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The aim of the study to

amount of milk classilied as third-grade mitk was 10oń lower. The following year of tne
a_ significant improvement in the microbial and cyto gical qualify of tńó milk. Results of h ń.r.t 
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stwierdza, że do przerobu od dnia 1.01.1998 r. skiero-
wane moze być mleko, w którym ogólna liczba drob-
noustrojów nie przekracza I00 tys./cm3, aliczbako-

Celem badań było określenie jakości mikrobiolo-
gtcznej i cytol
go dojednego
i jego klasyfik
Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 92l46lEEC IPN
95/4-86002 (1,14).

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w latach 1996-1998 na mleku

surowym pochodzącym od producentów dostarczaj ących

mleko do jednego z zakładów mleczarskich Wielkopolski.
Próby pobierano dwarazy w miesiącu od każdego dostaw-
cy.Liczbapobieranychprób w miesiącu wahała się od 3796
do 4334 w zalezności od aktualnej liczby dostawców. Ogó-
łemprzebadano I49 601 prób mleka surowego. Próbymleka
pobierano zgodnie z PolskąNormą(9) wmomencie odbio-
ru mleka od dostawców.

W pobranych próbach mleka oznaczono: ogólnąliczbę
drobnoustrojów - dwa razy w miesiącu - stosując metodę
pĘtkowązgodnie z PolskąNormą (10, l1, 12) oraz liczbę
komórek somaĘcznych raz w miesiącu - zgodnie z Pol-
ską Normą (13). W Ęm ostatnim przypadku do oznaczeń
zastosowano lrządzenie Fossomatic 3 00,
nie z instrukcją obsługi. Na podstawie u
ków określono procent dostawców mleka
waĄch w Polskiej Normie (14).

Wyniki iomówienie
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Tab. 1. udział procentolly badanych prób mleka, w stosunku do ogólnej ilości
skupowanego mleka, w zależności od ogólnej liczby drobnoustrojów
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obróbce. Mleko to rownież gorze1
ulega procesom fermentacyjnym (4).

W mleku pochodzącym od zdro-
wych krów liczba komorek solna-
tycznychmieści się w granicach 100-
-500 tys. w 1 cm3. W większości kra-
jów, w oparciu o ustalenia Między-
narodowej OrgantzacjiMleczarskiej,
tlważa się za mleko normalne takie,
które zawiera do 500 tys. komórek
somatycznych w 1 cm]. Według Po1-

skiej Normy dlamleka surowego (14)

maksymalna liczba komórek soma-
tycznych w mleku klasy ekstra wy-
nosi 400 tys. w 1 cm3, a w mleku kla-
sy I - 500 tys. Zgodnie z Dyrektylvą
Unii Europejskiej (1) przyjmuje się
maksymalną liczbę komórek soma-
tycznych na poziomie 400 tys. Bio-
rąc pod uwagę to kryterium klasyfi-
kacji stwierdzono, że w około 40oń
przebadanych prób mleka występo-
wała podwyższona liczebność ele-
mentów komorkowych, przy czym
nie nastąpiła ptaktycznie żadna po-

Tab.2. udział procentowy badanych prób mleka, w stosunku do ogólnej ilości
skupowanego mleka, w zależności od liczby komórek somaĘcznych

Tab. 3. Klasyfikacja badanego mleka rvg kryteriórv Polskiej
Norm_v (14) na podstawie ogólnej liczby drobnoustrojórv i licz-
by komórek somaĘcznych (udział procentolv1, poszczególnych
ldas mleka)

stanu zdrowotnego krów poprzez ozfiaczanie liczeb-
ności komórek somatycznych, ponieważ tylko wcze-

niczonej przydatności mleka do przerobu (4).

W tab. 3 przedstawiono klasyfikację mleka surowe-
e były badania wg
ka surowego (14).
niecałe 30% prób

mleka klasy ekstla
oTazw ne2Oońprob
mleka . 

-ńldaje się,

Klasy jakościowe mleka
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1 996

1 997

1 998

15

27

29

22

22

21

29

28

30

34

23

20

okresie wyraźnątendencję spadkową lecz nadal w
1998 r. wynosił około 20oń.

