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Milk secretion ]in goats is apocrine. Concentrations of
Somatic cell counts in milk from goats are higher tha
standard somatic cell count in goat milk is 1 i 106 celt
somatic ce]l counts is the infeciion status of mammar

Pogłowie koz w Polsce zwiększaŁo się dynamicz-
nie wpierwszych latachpo II wojnie światowej, głów-
nie na obszarze Gómego i Dolnego Sląska, osiągając
stan około 800 tys. szfuk (5, 30). W latach 1950-1980,
w okresie wzrosfu liczebności innych gatunkow zwlę-
rząt gospodarskich, zwłaszcza bydła, populacja kóz
zmniejszyła się do poziomu nie ujmowanego w zesta-
wieniach staĘstycznych (5). Zwiększenie pogłowia
koz datuje się od połowy lat osiemdziesiątych (5,22,
3I), a w 1995 r.IiczyŁo około 50 tys. (30). Dominuje
wśród nich rasa biała uszlachetniona(56,2oń) i saaneń-
ska (I2,9%o) (39). W 2000 r. nadprodukcja mleka ko-
ziego spowodowała zmniej szenie opłacalności chowu
i w konsekwencji likwidację wielu stad (8). Obserwo-
wane obecne zahamowanie spadku pogłowia kóz jest
wynikiem stałe go rozwoj u przetwórstwa ob ej muj ąc e -
go produkcję serów, jogurtów, lodów i mleka w prosz-
ku (a1). Do celów przerobowych mleko kozie powin-
no cechować się niskim stopniem zanteczyszczenia
bakteryjneg o or azniską liczbą komórek somaĘcznych
w mleku (39). Parametry te decydują o jakości higie-
nicznej mleka, a wysokie wymagania w tym zakresie
mająnacelu nie tylko ochronę zdrowia Iudzi,lecztakże
ltrzymanie wartości biologicznej mleka jako produk-
tu wyjściowego w procesie technologicznym (8).

Ze względu na brak w kraju norm higienicznych
klasylrkujących surowe mleko kozie (40), mleczamie
wprowadzają własne, niejednokrotnie wysokie wyma-
gania jakościowe (8). Mleko kozie stanowi cenny su-

rowiec dla przemysłu mleczarskiego, jednak wysoka
Iiczba zawaĘch w nim komórek somatycznych po-
woduje znacznę skrócenie okresu trwałości oraz po-
gorszenie parametrów oceny sensorycznej gotowego
produktu (9).

C e lem oprac owan ia była analtza wpłylvtl r óżny ch
czynników na liczbękomórek somatycznych w mleku
kozim.

Rodzaje komótek somatycznyoh

Apokrynowy charakter wydzielania mleka u kóz
powoduje znlszczenle komórek mlekotwórczych
i przedostawanie się do światła pęcherzyków fragmen-
tów cytoplazmy ljąder komorkowych (8, 17, I8,25-
-27). Obecność w mleku kozim jądrzastych fragmen-
tów cytoplazmy nie jest zależna od stadium laktacji
i zakażenia gruczołu mlekowego. Natomiast większą
ich liczbę obserwuje się w mleku podczas pierwszej
laktacj i ( 1 1 ). Konc e ntr acj a cząstek cytoplazmy w mle -
ku kozim wynosi 150 x 103/m1 i jest 1O-krotnie wyż-
szaniż w mleku owczym (27).

