
Praca oryginalna

Na wydajność i skład chemiczny mleka oraz zdro-
w otno ś ć wymi eni a krów wp Ęrv aj ą c zynnlki genety cz -

ne i środowiskowe. Wysokawydajność mleka i skład-
ników odżywczych w nim zawartych zależy w głów-
nej mierze od doboru buhajów do rozrodu orazracjo-
nalnego żywienia krów (4, 7-9). W praktycznej ho-
dowli bydłaprzyjęto liczbę komórek somatycznych w
mleku jako pośrednie kryterium oceny stanu zdrowot-
ne go gruc zołu ml ekow e go, Zaw arto ś ć komórek s oma-
ty c zny ch w ml eku wykazuj e ś c i s ły zw lązek z pr zeb te -
giem stanu zapalnegowymienia. Stan zapalny gruczołu
mlekowego powoduje wzrost liczby komórek soma-
tycznych.Ich liczba zależy od zaawansowania choro-
by (1, 3, l1-14). Oszacowane korelacje genetyczne
mi ę dzy przyp adkami m a s ti ti s a liczb ą komórek s oma-
tycznych w mleku wahają slę za\eżnie od rasy bydła
od 0,00 do 0,97, średnio 0,6-0,7 (cyt. za !5).

Zwalczanię mastitis u krów mlecznych opiera się
na terapii i profi laktyce. Sender ( 1 5) podaj e, że wskaż-
nik o dzied ziczalno ści liczby komórek s omatycznych
wynosi najczęściej 0,12-0,I3, ale waha się od 0,05 do
0,27. Niska odziędziczalność liczby komórek soma-

Ęcznychwskazuje, że wymieniona cecha w znacznym
stopniu zależy od czynników środowiskowych. W in-
nych badaniach (5) uzyskany wskaźnik odziedziczal-
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ności występowania skłonno ści do zapaleń wymi enia
był u krów tasy czamo-białej o 0,08 vłyższy niż u krów
holsztyńsko-fryzyj sk ich. Zdantem Czaplickiej ( 1 )
oporność na stany zapalne wymienia mieszańców
cbxhf za\ężała od udziału genów bydła hf; najlepsze
wyniki uzyskano w grupie krów z 5)ońudziaŁem ge-

nów bydła rasy hf, gorsze chociaż zbltżonę do siebie
wyniki uzyskano w grupach z25 i]50ńudziałem ge-
nów bydła rasy hf. W trakcie krzyżowania bydła rasy
s imental ski ej z holsztyńsko - Ęzyj ską wykazano p o -

dwojenie się liczby komórek somatycznych w mleku
krów mieszańców z 7 50ń udziałem genów bydła rasy
hf, natomiast nie stwierdzono istotnych zmian u mie-
szańców rasy simentalskiej z by dłembrunatnym, nie-
zależnte od udziału genów (2).

Celem badań było określenie wpływu rasy, genoty-
pu i kolejności laktacji na wydajność maksymalną i
dobową skład chemiczny oraz zawartość komórek
somatycznych w mleku krów czarrro- i czerwono-bia-
łych w stadzie o wysokim poziomie produkcyjnym.

Matetiał imetody

Badania przeprowadzono na 97 krowach czarno- i czer-
wono-białych z niższym (< 15%) oraz wyższym (> 75%)
udziałem genów bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej użyt-
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korvanych w stadzie o średniej rocznej wydajności około
10 000 kg mleka, w jednym z czołowych gospodarstw spe-

cj alistycznych zlokalizowanym w południowo-zachodniej
Polsce.

Krorł,y przez caŁy rok utrzymywano systemem alkierzo-
wytn. wolnostanowiskowym. Program żywieniowy (trzy
grupy żywieniowe) oparty był o pasze pełnoporcjowe tzw.

TMR (Total Mixed Ratio) i dostosowany do wydajności
dziennej oraz stanu fizjologicznego krów, Dój przeprowa-

dzono trzykrotnie (początkowy okres laktacji do 150 dni) i
dwukrotnie (okres laktacji powyżej l50 dni) w ciągu doby,
w hali udojowej typu ,,bok w bok" Euro Parallel firmy
Delaval. Cielęta po urodzeniu odłączano od matek i kar-
miono je w kojcach indywidualnych; siarę wydajano do-
jarką bańkową aby zapobiec wystąpieniu na,clitisuktow
wskutek njecałkowitego wyprózniania wynienia przez ssa-

nie noworodka.
Użytkowośc mleczną krów określano jednorazowo na

podstawie tabuJogramów oceny użytkowości mlecznej by-
dła w okresie mlędzy 90 a I20 dniem laktacji (około 100

dnia). Zawartość konórel< somatycznych (LKS/cn') w
próbkach mleka pobranych od każdej krowy podczas ruty-
nowej kontroli ich użytkowości mlecznej oznaczano neto-
dą bezpośredniego automatycznego liczenia w aparacie
conrbifoss.

