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Use of whey fot shampoo ploduction

Sulnmary

The aim of the study was to,investigate types of whey and the forms in which they may be used for shamPog
production. The study'investigated two types of whey (acid and rennet), which were ultra-filtered and
dia-filtered in order tó removelactose and minerals. Whey prepared in this manner was used for shamPoo
production at the Miraculum S.A Cosmetic Factory in Cracow using the factory's own method both With and

without preservatives. Two kinds of whey - raw and following treatment - were investigated bYPhYsico-chemi,cal
analysis (pH, oSH, density, fat, lactose, ash, nitrogenous compounds and nonprotein nitrogen contents) and
micr"otiońgiial anaĘsis (total bacterial count, yeaits and moulds count, Coliforms count). The qualitY of the

shampoo #as examined in relation to existing norms for cosmetic manufacturers in relation to its Physio-
chemical requirements (pH, organic dry mass content, foaming ability, foam durability index, moisture) and
microbiological requireńents (iotal bacterial count, yeast and mould count, Coliforms count).

The stud'y indic-ated that both acid and rennet łr,hey may be used for shampoo production following
a preliminaiy p*oc"ss of ultra-filtration. Shampoo production with both kinds of whey requires the use of
preservatives.

Keywords: whey proteins, shampoo

Przy aktualnej tendencji wzrostu produkcji serów
twarogowych i dojrzewających przerób serwatki staje

się coraz większym problemem , zwłaszcza dla zakła-
dów wytwarzających duże jej ilości. Roczna produk-
cja serwatki w Polsce, oszacowana na podstawie da-
nych z ż90 zaWadów wynosiŁa I,9 mld l, w tym 650ń

stanowiła serwatka podpuszczkowa, a 35% - kwasowa.
Otrzymywana serwatka kwasowa, w postaci nieprze-
tworzonej jest głównie (87,5oń) zagospodarowana na
pasze. Do ścieków l, rozdęszczowania trafta I0-1,2oń,
a znikome ilości (1-3%) poddawane sąprzetwarzaniu
(9). Większość (55-66%) serwatki podpuszczkowej
poddawanajest przetwarzaniu głownie na proszek ser-
watkowy, Iaktozę,koncentraty białkowe i inne. Około
3 0 - 40% pr zeznaczone j e st na p asze ) a p o zostałe 3 - 6oń

trafia do ścieków irozdeszczowania (9).
Przetwórstwo i zagospodarowanie serwatki w Pol-

sce staje się waznym problemem środowiskowyffi,
gospodarczym i ekonomicznym ze względu na rygo-
rysĘczn e wymagania zw lązane z ochroną śro dowi ska,
regulowane wejściem w życie od 01.01 .ż002 r. nowej
ustawy z dn.2] lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy

- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektorych ustaw (Dz. U . z 200I r. Nr i 00).

W świetle powyzszych faktow celowe wydaje się po-
szukiwanie nowych sposobów ńylizacji serwatki,
w tym również do produkcji kosmetyków.

Celem badan było określenie,lv jakiej formie moz-
na użyć ser-watki do produkcji szamponu i ktory jej
rodzaj j est j ego naj lepszym komponentem.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na serwatce podpuszczkowej

i kwasowej oraznauzysl<anym znlsh szamponie. Produk-
cja szamponu prowadzona była w Laboratorium Działu
Badawczo-Technologicznego i Kontroli Jakości Fabryki
Kosmetyków M iraculum S,A. w Krakowie. Ser-watkę pod-
dano pasteryzacji w 75oC, po czym chłodzono do 40oC,
a następnie przeprowadzano proces ultrafiltracji i diafiltracji
na urza.dzeniu CH2A przy zastosowanitt membrany włó-
kienkowej o wlell<ości porów 30 kDa firmy Amil<on. Otrzy-
many koncentrat podzielono na 2 częśc1 z ktorych jedną
zakonser-wowano chemicznie. Serwatka podpuszczkowa
konserwowana była przez dodatek 0,05% związkll o llaz-
wie Bronopol, natomiast kwasowa przez taki sam doda-
tek środka o nazwie Kathon CG. Tak przygotowany mate-
riał stanowił składnik (w ilości 55%) wyprodukowanych
próbek szamponów wedhrg receptury opracowanej w La-
boratorium Fabryki Kosmetyków Miraculum S"Ą. w Kra-
kowie. Następnie gotowe próbki porównywano z podob-
nym wyrobem wytworzonym na bazie serwatki i dopusz-
czonym do sprzedaży za granicą, atakże z wymogami Pol-
skich Nom (1, 8).