W wielu badaniach określono rodzaj i dynamikę
poszczególnych rodzajow komorek sómatycznycń
mleka koziego (I0, 12,34). Najczęściej wyróżniano
pośrod nich leukoclĄy o różnokształtnychjądrach ko-
mórkowych (63 %), na stępni e m akro fa gi (I 6,2Yo), lim-
focyty (7,2%) oraz ,,inne komórki" (I3%). W miarę
trwania laktacji odsetek leukocytów w mleku zwięk-
sza się z 45,80ń do 70,3%o, podczas gdy ldział innych



typów komórek obniża się (3a). Odsetek leukocytów
w mleku kozim wzrasta z 5I,5%o podczas pierwszej
laktacji do 69,3oń w czwartej, podczas gdy makrofa-
gow, limfocytów orazpozostĄch komórek obniza się
w tych laktacjach odpowiednio z: 20,00ń do 74,4Yo,
l2,5oń do 4,7%o oraz 16,30ń do 13,0oń, Na pokreślenie
zasługuje fakt, że w zdrowych gruczołach mlekowych
koz,w przeciwieństwie do krow, odsetek neutrofilów
pośród wszystkich komórek somatycznych w mleku
jest bardzo wysoki i wposi 45-74% (26), Wskazuje to
szybsząmigrację leukocytow do mleka u kóz nż u krów.

Liczba komótek somatycznych
Jądrzaste fragmenty cytoplazmy wpĘwają na nie

notowany u innych gatunków z-łvierząt znaczący wzrost
łącznej ltczby komórek somaĘcznych w mleku (17,
7 8, 26, 27, 40), Podobnie, większa |iczba leukocytów
w mleku kozim j e st głównąprzyczyną podwy ższonej
Iiczby komórek somatycznych (10, 12,26,27),

Przeciętna liczba komórek somatycznych w mleku
kozim wynosi 1 x 106/ml (l0, 12, 20, 27, 44). Fizjolo-
glczna granic a dla liczby komórek s omatyc znych w su-
rowym mleku kozim przel<racza często 1 mldml (38)
i niekiedy moze osiągać poziom kilku milionów w l ml
(21, 3 0) . Ni ektorzy autor zy j ako fi zj o 1 o g i c zną gr anic ę
dla liczby komórek somatycznych w mleku owczym
przyjmują7D Ęs.lml, w kozim natomiast - 415 Ęs./ml
(28). Dla porównania, w mleku krowim Iiczba komó-
rek somatycznychwynosi od40 do 80 x 101 (26),Duża
liczbakomórek somaĘcznych w mleku kozim tłuma-
czona j est większą o 1 6- 1 8 razy w ptzęliczeniu na masę
ciała wydajnością mleczną oraz większym obciĘe-
niem produkcją mleka tkanki gruczołowej wymienia
niż u innych gatunkow (40).

Gzynniki nieinfekcyjne zmiennOśDi
l iczby komólek somatycznych

Do nieinfekcyjnych czynników powodujących
wzrost Liczby komórek somaĘcznych w mleku kozim
zalicza się: stadium laktacji, kolejny wykot, sezon ka-
lendarzowy laktacji i poziom produkcji mleka (7-9,
13, 17 , 19, 26,27 ,39,44). Na istotną zmiennośó licz-
by komórek somaĘcznych w mleku kozim wpływa
też rasa, wielkość stada i typ urodzenia (pojedynczy
lub wieloraczy) (I4),

Wzrost liczby komórek somatycznych w mleku ko-
zim był zauważalny od drugiej do piątej laktacji.
Stwierdzono 20ń zwiększenie liczby komórek soma-
Ęcznychw mleku kozw końcowym stadium laktacji
w porównaniu z jej stadium środkowym, Większa licz-
ba komórek somatycznych pod koniec laktacji powo-
dowana jest zmniejszającąsię produkcją mleka, a co
za tym idzie, w zr ostem koncentracj i w mleku cząstek
cytoplazmaĘcznych ( 1 8).

Zapalenia nieinfekcyj ne gruczołu mlekowego kóz
byĘ przyczyną wysokiej liczby komórek somatycz-
nych w mleku (powyżej 1750 tys./ml), ktorej towa-
rzyszyło obnizenie wydajności laktacyjnej o I32 kg
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mleka w porównantu zkozami, u których liczba ko-
mórek somatycznych w mleku była niska (poniżej 7 50
tys./ml) (2).

