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Pozostałości w mleku antybiotyków i innych lekow
znych
urZą-
które

wykrywających substancje hamujące jest wysoki W
laiach 1993 -2000 według różnychautorów ( 1 0, 1 1, 1 3,

chemioterapeutykow sto sowanych w leczeniu stanów
zapainych gruczoŁu mlekowego oraz |nnych chorób
iniekc}jny.t (O, 15), Wykrywane sąteż środki myją-
c e, de Źynfekcyj ne i myj ąc o - dezynfekcyj ne, wykorzy-
stywane w ceju zapobiegania nadmiernemu zakażę-
niu mikrobiologicznemu mleka na różnych etapach
jego pozyskiwania i transpo
ich poziom może byó skutki
wania tych preparatów lub
wania ..rro*c u. Mleko zawier a t ównieżnaturalne sub-

stancje hamujące wchodzące w skład jego układu.en-
,y 

^uty 
crne go. Składnikami te go prz e c iwb akteryj ne -

g-o syri.mu ą: lakto feryna, trans fery na, Iizozym t lak-
i=operoksydaza, a także dopełntacz oraz immunoglo-
buliny (4,7,8,I2,I7).

C eiem przeprowad zony ch b adafi było ustale nlę za-

leżno ś ci mtędzy liczb ą komórek s omat y czny ch a \\ry-

nikami testów na obecność substancji hamujących w
mleku zbtorczympo dodaniu do niego wybranych środ-

ków dezynfekcyjnych w różnych stężeniach.

Matetiał imetody

Badania przeprowadzono na 51 próbkach mleka zbior-

czego, do którego dodawano trzy środki dezynfekcyjne
prrórnu"rone do przeddojowej i podojowej dezynfekcji



strzyków: Teat (Jodex), Blu-Gard (Henkel) i Agrisept
(Upj ohn). Preparaty te zawieraj ą następuj ące składniki ak-
tywne : kwas dodecylobenzenosulfonowy (B lu-Gard), dwu-
chloroizocjanuronian sodowy (Agrisept) i czwartorzędo-
we sole alkiloamoniowe (Teat).

Mleko w ilości 200 ml pobierano sterylnie z konwi w
punktach skupu lub ze zbiorników w gospodarstwachzte-
renu województwa kujawsko-pomorskiego. Przewozono je
w temperaturze 5"C do laboratorium. Następnje określano
liczbę komórek somatycznych aparatem Fossomatic 90 i
ogólnąliczbę bakterii metodąPetrifi|m. Obecność substan-
cji hamujących oznaczano przy uzyciu dwóch metod mi-
krobiologicznych STD-Abiotest i testu płytkowego Bio-
lacta, w których szczepem testowym jest Bacillus stearo-
th enn ophi l u s v ar. c a l i do J acfrs. Srodki dezyn fekcyj ne Teat
i Blu Gard rozcieńczano w mleku, a Agrisept wstępnie w
wodzie, tak aby końcowa koncentracja kazdego z nich
wynosiła 20ń, Io/'o, a,5oń i 0,Ioń.

Badane mleko podzielono na cztery grupy o rożnej za-
wartości komórek somatycznych: mleko o liczbie komó-
rek do 400 tysięcy w l ml, 401-500 tysięcy, 50l tysięcy do
l miliona i powyzej 1 milionaw 1 ml. ()znaczeń dokony-
wano bezpośrednio po transporcie próbek do laboratorium.
Otrzymane wyniki opracowano staty sty cznie obliczaj ąc test
Chtl oraz współczynnik korelacji Pearsona,

Wynikio omówienie

Wyniki badań podano w tab. 13. Żadna zbadanych
próbek mleka, ntęzalężntę od liczby komórek soma-
ty czny ch ni e z awierała wyj ś ci owo sub stancj i hamuj ą-

Tab. 1. Odsetek wyników dodatnich rv teście STD w zależności od liczby komórek
somatycznych i stężenia środków dezynfekcyjnych

Tab. 2. Odsetek wyników dodatnich w teście Biolacta w zależności od liczby ko-
mórek somatycznych i stężenia środków dezynfekcyjnych

cych na poziomie, który można by było wy@c przy
użyciu zastosowanych testów.