W trakcie badań wykonano analizy zarówno serwatki,
jak i gotowych szamponów. Serwatka świeza (zarówno



Medycyna,llet. 2lill4, 60,{i},,, ,l ,

podpuszczkowa, jak i kwasowa) oraz oba
jej rodzaje po ultrafiltracji poddane były
a na l izi e fi zykocheln icznej przez oznacze-
nie odpowiednich parametrów zgodnie
z Polską Normą (l2). Ocena obejmowała:
kwasowośc miareczkową pH, gęstość, za-
r,vartośc tłuszczll, Iaktozy, białka ogołem,
białek serwatkowych, popiołu, z:wiązków
azotor,vych, azotu niebiałkowego. Przygo-
to\\,al]y tnateriał do prodr-rkcji szamponów
poddano równiez analizie mikrobiologicz-
nej według Polskiej Normy (II) ptzez
oznaczenie: ogolnej llczby drobnoustro-
jóq liczby drożdży ipleśni, obecnościbak-
terii z grtlpy coli. Wyprodukowane szam-
pony poddane byĘ analizie fizykochemicz-
nej zgodnie z PolskąNorm ą(1) przez ozna-
czenie: pH, zawartości suchej masy orga-
nicznej, zdolności pianotwórczej, wskaz-
nika trwałości piany, zwilzalności. Wypro-
dukolvane szampony poddano równiez ba-
daniu mikrobiologicznemu zgodnie z Pol-
ską Norrną (10) poprzez ocenę ogolnej
1iczby drobnoustrojow, obecnoś ci drożdży
i pleśni oraz bakterii z grupy coli. Powyz-
sze badania wykonano w 5 seriach, zaś
otrzylnane dane poddano analizie statys-
tycznej przez obliczenie analizy wariancji
w układzie jednoczynnikowym przy uży-
ciu programu komputerowego Statgraphic
V.3.0,

Wyniki iomówienie
W tab.1 przedstawiono skład che-

miczny i ocenę cech fizykochemicz-
nych serwatki podpuszczkowej i kwa-
sowej przed i po procesie ultrafiltracji.
Gęstość serwatki podpuszczkowej
i kwasowej przed zastosowaniem po-
wyższego procesu w}Ąlt oslła I ,024 d.-'.
Według danych piśmiennictwa, dla ser-
watki podpuszczkowej wartość ocenianego parame-
tru mieści się w przedziale I,024-7,026, a dla kwaso-
wej - 7,024-7,025 glcm3 (4, 8, 13). Po zastosowaniu
procesu ultrafiltracj i/diaflrltracj i (UF/DF) poziom gęs-
tości obu rodzajow serwatki zmniejszył się statystycz-
nie istotnie. Podobne tendencje zaobserwowano w przy-
padku kwasowośc i, zar ówno serwatki podpuszczko -

wej, jak i kwasowej , przy azym zmiany te były rów-
nież statysĘcznie istotne, Kierunek tych zmian, jak
i ich poziom byĘ zgodne z danymi zamteszczonymi
w piśmiennictwie (4, 8), ponieważ proces ultrafiltra-
cji spowodował zmniejszenie koncentracji kwasów
w serwatce, które przeszły do permeatu. W badanych
pró bk ach o zrrac zano także zaw arto ś c tłu s z c zu, któr e -

go początkowy poziom uległtakże statystycznie istot-
nej redukcji podczas procesu zagęszczania. Przystę-
pując do opracowania metody obróbki serwatki przy-
jęto zaŁożenie pozyskania maksymalnego zmniejsze-
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Objaśnienia: A. B róznice statystycznie istotne przy p < 0,01 ; a, b - róznice statys-
tycznie istotnc przy p < 0,05

Tab. 2. Jakość mikrobiolo gi czna serwatki przezn aczonej do produkcj i szam po-
nu(n:25,i+s)

Palame11

Seru

p od p uszczkowa

, konserwowana
ultrallllr'Wana I xnrHoru o,osv.