Najwyzszy poziom komórek somaĘcznych w mle-
ku obserwowano podczas pierwszych 4-5 tygodni
laktacji, najniższy natomiast mtędzy 1 a 3 miesiącem
laktacji. Wysoki poziom komórek somatycznych
w mleku notowano od 4. do 5. miesiąca laktacji (44).
Stwierdzenie wys okiej liczby komórek somatycznych
w mleku koznapoczątku laktacji wskazuje na równo-
znacznę z wysoką ich ltczbą w końcowym stadium
laktacj i (1 2). P r ry czyną wys ok iej liczby komórek s o -
maĘcznych w mleku kozim w pierwszych tygodniach
laktacji jest stres okołoporodowy oraznięwłaściwe wa-
runki zoohigieniczne i weterynaryjne,atakże stres zy-
wieniowy w efekcie skarmiania pasz o niedostatecz-
nej jakości (7,8, 16,2I, 44). Wielu autorów (8, 12,
26) podkreśla wpĘw terminu wykotu na liczbę komó-
rek somatycznychw mleku. Na najnizszym poziomie
kształtowała się ona w mleku kozpodczas pierwszych
3 miesięcy laktacji przypadających na miesiące: luty,
marzec, kwiecień, w których wynosiła od 510 x 103

do 1023 x 103 w cm3. Od maja do czerwca liczba ko-
mórek soma§cznych wynosiła od 1236 x I03 do 72I
x 103/cm3 i systematycznie rosła do listopada,by przed
zasuszeniem osiągnąc wartość 6968 x 103 w cm3 (8).

Srednia liczbakomórek somatycznychw 1 cm3 mle-
ka była niższa o 295 x 103 u kóz dojonych ręcznie
w porównaniu z kozami dojonymi maszynowo (8).
Przypuszcza się, ze głowną przyczyną zwiększonej
Iiczby komórek somatycznych w mleku koz dojonych
maszynowo j e st prawidłowo ś ó pr zepr ow adzeni a doj u
(28).

W tym przypadku odciązenie tkanek wymienia od
uc i sku p o dc za s doj u (pusto doj e) chroni z:łv ier zęta pr ze d
chroni czny m zapa\eniem gruczołów mlekowych (3 ).
Podkreślan o takżę i stotny wpływ często ści doju na licz-
bę komorek somatycznych w mleku (42).Przykłado-
wo u kóz, którym podano w iniekcji hormon wzrostu
i dojono trzykrotnie w ciągu doby, po 23 dniach doju
ob s erwowano i stotnie wy ższe udoj e (+8 %) oT az znacz-
nie mniej sz ąIiczbę komórek somatycznych w mlęku
(4). Natomiast jednokrotny doj kóz rasy wpĘrva ne-
gatywnie na skład mleka i zdrowotność gruczołów
mlekowych w porównaniu z dojem przeprowadzanym
dwukrotnie w ciągu dnia (35).

Niektóre zabtegi biotechniczne, w tym indukowa-
nie rui, powoduje rvzrost ltczby komórek somatycz-
nych w mleku, przy czym wzrost ten nie jest zależny
od obserwowanego podczas rui zmniejszenia mlęcz-
ności (24).

Nie bez znaczęnia wydają się także cechy budowy
gruczołumlekowego. U koz o nisko iblżno zawięszo-
nych wymionach oraz strzykach kształtu butelkowa-
tego występuje tendencja do mniejszej|iczby laktacji,
stwardnienta kanŃu przewodu strzykowego i wyso-
kiej liczby komórek soma§cznych w mleku (> 1 mi-
lior/ml) (37).



Interesujące wyniki uzyskano badając relacje pomię-
dzy konc en tr acj ą hemo glob i ny a ltczb ą komórek s o -
matycznych w mleku. Kozy, u których stwierdzono
wysoką koncentrację hemoglobiny we krwi (> 5,6
mmol) produkowały więcej mleka o niskiej Itczbie
komórek s oma§cznych, natomia st pr zy mŃej koncen-
tracji hemoglobiny poziom komórek somatycznych
w mleku był wysoki (1).