Kolejnym kryterium oceny mleka surowego była
liczba komórek somatycznych (tab. 2). P odwyższona
Itczbaelementów komórkowych w mleku świadczy o
występowaniu stanów zapalnych wymienia u krów.
Choroba ta jest przyczynąznacznych zmian w skła-
dzie i właściwościach mleka. Zmiany te wywierają

steryzacji lub st a jego zdol-
ność krzepnięci zki,aotrzy-
many skrzep je poddaje się

Liczba komórek sOmatycznych
(w tys./cm3)

do 100 
| 
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1 996

1 997

1 998

25 771

25 265

23 765

25,7

29,2

29,6

33,3

31 ,0

32,7

9,8

9,4

9,5

9,8

10,3

8,9



stąpiło wyraźne obniżenie odsetka tych prób mleka w
okresie ostatnich dwóch lat objętych badaniami. Wy-
nika ztego, że jeżeli nie nastąpi bardzo szybka popra-
wa watuŃow pozyskiwania mlekaptzęztę grupę pro-
ducentow, konieczne będzie wstrzymanie odbioru mle-
ka ztych gospodarstw.
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Wydany w 1999 r. podręcznik farmakologii weteryna-
ryjnej stanowi już czwartą edycję tej naukowej książki,
przeznaczonej dla sfudentów i lekarzy weterynarii. Układ
ezwartęgo wydania tego podręcznika nie został zmieniony
w porównaniu do wydania trzeciego z 1997 r. Dział ogóI-
nej farmakologii napisany został baldzo synteĘcznie i obej-
muj e w krótkim zarysie: losy leków w ustroju Tazem z ęIe-
mentami farmakokinetyki (t,,r; Vo l/kg), krótkie omówie-
nie receptury wet. oTaz przepisów dotyczących wystawia-
nia recept i obrotu lekami d7azwierzątw Niemczech i kra-
jach Unii Europejskiej.

Ró wni eż c aĘ dziń p odrę c znika doty c zący farm ako 1 o gi i
szczegółowej nie został praktycznie uzupełniony nowymi
rozdztałami lub informacjami o nowych lekach. Wyjątek
od tej reguły stanowi rozdziałpoświęcony chemioterapeu-
tykom z grupy fluorochinolonów. W rozdziale zaĘtułowa-
nym ,,Nowe fluorochinolony" zostaĘ opisane właściwo-
ści (spektrum działanja), zastosowania i dawkowanie di-
floksacyny, marbofloksacyny i danofloksacyny.

W celu stworzenia czytelnikowi ponownej okazji do za-
poznania się z treściąwznowionego wydania tego podręcz-
nika w dalszej części recenzli omówione zostanąw zarysie
kolejne jego rozdziaĘ.

Dalsze rozdziaĘ części szczegółowej umożliwiają do-
bre zapoznanie się z uakfualnionymi podstawami farmako-
terapii weterynaryjnej. Dla przedstawienia ich zastosowań
w lecznictwie leki ujęto w formę monogTafii i zestawiono
w rozdziałach zgodnie z profilem farmakologicznego dzia-
łania. W poszczególnych monografiach zostały zawarte
następujące informacje: wiadomości ogólne o leku (pocho-

dzenie, podstawowy profi7 działania, postać dostępna w
handlu, droga stosowania), zastosowanie, dawkowanie,
działanla niepożądane, następstwa przedawkow ania, pTze-
ciwwskazanta oraz okres karencji.

W podręczniku zostĄ omówione w kolejności takie
dzlaĘ farmakologii i farmakoterapii jak leki autonomicz-
nego i ośrodkowego układu nerwowego, leki miejscowo-
-znteczllające, leki nasercowe, leki wp§rvające na krĘe-
nie, leki stosowane w zaburzeniach gospodarki wodno-elek-
trolitowej, leki wpĘwające na czynność nerek, leki wpĘ-
wające na czynność skurczową macicy, farmakoterapia
schorzeń układu oddechowego, leczenie schorzeń wątro-
by, leki układu pokarmowego, środki odkażające,leki sto-
sowane w zakażeniach bakteryjnych, leki stosowane w pa-
r azy to zach, leki s to s owa ne w zakażeniach gr zybic zy ch, cy -

tostatyki, witaminy i mikroelementy, hormony i leki hor-
monalne, leki o działaniu przeciwzapalnym, Ieczęnieważ-
niejszych zatruć.

C zęś c szcze gółową p o drę cznika zamyka sup lement,
omawiający 7 odrębnych zagadnień: l)prze7iczanie dawek
ludzkich na zwierzęce, 2) wskazania i przeciwwskazania
dla leczenia kombinowanego, 3) tabe7aryczne zestawienie
leków dla ryb, 4) tabelaryczne zęstawienie leków dla pta-
kóq 5) tabelaryczne zestawienie leków stosowanych u
zwierząt laboratoryjnych, 6) przepisy dotyczące obrotu
dodatkami paszowymi, 7) omówienie przepisów doĘczą-
cych postępowania w przypadkach wystąpienia niepożą-
danych dziŃań leków weterynaryjnych,

Dokonany w czwatlym wydaniu podręcznika przegląd
leków i ich zastosowań stanowi aktualne źródło wiedzy o
lekach weterynaryjnych dla lekarzy praktyków. Zamiesz-
czenie przy każdym leku informacji o okresie karencji jaki
obowiązuje po ich stosowaniu u tzw. zwierząt rzeźnych
zwiększa walory tego opracowania pod kątem praktyki.

Prof. dr hab. Zbigniew Roliński


