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Wprowadzenie w Polsce noffny PN/95-A-86002,
dostosowującej przepisy dotyczące jakościmleka do
zaleceń Dyrektywy 92l 46lEE C Unii Europejskiej,
wykazało, że wielkim problemem w oborach są schoTzenla gruczołu mlekowego. Pomimo znaczącej poprawy w stosunku do początku lat 90. nadal około 30%
krów wykazuje w ciągu roku mastjtisz objawami klinicznymi i około 40oń stale posiada w wymieniuzmiany charakterystyczne dla zap aleń po dkl ini c znych ( 1 3 )
Brak odpowiednich badań monitoringowych uniemoźl i.,xzi a precyzyjną ocenę. Faktem j est natomiast, ze obecnie skupuje się tylko 60% mleka w klasie ekstra (10),
o liczbie komórek somatycznych nie przekaczającej
400 tys.Anl, a tylko takie mleko zgodnie z Dyrektywą
UE może być skierowane do przerobu.
Liczba komórek somatycznych (LKS) jest powszechnąmetodąoceny jakości mleka i zdrowia wymienia i moze być mierzona w mleku ćwiarlkowym,
mleku wymieniowymorazmleku zbtorczym. W mleku zdrowych krów występuje niewielka LKS, zwykle
od kilku do kilkudziesięciu tysięcy w 1 ml, wahania
wynikająm.in. ze stadium laktacji. rasy, wieku krowy
i jej wydajności, partii zdojonego mleka (4, 6, 12, 14,
I 6, 19, 20, 24). Ltczba komórek w ćwiartce wolnej od
infekcji jest niższa od 200 tys. w 1 ml (13). Według
.

Scheppersa i wsp, (21) jest totzw.progwyznaczający
granicę między zdrowiem a chorobą. Inni autorzy są
zdania, że w cwiartce wolnej od infekcji komórek somatycznych powinno być poniżej 100 tys./ml (3,7), a
nawet poniżej 50 tys./ml (8). Schukken i wsp. (22)
podają że LKS w mleku ze zdtowych ćwiarlek wynosi około 20 tys./ml i rośnie do 40 tys./ml w końcowej
fazielaktacji. W niektórych zdrowych ćwiartkach autorzy ci stwierdzili jednak powyżej 250 tys. komórek
w 1 ml. W ćwiarlkach zarażonych LKS rośnie gwałtownie, nawet do ponad l00 mln/ml. Wzrost Iiczby
komórek jest wynikiem migracji leukocytów w odpowiedzi na mediatory wytworzone w miejscu infekcji.
Przy ocenie mleka wymieniowego uwaza się, ze
obecnośćponad 100 tys. KS w 1 ml wskazuje na proces zapalny (2,1I). Natomiast Renner (17) przyjmuje
400 tys. w 1 ml mleka jako wartośćgranicznądla LKS
w mleku z cztęręch ćwiańek wymienia, której przekroczenie wskazywałoby na mastitis (zmiany utajone
400-500 tys., zmiany podkliniczne 500-1000 tys.,
zmiany kliniczne >1000 tys. KS w 1 m1). Zdanięm
Malinowskiego i Kłossowskiej 913) za stado prakĘcznie wolne od mastitisuważa się takie, w którym w mlekuzbtorczym LKS nie przekracza I50 tys./ml. W badaniach wykonanychw IgIHZ w Jastrzębcu ustalono,
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że wartośćgranicznalKS w mleku zbtorczymdla pierwiastek wynosi 250 tys. w l ml, a dla krów starszych
350 tys. (23).
Porównując kryteria PN-A-86002 z propozycjami
wymienionych autorów należy uznać wymagania kra1owe za zbyt liberalne, gdyż umozliwiają skup rnleka
również ze stad, w których występują krowy podejrzanę o mastitjs. Mleko od krów z chorym wymieniem
stwarza problemy w przetwórstwie mleczarskim, gdyż
źle się ukwasza, niedostatecznie ścinaw obecności
podpuszczki, a masło, sery i śmietanawykazują gorsząjakośó smakową zapachową i mają obnizonąwarto ść sp ożyw czą (9) . Zagr ożeniem zdrowi a człowi eka,
w tym dzieci,jest spozycie mleka lub przetworow zawierających szkodliwe bakterie, ich toksyny orazpozostałościantybiotyków stosowanych w terapii masti/rs. Straty powodowanę pTzez zapalente wymienia
wynikająz t}tułu obniżenia wydajności mlecznej (przy
podklinicznej postaci o l0-25oń, w przebiegu nadostrym nawet o 80%) oraz niekorzystnych zmian składu mleka (9, 16, 19,20). Wzrost zawarlości białka,
następujący przy nasileniu choroby nie jest pożądany
z punktu widzenia spozycia i przerobu, gdyż spada
udział kazeiny, a rośnieilośćalbumin i globulin (9).
Straty ponoszone przez hodowców wynikająteż ztow arzy szący ch mas ti ti s kosztów 7eczęnia i brakowania
krów, gorszych efektów programów hodowlanych,
spadku płodności,a takżę predyspozycji do innych
chorób w okresie poporodowym.
Celem badań była ocena częstotliwości występowania krów z niskim poziomem KS w mleku w okresie
całej laktacj i oraz krów ze stwierdzonym na podstawie LKS co najmniej razw laktacji mastitis, w obrębie grup genetycznych i wiekowych krów, poziomów
wydajności stad i liczebnościstad, a takze sezonów
wycielenia.

