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Streszczenie 

 

Zmiany właściwości fizyko-chemicznych mleka i siary w stanach zapalnych 

gruczołu mlekowego krów w zależności od genetycznego polimorfizmu κ-kazeiny 

 

Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu zróżnicowanego poziomu 

komórek somatycznych oraz genetycznego polimorfizmu κ-kazeiny na zmiany fizyko-

chemiczne siary i mleka, udziału poszczególnych frakcji białkowych i składników 

mineralnych. Dodatkowo określono wpływ dodatku suszonych drożdży piwnych 

(Saccharomyces cerevisiae) w dawce pokarmowej na skład fizyko-chemiczny siary i 

mleka, udział poszczególnych frakcji białkowych, zawartość laktoperoksydazy               

i laktoferyny oraz liczbę jednostek tworzących kolonie Escherichia coli. Określono 

również wpływ analizowanych czynników na przyswajalność immunoglobulin 

siarowych przez cielęta. 

Badania przeprowadzono w dwóch stadach bydła rasy polskiej holsztyńsko-

fryzyjckiej o zróżnicowanym systemie utrzymania (uwięziowe i wolnostanowiskowe) 

oraz żywienia (tradycyjne i TMR). W całym okresie badań pobrano 426 prób siary         

i 2634 prób mleka oraz 1118 prób krwi.  

W próbach mleka i siary określono: liczbę komórek somatycznych, zawartość 

białka, tłuszczu, suchej masy, suchej masy beztłuszczowej, kazeiny, mocznika, ogólną 

liczbę drobnoustrojów, kwasowość czynną, kwasowość potencjalną, gęstość, oporność, 

termostabilność, zawartość Ca, Mg, Na, Cl, P, K oraz udział: albuminy surowiczej,      

α-kazeiny, β-kazeiny, κ-kazeiny, α-laktoalbuminy. Dodatkowo w próbkach siary krów   

i surowicy krwi ich cieląt w trzeciej dobie życia oznaczono zawartość immunoglobulin 

klasy G. W doświadczenu żywieniowym z zastosowaniem suszonych drożdży piwnych 

(Saccharomyces cerevisiae) od cieląt w trzeciej dobie oraz w czternastym                       

i czterdziestym drugim dniu życia pobierano próby krwi, z których otrzymano surowicę. 

Od wszystkich krów objętych doświadczeniem żywieniowym pobrano próbki krwi      

w dniu planowanego wycielenia i w czterdziestym drugim dniu laktacji. W otrzymanej 

surowicy oznaczono wskaźniki biochemiczne takie jak: białko ogólne, albuminę, 

AspAT, AlaT, LDH, GGT oraz elektrolity (Na+, K+, Ca2+, Cl-). Dodatkowo w próbach 

mleka i siary określono poziom laktofryny, laktoperoksydazy oraz ilość Escherichia 
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coli i coliform. Analizę statystyczną opracowano za pomocą wieloczynnikowej analizy 

wariancji przy użyciu programu komputerowego Statistica 9.0. 

Rezultaty przeprowadzonych badań wykazały wpływ zawartości komórek 

somatycznych w siarze na zwiększenie udziału: białka, tłuszczu, albumin i β-kazeiny. 

Natomiast zawartość komórek somatycznych w mleku wpłyneła na obniżenie udziału: 

albuminy surowiczej oraz wzrost zawartości α-kazeiny i β-kazeiny. Siara krów              

o genotypie AB κ-CN charakteryzowała się korzystniejszym składem podstawowym, 

wyższym poziomem kwasowości potencjalnej. Dodatkowo w surowicy cieląt 

urodzonych przez krowy o genotypie AB κ-CN stwierdzono wyższy poziom 

immunoglobulin klasy G. Siara krów o genotypie AB κ-CN charakteryzowała się 

niższym poziomem komórek somatycznych. W mleku i siarze krów żywionych 

dodatkiem drożdży (Saccharomyces cerevisiae) stwierdzono wyższy poziom 

składników podstawowych. Dodatek drożdży w żywieniu krów wpłynął na obniżenie 

liczebności bakterii Escherichia coli w siarze krów. Wraz ze wzrostem liczby komórek 

somatycznych wykazano wyższy poziom laktoferyny w mleku krów. 

 

Słowa kluczowe: krowy, siara, mleko, komórki somatyczne, polimorfizm         

κ- kazeiny, cielęta. 
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Summary 

 

The changes in physico-chemical properties of milk and colostrum                          

in inflammatory states of mammary gland in cows depending on genetic 

polymorphism of κ-casein 

 

The aim of the study conducted was to analysed an influence of differentiated 

level of somatic cells number and genetic polymorphism of κ-casein on physico-

chemical changes of colostrum and milk, contribution of particular protein fractions and 

mineral components. Additionally, and influence of an addition of dried brewer’s yeasts 

(Saccharomyces cerevisiae) in feed dose on physico-chemical composition        of 

colostrum and milk, contribution of particular protein fractions, content                    of 

lactoperoxidase and lactoferrin and number of units forming Escherichia coli colonies 

was analysed.  Moreover, an influence of analysed factors on colostrums 

immunoglobulins availability by calves was determined.  

The study was conducted in two herds of the cattle of Polish Holstein-Friesian 

breed in different maintenance (tether and loose housing) and feeding systems 

(traditional and TMR). During the whole research period 426 samples of colostrum, 

2634 samples of milk and 1118 samples of blood were collected.  

The following were determined in milk and colostrum samples: somatic cells 

count, content of protein, fat, dry matter, non-fat dry matter, casein, urea, total bacteria 

count, active acidity, potential acidity, density, resistance, thermostability, content Ca, 

Mg, Na, Cl, P, K and contribution of serum albumin, α-casein, β-casein, κ-casein,        

α-lactalbumin. Additionally, the content of G class immunolglobulins was determined 

in samples of cows colostrum and blood serum of their calves at third day of life.         

In nutritional experiment with an application of dried brewer’s yeasts (Saccharomyces 

cerevisiae) blood samples were collected from calves at third, fourteenth and forty 

second day of life and the serum was obtained from the samples collected. Blood 

samples were collected from all the cows included in nutritional experiment at a day    

of planned calving and at forty second day of lactation. The following biochemical 

indices were determined in serum obtained: total protein, albumin,  AspAT, AlaT, LDH, 

GGT and electrolytes (Na+, K+, Ca2+, Cl-). Additionally, the level of lactoferrin, 

lactoperoxidase and amount of Escherichia coli and coliform was determined               
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in samples of milk and colostrum. The statistical analysis was elaborated using multi-

factor analysis of variance with Statistica 9.0 computer software. 

The results of the study conducted point and influence of somatic cells count in 

colostrum on an increase in the contribution of protein, fat, albumins and β-casein.    

The content of somatic cells in milk in turn influenced a decrease in the contribution    

of serum albumin and an increase in α-casein and β-casein content. Colostrum of cows 

of AB κ-CN genotype was characterised by more profitable basic composition, higher 

level of potential acidity. Additionally, in serum of calves born by cows with AB κ-CN 

genotype, higher level of G class immunoglobulins was noted. Colostrum of cows       

of AB κ-CN genotype was characterised by lower somatic cells count. Higher level     

of basic components was observed in milk and colostrum of cows fed with an addition 

of yeasts (Saccharomyces cerevisiae). Yeasts addition in cows feeding influenced          

a decrease in a number of Escherichia coli bacteria in cows colostrum. Higher level      

of lactoferrin in milk of cows was noted with an increase in somatic cells count.  

 

Key words: cows, colostrum, milk, somatic cells, κ- casein polymorphism, 

calves. 
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ROZDZIAŁ I  

1. Wstęp 

 

Wieloletnia praca hodowlana doprowadziła do wzrostu wydajności mlecznej 

krów, jednak ze względu na uwarunkowania genetyczne, błędy żywieniowe, 

niewystarczającą higienę oraz stres powoduje osłabienie sprawności układu 

odpornościowego zwierząt, co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia ich 

podatności na choroby (Pritchett i wsp. 1991, Błaszkowska i Twardoń 2006, Guliński    

i wsp. 2006). 

Do najczęściej spotykanych chorób bydła mlecznego należą schorzenia gruczołu 

mlekowego, które wpływają na spadek wydajności mlecznej, pogorszenie jakości siary  

i mleka, stanowią także jedną z głównych przyczyn przedwczesnego brakowania krów 

ze stada produkcyjnego (Lipman i wsp. 1995, Chassagne i wsp. 1998, Keating i wsp. 

2007, Zając-Mazur 2007). Niekorzystne zmiany cech fizyko-chemicznych siary i mleka 

przyczyniają się do obniżenia efektywności odchowu cieląt i przydatności 

technologicznej surowca mlecznego (Walawski i wsp. 1994, Urech i wsp. 1998, Kubus 

i wsp. 2006).  

Wartości dotyczące liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku krów 

uzyskiwane w programie oceny wartości użytkowej są na całym świecie traktowane 

jako główny wskaźnik zdrowotności gruczołu mlekowego (Laevens i wsp. 1997, 

Górska i wsp. 1998, Malinowski 2001). Wraz ze wzrostem LKS następuje obniżenie 

poziomu składników syntetyzowanych przez komórki mlekotwórcze wymienia, takich 

jak laktoza, tłuszcz i kazeina. Wyższa liczba komórek somatycznych wpływa na 

wydłużenie czasu krzepnięcia, zwiększoną wilgotność oraz niższą wydajność sera 

spowodowaną obniżoną zawartością suchej masy (Urech i wsp. 1999, Gnyp i wsp. 

2006). Z technologicznego punktu widzenia najbardziej pożądane jest mleko                 

o zwiększonym udziale κ-kazeiny, ze względu na jego lepsze parametry technologiczne 

i przydatność przetwórczą (Walawski i wsp. 1994, Ng-Kwai-Hang 1998). Badania 

prowadzone w ostatnich latach wskazują, że na poziom κ-kazeiny w mleku wpływa 

obok stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego również genetyczny polimorfizm κ-

kazeiny (κ-CN) (Hill 1993, Litwińczuk i wsp. 2003, Keating i wsp. 2007).  

Wraz ze wzrostem poziomu komórek somatycznych w wydzielinie gruczołu 

mlekowego obniża się między innymi zawartość: wapnia, fosforu i potasu, wzrasta zaś 
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poziom: sodu, chloru (Maunsell i wsp. 1998). Wzrost zawartości chloru i sodu może 

być dodatkowym, obok liczby komórek somatycznych, wskaźnikiem stanu 

zdrowotnego wymienia. Wszystkie wahania składu wydzieliny gruczołu mlekowego 

wiążą się ze zmianami wartości innych cech fizyko-chemicznych, takich jak: 

kwasowość, termostabilność i krzepliwość (Ma i wsp. 2000). 

Zmiany składu siary spowodowane stanem chorobowym gruczołu mlekowego 

powodują zaburzenia w przekazywaniu immunoglobulin siarowych cielętom, co jest 

głównym czynnikiem zwiększającym ich podatność na choroby i śmiertelność 

(Ontsouka i wsp. 2003, Zachwieja 2004, Nowak i wsp. 2005, Błaszkowska i Twardoń 

2006). Siara, poza składnikami odżywczymi i immunoglobulinami, powinna zawierać 

antyoksydacyjny system niezbędny dla ochrony przed reaktywnymi formami tlenu 

(Tripathi i Vashishtha 2006). 

Patogeny bakteryjne powodujące zapalenie wymienia klasyfikowane                 

są na zakaźne i środowiskowe. Spośród grupy bakterii środowiskowych w mleku 

najczęściej spotykane są bakterie z grupy coli, do której zaliczamy patogenną dla 

człowieka Escherichia coli. Szczepy Escherichia coli często są rozpatrywane jako 

czynnik podnoszący ryzyko pojawienia się mastitis (Lipman i wsp 1995, Assies i wsp. 

2007, Fremaux i wsp. 2008). Organizm zwierzęcia broni się przed tego typu 

patogenami, między innymi przez wydzielanie do mleka laktoperoksydazy                     

i laktoferyny, które posiadają działanie przeciwbakteryjne (Laevens i wsp. 1997, Knight 

1998, Zimecki i Artym 2005). Obniżenie odporności i oporności zwierząt łączące się    

z obciążeniem produkcyjnym powoduje wyższą podatność na antygeny środowiskowe.  

Nowoczesne zasady żywienia zwierząt, wskazują na możliwość wykorzystania 

obok podstawowych składników pokarmowych różnego rodzaju dodatków paszowych, 

mających na celu stabilizację lub zwiększenie produkcyjności zwierząt (Zawadzki 

1993, Jamroz i wsp. 2001). Dodatek drożdży do dawki pokarmowej stymuluje rozwój 

bakterii celulitycznych i proteolitycznych, co wpływa pozytywnie na strawność azotu, 

rozkład włókna detergentowo kwaśnego oraz wykorzystanie energii z paszy (Nocek       

i wsp. 2002). Zastosowanie preparatów drożdżowych powoduje również wzrost liczby 

leukocytów i erytrocytów we krwi, przez co zwiększa się odporność organizmu              

i ogranicza podatność na podkliniczne i kliniczne stany zapalne wymienia. Skutkuje    

to obniżeniem liczby komórek somatycznych w mleku, a w konsekwencji poprawą 

jakości pozyskanego surowca (Guliński i wsp. 2006a, Dobicki i wsp. 2007). 
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Z punktu widzenia zarówno hodowcy, jak i producentów produktów mlecznych 

stany zapalne wymienia krów prowadzą do strat finansowych. Dlatego istotne wydaje 

się podjęcie badań nad wpływem stanów zapalnych wymienia krów, sposobu żywienia 

oraz genetycznego polimorfizmu κ-kazeiny na zmiany fizyko-chemiczne siary i mleka, 

udziału poszczególnych frakcji białkowych i składników mineralnych, oraz określenie 

możliwości stymulacji składu siary i mleka poprzez zastosowanie dodatku paszowego 

w postaci drożdży piwnych (Saccharomyces cerevisiae). 

 

2. Przegląd piśmiennictwa 
 

Siara (colostrum) jest wydzieliną gruczołu mlekowego ssaków powstającą        

w ostatnim okresie przed porodem i w pierwszych dniach po porodzie (Szulc                  

i Zachwieja 1998, Boudry i wsp. 2008). Jakość siary wszystkich zwierząt gospodarskich 

jest istotnym czynnikiem determinującym prawidłowy wzrost i rozwój oraz 

efektywność odchowu ich potomstwa (Zachwieja i Knecht 1999, Daels 2006, Boruta     

i wsp. 2009). Siara znacznie różni się właściwościami fizyko-chemicznymi od mleka. 

Zawiera więcej biologicznie aktywnych składników: kwasów nukleinowych, 

pochodnych aminokwasów, których stężenie ulega w kolejnych godzinach i dniach     

po porodzie dużym zmianom. W jej skład wchodzą również substancje bakteriobójcze                       

i bakteriostatyczne, w tym immunoglobuliny, laktoperoksydaza, lakteniny, laktoferyna, 

lizozym, a także leukocyty (Zimecki i Artym 2005, Boudry i wsp. 2008, Nielsen i wsp. 

2008). Ze względu na specyfikę anatomiczno-histologiczną łożyska u bydła występuje 

bariera pomiędzy matką a płodem w okresie prenatalnym (Walter i Boos 2001).           

W konsekwencji nie ma możliwości przeniknięcia przeciwciał matki przez łożysko     

do krwiobiegu płodu, a cielęta rodzą się praktycznie z zerowym poziomem odporności 

(Szulc i Zachwieja 1998, Zachwieja i wsp. 2008). Pierwszym i najważniejszym 

pokarmem dla cieląt jest siara, która oprócz składników odżywczych, dostarcza cielęciu 

immunoglobulin, umożliwiając osiągnięcie właściwego poziomu biernej odporności 

przeciwzakaźnej. Siara pobudza działanie przewodu pokarmowego, ograniczając 

prawdopodobieństwo infekcji, wpływa pozytywnie na metabolizm cieląt (Holloway       

i wsp. 2001, Błaszowska i Twardoń 2006).  

O jakości siary decydują głównie zawarte w niej ciała odpornościowe. U bydła 

w zależności od ciężaru cząsteczkowego oraz funkcji, jaką pełnią, wyróżnia się 

następujące klasy immunoglobulin: IgG, IgM i IgA; z podklasami: IgG1, IgG2, IgM1, 
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IgM2 i S-IgA (Leyton i wsp 2007). Immunoglobuliny zawarte w siarze są wchłaniane  

w przewodzie pokarmowym cieląt w niezmienionej postaci, a następnie transportowane 

do krwi. Zdrowotność cieląt jest zależna od pasywnego transportu IgG,                          

a w szczególności IgG1 z siary. Poziom biernej odporności cieląt wynika z ilości Ig     

w siarze i czasu pierwszego odpojenia siarą (Pritchett i wsp. 1991, Maunsell wsp. 

1998). Zaburzenia we wchłanianiu immunoglobulin z siary w organizmie noworodka 

należą do głównych czynników zwiększających podatność na choroby i śmiertelność 

cieląt, a w konsekwencji strat w odchowie sięgających nawet do 30% (Besser i wsp. 

1991, Rupp i wsp. 2000, Błaszowska i Twardoń 2006, Zachwieja i wsp. 2008).  

Poziom IgG jest odwrotnie proporcjonalny do ilości wytwarzanej siary (Pritchett 

i wsp. 1991, Maunsell wsp. 1998). Stężenie immunoglobulin obniża się w kolejnych 

godzinach po porodzie (Zachwieja 1991, Guliński i wsp. 2006a). U cieląt pasywny 

transport immunoglobulin siarowych z przewodu pokarmowego do krwiobiegu odbywa 

się praktycznie w okresie pierwszej doby życia, a intensywny wzrost poziomu 

immunoglobulin w surowicy cieląt obserwowany jest dopiero pomiędzy 24. a 48. 

godziną życia (Pritchett i wsp. 1991, McConnell i wsp. 2000, Zachwieja 2004).  

Pomiędzy 2. a 5. dniem laktacji w wydzielinie gruczołu mlekowego występują 

wahania w poziomie związków organicznych i elektrolitów, po tym okresie skład 

stabilizuje się, a produkowana wydzielina jest już mlekiem (Guliński i wsp. 2006, 

Boudry i wsp. 2008, Penchev 2008). W mleku występuje większość składników 

biologicznie czynnych, podobnie jak w siarze, lecz w stosunku do siary ich zawartość 

jest wielokrotnie niższa (od 100 do 1000 razy) (Bourdy i wsp. 2008). 

Obecność w mleku takich białek jak immunoglobuliny, laktoferyna i lizozym 

wspomaga układ odpornościowy organizmu nie tylko zwierząt, ale i ludzi. Mleko 

zawiera aminokwasy egzogenne, ma wysoką wartość odżywczą, co powoduje, że jest 

jednym z najbardziej wartościowych pokarmów dla człowieka (Vargiu i wsp. 1994). 

Skład oraz jakość siary i mleka krów uwarunkowany jest przez wiele 

czynników, do których należą między innymi rasa, długość laktacji, ruja, wiek krów, 

stan zdrowia, indywidualne możliwości zwierzęcia, warunki utrzymania i żywienia. 

Dzielimy je na dwie podstawowe grupy: czynniki genetyczne oraz pozagenetyczne. 

(Zachwieja 1991, Morin i wsp. 2001).  

Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) to proces objawiający się obrzękiem 

gruczołu mlekowego, jego zaczerwienieniem, uszkodzeniem tkanki gruczołowej, 

zmianą składu mleka, ograniczeniem wydzielania mleka lub całkowitą bezmlecznością 
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(Kwaśnicki i wsp. 2005, Andrzejczak i Malinowski 2010, Krzysiak 2010). Ocenia się, 

że w Polsce przynajmniej raz w laktacji 50% krów zapada na to schorzenie. Skutkiem 

są straty ekonomiczne, które w 2008 roku szacowane były na ok. 65-182 euro rocznie 

na jedną krowę (Groen i wsp. 1994, Huijps i wsp. 2008, Krukowski i wsp. 2009). 

Identyfikacja stopnia i formy zapalenia gruczołu mlekowego jest istotna, gdyż kontrola 

jakości produkowanego surowca wpływa na obniżenie strat w produkcji (Waller i wsp. 

2009). 

Badania nad zależnością pomiędzy poziomem komórek somatycznych w mleku 

a stanem zdrowotnym gruczołu mlekowego rozpoczęli Prescott i Breed w 1910 roku, 

ale dopiero pod koniec 1960 roku komórki somatyczne zostały powszechnie uznane    

za wskaźnik diagnostyczny stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego (Harmon 2001). 

Powszechnie przyjmuje się, że liczba komórek somatycznych w wydzielinie gruczołu 

mlekowego pochodzącym od całkowicie zdrowej krowy waha od 50 tys./ml do 100 

tys./ml. Jest to tzw. próg wyznaczający granicę między stanem zdrowia a choroby. Inni 

autorzy uznają, że wartość liczby komórek somatycznych w granicach 200-300 tys./ml 

określa próg między zdrowym a chorym gruczołem (Czerw i wsp. 2004, Skrzypek         

i wsp. 2004).  

Frakcje komórek somatycznych siary i mleka pochodzące z krwi to: makrofagi, 

limfocyty, granulocyty obojętnochłonne (PMN - polimorfonuklearne) (Harmon 1994, 

Burvenich i wsp. 2000). W mleku pochodzącym od zdrowej krowy złuszczone komórki 

nabłonka tkanki gruczołowej wymienia stanowią 75-80% populacji komórek 

somatycznych, a pozostała część (20-25%) to komórki krwi, z których makrofagi 

stanowią od 30 do 74%, PMN od 0 do 11%, a limfocyty od 10 do 27% (Paape i wsp. 

1996, Burvenich i wsp. 2000, Malinowski 2000). Według Bartocci i wsp. (2002) przy 

poziomie komórek somatycznych 220 tys./ml mleka, udział PMN w komórkach 

somatycznych pochodzących z krwi stanowi 49%, limfocytów 38%, makrofagów 13%. 

Według innych autorów udział PMN przy liczbie komórek somatycznych 100 tys./ml 

wynosi 38% i rośnie do 64%, gdy LKS osiąga poziom przekraczający 200 tys./ml 

(Tripaldi i wsp. 1998). Ponadto wraz ze wzrostem poziomu PMN zaobserwowano 

obniżenie udziału limfocytów oraz makrofagów. Odnotowano natomiast dodatnią 

zależność pomiędzy zawartością limfocytów a LKS i przy poziomie 5 mln LKS/ml 

mleka leukocyty stanowią nawet do 80% populacji komórek somatycznych (Tripaldi     

i wsp. 1998, Bartocci i wsp. 2002). Leukocyty pochodzące z krążenia obwodowego 

odgrywają istotną rolę w mechanizmach obronnych. Zmiana aktywności komórek 
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obronnych skorelowana jest ujemnie z bilansem energetycznym i metabolicznym, który 

wpływa na funkcje neutrofili i zwiększa ryzyko wystąpienia mastitis (Hoeben i wsp. 

2000, Mukherjee i Reena 2009).  

Według Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej (IDF - International Dairy 

Federation) liczba komórek somatycznych świadcząca o złym stanie zdrowotnym 

wymienia to 500 tys./cm3 mleka. 

Międzynarodowa Federacja Mleczarska (IDF) na kongresie w 1966 roku (XIIth 

International Dairy Congress Monich 4-8 July 1966) zaproponowała 

usystematyzowanie stanów fizjologicznych i chorobowych gruczołu mlekowego krów 

w zależności od występujących objawów i ich nasilenia: 

• gruczoł mlekowy zdrowy to taki, który nie wykazuje żadnych objawów 

klinicznych, mleko od zdrowej krowy zawiera mniej niż 100 tys. 

komórek somatycznych w 1 mililitrze oraz charakteryzuje się brakiem 

występujących drobnoustrojów patogennych (Skrzypek i wsp. 2007); 

• stan zapalny utajony - wykrywalne drobnoustroje patogenne, ale liczba 

komórek somatycznych nie jest podwyższona; 

• zapalenie podkliniczne - brak objawów klinicznych, charakterystyczne 

zmniejszenie wydzielania mleka, wzrost liczby komórek somatycznych, 

zmiany w składzie mleka. Ponadto, bakteryjne toksyny i enzymy 

uszkadzają komórki mlekotwórcze powodując obniżenie wydajności 

krów (Bruckmaier i wsp. 2004, Krzysiak 2010); 

• zapalenie kliniczne ostre i podostre - ostre kliniczne zapalenie 

wymienia jest najczęściej obserwowaną formą u krów mlecznych 

wysokowydajnych; charakteryzuje się obrzękiem, zaczerwienieniem       

i bólem wymienia, a mleko wykazuje zmiany organoleptyczne (Sayed i 

Rady 2008); stan kliniczny podostry przebiega łagodnie, nie występują 

objawy ogólne, brak obrzęku, zaczerwieniania wymienia, jednak            

w mleku pojawiają się charakterystyczne skrzepy (ścięte białko) typowe 

w stanach zapalnych gruczołu mlekowego (Krzysiak 2010); 

• gruczoł mlekowy w stanie zapalenia nieswoistego (niezakaźnego) - 

objawy chorobowe jak w stanie zapalnym podklinicznym, ale brak       

tła zakaźnego.  
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2.1 . Zmiany składu podstawowego siary i mleka krów w zależności od 
wybranych czynników genetycznych oraz środowiskowych 
 

Składniki siary i mleka wytwarzane są poprzez aktywne wydzielanie komórek 

gruczołu mlekowego oraz wybiórczą filtracje krwi (Pollott 2004). W skład wydzieliny 

gruczołu mlekowego wchodzi ponad 250 składników, z czego do składu podstawowego 

zaliczamy białko, tłuszcz, laktozę (Litwińczuk i wsp. 2006, Boudry i wsp. 2008). Skład 

siary i mleka charakteryzuje duża zmienność warunkowana czynnikami genetycznymi 

oraz środowiskowymi. Do czynników determinujących skład wydzielanej siary i mleka 

należy między innymi żywienie krów w okresie okołoporodowym, system utrzymania 

oraz schorzenia wymienia i metaboliczne (Hamann i Krömker 1997, Zachwieja i wsp. 

2009).  

Różnice w wydajności krów oraz zawartość białka, tłuszczu i laktozy w mleku 

między rasami warunkowane są genetycznie. Współczynnik odziedziczalności           

dla wydajności mleka wynosi ok. 0,3 natomiast dla podstawowych składników w mleku 

(tłuszczu i białka) 0,70 (Borkowska 1995, Sawa 1998). Występuje również dodatni 

współczynnik korelacji pomiędzy zawartością białka i kazeiny (r = 0,70), oraz suchej 

masy i tłuszczu (r = 0,81) (Litwińczuk i wsp. 1999). 

Bydło rasy jersey i holsztyńsko-fryzyjskiej (hf) to najbardziej rozpowszechnione 

bydło mleczne na świecie (Antkowiak i wsp. 2007). Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 

charakteryzują się dużym kalibrem i wydajnością, z kolei krowy rasy jersey                 

są mniejsze, produkują mniej mleka, zawierającego więcej suchej masy niż mleko krów 

rasy hf (Perchard i Frigot 2001, Antkowiak i wsp. 2007).  

Udział białka, tłuszczu, laktozy oraz suchej masy w siarze krów rasy 

holsztyńsko-fryzyjskiej kształtuje się na poziomie (odpowiednio): 16,6%; 6%; 3,2%; 

25,8% (Nardone i wsp. 1997). U krów mieszańców rasy holsztyńsko-fryzyjskich           

z krowami rasy simental obserwowano wzrost zawartości suchej masy, tłuszczu, 

laktozy w wydzielinie gruczołu mlekowego (Ontsouka i wsp. 2003). Wyniki badań 

Wrońskiego i Sosnowskiej (2007) wskazują, że siara krów czarno-białych                     

w porównaniu do siary krów rasy angus charakteryzuje się wyższym poziomem suchej 

masy, a niższym laktozy. W mleku krów rasy czarno-białej odnotowano także wyższy 

poziom tłuszczu, a niższy białka w porównaniu do mleka krów rasy angus. Inni autorzy 

obserwowali u krów mieszańców hf x cb z udziałem genów rasy hf powyżej 75%, 

wzrost wydajności dobowej oraz wzrost LKS, obniżenie poziomu tłuszczu przy stałym 
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poziomie białka, w porównaniu do mieszańców z niższym udziałem genów rasy hf    

(do 50%) (Gnyp i wsp. 2006).  

Niezależnie od rasy poziom białka, suchej masy oraz suchej masy 

beztłuszczowej jest niższy, a laktozy wyższy w mleku, w stosunku do siary (Ontsouka   

i wsp. 2003, Zachwieja 2004, Zimecki i Artym 2005). Przeciętny udział składników 

podstawowych mleka wynosi: białko 3,5%, tłuszcz 4,4%, laktoza 4,8% i sucha masa 

12,7% (Bruckmaier i wsp. 2004, Lehloenya i wsp. 2008).  

Zbyt wysokie temperatury w oborze powodują stres cieplny, który wpływa 

negatywnie na wydajność krów i powoduje obniżenie poziomu białka, tłuszczu              

i laktozy w siarze i mleku. Optymalna temperatura w oborach waha się w granicach 13-

15 oC (Nardone i wsp. 1997). 

Rezultaty dotychczasowych badań wykazują istotny wpływ stadium laktacji     

na wydajność i skład mleka krów (Elschner i wsp. 1997, Mroczkowski i Piwczyński 

1999, Oler i wsp. 2005, Antkowiak i wsp. 2007). Z badań przeprowadzonych przez 

innych autorów wynika, że poziom tłuszczu w całym okresie laktacji ulega istotnym 

zmianom. Do 50. dnia laktacji jego zawartość w mleku rośnie, a następnie ulega 

sukcesywnemu obniżeniu (Pollott 2004, Miciński i wsp. 2008). Dobowa wydajność 

mleczna krów rasy jersey i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obniża się od trzeciego 

miesiąca laktacji w podobnym tempie (Antkowiak i wsp. 2007). Oler i wsp. (2005) 

zaobserwowali najwyższy wzrost wydajności dobowej pomiędzy 60. a 100. dniem 

laktacji. Występuje jednak istotna ujemna zależność (r<-0,6) pomiędzy procentową 

zawartością składników w mleku, a jego wydajnością (Grega wsp. 2000, Barłowska       

i Litwi ńczuk 2009). Zawartość białka w mleku rośnie w 9. i 10. miesiącu doju              

w stosunku do 1. miesiąca, podobnie wzrasta również zawartość suchej masy w mleku 

(Pollott 2004, Miciński i Klupczyński 2006, Antkowiak i wsp. 2007). 

Laktoza to podstawowy węglowodan (disacharyd) występujący w siarze i mleku 

krów. Pełni funkcję osmoregulatora, stanowi również źródło węgla i energii niezbędnej 

dla młodych ssaków. Wpływa na poziom wchłaniania wapnia w jelicie. Składa się z 

glukozy i galaktozy połączonej wiązaniem β-galaktozydowym (Adamczak i Bednarski 

2008). Ulega ona hydrolizie do monocukrów dzięki β-D-galaktozydazie wydzielanej    

w jelicie cienkim ssaków (Kołodziejczyk 2006). W wyniku hydrolizy wiązań                   

β-1,4-glikozydowych w laktozie, w odpowiednich warunkach reakcji, reszta cukrowa 

tworząca glikonową część laktozy może być przeniesiona na różne akceptory. Jeśli 

akceptorem donorów będzie cukier np. galaktoza, to w ten sposób można otrzymywać  
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z laktozy galaktooligosacharydy, które posiadają właściwości prebiotyczne (Adamczak 

i Bednarski 2008). Prebiotyki to substancje żywieniowe, które wpływają na stabilizację 

populacji mikroorganizmów i aktywność enzymów w przewodzie pokarmowym 

zwierząt (Jamroz i wsp. 2001). Wzrost liczby bakterii saprofitycznych korzystnie 

wpływa na pracę oraz rozwój i ukrwienie jelit, zapobiega namnażaniu mikroflory 

chorobotwórczej, stymuluje odporność organizmu (Gibson i wsp. 1995).  

Zawartość laktozy w mleku kształtuje się średnio na poziomie 4,8%, a w siarze 

2,8-3,13% (Pollott 2004, Kinal i wsp. 2007, Ogola i wsp. 2007). Udział laktozy            

w wydzielinie gruczołu mlekowego jest zależny od stadium laktacji, a jej poziom rośnie 

do 50.-60. dnia doju, następnie ulega obniżeniu (Pollott 2004). 

Schorzenia gruczołu mlekowego przyczyniają się zarówno do obniżenia 

wydajności mlecznej, jak i do pogorszenia jakości siary i mleka (Rupp i wsp. 2000). 

Wraz ze wzrostem LKS następuje obniżenie poziomu składników syntetyzowanych 

przez komórki mlekotwórcze wymienia, takich jak laktoza, tłuszcz i kazeina, przy 

jednoczesnym wzroście poziomu białka całkowitego wynikającym ze zwiększonego 

udziału białek serwatkowych (Klei i wsp. 1998, Mroczkowski i wsp. 1999). Przy 

rosnącej liczbie komórek somatycznych obniża się poziom: tłuszczu o 6,8 g/l, laktozy   

o 1,6 g/l, suchej masy o 9 g/l, a poziom białka całkowitego rośnie o 0,3 g/l (Bruckmaiter 

i wsp. 2004). Zachwieja i wsp. (2001) zaobserwowali również spadek zawartości suchej 

masy siary wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych. Podobnie Maunsell i wsp. 

(1998) wykazali w siarze o LKS powyżej 455 (tys./ml) obniżenie poziomu białka         

(z 18,8% do 18,1%) oraz tłuszczu (z 5,7% do 5,5%). Natomiast Mroczowski i wsp. 

(1999) stwierdzili ujemną wartość współczynnika korelacji pomiędzy zawartością 

suchej masy a LKS w mleku krów. Wyniki innych badań wskazują na dodatnią 

zależność pomiędzy LKS a udziałem tłuszczu w mleku (Sawa i Oler 1999).  

W dużych stadach po wycieleniu pobranie siary następuje w późniejszym czasie, 

wyższa jest LKS, a wydzielina gruczołu mlekowego ma niższą zawartość składników 

pokarmowych w porównaniu do siary pozyskanej od krów w małych stadach (Kehoe     

i wsp. 2007). 
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2.1.1. Wpływ żywienia na skład siary i mleka 
 

Żywienie krów jest głównym czynnikiem determinującym wydajność i skład 

wydzieliny gruczołu mlekowego (Kinal i wsp. 2005, Borkowska i wsp. 2006). Pożądane 

wyniki w produkcji mleka można osiągnąć tylko wówczas, gdy dawka pokarmowa      

w pełni pokrywa potrzeby pokarmowe zwierzęcia (Cichocki i wsp. 2007). 

Niedostarczenie odpowiedniej ilości składników z paszą wpływa na skład mleka i 

ogranicza jego syntezę. Dodatkowo procesy metaboliczne u krów wysokowydajnych 

mają kilkakrotnie większe nasilenie niż u innych zwierząt, dlatego nieodpowiednie 

żywienie może spowodować zaburzenia trawienia, co prowadzi do wielu schorzeń 

wpływających na skład mleka oraz wydajność zwierząt (Kuleta i wsp. 1993, Hamann i 

Krömker 1997, Kupczyński i Chudoba-Drozdowska 2002). 

Rezultaty niektórych badań wskazują na związek pomiędzy żywieniem krów w 

okresie zasuszenia a jakością siary i mleka (Strusińska i wsp. 2004, Wilde 2006, 

Grummer 2007, Kinal i wsp. 2007, Zachwieja i wsp. 2008). Rośnie w tym czasie 

zapotrzebowanie na energię, białko i związki mineralne, co jest związane                       

z intensywnym rozwojem płodu i produkcją siary. W okresie zasuszenia obniża          

się zdolność pobrania paszy przez zwierzęta, czego rezultatem może być ujemny bilans 

energetyczny, który może prowadzić do ketozy (Kupczyński i Chudoba-Drozdowska 

2002, Stojević i wsp. 2005). Rezultaty badań innych autorów wskazują na możliwość 

stymulacji składu siary krów poprzez stosowanie w żywieniu krów przed porodem 

dodatków paszowych takich jak: dodatek torfowy, Melwit, które poprawiają jakość 

siary zwiększając poziom immunoglobulin (Zachwieja i wsp. 2007, Zachwieja i wsp. 

2007a). 

Do najbardziej zależnych od żywienia składników mleka należy poziom i jakość 

tłuszczu (Kinal i wsp. 2005). Dodatek energetyczny do dawki pokarmowej w postaci 

np. oleju rybnego czy nasion lnu modyfikuje udział frakcji tłuszczowych mleka, 

powodując podwyższenie zawartości: CLA, LNA, EPA i DHA oraz obniżenie poziomu 

cholesterolu (Donovan i wsp. 2000, Sol Morales i wsp. 2000, Nałęcz-Tarwacka              

i wsp. 2008). Natomiast dodatek tłuszczu do dawki pokarmowej w okresie zasuszenia 

powoduje obniżenie liczby komórek somatycznych w wydzielinie precolostralnej           

i w siarze (Zachwieja i wsp. 2007). Jednak zbyt wysoki udział tłuszczu w dawce 

paszowej może wpłynąć negatywnie na aktywność mikroorganizmów w żwaczu 

(Zawadzki 1993).  
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Na skład mleka krów wpływa również technika żywienia. W nowoczesnych 

oborach wolnostanowiskowych stosuje żywienie do woli dawkami kompletnymi, czyli 

TMR (total mixed ration) lub półkompletnymi (PMR partially mixed ration), które   

przy odpowiednim zbilansowaniu powodują wzrost wydajności mlecznej,                   

nie wpływając ujemnie na zdrowotność krów oraz zmiany cech fizyko-chemicznych 

mleka. Według niektórych autorów mleko krów żywionych mieszanką TMR 

charakteryzuje się wyższym poziomem białka i tłuszczu a niższym udziałem laktozy,   

w porównaniu do mleka krów żywionych w systemie tradycyjnym (Bargo i wsp. 2002, 

Januś 2009 Jasińska i wsp. 2010). Rezultaty innych badań wskazują, że wyższa 

zawartość α-laktoalbuminy i α-kazeiny wyróżnia mleko pozyskiwane od krów 

korzystających z pastwiska oraz przy stosowaniu dodatku insuliny do wody lub paszy 

dla krów (Mackle i wsp. 1999, Król i wsp. 2008). 

Stosowanie pierwiastków śladowych w żywieniu krów ma wpływ na skład         

i jakość mleka (Sawa i wsp. 2000, Kinal i wsp. 2005). Odpowiednie żywienie poprawia 

stan gruczołu mlekowego. Niektóre rośliny oleiste bogate są w kwas α-linolenowy, 

mogą wpłynąć na obniżenie poziomu witaminy E, oraz zmienić metabolizm 

prostaglandyn i powodować utlenianie lipidów, co w konsekwencji prowadzi do stresu 

oksydacyjnego (Ratnayake 1999, Li Volti i wsp. 2006). 

Dla bydła głównym źródłem energii są węglowodany, z których po procesie 

fermentacji w żwaczu powstają między innymi krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 

(octowy, propionowy i masłowy) (Zawadzki 1993). Wpływają one na uzyskiwane 

wyniki produkcyjne, w tym także na skład mleka. Do produkcji glukozy 

wykorzystywany jest kwas propionowy pochodzący z fermentacji węglowodanów, 

głównie skrobi (Fortina i wsp. 2011). Glukoza jest głównym źródłem energii dla 

gruczołu mlekowego i jest prekursorem laktozy w mleku. Poprzez żywienie możemy 

zwiększyć ilość kwasu propionowego w ogólnym stężeniu kwasów w żwaczu poprzez 

zwiększenie ilości pasz zbożowych zawierających duże ilości skrobi. Przy takim 

kierunku fermentacji uzyskujemy lepsze wykorzystanie energii z dawki pokarmowej i 

pozytywne wyniki produkcyjne (Jamroz i wsp. 2001). 

Zastosowanie preparatów drożdżowych do dawki pokarmowej krów stymuluje 

rozwój bakterii celulitycznych i proteolitycznych w żwaczu, które wpływają                

na strawność azotu, rozkład włókna detergentowo kwaśnego oraz wykorzystanie energii 

z paszy (Nocek i wsp. 2002, Lehloenya i wsp. 2007). Zmiany te mają istotny wpływ    

na skład mleka. Prekursorem tłuszczu w mleku jest kwas octowy, który jest produktem 
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rozkładu włókna paszy w procesie trawienia, natomiast zawartość azotu w dawce 

wpływa na udział azotu niebiałkowego w mleku (Lipman i wsp. 1995).  

Zastosowanie dodatku drożdży piwnych w ilości 56g/sztukę/dobę skutkowało 

wzrostem zawartości białka (z 3,06% do 3,12%), tłuszczu (z 4,33% do 4,46%)          

oraz wzrostem wydajności mleka (z 36,5 kg do 37,4 kg) (Lehloenya i wsp. 2007). 

Wyniki badań Iwańskiej i wsp. (1999), Robinsona i Garretta (1999) oraz Sretenović       

i wsp. (2008) również wykazały, że poziom: tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy 

wzrasta w mleku krów żywionych dawką z dodatkiem drożdży (Saccharomyces 

cerevisiae). Natomiast Mašek i wsp. (2008) oraz Baiomy (2011) odnotowali niższy 

poziom suchej masy w wydzielinie gruczołu mlekowego przeżuwaczy żywionych 

dodatkiem drożdży do dawki pokarmowej. Według Lehloenya i wsp. (2008)              

oraz Fortina i wsp. (2011) stosowanie dodatku drożdży do mieszanki paszowej                 

w żywieniu krów wpływa na obniżenie poziomu laktozy w mleku. Ponadto dodatek 

drożdży do dawki TMR dla wysokowydajnych krów powoduje obniżenie poziomu 

mocznika w wydzielinie gruczołu mlekowego (Robinson i Garrett 1999, Iwańska wsp. 

1999, Lehloenya i wsp. 2008, Baiomy 2011). 

Zastosowanie preparatów drożdżowych w żywieniu krów wpływa                     

na zwiększenie odporność organizmu i wzrost zawartości IgG w surowicy krwi, 

ograniczając podatność na podkliniczne i kliniczne stany zapalne wymienia (Awadeh    

i wsp. 1998, Murphy i wsp. 2005, Domínguez-Vara i wsp. 2009). Skutkuje to 

obniżeniem liczby komórek somatycznych w mleku i poprawą jakości siary (Mašek       

i wsp. 2008, Baiomy 2011, Fortina i wsp. 2011). Stosowanie dodatku drożdży piwnych 

(Saccharomyces cerevisiae) w żywieniu krów w okresie około porodowym powoduje 

również wzrost zawartości składników mineralnych w siarze (Strusińska i wsp. 2004, 

Kinal i wsp. 2007).  

Żywienie krów wpływa na zmianę udziału frakcji białkowych w mleku. 

Ograniczenie w dawce pokarmowej śruty sojowej i wprowadzenie mocznika powoduje 

spadek udziału kazein i wzrost zawartości białek serwatkowych (Aquino i wsp. 2008). 

Zastosowanie w żywieniu przeżuwaczy suszonego wywaru kukurydzianego (DDGS) 

jako dodatku do dawki TMR powoduje znaczny wzrost udziału α- i β-kazeiny oraz      

α-laktoalbuminy przy obniżeniu poziomu κ-kazeiny (Szulc i wsp. 2011). Według innych 

autorów przy stosowaniu dodatku DDGS w objętości stanowiącej 20% do TMR następuje 

obniżenie zawartości kazein w mleku (Anderson i wsp. 2006). 
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Analiza poziomu mocznika w mleku stanowi wskaźnik racjonalnego żywienia 

wysokowydajnych krów mlecznych oraz wskazuje na zapotrzebowanie zwierząt           

w białko oraz energię (Godden i wsp. 2001). Poziom mocznika wpływa na zmianę 

koagulacji białek w mleku po dodaniu do niego podpuszczki (Gustafsson i Palmquist 

1993). Zwartość mocznika w mleku krów jest wysoko skorelowana z jego zawartością 

w osoczu krwi, co pozwala na łatwe określenie poziomu przemian białkowo - 

energetycznych w żwaczu i wątrobie (Butler i wsp. 1996, Węglarz i wsp. 2005, 

Guliński i wsp. 2008). Wysoka zawartość mocznika, przy normalnym poziomie białka 

w mleku, świadczy o nadmiarze białka w paszy, natomiast obniżona zawartość białka  

w mleku oznacza niedobór energii w dawce paszowej (Barłowska i wsp. 2003).           

W siarze jego udział utrzymuje się na poziomie 115-200 mg/l (Zachwieja i wsp. 2007). 

Rasa krów, wiek, wydajność mleka, zawartość białka i tłuszczu, a także okres 

laktacji należą również do czynników oddziałujących na poziom mocznika w mleku. 

Jednak najistotniejszym elementem, który wpływa na poziom tego składnika mleka   

jest żywienie (Barłowska i wsp. 2003, Guliński i wsp. 2008). Dodatek drożdży            

do dawki TMR dla wysokowydajnych krów powoduje obniżenie poziomu mocznika     

z 13,92 mg/dl do 13,22 mg/dl (Lehloenya i wsp. 2008). Natomiast dodatek suszonego 

wywaru z kukurydzy DDGS do paszy wpływa na odczyn żwacza powodując obniżenie 

wartości pH i wzrost stężenia mocznika, co może prowadzić do niepożądanego wzrostu 

jego udziału w mleku (Reed i wsp. 2006). Zawartość mocznika w mleku krów zmienia się 

w okresie laktacji. Niższy jego poziom występuje na początku laktacji następnie wzrasta,    

a pod koniec laktacji ulega ponownie obniżeniu (Carlsson i wsp. 1995, Oler i wsp. 2005).  

Prowadzone obecnie prace hodowlane dążą do zwiększenia zawartości składników 

wydzieliny gruczołu mlekowego krów pozytywnie oddziałujących na efekty odchowu 

cieląt i zdrowie człowieka. Do głównych składników siary i mleka należy między 

innymi tłuszcz, który jest skoncentrowanym źródłem energii, witamin rozpuszczalnych 

w tłuszczach oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych (White i wsp. 2001, Boudry     

i wsp. 2008). Tłuszcz w siarze i mleku jest zemulgowany czyli występuje w postaci 

rozproszonych kuleczek tłuszczowych o wielkości od 0,1 do 20 µm (Kanno 1990, 

Barłowska i Litwińczuk 2009). Otoczone są one białkowo-lipidową otoczką, która 

składa się w 41% z białek i enzymów, w 27% z fosfolipidów, w 14% z glicerydów, 

13% wody i 2% witamin oraz 3% cholesterolu (Barłowska i Litwińczuk 2009). W skład 

tłuszczu wchodzi ok. 500 kwasów tłuszczowych, spośród których dla konsumenta 
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najcenniejsze są nienasycone długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (Reklewska               

i Bernatowicz 2002).  

Tłuszcz mleka charakteryzuje duża zmienność udziału poszczególnych kwasów 

tłuszczowych. Głównym czynnikiem wpływającym na ich profil jest stadium laktacji 

(Donovan i wsp. 2000, White i wsp. 2001, Paszczyk i wsp. 2005, Frelich i wsp. 2009). 

Zmiany udziału kwasów tłuszczowych w okresie laktacji związane są ze zmianami 

energetycznymi w organizmie krów (Van Knegsel i wsp. 2005). Procentowy udział 

kwasu oleinowego, linolowego oraz palmitynowego w tłuszczu siary jest niższy niż     

w mleku i stanowi ok. 2 g/100 g tłuszczu, w mleku natomiast ok. 4 g/100 g. Zawartość 

tłuszczu całkowitego w litrze siary jest wyższa, co sumarycznie daje wyższy poziom 

nienasyconych kwasów tłuszczowych w siarze w porównaniu do mleka. Poziom kwasu 

C18:1 - trans w siarze krów między 1. a 6. dniem laktacji wynosi ok. 2,36% sumy 

kwasów tłuszczowych, a jego udział w mleku między 8. a 82. dniem laktacji stanowi 

ok. 4,04% (Paszczyk i wsp. 2005). Udział krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych 

w tłuszczu mleka wzrasta do 8 tygodnia laktacji, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu 

kwasów tłuszczowych z grupy C18 (Palmquist i wsp. 1993).  

Żywienie krów ma istotny wpływ na poziom kwasów tłuszczowych w mleku 

(Donovan i wsp. 2000, Kelsey i wsp. 2003, Nałęcz-Tarwacka i wsp. 2008). Dodatek 

oleju rybnego bogatego w kwas CLA w dawce pokarmowej dla krów, skutkuje w mleku 

obniżeniem poziomu kwasów: C10:0, C14:0, C14:1, C16:0, C18:0, a wzrostem udziału 

C18:1 (Donovan i wsp. 2000). Dodatek nasion lnu do dawki pokarmowej modyfikuje 

udział frakcji tłuszczowych mleka powodując podwyższenie zawartości: CLA, LNA, 

EPA, DHA i obniżenie poziomu cholesterolu (Nałęcz-Tarwacka i wsp. 2008). Również 

zwiększenie w dawce pokarmowej koncentracji mikroelementów takich jak Cu, Zn, J, 

Se wpływa na strukturę udziału kwasów tłuszczowych wydzieliny gruczołu mlekowego 

(Sol Morales i wsp. 2000). Inni autorzy wykazali, że zastosowanie mieszanek                

z dodatkiem suszonego wywaru kukurydzianego zmniejsza stosunek kwasów n6/n3     

w mleku, co poprawia jego wartość dietetyczną (Owen i Larson 1991, Anderson i wsp. 