Obliczono wartości średnie (x ) oraz standardowe od-
chylenia (s), Analizy statystycznej wyników dokonano sto-

sujap test t-Studenta, przy p < 0,05.

Wyniki i omówienie

W tab. 1 zestawiono średnie wartości badanych cech

łych (p < 0,05), wydajności mleka maksymalnej i do-
b owej, zawarto ś c i thlszczu or az białka w ml eku b ada-

Tab. 1. Maksymalna i dobowa wydajność mleczna oraz LKS w
cb i czb

ści białka w mleku (3,08%). Podobną tendencję za-
cierania się rożnic w wydajności mleka u krów pier-
wiastek czarno- i czerwono-białych wykazano we
wczeŚniej , 9).
wydajnoś była
sza ntż u ych i

największą zawatl'ośc białka w mleku córek po repro-
duktorach francuskich (3,45oń), a naj mniej s zą(3,I9oń)
u krów krajowych (a). Krowy holen o-bia-
łe produkowały w l0O-dniowej la o za-
wańości 4,460/0 tŁaszczu i 3,IIo^ b

W badaniach krajowych (12) najntższąliczbę komó-
rek somatycznych stwierdzono w mleku krów rasy cb

genów bydła rasy hf. ego ztóżni.-
Óowania wydajności i dobowej,
zawaftości tłuszczu i zawafiości
komórek somatycznych w mleku badanych zwierząt.

Wydajność maksymalnego dziennego udoju oraz
dob owa wydaj n o ść mleka i z awarlo ś ć tłuszczu w mle -

ku nie wztastała wraz zę wzrostem udziału genów

mleku krów rasy bydła rasy hf. Krowy z wyższym
udziaŁem genów bydła rasy hf, w
porÓwnaniu do rówieŚns,c zntższym
udziałęm genów bydła rasy hf, uzy-
skiwały ntższe wartości maksymal-
nego dobowego udoju oraz wydajno-
ści dobowej odpowiednto o 2,42 i
3,74 kg mleka (co stanowi 4,48 i
7,25oń), przy wyższej zawartości
tłllszcztl w mleku o 0,0I%o (0,22"^
wartości względnej). Na uwagę za-
sługuj e znaczny poziom białka
(3,I1,%) w mleku krów o udziale
przektaczającym750ń genow rasy hf
w genotypie, w porównaniu do mle-

-1,6,|

-0,30

-0,08

0,00

_208,3*

Liczebność (szt.)

Maksymalny dzienny udói (kq)

Wydainość mleka dobowa (kg)

Zawańość tłuszczu w mleku (%)

Zawartość białka w mleku (%)

LKs (10łcm3)

Objaśnienie: *różnica statystycznie istotna przy p < 0,05



630

ka krów (3,03%) zntższym(<75%) udziałem genów
bydła rasy hf. W odróznieniu do wcześniejszychopra-
cowań (9), które wykazywały ntższązawartość tŁusz-
czu i białka w mleku krów mieszańców ras cb, czb i
hl w nowszych badaniach stwierdzono pozytywny
wpływ krzyżowania bydła ras krajowych cb i czb z
holsztyńsko-fryzyjską na zawartośc tłuszczu i białka
w mleku krów mieszańcow (8).

W mleku krów o wysokim udziale (> 75%) genów
bydła rasy hf zaobser-wowano nieco mniejszą liczbę
komórek somatycznych (o 34,42%) niż u rowieśnic z
ntższymudziałem (<75%) genów bydła rasy hf. Wy-
nik ten może świadczyc o większej oporności na ma-
stitis u córek po buhajach rasy hf selekcjonowanych
prawdopodobnie w kierunku cech funkcjonalnych (bu-
dowa i zdrowie wymienia). Wyniki własne potwier-
dzająopinię innych autorów (1), według których wraz
ze zwiększaniem się udziału genów bydła rasy hf w
genotypie krów czarno-białych następował wytaźny

', 
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sp adek występ owania stan ów zap alny ch wymieni a. W
innych badaniach (6) zaobserwowano najniższą LKS
w mleku krów rasy cb (10r-28 ,5lcm3;, anajŃyższĘw
mleku mieszańców cbxhf z wysokim ldziałęm (50,1-
99p%) genów bydła rasy hf (103x481,3/cm3).

W tab. 3 podano różnice w wydajności mlecznej
maksymalnej i dobowej oraz LKS w mleku w okresie
około 100 dnia laktacji u krów w kolejnych laktacjach
(wiek krów). Maksymalny udój w I laktacji krow był
wysoki i wynosił średnio 41,37 kg mleka. Srednia
wydajność dobowa w dniu próbnego udoju pierwia-
stek wynoslła 44,32 kg mleka o zawartości 4,50Yo
tłuszczu, 3,I l oń b iałka pr zy b ar dzo ni ski ej zawarto ś c i
komórek somatycznych w mleku (]0l xl 8,27lcm3).