Mateilał i metody
Badania przeprowadzono na 19 423 krowach mieszańcach rasy czarno-białej i holsztyńsko-fryzyj skiej, uzytkowanych na Pomorzu i Kujarvach, objętych oceną użytkowościmlecznej metodąA4. Analizy statystyczne wykonano w oparciu o informacje zbazy danych systemu SYM-

KEK, dotyczące liczby komórek somatycznych (LKS) w
próbnych udojach w laktacjach pełnych, trwających co
najmniej 200 dni, po wycieleniach w 2000 r. W obliczeniach uwzględniono tylko te krowy, dla których posiadano
informacje o LKS we wszystkich próbnych udojach w laktacji pełnej. W próbkach mleka, pobieranych rutynowo dla
kontroli użytkowościmlecznej, oznaczano LKS za pomocą aparatu Fossomatic w laboratorium Okręgowej Stacji
Hodowli Zwierząt w Bydgoszczy. W celu określenia stanu
zdrowotnego gruczohr mlekowego, próbki mleka sklasyfikowano wg Renner (17), wprowadzając modyfikację własną: zdrowotność wymienia bardzo dobra < 100 000 KS w
1ml, dobra l00 001-200 000,zagrożona200 001-400 000,
zmiany utajone 400 001-500 000, zmiany podkliniczne
500 001-] 000 000 orazzmlany kliniczne > 1 000 000 KS

wlml.

Wykorzystując test nieza7eżności1) analizowano częstotliwość występowania krów, w mleku których w okresie
całej laktacji nie stwierdzono więcej KS w 1 ml niż: 100
Ęs., l00 001-200 000,200 001-400 000,400 001-500 000,
500 001-1 000 000 orazkrów, u których stwierdzono ponad 1 000 000 KS. W analizach uwzględniono: wiek krowy (1 laktacla,2,3,4, dalsze), grupę genetyczną(<50%

hf , 5 0o^, 5 0,I -7 5o/o,'7 5,I -99o^), poziom wydaj no ścistada
(< 4000 kg mleka, 4001-5000, 5001-6000 i >6000) i liczebnośćstada (< 10 krów, 10,7-20,20,1-100, 100,1-200 i

wycielenia (III-V, VI-VIII, XII-ID.
Ponadto oszacowano analizę wariancji metodą najmniejszych kwadratów wydajności krów w za\eżnościod stwierdzanej w ich mleku LKS. Istotnośćróżnic pomiędzy wydajnościami krów w obrębie poziomów KS oszacowano
testem Scheffe'go ( 1 8).
> 200), a także sezon