2006). 

W mleku krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej poziom CLA jest wyższy niż u rasy 

brown swiss: odpowiednio: 4,4 ±0,1; 4,1 ±0,1 mg/g kwasów tłuszczowych (Kelsey        

i wsp. 2003). Pomiędzy rasą holsztyńską a rasą jersey, żywionych TMR oraz                

w systemie pastwiskowym, w mleku występują różnice w zawartości poszczególnych 

kwasów tłuszczowych. W mleku obu ras, w okresie żywienia pastwiskowego, 
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zaobserwowano wzrost udziału kwasów C18:0 i C18:1 oraz odnotowano obniżenie 

poziomu kwasów C10:0 i C14:0 (Chouinard i wsp. 1999, White i wsp. 2001, Chilliard   

i wsp. 2009). Inni autorzy wykazali w mleku krów wyższy poziom kwasów C18:1         

i C16:0, a niższy C10:0; C14:0; C18:0 w stosunku do mleka koziego (Malacarne i wsp. 

2002, Hiroyuki i wsp. 2006).  

Ważnym czynnikiem wpływającym na zawartość tłuszczu, a w konsekwencji   

na udział kwasów tłuszczowych, jest stan zdrowotny gruczołu mlekowego. W stanach 

zapalnych wymienia dochodzi do zaburzeń metabolicznych organizmu zwierzęcia,      

co wpływa na zmianę profilu kwasów tłuszczowych w siarze i mleku. Wydzielina 

gruczołu mlekowego pochodząca od krów będących w subklinicznym stanie zakaźnym 

charakteryzuje się obniżonym udziałem długołańcuchowych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych oraz zwiększoną zawartością kwasów nasyconych (Chang Ling-ling i 

wsp. 2011). 

 
2.1.2. Poziom związków mineralnych w siarze i mleku 

 

Związki mineralne siary i mleka to głównie sole mineralne, które występują      

w wydzielinie gruczołu mlekowego w formie zjonizowanej, a także wchodzą w skład 

struktur związków organicznych. Przeciętna zawartość składników mineralnych           

w siarze wynosi ok. 1,26 %, a w mleku 0,9 % (Kume i Tanabe 1993, Zachwieja 2004). 

Składniki mineralne wpływają na utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej              

i transport tlenu w organizmie, ponadto pełnią funkcje enzymatyczne,                          

są odpowiedzialne za prawidłowy rozwój kości i wpływają na odporność organizmu.  

Siara jest głównym źródłem związków mineralnych dla nowo narodzonych 

cieląt. Poziom substancji mineralnych w siarze jest wystarczający dla prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju noworodka (Kume i Tanabe 1993). Jednak zawartość 

związków mineralnych w wydzielinie gruczołu mlekowego krów zależy od wielu 

czynników m.in.: stadium laktacji, klimatu, predyspozycji zwierzęcia, stanu jego 

zdrowia (Kume i Tanabe 1993, Moreno-Rojas i wsp. 1993, Rodiguez i wsp. 2001).     

Na zawartość składników mineralnych w siarze i mleku istotny wpływ wywiera 

również żywienie krów (Weiss i wsp. 1990, Berry i wsp. 2001, Rodriguez i wsp. 2001).  

Zwartość składników mineralnych w siarze krów jest najwyższa bezpośrednio 

po porodzie, a następnie ulega gwałtownemu obniżeniu, nawet o 40%, w 72. h            

po porodzie (Kincaid i wsp. 1992, Kume i Tanabe 1993). Koncentracja 
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makroelementów w mleku jest nieco niższa niż w siarze i wynosi dla wapnia od 1,23  

do 1,39 g/l; fosforu od 0,85 do 0,96; sodu od 0,43 do 0,77g/l; potasu od 1,33 do 1,49 g/l; 

magnezu od 0,11 do 0,15 g/l (Rodriguez i wsp. 2001). Zawartość chlorków w siarze 

krów zdrowych kształtuje się średnio na poziomie 1,73 g/l natomiast w mleku jest nieco 

niższa i wynosi 1,25 g/l (Raimondo 2009). 

Wykazano, że wyższy poziom fosforu i wapnia występuje w mleku u krów        

o genotypach BB β-laktoglobuliny w stosunku do genotypów AB i AA (Sowiński 

1993). Podobnie Zachwieja (2004) stwierdził wyższy poziom Ca, Mg i P w siarze krów 

o genotypie BB β-laktoglobuliny w porównaniu do siary krów pozostałych genotypów. 

 Do najczęstszych zmian poziomu substancji mineralnych w siarze i w mleku 

należy modyfikacja stosowanej dawki pokarmowej dla krów poprzez dodatek 

mieszanek mineralnych lub mineralno-witaminowych (Kume i Tanabe 1993, Kehoe      

i wsp. 2007). Dodatek drożdży piwnych (Saccharomyces cerevisiae) w żywieniu krów 

w okresie okołoporodowym powoduje również wzrost zawartości w siarze wapnia, 

fosforu, cynku oraz miedzi (Strusińska i wsp. 2004, Kinal i wsp. 2007). 

Zaobserwowano spadek LKS w mleku przy stosowaniu w żywieniu krów       

Cu, Zn, Mn w postaci nieorganicznych związków kompleksowych (Strusińska i wsp. 

2004, Kinal i wsp. 2005). Związki te wpływają na zdolność aktywności neutrofili, 

których działanie przeciwbakteryjne wpływa na poziom odporności zwierząt 

(Rodriguez i wsp. 2001).  

Niedobór Se oraz witaminy E w paszy może wpływać na występowanie stanów 

chorobowych wymienia oraz zapalenia mięśni macicy u krów (Weiss i wsp. 1990, 

Furowicz i wsp. 1993). Wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych w siarze 

następuje obniżenie zawartości składników mineralnych takich jak: wapń, fosfor            

i potas, wzrasta zaś poziom sodu i chloru (Maunsell i wsp. 1998). Obserwowano istotne 

zależności między LKS a zawartością: Na (r = 0,87), Cl (r = 0,86) K (r = -0,64), Ca (r = 

-0,87) w mleku krów (Ogola i wsp. 2007). Poziom związków mineralnych                    

w wydzielinie gruczołu mlekowego zależny jest również od składu podstawowego 

mleka oraz od udziału kazein w białku ogólnym, ze względu na zawartość Ca i Se        

w κ-kazeinie (Dael i wsp. 1991).  

Różnice w zawartości związków mineralnych w mleku mają bardzo istotne 

znaczenie dla człowieka. Mleko i produkty mleczne są głównym źródłem niezbędnych 

substancji odżywczych w diecie człowieka takich jak wapń i fosfor, które stanowią 

podstawowy nieorganiczny materiał budulcowy tkanki kostnej i zębów. Z tego powodu 
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spożycie mleka i produktów mlecznych zalecane jest przez lekarzy przede wszystkim 

dzieciom i młodzieży. Ponadto mleko krowie jest powszechnie wykorzystywane          

w żywieniu dzieci i niemowląt po zakończeniu karmienia ich mlekiem matki (Zurera-

Cosano i wsp. 1994). 

 

2.1.3. Właściwości fizyko-chemiczne siary i mleka  
 

Pomiar oporności oraz przewodnictwa elektrycznego siary i mleka 

wykorzystywany jest jako wskaźnik stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego krów 

(Sloth i wsp. 2003). Zgodnie z prawem Ohma oporność elektryczna jest odwrotnością 

przewodnictwa, wraz ze wzrostem oporu przewodnictwo obniża się. Zawartość sodu     

i chloru, który występuje w formie zjonizowanej w wydzielinie gruczołu mlekowego, 

wpływa dodatnio na wartość przewodnictwa elektrycznego, ponieważ opór                     

i przewodnictwo cieczy zależy od jej składu i temperatury (Harmon 1994, Zank             

i Schlatterer 1998, Arvinder i wsp. 2002, Bruckmaier i wsp. 2004). Również zawartość 

komórek somatycznych czy albuminy surowiczej powoduje zmianę przepływu prądu 

przez siarę i mleko (Zank i Schlatterer 1998). Mleko o temperaturze 37oC pochodzące 

od zdrowej krowy powinno charakteryzować się przewodnictwem rzędu 4,54 mS/cm, 

natomiast w subklinicznych stanach zapalnych wymienia wartość ta rośnie do 5,42 

mS/cm, zaś w stanach klinicznych do 6,31 mS/cm (Park i wsp. 2007, Ilie wsp. 2010). 

Jak wynika z rezultatów dotychczas przeprowadzonych badań występują różnice w 

oporności wydzieliny gruczołu mlekowego między rasami. W siarze krów rasy hf 

oporność wynosi 263 mOsm/l, a u rasy simental 295 mOsm/l, natomiast w mleku 

odpowiednio: 254 mOsm/l i 299 mOsm/l (Ontsouka i wsp. 2003). W siarze kóz 

przewodnictwo elektryczne mierzone 2. godziny po porodzie wynosi ok. 3,5 mS/cm     

u pierwiastek, a 3,75 mS/cm u wieloródek. W 24. dobie wzrasta do poziomu 4 mS/cm   

i 4,5 mS/cm (Argüello i wsp. 2006). 

Podwyższona liczba komórek somatycznych skutkuje zmianami udziału białka, 

kwasów tłuszczowych i laktozy. Zmianie ulega również poziom związków mineralnych 

i zwiększa się aktywność enzymatyczna, co wpływa na zmianę pH (Auldist i wsp. 1996, 

Ogola i wsp. 2007). W mleku mastitisowym obniżona jest także termostabilność oraz 

kwasowość miareczkowa (z ok. 7º SH do 6º SH). W siarze pozyskanej od zdrowej 

krowy kwasowość potencjalna (oSH) kształtuje się na poziomie 12,6-18,07 (Kroll i wsp. 

1996, Felenczak i wsp. 2006, Zachwieja i wsp. 2007). Z kolei poziom kwasowości 
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czynnej (pH) wydzieliny gruczołu mlekowego ulega wzrostowi przy jednoczesnym 

obniżeniu wartości oSH (Zachwieja 2004, Pecka i wsp. 2011). 

Wartość pH mleka pozyskanego od zdrowej krowy wynosi 6,59, a u krów z 

subklinicznym stanem zapalnym wymienia 6,69 (Batavani i wsp. 2007, Park i wsp. 

2007). W siarze krów kwasowość czynna kształtuje się na niższym poziomie niż w 

mleku i wynosi u zdrowej krowy 6,43. Natomiast siara o liczbie komórek somatycznych 

450 tys./ml charakteryzuje się podwyższoną wartością pH (Maunsell 1998). 

Zbyt wysoka temperatura otocznia zwierząt prowadzi do stresu cieplnego, który 

wpływa na wzrost wartości pH mleka (Nardone i wsp. 1997). Poziom kwasowości 

czynnej mleka zmienia się w różnych okresach laktacji, a jej wartość jest ujemnie 

skorelowana z zawartością białka (Antkowiak i wsp. 2007). 

Wszystkie zmiany składu mleka oraz kwasowości wiążą się ze zmianami 

wartości innych cech fizyko-chemicznych takich jak: termostabilność i krzepliwość, 

które w największym stopniu determinują przydatność technologiczną mleka jako 

surowca (Urech i wsp. 1999, Kwaśnicki i wsp. 2005).  

Niski poziom termostabilności siary i mleka związany jest z wyższą zawartością 

białek serwatkowych, podwyższoną kwasowością potencjalną, brakiem równowagi 

kwasowo-zasadowej (O’Connell i Fox 2000 a,b). Liczba alkoholowa świadcząca           

o dobrej termostabilności mleka powinna mieścić się w przedziale 6,5-7 ml, a siary     

od 1,75 do 2,12 ml (Zachwieja 2004, Zachwieja i wsp. 2007).  

Gęstość mleka jest wypadkową zawartych w nim składników i waha się średnio 

w przedziale od 1,028 do 1,033 g/dm³ (Park i wsp. 2007). Bezpośrednio po doju, mleko 

ma nieustalony ciężar właściwy, który stabilizuje się do 6. godzin. Zmiany gęstości 

spowodowane są procesem hydratacji białek i stabilizacją zawartych w mleku gazów. 

Na gęstość mleka krów wpływają czynniki genetyczne oraz środowiskowe (Staszak 

2006). Gęstość mleka jest dodatnio skorelowana z poziomem białka w mleku (Szlachta 

i Podawca 2007). Natomiast gęstość siary jest dodatnio skorelowane z poziomem 

immunoglobulin klasy G. Dla siary o dobrej jakości immunologicznej powinna 

wynosić, co najmniej 1,050 g/dm3 (Levieux i Ollier 1999, Park i wsp. 2007, Zachwieja  

i wsp. 2007). Typ użytkowy krów ma również wpływ na gętość siary. Siara krów rasy 

ayshire i brown swiss (typ kombinowany) charakteryzuje się niższą gestością 

(odpowiednio: 1,0488 g/dm3, 1,0473 g/dm3) niż siara krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 

(typ mleczny) - gęstość siary 1,0524 g/dm3 (Maunsell i wsp. 1998).  
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2.2 . Udział frakcji białkowych w siarze i mleku krów 

 

Białka siary i mleka to wielkocząsteczkowe polipeptydy, składające się              

z aminokwasów. Stanowią one ok. 95% udziału wszystkich substancji azotowych. 

Związki azotowe białkowe pochodzące z wydzieliny gruczołu mlekowego krów 

dzielimy na dwie podstawowe grupy: białka kazeinowe oraz serwatkowe (Dael              

i wsp.1991, Rollema 1992, Ostersen i wsp. 1997, Litwińczuk i wsp. 2006a). Poziom 

kazein w mleku jest ściśle związany z wydajnością serowarską mleka (Auldist i wsp. 

1996).  

Substancje białkowe siary stanowią około 60% jej suchej masy, w tym ponad 

80% to białka serwatkowe i blisko 20% białka kazeinowe (Davenport i wsp. 2000).      

W mleku kazeiny stanowią ponad 75% białka całkowitego (Urech i wsp. 1999, 

Litwi ńczuk i wsp. 2006a). Wyróżniamy następujące frakcje kazein: αs1, αs2, β, κ i γ 

(Egito i wsp. 2002). Białka kazeinowe występują w postaci micelli o wielkości od 50  

do 500 nm. W strukturę  αs1,-αs2,-β- i κ-kazeiny wchodzą koloidalne fosforany wapnia, 

sole magnezu, sodu i potasu, które wpływają na ich stabilizację (Rollema 1992). 

Poziom γ-kazeiny w mleku i siarze jest niski w stosunku do pozostałych frakcji kazein, 

co spowodowane jest między innymi tym, że frakcja ta jest produktem proteolitycznej 

degradacji β-kazeiny (Egito i wsp. 2002). 

Białka serwatkowe występujące w formie rozproszenia molekularnego, są trudne 

do wytrącenia i charakteryzują się wysoką zawartością aminokwasów siarkowych. 

Albuminy to główne frakcje białek serwatkowych wśud, których wyróżniamy: 

albuminę surowiczą, α-laktoalbuminę oraz β-laktoglobulinę (Urech i wsp. 1999, Chiang 

i Chang 2005). Zaliczamy do nich również: immunoglobuliny, laktoferynę, 

laktoperoksydazę, glikomakropeptydy, czynniki wzrostu (IGF I, IGF II, EGF,         

TGF-α i -β) (McIntosh i wsp. 1998, Tripathi i Vashishtha 2006, Boudry i wsp. 2008, 

Penchev 2008). 

Na zmiany udziału poszczególnych frakcji białkowych w wydzielinie gruczołu 

mlekowego krów wpływa głównie stadium laktacji (Ostersen i wsp. 1997, Chiang          

i Chang 2005, Heck i wsp. 2008). W dniu wycielenia w siarze obserwuje się najwyższy 

poziom białek serwatkowych, natomiast w trzeciej dobie po porodzie ulega                  

on obniżeniu o ponad 60%, a w siódmej o 80%, natomiast poziom frakcji kazein w tym 

czasie nieznacznie rośnie (Chiang i Chang 2005). Obniżony poziom kazein w siarze jest 
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korzystny dla cieląt, gdyż wielkocząsteczkowe białka, jakimi są kazeiny konkurują w 

jelicie z immunoglobulinami ograniczając ich efektywne wchłanianie (Garry i wsp. 

1996). Kazeiny są niezbędnym źródłem aminokwasów, które wolniej hydrolizują w 

trawieńcu niż pozostałe frakcje białek i stanowią cenne źrodło peptydów dla młodych 

zwierząt (Yvon i wsp. 1993). Udział kazein w stosunku do całkowitej ilości azotu mleka 

osiąga maksimum ok.150-160. dnia laktacji. W tym czasie poziom frakcji α- i κ-kazeiny 

w sumie kazein obniża się, przy jednoczesnym wzroście zawartości β-kazeiny (Ostersen 

i wsp. 1997).  

W mleku pochodzącym od krów, u których nie stwierdzono zmian zapalnych 

gruczołu mlekowego udział kazeiny w białku ogólnym stanowi 38,3%, suma                

β- i κ-kazeiny 40,5% a γ-kazeiny 1,75%, czyli odpowiednio: 8,77g/l; 9,27g/l; 0,74 g/l 

(Urech i wsp. 1999). Wyniki badań innych autorów wskazują, że przeciętny udział 

frakcji kazein kształtuje się inaczej i wynosi: α-kazeiny - 43%, β-kazeiny - 27,2%;       

κ-kazeiny - 8,4% (Heck i wsp. 2008). Wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych 

ulega obniżeniu udział α- i β-kazein, a wzrasta poziom γ-kazein (Auldist i wsp. 1996, 

Urech i wsp. 1999). W mleku o liczbie komórek somatycznych powyżej 400 tys./ml 

udział α-kazeiny w białku ogólnym stanowi 36,8%, suma β- i κ-kazeiny 38,7%,            

γ-kazeiny 2,43%, co odpowiada:12,47 g/l α-kazeiny, 13,12 g/l β- i κ-kazeiny, 0,82 g/l  

γ-kazeiny (Urech i wsp. 1999).  

Układ humoralny wpływa na regulację procesów syntezy frakcji białek mleka. Wraz 

ze wzrostem poziomu insuliny we krwi rośnie w mleku udział: α-kazeiny, κ-kazeiny,   

α-laktoalbuminy, β-laktoglobuliny, natomiast zawartość β-kazeiny ulega obniżeniu 

(Mackle i wsp. 1999). 

Albumina surowicza (SA) to duża cząsteczka białkowa o masie 66,3 kDa. Składa się 

z 582 aminokwasów, odpowiedzialna jest za regulację ciśnienia osmotycznego we krwi, 

a do gruczołu mlekowego dostaje się z krwiobiegu podczas procesu syntezy siary           

i mleka (Lieske i wsp. 2005). Występuje dodatnia zależność pomiędzy poziomem 

komórek somatycznych a udziałem albuminy surowiczej w mleku (Urech i wsp. 1999, 

Batavani i wsp. 2007). Mleko zdrowej krowy zawiera około 0,1-0,4 g/l albuminy,        

co stanowi od 0,3 do 1,0% całkowitej ilości azotu (Lieske i wsp. 2005, Park i wsp. 

2007). W mleku o podwyższonej LKS (powyżej 400 tys./ml) poziom SA rośnie z 0,11 

g/l do 0,21 g/l (Urech i wsp. 1999).W przypadku siary zawartość albuminy surowiczej 

jest znacznie wyższa i wynosi 1,21 g/l (Levieux i Ollier 1999, Zachwieja 2004). Jednak 



 30 

zbyt wysoki poziom tej frakcji białkowej w siarze zaburza wchłanianie IgG w jelicie 

cieląt (Garry i wsp. 1996).  

α-laktoalbumina to monometryczne globularne białko serwatkowe o masie 

cząsteczkowej 14,2 kDa, składające się ze 123 aminokwasów. Białko to jest 

składnikiem systemu enzymatycznego transferazy galaktozydowej odpowiedzialnej za 

proces syntezy laktozy (Król i wsp. 2008). α-laktoalbumina w mleku krowim stanowi 

2-2,8% białka ogólnego, co odpowiada ilości około 0,50 g/l (Urech i wsp. 1999, Heck i 

wsp. 2008). Wyższa zawartość tej frakcji występuje w mleku krów korzystających z 

pastwisk (Król i wsp. 2008). W stanach zapalnych wymienia udział procentowy α-

laktoalbuminy w stosunku do pozostałych białek mleka ulega obniżeniu, ale jego 

zawartość rzeczywista rośnie z 0,47 g/l do 0,68 g/l (Urech i wsp. 1999, Batavani i wsp. 

2007). Stadium laktacji wpływa na poziom tej frakcji, w siarze kształtuje się na 

najwyższym poziomie (2,04 g/l), natomiast w kolejnych fazach laktacji zawartość α-

laktoalbuminy obniża się (Ostersen i wsp. 1997, Levieux i Ollier 1999).  

β-laktoglobulina (β-Lg) to białko o masie cząsteczkowej 18,4 kDa, stanowiące 

ponad 50% białek serwatkowych w mleku (Król i wsp. 2008, Batavani i wsp. 2007). W 

jej skład wchodzi metionina, która posiada właściwości antynowotworowe (McIntosh    

i wsp. 1998). Ponadto jest białkiem antygenowym, a spożywanie β-laktoglobuliny przez 

niektórych ludzi prowadzi do alergii (Czerniawska-Piątkowska i wsp. 2007). Poziom   

β-Lg w mleku krowim wynosi od 8,3 do 10% białka ogólnego, co odpowiada ilości 

około 2,32 g/l (Batavani i wsp. 2007). W siarze zawartość tej frakcji jest znacznie 

wyższa i wynosi 14,43 g/l (Levieux i Ollier 1999). W stanach zapalnych wymienia 

udział procentowy β-laktoglobuliny kształtuje się podobnie jak α-laktoalbuminy             

i w stosunku do pozostałych białek mleka jest niższy, ale jego zawartość rzeczywista 

wzrasta z 2,32g/l do 3,39 g/l (Urech i wsp. 1999, Batavani i wsp. 2007).                        

β-laktoglobulina i α-laktoalbumina to bardzo istotne frakcje białkowe dla cieląt, szybko 

hydrolizują w trawieńcu i są dla nich źródłem wolnych aminokwasów (Yvon i wsp. 

1993). 

Wśród białek serwatkowych wyróżniamy także immunoglobuliny, które należą 

do grupy białek bioaktywnych decydujących o poziomie odporności organizmu 

(Boudry i wsp. 2008). Zawartość poszczególnych sekwencji przeciwciał jest inna         

w surowicy, mleku i siarze (Pecka i Zachwieja 2011). Występuje dodatnia zależność 

pomiędzy poziomem immunoglobulin w surowicy krwi krów, a ich poziomem             
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w wydzielinie gruczołu mlekowego (Murphy i wsp. 2005, Guliński i wsp. 2006, Boudry 

i wsp. 2008). Immunoglobuliny G, M i A są selektywnie transportowane z osocza do 

gruczołu mlekowego. Siara pochodząca z pierwszego doju po porodzie charakteryzuje 

się najwyższym ich udziałem (40-200 mg/ml). IgG1 stanowią ponad 75% 

immunoglobulin siary, a całkowita zawartość IgG w stosunku do IgM i IgA wynosi 85-

90% (Korhonen i wsp. 2000, Guliński i wsp. 2006). 

Przeciętny poziom IgG, IgM i IgA w siarze zdrowych krów mlecznych wynosi 

odpowiednio: 47,6 mg/ml, 4,2 mg/ml, 3,9 mg/ml. Ich zawartość w mleku gwałtownie 

obniża się i kształtuje się na poziomie wielokrotnie niższym (IgG 590 µg/ml, IgM       

50 µg/ml, IgA 140 µg/ml) (Levieux i Ollier 1999, Park i wsp. 2007, Boudry i wsp. 

2008). Istotne obniżenie poziomu IgG z 28,3 g/l do 1,5 g/l pomiędzy 2. a 4. dniem doju 

odnotowali również inni autorzy (Ontsouka i wsp. 2003).  

Na poziom immunoglobulin w siarze ma wpływ wiele czynników: długość 

okresu zasuszenia, sezon wycielenia, genotyp i wiek krów. Najwyższą zawartość 

immunoglobulin wykazano w siarze krów w 2. i 3. laktacji, o udziale genów rasy hf    

od 50 do 75%, wycielonych pomiędzy wrześniem a lutym (Guliński i wsp. 2006).      

Do czynników determinujących poziom immunoglobulin w siarze należą również typ 

użytkowy i rasa krów. U krów ras mięsnych takich jak limousin w siarze po porodzie 

poziom IgG1 wynosi 75,70 g/l, natomiast u mieszańców limousine × friesian –        

79,70 g/l, a u  charolaise 95,50 g/l (Murphy i wsp. 2005). 

Badania wielu autorów wskazują, że stany zapalne wymienia przyczynia się    

do obniżenia wartości siary i negatywnie wpływają na stopień wykorzystania 

immunoglobulin siarowych przez cielęta (Ontsouka i wsp. 2003, Zachwieja 2004, 

Błaszkowska i Twardoń 2006). Stwierdzono również wzrost poziomu immunoglobulin 

klasy G1 w mleku i siarze pochodzącej od krów z zapaleniem wymienia (Kroll               

i wsp.1996, Maunsell i wsp. 1998, Urech i wsp. 1999). 

Stres cieplny wpływa na redukcję w siarze udziału kazein, α-laktoalbuminy, IgG 

i IgA, ale nie oddziałuje na zmiany poziomu β-laktoglobuliny oraz IgM (Nardone i wsp. 

1997). 

Do kolejnej grupy istotnych bioaktywnych białek serwatkowych w siarze            

i mleku zaliczamy związki będące czynnikami wzrostu. Należą do nich: IGF I i II 

(insulin – like growth factor), EGF (epidermal growth factor), TGF-α i TGF-β 

(transforming growth factor) (Tripathi i Vashishtha 2006, Boudry i wsp. 2008, Penchev 

2008). 
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IGF-I i II to polipeptydowe łańcuchy o masie cząsteczkowej około 7,6 i 7,5 kDa 

(Boudry i wsp. 2008). U bydła, trzody chlewnej i ludzi mają taką samą sekwencję.     

Do siary i mleka przedostają się z krwi, są także syntezowane miejscowo w gruczole 

mlekowym. IGF I i II odpowiedzialne są za gospodarkę hormonalną, metabolizm 

glukozy. Ponadto stymulują syntezę DNA i RNA (Rauprich i wsp. 2000, Penchev 

2008). IGF-I charakteryzuje wyższa aktywność biologiczna niż IGF-II. Zawartość IGF I 

w siarze kształtuje się na poziomie 100-2000 µg/l a IGF II od 200 do 600 µg/l. W mleku 

udział obu frakcji gwałtownie obniża się osiągając poziom (odpowiednio): < 25 (µg/l)   

i < 10 µg/l (Boudry i wsp. 2008). 

EGF jest polipeptydem o masie 6 kDa, który składa się z 53 aminokwasów. EGF 

zapobiega translokacji bakterii, czyli ogranicza migrację flory bakteryjnej przez ścianę 

przewodu pokarmowego, co obniża prawdopodobieństwo zakażenia organizmu 

(Rauprich i wsp. 2000, Tripathi i Vashishtha 2006). Jego poziom w siarze kształtuje się 

w przedziale od 4 do 8 mg/l, a w mleku wynosi około 2 µg/l (Boudry i wsp. 2008).  

Również TGF (TGF-α; TGF-β), który odpowiedzialny jest głównie                   

za różnicowanie komórek nabłonka jelitowego cieląt, chrkteryzuje wyższy poziom       

w siarze (20-40 mg/l) niż w mleku (1-2 mg/l) (Boudry i wsp. 2008, Penchev 2008). 

Podobnie jak pozostałe czynniki wzrostu są one polipeptydami o masie TGF-α 6 kDa    

i TGF-β 25 kDa. Występują one w trzech izoformach: -β1, -β2 i -β3 z przewagą formy 

TGF-β2 (85-95%). TGF-β odgrywa ważną rolę w embriogenezie, odbudowie tkanek, 

tworzeniu chrząstki kości oraz w regulacji układu odpornościowego (Tripathi                 

i Vashishtha 2006, Boudry i wsp. 2008, Penchev 2008). 

 

2.3 . Antyoksydanty występujące w wydzielinie gruczołu mlekowego 

krów  

 

Spośród substancji śladowych i witamin występujących w paszach, niewiele      

z nich ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. Związki 

mineralne i witaminy, wpływające na system immunologiczny to głównie 

antyoksydanty nazywane przeciwutleniaczami, które należą do grupy związków 

chemicznych przyczyniających się do opóźnienia lub całkowitego zatrzymania procesu 

utleniania. Nieodpowiedni poziom antyoksydantów w stosunku do reaktywnych form 

tlenu w organizmiem, prowadzi do stresu oksydacyjnego. Konsekwencją stresu 

oksydacyjnego może być uszkodzenie oksydacyjne lipidów, węglowodanów, białek       
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i DNA oraz przyspieszenie procesów starzenia się (Finkel i Holbrook 2000, Tripathi      

i Vashishtha 2006). 

Podstawowy enzymatyczny system antyoksydacyjny w siarze i mleku obejmuje 

takie białka jak: laktoperoksydaza glutationowa, lizozym i laktoferynę.                        

Do niebiałkowych przeciwutleniaczy należą: witaminy A, C i E, selen oraz β-karoten. 

Laktoferyna jest białkiem o masie 80 kDa zbudowanym z 692 aminokwasów. 

Jej obecność stwierdzono między innymi w siarze, mleku, żółci, łzach, nasieniu, płynie 

mózgowym. Należy do rodziny transferaz, posiada zdolność wiązania żelaza. (Yoshida  

i wsp. 2000, Conneely 2001, Małewska i Rotkiewicz 2007, Park i wsp. 2007).               

Ze względu na swoje właściwości, laktoferyna odgrywa istotną rolę w absorpcji żelaza 

przez błonę śluzową jelita, bierze udział w procesie aktywacji fagocytów i ma istotny 

wpływ na odpowiedź immunologiczną organizmu (Kawai i wsp. 1999, Haqiwara i wsp. 

2003). Ponadto laktoferynę charakteryzuje działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze 

oraz właściwości antynowotworowe (McIntosh i wsp. 1998). Działa hamująco             

na rozwój wielu drobnoustrojów, w tym Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 

Shigella dysenteria, Listeria monocytogenes, Streptococcus mutans, Bacillus subtilis 

(Lonnerdal i Iyer 1995, Conneely 2001). Bakteriostatyczne działanie laktoferyny polega 

na wysokim powinowactwie wiązania żelaza z białkiem. Powoduje ona uwolnienie 

żelaza z komórek bakterii, które jest ich niezbędnym składnikiem procesów 

metabolicznych. Bakteriobójczy mechanizm laktoferyny związany jest ze zdolnością 

uwolnienia cząsteczek lipopolisacharydu (LPS) z błony zewnętrznej bakterii gram-

ujemnych (Conneely 2001, Małewska i Rotkiewicz 2007). Do kolejnej funkcji 

laktoferyny należy ochrona komórek odpornościowych przed działaniem wolnych 

rodników wytwarzanych przez organizm w stanach zapalnych i podczas zakażeń 

(Lonnerdal i wsp. 1995). W mleku pochodzącym od zdrowej krowy zawartość 

laktoferyny kształtuje się na poziomie od 20 do 200 µg/ml (Park i wsp. 2007). Wraz    

ze wzrostem liczby komórek somatycznych rośnie stężenie tej frakcji. W mleku krów  

w subklinicznym stanie zapalnym wymienia osiąga poziom 500 µg/ml, a w stanie 

klinicznym 750 µg/ml (Kawai i wsp. 1999, Haqiwara i wsp. 2003). W siarze krów 

przeciętna zawartość laktoferyny kształtuje się w przedziale od 500 do 789 µg/ml (Tsuji 

i wsp. 1990, Yoshida i wsp. 2000). 

Kolejnym białkowym antyoksydantem jest lizozym o masie cząsteczkowej 14,3 

kDa, który ma właściwości bakteriobójcze. Występuje w większości płynów 

ustrojowych. Razem z laktoperoksydazą tworzy kompleks, przez co wpływa na jej 
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aktywację. W obecności laktoferyny aktywność lizozymu, przeciwko Escherichia coli 

wzrasta. Również w obecności immunoglobulin jego aktywność ulega zwiększeniu 

(Kawai i wsp. 1999, Eliasen i wsp. 2002). Bakteriobójcze działanie lizozymu polega na 

jego wniknięciu w strukturę ściany bakterii, co powoduje jej degradację. Ze względu na 

różnice w budowie błony zewnętrznej bakterii gram-ujemnych i gram-dodatnich, 

lizozym intensywniej działa na bakterie gram-dodatnie (Ellison i Gielhl 1991, Conneely 

2001). Lizozym zachowuje swoją aktywność w czasie przechodzenia przez przewód 

pokarmowy, gdyż jest odporny na działanie proteaz (Ellison i Gielhl 1991). Zawartość 

lizozymu w mleku kształtuje się na poziomie 0,073 µg/ml, natomist w siarze jest 

wielokrotnie wyższa niż w mleku i wynosi 0,401µg/ml (Boudry i wsp. 2008, Georgiev 

2008). Aktywność lizozymu obniża się wraz ze wzrostem liczby komórek 

somatycznych w wydzielinie gruczołu mlekowego (Person i wsp. 2000). 

Laktoperoksydaza (LCP) to glikoproteina o masie 78 kDa, zawierająca grupę 

hemową z Fe3+ (Boudry i wsp. 2008). Katalizuje ona reakcję utleniania tiocyjanianu 

(SCN-) w obecności nadtlenku wodoru (H2O2) i tworzy toksyczny produkt pośredni 

utleniania (GSSG) w myśl reakcji: 

(GPx) ROOH + 2GSH → ROH + H2O + GSSG.  

Produkt ten hamuje metabolizm bakterii poprzez utlenianie. Laktoperoksydaza posiada 

działanie bakteriobójcze przeciw bakteriom gram-ujemnym oraz działa 

bakteriostatyczne na bakterie gram-dodatnie. Ponadto również niektóre wirusy są 

wrażliwe na toksyczne działanie LCP. Wspólnie z lizozymem wymaga interakcji z 

laktoferyną w zwalczaniu infekcji (Zimecki i Artym 2005, Boudry i wsp. 2008, Struff i 

Sprotte 2008). Średnia aktywność laktoperoksydazy w mleku krów waha się od 1,5     

do 2,7 U/ml co odpowiada jego zawartości na poziomie 20 mg/l (Fonteh i wsp. 2002). 

W siarze jej zawartość jest nieco wyższa i kształtuje się na poziomie 30 mg/l (Boudry    

i wsp. 2008). Na aktywność laktoperoksydazy wpływa wiele czynników, między 

innymi gatunek zwierzęcia, stadium laktacji oraz żywienie (Albera i Konkofer 2007). 

Wielu autorów zaobserwowało ujemny związek pomiędzy poziomem 

laktoperoksydazy i selenu w mleku a patogenami powodującymi mastitis 

(Streptylococus agalacte, Staphylococcus aureus) (Weiss i wsp. 1990, Dael i wsp. 

1991). Poziom aktywności peroksydazy w surowicy skorelowany jest dodatnio              

z zawartością w niej selenu, natomiast ujemnie z liczbą komórek somatycznych            

w mleku krów. Niedobór antyoksydantów w organizmie można zaliczyć do czynników 
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podnoszących ryzyko występowania stanów zapalnych gruczołu mlekowego krów 

(Weiss i wsp. 1990, O’Rourke 2009). 

 

2.4 . Drobnoustroje w siarze i mleku krów 
 

Wydzielina gruczołu mlekowego krów jest złożonym płynem biologicznym, który 

ze względu na swój skład, może być pożywką dla wielu mikroorganizmów. W praktyce 

nie jest możliwe uniknięcie skażenia mleka i siary drobnoustrojami (Torkar i Teger 

2008). Zanieczyszczenia bakteryjne surowej siary i mleka pochodzą z różnych źródeł, 

m.in.: powietrza, urządzeń udojowych, paszy, gleby, kału (Coorevits wsp. 2008, Torkar 

i Teger 2008). Bakterie występujące w mleku wpływają na jakość produktów 

mlecznych, są źródłem aktywnych biochemicznie enzymów, głównie lipaz i proteinaz. 

Lipaza produkowana jest między innymi przez bakterie Staphylococcus. Powoduje    

ona lipolizę tłuszczu, której produktem końcowym jest głównie kwas oleinowy, 

hamujący fermentację mlekową. Natomiast proteinaza, wytwarzana przez 

Enterococcus, odpowiada za rozkład kazein i wpływa na zmianę smaku mleka 

(Nawrotek i wsp. 2005, Malinowski i Gajewski 2009). 

Na stan zdrowotny wymion istotny wpływ mają grzyby, algi, wirusy              

oraz bakterie, które traktowane są jako główny czynnik powodujący wzrost liczby 

komórek somatycznych (Laevens i wsp. 1997, Urech i wsp. 1999, Krukowski 2006). 

Jakość mikrobiologiczna oraz cytologiczna mleka w kolejnych dniach doju pogarsza 

się, rośnie liczba bakterii i komórek somatycznych (Watson i wsp. 1990, Levens i wsp. 

1997). Umiejętna analiza LKS oraz ogólnej liczby drobnoustrojów (OLD) w mleku 

może być cennym źródłem informacji na temat stanu zdrowotnego krów                   

oraz warunków higienicznych panujących w trakcie doju (Laevens i wsp. 1997).  

Patogeny bakteryjne powodujące zapalenie wymienia klasyfikowane                 

są na zakaźne (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae i Streptococcus bovis) 

i środowiskowe (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus uberis, 

Staphylococcus chromogenem, staphylococci) (Schukken i wsp. 1989, Lipman i wsp. 

1995, Albenzio i wsp. 2002). Spośród bakterii środowiskowych w mleku najczęściej 

spotykane są bakterie z grupy coli. Bakterie tej grupy to pałeczki gram-ujemne 

wchodzące w skład mikroflory jelita grubego ludzi i zwierząt. Głównymi                    

ich przedstawicielami są bakterie z rodzajów: Escherichia, Enterobacter, Klebsilla, 

Citrobacter  i Serratia spp. Uważane są one za główną przyczynę skażenia mleka 
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surowego. Wiele szczepów tych bakterii ma cechy psychrotrofów psujących produkty 

żywnościowe. Fermentują one laktozę i mogą wywołać fermentację pseudomlekową, 

która charakteryzuje się tym, że kwas mlekowy jest tylko jednym z produktów,             

a ponadto powstaje dwutlenek węgla, kwas octowy, alkohol etylowy i inne (Drewniak   

i Drewniak 2007, Bednarczuk 2008). Tego rodzaju fermentacja nie jest pożądana         

w przemyśle mleczarskim. Nadmierna produkcja dwutlenku węgla jako wynik 

fermentacji, może powodować „wczesne wzdęcie” serów twardych lub złą strukturę 

ziaren twarogu. Inne problemy związane z niepożądaną fermentacją to: produkcja 

kwasu, omulanie powierzchni serów twarogowych, włóknowacenie, gorzki smak, 

nieswoisty zapach, czasem pojawianie się pigmentów (Tsegaye i Ashenafi 2005, 

Drewniak i Drewnik 2007, Fremaux i wsp. 2008). Obecność bakterii z grupy coli         

w mleku pasteryzowanym może świadczy o niewłaściwie przeprowadzonym procesie 

technologicznym, gdyż bakterie te nie przeżywają temperatury pasteryzacji. Grupa       

ta często wykorzystywana jest jako organizmy wskaźnikowe niedostatecznego 

przetworzenia lub ponownego skażenia mleka i produktów mlecznych (Kincaid             

i Cronrath 1992, Assies i wsp. 2007). 

Największe zagrożenie z grupy bakterii coli niesie ze sobą obecność Escherichia 

coli, występującej w kilku serotypach, z których szczególnie groźny dla człowieka    

jest serotyp O157:H7. Wchodzi on w skład fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu 

pokarmowego bydła (Tsegaye i Ashenafi 2005). Produkuje toksynę (Shiga toxin)          

o właściwościach podobnych do toksyny pałeczki czerwonki powodując chorobę 

zakaźną zwaną czerwonką bakteryjną (Pijanowski i wsp. 2004, Assies i wsp. 2007, 

Fremaux i wsp. 2008). Escherichia coli oraz coliformy w mleku pochodzące                

ze środowiska mogą sugerować zanieczyszczenie powietrza w oborze oraz złą higienę 

doju. Mogą być również rozpatrywane jako czynnik podnoszący ryzyko pojawienia    

się mastitis nie tylko u bydła, ale także u innych gatunków przeżuwaczy (Erskine i wsp. 

1987, Schukken i wsp. 1989, Lipan i wsp. 1995, Górska i wsp. 1998).  

Enterotoksyczne szczepy Escherichia coli znajdujące się w siarze mogą 

powodować biegunki u cieląt, które są najczęstszym problemem zdrowotnym, 

wpływającym na ich śmiertelność w post natalnym okresie życia (García i wsp. 2000). 

Wprowadzenie niekorzystnej flory bakteryjnej do przewodu pokarmowego cieląt w 

trakcie odpajania siarą wpływa na wzrost poziomu toksyn w ich organizmie. 

Podrażniają one śluzówkę i kosmki jelitowe powodując biegunki, a w konsekwencji 

występuje utrata elektrolitów i odwodnienie organizmu (Kornalijnslijper i wsp. 2003). 
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Uszkodzone przez patogeny ściany jelit mają ograniczoną zdolność absorpcji 

immunoglobulin, ponadto biegunki powodują szybkie przepłynięcie siary przez 

przewód pokarmowy, co ogranicza wykorzystanie jej składników (Siuta 1994, 

Zachwieja 2004). Stany zapalne wymienia spowodowane przez Escherichia coli 

wpływają na niższy poziom Cu, Zn, Fe w surowicy, a w konsekwencji obniżają poziom 

tych pierwiastków w siarze oraz mleku (Ibtisam El Zubeir i wsp. 2005). 

Patogeny Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) to chorobotwórcze 

bakterie występujące w mleku. Wytwarzane przez nie enterotoksyny powodują zatrucia 

pokarmowe u człowieka oraz zapalenie szpiku, liszajce, posocznice, wyprysk                 

i odleżyny (Nawrotek i wsp. 2005). Gronkowiec złocisty stanowi jedną z przyczyn 

klinicznej i subklinicznej infekcji wymienia, którego przebieg jest najczęściej 

bezobjawowy (Nawrotek i wsp. 2005, Malinowski i Gajewski 2009). Staphylococcus 

aureus wytwarza pirogenne egzotoksyny takie jak SEs (staphyolcoccal enterotoxins) 

oraz toksynę zespołu wstrząsu toksycznego TSST-1 (toxic-shock syndrome toin-1) 

(Akineden i wsp. 2001). Bakterie Staphylococcus aureus po zainfekowaniu wymienia 

utrzymują się w nim przez cały okres laktacji krów, mogą być także czynnikiem 

etiologicznym stanów zapalnych w kolejnych laktacjach (Nawrotek i wsp. 2005). 

Kolejną grupą bakterii istotną dla zdrowia człowieka, wpływającą                     

na przydatność technologiczną mleka jest grupa bakterii tworząca przetrwalniki. Należą 

do nich laseczki Bacillus i Clostridium. Wysoki ich poziom w wydzielinie gruczołu 

mlekowego związany jest ze złą praktyką chowu. Zarodniki laseczki Bacillus                 

i Clostridium powodują nienaturalne zagęszczenie mleka (puchnięcie). Obecność 

bakterii Bacillus powoduje gorzki smak w produktach mleczarskich (Vaerewijck i wsp. 

2001). 

Bacillus to tlenowe, gram-dodatnie bakterie tworzące zarodniki, wysoce odporne 

na wysokie temperatury sterylizacji. Znajdują się one w różnych środowiskach, takich 

jak: gleba, roślinność, kał, woda i powietrze. Niektóre gatunki Bacillus, takie jak 

Bacillus cereus, B. subtilis, są odpowiedzialne za psucie się produktów mlecznych 

(Meer i wsp. 1991, Ternström i wsp. 1993).  

Clostridium to gram-dodatnie bakterie beztlenowe, które spotykane są często    

w glebie oraz wodzie przy słabo zabezpieczonych kanalizacyjach. Występują również  

w mleku i siarze przy niewłaściwej higienie doju (Lindström i wsp. 2010). Powszechnie 

uważa się, że niska jakość kiszonki może prowadzić do wysokiego poziomu spor 

clostridium w surowym mleku (Klijn i wsp. 1995, Vaerewijck i wsp. 2001). Clostridium 
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naturalnie bytują w przewodzie pokarmowym. W małych ilościach bakterie te są na 

ogół nieszkodliwe, ale w sprzyjających warunkach mogą rosnąć i namnażać                

się produkując toksyny, które uszkadzają jelito grube powodując biegunki. Wzrost 

ilości bakterii Clostridium może wystąpić przy nagłej zmianie żywienia, fizycznym   

lub środowiskowym stresie, niedoborach żywieniowych, chorobach które upośledzają 

ruch jelit (Lindström i wsp. 2010). 

Drobnoustroje chorobotwórcze występujące w wydzielinie gruczołu mlekowego 

krów są potencjalnymi patogenami bakteryjnymi chorób przenoszonych na cielęta         

z siarą oraz na człowieka z mleka i produktów mlecznych (Lipan i wsp. 1995, Ibtisam 

El Zubeir i wsp. 2005, Nawrotek i wsp. 2005). Mogą prowadzić do: zakażeń, zatruć, 

alergii, wzrostu antybiotykooporności wśród patogenów, a także zaburzeń układu 

immunologicznego i hormonalnego. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie zasad 

higieny doju i dbanie o stan zdrowotny gruczołu mlekowego krów (Malinowski             

i Gajewski 2009). 

 

2.5 . Polimorfizm białek siary i mleka krów 
 

Osiągnięcia genetyki molekularnej stwarzają nadzieję na szybszy postęp           

w zakresie poprawy składu mleka oraz jego przydatności technologicznej poprzez 

identyfikację genów determinujących cechy ilościowe zwierząt. Ich bezpośrednia 

identyfikacja nie jest zwykle możliwa, poszukuje się zatem markerów genetycznych 

(genetic markers) (Litwińczuk i wsp. 2006, Miciński i wsp. 2008a). Markery 

genetyczne to cechy osobnika zauważalne w fenotypie, które są dziedziczone według 

prawa Mendla. Nie mają one bezpośredniego wpływu na poziom cech ilościowych,    

ale są z nimi ściśle powiązane poprzez zlokalizowanie w tym samym chromosomie 

genów wyznaczających marker i selekcjonowane cechy ilościowe (Litwińczuk i wsp. 

2006). 

Spośród markerów genetycznych najczęściej analizowano i najlepiej poznano 

polimorficzne układy białek mleka. Identyfikacja genotypów poszczególnych 

osobników umożliwia uzyskanie potomstwa o pożądanych predyspozycjach 

produkcyjnych. Najczęściej w badaniach określany jest polimorfizm czterech frakcji 

białkowych: α-, β- i κ-kazeiny (α-, β- i κ-CN) oraz β-laktoglobuliny (β-LG) (Ginger       

i Grigor 1999, Zachwieja 2004, Miciński i wsp. 2008).  
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Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują na zależność między formami 

polimorficznymi κ-kazeiny (κ-CN) i β-laktoglobuliny (β-LG), a wydajnością mleczną 

krów, składem chemicznym siary i mleka (Hill 1993, Litwi ńczuk i wsp. 2003, Keating i 

wsp. 2007). Zaobserwowano również wpływ polimorfizmu κ-CN i β-LG na wartość 

technologiczną mleka i jakość siary (Ginger i Grigor 1999, Zachwieja 2004, Miciński    

i wsp. 2008). Polimorfizm κ-CN i β-LG współdecyduje o krzepliwości mleka, czasie 

koagulacji oraz termostabilności (Paterson i wsp. 1999, Zachwieja 2004). Mleko         

od krów o genotypie β-LG AA/κ-CN AA charakteryzuje się znacznie wyższym 

poziomem białek serwatkowych, natomiast połączenie genotypu β-LG BB/κ-CN BB 

skutkowało wyższym udziałem kazein w porównaniu do mleka krów pozostałych 

genotypów (Paterson i wsp. 1999, Michalcová i Krupová 2007). Krowy o genotypie    

β-LG AA uzyskują wyższą wydajność mleka, tłuszczu i białka, niż krowy o genotypach 

AB i BB (Hill 1993, Ziemiński i wsp. 2005, Litwińczuk i wsp. 2006, Czerniawska-

Piątkowska i wsp. 2007).  