atka

kwasowa

konserwowa na
ullrallltrowana 

BRONOPOL 0.05%

0gólna liczba
d robnoustrojów
w 1 cm3 serwatki

Liczba drożdży
ipleśni wlcm3
serwatki

Miano coli nb

wlcm3

4,32 x 103t
0,52 x 103

20

0,1

nieobecne

nieobecne

0,1

2,45 x 103 t
0,35 x 103*

nieobecne

0,1

'l ,59 x 103 t
0,22 x'l03-

nieobecne

0,,|

Objaśnienia: + - róznice statystycznie istotne przy p < 0,01

nia poziomu Iaktozy przy jednoczesnym wzroście
udziahl białka w materiale, który miał być użyty do
produkcj i szamponu. Laktoza bowiem j ako cukier sta-
nowi pozywkę dla drobnoustrojoq zaś białka są ko-
rzystnym składnikiem środkow myjących (5, 6). Sto-
sując ultrafiltrację/diafiltrację (UF/DF) udało się
zmniejszyć poziom laktozy prawie dwukrotnie, nie-
stety, usuwając jednocześnie ponad połowę obecnych
w serwatce substancji mineralnych, ktore mogĘ byĆ
korzystnym składnikiem produkowanego szamponu.
Ostatnim z analizowanych parametrów ocenianych
serwatek, ktory wykazał statystycznie istotną tenden-
cj ę spadkową pod wpĘwem ultrafi ltracj i/diafi ltracj i
(UF/DF ), była zaw arto ść popiofu . Proc e s ultrafi ltracj i
wpĘnął tałźe statystycznie istotnie na zwiększenie
poziomu zarówno białka ogółem, białek serwatko-
\\ych, a także poziomu azotll niebiałkowego, zarów-
no w serwatce podpuszczkowej,jak i kwasowej. Dec

Tab. 1. Wpływ ultrafiltracji na skład serwatki (n : 25, x + s)

Palametl

Se

podpuszczkowa

naiywna I ulmliilrcwana

rwatka

kwasowa
Inalywna I ultralillrowana

kwasowość
miareczkowa ("SH)

kwasowoś ć
polencjalna, pH

Gęstość (g/cm3)

Zawartość lłuszczu (%)

Zawattość laklozy (%)

Zawarlość popiołu
(o/1 0o g 

1

zawartość białka
ogółem (%)

zawartośó azolu
niebiałkowego (%)

zawartośó białek
serwatkowych (%)

0,12 t 0,005A 0,25 t 0,0038

0,60 t 0,005A 0,98 t 0,0088

23,0 t 0,25A

4,5 ł 0,20a

1,024 ł 0,20a

0,85 t 0,03A

4,3 t 0,60A

0,7 t 0,003A

0,53 t 0,02A

0,128 t 0,005A

0,44 t 0,005A

'l0,5 t 1,20B

4,63 t 0,20b

1,01 9 t 0,005b

0,15 t 0,04B

2,16 t 0,668

0,39 t 0,002B

1,06 t 0,33B

0,21 t 0,005B

0,706 t 0,005B



Tab. 3. Wpływ rodzaju serwatki na cechy fizykochemiczne szamponów oraz w porównaniu z szamponem
oryginalnym (n :25, x + s)

PaIametl
1

Szampon

3 542

Wartość pH

Sucha masa [%]

Trwałość piany w wodzie
wodociągowei [%]

Trwałość piany w wodzie
desĘlowanej [%J

Czas zwilżalności [s]

6,94 t 0,05

12,9 t 1,16A

900,45 t 55,16A

900,10 t 29,02

5,40 t 1.12A

7,02 t 0,07

15,30 t 2,25B

900,10 t 28,22^ E

910,37 ł22,15

5,50 t 0.95A

6,97 t 0,04

16,03 t 3,22c

870,41 t 21 ,16a B E

900,44 t 36,18

8,20 ł 2,02B

7,09 t 0,08

10,42 t 3,'l6a B C

830,56 t 33,168 C

890,55 t 58,00

5,30 t 1,15A D

6,95 t 0,05

11,20 ł 2,87A B

800,62 t 41,02b D

890,48 t 33,12

8,40 t 1,188 c

Objaśnienia: 1 oryginalny szampon (dopuszczony do sprzedazy za granica); 2 - nabazie serwatki kwasowej
konserwowanej; 3 - na bazic scrwatki kwasowej niekonserwowanej;4 na bazie serwatki podpuszczkowej kon-
serwowanej; 5 na bazie serwatki podpuszczkowej nie konserwowanej; A, B, C, D, E - róznice statystycznie
istotne przy p < 0,0l; a, b róznice statystycznie istotne przy p ś 0,05