Wyniki i omówienie
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano,

ze krowy, w mleku których przez całą laktację nie
stwierdzono więcej niżż00 tys. KS w 1 ml stanowiły
zaledwie 16,30ń ogółu, w tym 5,6%ol<tow dawało w

laktacji mleko o LKS do 100 tys./ml (tab. 1). Niestety,
l i c zni ej s zą grup ę (4 1,6%) stanow iły krowy, w mle ku których przynajmniej jeden Taz w laktacji stwierdzono ponad 1000 tys. KS w 1 ml.
Wyniki testu x2 wskazują że częstotliwość występowania krów z utrzymującym się przęz całą laktację
naj

niskim poziomem komórek somatycznych

i

krów

z mastitisbyła istotnie zrożnicowanaw zależnościod
wieku krów i ich genotypu, poziomu wydajności stada ijego liczebności (p < 0,01) oraz sezonu wycielenia (p < 0,05).
Spośród ułvzględnionych w badaniach czynników
najb ar dziej ró znicuj ący m udział krów p o d wz ględem
występowania i nasilenia stanów zapalnych wymienia
była liczebnośćstada. Stwierdzono, że w oborach liczących do 10 szt. najwyższy był udział krów zdrowych w całej laktacji inajnlższy udział krów, których
mleko zawierało ponad 1000 tys. KS w 1 ml. Tylko
nięznacznie gorsza pod tym względem była sytuacja
w oborach liczących l0,I-20 sztuk. Fakt ten można
m.in. tłumaczyc lepszym kontaktem obsługi z pos zc ze golny mi zw ier zętaml, or az m o z l iw o śc i ą i n dyw i dualnego podejścia do krowy czy to podczas doju, czy
tęż w przypadku zauważenia objawów mastitis. Poświęcenie większej uwagi zw ier zętomj e st uwarunkowane tym, żę stada o obsadzie nie przekraczającej ż0
krów charakterystyczne są dla specjalistycznych gospodarstw rodzinnych stanowiących niekiedy dla nich
jedyne źrodŁoutrzymania (5). W oborach bardziejItcznych wystąliła tendencja do spadku udziaŁukrów zdrowych w całej laktacji i wzrostu udziaŁuktow z występującym przynajmntej raz zapaleniem wymienia. W
oborach o obsadzie 100,1-200 i ponad 200 szfuk udział
krów, u których na podstawie LKS przynajmniej raz

