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Somatic cells in sheep milk

" Summary

Depending on the breed of the ewes, the physiological threshold of somatic cells in sheep milk ranges in
amount from 200 000 to 400 000 cells/ml. In milk from uninfected mammary glands the somatic cell count is
from 57 000 to 250 000 cells/ml. The highest increase of somatic ce|| counts in sheep milk is in the case of
infected mammary glands. In the instance of subclinical mastitis the most frequently isolated coagulase nega-
tive staphylococci (72 000 to 850 000 cells/ml) in milk samples and in clinical mastitis were Staphylococcus
aureus and Escherichia coli (2 to 2.5 mln cells/ml). Noninfection factors influencing somatic cell counts in
sheep milk are flock and breed of sheep, environment, frequency of milking ewes per day, percentage of milk
taken during milking, stage of lactation and number of parity (next lactation), type of birth of ewes and
number of weaning lambs, season of mi|king, as well as manner of storing post milking samples. The quantity
of sonratic cells in sheep milk is a useful and generally applied method for describing the state of health of the
mammary glands. Zoohygienical parameters in the sheep-fold should be taken into consideration in the
process of cytological evaluation of the milk.
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Artykul przeglądowy

Mleczne uzytkowanie owiec ma długą tradycję, bo-
wiem człowiek od tysięcy lat pozyskiwał mleko owcze
do celów spozywczych (7, 36). W Polsce, w rejonie
Podhala iBieszczad, dojone sąmaciorki polskiej owcy
gorskiej, a mleko przerabia się metodami tradycyjnymi
na bundz i oszczypki (7 ,8,26). Na nizinach , ze wzglę-
du na intensywny charakter produkcji rolniczej doi się
lnaciorki matecznych linii syntetycznych z ttdztałerrt
genow owcy wschodniofryzyjsl<iej (ż2,36, 58, 60) oraz
rnaciorki plennej rasy merynofin MF-40 (35, 40, 4l).

Z mleka owczego wytwarzane są produkty o wyjaJ-
kowych walorach odżywczych i smakowych (7). Są to
jogurly, sery solankowe i twarde sery dojrzewające (22).
J ako ść prod uktow owczarskich zależy j ednak głównie
od stanu zdrowotnego gruczołów mlekorvych dojonych
owiec, higieny pozyskiwania mleka i prawidłowego
przebiegu procesu fermentacji w trakcie jego przetwa-
rzania (ż3,25,38, 39). W Polsce, w warunkach fermo-
wych pozyskuje się mleko owcze o bardzo dobrej przy-
datności do produkcji jogurtu i serów dojrzewających
(2ż). Z drugiej strony, nie zawsze przestrzega się zasad
higieny przy produkcji i przetwarzaniu mleka, które
prowadzone jest często w pryrnitywnych warunkach
z pominięciem pasteryzacji mleka (8. 25).

Jednym z parametrów uwzględnianych przy ocenie
jakości higienicznej mleka owczego jest liczba komó-
rek somatycznych zawartaw l ml. Sery twarde wytwa-
rzanę z mleka o wysokiej liczbie komorek somatycz-
nych (> 1 000 000 komórek/ml) jełczeją i mają zapach
tŁuszczll oraz wyższązaw aftość wolnych kwasów tłusz-
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czowych we wszystkich stadiach dojrzewania w porów-
naniu z serami wyrabianylni z mleka o niskiej llczbie
kornórek somatycznych (do 100 000 komórek/ml) (23,
39). Sery produkowane przezrzemieślnikow często nie
spełniają wyrrrogów sanitarnych ze względu na niepra-
widłową temperaturę podczas pasteryzacj l oraz zalnie-
rzone dodawanie surowego mleka, a także zanteczysz-
czenia ml eka podczas przechowyw anla (2 5). Skutkiem
takiego działania iest zakażenie gotowych produktow
drobnoustrojami chorobotwórczymi (48).

Celem opracowania była ocena wpływu rożnych
czynników na 1iczbę komórek somatycznych w rnleku
owcZym.