Tab. 4. Wpływ rodzaju serwatki na cechy mikrobiologiczne szamponów oraz w po-
równaniu z szamponem oryginalnym (n : 25, i + s)

Patame11
Sza mpon

1l2l3l45
0gólna liczba
drobnousirojów w 1 g

Liczba drożdży i pleśni
Wlg
Miano coli nb w 1 g

22,2 x 102 t
2,5 x 102 A

nieObecne

0,01

18,6 x 102 t
3,6r162Aa

nieobecne

0,01

33,5 x 10a t
4,7rlgaBD

nieobecne

0,01

24,1 x102 ł
6,2x102Ab

nieobecne

0,01

28,2 x 10a ł
2,7 x 10a C

nieobecne

0.01

Objaśnienia:jak w tab. 3.

i Chojnowski (2), stosując nanofiltracj ęptzy obróbce
serwatki kwasowej i podpuszczkowej, otrzymali re-
dukcję poziomu poszczegolnych ich składników w na-
stępuj ącym zakresie (%) : popiołu - 3 4,6-38,4; kwasu
mlekowego - 43,4-44,7; azotv niebiałkowego - 77 ,4-
-86,3; laktozy 7,4-9,8; wybranych składników mine-
ralnych (Mg, Ł Ca, K, Na, Cl) J,I-J6,9.

Jako ś ó mikrobi o1o gicznąs erwatki okre ślono na pod-
stawie ogólnej liczby drobnoustrojów, obecności bak-
tęrii z grupy collorazltczby drożdży i pleśni. Jak wy-
kazuj ą wyniki przedstawione w tab. 2, pod względem
mikrob i olo gicznym serwatka p o p a steryz acji or az ul-
trafiltracji nie była najlepszej jakości, o czym świad-
czy stosunkowo wysoki poziom ogolnej liczby bakte-
rii, a tym samym nie stanowiła właściwego składnika
do produkcji szamponu. Nie nalezy wykluczyć , że do
zakażenia mogło dojść także w trakcie i po procesie
ultrafi ltracji. Zastosowanie jednak ponownej pastery-
zacji lub stosowanie wyższej temperatury mogłoby
spowodowaó denaturacj ę białek, dlatego wybrano che-
miczny sposób konserwacji serwatki. Dodatek 0,05o/o
środka konserwującego Kathon CG lub Bronopol (oba
stosowane w kosmetyce) pozwolił zahamować rozwoj
mikroflory dla której serwatka jest bardzo dobrą po-
żywką c o p otwi e rd zaj ąvql nlki prze dstawi o nę w tab . 2.
Wedfug Pawlika (7) ogólna zawartośc drobnoustrojów
w serwatce mieści się w granicach 3,6-5,2 x 10r
w 1 cm,r zaś występujące wahaniazwiązane sąz okre-
sem produkcji (lato, zima). Niska jakość mikrobiolo-

glcznaserwat-
ki w znacz-
nym stopniu
ogranicza
uzyciejejjako
komponentu
gotowych ko-
smetyków (3).
Wykazano,że
dodatek kon-
Serwantu
spełnił swoją
rolępowstrzy-
muJącą roz-
wój mikroflo-
ry w przecl-
wieństwie do

szamponÓw z udziałęm serwatki
niekonserwowanej (próbki 3 i 5),
w ktorych obserwowano znaczny
rozwój bakterii (tab, 4). Dodatek
chemicznego konserwantu powo-
duje zahamowanie rozwoju mikro-
flory ale należy go stosować wnis-
kich stęzeniach (0,05- 0,5Yo), gdyż
zbyt wysoki jego poziom powodu-
je podraznienie skóry i błon śluzo-
wych (3). Napodstawie danychza-
mieszczonych w tab, 4 wykazano

statystycznie istotne różnice w zawartości ogólnej licz-
by drobnoustrojow między probką oryginalnego szam-
ponu produkcji zagranicznej a szamponami sporządzo-
nymi na bazie senvatki kwasowej i podpuszczkowej
konserwow anej, a także wyprodukowanymibez ldzia-
fu konserwanfu.