Gzynniki infekcyjne a liczba komótek somatycznych

W upro s z c z onej meto d zię s zac ow ania liczby komó -
rek somatycznychw mleku przy pomocy Terenowego
Odczynu Komórkowego (TOK) normą j akości higie-
nicznej mleka koziego jest wynik od 1 do 3 punktów
przy jednoczesnym braku drobnoustrojów chorobo-
twórczych w ( 1 7). Wyniki testów mikrobiolo gtcznych
w skazuj ą żę klinic zne pr zy p adki zap alenia gruc zołu
mlekowego lkóz nie przekraczają 5Yo. Przeważnie
występują one podczas pierwszych trzech laktacji.
Z mleka koziego w klinicznychprzypadkach mastitis
izolowano najczęściej szczepy gronkowca złocistego
S t ap hy l o c o c cu s aureu s (3, 20, 2 I), a w po dklinicznych
- gronkowce koagulazoujemne (CNS) (6, 11, 13,16,
20,21,28, 30,32), Wirus koziego zapalenta mozgll
i rdzenta (CAEV) był głowną przyczynązakażentakóz
rasy Muric ano - Grand ina, pr zy czym ltczba komórek
somatycznych w mleku koz znacząco rożnlła się po-
między stadami (36). Rownocześnie była ona dwukrot-
nię niższa w mleku kóz, u których w surowicy krwi
nie stwierdzano przeciwciał koziego wirusa zapalenta
mózgu irdzenta (2I).

Ltczba komórek somatycznych w mleku kozim,
z którego izolowano gronkowce koagulazouj emne
(CNS) byŁa ntższa w porównantu z liczbą komórek
somatyc znych w mleku, z któr e go izo lowano szczepy
gronkowców koagulazododatnich. W odniesieniu do
tych o statnich (w 7 3%o) Iiczb a komórek somatycznych
w sięnapoziomie 2mln/ml(I6).
Śr k somatycznych w mleku ko-
zim, zktórego izolowano gronkowce koagulazoujem-
ne wynosił a 1293 x 1 03 komórek/ml, natomiast w mle-
ku, z którego izolowano Staphylococcus aureus 4804
x 103 (33). Nie wykazano wyrażnej korelacji pomię-
dzy Iiczbąkomórek somatycznych w mleku a żadną
zwytzolowanych z mleka grup mikroorganizmów
(13), W przypadku zakażęniajednej połowy wymie-
nia notowano jednakwzrost liczby komórek somatycz-
nych w mleku z drugiej połowy u tej samej kozy (11,
12). W znacznym stopniu (w 75%) zmienność Iiczby
komórek s omatyczny ch doty czy mleka p ozyskane go
ze zdrowych grlczołow mlekowych, a tylko w 25oń
pr zy czy ną zmi enno ś c i byĘ mykop lazmy, wiru s kozie -
go zapalenta mozgtt i rdzęnia orazbaktęrie beztleno-
we (26).