Niskie stężenia badanych środków dezynfekcyjnych
(0J%) nie były wykrywalnę bez względu na liczbę
komórek somatycznych. Wzrostowi stężenia badanych
środków (2oń, Pń,0,5Yo) towarzyszył wzrost dodat-
nich wyników skorelowany z wysokością liczby ko-
mórek somatycznych. PreparatTęat (w stężeniu 2%)
wykrywany był w mleku grupy Iw 60oń,w mleku gru-
py II w ?I,JYI, a w mleku grupy III i IV w 100% pró-
bekprzy użyciu obu testów (STD i Biolacta). Stężenie
Iońtego środka nie było wykrywalne w mleku I grupy,
a wyniki dodatnie w mleku grupy II, III i IV odnoto-
wano odpowiednio 16,70ń,83,3Yo i 83j0^ (STD) i
25Yo,66,7oń,I00oń (Biolacta). Przy 0,5oń stężeniu Teat
substancje hamujące wykrywano tylko w mleku o naj-
wy ższej liczbie komórek somatycznych.

Blu-Gard w stężeniu 2ońwykryto w mleku grupy I
w 6,Joń próbek przy użyciutestu STD i 13,3oń próbek
za p omocątestu B iolacta. Więcej dodatnich wyników
stwierdzono w przypadku obecności tego środka w
mleku grupy II, ilI i IV, W teście STD we wszystkich
tych grupach wykryto sh w 100% próbek, a w teście
Biolacta 9I,]oń w grupie II i po I00% w pozostałych
grupach. Dodatek środka Blu-Gard w stężeniu 1% spo-
wodował obecność shw 25Yo próbek (STD) i I6,7Yo
(Biolacta) mleka grupy II, w 66,7%o próbek (STD) i
58,30ń (Biolacta) mleka grupy III, a w mleku grupy IV
w 59,3oń (STD) i I00% probek (Biolacta). Niskie stę-

żenie (0,5%) tego środka dawało
wyniki ujemne w mleku grup I, II i
III, a dodątnie w mleku grupy IV -
16,]oń (STD) i33,3Yo (Biolacta).

Dodatek środka dezynfekcyjnego
Agrisept odmiennie wpłynął na wy-
niki stosowanych testów. Za pomo-
cą STD stwierdzono wyniki dodat-
nie w 25oń próbek zawierających
najw y ższe tj . 2% stężenie śr o dka, za-
wieszonego w mleku cechującym się
wysoką liczbą komórek somatycz-
nych (powyżej I mln.). Lepszą wy-

Tab.3. Liczba wyników dodatnich i ujem-
nych w testach STD i Biolacta po doda-
niu Teat, Blu Gard i Agriseptu niezależ-
nie od ich stężenia



kr}rvalność preparatu uzyskano przy zastosowaniu te-

sfu Biolacta, gdzie 20ń stężente dawało 86,7Yo lvyni-
ków dodatnich w mleku I grupy, 83,30ń w mleku II
glupy i IOO%w mleku grup III i IV. Przy stężentu Ioń

zanotowano 50oń wyników dodatnich w mleku grupy
II,9I,7ońw mleku grupy III i 100% w mleku grupy IV.