W tab. 3 zawarto wyniki anahzy fizykochemicznej
ocenianych szamponów. Analizie poddano zarówno
gotowy szampon wyprodukowany za granicą, jak
i szampony oftzymane z serwatki kwasowej olaz pod-
puszczkowej z dodatkiem konserwantu i bez niego.
Wykazano, ze istnieją statystycznie istotne rożnicę
w poziomie suchej masy, objętości piany, jej trwałoś-
ci oraz długości czasu zw|Iżania w badanym materia-
le. Szczegolnie korzystny poziom ocenianych paramę-
trów zaobserwowano w szamponie produkcj i zagra-
nicznej oraz Wprodukowanym nabazie serwatki kwa-
sowej konserwowanej, co stanowiło głowny cel ba-
dań. Powyzsza ocena pokrywa się z zadowalającąana-
lizą mikrobiologiczną ocenianych szamponów (tab. a).
Polska Norma (l0) w tym zakresie dopuszcza obęc-
nośc ogólnej |iczby bakterii w szamponach na pozio-
mie < 10,0 x 103/cm3, zaś drożdży i pleśni w ilości <
l0,0 x 10r/cmr.

Polska Norma (1) dopuszczaw szamponach wystę-
powanie szerokiego zakresu pH w granicach 4,5-8,0.
Z danychzawallychw tab, 4 wynika, że wartości tego
parametru w badanych szamponach zaw ier aĘ się w cy-
towanym powyżej przedzlale liczbowym i byĘ one



statystycznie nieistotne. Pomiar suchej masy pozwala
określić procentowy udziaŁ w szamponie substancji
czynnych, co ma wpływ na wartośc uzytkowąkońco-
wego produktu. Rożnicew zawartości tego parametru
w p o szczę go lnych s z amp onach okazaĘ s i ę staty s Ęc z-
nie i stotne, zaś najbar dziej pożądanym poziomem su-
chej masy odznaczń się szamponotrzymany nabazie
serwatki kwasowej, zarówno konserwowanej, jak i nie-
konserwowanej . W przypadku szamponów wazna j est
takze obecno ś ó sub stancj i p owi erzchniowo czynny ch,
poniewaz wzrost ich udziału obntża czas zwllżania
włosów (3). Na rynku pożądany jest zatem szampon
o wysokiej zawartości suchej masy oraz minimalnym
czasie zwilżania, co świadczy o maksymalnym stęze-
niu substancj i powierzchniowo czynnych. Najkorzyst-
niejszy poziom tego parametru mierzony czasemzwtl-
zania p o si adaĘ sz amp ony do świa dczalnę otr zy mane
na bazie serwatki kwasowej, jak i podpuszczkowej
z dodatkiem konserwantów.

Zadantem szamponu jest usuwanie brudu i bazy
tłuszczowej, co pośrednio wiąze się z ilością i trwa-
łością wytwarzanej piany, stąd tez poziom tych para-
metrów naleĘ mieć na lwadzę podczas komponowa-
nia receptury. W trakcie badań sprawdzono objętość
i trwałość pianyw wodzie wodociągowej i destylowa-
nej. Wykazano statystycznlę istotne rożnice w trwa-
łości piany w wodzie wodociągowej w przeciwieństwie
do braku tychróżnic w wodzie destylowanej. Najbar-
dziej pożądane w wartości §ch wskaźnikow użytko-
wych zaobserwowano w szamponie doświadczalnym
otrzymanym na bazię serwatki kwasowej konserwo-
wanej w wodzie wodociągowej i destylowanej.

P o dsumowuj ąc ot zymane wyniki, szcze golnie w za-
kresie jakości mikrobiologicznej oraz cech funkcjo-
nalno-uz}.tkowych wyprodukowanych szamponów n a-

lezy stwierdzić,że do produkcji szamponów może być
uĄw ana zarówno serwatka kwasowa, j ak i podpuszcz-
kowa po wstępnej obróbce polegającej na jej ultrafil-
tracji. Produkcja szamponów na bazię serwatki obu
rodzajow wymaga zastosowania w recepturze konser-
wantów. W porównanlu z cechami tego rodzaju pro-
duktu (gotowy szampon dopuszczony do obrotu han-
dlowego za granicą), a taWe z wymogami Polskich
Norm, najlepszy w tym zakresie wydaje się szampon
wypro dukowany na b azie s erwatki kwas owej kons er-
WoWaneJ.
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KUMAR A., SINGH K., SHARMA A.: Częstotli-
wość występowania Malassezia p achydermatis i in-
nych drobnoustrojów u uszach zdrowych izakażo-
nych p§ów. (Prevalen ce of M alas s e zia p ac hy derm u-
ź's and other microorganisms in healthy and infec-
ted dogs ears). Israel J. Vet. Med. 57 ,145-148,2002 (4)