Testy diagnostyczne
Mikroorganizmy chorobotw órczę tzw. pierwszej

grupy (głównie Staphylococcus aureLts) powodują

więksry prryrost liczby komórek somaĘcznych w mle-
ku, natomiast tzw. drugiej grupy (głownie CNS) -
stosunkowo niewielki. Wynik punktowy tesfu TOK
mleka kozie go, z ktor e go izo lowano mikro organizmy
chorobotwórcze pierwszej grupy oraz mleka, zktórę-
go izolowano drobnoustroje chorobotworcze drugiej
grupy był podobny (19). Wskazuje to na fakt, że
uproszczona metoda szacowania liczby komórek so-
maĘcznych w mleku kozim testem TOK wydaje się
małoprzydatna.Liczbykomóreksomatycmychwmle-
ku określanęprzy uzyciu aparatuFossomatic i metodą
TOK są porównywalne u kaz mlęcznych w sytuacji,
kiedy Iiczbakomórek somatycznych w 1 ml mleka nie
przel<racza 1 mln. Jeśli jednak liczba komóręk soma-
Ęcznych w mleku ma określać stan zdrowotny gru-
czołów mlekowych kóz w stadzie, wówczas referen-
cyjną jest badanie mleka z zastosowaniem aparatu
Fossomatic, Test TOK moze być stosowany przy
niskim poziomie produkcji mleka oTaz w późnej
laktacji kóz (29). W tych przypadkach regularna,
comiesięczna ocena stanu zdrowotnego gruczołu mle-
kowego koz w oparciu o badanie liczby komórek
s omatyc znych w mleku w zup ełno ś ci p ozw ala !\ykry-
waćpodklinlcznestanyzapalnegruczołowmlekowych
(44). W początkowym stadium laktacji kóz powinno
by ó popr zedzonę badaniem bakteriolog icznym mleka
(23,30). Z drugiej strony, obecność wysokiej liczby
komorek somatycznych w mleku, zktótego nie izolo-
wano mikroorganizmów chorobotwórczychnie stano-
wi u kóz dostatecznego kryterium wykrywania pod-
klinicznych postaci mastitis (20, 25).

Zdanięm więlu autorów (9,20,25, 43), obecnośc
fragmentów cytoplazmaty czny ch or az duży wpływ
czynników ftzj olo gtcznych na liczb ę komórek s oma-
tycznych mleka koziego powoduje, że tchliczba ntę
stanowi miarodajnego wykładnika stanu zdrowotne-
go gruczoŁów mlekowych. Wskazują na to badania,
w których przy pomocy testu beta-glukuronidazy po-
równano uzyskane wyniki zltczbąkomórek somatycz-
nych ocenianych przy pomocy metody TOK. W znacz-
nym odsetku badanych próbek mleka (63,7%) licz-
ba komórek somatycznych wynosiła mniej niż I,3
x 103/m1, Niski poziom aktywności beta-glukuronida-
zy (< 15 U/m) vnrykazanow 93oń prob. W pozostaĘch
próbach (36,3%) liczba komórek somaĘcznych była
wyższaniż I,3 x 103/ml (25). Z nowszych badań wy-
nika, że dla oceny j ako ś ci mleka kozie go b ar dziej mia-
rodajny niz TOKjest test beta-glukuronidazy. Najlep-
szym jednak wskaźnikiem oceny stanu zdrowotnego
gruczoŁow mlekowych kóz jest określanie liczby leu-
kocytów w mleku (< 1 000 tys./l cm3) oraz ichprocen-
towy udział w ogólnej liczbtę komorek somatycznych
(17,18).

Przeprowadzana obecnie ocena jakości mleka ko-
ziego, zwłaszcza na podstawie klasyf,rkacji zalecanej
przęz Międzynarodową Federacj ę Mleczarską (IDF/
/FIL), a stosowanąpowszechnie do wykrywania pod-
klinic znych stanów zap alny ch w gruczole mlekowym



krów wydaje się mało przydatna dlakóz. Według tej
klasyfikacji 52% prób mleka koziego ocenia się jako
p o cho dząc e z gruczoŁów z zabur zęntami s ekre cj i ml eka
(> 500 tys. komórelCml) w porównaniu z I6,5Yo pró-
b ek mleka krowie go z zaznaczęniem, że stopień zaka-
żenia gruczołów mlekowych ukóz jest znaczntę ntż-
szy w porównaniu z zakażeniem gruczołów mleko-
wych krów (15), Stosując podział IDF/FIL jedynie
7,4oń pozyskanego mleka koziego zakwalifikowano
jako pochodzące ze ,,zdrowych" płatów (18).