Potencjał genetyczny krów ma istotny wpływ na poziom związków mineralnych 

w wydzielinie gruczołu mlekowego. Sowiński (1993) w swoich badaniach uzyskał 

wyższy poziom fosforu i wapnia dla genotypów BB β-LG i BB κ-CN w mleku krów. 

Natomiast Zachwieja (2004) w siarze od krów o genotypie BB β-LG odnotował wyższy 

poziom wapnia, magnezu oraz fosforu w stosunku do genotypów AB i AA. Wysoki 

poziom fosforu stwierdzono w siarze krów o genotypie BB κ-CN. 

Z technologicznego punktu widzenia najbardziej pożądane jest mleko                 

o zwiększonym udziale κ-kazein, ze względu na wyższą wydajność serowarską i lepsze 

parametry technologiczne. Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach wskazują  

na zależność między układem polimorficznym κ-CN mleka a cechami produkcyjnymi 

krów, jednak uzyskiwane zależności są zróżnicowane i często sprzeczne (Ng-Hang-

Kwai 1998, Zachwieja 2004, Litwińczuk i wsp. 2006, Michalcová i Krupová 2007, 

Barłowska 2007, Miciński i wsp. 2008a). Krowy o homozygotycznym genotypie AA   

κ-CN charakteryzują się najwyższą wydajnością mleka, tłuszczu i białka. Najniższą 

zawartość tłuszczu i białka stwierdzono w mleku krów o genotypie BB κ-CN (Çardak 

2005, Ziemiński i wsp. 2005, Sitkowska i wsp. 2008, Michalcová i Krupová 2007). 

Według Ng-Hang-Kwai (1998) najwyższą wydajnością białka charakteryzują się krowy 

o genotypie BB κ-CN. Krowy o genotypie AB κ-CN uzyskują wyższą wydajność 

tłuszczu niż krowy o genotypach AA i AB (Felenczak i wsp. 2006). 
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Genetyczny polimorfizm pozostałych frakcji kazein był również przedmiotem 

badań wielu autorów (Morris i wsp. 2005, Ziemiński i wsp. 2005, Miluchová i wsp. 

2009, Bonfatti i wsp. 2010). Wykazano, że krowy o genotypie BB α-CN charakteryzują 

się wyższą wydajnością oraz zwiększoną zawartością tłuszczu w mleku w porównaniu 

do genotyp BC, który łączony jest ze zwiększoną zawartością białka (Ziemiński i wsp. 

2005, Litwińczuk i wsp. 2006, Miluchová i wsp. 2009). Genotyp β-CN analizowano w 

obrębie trzech wariantów (A1, A2, A3) (Bonfatti i wsp. 2010, Morris i wsp. 2005). 

Wydajność mleka obniża się w obrębie genotypu β-CN w następującej kolejności: A2B 

> A1A3, A1A2, A1A1 >A1B> BB (Bovenhuis i wsp. 1992, Litwińczuk i wsp. 2006, 

Miluchová i wsp. 2009). Natomiast obecność allelu A2 w genotypie związana jest z 

wyższą produkcją białka (Bonfatti i wsp. 2010). 

Potencjał genetyczny zwierzęcia i poziom odziedziczalności cech mleczności 

stwarza ogromne możliwości zmian właściwości fizyko-chemicznych mleka, wpływa 

także na wydajność krów. Białka wydzieliny gruczołu mlekowego odgrywają 

decydujące znacznie w przydatności mleka do przetwórstwa, kształtują jego 

właściwości fizyko-chemiczne. Ponadto wysoka wartość odżywcza substancji 

białkowych mleka sprawia, że wciąż podejmowane są badania nad możliwościami 

skutecznej modyfikacją ich zawartości w mleku przeżuwaczy (Paterson i wsp. 1999, 

Antkowiak i wsp. 2007, Czerniawska-Piątkowska i wsp. 2007, Michalcová i Krupová 

2007). 
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3. Cel pracy 

Celem przeprowadzonych badań było określenie: 

• wpływu zróżnicowanej liczby komórek somatycznych na zmiany fizyko-

chemiczne siary i mleka, udziału poszczególnych frakcji białkowych i 

składników mineralnych; 

• wpływu polimorfizmu κ-kazeiny na zmiany cech fizyko-chemicznych 

siary i mleka;  

• wpływu dodatku suszonych drożdży piwnych (Saccharomyces 

cerevisiae) w dawce pokarmowej na skład i właściwości fizyko-

chemiczne siary i mleka; 

• wpływu analizowanych czynników na wykorzystanie immunoglobulin 

siarowych przez cielęta. 
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ROZDZIAŁ II  

4. Materiał i metody  

 

Zwierzęta 

Badania przeprowadzono w dwóch stadach bydła rasy polskiej holsztyńsko-

fryzyjskiej odmiany czarno-białej, w zróżnicowanych systemach utrzymania i żywienia 

(stado A - system utrzymania wolnostanowiskowy i żywienie TMR, stado B - system 

utrzymania uwięziowy, żywienie tradycyjne). Średnia roczna wydajność mleka            

w stadzie A wynosiła 7500 kg mleka, natomiast w stadzie B 6900 kg. Dane dotyczące 

wydajności krów pochodziły z wyników oceny wartości użytkowej, z wydruków       

RW-1. W całym okresie badań pobrano 426 prób siary i 2634 prób mleka oraz 1118 

prób krwi.  

Żywienie krów 

W stadzie A podstawą żywienia krów była mieszanka pełnoporcjowa TMR,       

o następującym składzie chemicznym: 42,45% suchej masy, 2,78% popiołu, 6,38% 

białka, 7,57% włókna oraz 1,18% tłuszczu, 3,97% kwasu mlekowego, 1,2% kwasu 

octowego, 0% kwasu masłowego, 0,68 g/kg N-NH3 przy pH 4,28. Pasza została 

oceniona według skali Fliega, uzyskując ocenę bardzo dobrą.  

Skład mieszanki pełnoporcjowej TMR był następujący: kiszonka z kukurydzy 

40,86%, sianokiszonka 37,16%, śruta rzepakowa 9,10%, śruta sojowa poekstrakcyjna 

6,89%, młóto kiszone 2,09%, Premiks - Golmix Lacto 18 Forte 2,70%, kreator 

białkowy Blattin 3,48%.  

Mieszanka TMR była zadawana krowom przy użyciu wozu paszowego dwa razy 

w ciągu doby w równych odstępach czasu.  

W stadzie B podstawą żywienia w stadzie krów była mieszanka o składzie: 

kiszonka z kukurydzy 64,75%, kiszonka z traw 31,41%, słoma jęczmienna 2,4%, 

makuch 1,2%, kreda pastewna 0,24%. 

Kiszonkę poddano ocenie, która w skali Fliega, uzyskała ocenę dobrą. 

Charakteryzowała się następującym składem chemicznym: 31,05 % suchej masy, 

1,85% popiołu, 3,67% białka, 6,56% włókna oraz 0,87% tłuszczu, 2,7 % kwasu 

mlekowego, 1,9% kwasu octowego, 0,13% kwasu masłowego, 0,63 g/kg N-NH3 przy 
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pH 4,26. Mieszankę zadawano krowom przy użyciu ciągnika z przyczepą dwa razy      

w ciągu doby, w równych odstępach czasu. Każda krowa o wydajności powyżej 18 kg 

mleka otrzymywała na 2 kg produkowanego mleka kilogram paszy treściwej. 

Skarmiane pasze poddano analizie chemicznej. Skład mieszanki podstawowej: sucha 

masa 50,63%, białko ogólne 9,74%, popiół surowy 5,97%, tłuszcz surowy 5,46%, 

włókno surowe 28,20%; Mieszanki treściwej: sucha masa 88,05%, białko ogólne 

18,16%, popiół surowy 8,02%, tłuszcz surowy 4,76%, włókno surowe 5,72%. 

Skład pasz treściwych: 

Jęczmień - 15% 

Soja 46% - 20,5% 

Pszenica - 20,5% 

Kukurydza ziarno - 20% 

Wytłoki rzepaczane - 7,5% 

Otręby pszenne - 10% 

Kreda - 1,5% 

Blattin bio mix nr 1352 - 1% 

Kwaśny węglan sodu - 2% 

Makuch - 7,5% 

Całość badań w stadach przeprowadzono w czterech etapach.  

Etap I  

W etapie I analizowano próbki mleka pobrane w trakcie próbnych udojów        

od grupy 80 krów z każdego stada w okresie od stycznia do marca (sezon zimowy)  

oraz od czerwca do sierpnia (sezon letni) w 2009. Ponadto z każdego stada pobrano 

siarę do analiz w trakcie pierwszego pełnego doju po porodzie w okresie od września  

do grudnia w 2008 roku. Następnie poddano ją mrożeniu (-20 oC). 

Badane cechy siary i mleka analizowano w zależności od wieku krów (kolejne 

laktacje I - pierwsza laktacja; II - druga i trzecia laktacja). Udział pierwiastek                  

i wieloródek w poszczególnych grupach genotypowych był równomierny. Badane 

cechy analizowano w trzech grupach, w zależności od liczby komórek somatycznych   

w siarze i mleku:  

do 400 tys./ml grupa 1,  

od 401 tys. do 1mln/ml grupa 2,  
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powyżej 1mln/ml grupa 3. 

W próbach mleka i siary określono: liczbę komórek somatycznych, zawartość 

białka, tłuszczu, suchej masy, kazeiny, mocznika, ogólną liczbę drobnoustrojów, 

kwasowość czynna, kwasowość potencjalna, gęstość, oporność, termostabilność, 

zawartość Ca, Mg, Na, Cl, P, K oraz udział: albuminy surowiczej, α-kazeiny, β-kazeiny, 

κ-kazeiny, α-laktoalbuminy. Dodatkowo w próbkach siary krów i surowicy krwi ich 

cieląt w trzeciej dobie życia oznaczono zawartość immunoglobulin klasy G.  

Etap II 

Drugi etap badań obejmował analizę zależności między genetycznym 

polimorfizmem κ-kazeiny a cechami siary i mleka krów oraz surowicy ich cieląt w obu 

stadach. Badaniami objęto próby siary 94 krów o znanym genotypie oraz surowicę ich 

cieląt. Próbki mleka pobierano od 318 krów w sezonie zimowym (styczeń – marzec; 

grupa I) i letnim (czerwiec – sierpień; grupa II ) w trakcie trwania próbnych dojów     

w 2010 roku. Próbki siary pobierane były z pierwszego pełnego doju po porodzie        

od września do grudnia 2009 roku. Następnie poddano je mrożeniu (-20 oC). Natomiast 

surowica krwi cieląt została pobrana w trzeciej dobie oraz czternastym i czterdziestym 

drugim dniu życia. 

W zależności od polimorfizmu κ-kazeiny pobrane próbki siary i mleka zostały 

przydzielone do grupy:  

AA- genotyp AA κ-CN, 

AB- genotyp AB κ-CN. 

 

Etap III 

W trzeim etapapie badań objęto próby siary i mleka krów o znanym genotypie      

oraz surowicę ich cieląt. Próbki mleka pobrano od stycznia do marca w trakcie trwania 

próbnych dojów w 2011 roku.  

Próbki siary pobierane były z pierwszego pełnego doju po porodzie od września 

do grudnia 2010 roku. Następnie poddano je mrożeniu (-20 oC). Natomiast surowica 

krwi cieląt została pobrana jak w etapie II. 

Badane cechy analizowano w trzech przedziałach, w zależności od liczby 

komórek somatycznych w siarze i mleku stosując podział z etapu I z uwzględnieniem 

genotypów κ-CN. 
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W próbach siary i mleka wykonano identyczny zakres analiz, jak w etapie I 

 

Etap IV 

Kolejny etap obejmował doświadczenie żywieniowe z zastosowaniem 

suszonych drożdży piwnych (Saccharomyces cerevisiae) firmy InterYeasr. W każdym 

stadzie wybrano na zasadzie analogów (genotyp κ-kazeiny, wiek, wydajność) krowy, 

które przydzielono do dwóch grup: 

I - kontrolna (K) - 20 sztuk, 

II - doświadczalna (D) - krowom na 2 tygodnie przed planowanym terminem 

wycielenia oraz w okresie pierwszych 3 miesięcy laktacji podawano dodatek drożdży 

piwnych (Saccharomyces cerevisiae) w ilości 80g/sztukę/dzień (20 sztuk). 

Skład chemiczny drożdży: białko surowe 25,0%, tłuszcz surowy 3,0%, włókno 

surowe 0,5%, popiół surowy 4,0%; aminokwasy: lizyna 1,8%, metionina 0,6%, cystyna 

0,6%, tryptofan 1,6%, treonina 1,15%; składniki mineralne: Ca 230,8 mg/100g, P 

1038,4 mg/100g, Mg 53,5 mg/100g, Fe 7,95 mg/100g, Mn 0,45 mg/100g, Zn 10,5 

mg/100g, Cu 0,9 mg/100g, Na 25,0 mg/100g. 

Próby siary pobrano z pierwszego pełnego doju po porodzie (pobranie I ). Próby 

mleka pobrane były w trakcie próbnych udojów w okresie pierwszych trzech miesięcy 

laktacji (pierwszy miesiąc laktacji - pobranie II , drugi miesiąc - pobranie III , trzeci 

miesiąc doju - pobranie IV ). Od cieląt w trzeciej dobie (pobranie I ) oraz w czternastym 

(pobranie II ) i czterdziestym drugim (pobranie III) dniu życia pobierano próby krwi, z 

których uzyskano surowicę i oznaczono w nich poziom białka całkowitego, 

immunoglobulin klasy G, albuminę, AspAT, AlaT, LDH, GGT oraz elektrolity (Na+, 

K+, Ca2+, Cl-). Od wszystkich krów objętych doświadczeniem pobrano próby krwi (w 

dniu planowanego wycielenia - pobranie I  i w czterdziestym drugim dniu laktacji - 

pobranie II ), w których oznaczono wskaźniki biochemiczne takie jak: białko ogólne, 

immunoglobulin klasy G, albuminę, AspAT, AlaT, LDH, GGT oraz elektrolity (Na+, 

K+, Ca2+, Cl-).  

W próbach mleka i siary określono te same parametry jak w I i II etapie badań. 

Ponadto ustalono poziom laktofryny, laktoperoksydazy oraz ilość Escherichia coli i 

coliform. 
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Metody analiz i oznaczeń: 

• liczba komórek somatycznych - aparat Somacount 150 Bentley Instruments Inc, 

• zawartość: tłuszczu, białka ogólnego, laktozy, suchej masy, suchej masy 

beztłuszczowej - Infrared Milk Analizer 150 firmy Bentley, 

• kwasowość czynna - pehametr Level2,  

• kwasowość potencjalną metodą  Soxhleta – Henkla,  

• krzepliwość według próby Schermana ,  

• termostabilność za pomocą próby alkoholowej,  

• liczba Escherichia coli oraz coliform - Według normy PN-93 A- 86034/08,  

• ogólną liczbę drobnoustrojów metodą cytometrii - aparat Bactocount 70 firmy 

Bentley,  

• poziom oporność mleka i siary aparatem Dramińskiego, 

• gęstość mleka i siary - gęstościomierz DMA 35N Density Meter,  

• zawartość kazeiny - metoda Walker’a  według normy PN-68/A-86122,1985,  

• zawartość mocznika aparatem CHEMSPEC,  

• zawartość Ca, Mg, Na, Cl, P, K metodą AOAC. 1990 Official metods of analisis 

(15th Ed.) Association of Official Analytical Chemistt International, Arlington, 

VA - detekcja przy użyciu spektrofotometrii absorpcji atomowej ASA,   

• poziom immunoglobulin klasy G testem Elisa przy użyciu zestawu BOVINE 

IgG ELISA QUANTITATION KIT firmy Bethyl,  

• zawartość poszczególnych frakcji białek w mleku: albuminy surowiczej, α-

kazeina, β-kazeina, κ-kazeina, α-laktoalbumina określono za pomocą 

elektroforezy według metody Laemml’a (1970) na żelu poliakrylamidowym w 

obecności SDS,  

• zawartość laktoferyny za pomocą gotowych testów immunoenzymatycznych  

firmy Bethyl- Test ELISA, 

• zawartość laktoperoksydazy za pomocą testów firmy RANDOX, 

• wskaźniki biochemiczne krwi (białko ogólne, albumina, ASPAT, ALAT, LDH, 

GGT oraz elektrolity) - aparat ABX pentra 400, 

• oznaczanie białka w paszy - metoda Kiejdahla według normy PN-EN ISO 5983-

2:2006, 

• oznaczanie tłuszczu w paszy - metoda Soxhleta według normy PN-67/A-86734, 

• oznaczanie suchej masy w paszy - metoda wagową Według normy PN-90/A-

75101/04, 



 47 

• oznaczanie zawartości popiołu według normyPN-76/R-64795, 

• oznaczanie włókna surowego według normy IN-04/FOSS, 

• polimorfizm κ-kazeiny w surowicy krwi za pomocą łańcuchowej reakcji 

polimerazy, PCR (ang. Polymerase Chain Reaction) – przy użyciu Analizatora 

Genowego ABI 310 i zastosowaniu elektroforezy na żelu agarowym.  

 

Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą wieloczynnikowej analizy 

wariancji przy użyciu programu komputerowego Statistica 9.0. Istotność różnic między 

grupami ustalono przy użyciu testu Duncan’a. 
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5. Omówienie wyników i dyskusja  

 

5.1. Cechy fizyko-chemiczne siary i mleka oraz udział poszczególnych frakcji 
białkowych w zależności od liczby komórek somatycznych 

5.1.1. Zmiany analizowanych cech siary krów 

 

Skład oraz jakość siary krów uwarunkowany jest przez wiele czynników, 

zarówno genetycznych, jak i pozagenetycznych, w tym wielkość stada, wiek krów oraz 

żywienie (Zachwieja 1991, Morin i wsp. 2001).  

Zawartość podstawowych składników siary (tab. 1) odpowiadała wartościom 

uzyskiwanym w pracach innych autorów (Pritchett i wsp. 1991, Szulc i Zachwieja 

1998). Jak wynika z wcześniejszych badań zawartość suchej masy w siarze ulega 

obniżeniu wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych (Zachwieja i wsp. 2001, 

Zachwieja 2004). Mroczkowski i wsp. (1999) stwierdzili natomiast dodatnią zależność 

pomiędzy zawartością suchej masy a poziomem LKS.  

W stadzie A odnotowano obniżenie zawartości suchej masy wraz ze wzrostem 

LKS w siarze pochodzącej od krów pierwiastek. Natomiast w grupie wieloródek 

zauważono odwrotną tendencję, zawartość suchej masy była wyższa w próbach mleka  

o wyższej liczbie komórek somatycznych. Udział suchej masy w siarze krów o LKS   

do 400 tys./ml w stadzie B (żywienie tradycyjne) kształtował się na niższym poziomie 

w stosunku do siary ze stada A (mieszanka pełnoporcjowa TMR). W pozostałych 

grupach pomiędzy stadami nie odnotowano jednoznacznych zależności. Jak wynika      

z innych badań mleko krów żywionych mieszanką pełnoporcjową TMR charakteryzuje 

się wyższym poziomem suchej masy w stosunku do mleka krów żywionych w systemie 

tradycyjnym (Januś 2009, Brłowska 2007, Jasińska 2010).  

W obu stadach siara krów wieloródek o zwiększonej liczbie komórek 

somatycznych charakteryzowała się wyższym udziałem białka. Ponadto w siarze krów 

wieloródek o LKS powyżej 400 tys./ml stwierdzono o 15% wyższy poziom białka        

w porównaniu do siary krów pierwiastek o tej samej liczbie komórek somatycznych,   

co potwierdzają rezultaty badań innych autorów zajmujących się analizami mleka, 

którzy wskazują na wyższą wydajność białka mleka krów wieloródek w stosunku        

do mleka krów pierwiastek (Sitkowska 2008).  
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Klei i wsp. (1998), Mroczkowski i wsp. (1999), Sarikaya i wsp. (2006) 

stwierdzili dodatnią zależność pomiędzy udziałem białka w mleku, a liczbą komórek 

somatycznych. Natomiast Ogola i wsp. (2007) w mleku, a Zachwieja (2004) w siarze 

odnotowali spadek zawartości białka ogólnego wraz ze wzrostem liczby komórek 

somatycznych. 

Zawartość tłuszczu w analizowanych próbach siary krów starszych (AII i BII) 

kształtowała się podobnie do zawartości białka ogólnego. Stwierdzono wzrost udziału 

tłuszczu w stadzie A z 3,38% do 5,3%, natomiast w stadzie B z 2,44% do 5,58%.        

W próbach siary pierwiastek odnotowano odwrotną tendencję. Zarówno poziom 

tłuszczu jak i białka ulegał obniżeniu wraz ze wzrostem poziomu komórek 

somatycznych. 

Rezultaty przeprowadzonych wcześniej badań wskazują na obniżenie poziomu 

tłuszczu w siarze (o ok. 2 g/l) w stanach zapalnych gruczołu mlekowego przy wyższej 

liczbie komórek somatycznych (Maunsel i wsp. 1998, Zachwieja 2004).  

W siarze krów w stadzie A (system TMR) stwierdzono wyższy poziom tłuszczu 

w stosunku do siary krów ze stada B (system tradycyjny żywienia), co łączyło się          

z systemem żywienia krów. Wyższy udział tłuszczu w mleku krów żywionych TMR    

w stosunku do mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie tradycyjnym 

stwierdzili Januś (2009) oraz Jasińska i wsp. (2010). 

W stadzie A zwiększony udział komórek somatycznych w siarze wieloródek 

wpłynął na obniżenie (p≤0,01) poziomu laktozy. Podobną tendencję odnotowano w 

stadzie B w siarze krów niezależnie od wieku. Obserwowaną zależnosć potwierdzają 

rezultaty badań innych autorów analizujących wpływ LKS na skład mleka i siary 

(Mroczkowski i wsp.1999, Kornalijnslijper i wsp. 2003, Zachwieja 2004, Sarikaya i 

wsp. 2006). 



 50 

Tabela 1. Skład podstawowy siary krów 
Stado 

 
Laktacja 
 

Grupa LKS  Symbol 
statystyczny 

Sucha masa  
[%] 

Białko 
 [%] 

Tłuszcz 
 [%] 

Laktoza  
[%] 

 1 x  23,93B/B 15,44a/b 5,54/b 2,07B/B 
 
   SD 2,67 1,49 1,34 0,24 
 I 2 x  20,94B/B 13,43A/ 4,45/b 2,26B/B 

   SD 3,60 2,03 3,37 0,56 
  3 x  21,58B/B 13,59/ 4,82/b 2,43B/B 

A   SD 3,54 4,06 1,32 0,81 
  1 x  19,74B/b 11,75Ba/ 3,38b/b 3,65Aa/b 

   SD 3,98 1,32 4,14 1,11 
 II 2 x  25,03Ab/A 14,44b/A 4,74a/A 2,23B/a 

   SD 4,63 4,50 2,20 0,91 
  3 x  23,19a 15,08/ 5,30 2,05Bb/B 

   SD 1,82 6,13 3,44 1,18 
  1 x  18,90AC/A 11,47Ac/ 3,05B/B 3,52AB/Ab 

   SD 1,13 3,51 2,12 0,58 
 I 2 x  25,14BCb/B 13,67Bac/Ba 2,41A/ 2,06C/ 

   SD 3,21 0,98 3,12 0,16 
  3 x  22,85BCb/B 12,80bc/a 2,08B/Ba 2,73b/ 

B   SD 7,30 0,00 2,38 0,85 
  1 x  19,41Ca/A 13,10bc/a 2,44B/B 2,87C/ 

   SD 1,13 3,42 2,60 0,03 
 II 2 x  20,31C/a 15,10bc/ 3,73B/B 2,21C/ 

   SD 0,37 3,25 0,04 0,57 
  3 x  27,17B/ 15,16ab/ 5,58/B 1,65B/a 

   SD 2,45 2,30 2,57 0,43 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 



 51 

Rezultaty badań innych autorów wskazują na występowanie dodatniej 

zależności pomiędzy liczbą komórek somatycznych a zawartością albuminy surowiczej 

w mleku (Urech i wsp. 1999, Bärbel i wsp. 2005, Batavani i wsp. 2007, Zeng i wsp. 

2009). W siarze krów (tab. 2) odnotowano odwrotną zależność. W obu stadach siara krów 

o LKS do 400 tys./ml (A1 i B1) charakteryzowała się wyższym udziałem albumin w 

stosunku do siary krów o LKS powyżej 400 tys./ml. 

W mleku pochodzącym od krów, u których stwierdzono zmiany zapalne 

gruczołu mlekowego, udział kazeiny jest znacznie niższy w stosunku do białek 

serwatkowych (Urech i wsp. 1999, Borehmer i wsp. 2008, Heck i wsp. 2008). W stadzie 

B siara krów wieloródek o liczbie komórek somatycznych powyżej l mln/ml (BII3) 

charakteryzowała się niższym (p≤0,01) udziałem α-kazeiny w porównaniu do prób 

siary pozyskanych od krów będących w II i III laktacji o LKS do l mln/ml (BII1, 

BII2). W stadzie A stwierdzono natomiast wzrost udziału tej frakcji białkowej              

w próbach siary o wyższej liczbie komórek somatycznych. 

Obserwowano dodatnią zależność między udziałem β-kazeiny a LKS w siarze 

pochodzącej od krów wieloródek prawie o 30%, natomiast w siarze krów pierwiastek 

stwierdzono odwrotną zależność, gdyż poziom β-kazeiny uległ obniżeniu o 13-16%. 

Rezultaty badań innych autorów wskazują na obniżenie udziału β-kazeiny w mleku 

krów wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych (Auldist i wsp. 1996, Urech       

i wsp. 1999, Malinowski i wsp. 2008). 

W stadzie B wykazano wyższy (p≤0,01) o prawie 5% poziom β-kazeiny w siarze 

krów wieloródek, o LKS powyżej 1 mln/ml, w porównaniu do prób siary krów o liczbie 

komórek somatycznych do 1 mln/ml. Również w siarze pierwiastek w stadzie                   

B stwierdzono wzrost zawrtości κ-kazeiny w grupie krów o wyższej LKS. W stadzie     

A odnotowano odwrotną tendencję. Najwyższy udział κ-kazeiny (13,96%) stwierdzono 

w siarze krów wieloródek o LKS do 400 tys./ml (AII1), a najniższy (11,09%) w siarze 

krów pierwiastek o LKS powyżej 1 mln/ml. 

Wyższy udział α-laktoalbuminy w stadzie A stwierdzono w siarze krów o LKS 

do 400 tys./ml. Natomiast w stadzie B odnotowano wzrost (p≤0,01) udziału tej frakcji 

w siarze krów charakteryzującej się wyższą liczbą komórek somatycznych. W stanach 

zapalnych wymienia udział procentowy α-laktoalbuminy w porównaniu do zawartości 

pozostałych frakcji białek mleka ulega obniżeniu, ale jego zawartość rzeczywista rośnie 

(Urech i wsp. 1999, Batavani i wsp. 2007). 
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Tabela 2. Udział frakcji białkowych w siarze krów 

 Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

 Symbol 
statystyczny 

Albumina 
surowicza [%] 

α-kazeina 
[%] 

β-kazeina 
[%] 

κ-kazeina 
[%] 

α-laktoalbumina 
[%] 

 1 x  23,95Aa/ 25,54C/B 14,14/A 11,17 13,22Bc/Bb 

   SD 10,97 5,24 5,16 3,26 1,02 
 I 2 x  11,10B/A 32,17Ba/A 12,19ac/A 11,45 9,41b/B 

   SD 1,67 6,28 2,25 2,26 2,25 
  3 x  19,18b/a 25,76C/B 11,84ac/A 11,09 7,85Aac/ 

A   SD 5,24 8,31 0,30 0,53 1,36 
  1 x  20,28/a 18,78D/B 11,29b/A 13,96/ 12,02/B 

   SD 5,64 4,70 1,60 5,86 4,42 
 II 2 x  19,22 21,52ACD/B 13,10/A 11,78/a 10,65/B 

   SD 2,40 3,13 2,25 5,07 1,88 
  3 x  16,40b/ 24,51b/B 16,81c/ 11,65/a 12,75B/B 

   SD 3,10 9,15 4,33 6,02 4,57 
  1 x  22,96Bac/Bb 19,72BC/B 15,25A/ 9,01ac/ 10,32BC/ 

   SD 0,07 1,68 1,16 0,62 0,16 
 I 2 x  18,79B/B 26,42Ac 12,69B/B 9,89ac/ 9,60A/A 

   SD 2,84 8,58 3,57 0,97 3,81 
  3 x  17,55Bb/ 18,29BCa/B 13,15Ca/ 12,19ab/ 11,11BCD/ 

B   SD 9,42 3,54 5,20 2,36 5,29 
  1 x  23,30Bc/B 24,84Cbc/B 11,48 7,97Bc/b 10,16Bb/a 

   SD 0,37 4,50 7,23 0,46 0,04 
 II 2 x  13,17A/b 22,53CD/B 16,50Cb/ 12,45Abc/ 13,31C/ 

   SD 3,22 2,46 0,46 2,00 2,18 
  3 x  16,44B/Bb 19,23B/A 15,60C/ 12,51A/b 13,47D/ 

   SD 6,11 5,97 1,60 1,42 1,57 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Koncentracja immunoglobulin klasy G w siarze krów w obu stadach (tab. 3) 

kształtowała się na wyższym poziomie w próbach, w których LKS przekroczyła 400 

tys./ml. Wyniki badań Maunsella i wsp. (1998) wskazują na wzrost poziomu IgG         

w siarze (o ok. 17%) wraz ze wzrostem LKS.  

W surowicy cieląt (rys. 1,2) w trzeciej dobie życia udział IgG kształtował się   

od 16,54 do 29,91 g/l. Jak wynika z badań innych autorów poziom IgG wynoszący 

powyżej 13-15 g/l świadczy o właściwym zabezpieczeniu odporności biernej cieląt 

(Holloway i wsp.2002, Błaszkowska i Twardoń 2006).  

Odnotowano obniżenie poziomu immunoglobulin w surowicy cieląt wraz         

ze wzrostem liczby komórek somatycznych w siarze. Ponadto u cieląt pochodzących  

od krów wieloródek koncentracja IgG w surowicy kształtowała się na wyższym 

poziomie, niż w surowicy cieląt od pierwiastek. Na podobne zależności wskazują 

rezultaty badań innych autorów, którzy uzyskali obniżony poziom przyswajalności IgG 

przez cielęta z siary o zwiększonym udziale komórek somatycznych (Pritchett i wsp. 

1991, Zachwieja 2004). 

Zmiany składu siary spowodowane stanem chorobowym gruczołu mlekowego 

powodują zaburzenia w przekazywaniu immunoglobulin siarowych cielętom (Ontsouka 

i wsp. 2003, Zachwieja 2004, Nowak i wsp. 2005, Błaszkowska i Twardoń 2006). 
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Rys. 1. Poziom immunoglobulin klasy G [g/l] w surowicy cieląt w 
trzeciej dobie życia w stadzie A   
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Rys. 2 Poziom immunoglobulin klasy G [g/l] w surowicy cieląt w 
trzeciej dobie życia w stadzie B   
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W stadzie A zaobserwowano obniżenie poziomu kazein wraz ze wzrostem LKS 

w siarze krów, niezależnie od ich wieku, natomiast w stadzie B stwierdzono odwrotną 

zależność. Rezultaty uzyskane w stadzie A potwierdzają badnia innych autorów (Ureach     

i wsp. 1999 i Brehmer i wsp. 2008).  

Występuje ujemna zależność pomiędzy poziomem mocznika a liczbą komórek 

somatycznych w mleku (Kwaśnicki i wsp. 2005, Pytlewski i wsp. 2010). W stadzie   

A, w siarze krów o LKS powyżej 1 mln/ml obserwowno wzrost poziomu mocznika             

w stosunku do prób o LKS do 400 tys./ml. Natomiast w stadzie B odnotowano obniżenie 

poziomu mocznika (o ok. 27 mg/l) w siarze krów o najwyższej liczbie komórek 

somatycznych. 

Na zdrowotność wymion istotny wpływ mają infekcje bakteryjne, które 

traktowane są jako główny czynnik kształtujący poziom komórek somatycznych 

(Laevens i wsp. 1997, Urech i wsp. 1999, Krukowski 2006). Wraz ze wzrostem OLD   

w wydzielinie gruczołu mlekowego obserwowano wzrost liczby komórek 

somatycznych (Andrew i wsp. 1997). Analiza uzyskanych wartości dla LKS i OLD      

w siarze potwierdza powyższą zależność. W obu gospodarstwach najwyższa liczba 

drobnoustrojów występowała w siarze krów o LKS powyżej 1 mln/ml. 
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Tabela 3. Poziom immunoglobulin klasy G, mocznika, kazein oraz ogólna liczba drobnoustrojów w siarze krów 

 Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

 Symbol 
statystyczny 

IgG 
[g/l] 

IgG  
[%] 

Kazeina 
[%] 

Mocznik 
[mg/l] 

OLD x 1000 
[jtk./ml] 

 1 x  17,88a/A 11,97A/A 9,49/ 201,00/b 843,75C/ 

   SD 5,70 4,85 0,00 38,78 659,50 
 I 2 x  32,90/b 23,68B/ 8,72B/ 132,67/ 861,00BC/ 

   SD 12,83 6,19 1,61 45,78 581,68 
  3 x  40,68b/b 24,27Bb/ 8,91b/ 210,80/b 1237,50C/ 

A   SD 2,72 4,19 3,05 50,39 456,02 
  1 x  28,47b/b 23,67Ba/ 9,21/ 155,20/b 721,00 
   SD 11,95 9,92 1,81 66,77 470,89 
 II 2 x  35,06/b 23,73B/ 5,20/a 139,50/ 728,00B/ 

   SD 13,36 2,89 2,85 47,91 163,22 
  3 x  29,35 17,88b/ 6,96Aa/a 212,80/b 5618,75A/ 

   SD 10,21 3,16 0,59 90,26 5070,89 
  1 x  25,57AC/Ba 22,73b/B 6,58A/ 196,40BE/ 629,00 
   SD 5,11 2,13 0,27 25,63 579,83 
 I 2 x  37,52/B 22,61B/B 8,34B/ 207,92Da/ 755,80 

   SD 6,61 3,36 3,79 56,50 634,13 
  3 x  38,77B/B 27,70Aa/B 9,59C/b 168,80CE/ 1520,67 

B   SD 4,23 6,97 0,58 55,44 958,40 
  1 x  28,66b/Ba 22,24b/B 7,11a/ 163,00BDE/ 611,50 

   SD 3,97 2,78 0,32 89,10 604,58 
 II 2 x  33,13Cb/B 22,05b/B 9,10Cb/b 211,00ADEb/ 754,00 

   SD 5,62 1,02 0,11 134,92 493,63 
  3 x  41,07DCa/B 22,74/B 10,05C/b 135,87E/a 864,50 
   SD 23,00 1,41 1,64 65,90 637,10 

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Odnotowano lekko kwaśny odczyn siary (tab. 4), który odpowiadał wartościom 

uzyskiwanym w pracach innych autorów (Nardone i wsp. 1997, Zachwieja i wsp. 

2001). Zaobserwowano obniżenie wartości pH siary pierwiastek wynikające ze wzrostu 

liczby komórek somatycznych, natomiast w siarze wieloródek stwierdzono odwrotną 

zależność. Niższą wartośći pH siary wraz ze wzrostem komórek somatycznych 

odnotowali również inni autorzy (Klei i wsp.1998, Zachwieja i wsp. 2001, Zachwieja 

2004). 

Rezultaty badań Maunsella i wsp. (1998), Oglivie (2005) oraz Zachwieji i wsp. 

(2005) wskazują na dodatnią zależność pomiędzy poziomem immunoglobulin klasy    

G, a gęstością siary. W siarze krów ze stada B stwierdzono wyższy poziom gęstości     

w próbach siary o wyższej zawartości IgG. Wraz ze wzrostem LKS w wydzielinie 

gruczołu mlekowego następuje obniżenie poziomu jej składników, co może 

determinować zmiany gęstości (Urech i wsp. 1999, Gnyp i wsp. 2006, Park i wsp. 2007, 

Wroński i Sosnowska 2007). W stadzie A stwierdzono obniżenie gęstości siary krów    

o LKS powyżej 1 mln/ml w stosunku do siary krów o LKS do 400 tys./ml. W stadzie B 

odnotowano odwrotną zależność. Siara krów pierwiastek o LKS do 1 mln/ml (BI1, BI2) 

charakteryzowała się niższą (p≤0,01) gęstością w stosunku do siary krów pierwiastek    

o LKS powyżej 1 mln/ml (BI3).  

Oporność elektryczna jest odwrotnością przewodnictwa, wraz z obniżeniem 

oporu przewodnictwo rośnie. W stadzie A odnotowano niższą (p≤0,01) oporność         

w siarze krów o LKS powyżej 1 mln/ml (AI3, AII3) w porównaniu do pozostałych grup 

doświadczalnych. Uzyskane wyniki w stadzie A świadczą o wzroście przewodnictwa w 

siarze wraz z rosnącą LKS, co potwierdza wyniki badań innych autorów (Nardone         

i wsp. 1997, Woolford i wsp. 1998, Maunsell i wsp. 1998, Batavani i wsp. 2007, 

Jugowar i wsp. 2007, Ogola i wsp. 2007). Rezultaty innych badań, wskazują,               

że oporność mleka wieloródek jest niższa w porównaniu do pierwiastek (Augüello         

i wsp. 2008). W stadzie B odnotowano powyższą zależność. 

Poziom termostabilności wydzieliny gruczołu mlekowego krów jest odwrotnie 

proporcjonalny do udziału białek serwatkowych (O’Connell i Fox 2000 a,b). Wraz      

ze wzrostem LKS w mleku i siarze poziom białek serwatkowych wykazuje tendencję 

rosnącą, co może wpłynąć na obniżoną wartość termostabilności (Auldist i wsp. 1996, 

Urech i wsp. 1999). Krowy starsze są bardziej narażone na mastitis (Gnyp i wsp. 2006). 

W stadzie A w siarze krów wieloródek stwierdzono niższą termostabilność w stosunku 



 58 

do siary pierwiastek. Ponadto siara krów wieloródek charakteryzowała się obniżoną 

termostabilnością w próbach o wyższym udziale komórek somatycznych.  

W stadzie B kwasowość potencjalna była wysoka i mieściła się w przedziale       

od 13,80 do 21,47 °SH. Uzyskane wartości poziomu kwasowości potencjalnej 

potwierdzają rezultaty badań innych autorów (Zachwieja 2004). W stadzie A najwyższym 

poziomem kwasowości potencjalnej charakteryzowała się siara krów z grupy AI2,         

a najniższym siara krów grupy AII3. W siarze krów będących w II i III laktacji i LKS 

powyżej l mln/ml (BII3) w stadzie B stwierdzono wyższą (p≤0,01) kwasowość potencjalną 

w stosunku do siary krów o LKS do l mln/ml niezależnie od wieku (BI1, BI2, BII1, BII2). 

Uzyskane wyniki nie są zbieżne z wartościami uzyskanymi przez innych autorów, którzy 

stwierdzili obniżony poziom kwasowości miareczkowej w mleku, w stanach zapalnych 

wymienia krów (Kroll i wsp. 1996, Krzyżewski i wsp. 1997). 
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Tabela 4. Właściwości fizyko-chemiczne siary krów  
Stado 

 
Laktacja 

 
Grupa 
LKS 

 Symbol 
statystyczny 

pH Gęstość 
[g/dm3] 

Oporność 
[Ω] 

Termostabilność 
[ml CH 3CH2OH] 

 

oSH 
 1 x  6,46Ac/ 1,069b/A 640,00 1,50 16,80/a 

   SD 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 
 I 2 x  6,35bc/ 1,059a/A 560,00Bb/ 1,57A/ 18,67 

   SD 0,07 0,001 30,00 0,65 4,39 
  x  6,30Bac/ 1,060/A 470,00A/A 1,55/ 15,2 

A  
3 

SD 0,03 0,010 71,98 0,28 2,80 
  1 x  6,31/ 1,060/A 651,11Bb/ 1,46B/ 15,87 

   SD 0,08 0,009 46,76 0,42 2,29 
 II 2 x  6,40/ 1,060/A 625,00 1,38 16,27 

   SD 0,09 0,019 97,00 0,57 6,10 
  3 x  6,43b/ 1,050b/B 545,00Aa/ 1,30B/ 15,00 

   SD 0,03 0,000 38,34 0,33 5,04 
  1 x  6,47 1,050B/B 606,67/B 1,23 14,40a/b 

   SD 0,06 0,010 11,55 0,12 1,39 
 I 2 x  6,37 1,049B/ 585,00b/B 1,67a 19,00B/b 

   SD 0,00 0,009 63,64 0,65 3,68 
  3 x  6,35 1,059C/A 650,00A/B 1,25 18,60Bb/ 

B   SD 0,11 0,001 28,28 0,07 0,85 
  1 x  6,35 1,050B/B 526,67B/B 1,30 13,80BC/ 

   SD 0,08 0,000 48,85 0,28 1,41 
 II 2 x  6,39 1,060C/A 585,00b/B 1,75 19,20Bb/ 

   SD 0,04 0,000 63,64 0,78 0,00 
  3 x  6,40 1,060C/A 576,67Ba/B 1,63b/ 21,47A/ 

   SD 0,04 0,019 47,26 0,59 3,93 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Wraz ze wzrostem LKS w siarze i mleku następuje obniżenie poziomu kazein, 

skutkiem, czego może być obniżony poziom wapnia w siarze i mleku krów (Klei i wsp. 

1998, Mroczkowski i wsp. 1999). W obu stadach stwierdzono niższy udział wapnia      

w próbach siary o wyższej liczbie komórek somatycznych (tab. 5). 

W stadzie A w siarze krów pierwiastek o LKS od 401 tys. do 1 mln/ml (AI2) 

zawartość magnezu kształtowała się na niższym (p≤0,05) poziomie, w porównaniu      

do prób siary krów wieloródek o tej samej liczbie komórek somatycznych (AII2).        

W siarze krów pierwiastek o LKS powyżej 1 mln/ml (BI3) odnotowano wyższy 

(p≤0,05) poziom Mg w stosunku do prób siary krów wieloródek. 

Rezultaty badań innych autorów wskazują na wzrost zawartości magnezu            

i fosforu w mleku w stanach zapalnych wymienia (Maunsell i wsp. 1998, Strzałkowska 

i wsp. 2008). Siara krów pierwiastek w stadzie B oraz wieloródek w stadzie A 

charakteryzowała się wyższym poziomem magnezu i fosforu w grupach o wyższej 

LKS. Stwierdzono również w obu stadach obniżenie zawartości potasu wraz                

ze wzrostem liczby komórek somatycznych. Wyniki badań Maunsella i wsp. (1998) 

wskazują na występowanie podobnej zależności.  

Siara krów o najniższej LKS, w obu stadach, odznaczała się obniżonym 

poziomem sodu i chlorków w porównaniu do siary krów o zwiększonej liczbie komórek 

somatycznych. Wyniki badań innych autorów zajmujących się analizami mleka, 

wskazują również na wzrost poziomu sodu i chloru w stanach zapalnych wymienia 

(odpowiednio): z 0,836 do 1,140 mg/l i z 1,25 do 1,73 g/l (Bruckmaier i wsp. 2004, 

Ogola i wsp. 2007, Raimondo 2009). 
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Tabela 5. Poziom związków mineralnych w siarze krów  

Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

Symbol 
statystyczny 

Ca 
[g/l] 

Mg 
[mg/l] 

K 
[g/l] 

Na 
[mg/l] 

P 
[g/l] 

Cl 
[g/l] 

 1 x  1,47b/ 127,13Aa/A 1,44 401,27Aa/A 1,84 4,35A/ 

   SD 0,50 32,45 0,16 67,19 0,40 0,02 
 I 2 x  1,15B/ 114,65Aa/A 1,25 505,90A/ 1,98 4,40A/ 

   SD 0,29 7,25 0,13 3,96 0,12 0,03 
  3 x  1,28B/ 110,05Aa/A 1,19 504,07A/B 2,04 5,16B/b 

A   SD 0,27 0,10 0,12 3,76 0,12 0,02 
  1 x  1,41b/ 123,24a/A 1,46 453,23A/ 2,03 4,38A/ 

   SD 0,42 49,16 0,13 69,37 0,39 0,01 
 II 2 x  1,39b/ 221,57b/ 1,40 646,07b/ 2,00 4,87 

   SD 0,12 187,77 0,14 131,31 0,58 0,43 
  3 x  1,18B/ 308,29B/B 1,14 706,72B/ 2,27 5,11B/b 

   SD 0,48 178,13 0,45 124,57 0,55 0,03 
  1 x  1,53BC/ 121,47 1,47 630,71B/B 2,26 4,59a/ 

   SD 0,21 82,96 0,91 95,74 0,37 0,39 
 I 2 x  1,47b/ 165,85 1,02 647,39B/ 2,40 4,70b/a 

   SD 0,34 84,69 0,21 206,09 0,29 0,43 
  3 x  1,28BC/ 325,97a/B 1,04 1004,46Aa/A 2,72 4,84/a 

B   SD 0,24 52,17 0,20 101,71 0,04 0,36 
  1 x  1,62A/ 209,58/ 1,12 704,31B/ 2,37 4,43a/a 

   SD 0,28 124,71 0,09 319,24 0,44 0,05 
 II 2 x  1,56AB/ 248,32 1,11 815,27b/ 2,41 4,51/a 

   SD 0,30 121,39 0,11 178,40 0,48 0,36 
  3 x  1,35BC/ 223,60b/A 0,97 873,29b/ 2,60 4,79a/a 

   SD 0,27 101,30 0,09 220,83 0,17 0,45 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami.
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5.1.2. Zmiany analizowanych cech w mleku krów 

 

W sezonie zimowym (tab. 6) udział suchej masy w poszczególnych grupach w 

stadzie A ulegał nieznacznym zmianom. Próby mleka krów będących w II i III laktacji 

charakteryzowały się niższym poziomem suchej masy w porównaniu do mleka krów 

pierwiastek. Podobne rezultaty uzyskali Antkowiak i wsp. (2007). Stwierdzono wzrost 

(p≤0,01) zawartości suchej masy w mleku krów o LKS przekraczającej 1 mln/ml (AI3, 

AII3) w porównaniu do prób o LKS do 400 tys./ml, niezależnie od wieku (AI1, AII1). 

W sezonie letnim (tab. 7), w obu obiektach w mleku krów o LKS powyżej 1 mln/ml 

odnotowano obniżenie (o ok. 7%) poziomu suchej masy w stosunku do mleka krów o 

LKS do 400 tys./ml. W stadzie B zawartość suchej masy w mleku krów pierwiastek o 

LKS powyżej 1 mln (BI3) kształtowała się na niższym (p≤0,01) poziomie w stosunku 

do prób mleka o LKS do 1 mln/ml, niezależnie od wieku krów (BI1, BI2, BII1, BII2). 

Wyniki prezentowane przez Mroczkowskiego i wsp. (1999) oraz Gnypa i wsp. (2006) 

wskazują na obniżenie poziomu suchej masy (o ok. 1 g/l przy LKS powyżej 1 mln/ml) 

w mleku krów przy rosnącej liczbie komórek somatycznych. 

Zawartość białka w mleku krów w sezonie zimowym ulegała zmianie w 

zależności od liczby komórek somatycznych. W stadzie A w mleku krów pierwiastek o 

LKS powyżej 1 mln/ml (AI3) stwierdzono wyższy (p≤0,01) udział procentowy białka w 

porównaniu do mleka krów o LKS do 1 mln/ml niezależnie od wieku (AI1, AI2, AII1, 

AII2). W próbach mleka krów pierwiastek i wieloródek, o LKS powyżej 1 mln/ml (BI3, 

BII3) w stadzie B, stwierdzono wyższy (p≤0,01) poziom białka w stosunku do mleka 

krów o niższej LKS (BI2, BII2). 

Podobnie jak w sezonie zimowym, w obu stadach, w sezonie letnim w mleku 

krów wieloródek o LKS powyżej 1mln/ml odnotowano wzrost poziomu białka 

ogólnego o prawie 0,2%. Uzyskane rezultaty potwierdzają wyniki badań innych 

autorów, którzy uzyskali wzrost poziomu białka w mleku z 3,1% (log10 z LKS/ml 4,01) 

do 3,8% (log10 z LKS/ml 6,15) (Sarikaya i wsp. 2006). Obserwowaną tendencję 

stwierdzili również w swoich badaniach Klei i wsp. (1998) oraz Mroczkowski i wsp. 

(1999).  