W mleku o najniższej liczbie komoręk nie stwierdzo-
no obecności pozostałości środka dezynfekcyjnego
dodanego w stężeniu loń.Dodatek tego środka w stę-

żenil},5%onie był wykrywalny w mleku grupy I i II,
natomiast w mleku III i IV grupy przy tym samym stę-

' ,r"
, ha
odsetkiem ntebyłaprzy-
padkowa. cechami przy
2o/o, Ioń i ynfekcyjnych

no ści międ zy Ęmi zmiennymi.
Andersen i wsp. (1) łvykrywali pozostałości anty-

ćwiartkowe (3), Różańska (18) określając wpływ po-
zostałości wybranych środków dezynfekcyjnych sto-

ciu zastosowanych testów (Cite Probe, Delvotest, Lac
Tek, Charm Farm i BsDA) w mleku charakteryzującym
się liczbąkomórek somatycznych powyżej 600 Ęs. w

cymi wzrost wyników dodatnich były ogólna ltczba
bakterii w mleku, liczba odbytych przęz krowę poro-

dów i wydajność mleka. Nie obserwowano natomiast
wpłyr,r,u- li c Żby komórek s omatyc zny ch n a w skazania

p
n
n

atnie wyniki tychte-
ci naturalnychczyn-
ilości środkadezyn-

fekcyjnego.

Wnioski

I . W r az ze wzro stem liczby komórek s omatyc znych
w zr astao dsetek dodatnich wyników te stów S TD i B io-
lacta po wprowadzeniu do mleka środków dezynfek-

stosowanych środków dezynfekcyjnych,
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STAN Z,AKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głownego lnspektoratu Weterynariiw lipcu 2001 r.-)

1) Wścieklizna zwierząl domowych - wystąpiła w 9 wojewodztwach, a mianowicie: kujawsko-Pomor-

skim (1-,l),lubelskim (a-a), małopolskim (2-2),mazowieckim (1-1), podkarpackim (4-7), podlaskim (3-3),

śląskim (1-1), warmińsko-mazurskim (4-4), wielkopolskim (3-a). Wściekliznę stwierdzono u 7 psów, 12

kotówi9szt.bydła.
2) Wściekliz na zvlierząl dzikich _ wystąpiła w ,l0 województwach: kujawsko-pomorskim (8-14), lubel-

skim (12-27),małopolskim (3-5), mazowieckim (8-12), podkarpackim (10-19), podlaskim (3-7), pomor-

skim (1-1), świętokrzyskim (5-7), warmińsko-mazurskim (9-17), wielkopolskim ('1 2,36).Zanotowano ją U

1 20 lisów, 8 jenotów, 6 kun, 4 borsuków, 4 nietoperzy i 2 tchorzy.
3) Wirusowe zapalenie tętnic koni - wystąpiło w województwie mazowieckim (1-'l) i warmińsko-mazur-

skim (1-1).

4) Leptospiroza bydła - wystąpiła w województwie pomorskim (1-1).

5) Salmoneloza bydła - Wystąpiła W Województwie kujawsko-pomorskim (1-1).

6) Leptospiroza świń - wystąpiła w województwie pomorskim (1-1) i warmińsko-mazurskim (1-1).

7) Salmoneloza świń - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-,t).

8) Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w województwie pomorskim (1 -1 )

i zachodnio-pomorskim (2-2).

9) Choroba Mareka - Wystąpiła W Województwie warmińsko-maZurskim (1-1)

10) Salmoneloza drobiu -wystąpiław 1zwojewództwach:dolnośląskim (1-1), kujawsko-pomorskim (2-4),

lubelskim (1-1),lubuskim (3-4), małopolskim (2-2),mazowieckim (2-2),podkarpackim (1-1), Śląskim (2-2),

świętokrzyskim (2-4), warmińsko-mazurskim (1-1), wielkopolskim (10-23), zachodnio-pomorskim ('|-1).

11) Myksomatoza królików - wystąpiła w 3 województwach: mazowieckim ('|-1), Świętokrzyskim (1-2) i

warmińsko-mazurskim (1 -1 ).

12)Zgnilecamerykański - wystąpił w 6 województwach: kujawsko-pomorskim (1-1), mazowieckim (1-1),

podlaskim (1-1), pomorskim (1-1), śląskim ('|-'l) i wielkopolskim (1-,1).

+)w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym,


