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Liczba komórek somatycznych w mleku jest waz-
nym wskaźnikiem zdr ow ia gruczohl mlekowe go. S ta-
nowi ponadto kryterium klasyfikacji surowca w PN-
95lA-86002 (8). Stwierdzono, że 43,5oń badanych pró-
bek mleka pochodzi z wymion o obniżonym lub zĘm
stanie zdrowotnym (9), Z b adań tych wynik a także, żę
w produkcji mleka wysokiej jakości poważniejszym
prob lemem j e st zdrowotno ś ć wym ion niż zanieczy sz-
czenie mikrobiolo glczne surowca.

PodstawowąprzycTpąmasowowystępującychscho-
rzeń wymion są uchybienia natury higienicznej (5).
Znaczącymczynnikiempowodującymzmtanyzapalne
jest budowa wymion. Przy wysoklm zawlęszeniu wy-
mienia zmniejsza się ryzyko wystąpienia gronkowców
i paciorkowców U krów których strzyki usytuowane
sądo 50 cm od stanowiska stwierdzono infekcje bakte-

ryjne w 43,2Yo ćwiartek, Przy zawteszeniu wymienia
powyżej 60 cm liczba zakażonych ćwiartek spadła do
I0,2oń. Z tego mlędzy innymi powodu nowy system
oceny pokroju krów mlecmych przewiduje w skali 100-
punktowej aż 50 punktow zawymię (11).

Celem badań była ocena wpływu genotypu oraz
czynników pozagenety czny ch (budowa wymion, ko-
lejna laktacja i jej faza oraz pielęgnacja) na wyniki
testu TOK u krów utrzymywanych w gospodarstwach
indyr,vi dual ny ch Zamoj szc zy zny, które w o statni c h l a-
tach podjęĘ specjalizację w produkcji mleka.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono na mleku ćwiarlkowym 919

krów pochodzących ze I05 gospodarstw indywidualnych.
Spośród ogółu gospodarstw w 61 krowy objęte były oceną
użytkowości mlecznej, przy czym 95 szt. nie posiadało
udokumentowanego pochodzenia, a pozostałe reprezento-
wały rasę czarno-białą z różnym udziałem genów bydła
holsztyńsko-fryzyjskiego (do 25% - I29 szt.,25,I-50o^ -
162, 50,1-15% - 12, powyże115% - 83 szt., z czego 57
było importowanych jako jałówki cielne z Holandii, Fran-
cji i Niemiec). W 44 gospodarstwach nie prowadzących
oceny uzytkowości mlecznej objęte badaniami krowy (37B
szt.) także nie miały udokumentowanego pochodzenia.

U ogółu krów za pomocą testu TOK (używając Milch
Tesfu jako środka diagnostycznego) określono liczbę ko-
mórek somatycznych w mleku pochodzącym z poszczegó|-
nych ćwiartek. Przebadano ogółem 365B ćwiarlek (18 było
ni eczynnych). Okre ś lono takżę kształt wymion wy r óżnta-
jąc cztery jego rodzaje: skrzynkowate, kuliste, obwisłe i
piętrowe, W ocenie uwzględniono również występowanie
strzyków dodatkowych.

Dla wszystkich krów określono kolejnąlaktację i jej fazę.
W analizie wyników uwzględniono podział na pierwiastki,
krowy w drugiej, w trzeciej laktacji orazzwierzęta starsze,
tj. będące w czwartymi dalszych sezonachprodukcyjnych.
Wyrózniono IY fazy laktacji: I obejmowała początkowe 3

miesiące jej trwania, II (4,5,6),III ('7 ,8, 9), a IV miesiące



10 i dalsze. We wszystkich gospodarstwach oceniono pie-
lęgnację zwierząt, biorąc pod uwagę czystość ich skóry i
wymion, stanowisk, stan racic oraz prawidłowość wyko-
nywania zabiegów przed- i poudojowych. Zastosowano 4-
punktową skalę ocen, w której 2 punkty odpowiadały nie-
dostatecznemu poziomowi higieny, 3 - dostatecznemu, 4
dobremui 5 bardzo dobremu,

Ocenę sta§stycznąwyników przeprowadzono za pomocą
testu x2.