Rodzaie komórek somatycznych

W siarze maciorek w znacznym odsetku występo-
wały letrkocyty o wielokształtnych jądrach komórko-
wych (41-84oń), następnie makrofagi @-a9%) i limfo-
cyty (6-1l%), w niewielkiej ilości komórki cytoplazmy
(1-2%), nie obserwowano natomiast kornórek nabłon-
kowych (9, 28). W środkowym stadium laktacji skład
komórkowy zmięniał się tak dalece, ze makrofagi były
komórkanri dominującymi (83-86%), a limfocyty wy-
stępowały na poziom i e l 0- 1 7 

oń. Makł ofagi form owały
s ię w wiel oj a.drowe o lbrzymie kornórki zaw ier aj ąc e zia-
renka kwaśnej fosfatazy (29). We wczesnyln stadium
zanlkania wydzielania m]eka ponownie pojawiały się
leukocyty o wielokształtnych ja.drach komórkowych. Po
odłączeniu jagniąt, w czasie od 1 do 2 dni obserwowa-
no zmni ej szoną poj emno ść fagocytanrą neutrofi l ów, na-



tomiast makrofagi były fagocytarnie bardziej efektyw-
ne w porównaniu z wcześniejszymi okręsami laktacji
(5 4). P rzy wyrażnym zmniej szeniu wydzielania mleka
(21 dni po odłączeniu jagniąt) makrofagi były ponow-
nie komórkami dominujapymi (28,29). War1o dodać,
ze podawanie maciorkom w późnej laktacji witaminy E
i selenu róznicowało rodzaje komorek somatycznych
w próbkach mleka, zmniejszając odsetek makrofagów
(z 48,80ń do 34,40ń), a zwiększając udział neutrofilów
(z 40,1oń do 50,]Yo) i granulocytów eozynochłonnych
(z0,70ń do \,4%) (33).

W gruc zołach mlekowych ek sp erymentalni e zaL<ażo -
nych koagulazo-uj emn ymi S tap hy l o c o c c i (CN S) stwier-
dzano większą liczbę rnakrofagów (3-27 )%) i neutro-
fllów (0 -2,7 oń) zaw i er ając ych s fago cytowane gronkow -
c e. Obser-wowano r ów nięż więks zą li czbę gronkowców
w makrofagach (8, 1) oraz neutrofilaclr (.I, ż).Swiad-
czy to o znacznej roli makrofagów w zwalczantl pod-
klinicznych postaci owczych mastitis powodowanych
przez CNS (10).

Liczba komólek somatycznyoh

Liczbakomórek somatycznych na poziomie 500 000/
/rnl nie rnoze być normą dla mleka owczego, poniewaz
próbki takiego mleka były czterokrotnie częśclej zaka-
zone drobnoustroj ami chorobotwó rczytni w porówna-
niu z próbkami mleka o mniejszej liczbie komórek so-
rTratycznych (55, 56). Fizjologiczna granica liczby ko-
rrrórek somatycznych w mleku maciorek zwia;ana jest
z rasą(ryc. 1). Wykazano, ze u maciorek rasy churra tą
granicą jest 200 000 kornórelCml ( 1 7) lub jak podają
inniautorzy -250 000 komórelCml(l5). Próbki mleka
trraciorek awasi i wschodniofryzyjskich w 81,9oń za-
wierały ponizej 250 000/ml komórek somatycznych i ta-
ką liczbę komórek przyjęto jako górną granicę dla mle-
ka maciorek tych ras (43). Inni autorzy (55) podają że
najwyższy odsetek (61%) próbek mleka maciorek rasy
suffolk, berichonne i polskiej owcy nizinnej zawarty
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Legenda: Chuna (1 5,'l 7),

Awasi i wschodnofryzyjska (43),

Suffo|k, Berichonne i PON (55)

I Assaf i Castel|ana (17)

Ryc. 1. Fizjo|ogiczna granica dla liczby konrórek somatycz-
nych mleka owczego

był w przedzlale od 50 000 do 300 000 komórek/ml.
W mleku maciorek tych ras jako dopuszczalnągranicę
|iczby komórek somatycznych przyjęto 300 000/ml.
Fizjologiczny próg liczby komórek somatycznych
w mleku maciorek rasy assaf i castellana wyznaczono
na 400 000 komorek/ml (17),

Nalezy zaznaczyc, że próg ftzjologiczny liczby ko-
mórek somatycznych w mleku maciorek ras mlecznych
jest dużo niższy niż w mleku maciorek ras mięsnych
(17). Według niektorych autorów, ftz1ol'ogiczna grani-
callczby komorek somatycznych w mleku owczym to
70 000 komórek/rnl (47).