Analiza porównawcza wykazała, że w okresi e trzech
pierwszych laktacji następował istotny (p < 0,01)
wzrost wydajności maksymalnego dziennego udoju:
między I i II laktacj ąo I4,95oń, I i III 2I,70oń,I i>
III - 16,47oń.Rożnjce w wydajności dobowej mleka

wynosiłymiędzyIiII
laktacją - II,39oń (p ś
0,05),I i ilI 25,52oń (p
<0,01),iliIII Iż,680^
(p < 0,01). Zawartośc
tŁlszczuwmlekuwko-
lej nych tr zęch laktacj ach
obniżała się i wynosiła
odpowiednto: 4,50;, 4,42
I 4,350ń po czym w na-
stępnych laktacjach nie-
co wzrastała (4,49%).
zawartośc białkaw mle-
ku malała wrazzewzro-
stem numeru laktacji,

Tab.2. Maks1,6211u i dobowa rvyclajność mleczna oraz LKS lv mleku krów o niższ_v-m (< 750ń)
i ,wyższym (>'75o/o) udziale genów bl,dła rasy hf

<75

T

>7!

I

fo ht

L,
Liczebność (szt.)

Maksymalny dzienny udói (kg)

Wydainość mleka dobowa (kg)

Zawartość lłuszczu w mleku (%)

Zawartość białka w mleku (%)

l-KS (103/cm)

35

54,00

51 ,60

4,45

3,03

276,14

l ,87

8,49

0,91

0,23

482,63

62

51,58

47 ,86

4,44

3,1 1

181 ,10

8,79

9,67

0,91

0,29

473,75

2,42

3,74

0,01

-0,08

95,04

4,48

1,25

0,22

2,64

34,42

Tab. 3. Maksymalna i dobowa wydajność mleczna oraz LKS w mleku w zależności od numeru laktacji krów

Liczebność (szt.)

Max. dzienny udój
(kq )

Wyd. mleka
dobowa (kg)

zaw. tłuszczu
w mleku (%)

Zaw. białka
w mleku (%)

LKs (103/cm3)

n

x

s

x

s

x

s

T

s

T

s

40

47 ,37

7,15

44,32

8,58

4,50

0,88

3,11

0,32

78,27

1 06,74

20

54,45

5,70

49,37

7,42

4,42

0,83

3,21

0,28

180,55

22g,33

25

57,65

6,74

55,63

6,49

4,35

0,97

3,01

0,1 3

362,56

668,79

12

55,17

9,65

51,87

11 ,55

4,4g

1,03

2,g3

0,15

423,g2

845,92

7,08* * *

(14,95)-

5,05* *

(11 ,39)

-0,08

(1,78)

0,10

(3,21)

102,28

(177,95)

10,28***

(21,70)

11,31 ***

(25,52)

-0,1 5

(3,33 )

-0,10

(3,21)

284,2g**

(526,56)

7,80***

(16,47)

7,55

(17,03)

-0,01

(0,22|

_0,1 8* *

(5,79)

345,65

(441,61)

3,20

(5,88)

6,26* * *

(12,68)

-0,07

(1,58)

-0,20***

(6,23)

182,01

(100,81 )

0,12

(1,32)

2,50

(5,06)

0,07

(1,58)

-0,28* * *

(8,72)

423,92

(134,79)

-2,48

(4,30)

-3,76

(6,76)

0,14

(3,22)

-0,08

(2,66)

61,36

(16,92)

Objaśnienia: *w nawiasach podano różnicc względnc w uń,*ź'rożltca statystycznie istotna przy p < 0,05, ***przY P < 0,0 l



z wyjątkiem II laktacji; rożnicę te wynosiły między I
i > IIIlaktacją(p < 0,05) -0,I8o^ (co stanowi5,]9Yo
rożnicy względnej), II i III (p < 0,01) - 0,20Yo (co
stanowi 6,23%) orazll i > III (p < 0,01) - 0,28%o (co
stanowi 8,72o^). Należy zaznaczyó, że wielu autorów
(7, 8 ) wska zyw ało, że ptzy j edno stronnym ukierunko -

waniu hodowli bydła na ilośó mleka można spodzie-
wać się obniżenia ważnych składników mleka.