Wyniki iomówienie

Analtzazdrowotności w},rnion krów wykazńa istot-
nązależność pomiędzy genotypem zwierząt a wyni-
kami testu TOK (tab. 1). Wraz zę wzrostęm udziahl
genów bydła hf wyrażnej poprawie ulegał stan zdro-
wotny wymion. Ujemnąreakcję tesfu TOK stwierdzo-
no w przypadku 203 (53,4%) ćwiartek wymion krów
bez pochodzęnla.U zwierząt posiadających w swoim
genotypie do 25oń genów holszĘno-Ęzów udziałwy-
ników ujemnych był większy o 8,2oń, u mieszańców
25,I-50,}ońhf oż3,Ioń,w przypadku 50,1-75,0% hf o
2ż,7Yo, a u krów powyżej 75% hf o żIoń. W grupie
zwl,erząt o najwyższym udziale genów bydła holsz-
Ęńsko-Ęzyjskiego stwierdzono (w porównaniu z mie-
szańcamt25,I-]5oń hf) większy odsetek prob z wyni-
kiem dodatnim. Krowy o duzym dolewie hf wymaga-
ją lepszego żywienia i warunków
utrzymanta. Częśó impońowanych
zwierząt ttafiŁa w nie najlepsze wa-
runki środowiskowe, a zwłaszcza
zoohigienicznę, co mogło spotęgo-
wać stres i być powodem większej
podatności na mastitis.

Guliński i wsp. (6) wykazali, że
wrazzę wzrostem w genotypie krów
udziaŁu genów bydła rasy hfnastę-
powała poprawa budowy zewnętrz-
nej wymion. WpĘrvało to istotnie na
liczbę komórek somatycznych w
mleku i poprawę stanu zdrowotnego
wymion (7), Ukierunkowany pro-
gram kojarzęnia zwtęrząt może na-
tomiast przyczyntó się do częstości
występowama mastitis (4). Odpor-
ność na zapa\ente wymion zna\azła
się już w programach hodowlanych
10 krajów. W niektórych z nich (np.
kraje skandynawskie) kryterium se-
lekcyjnym jest zarówno liczba komó-
rek somatycznych,jak i występowa-
nie klinicznego mastitis. W innych
stanowiąje tylko comiesięczne wy-
niki dotycz ące Iiczby komórek soma-
tycznychw mleku (10).

W programie oceny i selekcji bu-
hajów ras mlecznych stawiane są
wysokie wymaganiaw zakresie cech
budowy zewnętrznej wymienia. Wa-

runkiem zakwalif,rkowania krowy na matkę buhajów
jest między innymi ocena wymienia na minimum 44
punkty (w skali 50-punktowej). Wymię powinno za-
tem charakteryzowac się między innymi równomier-
nym rozwojem ówiartek oraz brakiem strzyków do-
datkowych iprzystrzyków (11). Dane tab.2 przedsta-
wiają zalężnaść pomiędzy kształtem wymienia i wy-
stępowaniem strzyków dodatkowych a wynikami te-
stu TOK. Naj lep szą zdrowotno ś c tą gruczołow mle cz-
nych charakteryzowaĘ się krowy posiadające wymio-
na skrzynkowate. IJ zwierząt tych udział wyników
ujemnych był mniejszy o 8,9oń w porównaniu z kro-
wami o wymionach kulistych, o I4,3oń w przypadku
piętrowych i o 17 ,3oń przy obwisłych, a dodatnich i
silnie dodatnich większy o 6,IYo, 6,50^ i I0,9oń. Do
występowania wątpliwych i dodatnich wyników tesfu
TOK istotnie (podobnie jak kształt wymion) predys-
ponowało występowanie strzyków dodatkowych. U
zwierząt,które je posiadaĘ wyniki ujemne stwierdza-
no rzadziej (o 8,5%), a częściej wąĘliwe (o 4,9oń),
dodatnie (o 3,4oń) i silnie dodatnie (o 0,5%). Zatem
selekcja w kierunku poprawy budowy zewnętrznej
wymi on p owinna doprowadz ić takżę do zmni ej szenia
liczby stanów zapalnych gruczołów mlecznych.