w laktacji stwierdzono podkliniczne lub kliniczne
m a s ti ti s pr zekr

aczał 5 0%. Ni ekorzyst ną zależno śc

Kolejnym czynnikiem rożnicującym udział krów
pod względem występowania stanów zapalnllch był
wiek (kolejna laktacja). Wykazano, ze wśród pierwiastek ponad 25oń stanowlŁy zwierzęta, które przez całą
laktację dawaĘ mleko zawlerające mniej niż 200 tys.
KS w 1 ml (w tym prawie I0oń to pierwiastki, których
mleko w laktacji nie zawierało więcej niż 100 tys. KS
w 1 rnl). W kolejnych laktacjachudział takich krów
spadał odpowiednio do 10,1% iż,9o^ u krów starszych
(powyżej czwartej laktacji). Ponadto stwierdzono tendencję do spadku udziału krów których mleko w całej
laktacji nie zawierało więcej niż 400 tys. KS w 1 ml.
IJdział krów, których mleko w laktacji zawierało do
500 tys. KS w 1 ml wynosił ponad 60ń nleTab. l. Częstotliwośćwystępowania krów z utrzymującym się przez całą zależnie od wieku, natomiast udział krów,
laktację niskim poziomem komórek somatycznych,tv mleku oraz krów, u
których mleko zawierało do 1000 tys. i poktórych co najmniej raz w laktacji stwierdzono mastitis
nad i000 tys. KS w 1 ml rósł w kolejnych
laktacj ach. Uzyskane wyniki potwierdzaj ą
rezu|taty badań innych autorów (4, 6, lI,
16, 19,20),ktorzy stwierdzili wzrost LKS
kolejnych laktacjach. W badaniach Sawy
w
0gółem 'l9 423
41,6
18,3
i Olera (19) próbki mleka zawierające poLiczba krów w stadzie (szt.) x2 = 764,21'*
wyżej 500 tys. KS stanowiły u pierwiastek
< 10
636
8,9
14,1
21,3
7,5
30,1
18,,|
60ń, a u krów starszych odpowiednio: II-III
laktacja l2oń,IV-Y laktacja - I7%o,po0,1-20
6850
8,2
12,9
33,2
9,7
6,6
19,5
wyżej V laktacji 30%. Górska i wsp. (6)
20,1 -1 00
4924
4,5
9,7
6,8
6,8
18,3
43,9
podają
że mleko o podwyzszonej LKS pro,l
,l
00,1-200
3738
2,5
8,4
4,8
5,6
18,1
50,6
dukowało 9,8oń krow młodych i aż 4Ioń
> 200
2275
2,g
7,8
4,3
4,4
15,1
55,6
krów najstarszych. Według Bakkena (1)
wtaz z wiekiem krów wzrasta ryzyko noWiek krowy (kolejna laklacjaI x2 = 58'l ,78**

między liczebnościąstada a udziałem krów zdrowych
i z mastitismożnatłumaczyc faktem nasilenia zagrożenia ze strony chorób zakaźnych, w tym mastitis w
oborach bardziej licznych. Wysoki poziom KS w mleku krów uzytkowanych w stadach liczący ch 1 00, 1 -2 00
i więcej sztuk mozna też tłumaczyć tym, żę tak duże
stada znajdująsię najczęściejw gospodarstwach, gdzie
zatrldniani są pracownicy najemni, a ci nie zawsze
sumiennie wykonują swoje obcwiązki i zachowują
warunki higieniczne, Wyniki innych badań, wykonanych zwłaszcza na dużych populacjach, uwzględniających stada o zrożnl,cowanej obsadzie potwierdzają
ze LKS w mleku w zr asta wT az z wielko ścią stada (24).

1

1

1

1

1

1

5900

g,7

2

4592

4,9

3

3474

2E

4

2260

<4

31 97

,l4,4
1

7,5

16,2

6,2

19,2

Ą7,8

7,2

15,5

6,7

21,0

46.7

dział genów rasy hl x2 = 279,g5--

6,8

17,8

50,1 -75%

6033

5,2

s,2

75,1-99,9%

441 6

4,4

1

Nn

391 5

7,5

13,4

< 4000

1

758

wyda

5,0

41,7
44,0

688

Poziom

17 ,1

20,1

9,9

1

6,2
6,3

5,0

50%

35,,|

16,5

3364

< 50%

,l9,2

,l6,3

6,1

9,6

2,g
U

0,8

,l8,3

0,6

42,3

6,3

9,8

6,7

18,0

37,0

17 ,1

6,3

18,5

4Ą,8

15,2

5,1

16,4

48,4

9,4

7,4

20,2

32,2

18,9

43,4

1

1

jności stada (kg mleka) x2 = 59,749,2

,l8,4

18,0

16,2

7,3

-

,l8,1

4001-5000

4992

6,1

10,8

18,7

7,0

5001-6000

6926

6,0

11 ,5

16,9

6,0

17 ,0

42,6

> 6000

5847

4,9

10,2

17,6

5,7

19,2

42,4

38,8

Sezon wycielenia x2 = 26,79-

wej infekcj i, przy j ednoczesnym zmniej szeniu tendencji do wyzdrowienia.
Analizuj ąc wpływ genotypu na.częstotliwośćwystępowania krów zdrowych w ca-