Gzynniki nieinfekcyjne zmiennośGi
l iczby komótek sOmatycznych

Stado owiec ma istotny wpływ na liczbę komórek
somatycznych w mleku maciorek (I7 , 40). Zmiennośó
tej cechy mleka pomiędzy stadami była wysoka i wy-
nosiła od 420 do ż119 x l03 komórelCml (20). Ltczba
komórek somatycznych w mleku maciorek za|eży tak-
ze od wielkości stad, ate różntąsię strukturą wiekową
maciorek (2 7 ). Mn iej s za |iczb a komórek somatyc znych
w mleku była notowana u maciorek z małych stad (30-
-49 owiec), w ktorych owce były młodsze w porówna-
niu z rnlekiem maciorek ze stad średnich (50-99 ma-
tek) i dużych (powyzej 100 sztuk) (l5,18,27).

Wielu autorów analizowało wpływ warunkow śro-
dowiskowych na liczbę komórek somatycznych w mle-
ku maciorek (25, 34,41, 50, 51). W pozyskiwaniu
i przerobie rnleka owczego często nie przestrzega się
standardow higienicznych (25), a nieprawidłowe wa-
runki zoohigieniczne w owczarni powodują obnizenie
odporności gruczołów mlekowych i ponad 1S-krotne
zmniej s z en i e aktywno ś c i fagoc ytarn ej zakażonego gru-
czołu mlekowego (34).

Utrzymywanie dojonych maciorek na podłodze rusz-
towej i płytkim oborniku w owczaruti rusztowo-ścioło-
wej oraz głębokim oborniku owczarni tradycyjnej nie
wpĘwało znaczaso na liczbę komórek somatycznych
w mleku (4l ), Obserwowano jednak większy odsetek
zakażeń bakteryjnych mleka pozyskiwanego od owiec
utrzymywanych w budynku z podłogą rusztową, a tak-
że zw iększoną częstotliwo ść występowania gronkow-
ca złocistego w mleku maciorek utrzymywanych w bu-
dynkach na płytkim oborniku oraz z podłogą rusztową
w porównaniu z jakością higieniczną mleka maciorek
utrzymywanych w budynkach na głębokim oborniku.

Majap na uwadze zdrowie owiec oraz jakość cytolo-
gicznąmlekana|eży brać pod uwagę wielkość pomiesz-
czeh oraz kubaturę powietrza w owczarni. Wyniki ba-
dań wskazlją, że w prze|iczeniu na jedną maciorkę
wielkośc kubatury powietrza powinna wynosić co naj-
mniej 7 m3 (50). Utrzymywanie maciorek comisana
w małych (4,I m3lsztukę) i średnich (5,6 rn3/sztukę)
ow czamiach powoduj e wi ększą wilgotno ść powietrza
i koncentrację gronkowców, wpływając jednocześnie
na większą liczbę komórek somatycznych w mleku
owczym. Istotny wpływ na liczbę komórek somatycz-



nych w mleku owiec ma wentylacja zastosowana w bu-
dynkach, a jej wielkość powinna wynosić 47 m3lgodzi-
nę/maciorkępTzy prędkości ruchu powietrza 2 m/s (51).
Maciorki mleczne uttzymywane w otwaftych budyn-
kach z wybiegiem (200 m') w porownaniu zltrzymy-
wanymi w pomieszczęniach zamkniętych (3 m x 12 m)
cechowała mniejsza |iczba komórek somatycznych
w mleku (13).