Na wyniki testu TOK istotnie (t < 0,01) wpĘwała
kolejność laktacji (tab. 3). Ujemnym wynikiem tesfu

Objaśnienie: * wartość testux2istotnaprzy t < 0,01

Tab.ż. Wpływ kształtu wymienia i strzyków dodatkowych u krów na wyniki testu
TOK - liczba (procent) ćwiartek

Tab. l. Wpływ genotypu krów na wyniki testu TOK - liczba (procent) ćwiartek

Kształl wymion

skrzynkowale kulisle I obwisłe piętrowe

Uiemny (-)

Wątpliwy (t)

Dodatni (+)

Silnie dOdatni (++, +++)

Ćwiarlki nieczynne

0gółem

X2 = 95,4* y2 = 20,8*

Objaśnienie: jak w tab. 1.
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Faza laltacii

lllilllv
(4,5,6 r (7,8,9 l(10idalsze
mies.) |mies.) |mies.)

I

(1, 2, 3
mies }

Uiemny (-)

Wąlpliwy (t)

Dodatni (+)

Silnie dodatni (++, +++)

Ćwiarlki nieczynne

0gółem

699 (82,8)

85 (10,1)

45 (5,3)

13 (1,5)

2 (0,2|

844 (1 00)

.l, 
= 208,9- x, = 68,9*

Tab. 3. Wpływ kolejnej laktacji krów i jej fazy na wyniki testu TOK - liczba (procent) Ćwiartek

Objaśnienie: jak w tab. l.

Tab. 4. Wpływ pielęgnacji krów na wyniki testu ToK _ liczba (procent) ćrviartek

datnie stanowiły 15,2o^,
a silnie dodatnie 4,9o/o.

W tej grupie zanotowa-
no także największy
udział ówi artek nie czy n-
nych. W gospodalstwach
o pielęgnacji ocenionej
dostatecznie udział wy-
ników ujemnych zwięk-
szył się o I,60^, wątpli-
wych o l,5o^,zmfiejszył
się natomiast dodatnich
(o 1,5%) i silnie dodat-
nich (o 0,9oń). Porównu-
jąc wyniki z niedosta-

tecznym ib ar dzo dobrym poziomem
higieny stwierdzono o 19,3oń więcej
ujemnychwyników testu TOK i dwu-
krotnie mniej pozostałych. Stwier-
dzono, że zaniedbywanie zasad hi gie-
ny pozyskiwania mleka zwiększa na-
tężente reakcji na TOK o 0,12 (3).

Reasumuj ąc można stwter dztc, że
na wyniki testu TOK istotny v/pływ
maudział genów bydła holsztyńsko-
fryzyjskiego w genotypte zwierząt,
budowa zewnętrzna wymion, kolej-
na laktacja i stadium po wycieleniu
oraz pielęgnacja. Stąd teZ zachodzi
konieczność selekcj onowania krów
w zakresie poprawy cech budowyObjaśnienie: jak w tab. 1.

TOK charakteryzowało się 699 ćwiartek na844 prze-

suszeniem tylko 5 6,30ń.
Zantechanieczynnościprzedzdajaniaorazniedbałe

mycie wymion rzuĘe na gorsząjakość otrzymanego
mieka oraznastan zdrowotny gruczołu mlecznego (3).

Stwierdzono równiez, że istnieje wysoka wspołza\eż-
ność między sposobem doju i pielęgnacji wymion a

(t < 0,0i) nawyniki testu TOK (tab. a). Wrazzęwzro-
stem dbałości o krowy zwtększała się liczba wynikow

on. Niezbędna jest też dokładniej-
czołow mlecznych, nłvłaszcza W ów
owej fazie laktacji.
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Ujemny (-)

Wątpliwy (t)

DOdalni(+)

Silnie dOdatni (++, +++)

Ćwiartki nieczynne

0gółem

2512 (68,3)

661 (18,0)

380 (10,3)

105 (2,9)

18 (0,5)

3676 (100)

12 = 100,5*