Wydajność maksymalna i dobowa mleka w kolej-
nych laktacjach generalnie nie zależały od wzrastają-
cej liczby komórek somatycznych w mleku badanych
krów. Natomiast procentowy skład chemiczny mleka
w ykazyw ał ntęznaczną tendencj ę mal ej ąc ą p o d wp ły-
wem wzrostu komórek somatycznych w mleku w ko-
lejnych laktacjach. Uzyskane zalężnośct są zbliżone
do wyników badań Dorynka i wsp. (3), Inni altorzy
(1, 14) stwierdzili istotny wpływ liczby komórek so-
maĘcznych na cechy mleka - ujemny w zakresie wy-
dajności dobowej, a dodatni w przypadku zawartości
tłuszcztt.

Wiek krów w znacznym stopniu różnicował poziom
komórek somatycznych w mleku; LKS w mleku z ko-
lejnych laktacji: I, II, ilI i > III wynosił odpowiednio
(103/cm3) 78,27;180,55; 362,56 i 423,92. Stwierdzo-
no istotny wzrost (p . 0,5) LKS między I i III laktacją
(o 103x284,29 cm3, co stanowi 526,560ń różnicy
względnej). Wyniki badań innych autorów (I,72,13,
I 6) sązbteżnę - z wiekiem krów wzrastał poziom LKS
w mleku. Najniższa średnia LKS występowała w pró-
bach mleka pochodzących najczęściej od krów pier-
wiastek (10:x560/cm3) (I6) bądź w II laktacji
(103x415/cm3) (13), anajwyższa w IV i dalszych lak-
tacjach - od 103x800/cm3 (13) do 703xl230lcm3 (16).

Podsumowuj ąc należy stwierdzió, że krowy czar,
no- i czerwono-białe w stadzie wysoko wydajnym ce-
chują się bez względu naldztał genów bydła rasy hf
w genotypie wysoką dobową i maksymalną wydaj no-
ścią mleka o korzystnym składzie chemicznym. Kro-
wy czamo-btałe,w porównaniu do rówieśnic czerwo-
}ro-bia§ch, mogąbyć bardziej opofiIe na wystąpienie

stanów zap alny ch wymi eni a. Z pr zepr ow adz onych b a-
dań wynika, że w kolejnych laktacjach następuje wzrost
liczby komórek somatycznych w mleku świadczący o
pogarszanlu się stanu zdrowotnego wymion krów.
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RID J.M., PRADES M.: Rozpoznanie akl.aczy za-
każenia wywołanego przez Mycobacterium bovis.
(Diagnosis of Mycobacterium óovl's infection in ma-
res). Vet. Rec. 149, 7I2-714,200I (23)

U klaczy w wieku 10 ]at, u której zaobserwowano obniżenie masy ciała,

utratę łaknienia i osłabienie badanietn rektalnym stwierdzono powiększenie i
stwardnienie śledziony We krwi występowała umiarkowanego stopnia leukocy-
toza (l3,6 r ]09 komórek/L) i neutrofilia (10,3 x l0'komórelt/L) Badanie ultra-

sonograficzne śledziony wykazało obecność na jej powierzchni licznych guz-

ków o średnicy 1-5 cm W bioptatach śledziony występowały nacieki makrofa-

gów, limfocytów, komórek plazmaĘcznych i komórek olbrz}łlich Langerhansa

oraz obecność kwasochłonnych bakterii Sekcja wykazała obecnośó ziaminia-
ków w śIedzionie, powiększenie krezkowych, wątrobowych i śródpiersiowych

węzłów chłonnych z ogniskami serowacenia otoczonych tkankąłącznąorazliczne
gruzełki w pfucach. M. boviszidentyfikowano w zlnianach chorobowych meto-

dą PCR 
G.

THORNTON S. M., WALKER S., ZUCKERMAN
J. N.: Zakażenie wirusem zapalenia wątroby B u
dwóch gibbonów i goryla wschodnio-nizinnego w
kolekcji ogrodu zoologicznego. (Management of
hepatitis B virus infections in two gibbons and a
western lowland gorilla in a zoological collection).
Vet. Rec. I49,113-115, 200I (4)

Od ] 961 r. pojawiają się don iesienia o zachorowaniu na wirusowe zapalenie

wątroby B u ludzi kontaktujących się z nieczłekokształtnymi małpami Stwier-

dzono zakażenie tym wirusem u dwóch gibbonów (Hy.lobates leucogenys) w
Tajlandii i u zachodnio-nizlnnego goryla (Goril)a goli}}a gorilla) w Ogrodzie

Zoo1ogicznym w Londynie. W celu zabezpieczenia przed zakaźeniem wirusem

zakaźnego zapalenia wątroby B od małp, opracowano postępowanie profilak-

tyczne. Obejmuje ono 1n in badanie nowo zakupionych zwierząt w kierunku

zakażenia tym wirusem, kwarantannę nosicieli wintsa zakaźnego zapalenia wą-

troby, izolację wrażliwych małp na zakażenie przed kontaktalrli ze zwierzętami

zakażonymi. odkażanie 
G.