Produkcja mleka koziego o wysokich parametrach
hi gi eni c zny ch, c zylt p o zb awione go mikro o t ganizmów
chorobotwórczych oraz o niskiej Iiczbie komórek so-
matycznych jest mozliwa w optymalnych warunkach
śro dowi ska ho dowlane go, szcze góInię z uwz ględnie-
niem zasad profilaktyki i higieny doju. W warunkach
produkcyjnych wymagana jest jednak regularna kon-
trola stanu zdrowotnego gruczołów mlekowych ukoz
za pomocą uproszczonej metody szacowania liczby
komórek somatycznych w mleku (TOK), aw począt-
kowym okresie laktacji przy pozytlrvnych wynikach
testu konieczne j est badanie bakteriolog iczne wy dzie-
liny gruczołu mlekowego.

piśmiennictwo

1 An,oshi F, Sankari S., Lilldstrom U. B.: Somatic celI counts and milk yield in
relatiotr to haelloglobin conccntratiotr in Finnislr dairy goats Vet Rcs. Com-
mun l9E6, l0,57-63

2 Baudły C , De CremotLx R , Chartier C., Perrin C : Incidence dc.la conccn-
tration ce]luairc du lait de c]revre sur sa production et sa cotlposition Vet
Res. ]997,28,271-286

3. Bergonier D, De Cremour R, Rupp R, Lagrillbul G, Berthe bl X.: Mastitis
ofdairy snralI ruminants Vet. Res. 2003, 34, 689-7l6.

4 BoLftinautl M., Rousseau C, Kei.;ler D H., Jamnles H.: Growth lromone
and nilking frequency act dilleren||y o]1 goat marnrnary gland in late lacta-
tion J Dairy Sci 2003, 86, 509-520

5 Brzostowski H., Tański Z., Milewski S.: Wstępne badania użytkowości lnlecz-
nej kóz wregionie olsztyńskinr Abbrev Acad Agrlcult Tech Olst l995,
43.95-]04

6 Contrera.s A, CorrcLles J. C , Sanchez A, Sierra D.,. Peristence olsubljnical
intramammary pathogens in goats throught lactation J Dairy Sci 199],2L),
2815-2819

7 Crepardi P., Corti M., Cit,ogna M: Factors al'ecting nrilk production and
prolificacy of Alpine goats in Lombardy (Italy) Small Rumin. Res. l999,
32. E3-88.

8 Danków R , Cai,;-Sokolińska D , Pikul J., ll/ójtotski J : Jakość cytologiczna
mleka kozicgo. Medycyna Wet. 2003, 59, 77-80

9 Dulków R, W(4to--ski J., Gul A, MatyLLa. P: Wstępne wyniki badań nad
wpływem komórek somatyczltych na wydajnośc przerobową l jakośc prze-
tworów z nrleka koziego. ,,Aktualny stan hodowli orilz kicrunki użytkow.ania
kóz w Polsce" Zesz. Nauk Zakładu Hodowli Owiec i Kóz, SCCW Warsza-
u,a, l99], ż00-201

l}.Droke E A , Paape M. J., Di Carlo A L.: Preva]ence of high somatic cell
counts in bulk tank goat nilk J Dairy Sci. 1993. 76, l035-1039

11, DtLlin A M., Paape M. J., SchuLtze W D, Weinland B I: Effect of pality,
stage of 1actation, and intramammary infection on concentration of somatic
celJsandcytoplasrrricparticlesingoatmill<,J.DairySci 1983,66,2126-2433

I2 Fahr R D, Schulz J., Finn G, von Lengerken G, Wa.lther R : Zellgehalt und
Dillerentalzellbild der Ziegenmilch Variabilitżit und Einflussfaktoren
Tieriirztl Praxis, Ausgabe C, Crosstiere/Nutztiere 1 999, 27, 99 - 106.

| 3. Foschino R, Invernizzi A, Bantcco R, Strddiott K : Microbial composirion,
influencing the incidence ol pathogens, of goat nrilk fiom the Berganlo re-
giorr ofltaly during a lactation year J Dairy Res. 2002, ó9, 21]-225