W badaniach nad częstością doju połowek wymie-
nia (1- lub 2-krotnego w ciągu doby) maciorek selek-
cjonowanych w kierunku wysokiej mleczności (sarda
i awassi) oraz merynosa wełnistego stwierdzono wyż-
sząliczbę komórek somatycznych w próbkach mleka
z doju 1-krotnego połówek wymienia w porównaniu
z próbkami mleka z doju 2-krotnego zarówno u macio-
rek mlecznych, jak i merynosowych (37). Wynik ten
świadczy o podobnej reakcji maciorek mlecznych i weł-
nistych na zmianę częstotliwości doju. Zrożnicowany
poziom podciśnienia w kubkach dojowych (36 i 42I<Pa)
oraz zastosowany celowy pustodoj jednej połowy wy-
mienia (od 1,5 do 2 minut) przez 10 tygodni doju nie
wpływał istotnie na liczbę komórek somatycznych
w mleku maciorek (44). Podobnie, tempo pulsacji (l80
i 120 cyklilminutę) nie miało negatywnego wpływu na
liczbę komórek somatycznych w mleku owczym (45).

Po daj ani e owczych p ołówek wymi enia w y dłuża czas
doju maciorek i prowadzi do pustodoju (32). Pominię-
cie podoju maszynowego u maciorek wschodniofryzyj-
ski ch p owo dowało wprawdzie zmniej szeni e mle czno ś -
ci o I4oń,lecz maciorki cechowały się podobnie długą
laktacją składem mleka i liczbąkomórek somatycznych
w mleku jak maciorki dojone z podojem. Badania in-
nych autorów (1) wskazują ze technika doju jest istot-
nym czynnikiem wpływającym na liczbę komórek so-
matycznych w mleku. Liczba komórek somatycznych
w mleku maciorek dojonych ręcznie i maszynowo była
podobna i wynosiła odpowiednio: 500 000 i 480 000
komórek/ml (17).

W mleku owczym pochodzącyn zróżnychfrakcji doju
obserwowano istotne rożnice w liczbie komórek soma-
ty czny ch (4 6 ) . Probki ml eka z p o daj ania char aktery zo -
wały się wyższąltczbą komórek somatycznych (70
+ I2%) w porównaniu z próbkami mleka z przeddaja-
nia. Probki mleka z doju maszynowego i przeddajania
cechowały się podobną liczbą komórek somatycznych.

Zmienność liczby komórek somatycznych w mleku
owczym między dojami ilustruje ryc. 2 (21). Wysoką
liczbę komórek somatycznych w mleku obserwowano
godzinę po doju. Wzrost ten był l00% w pierwszym
dniu i 43%o w drugim dniu badań, a średnio w dwoch
dniach wynosił 70%. Wysoka liczba komórek soma-
tycznych stwięrdzona w pietwszej godzinie po prze-
prowadzonym doju jest wynikiem wysokiej koncentra-
cji komorek w mleku z frakcji podoju. W następnych
godzinachpo doju (do 10 godzin) liczbakomórek soma-
tycznych w mleku stopniowo zmniejszała się (21, 46).

Maciorki urodzone jako bliźnięta miĄ o 8,60ń więk-
sząIiczbękomórek somatycznych w mleku w porów-

naniu z mlekiem maciorek pojedynczych (20). Podob-
nie, istotny wpływ typu urodzenia na liczbę komorek
somatycznych w mleku stwierdzali inni autorzy (18),
lecz niektórzy z nich są zdania, że typ urodzenia ma-
ciorek nie ma wpływu naliczbę komórek somatycz-
nych w mleku (15).

Stadium laktacji istotnie róznicuje liczbę komórek
somatycznych w mleku owczym (ryc. 3). U maciorek
rasy churra liczba komórek somatycznych w mleku
podczas laktacji wzrastała ze 180 000 komórek/ml (log
5,25) do 260 000 komórek/ml (log 5,41) (l5), nato-
miast inni autorzy u maciorek tej samej rasy wykazali
ponad 30Yo wzrost liczby komórek somatycznych
w mleku podczas laktacji (20). Stwierdzono, ze pod-
czas pietwszych 6 tygodni laktacji liczba komórek so-
matycznychw mleku wynosiła 63 000 komórek/rnl, a do
24. tygodnia laktacji utrzymywała się na poziomie
32 000 komórek/ml, aby pod koniec laktacji osiągnąć
poziom 425 000 komorek/ml (4).