Zawartość białka i tłuszczu w sezonie zimowym w mleku krów żywionych TMR 

(stado A) kształtowała się na wyższym poziomie niż w mleku krów żywionych 

systemem tradycyjnym (stado B). Rezultaty badań Januś (2009) oraz Jasińskiej i wsp. 
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(2010) wskazują na wzrost poziomu białka (o ok. 1,3 g/l) i tłuszczu (o ok. 4 g/l), w 

mleku krów żywionych TMR, w porównaniu do poziomu tych składników w mleku 

krów żywionych tradycyjnie. W mleku krów o LKS do 400 tys./ml w stadzie A 

stwierdzono niższy udział tłuszczu w porównaniu do prób mleka o LKS powyżej 1 

mln/ml. W stadzie B odnotowano odwrotną tendencję. W stadzie B mleko krów w 

sezonie letnim niezależnie od wieku o LKS do 400 tys./ml (BI1, BII1) 

charakteryzowało się niższym udziałem tłuszczu w stosunku do mleka krów o LKS 

powyżej 1 mln/ml (BI3, BII3). W stadzie A stwierdzono podobną tendencję w mleku 

krów wieloródek. 

Wyniki badań innych autorów wskazują, że wzrastająca liczba komórek 

somatycznych w mleku skutkowała obniżeniem poziomu tłuszczu (o ok 1,5 g/l przy 

LKS powyżej 1 mln/ml w porównaniu do mleka o LKS do 200 tys./ml) (Sawa i Oler 

1999, Sawa i wsp. 2000, Gnyp i wsp. 2006). 

W stadzie A w sezonie zimowym obserwowano wyższy poziom laktozy 

zarówno w grupie pierwiastek (0,47%), jak i wieloródek (0,13%), w mleku o zawartości 

komórek somatycznych do 400 tys./ml, w porównaniu do prób mleka 

charakteryzujących się wyższym ich udziałem. W stadzie B nie stwierdzono powyższej 

zależności. Podobnie jak w sezonie zimowym w sezonie letnim w obu stadach 

zaobserwowano najwyższy poziom laktozy w mleku krów o LKS do 400 tys./ml w 

poszczególnych grupach doświadczalnych. Wyniki wcześniejszych badań wskazują na 

podobną tendencję obniżenia poziomu laktozy w mleku krów o wyższej LKS 

(obniżenie do 5 g/l przy LKS powyżej 1 mln/ml) (Gnyp i wsp. 2006). Obserwowane 

zależności potwierdzają również rezultaty badań innych autorów analizujących wpływ 

LKS na poziom laktozy w mleku krów (Jones i Bailey 1998, Urech i wsp. 1999). 

W stadzie A w mleku krów w sezonie letnim stwierdzono obniżenie poziomu 

suchej masy (o ok.12%), białka (o ok. 12%), tłuszczu (o ok. 25%) oraz laktozy (o ok. 

5%), w porównaniu do mlaka krów z sezonu zimowego. W stadzie B odnotowano 

odwrotną zależność dla zawartości tłuszczu i laktozy. Litwińczuk i wsp. (2006a) w 

swoich badaniach stwierdził w sezonie letnim spadek udziału białka (o ok. 6%), 

tłuszczu (o ok. 8%) i suchej masy (o ok. 4,5%), przy jednoczesnym wzroście poziomu 

laktozy (o ok. 1,5%), w stosunku do sezonu zimowego. Podobne rezultaty uzyskali 

Nardone i wsp. (1997), Bajwa i wsp. (2004) oraz Ozrenk i Inci (2008). 
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Tabela 6. Skład podstawowy mleka krów w sezonie zimowym  

 Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

 Symbol 
statystyczny 

Sucha masa 
[%] 

Białko 
[%] 

Tłuszcz 
[%] 

Laktoza 
[%] 

 1 x  13,98AB/A 3,62A/A 4,65B/A 5,10a/A 

   SD 1,18 0,43 0,98 0,18 
 I 2 x  13,98AB/A 3,64A/ 4,81 B/A 4,97A/A 

   SD 1,55 0,66 1,45 0,10 
  3 x  15,06Ca/A 4,04B/A 5,88 Ba/A 4,63 

A   SD 3,10 0,36 3,61 0,58 
  1 x  13,80Aa/A 3,53A/ 4,60 Bb/A 5,06 /A 
   SD 1,08 0,41 0,96 0,21 
 II 2 x  13,76Aa/A 3,68A/ 4,55 Bb/A 4,92 b/A 
   SD 1,27 0,66 0,96 0,22 
  3 x  14,45Bb/A 3,46A/ 5,45 A/A 4,93 b/A 
   SD 1,58 0,45 1,53 0,12 
  1 x  11,89AD/B 3,10ACf/B 3,47 C/B 4,64Aa/B 

   SD 3,41 0,94 1,43 1,34 
 I 2 x  12,78BDa/B 3,21C/B 3,93 Bb/B 5,00 B/ 
   SD 0,43 0,20 0,36 0,19 
  3 x  12,08Db/B 3,70Bb/B 3,32 Cb/B 4,36C/B 

B   SD 1,00 0,65 0,76 0,85 
  1 x  13,02BC/B 3,49B/B 3,84 Ba/B 4,94 B/ 
   SD 0,89 0,26 0,69 0,11 
 II 2 x  11,83/B 3,18BCa/B 2,96 B/B 4,95b/B 

   SD 0,68 0,26 0,64 0,19 
  3 x  12,18CD/B 3,42ACb/ 3,67 Aa/B 4,48 B/ 
   SD 0,96 0,21 0,48 0,35 

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Tabela 7. Skład podstawowy mleka krów w sezonie letnim  

Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

 Symbol 
statystyczny 

Sucha masa 
[%] 

Białko 
[%] 

Tłuszcz 
[%] 

Laktoza 
[%] 

 1 x  13,26/B 3,33B/ 4,45b/ 4,88A/B 

   SD 0,98 0,42 0,76 0,20 
 I 2 x  12,50/B 3,25B/A 3,87a/Ab 4,75/Bb 

   SD 0,67 0,31 0,72 0,22 
  3 x  13,07/B 3,33B/ 4,42b/ 4,77/Bb 

A   SD 0,82 0,42 0,91 0,19 
  1 x  12,93/B 3,45B/ 4,12/Ab 4,81/Bb 

   SD 1,10 0,44 0,86 0,25 
 II 2 x  12,82/B 3,24/A 4,25/Ab 4,80/Bb 

   SD 0,72 0,42 0,45 0,09 
  3 x  12,06/B 3,64A/A 4,14/Ab 4,72B/B 

   SD 2,45 0,55 1,11 0,09 
  1 x  12,54B/ 3,33/B 3,60Aac/Aa 4,98Ba/A 

   SD 0,76 0,42 0,67 0,27 
 I 2 x  13,77B/ 3,47a/ 5,00Bab/B 4,86Bb/ 

   SD 0,64 0,13 0,74 0,11 
  3 x  11,83A/A 3,24b/B 3,97A/A 4,66A/a 

B   SD 0,95 0,30 0,74 0,11 
  1 x  12,74B/ 3,27b/B 4,01A/A 4,90B/ 

   SD 1,49 0,51 1,34 0,19 
 II 2 x  13,10B/ 3,29/B 4,42c/ 4,85Bb/ 

   SD 1,29 0,29 1,22 0,11 
  3 x  12,69B/ 3,45/ 4,17Abc/B 4,51C/A 

   SD 1,64 0,42 1,28 0,20 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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W sezonie zimowym (tab. 8) w stadzie A w mleku krów pierwiastek o LKS 

powyżej 1 mln/ml (AI3) stwierdzono wyższy (p≤0,05) udział albuminy surowiczej w 

porównaniu do prób pozyskanych od krów w tym samym wieku o niższej LKS (AI1). 

W stadzie B odnotowano wyższy poziom albuminy surowiczej w mleku krów 

wieloródek o LKS powyżej 400 tys./ml w porównaniu do prób mleka o niższej LKS.  

W sezonie letnim (tab. 9) w stadzie A podobnie jak w sezonie zimowym 

zaobserwowano obniżenie poziomu albuminy surowiczej wraz ze wzrostem liczby 

komórek somatycznych (u pierwiastek z 18,49% do 14,10%, a wieloródek z 16,28% do 

9,39%). Natomiast w stadzie B odnotowano wzrost udziału albumin w mleku krów 

wieloródek (z 12,41% do 15,55%) o wyższej LKS. Rezultaty uzyskane w sezonie 

zimowym w obu stadach oraz w stadzie B w sezonie letnim potwierdzają badania 

innych autorów, w których stwierdzono wyższy (o ok. 50%) udział albuminy w mleku 

krów o wyższej LKS (Jones i Bailey 1998, Urech i wsp. 1999, Bärbel i wsp. 2005, 

Batavani i wsp. 2007, Zeng i wsp. 2009). 

Próby mleka krów w sezonie zimowym w stadzie A charakteryzowały się 

wyższym udziałem albuminy surowiczej i niższym α-kazeiny oraz β-kazeiny w 

porównaniu do prób mleka krów ze stada B. W mleku krów o LKS do 400 tys./ml w 

obu stadach stwierdzono niższy udział α-kazeiny w porównaniu do mleka krów o 

wyższej LKS. W obu stadach obserwowano wzrost udziału β-kazeiny w mleku krów o 

LKS powyżej 1 mln/ml w odniesieniu do mleka krów o LKS do 400 tys./ml o 1,28 do 

5,42%. Zależności tej nie potwierdzają rezultaty wcześniejszych badań (Auldist i wsp. 

1996, Urech i wsp. 1999, Chiang i Chang 2005). W obu stadach w sezonie letnim 

zawartość α-kazeiny i β-kazeiny kształtowała się na wyższym poziomie w próbach 

mleka o LKS do 400 tys./ml w porównaniu do mleka o LKS powyżej 1 mln/ml.  

Udział κ-kazeiny w mleku krów w stadzie A oraz w mleku krów pierwiastek w 

stadzie B był niższy w próbach o wyższej liczbie komórek somatycznych. Wzrost 

liczby komórek somatycznych w mleku krów łączy się z obniżeniem poziomu 

składników syntetyzowanych przez komórki mlekotwórcze wymienia w tym κ-kazeiny 

(Urech i wsp. 1999, Boehmer i wsp. 2008, Heck i wsp. 2008). 

Udział κ-kazeiny kształtował się odwrotnie w stosunku do pozostałych frakcji 

kazein. W stadzie A w mleku krów pierwiastek oraz w stadzie B w mleku krów 

niezależnie od wieku o LKS przekraczajcej 1 mln/ml, odnotowano udział κ-kazeiny od 

23,18 do 24,47%. Natomiast w mleku krów o niższej LKS udział tej frakcji białkowej 

mieścił się w przedziale od 17,15 do 19,60%. 



 67 

W stadzie A w mleku krów o LKS do 400 tys./ml (A1), w sezonie zimowym 

stwierdzono niszy udział α-laktoalbuminy łączący się ze wzrastającą liczbą komórek 

somatycznych (A3). Podobnie w stadzie B odnotowano wyższy udział tego białka w 

mleku pierwiastek (o 0,62%) i wieloródek (o 5,12%), w mleku krów o LKS 

przekraczającej 1 mln/ml w porównaniu do prób mleka o niższej LKS. 

W stadzie A w sezonie letnim w mleku krów wieloródek o LKS powyżej 1 

mln/ml (AII3) odnotowano wyższy (p≤0,01) udział α-laktoalbuminy w stosunku do 

mleka krów z pozostałych grup. W stadzie B w sezonie letnim, podobnie jak w 

zimowym, odnotowano wzrost udziału α-laktoalbuminy w mleku krów o LKS powyżej 

1 mln/ml, w porównaniu do mleka krów o LKS do 400 tys./ml. Wyniki badań innych 

autorów wskazują na wzrost poziomu tego białka w mleku w stanach zapalnych 

wymienia z 0,47 do 0,68 g/l (Urech i wsp. 1999, Batavani i wsp. 2007). 

Udział kazein w mleku jest zależny również od pory roku, w okresie letnim 

mleko charakteryzuje się niższą (o ok. 1g/l) ich zawartością (Litwińczuk  i wsp. 2006a, 

Guliński i wsp. 2008). W obu stadch stwierdzono niższy udził α-kazeiny w mleku krów 

w sezonie zimowym. Ponadto w stadzie A w sezonie zimowym zaobserwowano 

obniżenie udziału β-kazeiny i κ-kazeiny oraz α-laktoalbuminy przy jednocześnie 

wyższym udziale albuminy surowiczej w porównaniu do mleka krów w sezonie letnim. 

W stadzie B nie odnotowano jednoznacznej tendencji. W dostępnej literaturze nie 

odnaleziono badań dotyczących wpływu sezonu doju na udział albumin α-, β- i κ-

kazeiny oraz α-laktoalbuminy w mleku krów. 
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Tabela 8. Udział frakcji białkowych w mleku krów w sezonie zimowym 

Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

Symbol 
statystyczny 

Albumina 
surowicza [%] 

α-kazeina 
[%] 

β-kazeina 
[%] 

κ-kazeina 
[%] 

α-laktoalbumina 
[%] 

 1 x  16,21Aa/A 19,61a/AC 13,11a/Aa 14,49a/B 13,96 

   SD 5,85 8,12 4,09 4,71 10,46 
 I 2 x  20,62Bab/A 21,03A/BCb 13,12a/Aa 11,53b/Bb 17,69Aa/Aa 

   SD 9,52 9,33 4,35 2,51 16,41 
A  3 x  19,52bc/A 21,59A/BC 16,09b/A 14,63a/B 12,82b/a 

   SD 8,12 4,91 3,15 5,74 5,15 
  1 x  17,22c/B 17,89/AC 14,23 14,4a/B 15,22 

   SD 6,60 6,42 5,69 4,18 11,00 
 II 2 x  17,23c/B 18,60/AC 12,88 12,16/Bb 11,80b/ 

   SD 7,35 7,83 2,86 3,90 10,94 
  3 x  16,41A/B 14,44Bb/A 15,51/A 11,66/Bb 11,24B/ 

   SD 5,67 4,57 6,01 5,07 4,71 
  1 x  14,72Bbc/B 25,58AC/Ba 13,88Aa/ 19,72A/A 14,81/B 

   SD 7,10 8,59 2,89 6,84 5,31 
 I 2 x  14,22Bbc/B 27,68ABD/AB 18,14Ba/ 13,80Ba/ 10,28a/ 

   SD 5,64 10,67 6,86 4,99 3,95 
  3 x  12,06Ac/ABc 32,20D/BA 16,33b/B 16,46B/a 15,43b/B 

B   SD 4,43 12,85 2,83 2,69 1,50 
  1 x  9,01ac/C 22,89C/C 12,77Ab/b 10,59Bb/ 9,98a/Bb 

   SD 5,60 12,43 7,26 6,41 6,53 
 II 2 x  12,67/C 29,52C/C 17,89C/B 19,19b/ 14,26/B 

   SD 2,95 5,91 3,87 3,84 7,40 
  3 x  10,86ab/ 20,73D/BA 18,19C/B 17,58A/ 14,77/B 

   SD 3,15 12,24 8,78 10,85 14,00 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Tabela 9. Udział frakcji białkowych w mleku krów w sezonie letnim  

Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

 Symbol 
statystyczny 

Albumina 
surowicza [%] 

α-kazeina 
[%] 

β-kazeina 
[%] 

κ-kazeina 
[%] 

α-laktoalbumina 
[%] 

 1 x  18,49ACa/Aa 29,83Ba/A 14,34BCbc/ 17,15C/B 15,91B/ 

   SD 5,61 8,78 4,37 4,52 5,05 
 I 2 x  17,68C/a 31,81B/A 15,59BC/ 15,71BCa/B 15,98B/ 

   SD 5,81 5,61 5,13 3,04 3,94 
  3 x  14,10BCb/ 28,99Ba/A 10,42Ba/AB 24,19AC/A 14,61B/ 

A   SD 5,45 7,80 2,38 6,13 7,74 
  1 x  16,28C/b 27,11B/A 16,85C/A 17,91C/B 17,56Ba/a 

   SD 6,99 9,06 7,37 5,55 8,62 
 II 2 x  11,91B/ 38,96A/ 22,94BC/ 12,74Bb/A 13,44Bb/ 

   SD 3,88 3,67 9,05 6,90 3,05 
  3 x  9,39B/ 24,95Bb/A 16,09A/ 15,84BCb/B 20,19A/A 

   SD 6,90 11,67 5,27 8,01 9,19 
  1 x  14,46/b 31,52Ca/B 14,44/B 19,60C/B 14,81B/B 

   SD 5,19 8,89 4,53 5,45 5,05 
 I 2 x  12,74/B 36,55BCb/B 14,82Aa/C 19,34C/B 13,95bc/Bb 

   SD 2,93 9,70 2,94 4,81 5,05 
  3 x  15,45/B 30,49C/B 13,57b/B 23,18A/ 15,30bc/Bb 

B   SD 5,28 5,19 5,28 1,31 2,49 
  1 x  12,41/Ba 39,25B/B 12,64B/B 18,55BC/B 12,68c/B 

   SD 4,86 10,85 2,41 8,86 3,52 
 II 2 x  12,51/Ba 36,30BCb/B 17,11/B 14,70B/B 10,44Aa/C 

   SD 4,94 2,98 7,39 5,78 2,67 
  3 x  15,55/B 30,18AC/B 12,53/C 24,47A/A 15,87B/B 

   SD 1,02 10,80 3,41 4,96 6,95 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami.
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W sezonie zimowym (tab. 10) wydajność mleka krów była niższa w grupach o 

wyższej liczbie komórek somatycznych w mleku, w obu stadach. Największy spadek 

wydajności odnotowano u wieloródek w stadzie B, gdzie różnica między grupami I a II 

wynosiła 6,78 kg. Zmniejszenie wydajności krów wynika z ograniczonej sprawności 

tkanki gruczołowej wymienia (Sawa i Oler 1999, Oler i wsp. 2005). 

W sezonie letnim (tab. 11), podobnie jak w sezonie zimowym, w obu stadach 

wydajność krów obniżała się wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych w 

mleku. Znacznie wyższą wydajnością, dochodzącą do 25,62 kg, charakteryzowały się 

krowy o LKS do 400 tys./ml. Natomiast wydajność krów o LKS powyżej 1 mln/ml 

mieściła się w przedziale od 14,67 do 21,20 kg. Ograniczenie syntezy mleka w stanach 

zapalnych wymienia krów, skutkuje obniżeniem ich wydajności (Kwaśnicki i wsp. 

2005, Gnyp i wsp. 2006, Krzysiak 2010, Andrzejczak i Malinowski 2010). W stadzie A 

w sezonie letnim stwierdzono wyższą wydajność krów w stosunku do wydajności krów 

z obiektu B. Rezultaty badań innych autorów wskazują także na wyższą wydajność 

krów żywionych systemem TMR w porównaniu do wydajności krów żywionych 

systemem tradycyjnym (Januś 2009, Jasińska i wsp. 2010).  

Urech i wsp. (1999), Boehmer i wsp. (2008) i Heck i wsp. (2008) stwierdzili 

obniżenie udziału kazein w mleku krów wraz ze wzrostem liczby komórek 

somatycznych. Przeprowadzona analiza nie wykazała jednoznacznego wpływu stanu 

zdrowotnego gruczołu mlekowego krów na udział frakcji kazein w mleku krów w 

sezonie zimowym. W mleku krów w sezonie letnim w stadzie B stwierdzono obniżenie 

poziomu kazein wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych. Mleko krów 

wieloródek o LKS powyżej 1 mln/ml (BII3) charakteryzowało się niższym (p≤0,01) 

udziałem kazein w stosunku do mleka krów o LKS do 400 tys./ml, niezależnie od wieku 

(BI1, BII1). 

W sezonie zimowym w stadzie A najwyższy poziom mocznika (335,73mg/l) 

występował w mleku krów wieloródek o LKS powyżej 1 mln/ml. Natomiast w 

stadzie B najwyższy poziom mocznika (422,93 mg/l) charakteryzował mleko krów 

pierwiastek o LKS powyżej 1 mln/ml. Ponadto w próbach mleka krów pierwiastek o 

LKS do 400 tys./ml (BI1) stwierdzono niższy (p≤0,01) poziom mocznika w porównaniu 

do mleka krów wieloródek o LKS przekraczającej 1 mln/ml (BII3). W mleku krów ze 

stada B stwierdzono wyższy poziom mocznika w porównaniu do mleka krów ze stada 

A. Według innych autorów zawartość mocznika w mleku jest wysoko skorelowana z 

żywieniem krów (Węglarz i wsp. 2005, Guliński i wsp. 2008) Uzyskane rezultaty 
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poziomu mocznika w mleku mogą sugerować lepsze zbilansowanie dawki pokarmowej 

w stadzie A.  

Krówy żywione mieszanką pełnoporcjową TMR produkują mleko 

charakteryzujące się niższą zwartością mocznika w porównaniu do mleka krów 

żywionych systemem tradycyjnym (Januś 2009, Jasińska 2010). W przeprowadzonych 

badaniach w sezonie letnim również stwierdzono powyższą zależność. W mleku krów 

w stadzie B stwierdzono wyższy poziom mocznika w porównaniu do mleka krów z 

stada A. W stadzie A w mleku krów o LKS od 401 tys. do 1 mln/ml poziom mocznika 

kształtował się na wyższym poziomie w stosunku do mleka krów o LKS do 400 tys./ml. 

Najwyższy wzrost (o ok. 23%) odnotowano w mleku krów wieloródek. W stadzie B 

stwierdzono odwrotną zależność. W mleku krów wraz ze wzrostem LKS poziom 

mocznika ulegał obniżeniu. Badania innych autorów wskazują na ujemną zależność 

pomiędzy poziomem mocznika a liczbą komórek somatycznych w mleku (Kwaśnicki 

i wsp. 2005, Pytlewski i wsp. 2010). 

W stadzie A, w sezonie zimowym w mleku krów pierwiastek o LKS powyżej 1 

mln/ml (AI3) odnotowano wyższą (p≤0,01) ogólna liczbę drobnoustrojów w 

porównaniu do mleka krów o LKS do 1 mln/ml niezależnie od wieku (AI1, AI2, AII1, 

AII2). Ogólna liczba drobnoustrojów wzrastała w próbach mleka o wyższej zawartości 

komórek somatycznych, w obu stadach, jednak liczba bakterii w mleku krów w stadzie 

B była znacznie wyższa niż w stadzie A, co wynikało głównie z technologii utrzymania 

i doju (system uwięziowy, dój na stanowiskach). W sezonie letnim stwierdzono wzrost 

ogólnej liczby drobnoustrojów w próbach mleka o wyższej liczbie komórek 

somatycznych, w obu obiektach. Andrew i wsp. (1997), Laevens i wsp. (1997), Urech i 

wsp. (1999), Krukowski (2006) stwierdzili istotną dodatnią zależność między liczbą 

drobnoustrojów a poziomem komórek somatycznych w mleku. 

Poziom kazein w mleku jest ściśle związany z wydajnością serowarską mleka 

oraz z szybkością koagulacji białek (Auldist i wsp. 1996). Mleko krów w stanach 

zapalnych wymienia charakteryzuje się niższym poziomem frakcji kazeinowych, co 

może wpływać na dłuższy czas krzepnięcia kazein (Urech i wsp. 1999, Batavani i wsp. 

2007). 

W stadzie A w sezonie zimowym mleko krów pierwiastek o LKS powyżej 1 

mln/ml (AI3) charakteryzowało się dłuższym (p≤0,05) czasem krzepnięcia w stosunku 

do mleka krów o LKS do 400 tys./ml, niezależnie od wieku (AI1). W mleku krów 

wieloródek o LKS od 401 tys. do 1 mln/ml (AII2) stwierdzono dłuższy (p≤0,01) czas 
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krzepnięcia w stosunku do mleka krów o LKS do 400 tys./ml (AI1, AII1). W sezonie 

letnim w mleku krów wieloródek o LKS powyżej 1 mln/ml (AII3) odnotowano dłuższy 

(p≤0,05) czas krzepnięcia mleka po dodaniu podpuszczki w stosunku do mleka krów 

pierwiastek o LKS do 1 mln/ml (AI1, AI2). Podobną zależność odnotowano w sezonie 

zimowym. 

W obu stadach w sezonie letnim w mleku krów stwierdzono niższy poziom 

kazein przy zwiększonej ogólnej liczbie drobnoustrojów.  

W mleku krów w stadzie A, odnotowano w sezonie zimowym odnotowano 

wyższą wydajność (maksymalnie o około 7 kg) oraz wyższy poziom mocznika w mleku 

(maksymalnie o około 42 mg/l), w porównaniu do sezonu letniego. Rezultaty badań 

innych autorów wskazują na wyższy poziom mocznika w sezonie letnim (o ok. 22 mg/l) 

w porównaniu do sezonu zimowego (Litwińczuk i wsp. 2006a, Guliński i wsp. 2008). 
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Tabela 10. Wydajność krów, poziom kazein, mocznika, ogólna liczba drobnoustrojów oraz czas krzepnięcia mleka krów w sezonie zimowym 

 Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

 Symbol 
statystyczny 

Wydajność 
[kg] 

Kazeina 
[%] 

Mocznik 
[mg/l] 

OLD x 1000 
[jtk./ml] 

Czas krzepnięcia 
[min.] 

 1 x  26,00c/B 2,78 306,67/Bb 124,40B/ 7,29a/a 

   SD 3,94 0,35 61,28 426,61 2,72 
 I 2 x  22,11Aab/B 2,87a/A 327,76ab/B 184,00 B/ 7,86b/a 

   SD 7,71 0,42 89,84 238,50 2,67 
  3 x  23,43ac/B 2,77 272,98Ac/B 769,25 A/A 9,17a/B 

A   SD 4,79 0,40 74,11 3359,48 4,92 
  1 x  27,76Bbc/B 2,72b/ 283,95ac/B 158,71 B/ 7,44a/a 

   SD 8,71 0,48 67,59 273,33 2,98 
 II 2 x  27,95B/B 2,66b/ 271,85Ac/B 173,80 B/ 9,64/B 

   SD 8,14 0,49 74,43 133,77 3,65 
  3 x  23,15A/B 2,80/a 335,73Bbc/B 238,75 B/ 6,88/a 

   SD 6,81 0,25 117,55 313,43 2,59 
  1 x  23,05A/ 2,81ac/ 295,50ACb/ 217,23 B/B 7,31B/A 

   SD 5,40 0,20 86,05 300,30 3,88 
 I 2 x  27,60Ba/ 2,60Bbc/B 373,83BCD/A 221,13 B/B 6,38B/A 

   SD 3,83 0,21 91,27 277,48 2,26 
  3 x  21,80A/ 2,86AC/B 422,93B/A 964,00 A/B 7,50B/A 

B   SD 4,03 0,39 72,59 911,08 2,89 
  1 x  23,68ABb/ 2,85 340,94CD/ 351,40B/B 7,20B/A 

   SD 7,39 0,32 109,74 439,28 2,59 
 II 2 x  20,48C/A 2,60ab/b 362,26DCb/ 580,20 B/B 5,00A/A 

   SD 10,32 0,88 68,18 447,15 0,00 
  3 x  16,90AC/B 2,00B/B 303,25Da/a 695,50 /B 6,67b/b 

   SD 8,38 1,35 62,39 112,23 2,89 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Tabela 11.Wydajność krów, poziom kazein, mocznika, ogólna liczba drobnoustrojów oraz czas krzepnięcia mleka krów w sezonie letnim 

Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

 Symbol 
statystyczny 

Wydajność 
[kg] 

Kazeina 
[%] 

Mocznik 
[mg/l] 

OLD x 1000 
[jtk./ml] 

Czas krzepnięcia 
[min.] 

 1 x  24,13A/Bb 2,02B/B 264,45/Ca 161,68AC/Bb 6,03Bb/ 
   SD 8,38 0,82 47,42 212,42 2,53 
 I 2 x  22,90a/B 2,03B/B 286,88/C 165,44 AC/Bb 5,30Bb/ 
   SD 8,90 0,74 65,76 261,69 0,48 
  3 x  17,72 Bb/A 1,89B/B 223,74a/Ba 195,00 B/B 6,00 Bb/a 

A   SD 1,62 1,10 58,38 157,24 2,24 
  1 x  24,80A/ 2,15B/ 280,22/C 149,36 C/Bb 6,07 B/ 
   SD 6,00 0,87 41,18 179,47 2,40 
 II 2 x  20,60/Ba 1,87B/B 365,35b/C 231,44 B/Bb 8,33Ab/ 
   SD 3,31 1,28 99,71 229,60 5,77 
  3 x  21,20a/B 2,71A/ 292,93/C 280,75 /B 7,00a/A 
   SD 6,69 0,56 29,70 30,86 2,45 
  1 x  23,68BC/ 2,53B/A 446,85AC/A 867,08BC/ 5,79/B 

   SD 9,13 0,69 219,53 1269,67 1,87 
 I 2 x  21,42BC/ 2,28B/ 346,78BCa/ 892,50 BC/a 6,22/B 
   SD 3,27 0,88 98,57 804,01 1,39 
  3 x  14,67ACac/A 2,40B/ 315,13B/B 4849,25 AC/A 6,50/Bb 

B   SD 6,60 0,23 61,34 5354,91 2,12 
  1 x  25,62BC/b 2,50B/ 413,36Cb/A 393,22 BC/A 6,10/B 
   SD 9,64 0,38 189,64 1773,12 2,08 
 II 2 x  18,71Cb/a 2,35B/ 357,83BC/b 1859,00 C/ 6,44/Bb 
   SD 10,50 0,92 104,14 2210,85 2,24 
  3 x  18,95Cb/ 1,80A/ 322,35BC/b 793,20 B/ 6,25/B 
   SD 5,57 1,29 40,29 1005,55 2,50 

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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W sezonie zimowym (tab. 12) w mleku krów w stadzie A oraz w mleku krów 

pierwiastek w stadzie B, o LKS przekraczającej 400 tys./ml, stwierdzono wyższy 

poziom wartości kwasowości czynnej w porównaniu do prób o najniższej LKS. W 

sezonie letnim (tab. 13) najwyższą wartość pH stwierdzono w mleku krów wieloródek o 

LKS powyżej 1mln/ml (stado A pH=6,66, stado B pH=6,74). Na podobną tendencję 

wzrostu pH w mleku krów w miarę zwiększającej się liczby komórek somatycznych 

wskazują wyniki wcześniejszych badań (Batavani i wsp. 2007, Park i wsp. 2007). 

W sezonie zimowym próby mleka krów pierwiastek o LKS od 401 tys. do 1 

mln/ml (AI2) charakteryzowała wyższa (p≤0,05) kwasowość potencjalna w porównaniu 

do prób o LKS powyżej 1 mln/ml (AI3, AII3). W mleku krów wieloródek w stadzie B 

wykazano tendencję do obniżenia kwasowości potencjalnej wraz ze wzrastającą liczbą 

komórek somatycznych. W sezonie letnim w stadzie B stwierdzono wyższą kwasowość 

potencjalną mleka w stosunku do prób mleka ze stada A. W mleku krów będących w II 

i III laktacji i LKS powyżej 1 mln/ml (BII3) stwierdzono niższą (p≤0,01) kwasowość 

potencjalną w porównaniu do mleka krów o LKS do 1 mln/ml niezależnie od wieku 

(BI1, BII1, BII2, BII2). Uzyskane rezultaty potwierdzają badania innych autorów (Kroll 

i wsp. 1996, Krzyżewski i wsp. 1997). Według Tekelioglu i wsp. (2010) poziom 

kwasowości potencjalnej ulega obniżeniu (z 5,8 do 5,7 oSH) przy zwiększonej ogólnej 

liczbie drobnoustrojów.  

W obu stadach w sezonie zimowym w zakresie gęstości prób mleka nie 

odnotowano istotnych statystycznie różnic. W stadzie A, w mleku krów wieloródek 

stwierdzono niewielkie obniżenie gęstości mleka (o 0,011 g/dm3) wraz  ze wzrostem 

liczby komórek somatycznych. Na podobną zależność wskazują wyniki badań innych 

autorów (Urech i wsp. 1999, Gnyp i wsp. 2006). W obu stadach w sezonie letnim w 

zakresie gęstości oraz termostabilności mleka krów także nie odnotowano istotnych 

różnic. Wyniki badań innych autorów wskazują, że gęstość oraz termostabilność ulega 

obniżeniu w mleku o wyższej liczbie komórek somatycznych (Auldist i wsp. 1996, 

O’Connell i Fox 2000a,b). 

W stadzie B, w sezonie zimowym, w mleku krów wieloródek o LKS powyżej 

1mln/ml (BII3) stwierdzono niższą (p≤0,01) oporność, w porównaniu do mleka krów o 

LKS do 400 tys./ml (BI1, BII1). Podobnie w stadzie B odnotowano obniżenie oporności 

mleka krów o LKS powyżej 1 mln/ml, w porównaniu do prób mleka o LKS do 400 

tys./ml.  
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W obu stadach w sezonie letnim odnotowano obniżenie oporności mleka wraz 

ze wzrostem liczby komórek somatycznych. W mleku krów pierwiastek o LKS do 400 

tys./ml (BI1) stwierdzono wyższą (p≤0,01) oporność w stosunku do mleka krów o LKS 

powyżej 400 tys./ml. Podobnie jak w sezonie zimowym uzyskane wyniki świadczą o 

wzroście przewodnictwa, w próbach mleka krów przy wyższej LKS, co potwierdzają 

wyniki wcześniejszych badań (Nardone i wsp. 1997, Maunsell i wsp. 1998, Woolford i 

wsp. 1998, Batavani i wsp. 2007, Ogola i wsp. 2007, Jugowar i wsp. 2007). 

W sezonie zimowym w mleku krów wieloródek o LKS powyżej 1 mln/ml w 

stadzie B (BII3), odnotowano niższą (p≤0,01) termostabilność w stosunku do mleka 

krów o LKS do 400 tys./ml niezależnie od wieku (BI1, BII1). W stadzie B stwierdzono 

obniżenie poziomu termostabilności w mleku krów o LKS powyżej 1 mln/ml w 

stosunku do prób o LKS do 400 tys./ml. Natomiast w stadzie A odnotowano obniżenie 

poziomu termostabilności w mleku krów o LKS od 401 tys. do 1 mln/ml w stosunku do 

mleka krów o niższej liczbie komórek somatycznych (do 400 tys./ml). 

W obu stadach w sezonie zimowym odnotowano wyższą kwasowość czynną 

mleka w porównaniu do prób pozyskanych w sezonie letnim. Rezultaty badań innych 

autorów wskazują na wzrost gęstości (z 1,031 do 1,032 g/dm3) przy niezmienionym pH 

w sezonie zimowym (Ozrenk i Inci 2008). 

 



 77 

 
Tabela 12. Właściwości fizyko-chemiczne mleka krów w sezonie zimowym 
Stado 

 
Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

Symbol 
statystyczny 

pH oSH Gęstość 
[g/dm3] 

Oporność 
[Ω] 

Termostabilność 
[ml CH 3CH2OH] 

 1 x  6,69/B 6,82A/B 1,031 577,23B/B 2,37a/B 

   SD 0,08 1,29 0,001 59,00 0,52 
 I 2 x  6,69/B 7,60Ba/B 1,029 526,67A/ 2,32/B 

   SD 0,10 1,41 0,002 66,53 0,59 
  3 x  6,70/B 7,07b/B 1,039 585,00Ba/ 2,22/B 

A   SD 0,04 0,41 0,003 54,31 0,46 
  1 x  6,67/B 7,07b/B 1,040 552,50b/B 2,26/a 

   SD 0,08 0,87 0,039 55,76 0,53 
 II 2 x  6,68/B 6,66A/B 1,031 558,57/B 2,11b/B 

   SD 0,07 2,24 0,002 49,12 0,45 
  3 x  6,67/B 7,10b/b 1,029 551,25b/Bb 2,16/B 

   SD 0,06 0,63 0,001 38,71 0,23 
  1 x  6,68B/ 7,48C/ 1,031 569,15BCa/ 3,01ACa/A 

   SD 0,07 0,89 0,001 53,75 0,74 
 I 2 x  6,70B/ 6,90A/ 1,031 535,00C/ 3,46Ab/A 

   SD 0,11 0,67 0,001 29,28 0,82 
  3 x  6,54A/A 8,13BC/A 1,029 565,00B/a 2,75BCb/b 

B   SD 0,11 0,83 0,001 78,74 0,50 
  1 x  6,69B/ 7,12C/ 1,028 595,00B/A 3,06C/A 

   SD 0,03 0,59 0,002 113,87 0,44 
 II 2 x  6,66Ba/ 5,90C/ 1,028 477,50Cb/ 2,30C/A 

   SD 0,06 1,44 0,002 88,46 0,24 
  3 x  6,71Bb/ 6,67B/a 1,027 510,00A/A 2,97B/ 

   SD 0,08 1,01 0,003 43,20 0,25 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami.
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Tabela 13. Właściwości fizyko-chemiczne mleka krów w sezonie letnim 

Stado 
 

Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

Symbol 
statystyczny 

pH oSH Gęstość 
[g/dm3] 

Oporność 
[Ω] 

Termostabilność 
[ml CH 3CH2OH] 

 1 x  6,62/B 4,17A/Aa 1,028 546,55A/ 4,14 
   SD 0,06 2,62 0,001 76,24 1,55 
 I 2 x  6,61a/B 5,14a/A 1,028 565,56 a/ 4,75 
   SD 0,10 2,95 0,002 85,60 1,16 
  3 x  6,65b/B 4,53A/a 1,028 532,50 A/ 4,30 

A   SD 0,06 3,22 0,001 72,74 1,63 
  1 x  6,63/B 6,41Bb/ 1,029 595,86 B/A 4,05 
   SD 0,05 2,21 0,001 81,26 1,24 
 II 2 x  6,65b/B 5,10Bb/ 1,028 613,33 Bb/A 3,63 
   SD 0,05 3,45 0,002 109,70 1,33 
  3 x  6,66 /B 6,73B/ 1,028 573,33a/ 3,08 
   SD 0,06 1,30 0,001 57,15 0,72 
  1 x  6,64 AC/B 6,65Bb/B 1,031 551,18 AC/B 2,90 
   SD 0,04 1,72 0,001 45,81 0,79 
 I 2 x  6,70 Ba/A 5,60a/B 1,029 475,56B/ 2,54 
   SD 0,03 2,13 0,002 39,09 0,51 
  3 x  6,72 B/A 5,60B/Bb 1,029 463,33B/B 2,87 

B   SD 0,11 1,06 0,002 86,22 1,06 
  1 x  6,64 C/ 6,73B/B 1,028 528,18C/B 2,95 
   SD 0,05 0,96 0,001 57,06 0,94 
 II 2 x  6,65 C/ 6,13B/Bb 1,028 500,00BC/B 2,49 
   SD 0,05 2,38 0,001 53,15 0,72 
  3 x  6,74BCb/A 4,60Ab/B 1,030 515,00B/B 3,83 
   SD 0,01 3,14 0,002 7,07 0,95 

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Wraz ze wzrostem LKS w mleku następuje obniżenie poziomu wapnia (Jones i 

Bailey 1998). W obu stadach stwierdzono powyższą zależność (tab. 14). Zawartość 

wapnia w mleku utrzymywała się w przedziale od 0,45 do 1,21 g/l. Inni autorzy w 

swoich badaniach uzyskiwali wyższą zawartość Ca kształtującą się na poziomie od 1,23 

do 1,39 g/l (Kinal i wsp. 2007a, Rodriguez i wsp. 2001). Zarówno zawartość magnezu 

jak i potasu w mleku krów kształtowała się na poziomie zbliżonym do rezultatów 

uzyskanych w badaniach innych autorów (Kume i wsp. 1998, Rodriguez i wsp. 2001, 

Gabryszuk i wsp 2008). 

Nie odnotowano istotnych różnic w poziomie magnezu, potasu oraz fosforu 

pomiędzy grupami doświadczalnymi w obu stadach. Stwierdzono nieznaczny wzrost 

poziomu Mg w mleku krów o LKS od 401 tys. do 1 mln/ml. w porównaniu do prób 

mleka o LKS do 400 tys./ml. Rezultaty badań innych autorów wskazują na wzrost 

zawartości magnezu i fosforu w mleku w stanach zapalnych wymienia kóz 

(Strzałkowska i wsp. 2008). Natomiast wyniki badań Maunsella i wsp. (1998) wykazały 

obniżenie zawartości składników mineralnych takich jak: fosfor i potas wraz ze 

wzrostem liczby komórek somatycznych w mleku. 

Stwierdzono wzrost poziomu sodu i chlorków przy jednoczesnym obniżeniu 

jonów potasu w miarę wzrostu liczby komórek somatycznych w mleku krów. 

Bruckmaier i wsp. (2004) zaobserwował w stanach zapalnych wymienia zwiększony 

udział chloru ( z 31 do 38 mmol/l) i sodu (z 22 do 30 mmol/l) oraz obniżony poziom 

potasu (z 39 do 42 mmol/l). Inni autorzy uzyskali podobne zależności (Maunsell i wsp. 

1997, Jones i Bailey 1998, Ogola i wsp. 2007, Raimondo 2009).  

Analizując uzyskane wyniki w sezonie letnim (tab.15) można stwierdzić, że w 

obu stadach wystąpiło obniżenie poziomu wapnia w próbach mleka o wyższej LKS, 

niezależnie od wieku krów. Podobną zależność stwierdzili inni autorzy (Jones i Bailey 

1998, Klei i wsp. 1998, Mroczkowski i wsp. 1999). W sezonie zimowym podobnie jak 

w sezonie letnim nie odnotowano pomiędzy grupami doświadczalnymi istotnych różnic 

dla zawartości magnezu oraz fosforu. 

W stadzie A odnotowano obniżenie poziomu potasu wraz ze wzrostem LKS w 

mleku. Uzyskane wyniki potwierdzają obserwacje Bruckmaiera i wsp. (2004), którzy 

wykazali obniżenie udziału tego pierwiastka o około 3 mmol/l w stanach zapalnych 

wymienia. 

W obu stadach, podobnie jak w sezonie zimowym stwierdzono wzrost poziomu 

sodu i chlorków w próbach mleka o wyższej liczbie komórek somatycznych. Rezultaty 
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badań innych autorów potwierdzają wzrost poziomu jonów sodu i chloru w stanach 

zapalnych (o ok. 0,2 g/l) (Jones i Bailey 1998, Bruckmaier i wsp. 2004, Ogola i wsp. 

2007, Raimondo 2009). 

Koncentracja makroelementów w mleku krów według Rodriguez i wsp. (2001) i 

Kinal i wsp. (2007) powinna wynosić dla wapnia 1,23-1,39 g/l; fosforu 0,96-2,1; sodu 

0,43-0,77g/l; potasu 1,33-1,49 g/l; magnezu 0,11-0,15 g/l. Natomiast zawartość 

chlorków u zdrowych krów kształtuje się średnio na poziomie ok. 1,25 g/l (Raimondo 

2009). Zarówno w stadzie A jak i B wykazano podobną jak w sezonie zimowym 

zależność dla zawartości wapnia w mleku. Obserwowano niższy jego udziału (o ok. 

20%) w stosunku do wartości uzyskanych przez Rodriguez i wsp. (2001) oraz Kinal i 

wsp. (2007). Jednak zawartość pozostałych makroelementów kształtowała się na 

poziomie zbliżonym do uzyskanego przez wymienionych autorów. 

W mleku krów w obu stadach w sezonie zimowym stwierdzono niższy poziom 

wapnia, magnezu, potasu oraz sodu w porównaniu do mleka krów sezonu letniego. W 

sezonie zimowym zawartość jonów chlorkowych w mleku krów wieloródek ze stada A 

oraz pierwiastek ze stada B kształtowała się na wyższym poziomie w stosunku do 

mlaka krów z sezonu letniego. Wyniki badań innych autrów wskazują na wzrost 

poziomu związków mineralnych (do 0,842% z 0,802%) w mleku krów w sezonie letnim 

w porównaniu do sezonu zimowego (Ozrenk i Inci 2008). 
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Tabela 14. Poziom wybranych związków mineralnych w mleku krów w sezonie zimowym 
Stado 

 
Laktacja 
 

Grupa  
LKS 

Symbol 
statystyczny 

Ca 
[g/l] 

Mg 
[mg/l] 

K 
[g/l] 

Na 
[mg/l] 

P 
[g/l] 

Cl  
[g/l] 

 1 x  0,74a/ 56,21 1,05 222,66AC/ 1,00 1,24B/ 

   SD 0,15 13,87 0,40 31,07 0,21 0,29 
 I 2 x  0,68b/ 67,52 0,68 364,93B/ 1,24 1,50A/ 

   SD 0,22 47,10 0,17 56,24 0,70 0,42 
  3 x  0,65b/ 126,38 0,76 420,09B/ 2,00 2,08A/ 

A   SD 0,32 45,88 0,38 35,33 0,32 0,30 
  1 x  0,84a/ 75,28 0,83 291,73A/ 4,72 1,59 
   SD 0,12 21,71 0,41 93,59 4,80 0,45 
 II 2 x  0,64b/ 95,60 0,79/A 348,78C/ 1,58 1,59 
   SD 0,26 64,11 0,43 71,13 0,72 0,24 
  3 x  0,45b/ 48,90 0,61/B 367,55C/ 0,91 2,27 
   SD 0,22 34,66 0,29 42,41 0,50 0,19 
  1 x  0,85 88,74 1,11 330,31B/ 1,79 1,36A/ 

   SD 0,25 24,50 0,67 238,66 0,76 0,12 
 I 2 x  0,77 93,29 0,92 357,99B/ 2,03 1,63B/ 

   SD 0,14 23,35 0,44 178,81 0,52 0,34 
  3 x  0,77 87,03 0,83 402,06A/ 1,73 2,19B/ 

B   SD 0,28 21,48 0,72 50,10 0,51 0,21 
  1 x  1,21 89,04 1,19 373,75B/ 1,76 1,41 
   SD 0,27 21,63 0,56 213,34 0,57 0,46 
 II 2 x  0,94 107,67 1,01/B 385,35B/ 2,21 1,56 
   SD 0,30 4,04 0,55 146,05 0,18 0,13 
  3 x  0,75 137,73 0,91/A 488,31A/ 2,03 2,11 
   SD 0,25 99,06 0,57 58,71 0,50 0,22 

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami.
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Tabela 15. Poziom wybranych związków mineralnych w mleku krów w sezonie letnim 
Stado 

 
Laktacja 
 

Grupa 
LKS 

Symbol 
statystyczny 

Ca 
[g/l] 

Mg 
[mg/l] 

K 
[g/l] 

Na 
[mg/l] 

P 
[g/l] 

Cl 
[g/l] 

 1 x  1,01 97,06 1,26ac 461,14A/B 1,94 1,50A/ 

   SD 0,41 10,88 0,13 11,03 0,31 0,56 
 I 2 x  0,95 98,91 1,15 517,12B/B 1,82 1,70B/ 

   SD 0,26 18,70 0,35 12,87 0,55 0,31 
  3 x  0,77 104,18 1,12ab/ 533,78B/B 2,00 2,19B/ 

A   SD 0,18 11,76 0,52 43,21 0,20 0,18 
  1 x  1,07b/ 106,55 1,11c/ 522,11/B 2,05 1,27A/ 

   SD 0,26 10,63 0,52 34,84 0,22 0,25 
 II 2 x  0,88b/ 108,01 1,01 528,76/B 1,77 1,26B/ 

   SD 0,54 26,69 0,54 27,48 0,54 0,28 
  3 x  0,68a/ 107,38 0,86bc/ 560,41/B 1,89 2,11B/ 

   SD 0,49 6,92 0,45 37,50 0,16 0,18 
  1 x  1,41 195,54 1,07 574,52A/A 2,19 1,20A/ 

   SD 0,68 121,10 0,37 35,04 0,59 0,11 
 I 2 x  0,96 111,55 1,08b/ 587,83A/A 1,94 1,52B/ 

   SD 0,25 9,70 0,32 78,66 0,12 0,14 
  3 x  0,89 162,23 0,99a/ 620,83A/A 1,99 2,06B/ 

B   SD 0,34 112,06 0,40 25,82 0,65 0,23 
  1 x  1,09 130,60 1,12b/ 627,52A/A 1,70 1,23A/ 

   SD 0,77 91,73 0,24 27,52 0,63 0,05 
 II 2 x  0,95 233,56 1,12b/ 609,53A/A 2,39 1,71B/ 

   SD 0,32 125,38 0,33 8,20 0,42 0,42 
  3 x  0,92 138,94 0,95a/ 648,77B/ 1,87 2,21B/ 

   SD 0,23 80,68 0,35 24,11 0,63 0,18 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami.
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5.2 Polimorfizm κ-kazeiny a właściwości fizyko-chemiczne oraz udział frakcji 
białkowych w siarze i mleku krów 

 

5.2.1. Frekwencja alleli i genotypów κ-kazeiny w stadach 

 

Obserwowano zróżnicowanie udziału genotypów κ-CN w stadach (tab. 16).     

W stadzie A przeważały krowy o genotypie AB κ-CN. Natomiast w stadzie B krowy    

o genotypie AA κ-CN. W przypadku obu stad nie odnotowano krów o genotypie        

BB κ-CN.  