11 Gonzalo C : Microbiological and hygienic quality ol'erve and goat nlilk: so-
matic cells andpathogens. Proc IDF /Creck National Colnlnittee of lDFi
/CIRVAL Senlinar lreld in Crete (Greece), l9-2 l Octobe1 ] 995, 59-70

l5 Crclotenhuis G : Milk cell count in rrrachine milked clairy goats. Quar. 1980,
2. l2I-122

16 Hunter l C: Microflora and sotlatic cell content of goat milk Vet Rec.
l984,114,318-320.

I] Kalinowska,B: Przydatnośc terenowego odczynu komórkowego (TOK) do
oceny stanu zdrowotnego gruczoh,r mlekowego kóz ,,Aktualny stan hodowli
oraz kierunki użytkowanla kóz w Polsce". Zesz Nauk Zakładu Hodowli
Owiec i Kóz, SGGW Warszawa, 1997,195-196.

18 Kalintlwslca B : Wpływ stanu zdrowotnego wyrnienia kóz na skład clremicz-
ny i cechy ńzycz,ne mleka. Acta Agra. Silv (Zoot ) ]996, 34, 87-110

19 KalogridotrVassiliadou D, Manolkidi.: K, Tsigoida,,].: Somatic cęll counts
in relation to infection status olthc goat udder J Dairy Res l992, 59, 2 l -2E

20.Lerondelle C' , Poulrel B: Characteristics ol non-clinica1 rnar-nmary inf'ec-
tions ofgoats Ann. Rech Vet l984, ]5, ]05-112

2l Laronclelle C , Ric,hard Y, Is,s,urlial J: Factors a1l-ecting sollatic cel.l coun[s
in goat milk Small Runrin Res l992, 8, 129-139

22 Lipecku Cz , Sz,vmtnlowska A , Gruszeckl I.: Ocena stanu i produkcyjności
l<óz w regionie środkowo wschodnicj Po]ski. Zesz Nauk Prz Hod 1996,
30.39-46.

23 Mt: Dougall S., Mtu,doLlgh P., Punkey W, Delanel, C., Barlow J., Scrutolt D,:
Rclationship among somatic cell count, Calilornia mastitis test, itlpedance
and bakterioIogical stafus ofmilk goats and sheep in early lactation. Snrall
Rumin. Res 2001,40, 745-251.

24.McDougall S , Voermans M: Influencc of estnrs on somatic ccll corult itl
daily golts. J Dair1 Sei. 2002. S5. ]78-383

2,5 Oliszevtlski R, Kairuez de Nullez M. S., Eliąs de Gonzalez S, Nl, O/iler G:
Assessnent of bcta-gJucuroniclase levcls in goat's tnilk as irr indicaLor o1'

nlastitis: conrparison u,itlr other nastitis detectiotl methods J Food Prot
2002. 65, 864-866

26 Paape M J., C'upuco 'll l': C]ellular Defense mechanisms in the udder and
lactation of goats..] Anill. Sci l997. 75, 556-565.

27 Plape M. J., Poutrel B, Conlerus A, Mayco J. C., CcLllut,o A i/,: Mi]k soma-
tic ce]ls and lactation in stnall rullinants J. Dairy Sci. 2001, E,+, (E Suppl ).
236-244

28 Pernthcmel A , Deutz A , St,hlerka G , Batłmgartner I,I/.: Untersuchungen iiber
den Zellgehalt in Schaf und Zicgcnmilch Tierzirztl Praxis l 99 l , 1 9, 6 l 2-
-ól6

29 Perrin G G , Mallereatt M_ P., LenJunt D , Battdry C: ReJationships betrł,een
Califbmia masLitis Lest (CMT) and somatic cell counts in dairy goats Srlrall
Rumin Res 1997,26, l67-170

30 Picch T., Walu,on W., Szt:zuhiuł,V.: Badania nad sLanelT zdrowotnym gru-
czołLt mleJ<owego ]<óz oraz próba interpretacji TOK rł, m]eku kozim Ann
Univ M Cltrie-Skłodorvska. Lublin-Polonia, DD 2001, LVI, l59-16,+.