Liczbaporodów u maciorek (kolejna laktacja) nie ma
wpływu na liczbę komórek somatycznych w mleku
pochodzącym ze zdrowych gruczołów mlekowych
(< 250 000 komórek/ml) ( 1 5, 20, 52). Liczbakomorek
somatycznych w mleku maciorek w stadzie wzrasta po
kolejnym porodzie, a przyrost komórek wynosi l00%
(491 000 i 967 000 komórek/ml) między pierwszą

Ryc. 2. Zmienność liczby komórek somatycznych w mleku
owczym między dojami wg Gonzalo i wsp. (21)

Ryc. 3. Liczba komórek somatycżnych (log LKS) w mleku
owczym w różnych stadiach laktacji
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a czwartąlaktacją (15). Wzrostliczby komórek soma-
tycznych w mleku zwia4any jest z wiekiem maciorek
i powszechną i nfekcj ą gruczołów mlekowych starszych
maciorek. Z zakażonych gruczołow mlekowych (LKS
> 3,5 x 105/m1) wraz z kolejną laktacją wzrasta7iczba
komorek somatycznych w mleku (52).

Nieznaczny wpływ na wystapienie podklinicznych
postaci zapalenia gruczołów mlekowych miało odłącze-
nie jagniąt od matek szacowane jako regresja masy cia-
ła jagnial odłączonych do podklinicznych postaci rla-
stitis l liczby komórek somatycznych w rnlekl Qa).
Podwyższo na llczba komórek somatycznych w mleku
podczas odsadzania jagnial moze być zwiagana ze
zmniej szoną poj emnością fagocytamą neutroltlow (54).
Badania nad ograniczeniem okresu ssania I rozpoczę-
ciem doju maciorek w drugim miesiącu laktacji wska-
zują że taka metoda uzytkowania mlecznego nie wpły-
wa na średnią liczbę komórek somatycznych w mleku
(5 8). Plenno ść maciorek (Iiczba jagnial odchowanych)
ma znaczny wpływ na średnią liczbę komorek soma-
tycznych w mleku w ciągu laktacji. Maciorki, które
odchowały 3 jagnięta miały 3-krotnie mniejszą liczbę
komórek somatycznych w mleku (l60 000 komórek/
/ml) w porównaniu z maciorkami, które odchowały
1jagnię (480 000 komórek/ml), a odchowujące bliź-
nięta miaĘ 350 000 komórekJml (58). U maciorek, które
karrniły 2 jagnięta stwierdzono większą liczbę komó-
rek somatycznychw mleku z prawych połówek wymie-
nia (ż7).

Llczba komórek somatycznych w mleku zależy od
pory kalendaruowej doju maciorek (21). Proby mleka
pobierane w styczniu cechowały się mniejsząIlczbą
komórek od pobieranych w czerwcu. Według innych
autorów (58), liczba komórek somatycznych w mleku
maciorek dojonych od lutego do czetwca oraz dojonych
od lipca do listopada nie rożnlŁa się istotnie i wynosiła
odpowiednio:270 000 i 330 000 komoreWml. Znaczne
rożnicę w liczbie komórek somatycznych w mleku
owczym obserwowano jednak między latami (35, 58).

Sposoby przechowywania próbek mleka owczego
mają istotny wpływ na zmiennośc liczby komórek so-
matycznych (19). Probki siary i mleka z podoju świe-
że, schładzane do 4oC i zamrażane w -19'C miały od-
powiednio: 125 000, 110 000 i 82 000 komórek/ml oraz
201 000, 192 000 i 145 000 komorek/ml. Czas mroże-
nia próbek mleka (od 1 do 7 dni) miał także istotny
wpłvw na liczbę komórek somatycznych, która była
wtedy redukowana o około l 4%. Wynik i uzy skane przez
cytowanych autorów wskazuja. że dla określenia licz-
by komórek somatycznych próbki mleka owczego nie
mogą byc zamrażane.