 

Tabela 16. Frekwencje alleli i genotypów κ-CN w badanych stadach 

Liczba 
Krów 

Liczba 
genotypów 

Frekwencja 
Genotypów 

[%] 

Frekwencja 
allelu [%] 

Stado 

  

Genotyp 
κ-CN 

    A B 
    AA 75 43,86 71,92 28,08 

A  171 AB 96 56,14     

    AA 82 55,78 77,89 22,11 

 B 147 AB 65 44,22   

 

Sitkowska i wsp. (2008) w swoich badaniach odnotowali najwyższą frekwencje 

krów o genotypie AA κ-CN w badanym stadzie phf. Natomiast Litwińczuk i wsp. 

(2006a) oraz Miciński i wsp. (2008) stwierdzili w stadach bydła phf przeważającą 

frekwencję genotypów AB κ-CN. Rezultaty innych badań wskazują na niską frekwencję 

genów BB κ-CN w stadach zajmujących się hodowlą bydła phf (Litwińczuk i wsp. 

2006, Sitkowska i wsp. 2008). Krowy o homozygotycznym genotypie AA κ-CN 

charakteryzuje najwyższa wydajność mleka i w wyniku prowadzonej selekcji 

pozostawiane są w stadzie. Z kolei krowy o genotypie BB κ-CN są bardziej podatne    

na zapalenie wymienia, co wpływa na ich przedwczesne brakowanie i eliminowanie      

z hodowli (Çardak A.D. 2005, Ziemiński i wsp. 2005, Michalcová i Krupová 2007, 

Sitkowska i wsp. 2008). Ponadto Kamiński (2001) analizując frekwencje genotypów 

Polskich buchajów stwierdził w latach 1994-2000 na 174. osobniki rasy czarno-białej 

dopuszczone do rozpłodu, tylko dwie sztuki o genotypie BB κ-CN, a 122.zwierzęt        

o genotypie AA κ-CN. Polimorfizm κ-CN dziedziczony jest według pierwszego prawa 
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Mendla, co w konsekwencji powoduje wypieranie genotypu BB κ-CN z hodowli 

(Litwi ńczuk i wsp. 2006). U mieszańców bydła c.b.xhf w środkowowschodniej Polsce 

odnotowano zaledwie 12,36% populacji o genotypie BB κ-CN (Litwińczuk i wsp. 

2003). Natomiast Sitkowska i wsp. (2008) w badaniach przeprowadzonych                   

w województwie kujawsko-pomorskim stwierdzili tylko 5,92% udziału genotypu       

BB κ-CN w populacji bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Ponadto Miciński      

i wsp. (2008) u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej importowanych z Niemiec wykazali 

tylko 2,08% krów o genotypie BB κ-CN. 

 

5.2.2. Skład i cechy fizyko-chemiczne siary krów 

 

Wpływ genetycznego polimorfizmu κ-CN na skład i wybrane parametry 

technologiczne mleka analizowało wielu autorów (Michalcová i Krupová 2007, Botaro  

i wsp. 2009, Szulc i wsp. 2010).  

W badaniach nie odnotowano wpływu genetycznego polimorfizmu κ-CN         

na poziom suchej masy w siarze (tab. 17), jednak według innych autorów jej zawartość 

powinna kształtować się na najwyższym poziomie w wydzielinie gruczołu mlekowego 

krów o genotypie BB κ-CN, a na najniższym w mleku krów o genotypie AB κ-CN 

(Zachwieja 2004, Szulc i wsp. 2010). 

W obu stadach analiza zawartość białka ogólnego pokazała wyższy poziom       

w siarze krów o genotypie AB κ-CN w porównaniu do siary krów o genotypie           

AA κ-CN. Podobne rezultaty uzyskali Mackle i wsp. (1999) oraz Felenczak i wsp. 

(2006). Natomiast odwrotną zależność odnotowali inni autorzy (Zachwieja 2004, 

Ziemiński i wsp. 2005, Michalcová i Krupová 2007). 

Wyniki badań Zachwieji (2004) wskazują na najwyższy poziom, tłuszczu oraz 

suchej masy w siarze krów o genotypie BB κ-CN. Inni autorzy stwierdzili, że mleko 

pozyskane od krów o tym genotypie charakteryzuje najniższa zawartość tłuszczu           

i białka (Çardak 2005, Ziemiński i wsp. 2005, Michalcová i Krupová 2007, Sitkowska   

i wsp. 2008). Według Ng-Hang-Kwai (1998) oraz Rachagani i Gupta (2008) najwyższa 

wydajność białka charakteryzuje krowy o genotypie BB κ-CN. 

Polimorfizm κ-CN determinuje poziom laktozy w mleku i siarze (Zachwieja 

2004, Felenczak i wsp. 2006, Botaro i wsp. 2009, Szulc i wsp. 2010). W siarze krów     

o genotypie AB κ-CN stwierdzono wyższy poziom tego cukru niż w grupie genotypu 
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AA κ-CN. Podobnie w stadzie B w siarze krów o genotypie AA κ-CN (BAA) 

odnotowano niższy (p≤0,05) poziom laktozy w stosunku do siary krów o genotypie AB 

(BAB).  

Rezultaty badań wskazują na wyższy poziom tłuszczu w mleku krów                  

o genotypie AB κ-CN niż u krów o genotypie AA (Mackle i wsp. 1999, Felenczak         

i wsp. 2006). Odwrotną zależność stwierdzili w siarze Zachwieja (2004) oraz Sitkowska 

i wsp. (2008) w mleku krów.  

 

Tabela 17. Skład siary krów w grupach genotypów κ-CN 

Stado 
 

Genotyp 
 κ-CN 
 

 Symbol 
statysty-
czny 

Sucha 
masa [%] 

Białko 
[%] 

Tłuszcz 
[%] 

Laktoza 
[%] 

AA x  21,56 8,90Ab 5,18a 2,14A 
 

A  SD 3,53 2,69 4,52 0,66 
 AB x  21,93 9,83a 7,04b 2,27A 

  SD 4,41 2,25 5,77 0,89 
 AA x  24,52 9,45a 7,83 1,16a 

B  SD 4,41 2,31 6,31 1,00 
 AB x  23,22 10,64B 7,89 1,71Bb 

  SD 4,54 2,33 5,73 0,74 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05); 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01). 

 
W siarze krów o genotypie AA κ-CN w stadzie A (AAA) odnotowano niższy 

(p≤0,05) poziom tłuszczu w stosunku do siary krów o genotypie AB (AAB), 

odpowiednio 5,18 i 7,04% (tab.17). Podobnie wyższy udział tłuszczu stwierdzono        

w siarze krów o genotypie AB κ-CN w stadzie B (7,83 i 7,89%). 

Wpływ genetycznego polimorfizmu κ-CN na udział laktozy w wydzielinie 

gruczołu mlekowego krów analizowało wielu autorów, jednak uzyskiwano odmienne 

wartości. Felenczak i wsp. (2006) stwierdził obniżenie poziomu laktozy kolejno         

dla genotypów κ-CN: AB>BB>AA. Zachwieja (2004) odnotował inne zależności: 

AB>AA>BB, natomiast Szulc i wsp. (2010): AA>AB>BB. Botaro i wsp. (2009) podają 

najwyższy poziom laktozy w mleku krów o genotypie BB κ-CN (BB>AB≥AA). 
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Tabela 18. Właściwości fizyko-chemiczne siary krów w grupach genotypów κ-CN 

Stado 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

Symbol 
statysty-
czny 

 
pH 

 

oSH 
 

Gęstość 
[g/dm3] 

 
Oporność 

[Ω] 

Termo-
stabilność 

[ml 
CH3CH2OH] 

AA x  6,45a 12,99 1,056Aa 530,00 0,73a 
 

A  SD 0,15 3,48 0,010 52,22 0,36 
 AB x  6,36A 13,28 1,049B 538,00 0,84 
  SD 0,06 2,70 0,014 70,00 0,49 
 AA x  6,48A 12,54 1,056Aa 562,86 0,66b 

B  SD 0,19 3,30 0,013 81,92 0,34 
 AB x  6,47Bb 14,15 1,050b 548,33 0,72a 

  SD 0,13 4,40 0,010 77,88 0,17 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05); 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01). 

 
Uzyskane wartości dla kwasowości czynnej (tab. 18) nie potwierdzają wyników 

badań innych autorów, którzy wykazali najwyższą wartość pH dla wydzieliny gruczołu 

mlekowego krów o genotypie BB κ-CN, najniższą natomiast dla siary i mleka krów      

o genotypie AA (Zachwieja 2004, Szulc i wsp. 2010). W stadzie B obserwowano         

w siarze krów o genotypie AA κ-CN (BAA) wyższe (p≤0,01) wartości pH w stosunku 

do prób siary krów o genotypie AB (BAB). Wartości kwasowości czynnej w siarze 

krów o genotypie AB κ-CN w stadzie B (BAB) kształtowały się na wyższym poziomie 

w porównaniu do prób pobranych w stadzie A (AAA p≤0,05; AAB p≤0,01).  

W siarze krów o genotypie AB κ-CN stwierdzono wyższy poziom kwasowości 

potencjalnej oSH w stosunku do siary krów o genotypie AA, co potwierdzają wyniki 

badań innych autorów (Zachwieja 2004, Felenczak i wsp. 2006). Według Zachwieji 

(2004), Felenczaka i wsp. (2006) oraz Szulca i wsp. (2010) najwyższa kwasowość 

potencjalna charakteryzuje wydzielinę gruczołu mlekowego krów o genotypie            

BB κ-CN.  

Stwierdzono obniżenie poziomu kwasowości potencjalnej (oSH) siary            

przy jednoczesnym wzroście jej kwasowości czynnej (pH). Wyniki wcześniejszych 

badań potwierdzają zależność między wartością kwasowości czynnej i potencjalnej 

(Zachwieja 2004, Pecka i wsp. 2011). 

Gęstość siary krów o genotypie AA κ-CN (AAA, BAA) była wyższa w stosunku 

do siary krów o genotypie AB (AAB - p≤0,01; BAB - p≤0,05). Odwrotną zależność 

odnotowali inni autorzy (BB>AB>AA) (Felenczak i wsp. 2006). 
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Nie stwierdzono wpływu polimorfizmu κ-CN na poziom oporności siary. Szulc  

i wsp. (2010) uzyskali najwyższą oporność mleka dla krów o genotypie AB, najniższą 

zaś dla krów o genotypie AA. 

W siarze krów o genotypie AA κ-CN w stadzie B (BAA) stwierdzono niższą 

wartość (p≤0,05) termostabilności w stosunku do siary krów o tym samym genotypie  

ze stada A (AAA) oraz w porównaniu do siary krów o genotypie AB κ-CN z stada       

B (BAB). Podobne zależności odnotowali inni autorzy (Botaro i wsp. 2009, Szulc i wsp. 

2010,). Natomiast Zachwieja (2004) i Felenczak i wsp. (2006) stwierdzili wyższy 

poziom termostabilności wydzieliny gruczołu mlekowego krów o genotypie AA κ-CN, 

a niższą jej wartość w próbach siary krów o genotypie AB. 

 

Tabela 19. Ogólna liczba drobnoustrojów, liczba komórek somatycznych oraz poziom 
mocznika w siarze krów w grupach genotypów κ-CN 

Stado 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

 Symbol 
statysty-
czny 

LKS 
[tys./ml] 

OLD x 1000 
[jtk./ml] 

Mocznik 
[mg/l] 

AA x  1952,27a 1782,64A 110,85b 
 

A  SD 2994,96 1522,00 54,58 
 AB x  871,20b 2321,86a 131,52A 

  SD 1185,60 2590,81 54,18 
 AA x  6644,14 2257,50a 92,31Ba 

B  SD 6239,03 611,81 45,40 
 AB x  3236,67a 5573,80Bb 119,80b 

  SD 2768,48 6052,07 55,20 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05); 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01). 
 

W siarze krów (tab. 19) w stadzie A stwierdzono niższą (p≤0,05) liczbę 

komórek somatycznych w porównaniu do siary krów o tym samym genotypie w stadzie 

B. Niższa liczba komórek somatycznych charakteryzowała siarę pozyskaną od krów     

o genotypie AB κ-CN, w obu stadach. Z dotychczasowych badań wynika, że mleko 

krów o genotypie BB κ-CN charakteryzuje się najwyższą liczbą komórek somatycznych 

(Botaro i wsp. 2009, Szulc i wsp. 2010). Ponadto rezultaty niektórych badań wskazują 

na wyższą zawartość komórek somatycznych w mleku krów o genotypie AB κ-CN    

niż w mleku krów o genotypie AA (Miciński i wsp. 2008, Szulc i wsp. 2010).  

Ogólna liczba drobnoustrojów w siarze krów o genotypie AB κ-CN kształtowała 

się na wyższym poziomie w stosunku do siary krów o genotypie AA. 
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W stadzie B w siarze krów o genotypie AA κ-CN (BAA) stwierdzono niższy 

poziom mocznika w stosunku do siary krów ze stada A (AAB- p≤0,01; AAA- p≤0,05). 

W stadzie B siara krów o genotypie AA κ-CN (BAA) charakteryzowała się niższym 

(p≤0,05) poziomem mocznika w porównaniu do prób siary pozyskanej od krów             

o genotypie AB (BAB). Obserwowaną zależność zmian poziomu mocznika                  

w zależności od polimorfizmu κ-CN potwierdzają rezultaty wcześniejszych badań,       

w których wykazano obniżenie zawartości mocznika, kolejno dla genotypów κ-CN: 

AB>AA>BB (Mackle i wsp. 1999, Szulc i wsp. 2010). 

W stadzie A najwyższy procentowy udział krów o genotypie AA κ-CN 

stwierdzono w grupie o LKS w siarze od 401 tys. do 1 mln/ml (gr. II) (rys.3). Udział 

krów o genotypie AB κ-CN kształtował się na podobnym poziomie w grupie LKS I i II. 

Najniższy udział krów w stadzie A niezależnie od genotypu odnotowano w grupie III 

(LKS powyżej 1 mln/ml). W stadzie B najwyższy udział krów o genotypie AA i AB     

κ-CN (odpowiednio: 24,39 i 21,95%) stwierdzono w grupie II o LKS od 401 tys.         

do 1 mln/ml w siarze.  
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Rys. 3.  Udział procentowy krów w grupach 
genotypów κ-CN w zależności od liczby komórek 

somatycz w siarze

Stado A- AA Stado A- AB Stado B-AA Stado B-AB
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5.2.3. Udział frakcji białkowych w siarze krów 

 

Udział albuminy surowiczej (tab. 20) w siarze krów o genotypie AA κ-CN był 

wyższy (p≤0,05) w stadzie A (AAA) w porównaniu do prób siary ze stada B (BAA). 

Odwrotną zależność wykazano dla genotypu AB κ-CN. Wyższy poziom albuminy 

surowiczej stwierdzono w siarze krów o tym genotypie w stadzie B. Nie odnotowano 

wpływu polimorfizmu κ-CN na udział albuminy surowiczej oraz α-kazeiny w siarze 

krów. Rezultaty badań innych autorów zajmujących się analizami mleka wskazują       

na wpływ genotypu krów na udział albuminy surowiczej w mleku, który kształtował  

się dla genotypów κ-CN następująco: AA ≥ AB > BB (Mackle i wsp. 1999, Heck i wsp. 

2007). Natomiast udział α-kazeiny w mleku krów o genotypie AA κ-CN był wyższy  

niż w mleku krów o genotypie AB κ-CN (Mackle i wsp. 1999, Szulc i wsp. 2010). 

 

Tabela 20. Udział frakcji białkowych w siarze krów w grupach genotypów κ-CN 

Stado 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

Symbol 
statysty-
czny 

Albumina 
surowicza 

[%] 

α- 
kazeina 

[%] 

β- 
kazeina 

[%] 

κ- 
kazeina 

[%] 

α- 
laktoalbumina 

[%] 
AA x  12,59a 17,37 10,34 10,27 5,64Aa 

 
A  SD 3,69 7,50 3,74 4,02 1,98 
 AB x  11,60 19,58 8,21Aa 11,11 6,46A 

  SD 6,70 5,64 2,40 4,24 2,45 
 AA x  9,91b 21,13 11,14B 10,52 7,83Ab 

B  SD 3,42 2,10 3,28 2,56 1,05 
 AB x  12,67 17,85 10,31b 12,40 9,97B 

  SD 5,19 4,66 3,35 3,99 3,27 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05); 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01). 

 

Próby siary krów o genotypie AB κ-CN ze stada A (AAB) charakteryzowały   

się niższym poziomem β-kazeiny w stosunku do siary ze stada B, niezależnie              

od genotypu (BAA - p≤0,01; BAB - p≤0,05). Ponadto stwierdzono wyższy udział       

tej frakcji w siarze krów o genotypie AA κ-CN, w porównaniu do siary krów                 

o genotypie AB. Podobną zależność uzyskali Szulc i wsp. (2010). Według innych 

autorów mleko krów o genotypie BB κ-CN charakteryzuje się najwyższym poziomem 

κ- i β-kazeiny (Mackle i wsp. 1999, Felenczak i wsp. 2006). Poziom κ-kazeiny          

jest znacznie wyższy w mleku krów o genotypie AB κ-CN w stosunku do mleka krów  

o genotypie AA (Mackle i wsp. 1999, Michalcová i Krupová  2007, Szulc i wsp. 2010).  
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W siarze krów o genotypie AA κ-CN (AAA) w stadzie A, stwierdzono niższy 

(p≤0,05) udział α-laktoalbuminy w stosunku do siary krów o tym samym genotypie     

ze stada B (BAA). W siarze krów ze stada A (AAA, AAB) oraz w siarze krów               

o genotypie AA κ-CN z stada B (BAA) odnotowano niższy (p≤0,01) udział                  

α-laktoalbuminy w stosunku do siary krów o genotypie AB ze stada B (BAB). 

Według Mackle i wsp. (1999) mleko krów o homozygotycznych genotypach BB 

i AA κ– CN charakteryzuje najwyższy udział α-laktoalbuminy w stosunku do mleka 

krów o genotypie AB. Uzyskane wartości wskazują na odwrotną zależność dla siary 

krów o genotypach AA i AB κ-CN. 

 

5.2.4. Immunoglobuliny klasy G w siarze i surowicy cieląt 

 

Poziom immunoglobulin klasy G w siarze krów o różnych genotypach κ-CN 

(tab. 21) kształtował się (AB > AA) podobnie jak zawartość białka ogólnego. Wyższy 

udział IgG obserwowano w siarze krów o genotypie AB κ-CN w obu stadach. Wyniki 

badań Zachwieji (2004) także wskazują na wyższy poziom IgG w siarze krów               

o genotypie AB κ-CN. 

W badaniach wielu autorów wykazano wzrost poziomu immunoglobulin klasy G 

w mleku i siarze pochodzącej od krów z zapaleniem wymienia (Kroll i wsp. 1996, 

Maunsell i wsp.1998, Urech i wsp. 1999). W przeprowadzonych badaniach stwierdzono 

wyższy poziom immunoglobulin klasy G, łączący się z podwyższoną liczbą komórek 

somatycznych w siarze krów ze stada B, w porównaniu do prób siary ze stada A. 

Jak wykazali Litwińczuk i wsp. (2006), prócz innych czynników, na przyrosty 

dobowe cieląt wpływa również genotyp κ-CN ich matek. Najwyższe wartości tej cechy 

uzyskano w grupie cieląt pochodzących od krów o genotypie AB κ-CN.  

Według Zachwieji (2004) najwyższy poziom białka i immunoglobulin 

stwierdzono w surowicy cieląt pochodzących od krów o genotypie BB κ-CN, najniższy 

zaś w grupie genotypu AA. Poziom immunoglobulin klasy G w surowicy cieląt            

w trzeciej dobie życia (tab. 21), urodzonych przez krowy o genotypie AB κ-CN            

w stadzie B (BAB) był wyższy w stosunku do pozostałych grup (AAA, AAB - p≤0,01; 

BAA - p≤0,05).  

Immunoglobuliny zawarte w siarze w niezmienionej postaci są wchłaniane        

w przewodzie pokarmowym cieląt, a następnie transportowane do krwi (Pritchett i wsp. 
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1991, Maunsell wsp. 1998). Istnieje ścisła zależność pomiędzy poziomem 

immunoglobulin klasy G w surowicy cieląt a jakością siary, czasem i sposobem          

jej podania (Maunsell wsp. 1998, Guliński i wsp. 2006, Błaszowska i Twardoń 2006). 

W badaniach własnych stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości IgG w siarze 

krów zwiększa się również koncentracja immunoglobulin klasy G w surowicy            

ich cieląt. 

 

Tabela 21. Poziom immunoglobulin klasy G w siarze krów i surowicy ich cieląt w 
trzeciej dobie życia w grupach genotypów κ-CN 

Stado 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

 Symbol  
statysty-
czny 

IgG 
[g/l] 

Siara krów 

IgG 
[g/l] 

Surowicy cieląt 
AA x  24,20a 23,71A 

 
A  SD 9,00 5,33 
 AB x  25,41a 25,06A 

  SD 6,63 5,52 
 AA x  26,39 25,30a 

B  SD 10,08 4,15 
 AB x  29,57b 28,61Bb 

  SD 5,99 4,62 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05); 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01). 
 

W stadzie A, w surowicy cieląt (tab. 22) sześciotygodniowych, urodzonych 

przez krowy o genotypie AA κ-CN (AAA), wykazano niższy (p≤0,01) poziom IgG      

w stosunku do surowicy cieląt od krów o genotypie AB κ-CN (AAB). Wyższy poziom 

IgG stwierdzono w tym okresie życia w surowicy cieląt w stadzie B. 

Analizując wyniki badań poziomu immunoglobulin klasy G można stwierdzić, 

że cielęta urodzone przez krowy o genotypie AB κ-CN charakteryzowały się wyższym 

poziomem biernej odporności wynikający z wyższej koncentracji IgG w siarze ich 

mtek. Ponadto u tych cieląt stwierdzono mniej intensywne obniżenie koncentracji IgG 

w surowicy do szóstego tygodnia życia. 
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Tabela 22. Poziom immunoglobulin klasy G w surowicy cieląt w wieku 2. i 6. tygodni 
w grupach genotypów κ-CN ich matek 

Stado 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

Symbol 
statystyczny 

 

IgG 
[g/l] w wieku 2. 

tygodni 
 

IgG 
[g/l] w wieku 6. 

tygodni  

AA x  20,77 10,07A 

A  SD 3,78 1,57 
 AB x  20,86 18,21B 

  SD 4,20 1,20 
 AA x  18,64 17,02 

B  SD 0,95 1,54 
 AB x  19,63 19,01 

  SD 2,38 1,14 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01). 
 

 

5.2.5. Składniki mineralne w siarze krów 

 

Odnotowano wyższy poziom wapnia, potasu i chloru (tab. 23) w siarze krów     

o genotypie AA κ-CN. Ponadto w stadzie A siara krów o genotypie AA κ-CN (AAA) 

charakteryzowała się wyższą (p≤0,05) zwartością fosforu w stosunku do siary krów      

o genotypie AB (AAB). Zachwieja (2004) uzyskał podobne rezultaty dla poziomu 

wapnia i fosforu w siarze krów o genotypie AA κ-CN w porównaniu do siary krów       

o genotypie AB.  

W obu stadach siara krów o genotypie AA κ-CN charakteryzowała się wyższą 

liczbą komórek somatycznych, co mogło wpłynąć na wyższy poziom jonów 

chlorkowych i potasasowych w badanych próbach. Rezultaty badań innych autorów 

potwierdzają powyższą zależność (Maunsell i wsp. 1998, Ogola i wsp. 2007, Zachwieja 

i wsp. 2007). 

Jednakże w badniach prowadzonych przez Kume i Tanabe (1993) wskazują     

na wyższy udział makroelementów w siarze krów o genotypie BB κ-CN. Również 

Sowiński (1993) uzyskał wyższy poziom fosforu i wapnia w mleku krów o genotypie 

BB κ-CN. 

W obu stadach w siarze krów o genotypie AA κ-CN (AAA i BAA) stwierdzono 

niższą (p≤0,01) zwartość sodu w stosunku do siary krów o genotypie AB (AAB i BAB). 
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Ponadto siarę krów ze stada B charakteryzował niższy (p≤0,01) poziom sodu                

w stosunku do siary krów ze stada A. 

Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że polimorfizm κ-CN krów, 

mimo obserwowanych różnic, w niewielkim stopniu wpływa na poziom związków 

mineralnych w siarze krów.  

 

Tabela 23. Poziom wybranych związków mineralnych w siarze krów w grupach 
genotypów AA i AB κ-CN  

Stado 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

Symbol 
statysty-

czny 

Ca 
[g/l] 

Mg 
[mg/l] 

K 
[g/l] 

Na 
[mg/l] 

P 
[g/l] 

Cl 
[g/l] 

 
AA x  0,98 173,59 1,60 326,57Bb 2,43a 4,80  

A  SD 0,23 42,43 0,36 67,33 0,40 0,37 
 AB x  0,95 170,00 1,47 405,41A 2,12b 4,76 
  SD 0,23 22,02 0,19 121,58 0,43 0,39 
 AA x  1,07 180,03 1,58 270,62Ba 2,39 4,76 

B  SD 0,37 72,17 0,25 39,70 0,66 0,39 
 AB x  0,99 190,70 1,44 333,45Bb 2,38 4,71 

  SD 0,13 29,36 0,25 81,69 0,27 0,42 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05); 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01). 

 

5.2.6. Skład oraz cechy fizyczne i biologiczne mleka 

 

Rezultaty badań innych autorów wskazują, że krowy o homozygotycznym 

genotypie AA κ-CN charakteryzuje najwyższa wydajność mleka, tłuszczu i białka. 

Natomiast najniższą zawartość tłuszczu i białka stwierdzono w mleku krów o genotypie 

BB κ-CN (Çardak A.D. 2005, Ziemiński i wsp. 2005, Michalcová i Krupová 2007, 

Sitkowska i wsp. 2008). Przeprowadzone badania nie potwierdzają takich zależności. W 

stadzie A wydajność krów (tab. 24) w grupach genotypów κ-CN kształtowała się na 

najwyższym poziomie dla genotypu AB (AB>AA), natomiast w stadzie B 

obserwowano odwrotną zależność (AA>AB). W stadzie A niezależnie od genotypu 

krów stwierdzono wyższą wydajność niż w stadzie B.  

Rezultaty badań innych autorów wskazują na wyższą wydajność tłuszczu w 

mleku krów o genotypie AB κ-CN w porównaniu do krów o genotypie AA (Felenczak i 

wsp. 2006). W badaniach własnych odnotowano odwrotną zależność w obu stadach, w 

sezonie zimowym.  



 94 

 

         Tabela 24. Wydajność krów, skład mleka oraz zawartość kazein i mocznika w zależności od sezonu doju i genotypów κ-CN 

Stado 
 

Sezon 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

 Symbol  
statysty-
czny 

Wydajność 
[kg] 

Sucha 
masa 
[%] 

Białko 
[%] 

Tłuszcz 
[%] 

Laktoza 
[%] 

Kazeina 
[%] 

Mocznik 
[mg/l] 

 AA x  25,29/a 14,02a/C 3,64A/ 4,77/B 5,01/Aa 2,82A/ 295,02a/A 

 I  SD 6,55 1,49 0,49 1,42 0,25 0,42 61,15 
  AB x  25,49/a 13,79/Ca 3,54A/ 4,60/B 5,06/B 2,76A/ 293,34a/A 

A   SD 7,71 1,18 0,46 1,00 0,21 0,43 65,45 
  AA x  28,84/A 13,32/Bb 3,07B/a 4,75/Bb 4,86/a 2,19B/A 243,90b/ 

 II  SD 9,04 0,93 0,41 0,70 0,15 0,24 42,29 
  AB x  31,18/a 13,14b/B 3,08B/A 4,54/Bb 4,87/a 2,13B/A 256,57 
   SD 9,75 0,88 0,35 0,79 0,23 0,22 40,58 
  AA x  24,22a/ 14,75B/Ab 3,09a/ 6,02B/A 4,92a/bc 2,76/B 266,55A/ 

 I  SD 6,82 1,05 0,65 1,07 0,18 0,25 108,70 
  AB x  23,34 13,90B/ 3,26 5,24B/A 4,88/Ab 2,75/B 277,91A/ 

B   SD 5,93 0,63 0,41 0,62 0,21 0,34 102,77 

  AA x  20,18 12,09A/A 3,43b/Bb 3,65A/Aa 4,61b/ 2,36/B 373,21B/B 

 II  SD 7,85 2,13 0,34 0,91 0,83 0,87 64,54 

  AB x  16,50b/Bb 12,52A/Ba 3,43b/Bb 3,79A/a 4,74b/ 2,60/B 354,38B/B 

   SD 5,76 0,72 0,33 0,61 0,22 0,28 34,81 
          a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
         A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
         a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
         A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Wyższa wydajność mleka w gospodarstwie A, w sezonie zimowym, łączyła się  

z niższą zawartością tłuszczu, niezależnie od genotypu κ-CN. Najwyższą zawartość 

białka stwierdzono w mleku krów w stadzie A, w sezonie zimowym, w grupie krów      

o genotypie AA κ-CN. Najniższą zaś w mleku tej samej grupy krów w sezonie letnim 

(3,07%). Niższy udział laktozy obserwowano w próbach mleka pozyskanych w okresie 

letnim, w obu stadach, co było prawdopodobnie związane z wysoką temperaturą          

w oborze, która powodowała stres cieplny, wpływający negatywnie na wydajność krów, 

obniżenie poziomu białka, tłuszczu i laktozy w mleku (Nardone i wsp. 1997, Bajwa       

i wsp. 2004). W stadzie B mleko krów w sezonie zimowym niezależnie od genotypu 

(BIAA, BIAB) charakteryzowało się wyższym (p≤0,01) poziomem tłuszczu w stosunku 

do prób mleka pozyskanych od krów w sezonie letnim (BIIAA, BIIAB). 

Wyniki badań prowadzonych przez wielu autorów wskazują na fakt,                 

że najwyższa wydajność białka charakteryzuje mleko krów o genotypie BB κ-CN (Ng-

Hang-Kwai 1998, Litwińczuk i wsp. 2006, Rachagani i Gupta 2008, Szulc i wsp. 2010). 

Natomiast inni autorzy odnotowali wyższy poziom białka i tłuszczu w mleku krów       

o genotypie AB κ-CN w stosunku do genotypu AA κ-CN (Mackle i wsp. 1999, 

Felenczak i wsp. 2006, Litwińczuk i wsp. 2006, Miciński i wsp. 2008, Sitkowska i wsp. 

2008, Szulc i wsp. 2010). Udział laktozy w mleku krów o genotypie AA κ-CN 

kształtuje się na wyższym poziomie w stosunku do mleka krów o genotypie BB κ-CN 

(Mackle i wsp. 1999, Szulc i wsp. 2010). Rezultaty badań Botaro i wsp. (2009) 

wskazują na zmiany poziomu laktozy w mleku, dla kolejnych genotypów: 

BB>AB≥AA. 

Uzyskne wyniki wskazują na większy wpływ sezonu doju oraz systemu 

utrzymania krów (stada) niż genotypu κ-CN na wydajność mleka oraz udział tłuszczu, 

białka i laktozy w mleku. Zawartość laktozy kształtowała się na wyższym poziomie     

w mleku krów w stadzie A, żywionego mieszanką TMR. Natomiast poziom białka był 

wyższy, a tłuszczu niższy w stadzie A w sezonie zimowym. Według badań innych 

autorów wydzielina gruczołu mlekowego krów żywionych mieszanką TMR 

charakteryzuje się wyższym udział białka, a niższym laktozy i tłuszczu w porównaniu 

do mleka pozyskanego od krów żywionych tradycyjnie (Bargo i wsp. 2002, Jasińska      

i wsp. 2010).  

Rezultaty badań innych autorów wskazują na wpływ polimorfizmu κ-CN         

na udział suchej masy w mleku krów. Mleko krów o genotypie BB κ-CN charakteryzuje 

się najwyższym poziomem suchej masy (Michalcová i Krupová 2007, Szulc i wsp. 
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2010). Natomiast Felenczak i wsp. (2006) stwierdzili najwyższy poziom suchej masy   

w mleku krów o genotypie AB κ-CN (13,83%), niższy natomiast w mleku krów            

o genotypie AA (13,23%). W stadzie A stwierdzono wyższy udział suchej masy           

w mleku krów o genotypie AA κ-CN niezależnie od sezonu. Podobna zależność 

występowała w stadzie B, w sezonie letnim. 

Zdaniem innych autorów na zmienność poziomu suchej masy w mleku znaczący 

wpływ ma pora roku (Litwińczuk i wsp. 2006a, Guliński i wsp. 2008, Botaro i wsp. 

2009). W analizowanych próbach mleka z obu stad stwierdzono obniżenie poziomu 

suchej masy w sezonie letnim, co spowodowane jest obniżeniem udziału tłuszczu           

i laktozy w mleku, w tym okresie.  

Zawartość kazein w mleku była najwyższa w sezonie zimowym zarówno          

w stadzie A jak i B. Pomiędzy gospodarstwami, w sezonach, nie stwierdzono istotnych 

różnic dla udziału kazein w mleku. 

Według badań innych autorów mleko od krów o genotypie AA κ-CN 

charakteryzuje się znacznie wyższym poziomem białek serwatkowych, natomiast 

genotyp BB β-LG i BB κ-CN wpływa na zwiększenie poziomu kazein w stosunku      

do mleka od krów pozostałych genotypów β-LG/κ-CN (Peterson i wsp. 1999, 

Michalcová i Krupová 2007). Zależności te potwierdzają także wyniki innych autorów, 

którzy uzyskali następujący układ genotypów κ-CN dla obniżającego się poziomu 

kazein w mleku: BB>AB>AA (Mackle i wsp. 1999, Felenczak i wsp. 2006). Udział 

kazein w mleku zależny jest również od pory roku, w okresie letnim mleko 

charakteryzuje się niższą ich zawartością (Litwińczuk i wsp. 2006a, Guliński i wsp. 

2008).  

W obrębie stad i sezonów nie stwierdzono różnic dla zawartości mocznika        

w mleku między genotypami κ-CN. Mackle i wsp. (1999) stwierdzili wyższy poziom 

mocznika w mleku krów o genotypie AB w porównaniu do BB. Natomiast Miciński      

i wsp. (2008) odnotowali z kolei wyższy poziom mocznika w mleku krów o genotypie 

AA κ-CN w stosunku do mleka krów o genotypie AB.  

Wykazano istotne różnice w poziomie mocznika w mleku między sezonami, 

zarówno w stadzie A (p≤0,05), jak i w drugim stadzie (p≤0,01). Wyższy poziom 

mocznika w sezonie letnim w porównaniu do zimowego kształtował się w stdzie         

B, natomiast w stadzie A stwierdzono odwrotną zależność Rezultaty badań innych 

autorów wskazują na wyższy poziom mocznika w sezonie letnim w stosunku do sezonu 

zimowego (Litwińczuk i wsp. 2006a, Guliński i wsp. 2008). 
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Tabela 25. Właściwości fizyko-chemiczne mleka krów w zależności od sezonu doju       
i genotypów κ-CN 

Stado 
 

Sezon 
 

Genotyp  
κ-CN 

 

Symbol 
statysty-

czny 

 
pH 

 

oSH 
 

Gęstość 
[g/dm3] 

 
Oporność 

[Ω] 

Termo-
stabilność 

[ml 
CH3CH2OH] 

 AA x  6,69Aa/ 6,90A 1,040/Aa 563,94A/A 2,27A/ 

 I  SD 0,09 1,17 0,039 54,08 0,50 
  AB x  6,69Aa/ 7,03A 1,029 566,96A/A 2,25A/ 

A   SD 0,07 1,24 0,002 56,65 0,56 
  AA x  6,58B/a 5,53B/A 1,029 494,58B/A 4,58B/A 

 II  SD 0,05 0,60 0,002 38,23 1,67 
  AB x  6,61b/c 5,23B/A 1,029 500,57B/A 4,07B/A 

   SD 0,06 0,53 0,002 34,13 1,48 
  AA x  6,69/Aa 7,03A/B 1,029 591,58A/B 3,45A/ 

 I  SD 0,07 0,91 0,002 64,72 0,88 
  AB x  6,65/bc 6,98A/B 1,029 590,48A/B 3,31A/ 

B   SD 0,21 0,62 0,002 80,97 0,52 

  AA x  6,65/bc 5,71B/B 1,029/B 468,15B/B 2,28B/B 

 II  SD 0,07 2,16 0,001 43,74 0,70 

  AB x  6,63/bc 6,42B/B 1,030/b 461,11B/B 2,38B/B 

   SD 0,13 0,65 0,001 36,69 0,75 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 

 

W przeprowadzonych badaniach (tab. 25) poziom kwasowości czynnej mleka 

krów ze stada A w sezonie zimowym (AIAA, AIAB) był wyższy w stosunku do mleka 

z sezonu letniego (AIIAAp≤0,01; AIIAB p≤0,05). W stadzie B, w obu sezonach, 

kwasowość czynna kształtowała się na zbliżonym poziomie. Rezultaty innych badań 

potwierdzają uzyskane w tym zakresie wyniki (Botro i wsp. 2009). W każdym 

przypadku wartości dotyczące poziomu kwasowości odpowiadały wynikom 

znalezionym w piśmiennictwie (Batavani i wsp. 2007, Park i wsp. 2007). W stadzie     

A stwierdzono wyższy ciężar właściwy mleka krów o genotypie AA κ-CN w sezonie 

zimowym (AIAA) w porównaniu do mleka krów ze stada B sezon letni niezależnie     

od genotypu (BIIAA - p≤0,01 i BIIAB - p≤0,05). Z innych badań wynika, że gęstość 

mleka jest nieznacznie niższa u krów żywionych w systemie tradycyjnym w stosunku 

do mleka krów żywionych TMR. Ponadto wskazują na zależność między gęstością,      

a poziomem białka w mleku, na którego udział wpływa pora roku (Staszak 2006, 

Szlachta i Podawca 2007, Jasińskiej i wsp. 2010). Rezultaty badań innych autorów 
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wskazują wpływ genotypu κ-CN na zmiany gęstości mleka (BB>AB>AA) (Felenczak   

i wsp. 2006). W badaniach własnych nie odnotowano wpływu genotypu κ-CN             

na zmianę gęstości mleka krów. 

Według innych autorów mleko krów o genotypie AA κ-CN charakteryzuje      

się znacznie wyższym poziomem białek serwatkowych, co w konsekwencji może 

wpłynąć na obniżenie jego termostabilności i zmianę kwasowości potencjalnej 

(Peterson i wsp. 1999, Michalcová i Krupová 2007). Uzyskane rezultaty                      

nie potwierdzają występowania powyższych zależności. 

W obu stadach stwierdzono wyższą (p≤0,01) oporność oraz termostabilność 

mleka w sezonie zimowym, w porównaniu do sezonu letniego (AIAA, AIAB : AIIAA, 

AIIAB oraz BIAA, BIAB : BIIAA, BIIAB). W sezonie letnim odnotowano wyższą 

(p≤0,01) termostabilność mleka w stadzie A (AIIAB AIIAA) w stosunku do mleka      

ze stada B (BIIAA, BIIBB). Wykazano wyższą kwasowość potencjalną mleka              

w sezonie zimowym w stosunku do sezonu letniego (AIAA, AIAB : AIIAA, AIIAB- 

p≤0,01 oraz BIAA, BIAB : BIIAA, BIIAB- p≤0,05). Mleko krów ze stada A w sezonie 

letnim (AIIAA, AIIAB) cechowała niższa (p≤0,01) wartość oSH w stosunku do mleka 

krów ze stada B. 

Rezultaty badań innych autorów wskazują na wpływ genotypu κ-CN krów       

na kwasowość potencjalną oraz termostabilność mleka. Według Felenczaka i wsp. 

(2006) najwyższą kwasowością (oSH) i termostabilnością charakteryzuje się mleko 

krów o genotypie BB κ-CN, a najniższą krów o genotypie AA. Szulc i wsp. (2010) 

najwyższą termostbioność, kwasowość oSH oraz oporność stwierdzili w mleku krów     

o genotypie AB κ-CN.  

Nardone i wsp. (1997) wykazali, że o wzroście liczby komórek somatycznych  

w mleku decyduje również pora roku. W sezonie letnim wysokie temperatury wpływają 

korzystnie na rozwój drobnoustrojów, które rozpatrywane są jako czynnik etiologiczny 

stanów zapalnych wymienia (Nawrotek i wsp. 2005). 

Ogólna liczba drobnoustrojów (tab. 26) w mleku krów ze stada A w sezonie 

zimowym (AIAA, AIAB) była niższa (p≤0,01) w stosunku do mleka krów o genotypie 

AA κ-CN w sezonie letnim (AIIAA). Mleko krów o genotypie AA κ-CN w sezonie 

zimowym (AIAA) charakteryzowało się niższą (p≤0,05) ogólną liczbą drobnoustrojów 

w stosunku do mleka krów o genotypie AB κ-CN w sezonie letnim (AIIAB). W mleku 

krów w stadzie B stwierdzono niższą liczbę drobnoustrojów w stosunku do mleka krów 

ze stada A w sezonie letnim (AIIAB- p≤0,05; AIIAA- p≤0,01). W stadzie                      
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B odnotowano wyższą OLD w mleku krów o genotypie AA κ-CN w porównaniu do 

mleka krów o genotypie AB, co potwierdzają również rezultaty badań innych autorów 

(Szulc i wsp. 2010). 

 
Tabela 26. Ogólna liczba drobnoustrojów oraz liczba komórek somatycznych w mleku 
krów w zależności od sezonu doju i genotypów κ-CN  

Stado 
 

Sezon 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

 Symbol  
statysty-
czny 

OLD x 
1000 

[jtk./ml] 

LKS 
[tys./ml] 

 AA x  152,72Aa/ 459,71 
 I  SD 181,05 801,44 
  AB x  270,06A/ 235,41/A 

A   SD 600,88 333,06 
  AA x  654,08B/A 215,54/A 

 II  SD 1038,57 525,22 
  AB x  522,30b/a 424,55 
   SD 721,35 917,12 
  AA x  133,87/Bb 216,97a/ 

 I  SD 93,45 440,49 
  AB x  110,75/Bb 353,68 

B   SD 43,15 688,41 

  AA x  160,30/Bb 565,32 

 II  SD 57,09 394,44 

  AB x  147,55/Bb 674,05b/B 

   SD 45,62 394,36 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 

 

W stadzie B mleko krów o genotypie AA κ-CN w sezonie zimowym (BIAA) 

charakteryzowało się niższą (p≤0,01) liczbą komórek somatycznych w stosunku          

do mleka krów o genotypie AB κ-CN w sezonie letnim (BIIAB). W stadzie A w mleku 

krów o genotypie AB κ-CN w sezonie zimowym (AIAB) oraz w mleku krów                

o genotypie AA κ-CN w sezonie letnim (AIIAA) stwierdzono niższy (p≤0,05) poziom 

komórek somatycznych, w porównaniu do prób mleka krów o genotypie AB κ-CN       

w sezonie letnim w stadzie B (BIIAB). Jak wskazują rezultaty badań innych autorów 

najwyższa liczba komórek somatycznych w mleku łączy się z genotypem BB κ-CN 

(Botaro i wsp. 2009, Szulc i wsp. 2010).  

Mleko krów o genotypie AB κ-CN w stadzie B charakteryzowało się wyższym 

poziomem LKS w stosunku do mleka krów o genotypie AA κ-CN. Wyniki 
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prezentowane przez Botaro i wsp. (2009) potwierdzają uzyskane rezultaty. Jednak inni 

autorzy uzyskali odwrotną zależność, liczba komórek somatycznych była znacznie 

wyższa w mleku krów o genotypie AA κ-CN w porównaniu do mleka krów o genotypie 

AB (Miciński i wsp. 2008). 

W obu stadach, niezależnie od genotypu κ-CN krów, najwyższy udział 

procentowy zwierząt stwierdzono w grupie o LKS do 400 tys./ml w mleku (grupa I) 

(rys. 4). Najniższy zaś w grupie o LKS powyżej 1 mln/ml w mleku (grupa III). 
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Rys. 4. Udział procentowy krów w grupach genotypów     
κ-CN w zależności od liczby komórek somatycz w mleku

Stado A- AA Stado A- AB Stado B- AA Stado B- AB

 

5.2.7. Udział frakcji białkowych w mleku krów 

 

W okresie letnim, w porównaniu do wiosennego, mleko charakteryzuje            

się niższym poziomem α-, β-kazeiny, α-laktoalbuminy, ale wyższym udziałem             

κ-kazeiny oraz albuminy surowiczej (Bernabucci i wsp. 2002). W mleku krów (tab. 27) 

o genotypie AA κ-CN, w stadzie A, w sezonie zimowym (AIAA) stwierdzono niższy 

(p≤0,05) udział albuminy surowiczej w porównaniu do prób mleka z sezonu letniego 

(AIIAA, AIIAB). Wy ższy udział albuminy surowiczej stwierdzono także w sezonie 



 101 

zimowym w mleku krów w stadzie B. Mleko krów w stadzie A charakteryzował 

wyższy poziom albumin w porównaniu do mleka krów w stadzie B. Nie wykazano 

istotnego wpływu genotypu κ-CN na zawartość albuminy surowiczej w mleku krów. 

Rezultaty badań innych autorów wskazują na wpływ genotypu krów na udział albuminy 

surowiczej w mleku, który kształtuje się dla genotypów κ-CN następująco: AA ≥ AB > 

BB (Mackle i wsp. 1999, Heck i wsp. 2007).  

Wyższym udziałem α-kazeiny charakteryzowały się próby mleka krów              

w sezonie letnim (AII i BII). W stadzie A poziom α-kazeiny okazał się prawie 

dwukrotnie niższy w sezonie zimowym. Podobnej tendencji nie obserwowano w stadzie 

B, mimo także niższego udziału α-kazeiny w tym okresie. 

Istotnie wyższy (p≤0,01) procentowy udział β-kazeiny w porównaniu               

do wartości uzyskanych w mleku krów w stadzie A, stwierdzono w mleku krów            

o genotypie AA κ-CN, w sezonie letnim, w drugim stadzie. W mleku krów w stadzie B, 

w okresie zimowym, obserwowano niższy udział (p≤0,05) białka tej frakcji. Podobnie 

jak w przypadku albuminy surowiczej i α-kazeiny nie wykazano istotnego związku 

między genotypem κ-CN a udziałem β-kazeiny w mleku krów. W stadzie A udział      

α-kazeiny w mleku krów o genotypie AA κ-CN był wyższy niż w mleku krów               

o genotypie AB κ-CN. Rezultaty badań innych autorów potwierdzają uzyskaną 

zależność (Mackle i wsp. 1999, Szulc i wsp. 2010). 

Mleko krów o genotypie AA κ-CN ze stada B w sezonie letnim (BIIAA) 

charakteryzowało się wyższym udziałem β-kazeiny w stosunku do mleka krów z sezonu 

zimowego (BIAA, BIAB- p≤0,05) oraz mleka w stadzie A, niezależnie od sezonu oraz 

genotypu krów (p≤0,01). Według innych autorów mleko krów o genotypie BB κ-CN 

charakteryzuje się najwyższym poziomem β-kazeiny, który dla genotypów kształtuje  

się następująco BB>AB>AA κ-CN (Mackle i wsp. 1999). Natomiast Szulc i wsp. 

(2010) wykazali, żw najniższy poziom tej frakcji białkowej charakteryzuje mleko krów 

o genotypie (BB>AA>AB). W badaniach własnych nie odnotowano jednoznacznego 

wpływu polimorfizmu κ-CN na udział β-kazeiny w mleku. 

Wyższą zawartością κ-kazeiny charakteryzowały się próby mleka w stadzie     

B. W obu stadach odnotowano niższy udział procentowy κ-kazeiny w mleku krów        

o genotypie AA κ-CN. Ponadto wyższym udziałem κ-kazeiny charakteryzowały         

się próby mleka w sezonie letnim (AII i BII). 

Najkrótszy czas krzepnięcia oraz najwyższą wydajność serowarska 

charakteryzuje mleko krów o genotypie BB κ-CN, a wydajność serowarska                
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jest współzależna z poziomem kazein w mleku (Felenczak i wsp. 2006). W badaniach 

własnych poziom κ-kazeiny był wyższy w mleku krów o genotypie AB κ-CN. Rezultaty 

badań innych autorów potwierdzają uzyskane wyniki (Mackle i wsp. 1999, Michalcová 

i Krupová 2007, Szulc i wsp. 2010).  