31 Pieniak-Lendzion K , Szeliga W, Nowogródzka I: Wstępne obscrwacje nad
n-rlecznością kóz rasy białej Llszlachetnionej utrzymywanyclr w regiolic Pod-
lllir lesz. \auk, Prz. Hod. lagrr. ]{), 5]-57,

32 Poutrel B , de Crentoux R, Dttcelliez M,, I/erneatt D : Control of lntramarl-
mary In l'ections in Goats: Impact on Somatic Ccll Counts J Anim Sci. 1997,
75,566-570

33 Poutrel B , Lercltdelle C : C]ell contcnt of goat milk: Califorrria mastitis test,

coulter counte1 and fossomatic for predicting half infection J. Dairy Sci
l q}l] rlh )575-)57q

31 RotaA M., Gonzalo C, RodriguezP. L, Rt4as A I., Murtin L, TovarJ.J.:
Solnatic ccll types in goats milk in relation to total cell count, stage and
number of]actation. Small Runlin Res. l993, l2. 89-98.

35 Sa lama A A, Sttch X., Caj a G, Ro:,ai M., Casals R, A lbanel l E, Marin M. P.,

Marti A: EfJ-ecl of olrce vefsus t\ł,ice daiJy nilking tJrroughoui lactation on
milk yieJd and milk composition in dairy goats J Dairy Sci. 2003, 86, 1673-
-l680.

36 Sanchez A , Contreras A, Corrale,s J. C , Ma.rco J, C: Relationships be-
trł,een inlection with caprine arthritis encepha]itis virus, intramalnmary bac-
terial infection and somatic ce]l counts in clairy goats Vet Rec 200l, l48,
,7l1 

-1 14.
3].Schulz J., Fallr R D , Finn G , Naumann /: Adspektorische und palpatori-

sc]re Befunde an dcr Milchdrusc urrd Indikatoren fur Eutergesundheit in der,

Milch bei Ziegen.Tierarztl Praxis, G, Grosstiere,Ą,Iutztiere l999, 21 ,92-98
38.Schulz J,: Somatische Zellcn in Zschoppach. Tierórztl. Praxis l 994, 22,43E-

-442
39 Szymartowska A , Lipecka Cz , Tietze M: Ocena produkcyjności kóz rasy

saaneńskiej i białej uszlachetnionej w warunkach r.vschodniej Polski Zesz
Nauk. AR Wrocław 2000. 399. 335-340

40 Tietze M , Majel,ski I: Komórki somatyczne w m]eku krów, owicc i kóz
Annalcs UMCS, E,E ]995. XltI, 145-149

41 .Wagner J., Karaszeu,s]ia A , Janko.,ska R , Rekleylska,B : Ocena składu ija-
kości mlekakozicgo Zesz Nauk Prz Hod 1994, 13.332-333.

12 Ifilde C J., Knight C .r/.: Milk yield and mammary 1unction in goats during
and once-daily milking. J. Dairy Res 1990,57,441-41 ,1

43.trIlinler P., Batttngartner llr: Schalmtestrestreaktionen irr Ziegennlilch und
dercn Intelpretation. Dt Tierórztl Wschr 1999, 106, 30-31

44 Zeng S. S., Escobar E N., Pophanl 1: Daily variations in somatic cell count,
and prodrrction of Alpine goat rnilk Small Rurrrin Res. 1997, 26,253-ż60.

Adres autora: dr Jan Olechnowicz, Osiedle Wichrowe Wzgórze l3l93,
61-675 Poznań; e-mail: Jan_Olechnowicz@poczta.onet.pl