Współczynnik o dzi e d zicza|no ści liczby komorek
somatycznych w mleku owczym wynosi, według róz-
nych autorów (2,3, 5, 6, 14, 15, 38, 49), od 0,04 do
0,15. Wysoki współczynnik odziedziczalności dla wy-
dajności mleka (h2 :0,34), a niski dlaliczby komórek
somatycznych w mleku (h' : 0,04) oraz ujemne gene-
tyczne korelacje mtędzy wydajnością mleka a liczbą

komórek somatycznych w mleku wskazują, ze selekcja
w kierunku zwiększonej mleczności maciorek wpływa
na mniejszą liczbę komórek somatycznych w mleku (3,
5, 15). W praktyce jednak selekcja w kierunku odpor-
ności na mastitis jest trudna i ogranicza się do selekcji
przeciw podkl ini cznym po staci om zap aleń wymi enia
na podstawie llczby komórek somatycznych w mleku
(2). Często za\eca się więc poprawę zaruądzania cy-
klem produkcyjnym w stadzie owiec niz prowadzenie
selekcji w kierunku obnizenia liczby komórek soma-
tycznych w mleku (38).

Czynniki infekcyjne zmiennOśGi liczby
komótek somatyoznych

Liczba komórek somatycznych w mleku owczym
p o cho dzący m z niezakaz onych gruc zołów rnl ekowych
wynosi, według różnych autorow, od 57 000 do 250 000
komórek/ml (ryc. 4; log LKS od 4,]5 do 5,39) (I, 4,
17, 43, 53, 56,60), Odsetek próbek mleka, w których
nie stwierdzono drobnoustrojow chorobotwórczych
kształtował się na poziomie około 60% dla maciorek
rasy churra, castellana i assaf (17) oruz]40ń dla macio-
rek rasy awassi i wschodniofryzyjskich (43). W prob-
kach mleka z zakażonych gruczołow mlekowych licz-
ba komórek somatycznych przekraczała 3,5 x 105 ko-
mórek/ml (30, 52), a według innych autorow 6 " l05
komórek/ml (l1) i 1,0 x 106 komórek/ml (16). Najczęś-
ciej izolowano z mleka owczego gronkowce koagula-
zo-ujemne w przypadkach podklintcznych (I,4,6, I7 ,

18, 43), a Staphylococcus aureus i Escherichia coli
w kliniczny ch (6, 27 , 42). Kliniczne przypadki zapaleń
gruc zołów ml ekowych u małych pr zeżllw aczy nie ptze -

kracząązwykle poziomu 5% (6). Szczepy CNS wraz-
liwe na novobiocynęoTaz mikrokoki i maczugowce nie
powodowały wzrostu liczby komórek somatycznych
w mleku, która wynosiła od 12 000 do 160 000 komo-
rek/ml (ryc. 5), a wartości log LKS odpowiednio: 4,85
i 5,ż0. Szczepy CNS oporne na dzlałanie novobiocyny
powodowały wzrost liczby komorek somatycznych
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Ryc. 4. Liczba komórek somatycznych (log LKS) w mleku
owczym z niezakażonych gruczołów mlekowych
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w mleku do 850 000/ml (Iog5,92). Staphylococcus epi-
dermidis, Staphylococcus caprae, Staphylococcus hy-
icus oraz Staphylococcus simulans były pTzyczyną
znaczrrego wzrostu liczby komórek somatycznych
w mleku dochodzącego do 1 850 000/ml (|o96,27) (l2,
43,59).

Ryc. 6 ilustĄe wzrost |iczby komórek somatycznych
w mleku w gruczołach zakażonych drobnoustrojami
chorobotwóTczyml tzw. pierwszej i drugiej grupy. Co-
agul as e- negativ e s taphy loco c ci, Mic ro co ccus, Coryne-
bacteriumi Bacillus (tzw. druga grupa drobnoustrojów)
są przyczyną wzrostu |iczby komórek somatycznych
w mleku od 1 044 100 komórek/ml (log 6,01) do
l 878 000 komórek/ml (log6,27). Staphylococcus au-
reus i Escherichia coli (tzw. pierwsza grupa drobno-
ustrojów) wpływają na większy przyrost liczby komó-
rek sornatycznychw zakażonych glllczołach (2 045 652
i ż 4l8 000 komórek/ml).