 

Tabela 27. Udział frakcji białkowych w mleku krów w zależności od sezonu doju i 
genetycznego polimorfizmu κ-CN  

Stado 
 

Sezon 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

Symbol 
statysty
-czny 

Albumina 
surowicza 

[%] 

α- 
kazeina 

[%] 

β- 
kazeina 

[%] 

κ- 
kazeina 

[%] 

α- lakto-
albumina 

[%] 
 AA x  16,22a/Ca 19,17A/A 14,71/A 13,34/A 11,17a/ 

 I  SD 6,58 6,96 5,22 3,98 6,42 
  AB x  17,07 18,06A/A 13,43/A 14,48/a 14,61/a 

A   SD 6,58 7,21 5,09 4,46 11,20 
  AA x  20,22b/A 34,57B/a 12,56/A 16,23 16,42b/Ab 

 II  SD 3,29 4,94 3,18 3,10 3,93 
  AB x  19,51b/A 32,94B/ 14,21/A 16,48 16,86b/Ab 

   SD 3,29 6,83 3,39 4,01 3,35 
  AA x  11,83/B 32,25a/B 14,89a/ 14,27a/ 11,67/a 

 I  SD 2,96 4,90 3,25 6,02 2,54 
  AB x  10,01/B 28,72A/Bb 15,64a/ 16,12 9,14a/Bb 

B   SD 4,33 11,37 6,96 2,68 4,26 

  AA x  12,72/Cb 37,83Bb/B 19,18b/B 15,92 14,36b/ 

 II  SD 3,83 7,15 6,92 7,58 7,28 

  AB x  13,00/Cb 37,71Bb/B 16,17 18,26b/Bb 14,86b/ 

   SD 4,57 7,41 4,49 6,32 4,96 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
 

Podobnie jak w przypadku κ-kazeiny i α-kazeiny wykazano wyższy (p≤0,05) 

udział α-laktoalbuminy w próbach mleka w sezonie letnim (AII i BII). α-laktoalbumina 

należy do grupy białek serwatkowych, których poziom jest determinowany między 

innymi przez polimorfizm κ-CN (Michalcová i Krupová 2007). Według innych autorów 

najwyższy poziom białek serwatkowych znajduje się w mleku krów o genotypie AA   

κ-CN (Mackle i wsp. 1999, Felenczak i wsp. 2006). W badaniach odnotowano 

odwrotną tendencje. W stadzie A, a także w sezonie letnim w stadzie B, stwierdzono 

bowiem wyższy poziom α-laktoalbuminy w mleku krów o genotypie AB κ-CN. 
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5.2.8. Zawartość składników mineralnych w mleku krów 

 

W skład micelli kazeinowych wchodzą koloidalne fosforany wapnia, sole 

magnezu, sodu, potasu, które wpływają na stabilizację ich struktury (Rollema 1992). 

Poziom kazein w mleku zależny jest między innymi od genetycznego polimorfizmu    

κ-CN. Układ genotypów dla obniżającego się poziomu kazein jest następujący: 

BB>AB>AA κ-CN (Mackle i wsp. 1999, Felenczak i wsp. 2006, Michalcová i Krupová 

2007). Można wnioskować, że najniższy poziom wapnia powinien być obserwowany   

w mleku krów homozygotycznych AA. W badaniach (tab. 28) uzyskano odwrotną 

tendecję. Wyższym poziomem wapnia charakteryzowało się mleko krów o genotypie 

AA κ-CN. W mleku krów o genotypie AA κ-CN w stadzie A odnotowano niższą 

(p≤0,05) zawartość wapnia w sezonie zimowym (AIAA) w stosunku do mleka krów w 

sezonie letnim (AIIAA). Podobny wpływ sezonu na poziom wapnia w mleku krów 

niezależnie od genotypu odnotowali również inni autorzy (Rasooli i wsp. 2004). 

Natomiast w stadzie B stwierdzono odwrotną zależność. 

Udział wapnia w mleku utrzymywał się na poziomie od 0,87 do 1,02 g/l. Inni 

autorzy w swoich badaniach uzyskiwali średnio o 20% wyższą zawartość wapnia (Kinal 

i wsp. 2007a, Rodriguez i wsp. 2001). 

Zawartość magnezu i potasu w mleku krów kształtowała się na poziomie 

zbliżonym do wartości uzyskanych w badaniach (Kume i wsp. 1998, Rodriguez i wsp. 

2001, Gabryszuk i wsp 2008). W obu stadach w sezonie zimowym  mleko krów            

o genotypie AA κ-CN  charakteryzowało się wyższym (p≤0,01 stado A, p≤0,05 stado 

B) poziomem potasu w stosunku do mleka krów o genotypie AB κ-CN. Ponadto           

w sezonie letnim stwierdzono wyższy poziom potasu w mleku krów o genotypie AB   

κ-CN, co sugeruje brak wpływu polimorfizmu κ-CN na jego zawartość. Zawartość 

magnezu w mleku krów o genotypie AB κ-CN w stadzie B kształtowała                      

się na wyższym poziomie w porównaniu do mleka krów o genotypie AA κ-CN.           

W gospodarstwie A nie odnotowano powyższej zależności. 
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Tabela 28. Poziom wybranych makroelementów w mleku krów w zależności od sezonu 
doju i genotypów κ-CN  

Stado 
 

Sezon 
 

Genotyp 
κ-CN 

 

Symbol 
statysty
-czny 

Ca 
[g/l] 

Mg 
[mg/l] 

K 
[g/l] 

Na 
[mg/l] 

P 
[g/l] 

Cl 
[g/l] 

 
 AA x  0,93a/b 127,23/B 1,54A/A 482,86/A 0,91 1,67/a  

 I  SD 0,07 12,01 0,09 57,15 0,08 0,32 
  AB x  0,92 138,09/Ba 1,43Ba/A 454,86/a 0,95/A 1,56 

A   SD 0,15 14,36 0,12 30,44 0,07 0,31 
  AA x  1,01b/Aa 136,63/Ba 1,46B/A 469,40/Bb 0,91 1,86/B 

 II  SD 0,11 19,88 0,05 83,41 0,06 0,38 
  AB x  0,95/a 124,09 1,50b/A 450,20 0,92 1,79/Ab 

   SD 0,07 16,83 0,04 48,10 0,09 0,55 
  AA x  1,02Aa/a 109,78/b 1,32ac/B 434,80 0,93a/ 1,80Ba/ 

 I  SD 0,09 56,07 0,08 104,04 0,04 0,63 
  AB x  0,90B/B 99,31a/A 1,26Bbc/B 438,60 0,87b/B 1,70 

B   SD 0,09 47,01 0,04 71,78 0,08 0,38 

  AA x  0,93b/ 120,50b/ 1,31C/B 402,17/Cb 0,93a/ 1,41b/Aa 

 II  SD 0,16 19,94 0,06 46,59 0,08 0,21 

  AB x  0,87B/Bb 119,93b/ 1,37Ab/B 410,40/Ba 0,87b/B 1,36Ab/C 

   SD 0,05 11,93 51,79 51,79 0,08 0,43 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 

 

W stadzie B w mleku krów o genotypie AA κ-CN zawartość fosforu 

kształtowała się na wyższym poziomie przy jednoczesnym obniżeniu poziomu sodu.   

W stadzie A podobną zależność uzyskano w mleku krów o genotypie AB κ-CN. 

W obu stadach niezależnie od sezonu produkcji udział jonów chlorkowych 

kształtował się na wyższym poziomie w mleku krów o genotypie AA κ-CN. Rezultaty 

badań innych autorów wskazują na dodatnią zależność pomiędzy liczbą komórek 

somatycznych w mleku a poziomem jonów chlorkowych (Maunsell i wsp. 1998, Ogola 

i wsp. 2007, Zachwieja i wsp. 2007). W badaniach własnych odnotowano wzrost 

zawartości jonów chlorkowych w próbkach mleka o wyższej liczbie komórek 

somatycznych w obu stadach, niezależnie od genotypu krów.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań genetyczny polimorfizm κ-CN               

w ograniczonym stopniu współdecyduje o udziale związków mineralnych w mleku. 

Istotne zmiany poziomu składników mineralnych w mleku są możliwe do uzyskania 

głównie przez modyfikację żywienia mineralnego krów (Tucker i wsp.1991, Strusińska 

i wsp. 2004, Kehoe i wsp. 2007).  
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5.3 Cechy fizyko-chemiczne oraz udział frakcji białkowych w siarze i mleku krów 

w zależności od liczby komórek somatycznych i genotypu κ-kazeiny 

 

5.3.1. Zmiany analizowanych cech w siarze krów 

 

W analizowanych próbach siary zawartość podstawowych składników (tab. 29) 

odpowiadała wartościom uzyskiwanym w pracach innych autorów (Pritchett i wsp. 

1991, Szulc i Zachwieja 1998). W obu stadach najwyższy poziom suchej masy (stado  

A - 24,98% i stado B - 26,22%) stwierdzono w siarze krów o liczbie komórek 

somatycznych do 400 tys./ml i genotypie AA κ-CN. Obserwowano obniżenie poziomu 

suchej masy w siarze krów o LKS powyżej 1 mln/ml, niezależnie od genotypu w 

stosunku do siary o LKS do 400 tys./ml (stado A: AA κ-CN p≤0,01, AB κ-CN p≤0,05, 

stado B: p≤0,01). Rezultaty badań innych autorów potwierdzają uzyskaną zależność 

(Zachwieja i wsp. 2001, Zachwieja 2004). W stadzie A wykazano w siarze krów o LKS 

do 1 mln/ml wyższy poziom suchej masy w próbach pozyskanych od krów o genotypie 

AB κ-CN. W stadzie B zaobserwowano odwrotną tendencję, poziom suchej masy ulegał 

obniżeniu (od. 3 do 10%) w siarze krów o genotypie AB κ-CN. Jak wynika z badań 

innych autorów udział suchej masy w wydzielinie gruczołu mlekowego krów                

o genotypie AA κ-CN powinien kształtować się na wyższym poziomie w stosunku      

do krów o genotypie AB κ-CN (Zachwieja 2004, Szulc i wsp. 2010). 

Rezultaty wcześniejszych badań wskazują na dodatnią zależność pomiędzy 

udziałem białka w mleku a liczbą komórek somatycznych (Klei i wsp. 1998, 

Mroczkowski i wsp. 1999, Sarikaya i wsp. 2006). Natomiast Zachwieja (2004)             

w swoich badaniach odnotował w próbach siary obniżenie zawartości białka ogólnego 

wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych. W obu stadach stwierdzono niższy 

poziom białka w siarze krów o wyższej liczbie komórek somatycznych. Siara krów       

o genotypie AB κ-CN i LKS powyżej 1 mln/ml charakteryzowała się najniższym 

udziałem białka, a jego poziom kształtował się w stadzie A i B odpowiednio: 11,88%    

i 9,47%. Siara krów o genotypie AA κ-CN i liczbie komórek somatycznych powyżej 

400 tys./ml charakteryzowała się wyższym poziomem białka w stosunku do siary krów 

o genotypie AB κ-CN. Uzyskane wartości dla poziomu białka potwierdzają wyniki 

badań innych autorów (Zachwieja 2004, Ziemiński i wsp. 2005, Michalcová i Krupová 

2007). Natomiast odwrotną zależność tj. wyższy poziom białka w wydzielinie gruczołu 
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mlekowego krów o genotypie AB κ-CN w stosunku do krów o genotypie AA κ-CN 

odnotowali Mackle i wsp. (1999) oraz Felenczak i wsp. (2006). 

W stadzie A, w siarze krów o genotypie AB κ-CN odnotowano obniżenie 

poziomu tłuszczu z 7,00% do 3,05% w próbach siary o wyższej LKS, co potwierdzają 

wyniki przeprowadzonych wcześniej badań, które wskazują na zmniejszenie udziału 

tłuszczu w siarze i mleku w stanach zapalnych gruczołu mlekowego (Sawa i Oler 1999, 

Sawa i wsp. 2000, Zachwieja 2004). W obu stadach odnotowano wyższy udział tłuszczu 

w siarze krów o genotypie AB κ-CN i LKS do 1 mln/ml. Odwrotną zależność w swoich 

badaniach stwierdził Zachwieja (2004). Jednak rezultaty badań innych autorów 

zajmujących się analizami mleka, wskazują na wyższy poziom tłuszczu w mleku krów  

o genotypie AB κ-CN (Mackle i wsp. 1999, Felenczak i wsp. 2006).  

W stadzie A w siarze krów o genotypie AB κ-CN oraz w stadzie                        

B zaobserwowano wzrost poziomu laktozy w próbach o wyższej LKS. Rezultaty badań 

innych autorów analizujących wpływ LKS na skład mleka i siary nie potwierdzają      

tej zależności (Mroczkowski i wsp.1999, Kornalijnslijper i wsp. 2003, Zachwieja 2004, 

Sarikaya i wsp. 2006). 

W stadzie A w siarze krów o genotypie AB κ-CN i LKS powyżej 400 tys./ml 

stwierdzono zwiększony udział laktozy, sięgający prawie 60%, w porównaniu do prób 

siary krów o genotypie AA κ-CN. W stadzie B odnotowano podobną zależność          

we wszystkich grupach doświadczalnych, jednak maksymalny wzrost zawartości 

laktozy wynosił tylko 25%.  

Wpływ genetycznego polimorfizmu κ-CN na udział laktozy w wydzielinie 

gruczołu mlekowego krów potwierdzają wyniki badań innych autorów, którzy 

stwierdzili niższy poziom laktozy dla genotypu AA κ-CN (AB>AA) (Zachwieja 2004, 

Felenczak i wsp. 2006). Natomiast Szulc i wsp. (2010) odnotował odwrotną zależność: 

AA > AB.  
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             Tabela 29. Skład podstawowy siary krów w zależności od liczby komórek somatycznych i genotypów κ-CN  
Stado 

 
 Grupa 
LKS 

Genotyp 
 κ-CN 

 Symbol 
statystyczny 

 Sucha masa 
[%] 

Białko 
[%] 

Tłuszcz 
[%] 

Laktoza 
[%] 

  AA x  24,98A/B 16,35AC/b 5,57A/A 2,25A/Ba 

 I  SD 3,28 1,83 1,83 0,22 
  AB x  27,95BCb/A 18,88B/A 7,00A 1,63B/ 

   SD 0,68 0,35 1,01 0,11 
  AA x  20,84Ba/A 15,69b/A 3,83B/Aa 2,11B/ 

A II  SD 1,21 2,28 0,12 0,39 
  AB x  22,04Bb/A 13,47B/A 5,35C/ 2,58B/ 

   SD 5,62 5,51 0,87 0,92 
  AA x  24,61Ba/a 15,19B/C 7,27BC/ 1,33B/ 

 III  SD 0,34 0,16 0,23 0,06 
  AB x  19,02Ca/ 11,88Ca/ 3,05BC/ 3,20A/A 

   SD 0,90 2,78 1,84 0,49 
  AA x  26,22Bb/A 16,61B/Aa 4,45b/B 1,80Ba/C 

 I  SD 2,31 1,26 4,32 0,45 
  AB x  23,34Bb/A 15,71B/Aa 6,97B/ 2,29Ba/C 

B   SD 5,70 2,64 1,64 0,93 

  AA x  24,65a/B 16,46B/ 2,55Aa/B 2,19b/ 

 II  SD 6,28 1,33 0,07 0,93 

  AB x  23,91Bb/A 15,16B/ 5,50B/B 2,45B/Bb 

   SD 5,46 3,34 2,46 0,23 

  AA x  18,43A/B 10,68A/B 4,29b/b 2,89b/ 

 III  SD 0,25 0,01 0,01 0,22 

  AB x  18,61A/B 9,47A/B 4,28b/B 3,88Aa/ 

   SD 0,02 0,04 1,11 0,04 
                  a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
                 A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
                 a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
                 A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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W stadzie B w siarze krów o genotypie AB κ-CN stwierdzono wyższy udział 

albuminy surowiczej, który następował wraz ze wzrostem liczby komórek 

somatycznych, natomiast w stadzie A odnotowano odwrotną tendencję (tab. 30). Inni 

autorzy obserwowali dodatnią zależność pomiędzy liczbą komórek somatycznych a 

zawartością albuminy surowiczej w mleku (Urech i wsp. 1999, Bärbel i wsp. 2005, 

Batavani i wsp. 2007, Zeng i wsp. 2009). 

Siara krów o genotypie AB κ-CN w stadzie A i LKS do 1 mln/ml 

charakteryzowała się wyższym udziałem procentowym albumin (od 0,99 do 1,75%)     

w stosunku do siary krów o genotypie AA κ-CN. W siarze krów o LKS powyżej 400 

tys./ml w stadzie B stwierdzono podobną zależność jednak różnice w obrębie 

genotypów mieściły się w granicach 0,21-1,48%. Rezultaty badań innych autorów 

wskazują na porównywalny udział albuminy surowiczej w mleku dla genotypów AA i 

AB κ-CN (Mackle i wsp. 1999, Heck i wsp. 2007). 

Udział α-kazeiny w siarze krów o genotypie AA κ-CN i LKS do 1 mln/ml w 

stadzie A kształtował się na wyższym poziomie niż w siarze krów o genotypie AB,     

co potwierdza wyniki innych badań (Mackle i wsp. 1999, Szulc i wsp. 2010). W stadzie 

B podobną zależność odnotowano w siarze krów o LKS od 401 tys. do 1 mln/ml.        

W obu stadach najniższy udział procentowy α-kazeiny stwierdzono w siarze krów         

o genotypie AA κ-CN i LKS powyżej 1 mln/ml. Wynosił on w stadzie A 12,76%,         

a w stadzie B 18,25%. 

W stadzie A najniższy udział β-kazeiny (11,32%) obserwowano w siarze krów  

o genotypie AA κ-CN i LKS do 400 tys./ml (p≤0,01 i p≤0,05). Natomiast w stadzie      

B udział tej frakcji kształtował się na najniższym poziomie (9,64%) w siarze krów        

o genotypie AB κ-CN krów i LKS powyżej 1mln/ml (p≤0,01). Nie stwierdzono 

jednoznacznego wpływu genotypu κ-CN przy uwzględnieniu poziomu komórek 

somatycznych na udział β-kazeiny w siarze krów. Według niektórych autorów wyższym 

udziałem β-kazeiny charakteryzuje się mleko krów o genotypie AA κ-CN (Szulc i wsp. 

2010).  

Rezultaty badań innych autorów wskazują na znacznie wyższy poziom              

κ-kazeiny w mleku krów o genotypie AB κ-CN w porównaniu do mleka krów               

o genotypie AA (Mackle i wsp. 1999, Michalcová i Krupová 2007, Szulc i wsp. 2010). 

W stadzie B zaobserwowano podobną tendencję w siarze krów o LKS do 1 mln/ml. 

Natomiast w stadzie A siarę krów o genotypie AA κ-CN, niezależnie od poziomu 
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komórek somatycznych, charakteryzował wyższy udział κ-kazeiny w porównaniu       

do prób siary krów o genotypie AB κ-CN.  

Zależności tej nie potwierdzają rezultaty innych badań, w których odnotowano 

w mleku pochodzącym od krów, ze stwierdzonymi zmianami zapalnymi gruczołu 

mlekowego, obniżony udział tej frakcji białek (Urech i wsp. 1999, Borehmer i wsp. 

2008, Heck i wsp. 2008).  

W obu stadach w siarze krów o genotypie AA κ-CN i LKS powyżej 1 mln/ml 

stwierdzono wzrost (w stadzie A z 10,12 do 13,86%, a w stadzie B z 10,28 do 12,78%) 

udziału α-laktoalbuminy w porównaniu do siary krów o LKS do 400 tys./ml. Natomiast 

w siarze krów o genotypie AB κ-CN zaobserwowano obniżenie udziału                        

α-laktoalbuminy, w stadzie A z 10,25 do 9,84%, a w stadzie B z 12,93 do 7,29%. 

Według Mackle i wsp. (1999) mleko krów o homozygotycznych genotypach AA κ-CN 

charakteryzuje się wyższym udziałem α-laktoalbuminy w stosunku do mleka krów       

o genotypie AB κ-CN. W stadzie A powyższą zależność stwierdzono w próbach siary 

krów o LKS przekraczającej 400 tys./ml. 
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Tabela 30. Udział frakcji białkowych w siarze krów w zależności od liczby komórek somatycznych i genotypów κ-CN  
Stado 

 
 Grupa 
LKS 

Genotyp 
 κ-CN 

 Symbol 
statystyczny 

Albumina 
surowicza [%] 

α-kazeina 
[%] 

β-kazeina 
[%] 

κ-kazeina 
[%] 

α-laktoalbumina 
[%] 

  AA x  21,42ACa/B 23,20AaC/B 11,32Aa/ 10,35Aa/ 10,12AC/Aa 

 I  SD 5,92 10,81 3,28 1,86 4,29 
  AB x  23,18b/A 22,81/B 12,51b/a 8,44B/Aa 10,25BC/ 

   SD 0,30 4,11 4,69 0,76 0,13 
  AA x  14,82b/A 25,20B/B 15,09b/a 11,64C/ 11,64BCa/ 

A II  SD 3,69 5,94 3,32 1,89 3,65 
  AB x  15,81C/B 23,64ab/B 12,81Ba/A 9,97C/ 9,32C/ 

   SD 11,43 3,87 4,82 2,47 1,23 
  AA x  22,99BC/C 12,76Bc/ 13,86B/A 12,76C/ 13,86B/ 

 III  SD 0,01 0,21 0,12 0,21 0,12 
  AB x  13,83B/C 23,26bc/B 15,19B/A 11,93ABb/ 9,84Cb/B 

   SD 0,24 2,84 1,25 4,13 2,63 
  AA x  22,98a/ 20,20A/ 15,59A/ 8,83a/B 10,28Ba/ 

 I  SD 0,09 2,06 1,42 0,76 0,20 
  AB x  17,23Ab/ 24,41AC/ 11,60BC/ 10,75/B 12,93Bb/C 

B   SD 8,96 5,11 7,40 4,40 2,72 

  AA x  18,14A/ 30,54C/ 12,25AB/ 10,03/B 8,31C/ 

 II  SD 3,81 8,87 5,55 1,42 4,88 

  AB x  19,33B/B 18,30B/ 13,30BC/ 11,53/B 13,15Bb/C 

   SD 7,50 5,34 3,02 2,53 1,96 

  AA x  19,21a/ 18,25B/ 14,98B/ 11,84b/b 12,78B/C 

 III  SD 5,34 8,42 1,69 1,14 1,43 

  AB x  20,69/A 26,42BC/A 9,64C/Bb 8,99/B 7,29A/Ab 

   SD 3,59 10,51 1,40 1,56 2,39 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Zawartość immunoglobulin klasy G w siarze krów o LKS powyżej 400 tys./ml   

i genotypie AB κ-CN w stadzie A oraz w stadzie B, niezależnie od liczby komórek 

somatycznych, kształtowała się na wyższym poziomie (tab. 31). Ponadto w stadzie       

B niezależnie od genotypu oraz w stadzie A w siarze krów o genotypie AB κ-CN 

stwierdzono wyższy udział IgG wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych,       

co potwierdza rezultaty badań innych autorów (Kroll i wsp. 1996, Maunsell i wsp. 

1998, Urech i wsp. 1999). Wyniki badań Zachwieji (2004) wskazują na wyższy poziom 

IgG w siarze krów o genotypie AB κ-CN w stosunku do siary pozyskanej od krów        

o genotypie AA. Zarówno w stadzie A jak i B najwyższy poziom IgG stwierdzono       

w siarze krów o genotypie AB κ-CN i LKS powyżej 1 mln/ml (odpowiednio: 49,07 g/l  

i 41,76 g/l). 

Według Hollowaya i wsp. (2002) oraz Błaszkowskiej i Twardonia (2006) udział 

IgG w surowicy cieląt powyżej 15 g/l świadczy o właściwym zabezpieczeniu 

odporności cieląt. W surowicy cieląt w stadzie A (rys. 5) w trzeciej dobie życia 

zawartość immunoglobulin klasy G kształtowała się na poziomie od 20,93 do 33,29 g/l. 

Natomiast w stadzie B (rys. 6) w surowicy cieląt poziom IgG mieścił się w przedziale 

od 13,82 do 33,64 g/l. Najniższą zawartość IgG w stadzie B stwierdzono w surowicy 

cieląt urodzonych przez krowy o genotypie AA κ-CN i LKS w siarze przekraczającej     

1 mln/ml (BIIIAA). Wyniki badań Zachwieji (2004) wskazują na wyższy poziom IgG  

w siarze krów o genotypie AB κ-CN, co w konsekwencji skutkowało wyższym 

poziomem immunoglobulin w surowicy cieląt. 

W obu stadach zaobserwowano niższy poziom immunoglobulin klasy G            

w surowicy cieląt urodzonych przez krowy produkujące siarę o zwiększonym udziale 

komórek somatycznych. Rezultaty badań innych autorów wskazują na obniżoną 

przyswajalność immunoglobulin z siary krów w przypadku występowania stanów 

zapalnych wymienia (Pritchett i wsp. 1991, Maunsell wsp. 1998).  

W stadzie A zaobserwowano wzrost poziomu kazein w siarze krów niezależnie     

od genotypu κ-CN wraz ze wzrostem LKS (tab.31). Natomiast w siarze krów w stadzie     

B podobną zależność obserwowano w siarze krów o genotypie AA κ-CN. W obu stadach 

siara krów o genotypie AA κ-CN i LKS powyżej 1 mln/ml charakteryzowała               

się najwyższym udziałem kazein (stado A - 11,96%, stado B - 10,48%). Uzyskane 

wyniki nie potwierdzają rezultatów badań innych autorów, którzy stwierdzili obniżenie 

poziomu kazein w mleku w przypadku występowania stanów zapalnych gruczołu 

mlekowego krów (Ureach i wsp. 1999 i Brehmer i wsp. 2008). 



 112 

Tabela 31. Poziom immunoglobulin klasy G, mocznika, kazein oraz ogólna liczba drobnoustrojów w siarze krów w zależności od liczby 
komórek somatycznych i genotypów κ-CN  
Stado 

 
 Grupa 
LKS 

Genotyp 
 κ-CN 

 Symbol 
statystyczny 

IgG 
[g/l] 

IgG  
[%] 

Kazeina 
[%] 

Mocznik 
[mg/l] 

OLD x 1000 
[jtk./ml] 

  AA x  38,76B/ 23,59A/A 8,16AC/ 271,47a/C 578,83A/A 

 I  SD 8,30 3,33 3,41 30,25 438,40 
  AB x  26,65A/ 22,81C/ 6,89B/ 169,20b/Aa 1267,67A/A 

   SD 3,88 1,91 0,40 55,35 719,68 
  AA x  33,76B/b 21,61B/a 9,59B/A 202,27/C 1316,67A/A 

A II  SD 3,92 1,01 1,23 96,85 453,00 
  AB x  43,67B/b 28,45BC/ 10,71B/ 143,00/C 1780,00A/A 

   SD 35,19 15,02 0,23 58,06 670,00 
  AA x  36,59B/b 24,09BC/ 11,96C/ 120,53/C 7013,00A/A 

 III  SD 0,51 0,08 0,04 0,46 5173,64 
  AB x  49,07B/b 25,95B/ 11,70C/A 192,40/Ab 4584,20B/A 

   SD 5,35 2,35 0,42 0,00 4944,57 
  AA x  22,81ACa/a 22,12/Bb 6,66AC/B 185,80ACa/ 513,50C/ 

 I  SD 0,27 2,60 0,32 5,94 465,98 
  AB x  25,85C/a 20,73/Bb 10,56BCa/B 100,00B/ 531,50C/ 

B   SD 0,00 0,84 2,16 0,00 465,98 

  AA x  36,31B/ 23,89/B 8,26Cb/ 328,20C/B 1244,00C/ 

 II  SD 10,13 1,58 1,30 30,83 1173,80 

  AB x  40,55Ba/ 24,55/B 8,09C/B 143,40 1177,00BCb/B 

   SD 6,47 1,99 2,62 76,30 195,16 

  AA x  41,01ab/ 22,73/B 10,48BC/B 152,40C/ 5092,00A/B 

 III  SD 13,50 1,99 2,06 104,09 6940,96 

  AB x  41,76BC/ 26,97/B 8,95B/B 154,13ACb/Ab 3105,60Ba/B 

   SD 8,80 6,33 3,03 90,14 3869,32 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami.
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Koncentracja immunoglobulin klasy G w surowicy cieląt 2. tygodniowych (tab. 

32) pochodzących od krów o genotypie AA κ-CN i LKS w siarze do 400 tys./ml 

kształtowała się na najwyższym poziomie zarówno w stadzie A (21,75 g/l), jak               

i B (19,85 g/l). W surowicy cieląt w 14. dobie życia urodzonych przez krowy                

o genotypie AA κ-CN w stadzie A o LKS do 1 mln/ml w siarze oraz w stadzie              

B niezależnie od liczby komórek somatycznych stwierdzono wyższy poziom IgG. 

Natomiast cielęta 6. tygodniowe od krów o genotypie AB κ-CN charakteryzował 

wyższy poziom odporności.  

W obu stadach zaobserwowano malejącą tendencję dla poziomu IgG w surowicy 

cieląt 2. tygodniowych wraz z rosnącą LKS w siarze krów, niezależnie od genotypu     

κ-CN. W stadzie B w grupie cieląt 6. tygodniowych odnotowano również powyższą 

zależność. Natomiast w stadzie A w surowicy cieląt będących w 42. dobie życia, 

urodzonych przez krówy o genotypie AA κ-CN, odnotowano wzrost (p≤0,01) poziomu 

IgG wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych w siarze matek. Ponadto             

w grupach cieląt pochodzących od krów o genotypie AA κ-CN obserwowano obniżenie 

poziomu IgG pomiędzy 2. a 6. tygodniem życia, które wynosiło od 3,89 do 10,41 g/l, 

natomiast dla genotypu AB κ-CN spadek zawartości IgG był niższy i mieścił               

się w przedziale od 0,89 do 3,13 g/l. 
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Rys. 5. Poziom immunoglobulin klasy G [g/l] w surowicy 
cieląt w trzeciej dobie życia w zależności od  liczby 

komórek somatycznych w siarze oraz genotypu κ-CN krów 
w stdzie A  
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Rys. 6. Poziom immunoglobulin klasy G [g/l] w surowicy 
cieląt w trzeciej dobie życia w zależności od liczby 

komórek somatycznych w siarze  oraz genotypu κ-CN 
krów w stadzie B   
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Tabela 32. Poziom immunoglobulin klasy G w surowicy cieląt w wieku 2. i 6. tygodni 

w grupach genotypów κ-CN w zależności od liczby komórek somatycznych w siarze i 

genotypu κ-CN ich matek 

Stado 
 
 

 
Grupa 
LKS 

Genotyp 
 κ-CN 
 

Symbol 
statystyczny 
 

IgG [g/l]  
w wieku 2. tygodni 

 

IgG [g/l]  
w wieku 6. tygodni 

 AA x  21,75a/b 11,34AC/A 

 I  SD 4,55 2,31 
  AB x  21,46/bc 18,33B/ 

   SD 3,30 2,41 
  AA x  20,86 12,54Ca/Ca 

A II  SD 3,45 4,56 
  AB x  20,78 17,67B/ 

   SD 4,56 3,56 
  AA x  17,89b/ 15,67BCb/ 

 III  SD 1,43 1,67 
  AB x  17,99b/ 16,56B/ 

   SD 1,87 2,56 
  AA x  19,85 16,89/B 

B I  SD 1,18 0,56 
  AB x  18,43 17,65 
   SD 2,50 3,63 
  AA x  19,76 15,67/Bb 

 II  SD 2,34 1,67 
  AB x  18,44 17,55 
   SD 3,40 1,55 
  AA x  17,89/c 14,00/B 

 III  SD 3,43 5,34 
  AB x  17,38/a 15,67 
   SD 2,38 1,14 

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 

 

Według Mackle i wsp. (1999) oraz Szulca i wsp. (2010) wyższy poziom 

mocznika występuje w mleku krów o genotypie AB κ-CN w stosunku do mleka krów   

o genotypie AA. Zarówno w stadzie A jak i B zaobserwowano w siarze o LKS do         

1 mln/ml odwrotną tendencję. W stadzie A stwierdzono obniżenie poziomu mocznika 

wraz z rosnącą LKS w siarze krów o genotypie AA κ-CN oraz w siarze krów                 

o genotypie AB κ-CN i LKS do 1 mln/ml, co potwierdzają rezultaty badań innych 
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autorów (Kwaśnicki i wsp. 2005, Pytlewski i wsp. 2010). Odwrotną zależność 

odnotowano w stadzie B w siarze krów o genotypie AB κ-CN.  

W stadzie A siara krów o genotypie AB κ-CN i LKS do 1 mln/ml 

charakteryzowała się wyższą ogólną liczbą drobnoustrojów w porównaniu do siary 

krów o genotypie AA κ-CN. W stadzie B odwrotną zależność stwierdzono w siarze 

krów o LKS powyżej 400 tys./ml. Ponadto w obu stadach w siarze krów, niezależnie  

od genotypu, odnotowano wzrost ogólnej liczby drobnoustrojów w miarę rosnącej 

liczby komórek somatycznych. Rezultaty innych badań potwierdzają uzyskaną 

zależność. Wykazano wzrost zawartości bakterii do 666 tys. jtk/ml (LKS powyżej 200 

tys/ml) z 200tys. jtk/ml (LKS poniżej 100 tys./ml) (Laevens i wsp. 1997). 

Rezultaty badań innych autorów wskazują na wyższą wartość kwasowości 

czynnej (pH) dla wydzieliny gruczołu mlekowego krów o genotypie AB κ-CN              

w porównaniu do prób siary i mleka krów o genotypie AA κ-CN (Zachwieja 2004, 

Szulc i wsp. 2010). W stadzie B w siarze stwierdzono odwrotną zależność (tab. 33).    

W stadzie A w siarze krów o LKS do 400 tys./ml stwierdzono wyższą wartość pH         

w stosunku do siary krów o LKS powyżej 1 mln/ml. Podobne obniżenie wartości pH 

wraz ze wzrostem komórek somatycznych odnotowali również inni autorzy (Klei           

i wsp.1998, Zachwieja i wsp. 2001, Zachwieja 2004). 

Wyniki wcześniejszych badań wskazują na wyższy poziom kwasowości 

potencjalnej w siarze i mleku krów o genotypie AB κ-CN w porównaniu do wydzieliny 

gruczołu mlekowego krów o genotypie AA κ-CN (Zachwieja 2004, Felenczak i wsp. 

2006). W stadzie A w siarze krów o genotypie AA κ-CN stwierdzono wyższy poziom 

kwasowości potencjalnej oSH w porównaniu do prób pozyskanych od krów o genotypie 

AB κ-CN. W stadzie B siara krów o genotypie AB κ-CN i LKS do 1 mln/ml 

charakteryzowała się wyższym poziomem kwasowości (oSH). W obu stadach 

zaobserwowano w próbach siary krów o genotypie AA κ-CN i LKS przekraczającej      

1 mln/ml najwyższy poziom kwasowości potencjalnej (oSH, odpowiednio: 26,33            

i 22,60). Rezultaty badań Krolla i wsp. (1996) oraz Krzyżewskiego i wsp. (1997)          

nie potwierdzają uzyskanych trendów, bowiem odnotowali oni w stanach zapalnych 

wymienia obniżony poziom kwasowości miareczkowej w mleku krów,. 

W stadzie A w siarze krów o genotypie AB κ-CN i LKS powyżej 400 tys./ml 

stwierdzono wyższą gęstość w stosunku do siary krów o genotypie AA. Podobną 

zależność odnotowali także inni (Felenczak i wsp. 2006). Rezultaty niektórych badań 

autorów wskazują na obniżenie gęstości wydzieliny gruczołu mlekowego wraz            
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ze wzrostem liczby komórek somatycznych (Urech i wsp.1999, Gnyp i wsp. 2006, Park 

i wsp. 2007, Wroński i Sosnowska 2007). W analizowanych próbach siary                  

nie stwierdzono jednoznacznego trendu dla jej gęstości. 

W stadzie A w siarze krów o genotypie AB κ-CN niezależnie od LKS oraz        

w stadzie B w siarze krów powyżej 400 tys./ml odnotowano wyższą oporność              

w stosunku do prób siary krów o genotypie AA κ-CN. Szulc i wsp. (2010) uzyskali 

podobną zależność dla mleka krów. 

W stadzie A w siarze krów, niezależnie od genotypu κ-CN, zaobserwowano 

wzrost oporności wraz ze wzrostem LKS. Ponadto w obu stadach najwyższa wartość 

oporności charakteryzowała siarę krów o genotypie AB κ-CN i LKS powyżej 1 mln/ml 

(stado A 665,00Ω i stado B 666,67Ω). Wyniki badań innych autorów nie potwierdzają 

uzyskanych rezultatów, odnotowano bowiem wzrost przewodnictwa dla prób o wyższej 

LKS, a co za tym idzie obniżenie oporności siary i mleka (Nardone i wsp. 1997, 

Woolford i wsp. 1998, Maunsell i wsp. 1998, Batavani i wsp. 2007, Jugowar i wsp. 

2007, Ogola i wsp. 2007). 

W obu stadach w siarze krów o genotypie AA κ-CN wykazano wzrost poziomu 

termostabilności wraz z rosnącą liczbą komórek somatycznych. Natomiast w stadzie    

B w siarze krów o genotypie AB κ-CN odnotowano odwrotną zależność. W stadzie      

B siara krów o genotypie AA κ-CN i LKS powyżej 400 tys./ml charakteryzowała       

się wyższą termostabilnością niż siara krów o genotypie AB κ-CN. Zachwieja (2004)   

w siarze, a Felenczak i wsp. (2006) w mleku stwierdzili wyższy poziom 

termostabilności w próbach pozyskanych od krów o genotypie AA κ-CN, a niższy        

w próbach od krów o genotypie AB. 
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Tabela 33. Właściwości fizyko-chemiczne siary krów w zależności od liczby komórek somatycznych i genotypów κ-CN  
Stado 

 
Grupy 
LKS 

Genotyp 
κ-CN 

Symbol 
statystyczny 

pH oSH 
 

Gęstość 
[g/dm3] 

Oporność 
[Ω] 

Termostabilność 
[ml CH 3CH2OH] 

  AA x  6,38Aa/B 16,00A/A 1,049/B 506,67Aac/A 1,30A/A 

 I  SD 0,02 3,51 0,001 87,79 0,35 
  AB x  6,40/B 14,27/A 1,050b/B 586,67Bbc/ 1,30A/A 

   SD 0,09 1,11 0,000 36,06 0,17 
  AA x  6,38b/B 19,20A/A 1,059ab/A 573,33bc/ 1,70B/A 

A II  SD 0,03 0,00 0,009 44,57 0,67 
  AB x  6,36Ba/B 17,60Bb/Ca 1,069B/A 633,33c/ 0,80C/ 

   SD 0,07 0,35 0,000 61,44 0,17 
  AA x  6,29/B 26,33a/A 1,039Ac/B 573,33 1,47/A 

 III  SD 0,25 0,58 0,029 23,09 0,12 
  AB x  6,39/A 18,00A/A 1,070B/A 665,00/B 1,75/A 

   SD 0,02 1,75 0,010 82,16 0,27 
  AA x  6,45B/B 14,00Aa/A 1,049B/ 610,00Ba/A 1,20a/ 

 I  SD 0,07 1,70 0,009 14,14 0,14 
  AB x  5,96A/C 19,20B/A 1,059B/A 585,00B/C 1,35a/ 

B   SD 0,65 0,00 0,001 63,64 0,21 

  AA x  6,37B/B 17,00Cb/b 1,060B/A 550,00b/C 1,60Bb/ 

 II  SD 0,01 3,11 0,010 14,14 0,99 

  AB x  6,34B/B 17,17B/A 1,039A/B 581,67A/C 1,28Bb/ 

   SD 0,17 5,83 0,019 131,52 0,43 

  AA x  6,40B/B 22,60B/B 1,060B/A 550,00Bb/C 1,85a/ 

 III  SD 0,05 4,81 0,000 14,14 0,64 

  AB x  6,37B/B 15,60B/A 1,060B/A 666,67B/C 0,90A/B 

   SD 0,11 5,09 0,010 105,04 0,40 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Koncentracja makroelementów w siarze krów według Zachwieji (2004) oraz 

Kinal i wsp. (2007) powinna wynosić dla wapnia 1,75-1,85 g/l; fosforu 2,51-2,89; sodu 

0,54-0,58 g/l; magnezu 0,27-0,31 g/l. W analizowanych próbach siary poziom sodu 

kształtował się na zbliżonym poziomie (tab. 34). Stwierdzono obniżenie o około 30% 

udziału pozostałych makroelementów w porównaniu do danych literaturowych 

cytowanych powyżej.  

W siarze jak i mleku krów o genotypie AB κ-CN i niskiej liczbie komórek 

somatycznych, poziom kazein jest wyższy w porównaniu do wydzieliny gruczołu 

mlekowego krów o genotypie AA κ-CN w stanach zapalnych wymienia (Felenczak       

i wsp. 2006, Michalcová i Krupová 2007). W budowę micelli kazeinowych wchodzą 

jony wapnia, z czego można wnioskować, że w siarze i mleku od tych krów poziom 

wapnia będzie wysoki (Klei i wsp. 1998, Mackle i wsp. 1999, Mroczkowski i wsp. 

1999). W obu stadach w siarze krów, niezależnie od genotypu, wraz ze wzrostem liczby 

komórek somatycznych stwierdzono obniżenie poziomu wapnia. Ponadto w siarze krów 

o genotypie AB κ-CN stwierdzono wyższy poziom tego kationu. Zachwieja (2004) 

uzyskał wyższy poziom wapnia i fosforu w siarze krów o genotypie AA κ-CN              

w stosunku do siary krów o genotypie AB. Rezultaty badań innych autorów wskazują 

na wzrost zawartości magnezu i fosforu w mleku w stanach zapalnych wymienia 

(Maunsell i wsp. 1998, Strzałkowska i wsp. 2008). W obu stadach, w siarze krów          

o genotypie AB κ-CN poziom magnezu wraz ze wzrostem komórek somatycznych 

ulegał obniżeniu. W stadzie A obserwowano obniżenie z 107,58 do 81,10 mg/l,             

a w stadzie B z 124,12 do 63,51 mg/l (p≤0,01). Ponadto w stadzie B w siarze krów 

stwierdzono wzrost poziomu fosforu (nawet o 50%) w próbach siary o wyższej liczbie 

komórek somatycznych. 

Siara krów o genotypie AA κ-CN w stadzie A charakteryzowała się wyższym 

poziomem K, Na, P i Cl w stosunku do siary krów o genotypie AB κ-CN. W stadzie     

B odnotowano odwrotną tendencję dla potasu, sodu i fosforu w siarze krów o LKS 

powyżej 400 tys./ml. 

W obu stadach krów, niezależnie od genotypu, siarę charakteryzował obniżony 

poziom potasu przy podwyższonym udziale sodu i chloru w próbach o wyższym udziale 

komórek somatycznych. Rezultaty badań innych autorów potwierdzają powyższą 

zależność (Maunsell i wsp. 1998, Ogola i wsp. 2007, Zachwieja i wsp. 2007, Ogola       

i wsp. 2007, Raimondo 2009). 
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Tabela 34. Poziom wybranych związków mineralnych w siarze krów w zależności od liczby komórek somatycznych i genotypów κ-CN  
Stado 

 
 Grupa 
LKS 

Genotyp 
 κ-CNy 

 Symbol 
statystyczny 

Ca 
[g/l] 

Mg 
[mg/l] 

K 
[g/l] 

Na 
[mg/l] 

P 
[g/l] 

Cl 
[g/l] 

  AA x  1,44b/ 107,58A/B 1,62 575,16c/ 1,76 4,63C/ 

 I  SD 0,13 4,83 0,08 4,24 0,08 0,48 
  AB x  1,89Aa/ 222,88b/ 1,46 569,15ac/ 1,21 4,60AC/ 

   SD 1,24 118,50 0,47 81,81 1,33 0,46 
  AA x  1,11B/ 282,47a/ 1,56 610,24 2,51 5,03/a 

A II  SD 0,33 220,50 0,16 108,78 0,23 0,18 
  AB x  1,38b/ 209,31b/B 1,28 583,37b/ 2,50 5,08B/a 

   SD 0,27 69,73 0,10 421,53 0,24 0,13 
  AA x  1,05B/ 122,10A/B 1,50 742,43bc/a 2,32 5,28BC/a 

 III  SD 0,33 6,30 0,16 78,16 0,04 0,13 
  AB x  1,24B/ 81,10B/ 1,23 716,99b/a 1,90 5,18B/a 

   SD 0,29 97,44 0,45 220,85 0,03 0,04 
  AA x  1,76 75,44a/A 1,01 528,42 1,16 4,38/b 

 I  SD 1,17 19,24 0,39 131,83 0,51 0,01 
  AB x  1,95 124,12Bb/ 1,44 458,77 1,68 4,38/b 

B   SD 0,83 50,24 0,35 135,93 0,54 0,03 

  AA x  1,19 104,31Bb/ 1,03 550,12 2,02 4,40/b 

 II  SD 0,03 0,35 0,74 54,89 0,13 0,02 

  AB x  1,70 109,34Bb/ 0,87 589,99/b 2,20 4,79/b 

   SD 0,05 4,62 0,04 2,84 0,28 0,51 

  AA x  1,09 103,18Bb/ 0,51 588,93/b 2,11 5,19 

 III  SD 0,11 1,28 0,22 2,03 0,18 0,03 

  AB x  1,09 63,51A/A 0,92 600,99 2,41 4,90 

   SD 0,16 68,60 0,11 22,53 0,06 0,46 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami.
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5.3.2. Zmiany analizowanych cech w mleku krów 

 

Według Felenczaka i wsp. (2006) wyższy poziom suchej masy występuje          

w mleku krów o genotypie AB κ-CN w porównaniu do mleka krów o genotypie AA        

κ-CN. W stadzie B stwierdzono wzrost udziału suchej masy w mleku krów o genotypie 

AA κ-CN i LKS do 1 mln/ml w porównaniu do jej poziomu w mleku krów o genotypie 

AB κ-CN (tab.35). Ponadto w obu stadach w mleku krów o genotypie AB κ-CN 

stwierdzono wyższy poziomu suchej masy dla prób o wzrastającej LKS. Wyniki badań 

innych autorów nie potwierdzają uzyskanych rezultatów, zaobserwowali oni obniżenie 

zawartości suchej masy w mleku o wyższej liczbie komórek somatycznych niezależnie 

od genotypu (Mroczkowski i wsp. 1999, Gnyp i wsp. 2006). 

Według Klei i wsp. (1998), Mroczkowskiego i wsp. (1999) oraz Sarikaya i wsp. 

(2006) poziom białka ogólnego w mleku krów ulega wzrostowi w stanach zapalnych 

gruczołu mlekowego. Podobną tendencję stwierdzono w stadzie B. W stadzie               

A nieznaczny wzrost poziomu białka odnotowano w mleku krów o LKS od 401 tys. do 

1 mln/ml. 

W mleku krów o genotypie AA κ-CN i LKS do 400 tys./ml oraz powyżej           

1 mln/ml w stadzie A stwierdzono wyższy poziom tłuszczu, niż w mleku krów              

o genotypie AB κ-CN. Podobną zależność zaobserwowano w stadzie B, niezależnie     

od LKS w próbach mleka. Mleko krów o genotypie AA κ-CN w stadzie A oraz mleko 

krów o genotypie AB κ-CN w stadzie B charakteryzował wyższy poziom białka. 

Według innych autorów udział tłuszczu i białka w mleku krów o genotypie AA κ-CN 

kształtuje się na wyższym poziomie w porównaniu do mleka krów o genotypie          

AB κ-CN (Çardak A.D. 2005, Ziemiński i wsp. 2005, Michalcová i Krupová 2007, 

Sitkowska i wsp. 2008). Wyniki innych badań wskazują jednak na odwrotną tendencję 

(Mackle i wsp. 1999, Felenczak i wsp. 2006, Litwińczuka i wsp. 2006, Miciński i wsp. 

2008, Sitkowska i wsp. 2008, Szulc i wsp. 2010). W obu stadach stwierdzono wzrost 

poziomu tłuszczu w próbach mleka o wyższej liczbie komórek somatycznych, co nie 

znajduje potwierdzenia w wynikach badań innych autorów którzy zaobserwowli 

obniżenie poziomu tłuszczu w próbach mleka o wyższej LKS (Sawa i Oler 1999, Sawa  

i wsp. 2000, Gnyp i wsp. 2006).  