Przebadano w kierrrnku zakażenta Malassezia pttchl:tlermatis i innymi drob-
noustrojami 99 wymazów z uszu zdrowych psów i l 0 J wymazów z uszu psórł,

z zapaleniem ucha zewnętrznego Wymazy posi ane na podłoże Sabourauda z glu-
kozą i na agar z krwiąitrkubowano w 37"C przez 7 dni. Badatrie cytologiczrre
wykonano barwiąc wymazy rra szkicłkach podstaworvych błękitem metyleno-
wym Obecnośó M. pachydermatłs stwierdzono metodą cytologicznąw 39,39%
próbek, a metodą hodowlallą w zl5,zl5% próbek pochodzących ze zdrowych uszu.

Dla próbek pochodzących z uszu psów chorych ogółem obiema metodarr.i wy-
izolowano ten drobnostrój w 82, l 8% przypadków. Z zapaIeń ucha zewnętrznego
w 70 przypadkach izolowano Staphr-lococcus sp , w 27 P.seudomonas aerugi-
nosa, w 13 Proleus Natomiast ze zdrowych uszu w 32 przypadkach izolorł,a-
no Staph1,|clcocczsJp.,w 2 Streptococcussp, w9 Candida,w7 Aspergil
lus. Zapalenta ucha zewnętrznego dorrinowały w czerwcu. Wtedy z I3 bada-

nych uszu w 13 przypadkach izolowano M. pach.l:dermatis,w 7I Staphylococ-
cłs sp , w 2 P. aeruginosa Najczęściej M, p achydermatis izolowano od owczar-
ków w wieku 2-4 lat i od labradorórv. 

G.

GUEDES R. M. C., WINKELMAN N. L.,
GEBHART C. J.: Za|eżność pomiędzy nasileniem
rozrostowej enteropatii u prosiąt a wielkoŚcią dawki
zakaźnej L aws o nia intracellularl's. (Relationship
between the severity of porcine proliferative ente-
ropathy and the infectious dose of Zawsonia intra-
cellularis). Vet, Rec. I53,432-433,2003 (I4)

W ostatnich latach rozrostowa e]]teropatia (PPE) wywołana przez Lau,sonia
intraceLluLaris jest ważnym problemen w chowie świń Badania nad zależnoś-
cią pomiędzy wielkością dawki zakaźnej zarazka, zachorowalnością oblazem
klinicznym i śmiertelnością przeprowadzono na 64 prosiętach w wieku 5 tyg.

o masie 8,8-11,9 kg pochodzapych ze stada wolnego od PPE. Prosięta zakażono
do żołąrlka dawką 5,4 x 10]0; 5,4, 10o i 5,4, 10\ Śmiertelność przy najwyższej
dawce zarazka wynosiła 25%, śrerlniej 6,3% i niskiej 0 Średnie dzienne
plzyrosty masy ciała wynosiły odpowiednio: 0,091 kg, 0,1 86 kg i 0,259 kg, a w
kontroli - 0,,ł4 kg, kowersja paszy: 5,0, 2,9,2,1 | w kontroli 1,7 Biegunka
wystąpiła u 63% prosiąt zakażonych najwyższą dawką zarazka, u 50% prosiąt
zakażonych dawką średniąi 39% prosiaJ zakażonych niskądawką zarazka, w kon-
troli biegunka dotyczyła J6% prosiaJ. Immunochemiczna ocena zmian w jelicie
biodrowyn wg skali od 0 do 4 (100% komórek nabłonka krypt zakaźonych)
wynosiła 3,4 u prosiąt zakażonych dawka najwyższą 2,9 w zakażeniu dawką
średnia i 2,2 w zakażeniu dawką niską Lavr.sonia intracellularis. 
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