łej laktacji i krów z mastitis stwierdzono
najkorzystniejszą sytuację w grupie krów
z S)Youdziałemgenów rasy hf. W przypadku krów z wyższym udziałem genow lasy
hf, wykazano, że wTaz z nasileniem krzy-

żow ania wypieraj ącego następował spadek

udziału krów zdrowych w całej laktacji
iwzrastał udział krów, u których co najmniej razpodczas laktacji stwierdzono klinicznąpostac mastitis. Inni autorzy (4,72,
16) wskazują równięż na wzrost LKS
w mleku krów z wysokim udziaŁęmgenów
rasy hf. Może to miec zwlązek z większą
podatnością wysoko wydajnych krów na
rożnego rodzaju schorzenia, nie wyłączając mastitis (25).

Poziom wydajności stada jest wypadko-

wą wielu czynników, głównie środowisko-
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ch analiz wskazuj ą na ni ewi ę lki ę zr ożn,l,cowanie częstotliwości występowania krów
zdrowych w całe.j laktacji oraz krów zrożnym nasilentęm mastitis w zależnościod
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Tab. 2. Wydajność dobowa i taktacyjna krów z utrzymując1 m się przez całąlaktację niskim poziomem komórek somatl,cznych w mleku oraz krów z mastilis
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poprawa zdrowotności wymion, będącej warunkiem
sprostania ostrej konkurencji na rynku mleczarskim.
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Objaśnienia: *różnica istotna przy p < 0,05, **różnica istotna
przy p < 0,01

poziomu wydajności stada. Nie stwierdzono regularnej za|eżności,by wtaz ze wzrostem wydajnościstada
wzrastał lub malał udział krów zdrowych. Najgorsza
sytuacja pod względem częstotliwości występowania
krów zdrowychiz mastitiswystąpiła w stadach o najniższej wydajności(< 4000 kg mleka), najlepsza w
stadach o wydajności 4001-5000 kg mleka.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na spadek wydajności dobowej krów wraz ze wzrostem
stwierdzonej w mleku LKS (tab. 2). Spadek wydajnościdobowej jest szczegolnie znaczny w przypadku
wystąpieni a zmian podklinicznych i klinicznych. Spadek dobowej wydajności krow w miarę wzrostu LKS
wykazali też inni autorzy (4,16). Nie stwierdzono co
prawda potwi erdzonych s tatys Ę cznie r o żnic w wydaj nościlaktacyjnej krów, j ednak podkreślićnależy, że w
przypadkach wystąpienia w mleku wysokiej LKS pogarsza się jego wartośc odżywcza i przydatnośó technologiczna, Korzyściąwynikającą z niskiej zawartościkomórek somatycznych i redukcji przypadków
m as ti tj s, j est możliwośćsprzeda ży mleka po wy ższęj
cenie, Wykazano, żelaktacje krów, u których chocraz
w laktacji stwierdzono mastitis trwały dłużej. Różnica między długościąlaktacji krów, w mleku których
przez całąlaktację nie stwierdzono więcej niz 100 tys.
KS w l ml a krów, u których co najmniej raz LKS
przeY,roczyła 1000 tys. wynosiła prawie 30 dni. Co
prawda etiologia i patogeneza mastitis jest złożona,
ale być moze stwierdzone w badaniachdŁuższe laktacje krów z mastitiswynikająz ograniczenia zdolności
obronnych organizmu na skutek wzrostu wydajności
jednostkowej, czy tęż z zaburzeń płodnościspowodowanych tymi samymi czynnikam l co mas ti ti s np. Mycoplasma bovis (I5).
Biorąc pod uwagę fakt, żę w populacji prawie 20
tys. krów aż 50oń stanowiły zwterzęta, u których co
najmniej raz w laktacji wystąpiłypodkliniczne lub klin|czne stany zapalne wymienia, natomiast jedynie34oń
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