Rezultaty dotychczasowych badań wskazują na ujemną zależność między LKS  

a poziomem laktozy w mleku krów (Jones i Bailey 1998, Urech i wsp. 1999, Gnyp         

i wsp. 2006). W obu stadach zaobserwowano obniżenie poziomu laktozy w mleku krów 
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o genotypie AB κ-CN wraz z rosnącą LKS. Najwyższy poziom laktozy w obu stadach 

(odpowiednio: 4,99% i 4,88%) stwierdzono w mleku krów o genotypie AB κ-CN i LKS 

do 400 tys./ml. Botaro i wsp. (2009) uzyskali wyższy poziom laktozy w mleku krów     

o genotypie AB κ-CN.  
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         Tabela 35. Skład podstawowy mleka krów w zależności od liczby komórek somatycznych i genotypów κ-CN 

Stado 
 

 Grupa 
LKS 

Genotyp 
 κ-CN 

 Symbol 
statystyczny 

Sucha masa 
[%] 

Białko  
[%] 

Tłuszcz  
[%] 

Laktoza  
[%] 

 AA x  13,66/B 3,32BC/ 4,74 4,97 
 I  SD 1,10 0,50 0,87 0,19 
  AB x  13,41/B 3,31BC/ 4,48b/ 4,99 
   SD 1,06 0,47 0,84 0,22 
  AA x  13,42/B 3,60A/A 4,45/a 4,74 

A II  SD 1,35 0,68 0,80 0,18 
  AB x  13,74/B 3,37Ca/ 4,87b/ 4,89 
   SD 1,42 0,54 1,16 0,24 
  AA x  14,15/B 3,48Bb/a 5,26a/A 4,86 
 III  SD 2,40 0,61 2,52 0,36 
  AB x  13,55/B 3,17B/ 5,02/a 4,72 
   SD 0,56 0,32 0,79 0,27 
  AA x  13,02B/ 3,17/Bb 4,52b/Bb 4,72 
 I  SD 2,48 0,64 1,70 0,77 
  AB x  12,80B/ 3,21/Bb 4,06bc/Bb 4,88 

B   SD 0,98 0,44 0,98 0,19 

  AA x  14,12B/ 3,37/B 5,53ac/ 4,87 

 II  SD 1,00 0,22 0,96 0,12 

  AB x  13,45B/ 3,47/B 4,77 4,76 

   SD 0,68 0,25 0,54 0,27 

  AA x  12,89A/A 3,44/B 5,35c/ 4,69 

 III  SD 0,90 0,27 1,02 0,23 

  AB x  13,92B/ 3,56/B 4,51b/Bb 4,70 

   SD 1,16 0,22 0,77 0,21 
             a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
             A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
             a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
             A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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W obu stadach nie stwierdzono jednoznacznego wpływu genotypu κ-CN          

na udział albuminy surowiczej w mleku krów, co potwierdzają także rezultaty badań 

innych autorów (Mackle i wsp. 1999, Heck i wsp. 2007).  

W stadzie B odnotowano wzrost udziału albuminy surowiczej w mleku krów     

o wyższej liczbie komórek somatycznych, w obu grupach genotypu (tab. 36). W stadzie 

A w mleku krów o genotypie AA κ-CN stwierdzono odwrotną tendencję. W stadzie     

B mleko krów o genotypie AB κ-CN i LKS do 400 tys./ml charakteryzowało się 

najniższym udziałem albumin (9,34%). Wzrost udziału albuminy surowiczej w mleku 

wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych uzyskali również inni autorzy (Jones   

i Bailey 1998, Urech i wsp. 1999, Bärbel i wsp. 2005, Batavani i wsp. 2007, Zeng i wsp. 

2009).  

Udział α-kazeiny w mleku krów (w stado B) kształtował się na wyższym 

poziomie przy zwiększonej liczbie komórek somatycznych. W stadzie A nie 

odnotowano powyższej zależności. Ponadto w mleku krów o genotypie AA κ-CN        

w stadzie B, niezależnie od LKS oraz w stadzie A w mleku krów o LKS do 1 mln/ml 

stwierdzono wyższy procentowy udział α-kazeiny, w porównaniu do mleka krów          

o genotypie AB. Wyniki badań innych autorów również wskazują na powyższą 

zależność (Mackle i wsp. 1999, Szulc i wsp. 2010). 

W analizowanych próbach nie wykazano zależności między LKS a udziałem    

β-kazeiny i κ-kazeiny. Wyniki innych badań wskazują, że wraz ze wzrostem liczby 

komórek somatycznych poziom frakcji kazeinowych powinien ulegać obniżeniu (Urech 

i wsp. 1999, Bärbel i wsp. 2005, Batavani i wsp. 2007, Zeng i wsp. 2009). 

Udział procentowy κ-kazeiny w mleku krów o genotypie AB κ-CN w stadzie   

A, niezależnie od LKS oraz w stadzie B, w mleku krów o LKS powyżej 400 tys./ml, był 

wyższy niż w mleku krów o genotypie AA. Na podobne zależności wskazują rezultaty 

badań innych autorów (Mackle i wsp. 1999, Michalcová i Krupová 2007, Szulc i wsp. 

2010). 

W stadzie A, w mleku krów o genotypie AB κ-CN, procentowy udział              

α-laktoalbuminy ulegał obniżeniu z 15,90% do 14,41%, wraz ze wzrostem LKS. 

Natomiast w stadzie B mleko krów o tym genotypie charakteryzowało się wyższym 

udziałem α-laktoalbuminy (do 14,32%). Zwiększony udziału α-laktoalbuminy w mleku 

krów w stanach zapalnych wymienia odnotowali również inni autorzy (Batavani i wsp. 

2007, Urech i wsp. 1999). 
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Tabela 36. Udział frakcji białkowych w mleku krów w zależności od liczby komórek somatycznych i genotypów κ-CN  

Stado 
 

 Grupa 
LKS 

Genotyp 
 κ-CN 

 Symbol 
statystyczny 

Albumina 
surowicza [%] 

α- kazeina 
[%] 

β- kazeina 
[%] 

κ- kazeina 
[%] 

α-laktoalbumina 
[%] 

 AA x  18,81B/A 26,98b/ 13,64/A 14,91B/Aa 13,77 
 I  SD 5,42 9,70 4,37 3,80 5,41 
  AB x  17,83BCa/Ba 24,97 13,55/A 15,72Bb/Aa 15,90a/A 

   SD 5,59 10,59 4,60 4,55 8,93 
  AA x  15,83AC/ 29,78Ac/Aa 9,94a/A 13,36A/A 17,50A/A 

A II  SD 5,56 12,32 2,46 3,91 10,10 
  AB x  21,00B/A 23,48 14,11/C 13,40/A 14,61/a 

   SD 4,71 8,58 3,04 2,32 7,86 
  AA x  15,34Cb/ 21,64ac/Aa 16,95/a 14,68a/A 10,27Bb/b 

 III  SD 5,92 6,94 4,08 4,26 3,20 
  AB x  16,61Ba/B 28,03Bbc/ 16,71b/a 15,71B/A 14,41/a 

   SD 1,02 8,37 3,03 4,34 3,32 
  AA x  11,97/B 33,06/B 15,22AC/ 16,63C/ 12,33 
 I  SD 2,92 5,16 3,79 3,76 3,68 
  AB x  9,34a/C 27,82Aa/b 15,93b/ 14,11AC/ 8,77Aa/Bb 

B   SD 4,05 11,89 7,73 6,42 4,17 

  AA x  13,46b/B 38,18b/B 19,69Ba/Bb 14,46A/b 11,80B/ 

 II  SD 2,93 6,85 7,98 6,66 3,39 

  AB x  12,28b/B 37,17/B 16,94b/ 16,79C/ 14,02/a 

   SD 4,73 8,50 3,29 6,45 5,53 

  AA x  12,98Bb/b 38,16B/B 19,23AB/B 13,89A/ 12,63b/ 

 III  SD 1,71 7,58 2,93 7,96 2,03 

  AB x  15,57Bb/b 35,93b/B 12,19C/ 20,14B/B 14,32 

   SD 2,27 1,65 2,86 3,07 3,43 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Rezultaty badań innych autorów wskazują na wyższą wydajność mleczną krów           

o genotypie AA κ-CN w stosunku do krów o genotypie AB (Çardak A.D. 2005, Ziemiński      

i wsp. 2005, Michalcová i Krupová 2007, Sitkowska i wsp. 2008). W stadzie B odnotowano 

wyższą wydajność (o prawie 5 kg) krów o genotypie AA κ-CN. Zaobserwowano również 

obniżenie wydajności krów wraz ze wzrostem LKS w mleku, niezależnie od genotypu (tab. 

37). W stadzie A stwierdzono obniżenie o ok. 5kg wydajności w grupie krów o LKS w mleku 

przekrczajacej 1 mln/ml, w porównaniu do wydajności krów o najniższej LKS w mleku. 

Obniżoną wydajność krów w stanach zapalnych wymienia odnotowali również inni autorzy 

(Kwaśnicki i wsp. 2005, Gnyp i wsp. 2006, Krzysiak 2010, Andrzejczak i Malinowski 2010). 

W stadzie A w mleku krów o genotypie AA κ-CN stwierdzono wyższy poziom kazein 

w porównaniu do mleka krów o genotypie AB κ-CN, niezależnie od poziomu komórek 

somatycznych. W stadzie B odnotowano odwrotną zależność. Według innych autorów 

najniższy poziom białek kazeinowych charakteryzuje mleko krów o genotypie AA κ-CN 

(Mackle i wsp. 1999, Felenczak i wsp. 2006, Michalcová i Krupová 2007). W stadzie            

B zaobserwowno również w mleku krów o LKS do 1 mln/ml (BII) obniżenie poziomu kazein 

w porównaniu do prób mleka krów o niższej LKS (BI). Różnica pomiędzy grupami             

dla genotypu AA κ-CN wynosiła 12,8%, a dla genotypu AB κ-CN - 6,6%. Urech i wsp. 

(1999), Boehmer i wsp. (2008) i Heck i wsp. (2008) odnotowali obniżenie udziału kazein       

z 2,8% do 2,3 % wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych w mleku krów. 

W stadzie B stwierdzono wzrost poziomu mocznika w próbach mleka o wyższej LKS, 

czego nie potwierdzają rezultaty badań innych autorów (Kwaśnicki i wsp. 2005, Pytlewski    

i wsp. 2010). W stadzie A wyższym poziomem mocznika charakteryzowało się mleko 

krów o genotypie AB κ-CN i LKS do 1 mln/ml (AI i AII) w porównaniu do mleka krów        

o genotypie AA. W stadzie B stwierdzono odwrotną zależność, dla prób mleka o LKS 

powyżej 400 tys./ml (BII i BIII). Miciński i wsp. (2008) odnotowali podobną jak w stadzie    

B tendencję udziału mocznika w mleku krów. 

Rezultaty prowadzonych badań wskazują na obniżenie poziomu kwasowości 

potencjalnej w mleku w stanach zapalnych wymienia krów (Kroll i wsp. 1996, Krzyżewski        

i wsp. 1997). W mleku krów o genotypie AB κ-CN, w obu stadach, zaobserwowano obniżenie 

wartości kwasowości potencjalnej wraz z rosnącą LKS. W analizowanych próbach nie 

odnotowano jednoznacznego wpływu polimorfizmu κ-CN na zmianę poziomu kwasowości 

potencjalnej. Według Felenczaka i wsp. (2006) wyższa kwasowość potencjalna 

charakteryzuje mleko krów o genotypie AB κ-CN, w porównaniu do mleka krów o genotypie 

AA. Wyniki badań Szulca i wsp. (2010) wskazują na odwrotną zależność. 
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W stadzie B zaobserwowano wyższy poziom ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku 

krów o genotypie AA κ-CN niezależnie od LKS, w porównaniu do mleka krów o genotypie 

AB, na co wskazują również rezultaty badań innych autorów (Szulc i wsp. 2010). Najwyższą 

różnicę OLD pomiędzy genotypami wynoszącą 30,63 x 1000 jtk./ml odnotowano w grupie    

o najniższej LKS. W obu stadach w mleku krów stwierdzono wzrost OLD  w próbach mleka 

o wyższej LKS. Inni autorzy również stwierdzili dodatnią zależność między liczbą bakterii    

a poziomem komórek somatycznych w mleku (Andrew i wsp. 1997, Laevens i wsp. 1997, 

Urech i wsp. 1999, Krukowski 2006)  
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Tabela 37. Wydajność krów, poziom kazein, mocznika, OLD oraz czas krzenięcia mleka krów w zależności od liczby komórek somatycznych     

i genotypów κ-CN  
Stado 

 
 Grupa 
LKS 

Genotyp 
κ-CN 

 Symbol 
statystyczny 

Wydajność 
[kg] 

Kazeina 
[%] 

Mocznik 
[mg/l] 

OLD x 1000 
[jtk./ml] 

Czas krzepnięcia 
[min.] 

 AA x  27,22A/B 2,50a/ 272,27 137,33B/ 6,54 
 I  SD 8,12 0,50 60,41 109,11 2,59 
  AB x  33,32B/A 2,44a/ 274,34 331,85b/ 7,24 
   SD 13,43 0,46 57,29 340,22 3,19 
  AA x  28,33Aa/B 2,47A/ 249,57/B 420,75 7,08 

A II  SD 7,29 0,26 62,72 829,12 3,34 
  AB x  26,89Aa/B 2,51a/ 296,46 385,36B/ 7,50 
   SD 9,09 0,48 59,88 709,72 3,36 
  AA x  22,22Ab/ 2,55A/ 287,99 472,92B/ 7,50 
 III  SD 5,54 0,33 33,73 658,92 3,25 
  AB x  27,92Aa/B 2,29Bb/A 250,25/b 620,31Aa/A 7,50 
   SD 8,54 0,44 45,81 695,56 3,16 
  AA x  22,65/B 2,64/B 297,32 135,26/B 7,08 
 I  SD 7,25 0,52 116,44 86,91 3,11 
  AB x  22,85/B 2,73/B 289,40 104,63/B 7,00 

B   SD 6,23 0,33 110,28 35,20 3,13 

  AA x  22,61/B 2,30/B 356,14/Aa 153,00/B 6,80 

 II  SD 8,65 0,93 74,57 99,90 1,97 

  AB x  17,65/C 2,55/B 342,11/Aa 150,50/B 7,00 

   SD 6,74 0,28 38,64 25,20 1,96 

  AA x  18,88/B 2,81/B 339,94/Aa 175,50/B 5,80 

 III  SD 7,08 0,22 32,96 27,53 1,21 

  AB x  16,32/C 2,89/B 328,12/Aa 155,06/B 7,00 

   SD 3,58 0,27 49,07 50,32 2,54 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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W mleku krów o genotypie AB κ-CN w stadzie A, odnotowano wyższą wartość 

kwasowości czynnej (pH) w stosunku do prób mleka krów o genotypie AA (tab. 38). 

Stwierdzono także wzrost wartości pH w próbach mleka o wyższej LKS. W stadzie      

B zaobserwowano odwrotną zależność w mleku krów o LKS do 1 mln/ml (p≤0,01         

i p≤0,05). Na wzrost wartości pH w mleku krów wraz z rosnącą liczbą komórek 

somatycznych wskazują rezultaty wcześniejszych badań (Batavani i wsp. 2007, Park     

i wsp. 2007). 

W analizowanych próbach mleka nie określono jednoznacznego wpływu 

genotypów κ-CN i liczby komórek somatycznych na poziom oporności. Wyniki 

dotychczasowych badań wskazują, że poziom oporności mleka wraz ze wzrastającą 

LKS powinien ulegać obniżeniu (Nardone i wsp. 1997, Maunsell i wsp. 1998, Woolford 

i wsp. 1998, Batavani i wsp. 2007, Jugowar i wsp. 2007, Ogola i wsp. 2007).  

Stany zapalne gruczołu mlekowego istotnie wpływają na obniżenie poziomu 

gęstości mleka (Urech i wsp. 1999, Gnyp i wsp. 2006). W obu stadach odnotowano 

nieznaczne obniżenie gęstości mleka krów wraz z rosnącą LKS. Mleko krów                 

o genotypie AA κ-CN i LKS powyżej 1mln/ml charakteryzowało się wyższą gęstością 

w stosunku do mleka krów o genotypie AB κ-CN. Wyniki badań Felenczaka i wsp. 

(2006) nie potwierdzają tej zależności. 

W przypadku obu stad poziom termostabilności mleka krów o genotypie AA    

κ-CN, wraz ze wzrostem LKS, ulegał obniżeniu. W stadzie A stwierdzono dłuższy czas 

krzepnięcia mleka pod wpływem dodania podpuszczki, w próbach mleka o wyższej 

LKS. Polimorfizm κ-CN współdecyduje o krzepliwości mleka, czasie koagulacji      

oraz termostabilności (Peterson i wsp. 1999). Wyższy poziom termostabilności mleka 

oraz krótszy czas krzepnięcia związany jest z wyższą zawartością białek kazeinowych 

(O’Connell i Fox 2000a, b). Wyniki innych badań  wykazały, że mleko krów                 

o genotypie AA κ-CN charakteryzuje się znacznie niższym poziomem kazein,             

co w konsekwencji może wpłynąć na obniżenie termostabilności i wpływa na dłuższy 

czas krzepnięcia (Peterson i wsp. 1999, Michalcová i Krupová 2007). W stadzie           

B wartość termostabilności mleka krów o genotypie AB κ-CN kształtowała się na 

wyższym poziomie w porównaniu do prób mleka krów o genotypie AA. Ponadto w obu 

stadach czas krzepnięcia był dłuży w mleku krów o genotypie AB κ-CN w stosunku   

do mleka pozyskanego od krów o genotypie AA (tab. 37). 
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Tabela 38. Właściwości fizyko-chemiczne mleka krów w zależności od liczby komórek somatycznych i genotypów κ-CN 

Stado 
 

 Grupa 
LKS 

Genotyp 
 κ-CN 

 Symbol 
statystyczny 

pH oSH Gęstość 
[g/dm3] 

Oporność 
[Ω] 

Termostabilność 
[ml CH 3CH2OH] 

 AA x  6,63 6,15 1,034 528,78 3,62Bab/Aa 

 I  SD 0,08 1,20 0,031 59,52 1,81 
  AB x  6,64/B 6,21 1,033 534,55/a 3,15ac/ 

   SD 0,07 1,06 0,002 57,30 1,47 
  AA x  6,64 6,18A/ 1,033 500,00a/Ba 2,76Abc/ 

A II  SD 0,06 1,04 0,003 56,84 0,87 
  AB x  6,65 6,00 1,033 547,83/a 3,18 
   SD 0,08 2,30 0,002 54,27 1,41 
  AA x  6,65a/ 6,83A/ 1,033 560,00A/ 2,76c/ 

 III  SD 0,14 0,48 0,003 26,89 0,87 
  AB x  6,66b/b 5,21B/A 1,032 498,75Bb/A 3,63B/b 

   SD 0,08 1,23 0,002 51,23 1,43 
  AA x  6,68a/ 6,67/B 1,031 565,76A/Bb 3,10 
 I  SD 0,08 1,47 0,003 78,16 1,06 
  AB x  6,68B/a 7,00/B 1,031 581,36Ab/Bb 3,15 

B   SD 0,06 0,72 0,003 87,02 0,60 

  AA x  6,66b/ 5,65/b 1,026 461,33Bb/A 2,58 

 II  SD 0,04 2,29 0,002 30,42 0,77 

  AB x  6,58Aa/A 6,53/b 1,028 461,33Bb/Ab 2,60 

   SD 0,25 0,43 0,002 42,24 0,87 

  AA x  6,66 6,64 1,030 512,00a/ 2,50/b 

 III  SD 0,04 1,30 0,003 87,44 0,54 

  AB x  6,69 6,00 1,028 495,00B/ 2,62/Ba 

   SD 0,06 0,64 0,001 5,48 0,89 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Według Rodriguez i wsp. (2001) i Kinal i wsp. (2007) oraz Raimondo (2009) 

poziom wapnia, fosforu, sodu, potasu oraz magnezu i chloru powinien mieścić się        

w przedziale (odpowiednio): 1,23-1,39 g/l; 0,96-2,1 g/l; 0,43-0,77g/l; 1,33- 1,49 g/l; 

0,11-0,15 g/l. W obu stadach odnotowano udział makroelementów w próbach mleka     

o liczbie komórek somatycznych nie przekraczających 400 tys./ml na zbliżonym 

poziomie. Wraz ze wzrostem LKS w mleku następuje również obniżenie poziomu 

kazein, w których budowie zawarte są jony wapnia (Jones i Bailey 1998).Wyniki 

wcześniejszych badań wskazują, że kolejność genotypów dla obniżającego się poziomu 

kazein jest następująca: BB>AB>AA κ-CN (Mackle i wsp. 1999, Felenczak i wsp. 

2006, Michalcová i Krupová 2007). W konsekwencji, w mleku krów o genotypie AA  

κ-CN i zwiększonej w występujących stanach zapalnych liczbie komórek 

somatycznych, należy spodziewać się obniżonego poziomu wapnia w mleku. W stadzie 

A odnotowano w mleku krów o LKS powyżej 1 mln/ml 20-30% istotne obniżenie 

(p≤0,05) udziału wapnia w stosunku do mleka krów o najniższej LKS (tab. 39).           

W stadzie B zaobserwowano podobną tendencję. Najniższym poziomem wapnia w obu 

stadach (0,67 i 0,84 g/l) charakteryzowały się próby mleka krów o genotypie AB κ-CN  

i LKS powyżej 1 mln/ml.  

Rezultaty badań Maunsella i wsp. (1998) oraz Strzałkowskiej i wsp. (2008) 

wskazują na wzrost zawartości magnezu i fosforu w mleku w stanach zapalnych 

wymienia. W mleku krów o genotypie AA κ-CN w stadzie A odnotowano obniżenie 

poziomu magnezu wraz ze wzrostem LKS natomiast w stadzie B stwierdzono odwrotną 

tendencję. W mleku krów o genotypie AA κ-CN i LKS do 1 mln/ml zaobserwowano 

wyższy poziom Mg. Podobną tendencją charakteryzowało się mleko krów o tym 

genotypie w stadzie B i LKS powyżej 400 tys./ml. Poziom fosforu w mleku krów 

niezależnie od genotypu w stadzie A ulegał obniżeniu wraz ze wzrostem LKS.             

W stadzie B odnotowano odwrotną zależność w mleku krów o genotypie AB κ-CN. 

Zawartość potasu kształtowała się na wyższym poziomie, przy obniżonym udziale sodu, 

w mleku krów o genotypie AA κ-CN w stadzie A o LKS do 1 mln/ml oraz w stadzie    

B o LKS powyżej 400 tys./ml w stosunku do mleka krów o genotypie AB. W obu 

stadach w mleku krów, niezależnie od genotypu, stwierdzono obniżenie poziomu potasu 

przy jednoczesnym wzroście zawartości sodu i chlorków w próbach mleka o wyższym 

LKS. Rezultaty badań innych autorów potwierdzają powyższą zależność (Maunsell       

i wsp. 1998, Ogola i wsp. 2007, Zachwieja i wsp. 2007, Ogola i wsp. 2007, Raimondo 

2009).  
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Tabela 39. Poziom wybranych związków mineralnych w mleku krów w zależności od liczby komórek somatycznych i genotypów κ-CN 

Stado 
 

 Grupa 
LKS 

Genotyp 
 κ-CN 

 Symbol 
statystyczny 

Ca 
[g/l] 

Mg 
[mg/l] 

K 
[g/l] 

Na 
[mg/l] 

P 
[g/l] 

Cl 
[g/l] 

 AA x  1,37a/B 197,40 1,30A/ 458,40 2,34 1,39 
 I  SD 0,27 128,75 0,17 26,94 0,33 0,16 
  AB x  0,85b/B 103,74 1,38A/ 455,86 2,07 1,43b/ 

   SD 0,29 9,24 0,07 20,58 0,03 0,33 
  AA x  0,58/B 119,61 1,14bc/ 481,28 2,02 2,11a/AC 

A II  SD 0,12 50,44 0,44 7,64 0,32 0,27 
  AB x  0,85b/B 92,25 1,28Ac/A 466,86 1,74 1,92b/AB 

   SD 0,39 9,44 0,15 19,52 0,22 0,43 
  AA x  0,84b/ 96,57 1,11ab/ 557,82 1,79 2,16a/BC 

 III  SD 0,38 12,59 0,43 32,22 0,27 0,12 
  AB x  0,67c/ 113,60 1,10B/ 485,52 1,93 1,92a/C 

   SD 0,19 45,90 0,37 14,57 0,38 0,43 
  AA x  1,37B/A 106,40 1,20a/ 496,38B/ 2,05 1,28 
 I  SD 0,27 3,17 0,41 6,48 0,07 0,15 
  AB x  1,88B/A 166,10 1,22a/ 537,33 2,05 1,25B/C 

B   SD 0,99 118,29 0,33 32,01 0,62 0,11 

  AA x  1,29B/A 205,85 1,19 557,82B/ 2,24 1,40/BC 

 II  SD 0,46 142,34 0,16 32,22 0,52 0,35 

  AB x  1,46B/A 186,31 0,86b/B 563,74 1,88 1,58B/ 

   SD 0,80 170,42 0,44 21,90 0,92 0,32 

  AA x  1,14 197,40 1,11 728,37A 2,34 2,16/AC 

 III  SD 0,40 128,75 0,43 77,43 0,33 0,12 

  AB x  0,84A/ 98,45 0,85 582,50 1,79 2,23A/AB 

   SD 0,41 17,84 0,34 20,42 0,66 0,11 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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5.4. Wpływ dodatku suszonych drożdży piwnych (Saccharomyces cerevisiae) do 
dawki pokarmowej na skład podstawowy, właściwości fizyko-chemiczne siary i 
mleka, poziom niektórych wskaźników biochemicznych oraz makroelementów w 
surowicy krów i cieląt 

 

5.4.1. Skład siary i mleka 

 

W siarze krów w grupie kontrolnej (BKI) stwierdzono wyższy (p≤0,01) poziom 

suchej masy w stosunku do siary krów z grupy doświadczalnej (BDI) (tab.40). Niższy 

poziom suchej masy w wydzielinie gruczołu mlekowego u przeżuwaczy żywionych 

dodatkiem drożdży do dawki pokarmowej odnotowali również inni autorzy (Mašek       

i wsp. 2008, Baiomy 2011). Natomiast rezultaty badań Alshaikh i wsp. (2002) oraz 

Lehloenya i wsp. (2008) badających wpływ dodatku drożdży na skład mleka sugerują 

odwrotną tendencję. 

W stadzie A, w mleku krów w pierwszym miesiącu doju, odnotowano wyższy 

(AKII p≤0,01; ADII p≤0,05) udział suchej masy w stosunku do mleka od krów 

będących w trzecim miesiącu laktacji (AKIV, ADIV). Z kolei w mleku krów z grupy 

kontrolnej w drugim miesiącu doju (AKIII) odnotowano niższy udział suchej masy      

w porównaniu do mleka krów w pierwszym miesiącu laktacji (AKII p≤0,01; ADII 

p≤0,05). 

Podobnie jak zawartość białka wzrasta również zawartość suchej masy w mleku 

w kolejnych miesiącach laktacji (Pollott 2004, Antkowiak i wsp. 2007).                        

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono odwrotną zależność.  

Rezultaty dotychczasowych badań wskazują na istotny wpływ systemu żywienia 

krów na poziom białka w mleku. Wydzielina gruczołu mlekowego krów żywionych 

mieszanką TMR charakteryzuje się wyższym poziomem białka niż w przypadku 

żywienia tradycyjnego (Bargo i wsp. 2002, Jasińska i wsp. 2010). W badaniach 

własnych nie potwierdzono tej zależności dla siary krów. Poziom białka w próbkach 

siary krów grupy kontrolnej w stadzie A (AKI) był niższy (p≤0,01) w stosunku do siary 

ze stada B (BKI).  

Odnotowano istotnie wyższy (p≤0,01) poziom białka, suchej masy w siarze       

w porównaniu do prób mleka pozyskanego w obu obiektach. W przypadku zawartości 

laktozy zauważono odwrotną tendencję, siarę w porównaniu do mleka charakteryzował 
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istotnie niższy poziom tego cukru. Na podobną zależność wskazują wyniki innych 

badań (Ontsouka i wsp. 2003, Zachwieja 2004, Zimecki i Artym 2005). Udział laktozy 

w wydzielinie gruczołu mlekowego jest zależny od stadium laktacji, a jej poziom rośnie 

do 50.-60. dnia po wycieleniu (Pollott 2004). W badaniach własnych odnotowano 

odwrotną zależność. Zawartość laktozy w mleku krów ze stada A, będących                 

w pierwszym miesiącu doju (ADII, AKII), kształtowała się na wyższym (p≤0,01) 

poziomie w porównaniu do mleka krów w trzecim miesiącu doju (ADIV, AKIV) oraz 

krów grupy kontrolnej w drugim miesiącu laktacji (AKIII).  

Według Lehloenya i wsp. (2008) oraz Fortina i wsp. (2011) stosowanie dodatku 

drożdży do mieszanki paszowej w żywieniu krów wpływa na obniżenie poziomu laktozy  

w mleku. W stadzie B stwierdzono w mleku krów grupy kontrolnej w drugim miesiącu 

doju (BKIII) wyższy (p≤0,05) poziom laktozy w stosunku do mleka krów grupy 

doświadczalnej w pierwszych dwóch miesiącach doju (BDII, BDIII).  

Poziom laktozy w mleku determinowany jest między innymi przez system 

żywienia. Mleko krów żywionych mieszanką TMR charakteryzuje się niższym 

poziomem laktozy w stosunku do mleka krów żywionych w systemie tradycyjnym 

(Jasińska i wsp. 2010). Podobną zależność odnotowano w badaniach własnych. Mleko 

krów ze stada B (żywienie tradycyjne) będących w pierwszym oraz trzecim miesiącu 

doju (BDII, BKII, BDIV, BKIV) charakteryzowało się wyższym (p≤0,01) poziomem 

laktozy w stosunku do mleka krów z stada A w trzecim miesiącu laktacji (ADIV, 

AKIV). 

Wyniki badań Iwańskiej i wsp. (1999), Robinsona i Garretta (1999)               

oraz Sretenović i wsp. (2008), wykazały że poziom tłuszczu, białka, laktozy, suchej 

masy wzrasta w mleku krów żywionych dodatkiem drożdży (Saccharomyces 

cerevisiae). Uzyskane rezultaty wskazują na podobną tendencję w stadzie A, w drugim  

i trzecim miesiącu laktacji. Natomiast w stadzie B odnotowano wyższy poziom tłuszcz, 

białka, laktozy i suchej masy w grupie kontrolnej. 

Podsumowując można stwierdzić, że wykazano niewielki wpływ dodatku 

drożdży do dawki pokarmowej na skład podstawowy siary i mleka krów,                     

co potwierdzają wyniki badań innych autorów (Dann i wsp. 2000).Bardziej efektywne 

było zastosowanie dodatku drożdży w stadzie o wyższym poziomie wydajności              

i lepszych warunkach utrzymania i żywienia. 
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Tabela 40. Skład podstawowy siary i mleka w zależności od dodatku drożdży do dawki 

pokarmowej krów 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statysty-  

czny 
Sucha masa 

[%] 
Białko 

[%] 
Tłuszcz 

[%] 
Laktoza 

[%] 
  I x  25,16A/A 9,14A/A 6,77 2,34A/A 

   SD 4,37 2,75 6,08 0,82 
  II x  14,48C/BCD 3,71B/C 4,96 5,28CD/B 

 K  SD 2,28 0,81 1,16 0,70 
  III x  10,87Bb/BCDc 3,19B/C 2,81 4,19BDb/BCa 

   SD 2,40 0,15 1,57 0,82 
  IV x  10,19Bb/BC 3,01B/C 2,92 3,69B/BC 

A   SD 3,12 0,39 2,40 0,87 
  I x  24,89A/ACDa 9,38A/AB 6,23 2,14A/A 

   SD 4,10 2,59 5,99 0,74 
  II x  12,93BCa/BCD 3,47B/C 3,70 5,12CD/B 

 D  SD 3,74 0,93 1,52 1,47 
  III x  13,00BCa/BCD 3,38B/C 3,86 5,16BCD/BC 

   SD 3,14 0,58 2,62 0,70 
  IV x  10,82Bb/BCa 3,14B/C 3,28 3,80B/BCac 

   SD 2,48 0,57 1,87 1,11 
  I x  26,54A/A 9,82A/B 7,64 1,80A/A 

   SD 3,60 1,72 4,10 0,60 
  II x  12,83C/Bbc 3,48B/C 3,67 4,99B/Bb 

 K  SD 2,45 0,04 2,20 0,34 
  III x  14,12C/BDd 3,63B/C 4,15 5,69B/B 

   SD 1,60 0,25 0,70 1,11 
  IV x  13,30C/BDd 3,25B/C 4,41 5,18B/C 

B   SD 1,72 0,22 1,45 0,47 
  I x  24,73B/A 9,81A/AB 5,84 1,73A/A 

   SD 5,55 2,44 5,90 1,06 
 D II x  11,94C/BCD 2,89B/C 3,90 4,77Bb/Bc 

   SD 1,01 0,10 1,30 0,02 
  III x  12,74C/Bbc 3,41B/C 3,79 4,84Bb/B 

   SD 1,59 0,51 0,59 1,32 
  IV x  13,02C/Bbd 3,13B/C 4,11 5,39B/C 

   SD 0,59 0,34 1,81 1,08 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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5.4.2. Właściwości fizyko-chemiczne siary i mleka 

 

Poziom kwasowości czynnej zmienia się w okresie laktacji. W siarze jest niższy 

niż w mleku (Strzałkowska i wsp. 1999, Felenczak i wsp. 2006, Park i wsp. 2007). 

Podobną zależność odnotowano w doświadczeniu. W próbach siary z obu stad 

kwasowość czynna pH była niższa (p≤0,01) w stosunku do jej poziomu w mleku (tab. 

41). Najwyższą wartość pH w stadzie A zmierzono w mleku krów grupy 

doświadczalnej będących w drugim miesiącu laktacji (ADIII). Istotnie niższy (p≤0,01) 

poziom pH stwierdzono w mleku krów będących w pierwszym i drugim miesiącu doju 

w grupie kontrolnej (ADII, AKII, AKIII).  

Dodatek drożdży w żywieniu wysokowydajnych krów wpływa na obniżenie pH 

treści żwacza. Zbyt niska kwasowość czynna treści żwacza wpływa niekorzystnie na 

właściwości fizyko-chemiczne mleka, może powodować obniżenie pH wydzieliny 

gruczołu mlekowego (Piva 1993, Besong i wsp. 1996). Zarówno w stadzie A, jak i B   

w mleku krów, w pierwszym miesiącu laktacji, w grupie doświadczalnej (ADII i BDII), 

stwierdzono niższą kwasowość czynną, w porównaniu do mleka krów z grupy 

kontrolnej w trzecim miesiącu laktacji (AKIV p≤0,01; BKIV p≤0,01). Wartość pH 

mleka w stadzie B (BDII, BKII, BKIII, BKIV, BKIV) kształtowała się na wyższym  

poziomie w stosunku do mleka w stadzie A (ADII, AKII, AKIII- p ≤0,01; ADIV- 

p≤0,05). Odwrotną zależność odnotowali inni autorzy, niższą kwasowość czynną pH     

a wyższą potencjalną oSH charakteryzowało się mleko krów żywionych w systemie 

tradycyjnym w stosunku do mleka krów żywionych mieszanką TMR (Jasińska i wsp. 

2010).  

Kwasowość potencjalna (oSH) w siarze pozyskanej od zdrowych krów kształtuje 

się na znacznie wyższym poziomie niż w ich mleku (Kroll i wsp. 1996, Felenczak          

i wsp. 2006, Zachwieja i wsp. 2007). Siarę w obu stadach cechowała wyższa (p≤0,01) 

kwasowość potencjalna oSH w stosunku do mleka. 

Jak wynika z wcześniejszych badań kwasowość czynna (pH) w siarze i mleku 

klaczy ulega wzrostowi przy jednoczesnym obniżeniu poziomu kwasowości 

potencjalnej (oSH) (Pecka i wsp. 2011). Zachwieja (2004) również stwierdził powyższą 

zależność w siarze krów. Podobną tendencję odnotowano w mleku krów w obu stadach. 

Po porodzie gęstość siary krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej powinna wynosić 

minimum 1,050 (g/ml)  (Maunsell i wsp. 1998, Levieux i Ollier 1999, Park i wsp. 2007, 

Zachwieja i wsp. 2007). Natomiast gęstość mleka powinna mieścić się w przedziale od 
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1,028 do 1,033 g/cm³ (Park i wsp. 2007). Odnotowano zbliżone wartości zarówno      

dla siary jak i mleka. Ponadto zaobserwowano istotne (p≤0,01) obniżenie gęstości 

mleka w stosunku do siary, niezależnie od sposobu żywienia oraz utrzymania. Według 

Jasińskiej i wsp. (2010) gęstość mleka jest nieznacznie niższa u krów żywionych          

w systemie tradycyjnym w porównaniu do mleka krów żywionych TMR. Wyniki 

dotychczasowych badań wskazują na zmiany gęstości mleka w okresie laktacji 

(Ostersen i wsp. 1997, Strzałkowska i wsp. 1999). W stadzie B stwierdzono w grupie 

kontrolnej wyższą (p≤0,05) gęstość mleka w pierwszym miesiącu laktacji (BKII)         

w porównaniu do drugiego miesiąca doju (BKIII). Nie odnotowano istotnego wpływu 

stosowania dodatku drożdży w żywieniu krów na zmianę gęstości wydzieliny gruczołu 

mlekowego. W dostępnej literaturze nie znaleziono wyników badań dotyczących zmian 

gęstości mleka i siary w zależności od stosowanego dodatku drożdży w dawce 

pokarmowej dla krów. 

Wzrost przewodności elektrycznej mleka krowiego skorelowany jest dodatnio ze 

wzrostem liczby komórek somatycznych w mleku (Nardone i wsp. 1997, Maunsell        

i wsp. 1998, Woolford i wsp. 1998, Batavani i wsp. 2007, Jugowar i wsp. 2007, Ogola   

i wsp. 2007). Wraz ze wzrostem oporności liczba komórek somatycznych w wydzielinie 

gruczołu mlekowego powinna obniżać się. Uzyskane wyniki nie potwierdzają tej 

zależności. W stadzie A, w mleku krów będących w drugim miesiącu laktacji (ADIII, 

AKIII) oporność była niższa (p≤0,01) w porównaniu do prób mleka z grupy kontrolnej, 

w pierwszym miesiącu laktacji (AKII). Mleko krów grupy kontrolnej będących            

w drugim miesiącu doju (AKIII) charakteryzowało się niższą (p≤0,01) opornością niż 

siara z grupy kontrolnej (AKI) oraz mleko z grupy doświadczalnej krów z trzeciego 

miesiąca doju. W siarze krów w stadzie B (grupa kontrolna - BKI) odnotowano wyższą 

(p≤0,01) oporność w stosunku do siary krów z grupy doświadczalnej (BDI). Siara krów 

grupy doświadczalnej (BDI) charakteryzowała się niższą (p≤0,01) opornością               

w stosunku do mleka od krów w drugim miesiącu laktacji (BDIII, BKIII). 

Opór i przewodnictwo cieczy zależy od jego składu i temperatury. Mleko 

pozyskane od krów żywionych w systemie tradycyjnym charakteryzuje się niższym 

poziomem suchej masy w stosunku do mleka od krów żywionych TMR, a co za tym 

idzie oporność mleka pozyskanego od krów żywionych w systemie tradycyjnym 

powinna być wyższa (Arvinder i wsp. 2002, Jasińska i wsp. 2010). Podobną tendencję 

odnotowano w badaniach własnych. Próby mleka w stadzie A (AKIV, ADIV, AKIII, 
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ADIII, ADII, AKI) charakteryzowały się niższą (p≤0,01) opornością niż mleko ze stada 

B (BKII, BDIII, BKIII, BDIV). 

Przeprowadzone badania wykazały, istotne zmiany właściwości fizyko-

chemicznych siary i mleka krów. Siarę krów w obu stadach charakteryzował niższy 

poziom termostabilności w stosunku do mleka. Mleko krów w pierwszym miesiącu 

laktacji, w grupie doświadczalnej, w stadzie B (BDII), charakteryzowało się najwyższą 

termostabilnością. Ponadto mleko krów z grupy kontrolnej będących w pierwszym 

miesiącu laktacji (BKII) cechowała niższa termostabilność (p≤0,05) w porównaniu     

do prób mleka krów grupy doświadczalnej w trzecim miesiącu laktacji (BDIV). Liczba 

alkoholowa świadcząca o dobrej termostabilności mleka powinna mieścić się                

w granicach 6,5-7 ml,  a siary 1,75-2,12 ml (Zachwieja 2004). W badaniach własnych 

odnotowano nieco niższą jej wartość dla większości prób mleka. Natomiast w stadzie   

B w mleku krów grupy doświadczalnej w pierwszym oraz drugim miesiącu laktacji 

stwierdzono istotnie wyższą (BDII p≤0,01; BDIII p≤0,05) liczbę alkoholową                

w stosunku do prób pobranych w trzecim miesiącu doju (BDIV).  
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Tabela 41 Właściwości fizyko-chemiczne siary i mleka krów w zależności od 

stosowanego dodatku drożdży  

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statysty
-czny pH 

 
SHo 

 

Gęstość 
[g/cm3] 

 

Oporność 
[Ω] 

 

Termosta-
bilność 

[ml 
CH3CH2OH]  

  I x  6,42 A/A 14,68 A/A 1,05A/A 533,00C/A 2,05A/A 

   SD 0,10 4,27 0,01 60,93 1,27 
  II x  6,77D/B 6,40B/B 1,03B/B 532,50Ba/a 6,10B/C 

 K  SD 0,12 3,88 0,00 34,03 2,51 
  III x  6,82D/B 5,60 B/B 1,03 B/B 470,00D/A 6,90 B/C 
   SD 0,03 3,30 0,00 36,74 1,43 
  IV x  6,87BD/C 6,67 B/B 1,03 B/B 483,33ADCb/A 6,17 B/C 

A   SD 0,03 1,09 0,00 20,66 2,40 
  I x  6,42 A/A 14,78 A/A 1,05  A/A 535,00B/ 1,84 A/A 
   SD 0,15 3,54 0,01 60,55 0,91 
  II x  6,76C/B 5,30 B/B 1,03 B/B 462,50ADC/A 6,13B/Ba 

 D  SD 0,09 3,45 0,00 28,66 4,44 
  III x  6,89D/B 7,02 B/Ba 1,03 B/B 483,33AD/A 6,22 B/C 
   SD 0,12 4,41 0,00 31,22 2,02 
  IV x  6,85BD/Cb 7,13 B/B 1,03 B/B 512,50C/A 6,38 B/C 
   SD 0,07 3,15 0,00 49,20 3,20 
  I x  6,41Abc/A 17,32 A/A 1,06 A/A 561,54B/b 1,71 A/A 
   SD 0,12 4,26 0,01 67,31 0,62 
  II x  6,93B/Ca 6,80 B/B 1,04 Ba/B 600,00AC/Bb 5,50Ba/C 

 K  SD 0,08 1,70 0,00 14,14 2,12 
  III x  6,91B/C 5,87 B/Bb 1,03 Bb/B 573,33AC/Bb 5,83 B/C 
   SD 0,07 0,46 0,00 41,63 1,76 
  IV x  7,00Cab/C 6,80 B/B 1,03 B/B 525,00BC 5,75 B/C 

B   SD 0,14 2,12 0,01 58,02 1,26 
  I x  6,52Aac/A 15,49 A/A 1,05 A/A 521,82B 1,77 A/A 
   SD 0,19 4,76 0,01 87,39 0,65 
 D II x  6,96Bc/Ca 7,20 B/B 1,03 B/B 510,00B/ 9,50C/Bb 

   SD 0,04 3,39 0,00 14,14 3,54 
  III x  6,85B/B 6,40 B/B 1,03 B/B 596,67 7,83Ba/C 

   SD 0,03 0,80 0,00 20,82AC/Bb 0,76 
  IV x  6,92B/Ca 5,44 B/B 1,03 B/B 574,00AC/Bb 5,80Bb/C 

   SD 0,07 3,17 0,00 74,36 1,15 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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5.4.3. Analiza jakości mikrobiologicznej, cytologicznej oraz poziomu mocznika w 
siarze i mleku 

Siara charakteryzuje się wyższą zawartością drobnoustrojów niż mleko (Lang 

2008). Odpowiednie żywienie zwierząt może wpłynąć korzystnie na skład flory 

jelitowej, co w konsekwencji ogranicza przedostanie się patogenów do środowiska,       

a następnie do wydzieliny gruczołu mlekowego (Jensen i wsp. 2008, Liou i wsp. 2009). 

W siarze krów z grupy kontrolnej stada B (BKI) (tab. 42) odnotowano wyższy (p≤0,01) 

poziom ogólnej liczby drobnoustrojów (OLD), w stosunku do siary krów z grupy 

doświadczalnej (BDI). Ponadto w siarze stwierdzono wyższą (BKI p≤0,01; BDI 

p≤0,05) ogólną liczbę drobnoustrojów w stosunku do mleka. Według Laevens i wsp. 

(1997) udział bakterii w mleku wraz z upływem laktacji ulega wzrostowi. Uzyskane 

wyniki nie potwierdzają tej zależności. 

Obecność bakterii Escherichia coli w mleku może być skutkiem zanieczyszczeń 

powietrza w oborze oraz złej higieny doju (Lipan i wsp. 1995, Górska i wsp. 1998). Nie 

stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli w mleku, natomiast były one obecne    

w siarze (Rys. 7). Szczepy Escherichia coli znajdujące się w siarze mogą powodować 

problemy zdrowotne, cieląt (García i wsp. 2000, Zachwieja i wsp. 2009). Ich obecność 

może być ograniczana nie tylko przez odpowiednią higienę, ale również przez 

stosowanie dodatków paszowych, które ograniczają ich rozwój w śluzówce jelita 

powodując mniejsze skażenie środowiska. Do tych dodatków należą również kultury 

drożdży (Sheng wsp. 2006, Liou i wsp. 2009). W badaniach własnych odnotowano 

obniżoną liczebność bakterii Escherichia coli w siarze krów żywionych dodatkiem 

drożdży (Saccharomyces cerevisiae) niezależnie od systemu utrzymana. 
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Rys. 7. Liczba Escherichia coli w siarze krów w zależności od 
stosowania dodatku drożdży w żywieniu   
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Zawartość bakterii z grupy coli (coliformy) w siarze i mleku jest również 

związana z higieną stada. Nieprawidłowe mycie i utrzymanie urządzeń udojowych 

może prowadzić do podwyższenia liczby coliform w surowym mleku krów (Wenz         

i wsp. 2006). Escherichia coli oraz coliformy również rozpatrywane są jako czynnik 

podnoszący ryzyko pojawienia się mastitis u bydła (Schukken i wsp. 1989, Lipan i wsp. 

1995, Górska i wsp. 1998).  

W mleku krów ze stada A (Rys. 8) odnotowano w pierwszym miesiącu laktacji, 

w grupie kontrolnej (AKII), wyższą (p≤0,01) zawartość coliform w stosunku do mleka 

krów ze stada B będących w pierwszym i drugim miesiącu laktacji (BKII, BDII, BKIII, 

BDIII) oraz w trzecim miesiącu doju w grupie doświadczalnej (BDIV). Siara krów 

grupy kontrolnej w stadzie B (BKI) charakteryzowała się niższą (p≤0,05) zawartość 

coliform w stosunku do mleka krów grupy kontrolnej w stadzie A z pierwszego 

miesiąca laktacji (AKII). W mleku krów w stadzie A w pierwszym miesiącu laktacji    

w grupie kontrolnej (AKII) stwierdzono wyższą (p≤0,01) zawartość coliform                

w stosunku do mleka pobranego w drugim i trzecim miesiącu laktacji niezależnie        

od grupy żywieniowej (ADIII, AKIII, ADIV, AKIV).  

Z badań innych autorów wynika, że w siarze zawartość bakterii jest wyższa niż 

w mleku (Andrew 2001, Zachwieja 2004, Zachwieja i wsp. 2009). W badaniach 

własnych odnotowano także wyższy poziom coliform w siarze w stosunku do mleka. 
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Ponadto wydzielina gruczołu mlekowego krów grupy kontrolnej charakteryzowała     

się wyższym poziomem coliform w stosunku do doświadczalnej.  

 

Rys. 8. Liczba coliform  w siarze i mleku krów  w zależności od 
stosowania dodatku drożdży w  żywieniu   

b

B

B
B

B B

B

 B
B

B
B

Aa

B

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Grupy

Zwartość 
coliform 
w siarze 

i mleku krów
 [jtk/1000ml] 

AKI

ADI

BKI

BDI

AKII

ADII

AKIII

ADIII

AKIV

ADIV

BKII

BDII

BKIII

BDIII

BKIV

BDIV

 a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05); 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01). 

 

Zastosowanie preparatów drożdżowych powoduje zwiększenie odporności 

organizmu, ograniczając również podatność na podkliniczne i kliniczne stany zapalne 

wymienia. Skutkuje to obniżeniem liczby komórek somatycznych w mleku (Mašek        

i wsp. 2008, Baiomy 2011, Fortina i wsp. 2011). W obu stadach odnotowano obniżenie 

liczby komórek somatycznych w siarze krów żywionych dodatkiem drożdży w dawce 

pokarmowej (tab.42). Ponadto w siarze krów w stadzie B stwierdzono w grupie 

doświadczalnej niższy poziom ogólnej liczby drobnoustrojów. Może to świadczyć        

o pozytywnym wpływie zastosowania dodatku na poprawę statusu zdrowotnego 

organizmu krów. 