Zakażenle gruczołów mlekowych koagulazo-dodat-
nimi Staphy loco cci (CPS) jest przy czynągwałtownego
wzrostu liczby komórek somatycznych w mleku do
około 4 mln/ml, natomiast zakażenia Pąsteurella hae-
molytica w odsetku nie przekraczającym 1% powodu-
ją że liczba komórek somatycznych w mleku wzrasta
w za7eżności od rasy maciorek od 8 mln/ml (assaf) do
14 mln/ml (churra) (17),

Testy diagnostyczne
Zakażęnlę gruczołu mlekowego oraz kolejny wykot

maciorek decydują o stopniu zalężtości rniędzy liczbą
komórek somatycznych w mleku a wynikiem Tereno-
wego Odczynu Komórkowego (TOK). Wysoki współ-
czynnik kore|acji (r:0,64) stwierdzono między wyni-
kiem punktowym TOK a liczbąkomorek somatycznych
w mleku (53).Liczbakomórek somatycznych dla punk-
tacji TOK wynosiła: 2ż3 576lml (0), ż45 ż48lm| (I),
391 778lml (ż), I I59 109 (3) i ż 460 833 (4). Wskazu-
je się takżę na istotny współczynnik korelacji między
|iczbąkomórek somatycznych w mleku i zakażenięm
gruczołu mlekowego (r: 0,58). Prognozowanie zaka-
żenia gruczohr mlekowęgo ze wskazaniem drobnoustro-
ju chorobotwórczego na podstawie wyniku TOK w mle-
ku owczym jest mało znacza§e (31). Liczba komórek
somatycznych jest zatęm 1epszym wskaźnikiem ogól-
nym stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego niż wy-
nik testu TOK.

Wskazano równiez na istotną zalezność między licz-
bą komórek somatycznych w mleku owczym a wyni-
kiem TOK, stwierdzając, że 90oń zmienności liczby
komórek somatycznych w mleku wyjaśnia TOK. Z dru-
giej strony test ten wyjaśnia tylko 260ń zmienności licz-
by komórek somatycznych w mleku szacowanych me-
todą mikroskopową (24). Najczęściej izolowanymi
drobnoustroj ami z próbek mleka były CNS, które nie
wykazy w aĘ pozytyrvnyc h wyn i ków te stu White s i de' a
(57). Częstość występowania podklinicznych postaci
mastitis wzrasta z wiekiem owiec, lecz nie wpływa na
uszkodzenia końca strzyków. Podkliniczne postacie
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Ryc. 5. Liczba komórek somatycznych (log LKS) w mleku
owczym z gruczołów zakażonych przez CNS (1, 4,17, l8, 43)
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Legenda:

Gruczoły niezakażone
- Drobnoustroje || glupY (Coagulase negative staphylococcus,
Micrococcus, Corynebacterium i Bacillus\
* Drobnoustroje l grupy (staphy/ococcus aureus i Escherichia coli\

Ryc. 6. Liczba komórek somatycznych (log LKS) w mleku
owczym z graczołów niezakażonych I zakażonych drobno-
ustrojami I i II grupy* wg Pengova (43) oraz Suareza i wsp.
(53)

zapaleń gruczołów mlekowych mają istotny zwta3,ek
z rozwojem postaci klinicznych, powodowanych tym
samym drobnoustrojem.

Między zakażeniem bakteryjnym gruczołu mlekowe-
go a liczbąkomórek somatycznych w mleku wykazano
istotną korelację przy pomocy testu Bernburga (56).
Próbki rnleka owczego zawierające 183 000 komorek/
lml wykazywały ujemne reakcje testu Bernburga, nato-
miast zawierujące od 200 000 do 400 000 komórek/ml
reagowaĘ dodatnio. Próbki mleka, które zawierały oko-
ło 500 000 komórelCml w znacznym odsetku były za-
kazone.

Liczbakomórek somatycznych w mleku owczym jest
przydatnąi powszechnie stosowaną metodą oceny sta-
nu zdrowia gruczołów mlekowych. W ocenie jakości
cytologicznej mleka owczego na|eży także brać pod
uwagę pozi om parametrów zoohi gienic zny ch w środo -
wisku dojonych maciorek. Obserwowany w ostatnich
latach wzrost zakażeń gruczołów rnlekowych u owiec
jest zjednej strony skutkiem uodpornienia się drobno-
ustroj ów chorob otwó r czy ch or az obniżęni em o dporno ś -

ci gruczołów mlekowych z drugiej strony.
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