Zawartość mocznika w mleku krów zmienia się podczas laktacji. Niższy jego 

poziom obserwuje się w pierwszym miesiącu laktacji, w kolejnych miesiącach 

stwierdzono wzrost jego udziału (Carlsson i wsp. 1995, Oler i wsp 2005). W badaniach 

własnych odnotowano istotne różnice (p≤0,01) dla poziomu mocznika w siarze             

w stosunku do mleka. Siara charakteryzowała się znacznie niższym poziomem 
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mocznika niezależnie od systemu żywienia i utrzymania. Podobne rezultaty uzyskali    

w swoich badaniach inni autorzy (Iwańska wsp. 1999, Elfstrand i wsp. 2002). Dodatek 

drożdży do dawki TMR dla wysokowydajnych krów powoduje obniżenie zawartości 

mocznika w wydzielinie gruczołu mlekowego (Robinson i Garrett 1999, Iwańska wsp. 

1999, Lehloenya i wsp. 2008, Baiomy 2011). W siarze krów w grupie kontrolnej (AKI) 

odnotowano wyższy (p≤0,01) poziom mocznika w stosunku do siary krów z grupy 

doświadczalnej (ADI). We wszystkich grupach, w obu stadach zawartość mocznika 

wzrastała w okresie pierwszych dwóch miesięcy doju, w trzecim miesiącu laktacji 

obserwowano obniżenie jego udziału. 
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Tabela 42. Jakość mikrobiologiczna, liczba komórek somatycznych oraz zawartość 
mocznika w siarze i mleku krów w zależności od stosowanego dodatku drożdży 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statysty-

czny 
LKS x 

1000/ml 
Mocznik 

[mg/l] 

OLD 
x 1000 
[jtk/ml] 

  I x  2498,60A/A 131,52C/B 1955,57/B 

   SD 3907,61 56,27 1631,65 
  II x  466,45B/B 253,40B/B 510,80/B 

 K  SD 626,90 103,12 670,07 
  III x  108,25B/B 274,13B/B 118,42/B 

   SD 100,45 113,38 75,58 
  IV x  310,46B/B 227,04BC/B 167,75/B 

A   SD 779,36 94,84 128,84 
  I x  1219,75A/A 107,98AC/A 2015,73/B 

   SD 1386,20 55,10 2339,07 
  II x  198,28B/B 205,36BC/B 349,70/B 

 D  SD 220,51 75,01 359,92 
  III x  224,03B/B 315,55Ba/B 238,44/B 

   SD 402,80 132,18 165,84 
  IV x  190,02B/B 249,19Bb/B 95,99/B 

   SD 16,80 104,57 97,62 
  I x  4635,62A/B 99,45AC/A 6421,67A/A 

   SD 5523,82 81,96 6576,70 
  II x  188,50B/B 198,40BC/B 329,50Bb/ 

 K  SD 140,71 22,20 249,61 
  III x  265,00B/B 217,53BC/B 389,50Bb/ 

   SD 298,98 46,41 38,89 
  IV x  384,00B/B 181,43BC/B 624,00Bb/ 

B   SD 366,50 24,56 493,83 
  I x  3816,82A/A 101,20C/A 2598,20Ba/ 

   SD 4222,98 67,38 2790,22 
 D II x  170,00B/B 250,45B/B 161,00Bb/ 

   SD 12,73 7,28 65,05 
  III x  195,67B/B 261,33Ba/C 742,33Bb/ 

   SD 88,33 99,84 842,37 
  IV x  116,20B/B 203,20BCb/B 382,00Bb/ 

   SD 194,49 65,19 204,33 
    a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
   A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
   a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
   A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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5.4.4. Udział frakcji białkowych w siarze i mleku krów 

 

Albumina surowicza (SA) odpowiedzialna jest za regulację ciśnienia osmotycznego 

we krwi, do gruczołu mlekowego przedostaje się z krwi podczas wytwarzania siary        

i mleka (Lieske i wsp. 2005). Wysoki poziom albuminy surowiczej w serwatce siary 

zaburza wchłanianie IgG w jelicie cieląt (Garry i wsp. 1996). W siarze krów (tab. 43), 

którym podawano dodatek drożdży do dawki pokarmowej w obu obiektach stwierdzono 

niższy udział procentowy tej frakcji białkowej w porównaniu do prób siary krów grupy 

kontrolnej. W przypadku siary udział procentowy albuminy surowiczej jest niższy niż  

w mleku, ale poziom właściwy tego białka jest znacznie wyższy w siarze. 

Spowodowane jest to wyższą zawartością białka całkowitego w siarze w stosunku do 

mleka (Levieux i Ollier 1999, Zachwieja 2004). 

Wyniki wcześniejszych badań wskazują na występowanie dodatniej zależności 

pomiędzy liczbą komórek somatycznych a udziałem albuminy surowiczej w mleku 

(Urech i wsp. 1999, Bärbel i wsp. 2005, Batavani i wsp. 2007, Zeng i wsp. 2009). 

Uzyskane wyniki potwierdzają tę zależność. W próbach mleka, w których LKS 

kształtowała się na poziomie do 400 tys./ml udział albuminy surowiczej wynosił 18,6% 

(AKIII) natomiast przy wyższej LKS udział albuminy surowiczej wzrastał do 21,10% 

(AKII). W stadzie A, w mleku krów w pierwszym miesiącu laktacji, w grupie 

kontrolnej (AKII) stwierdzono wyższy (p≤0,01) udział albuminy surowiczej w stosunku 

do mleka krów będących w trzecim miesiącu laktacji (AKIV, ADIV) oraz w drugim 

miesiącu laktacji w grupie doświadczalnej (ADIII). W mleku krów ze stada B,              

w pierwszym miesiącu doju (BKII), stwierdzono wyższy (p≤0,05) udział albuminy 

surowiczej w porównaniu do mleka w drugim miesiącu laktacji (BKIII). 

Analizując udział procentowy albuminy surowiczej w wydzielinie gruczołu 

mlekowego można stwierdzić ze jej poziom obniża się w kolejnych miesiącach laktacji. 

Wysoki poziom albuminy surowiczej w mleku jest niekorzystny dla człowieka 

ponieważ należy do czynników podnoszących ryzyko zachorowań na cukrzycę (Schatz 

i Maclaren 1996, Persaud i Barranco-Mendoza 2004). 

Stadium laktacji ma także istotny wpływ na poziom α-laktoalbuminy w wydzielinie 

gruczołu mlekowego krów. Jej udział w siarze kształtuje się na najwyższym poziomie,  

a w kolejnych miesiącach zawartość tego białka obniża się (Ostersen i wsp. 1997, 

Levieux i Ollier 1999, Youcef i wsp. 2009). W stadzie A i B udział procentowy            
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α-laktoalbuminy w siarze krów kształtowała się na niższym (p≤0,01) poziomie             

w stosunku do mleka. Jednak poziom właściwy α-laktoalbuminy (g/l) był wyższy         

w siarze w stosunku do mleku, z uwagi na znacznie wyższą zawartość białka ogólnego. 

W obu stadach wykazano wzrost zawartości α-laktoalbuminy w okresie dwóch 

pierwszych miesięcy laktacji, a następnie obniżenie jej udziału w trzecim miesiącu 

laktacji. Rezultaty innych badań wskazują, że wyższa zawartość α-laktoalbuminy 

wyróżnia mleko pozyskiwane od krów korzystających z pastwiska oraz przy stosowaniu 

dodatku insuliny do wody lub paszy dla krów (Mackle i wsp. 1999, Król i wsp. 2008). 

W badaniach własnych odnotowano niższy (p≤0,01) udział α-laktoalbuminy w mleku 

krów będących w pierwszym miesiącu laktacji karmionych dodatkiem drożdży (ADII, 

BDII), w stosunku do mleka krów z grupy kontrolnej będących w trzecim miesiącu 

laktacji (AKIV, BKIV). Uzyskane wyniki, mimo występujących różnic, nie wskazują 

na wpływ zastosowania dodatku drożdży na udział tej frakcji białkowej w siarze            

i mleku krów. W stanach zapalnych wymienia udział procentowy α-laktoalbuminy       

w stosunku do pozostałych białek mleka ulega obniżeniu, ale jego zawartość 

rzeczywista rośnie (Urech i wsp. 1999, Batavani i wsp. 2007). Wyniki badań własnych 

nie potwierdzają w jednoznaczny sposób powyższej zależności. Jedynie w próbach 

siary krów w obu stadach, gdzie stwierdzono wyższą LKS, udział  α-laktoalbuminy 

kształtował się na istotnie najniższym poziomie. 
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Tabela 43. Udział albuminy surowiczej oraz α-laktoalbuminy w siarze i mleku krów 
objętych doświadczeniem 

Stado Grupa Pobranie 
Symbol 

statystyczny 

Albumina 
surowicza 

[%] 
α-laktoalbumina 

[%] 
 I x  13,23BCb/ 6,05Aa/A 

   SD 5,21 2,01 
  II x  21,10A/CA 12,48B/ 

 K  SD 13,35 6,22 
  III x  18,60Ca/C 10,48Db/D 

   SD 11,95 3,11 
A  IV x  12,91BCb/ 21,32C/B 

   SD 6,29 9,81 

  I x  9,96B/ 6,14Aa/A 

   SD 4,70 2,74 
  II x  15,66a/ 14,91B/ 

 D  SD 9,11 5,56 

  III x  12,07BC/ 10,05Db/ 

   SD 4,72 2,22 

  IV x  12,46b/ 11,75B/D 

   SD 4,03 3,49 

  I x  12,17bc/BC 7,95A/CD 

   SD 5,07 4,55 

  II x  16,92c/ 12,54D/BD 

 K  SD 10,92 3,39 

  III x  11,20b/B 16,80BCD/BE 

   SD 7,10 4,56 

  IV x  14,11/BC 15,68BCD/BD 

   SD 3,40 3,59 

  I x  11,90bc/BC 9,02ACD/CD 

   SD 5,05 1,79 
B  II x  16,15 10,53ACD/BE 

 D  SD 4,21 1,08 

  III x  13,76/BC 17,89B/BD 

   SD 6,79 8,11 

  IV x  17,91ac/ 13,45C/BD 

   SD 7,56 0,31 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Siarę (tab. 44) w obu stadach charakteryzował wyższy (p≤0,01) poziom kazein 

w stosunku do mleka, co wynika z wyższej zawartości białka całkowitego                     

w wydzielinie gruczołu mlekowego krów po wycieleniu. Jednak procentowy udział 

kazein w siarze był niższy niż w mleku. Podobne wyniki uzyskali inni autorzy 

(Ostersen i wsp. 1997, Chiang i Chang 2005, Heck i wsp. 2008). Rezultaty 

wcześniejszych badań wskazują na obniżenie udziału kazein w mleku o wyższej liczbie 

komórek somatycznych (Urech i wsp. 1999, Borehmer i wsp. 2008, Heck i wsp. 2008). 

Uzyskane rezultaty nie potwierdzają powyższej zależności. 

Wykazano, że dodatek mocznika lub oleju sojowego do dawki pokarmowej    

dla krów wpływa na obniżenie poziomu kazein w mleku (Aquino i wsp. 2008, Freitas     

i wsp. 2010). W próbach mleka udział poszczególnych frakcji kazein był zróżnicowany 

w kolejnych miesiącach laktacji w obu stadach. Nie wykazano również wpływu 

stosowanego dodatku drożdży na poziom tych frakcji w mleku krów. Poziom kazein     

w mleku krów otrzymujących dodatek drożdży i grupy kontrolnej był zbliżony. Wyższą 

ich zawartość stwierdzono w okresie trzech pierwszych miesięcy laktacji w stadzie      

B, jednak różnice między grupami w każdym przypadku nie zostały potwierdzone 

statystycznie. 

Kazeiny są niezbędnym źródłem aminokwasów, które wolniej hydrolizują         

w trawieńcu niż pozostałe frakcje białek i stanowią cenny zapas peptydów dla młodych 

zwierząt (Yvon i wsp. 1993). Stadium laktacji, predyspozycje genetyczne, 

morfologiczny oraz fizjologiczny stan gruczołu mlekowego to główne czynniki 

wpływające na udział frakcji kazein w mleku krów (Eichler i McFadden 1996). 

Ostersen i wsp. (1997) stwierdził obniżenie udziału α-kazeiny w sumie kazein              

w kolejnych miesiącach laktacji. Według innych autorów stosowanie insuliny do dawki 

paszowej powoduje wzrost udziału α-kazeiny w mleku (Mackle i wsp. 1999).              

Po wprowadzeniu dodatku drożdży do dawki pokarmowej, w siarze krów w grupie 

doświadczalnej nie odnotowano wyższego udziału α-kazeiny w stosunku do siary         

w grupie kontrolnej. Wykazano w stadzie A istotnie niższy (p≤0,01) początkowy udział 

α-kazeiny w siarze krów grupy doświadczalnej. Odnotowano również obniżenie 

poziomu α-kazeiny w mleku krów w kolejnych pobraniach, zarówno w grupie 

kontrolnej, jak i doświadczalnej. W drugim stadzie, w mleku krów grupy kontrolnej       

i doświadczalnej stwierdzono istotny wzrost jej udziału. Najwyższą zawartość 

procentową wykazno w trzecim miesiącu laktacji (23,96% i 19,82%). 
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Siarę krów charakteryzował niższy udział β-kazeiny w stosunku do mleka         

w kolejnych miesiącach laktacji. Najwyższą jej zawartość stwierdzono w pierwszym 

miesiącu laktacji: 24,83% (grupa kontrolna) oraz 16,29% (grupia doświadczalna)         

w stadzie A. Podobnie w stadzie B najwyższy udział β-kazeiny wykazano w mleku 

krów w pierwszym miesiącu laktacji (BKII i BDII), jednak wyższy w mleku krów 

grupy doświadczlnej. Obserwowane różnice zarówno w obrębie stada, jak i pomiędzy 

nimi, zostały potwierdzone statystycznie (p≤0,05; p≤0,01). W grupach doświadczalnych 

stwierdzono wzrost udziału β-kazeiny w trzecim miesiącu laktacji. W grupach 

kontrolnych podobnej tendencji nie obserwowano. 

Wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych ulega obniżeniu udział          

α- i β-kazeiny (Auldist i wsp. 1996, Urech i wsp. 1999, Malinowski i wsp. 2008). 

Wyniki przeprowadzonnych badań nie potwierdzają powyższej zależności 
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Tabela 44. Poziom kazein oraz udział α-kazeiny, β-kazeiny i κ-kazeiny w siarze i mleku 
krów w zależności od stosowanego dodatku drożdży 

Stado  Grupa Pobranie 

 Symbol  
statysty-
czny 

 
α-kazeina 

[%] 

 
β-kazeina 

[%] 

 
κ-kazeina 

[%] 
Kazeina 

[%] 
 I x  21,20B/C 8,74ADac/ACE 10,42A/A 4,31 A/A 

   SD 5,49 2,40 4,25 1,70 
  II x  18,02bc/bcd 24,83B/ACE 12,18a/b 1,93 B/B 
 K  SD 16,87 9,19 4,71 1,22 
  III x  17,47bc/ 13,58Dc/ABCE 16,06C/B 1,60 B/B 
   SD 10,89 7,34 7,47 0,87 

A  IV x  10,99ACac/AC 13,09Dbc/ABCE 16,21Bb/BD 2,47 B/B 
   SD 6,06 4,70 2,32 0,51 

  I x  13,21C/abd 10,43AD/AC 11,48A/A 3,88 A/A 

   SD 6,04 4,60 4,04 1,19  
  II x  20,67BC/Cbcd 16,29Cab/C 16,21BCb/A 1,91 B/B 

 D  SD 8,31 7,06 2,69 1,25 

  III x  17,62bc/bcd 11,30Dbc/ABCE 17,16BCb/ 1,98 B/B 

   SD 7,66 2,63 8,22 0,83 

  IV x  18,69BCc/d 16,04CDab/E 13,26/D 2,34 B/B 

   SD 3,11 4,44 1,61 0,33 

  I x  21,11BCa/BC 9,73CDacd/B 9,11AC/CD 4,46 A/A 

   SD 4,96 4,00 2,99 1,21 

  II x  12,12A/ABac 15,14CD/BCE 11,72C/CD 2,03 B/B 

 K  SD 0,74 2,97 0,12 0,22 

  III x  16,26AB/ 15,04BDcd/BCE 17,89B/B 1,98 B/B 

   SD 5,03 4,00 3,32 0,65 

  IV x  23,96C/BCacd 14,24BCDbc/BCE 18,03Babc/B 1,79 B/B 

   SD 5,06 2,67 1,73 0,47 

  I x  19,34BC/Bcd 10,36Dabd/B 12,31Cad/CD 3,88 A/A 

   SD 4,04 3,21 3,79 1,01  
B  II x  15,85AB/ 25,34A/BD 16,13Bcd/BD 2,34 B/B 

 D  SD 3,70 7,96 4,71 1,10 

  III x  15,44ABb/ 14,66BDbcd/BCE 14,55BCd/ 2,08 B/B 

   SD 6,63 5,03 3,02 0,18 

  IV x  19,82BC/BC 18,24Bd/BCED 15,47BCbd/ 2,00 B/B 

   SD 4,88 9,55 0,88 1,28 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Poziom rzeczywisty β-kazeiny w siarze, w porównaniu do mleka, jest znacznie 

wyższy (Georgiev 2008). Jednak udział procentowy tej frakcji białkowej (w białku 

ogólnym) w siarze jest niższy w stosunku do mleka (Chiang i Chang 2005). 

Zastosowanie w żywieniu przeżuwaczy suszonego wywaru kukurydzianego (DDGS) 

jako dodatku do dawki TMR powoduje znaczny wzrost udziału α- i β-kazeiny oraz      

α-laktoalbuminy przy obniżeniu poziomu κ-kazeiny (Szulc i wsp. 2011). Również 

dodatek insuliny do dawki pokarmowej powoduje wzrost udziału β-kazeiny w mleku 

(Mackle i wsp. 1999). W mleku krów grupy doświadczalnej, otrzymujących dawkę       

z dodatkiem drożdży, odnotowano w trzecim miesiącu doju (BDIV) wyższy (p≤0,05) 

udział β-kazeiny w porównniu do prób mleka krów grupy kontrolnej (BKIV). Ponadto 

w mleku krów w pierwszym miesiącu laktacji, w grupie doświadczalnej (BDII), 

stwierdzono wyższy (p≤0,01) udział tego białka w stosunku do mleka krów grupy 

kontrolnej (BKII). 

Udział κ-kazeiny w siarze krów w obu stadach kształtował się na niższym 

(p≤0,01) poziomie niż w mleku. Na niższy udział tej frakcji białek w siarze                   

w porównaniu do mleka wskazują także wyniki innych badań (Boudry i wsp. 2008, 

Urech i wsp. 1999, Levieux i Ollier 1999). W siarze krów otrzymujących przed 

wycieleniem dodatek drożdży wykazano jednak wyższy udział κ-kazeiny (odpowiednio 

10,42 i 11,48% w stadzie A oraz 9,11 i 12,31% w stadzie B). Mimo wyższego udziału 

procentowego tej frakcji białek w siarze ich zawartośc była jednak niższa, bowiem 

procentowy całkowity udział kazein w siarze był w tej grupie niższy. We wszystkich 

grupach obserwowano tendencję wzrostową udziału frakcji κ-kazeiny w mleku             

w kolejnych miesiącach laktacji. Obniżenie jej początkowego udziału wystąpiło jedynie 

w grupie krów otrzymujących dodatek drożdży w stadzie A (ADIV). 

Uzyskane rezultaty badań wskazują na zmiany udziału poszczególnych frakcji 

białkowych w wydzielinie gruczołu mlekowego krów i potwierdzają wyniki 

dotychczasowych badań, w których wykazano, że głównym czynnikiem 

determinującym poziom frakcji białkowych w mleku krów jest stadium laktacji 

(Ostersen i wsp. 1997, Chiang i Chang 2005, Heck i wsp. 2008). Dodatek drożdży 

(Saccharomyces cerevisiae) do dawki pokarmowej krów wpłynął w niewielkim stopniu 

na zmiany udziału frakcji białek w siarze i mleku. Wykazano jednak niewielkie 

obniżenie udziału albuminy surowiczej w siarze oraz wzrost udziału poszczególnych 

frakcji kazein w mleku krów.  
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5.4.5. Immunoglobuliny klasy G, laktoferyna oraz aktywność laktoperoksydazy w 
siarze i mleku krów 

 

Laktoperoksydaza wykazuje działanie bakteriobójcze przeciw bakteriom gram-

ujemnym, działa również bakteriostatycznie na bakterie gram-dodatnie, co może 

wpływać na ograniczenie infekcji bakteryjnych wymienia (Weiss i wsp. 1990, Zimecki  

i Artym 2005, Pan i wsp. 2007, Struff i Sprotte 2008, O’Rourke 2009). O aktywności 

laktoperoksydazy decyduje wiele czynników między innymi gatunek zwierzęcia, 

stadium laktacji oraz żywienie (Albera i Konkofer 2007). W obu stadach (tab. 45) 

stwierdzono wyższy (p≤0,01) poziom aktywności laktoperoksydazy w siarze 

pozyskanej od krów grupy doświadczalnej (ADI, BDI) w porównaniu do prób siary     

w grupie kontrolnej (AKI, BKI). W stadzie B aktywność laktoperoksydazy w siarze 

krów otrzymujących dodatek drożdzy kształtowała się na prawie dwukrotnie wyższym 

poziomie (1,83 i 3,46 U/l). Wyższy poziom aktywności laktoperoksydazy w siarze niż 

w mleku uzyskali także inni autorzy (Pakkanen i Aalto 1997, Boudry i wsp. 2008). 

Jak wynika z dotychczas prowadzonych badań występuje ujemna zależność między 

poziomem aktywności laktoperoksydazy a liczbą komórek somatycznych (LKS)          

w mleku krów (Weiss i wsp. 1990, Hamed i wsp. 2008, O’Rourke 2009). W drugim       

i trzecim miesiącu laktacji poziom komórek somatycznych w mleku był wyższy niż     

w pierwszych trzydziestu dniach doju, co może sugerować obniżenie aktywności 

laktoperoksydazy w kolejnych miesiącach laktacji. Na podobną zależność wskazują 

także inni autorzy (Laevens i wsp. 1997).  

Stwierdzono wyższą (p≤0,01) aktywność laktoperoksydazy w mleku krów              

w pierwszym miesiącu laktacji w grupie kontrolnej (AKII) w stosunku do mleka krów z 

trzeciego miesiąca doju, niezależnie od grupy żywieniowej (ADIV, AKIV). Dodatkowo 

odnotowano w grupie AKII wyższą (p≤0,01) aktywność laktoperoksydazy                    

w porównaniu do prób mleka od krów będących w drugim miesiącu laktacji - grupa 

kontrolna (AKIII). 

W trzecim miesiącu laktacji w grupie doświadczalnej (BDIV) odnotowano niższy 

(p≤0,05) poziom laktoperoksydazy w stosunku do poziomu w mleku krów                    

w pierwszym miesiącu doju (BDII, BKII) oraz w drugim miesiącu laktacji w grupie 

doświadczalnej (BDIII).  
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Wielu autorów zaobserwowało ujemny związek pomiędzy poziomem 

laktoperoksydazy w mleku a patogenami powodującymi mastitis (Steptococus 

agalactiae, Staphylococcus aureus) (Weiss i wsp. 1990, Dael i wsp. 1991, Hamed          

i wsp. 2008). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wraz ze wzrostem 

obecności coliform w mleku  poziom aktywności laktoperoksydazy obniża się.            

W grupie AKIV (5547,11 jtk/1dm3 coliform) (stado A, grupa kontrolna, III pobranie) 

stwierdzono niższą (p≤0,01) aktywność laktoperoksydazy w stosunku do mleka krów 

będących w pierwszym miesiącu laktacji w stadzie B (BDII- 1536,36 jtk/1dm3 coliform, 

BKII 2972,73 jtk/1dm3 coliform). 

Zawartość poszczególnych sekwencji przeciwciał  jest znacznie wyższa w siarze 

w stosunku do mleka (Andrew 2001, Elfstrand i wsp. 2002, Stelwagen i wsp. 2009, 

Zhao i wsp. 2010). W obu obiektach doświadczalnych odnotowano obniżenie (p≤0,01) 

poziomu immunoglobulin klasy G w mleku w stosunku do siary. Poziom 

immunoglobulin w wydzielinie gruczołu mlekowego krów zależny jest od wielu 

czynników. Kroll i wsp. (1996), Maunsell i wsp. (1998) Ureach i wsp. (1999) wykazali 

wzrost poziomu immunoglobulin klasy G w mleku pochodzącym od krów                     

o podwyższonej liczbie komórek somatycznych. W badaniach własnych                      

nie obserwowano powyższej zależności. 

Zastosowanie preparatów drożdżowych powoduje zwiększenie odporność 

organizmu i wzrost zawartości IgG w surowicy krwi, a co za tym idzie zwiększenie 

poziomu immunoglobulin w wydzielinie gruczołu mlekowego (Murphy i wsp. 2005, 

Domínguez-Vara i wsp. 2009). W obu stadach stwierdzono wyższy (p≤0,01) poziom 

immunoglobulin klasy G w próbach siary krów otrzymujących dodatek drożdży (ADI, 

BDI), w porównaniu do siary krów grupy kontrolnej (AKI, BKI). Wzrost zawartości 

IgG w próbach siary krów grupy doświadczalnej (ADI) wyniósł ponad 30%.               

Na pozytywny wpływ stosowania drożdży dla krów w ostatnich trzech tygodniach 

okresu zasuszenia wskazują wyniki innych badań (Kinal i wsp. 2007, Lubojemska         

i Kinal 2007).  

W kolejnych pobraniach wykazano w mleku krów obniżenie poziomu 

immunoglobulin klasy G. Najniższą zawartość IgG stwierdzono w mleku krów w 

trzecim miesiącu laktacji, która kształtowała się w przedziale od 0,25 (BDIV) do 0,47 

g/l (ADIV). Udział IgG w mleku krów grupy kontrolnej (AKIV) w trzecim miesiącu po 

wycieleniu, kształtował się na niższym (p≤0,01) poziomie w stosunku do pozostałych 

pobrań mleka niezależnie od grupy żywieniowej (AKII, AKIII, ADII, ADIII, ADIV). 
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Według Murphyego i wsp. (2005) poziom IgG w surowicy krów w 60. dniu po porodzie 

jest wyższy niż w 30. i 90. dobie po porodzie. Natomiast według innych autorów 

poziom immunoglobulin klasy G obniża się liniowo w kolejnych dniach laktacji (Zhao  

i wsp. 2010). 

Tabela 45. Poziom wybranych biologicznie czynnych białek w siarze i mleku krów 
objętych doświadczeniem 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statystyczny 

 

Aktywność 
laktoperoksydazy 

[U/l] 
IgG 
[g/l] 

Laktoferyna 
[µl/ml] 

 x  1,77B/BCD 23,15A/B 569,94A/AB 

 
I 
 SD 0,77 8,51 242,97 

 x  2,14Ab/BCD 1,36B/BC 120,54B/B 

 
II 
 SD 0,66 0,52 28,35 

 x  1,60Ba/BCD 0,89B/BC 100,46B/B 

 
III 
 SD 0,27 0,47 49,44 

A x  1,50Ba/BCD 0,46D/B 204,99B/B 

 

 
 
 

K 
 
 
 
 

IV 
 SD 0,27 0,16 60,64 

 x  2,41A/BC 30,00C/AB 1268,46A/B 

 
I 
 SD 1,00 8,21 363,76 

 x  1,61Ba/BCD 1,06B/BC 183,58B/B 

 
II 
 SD 0,32 0,59 41,79 

 x  1,73B/BCD 0,56B/BC 200,21B/B 

 
III 
 SD 0,17 0,53 57,02 

 x  1,57Ba/BD 0,47B/BC 124,80B/B 

 

 
 
 

D 
 
 
 
 

IV 
 SD 0,22 0,38 31,97 

 x  1,83B/ 29,07A/AC 598,43A/A 

 
I 
 SD 0,81 5,34 552,50 

 x  2,22Bb/CD 0,68B/C 133,62B/C 

 
II 
 SD 0,12 0,12 19,99 

 x  2,09B/ 0,50B/C 96,66B/C 

 
III 
 SD 0,11 0,24 24,18 

B x  1,76B/ 0,37B/C 152,24B/C 

 

K 
 
 
 

IV 
 SD 0,08 0,17 63,94 

 x  3,46A/ACD 30,47A/AC 654,90A/A 

 
I 
 SD 0,71 5,11 476,54 

 x  2,23Bb/C 0,87B/C 71,39B/C 

 
II 
 SD 0,04 0,81 12,31 

 x  2,16Bb/ 0,41B/C 163,41B/C 

 
III 
 SD 0,07 0,22 77,43 

 x  1,58Ba/D 0,25B/C 154,17B/C 

 

 
 

D 
 
 
 

IV 
 SD 0,14 0,09 58,77 

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Średnia zawartość laktoferyny (Lf) w siarze krów kształtuje się na wyższym 

poziomie niż w mleku (Tsuji i wsp. 1990, Yoshida i wsp. 2000). Próby siary w obu 

stadach, chrakteryzowały się wyższym (p≤0,01) poziomem laktoferyny w stosunku     

do jej poziomu w mleku, niezależnie od stadium laktacji i grupy żywieniowej. 

Wykazano dwukrotny wzrost poziomu laktoferyny w siarze krów grupy doświadczalnej 

w stadzie A. W stadzie B nie stwierdzono tak efektywnego wpływu dodatku drożdży  

na zawartość laktoferyny, obserwowany wzrost jej poziomu wynosił niespełna 10% 

(odpowiednio: 598,43 i 654,90 µl/ml). 

Wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych w mleku rośnie stężenie 

laktoferyny (Kawai i wsp. 1999, Haqiwara i wsp. 2003, Sarikaya i wsp. 2006). Podobną 

zależność odnotowano w mleku krów ze stada A (grupa kontrolna i doświadczalna) 

oraz w stadzie B, w mleku krów grupy doświadczalnej (BDII, BDIII, BDIV). 

Laktoferyna należy do substancji bioaktywnych, ma istotny wpływ na odpowiedź 

immunologiczną organizmu, działa hamująco na rozwój wielu drobnoustrojów, posiada 

właściwości antynowotworowe (Conneely 2001, Małewska i Rotkiewicz 2007). 

Zastosowanie w żywieniu krów dodatku drożdży do dawki pokarmowej może wpłynąć 

na wzrost poziomu laktoferyny w wydzielinie gruczołu mlekowego. W stadzie             

A poziom laktoferyny w siarze i mleku w grupie doświadczalnej był wyższy                

do drugiego miesiąca laktacji, w porównaniu do wydzieliny gruczołu mlekowego krów 

grupy kontrolnej. Podobnie w stadzie B odnotowano w grupie doświadczalnej wyższy 

poziom tego białka w siarze, a także mleku krów w drugim i trzecim miesiącu doju 

(BDI, BDIII, BDIV). 

 

5.4.6. Składniki mineralne w siarze i mleku 
 

Najwyższym udziałem składników mineralnych charakteryzuje się siara 

bezpośrednio po porodzie, a następnie ich poziom ulega gwałtownemu obniżeniu 

(Kincaid i wsp. 1992, Kume i Tanabe 1993). Jak wynika z dotychczasowych 

prowadzonych badań na zmiany poziomu składników mineralnych w siarze i mleku 

wpływa głównie stosowanie mieszanek mineralnych lub mineralno-witaminowych 

(Tucker i wsp.1991, Kehoe i wsp. 2007). Ponadto dodatek drożdży piwnych 

(Saccharomyces cerevisiae) w żywieniu krów w okresie okołoporodowym powoduje 

również wzrost zawartości w siarze takich składników jak: Ca, P, Zn oraz Cu 

(Strusińska i wsp. 2004, Kinal i wsp. 2007).  



 156 

Zawartość wapnia w siarze krów (tab. 46) kształtowała się na stosunkowo 

niskim poziomie i wynosiła od 0,86 g/l do 1,55 g/l. Najwyższym jego udziałem 

charakteryzowała się siara krów otrzymujących dodatek drożdży w stadzie B.             

Na podkreślenie zasługuje fakt utrzymującego się poziomu wapnia w kolejnych 

miesiącach laktacji. W mleku krów grupy kontrolnej w stadzie B poziom tego 

pierwiastka uległ obniżeniu do 0,61 g/l w trzecim miesiącu laktacji. Uzyskane wartości 

dla zawartości wapnia w siarze są niższe w porównaniu do tych uzyskanych przez 

innych autorów (Kincaid i wsp. 1992, Kume i Tanabe 1993, Zachwieja 2004, Kinal       

i wsp. 2007a). Rezultaty dotychczasowych badań wskazują na niższą koncentracje 

wapnia w mleku niż w siarze (Rodriguez i wsp. 2001, Kinal i wsp. 2007a). Podobną 

zależność uzyskano w stadzie B.  

Zawartość wapnia w mleku kształtowała się w przedziale od 0,61 do 1,97 g/l. 

Inni autorzy uzyskiwali w swoich badaniach poziom wapnia w mleku w granicach      

od 1,06 do 2,16 g/l (Kinal i wsp. 2007a). Natomiast Rodriguez i wsp. (2001) odnotowali 

poziom tego kationu w przedziale od 1,23 do 1,39 g/l. Wyższy poziom wapnia 

odnotowano w mleku krów grupy doświadczalnej. Również w tej grupie liczba 

komórek somatycznych była niższa. Rezultaty niektórych badań wskazują na obniżenie 

poziomu wapnia w mleku w stanach zapalnych gruczołu mlekowego (Jones i Bailey 

1998, Ogola i wsp. 2007). Uzyskane wyniki mogą sugerować pozytywny wpływ 

dodatku drożdży na stan zdrowia krów, a co w konsekwencji wpływa na poziom wapnia 

w mleku.  

Zawartość magnezu i potasu w wydzielinie gruczołu mlekowego krów w grupie 

doświadczalnej kształtowała się na niższym poziomie w stosunku do grupy kontrolnej. 

Rezultaty badań innych autorów wskazują na brak wpływu stosowania dodatku drożdży 

na poziom magnezu w mleku krów (Piva 1993). Występuje dodatnia zależność 

pomiędzy poziomem związków mineralnych w wydzielinie gruczołu mlekowego a ich 

zawartością w surowicy (Blum i Hammon 2000). Zbyt niski poziom między innymi 

magnezu i potasu w organizmie krów może prowadzić do schorzeń okołoporodowych 

(Bernard i wsp. 1999, Berleć i Traczykowski 2004). 

Zarówno zawartość Mg i K w siarze i mleku krów kształtowała się na poziomie 

zbliżonym do uzyskanego w badaniach innych autorów (Rodriguez i wsp. 2001, 

Zachwieja 2004, Kinal i wsp. 2007a, Gabryszuk i wsp 2008). Dodatek drożdży            

do dawki pokarmowej krów wpływa na wzrost poziomu kationów potasu w surowicy 

krwi (Piva 1993), co w konsekwencji może powodować wzrost udziału pierwiastka      
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w siarze i mleku krów. W badaniach własnych odnotowano odwrotną zależność.         

W stadzie A w wydzielinie gruczołu mlekowego krów grupy kontrolnej (AKI, AKII, 

AKIII, AKIV) stwierdzono wyższy (p≤0,01) poziom potasu w porównaniu do prób 

mleka krów grupy doświadczalnej (ADII, ADIII, ADIV). Mleko krów grupy 

doświadczalnej w drugim miesiącu doju (ADIII) charakteryzowało się niższym 

(p≤0,05) poziomem potasu w stosunku do mleka krów z grupy kontrolnej, będących    

w pierwszym miesiącu doju (AKII). 

Zawartość związków mineralnych w wydzielinie gruczołu mlekowego krów 

determinowana jest między innymi przez: stadium laktacji, klimat, predyspozycje i rasę 

zwierzęcia (Kume i Tanabe 1993, Moreno-Rojas i wsp. 1993, Rodiguez i wsp. 2001, 

Barłowska i wsp. 2006). W stadzie B w wydzielinie gruczołu mlekowego uzyskano 

wyższy poziom wapnia, magnezu i sodu (tab. 46). 

W obu stadach w siarze krów stwierdzono wyższy poziom fosforu w stosunku 

do mleka. Ponadto siara krów w obu stadach charakteryzowała się wyższym (p≤0,01) 

poziomem jonów chlorkowych w porównaniu do mleka krów będących w pierwszym 

oraz trzecim miesiącu laktacji. Rezultaty innych badań potwierdzają znacznie wyższy 

udział P i Cl w siarze w stosunku do mleka (Rodriguez i wsp. 2001, Zachwieja 2004, 

Kinal i wsp. 2007a). W stadzie B siara krów w grupie doświadczalnej (BDI) 

charakteryzowała się niższą (p≤0,05) zawartością sodu i fosforu w stosunku do siary 

krów z grupy kontrolnej (BKI). Według innych autorów poziom chloru, sodu, potasu 

ulega obniżeniu w surowicy krów z upływem laktacji (Mordak i Nicpoń 2006, 

Sretenović i wsp. 2008, Bombik i wsp. 2009). Odnotowano obniżenie poziomu 

kationów sodu i potasu oraz anionów chlorkowych w mleku krów w kolejnych 

pobraniach (tab. 47). 

Raimondo (2009) wykazał, że zawartość chlorków w siarze krów zdrowych 

kształtuje się na poziomie 1,73 g/l, natomiast w mleku jest niższa i wynosi 1,25 g/l.     

W badaniach własnych uzyskano dwukrotnie wyższy poziom jonów chlorkowych, 

zarówno w siarze jak i w mleku. W stadzie B siara i mleko krów charakteryzowała     

się wyższym poziomem komórek somatycznych w stosunku do wydzieliny gruczołu 

mlekowego krów ze stada A, co mogło przyczynić się do wzrostu zawartości kationów 

sodu i anionów chlorkowych. Rezultaty badań innych autorów potwierdzają wpływ 

liczby komórek somatycznych na poziom sodu i chloru w mleku (Hamann i Krömer 

1997, Jones i Bailey 1998, Maunsell i wsp. 1998, Ogola i wsp. 2007). 
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Tabela 46. Poziom wapnia, magnezu i potasu w siarze i mleku krów objętych 

doświadczeniem żywieniowym 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statystyczny 

Ca 
[g/l] 

Mg 
[mg/l] 

K 
[g/l] 

  I x  0,86B/ 192,90Aa/A 1,33A/ 

   SD 0,41 146,38 0,17 
  II x  0,78B/ 93,74B/B 1,27Ab/ 

 K  SD 0,41 13,48 0,21 
  III x  0,69B/ 86,49B/B 1,02A/ 

   SD 0,25 27,28 0,32 
  IV x  0,76B/ 114,79B/B 1,09A/ 

A   SD 0,21 42,75 0,38 
  I x  1,39B/ 133,89Bb/ 0,90a/a 

   SD 0,05 7,84 0,24 
  II x  1,67B/ 74,35B/B 0,56B/B 

 D  SD 0,97 19,19 0,35 
  III x  1,97B/ 94,93B/B 0,57Bb/B 

   SD 1,08 14,60 0,08 
  IV x  1,50A/A 59,98/B 0,33B/A 

   SD 0,32 47,91 0,01 
  I x  1,17 244,10A/A 1,15A/C 

   SD 0,45 104,84 0,25 
  II x  0,90/B 233,65B/A 1,16A/C 

 K  SD 0,41 114,08 0,19 
  III x  1,10/B 246,22BC/A 1,17A/C 

   SD 0,36 94,32 0,26 
  IV x  0,61/B 107,41BC/ 0,94/C 

B   SD 0,12 3,65 0,26 
  I x  1,55/B 86,29C/B 0,70Bb/B 

   SD 0,88 20,07 0,62 
 D II x  1,42/B 94,93C/B 0,93b/Bb 

   SD 0,84 12,76 0,38 
  III x  1,43/B 78,03C/B 1,04/Bb 

   SD 1,00 19,36 0,40 
  IV x  1,42/B 108,28C/B 0,68Ba/B 

   SD 0,27 3,99 0,18 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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Tabela 47. Poziom sodu, fosforu i chloru w siarze i mleku krów objętych 
doświadczeniem żywieniowym 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statystyczny 

Na 
[mg/l] 

P 
[g/l] 

Cl 
[g/l] 

 
  I x  594,37ABac/ 2,09 4,63A/A 

   SD 124,37 0,38 1,28 
  II x  437,94BCbc/Ba 1,87 3,40Ba/Ac 

 K  SD 89,07 0,33 1,46 
  III x  386,48C/B 1,53 2,83BC/A 

   SD 114,90 0,47 0,47 
  IV x  427,68BCbc/Ba 1,93 2,22C/A 

A   SD 76,08 0,37 0,23 
  I x  623,99A/ 2,34 5,09A/Ac 

   SD 67,53 0,01 1,44 
  II x  484,04ab/B 1,59 2,22 C/A 
 D  SD 121,46 1,68 0,51 
  III x  637,00Ac/ 1,83 2,64BCb/A 

   SD 33,93 0,59 0,45 
  IV x  458,81ab/B 1,13/a 2,84BC/A 

   SD 127,01 0,73 0,62 
  I x  765,03Aa/A 2,49b/b 4,07A/B 

   SD 357,78 0,35 0,83 
  II x  683,25A/ 2,35b/b 2,50Babd/Cbc 

 K  SD 125,54 0,33 0,71 
  III x  595,05b/b 2,46b/b 2,90Bcd/C 

   SD 26,59 0,33 0,66 
  IV x  472,24B/ 2,24 2,78B/C 

B   SD 26,36 0,26 1,19 
  I x  581,97b/Ab 1,65 4,98Aacd/BCb 

   SD 97,38 0,49 1,44 
 D II x  610,68b/b 2,24a/ 2,65B/Cbc 

   SD 203,23 0,13 0,49 
  III x  495,56b/b 1,25 3,33bc/C 

   SD 119,37 0,49 0,42 
  IV x  588,46B/ 1,65 2,33Bd/C 

   SD 0,51 0,49 0,34 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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5.4.7. Poziom białka i jego frakcji w surowicy krwi krów i cieląt 
 

Poziom białka całkowitego, albuminy oraz immunoglobulin klasy G w surowicy 

krów zależny jest zarówno od czynników genetycznych jak i pozagenetycznych 

(Rasooli i wsp. 2004, Mordak i Nicpoń 2006). Rezultaty prezentowane w dostępnym 

piśmiennnictwie wskazują na związek między obniżeniem udziału białka ogólnego         

i albumin a wzrostem poziomu frakcji globulin w stanach chorobowych zwierząt,       

np. przy chorobach metabolicznych (Kupczyński i Chudoba-Drozdowska 2002). 

Poziom albumin oraz białka całkowitego w surowicy krów w okresie od zasuszenia    

do porodu ulega obniżeniu (Mordak i Nicpoń 2006). Podobną zależność odnotowano 

również u krów w sezonie zimowym w stosunku do okresu letniego (Rasooli i wsp. 

2004). 

W praktyce istnieje wiele metod stymulacji poziomu frakcji białkowych            

w surowicy, związanych między innymi ze stosowaniem dodatków paszowych, które 

wpływają na zwiększenie ich udziału w surowicy krów (Piva 1993,  Awadeh i wsp. 

1998, Dobicki i wsp. 2007, Kinal i wsp. 2007, Yalçın i wsp. 2011).  

Wykazano zróżnicowany wpływ dodatku drożdzy na zawartość białka 

całkowitego w surowicy krów (tab. 48). W stadzie A w próbach krwi pobranych 

bezpośrednio przed wycieleniem udział białka całkowitego był zbliżony w grupie 

kontrolnej i doświadczalnej (43,53 i 44,53 g/l). W surowicy krów będących                  

w 6. tygodniu laktacji (AKII) odnotowano wyższy (p≤0,01) poziom białka całkowitego 

w stosunku do surowicy krów pobranej przed wycieleniem. W drugim stadzie 

wykazano istotny (p≤0,01) wzrost poziomu białka całkowitego w surowicy krów 

otrzymujących dodatek drożdży. Zawartość białka całkowitego była o ponad               

30 gramów wyższa w surowicy krów tej grupy. Podobną różnicę obserwowano także   

w 6. tygodniu laktacji. W próbkach krwi krów grupy doświadczalnej zawartość białka 

całkowitego wynosła ponad 80 g/l, natomiast w grupie kontrolnej 65 g/l. Róznice         

te zostały potwierdzone statystycznie (p≤0,01). 

W surowicy krów w stadzie A, w grupie kontrolnej (II pobranie – AKII) 

stwierdzono wyższy (p≤0,01) poziom albuminy w stosunku do pozostałych grup (AKI, 

ADI, ADII) (tab. 32). Natomiast w stadzie B udział tej frakcji białkowej był wyższy 

(p≤0,01) w surowicy krów grupy doświadczalnej będących w 6. tygodniu laktacji 

(BDI), w porównaniu do pozostałych grup (BDI, BKI, BKII). W stadzie A nie 

wykazano istotnego wpływu dodatku drożdzy na udział albuminy surowiczej krów.     
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W obu grupach jej zawartość kształtowała się na poziomie przekraczającym 22 g/l. 

Istotny wzrost zawartości albumin stwierdzono natomiast w surowicy krów w stadzie B, 

w przypadku prób pobranych bezpośrednio przed wycieleniem jak i w 6. tygodniu 

laktacji. 

Na poziom immunoglobulin w siarze wpływa wiele czynników: długość okresu 

zasuszenia, genotyp krów, żywienie, sezon wycielenia i wiek krów (Guliński i wsp. 

2006). Istotne obniżenie poziomu IgG występuje w wydzielinie gruczołu mlekowego 

krów pomiędzy 2. a 4. dniem doju (Ontsouka i wsp. 2003). Poziom immunoglobulin    

w siarze krów jest dodatnio skorelowany z poziomem Ig w ich surowicy (Levieux          

i Ollier 1999, Park i wsp. 2007, Boudry i wsp. 2008).  

Podobnie jak w przypadku białka całkowitego i albumin nie stwierdzono 

wzrostu udziału immunoglobulin klasy G w surowicy krów grupy doświadczalnej        

w stadzie A. W obu pobraniach zawartość IgG była zbliżona, jednak wyższa                 

w surowicy krów grupy kontrolnej, chociaż różnice między grupami wynosiły jedynie 

od 0,6 do 1,2 g/l. Istotnie wyższy (p≤0,01) poziom IgG charakteryzował surowicę krów 

grupy doświadczalnej w stadzie B. Bezpośrednio przed wycieleniem udział IgG wynosił 

28,10 g/l i był ponad dwukrotnie wyższy w surowicy krwi krów tej grupy. Wyższy       

o prawie 50% udział IgG obserwowano także w 6. tygodniu po wycieleniu. Badania 

innych autorów wykazały, że zastosowanie preparatów drożdżowych w żywieniu krów 

powoduje zwiększenie odporności organizmu i wzrost zawartości IgG w ich surowicy 

krwi (Awadeh i wsp. 1998, Murphy i wsp. 2005, Domínguez-Vara i wsp. 2009).  

Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowany wpływ zastosowania dodatku 

suszonych drożdzy w żywieniu krów na udział frakcji białkowych we krwi. Można 

stwierdzić, że w potencjalnie gorszych warunkach środowiskowych ich stosowanie 

okazało się bardziej efektywne. Wyższy udział frakcji białkowych w surowicy krów 

grupy doświadczalnej mógł wynikać z poprawy ich stanu zdrowotnego, co przekładało 

się także na możliwość intensywniejszego przekazywania immunoglobulin                    

z krwiobiegu do siary w okresie okołoporodowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 162 

Tabela 48. Poziom wybranych frakcji białkowych w surowicy krów 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statystyczny 

Białko 
całkowite [g/l] 

Albumina 
[g/l] 

IgG 
[g/l] 

  x  43,53Ba/BC 22,05B/Bbc 21,75/AC 

  I SD 12,71 5,01 0,40 
 K x  59,50Ab/Cc 29,63A/Bab 23,60/Ca 
  II SD 6,53 2,87 5,25 

A  x  44,53B/Bbc 22,65B/Bbc 21,19/ACb 

  I SD 7,69 3,98 4,65 
 D x  51,13/BC 22,75B/Bbc 22,19/ACb 

  II SD 9,21 3,37 4,93 
  x  34,33C/ABac 20,23Bb/c 13,24C/B 

  I SD 10,08 6,70 2,66 
 K x  51,30A/ab 25,95B/ 19,08A/b 

  II SD 15,30 6,04 0,91 
B  x  65,03B/AC 30,48Ba/ac 28,10B/BC 

  I SD 16,86 2,27 9,10 
 D x  83,70BD/A 45,78A/A 27,45B/BC 

  II SD 3,00 23,77 3,68 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 

 
Immunoglobuliny zawarte w siarze są w niezmienionej postaci wchłaniane        

w przewodzie pokarmowym cieląt, a następnie transportowane są do obiegu krwi. 

Bierna odporność zależna jest od podaży Ig siary oraz czasu pierwszego pojenia siarą i 

liczby odpojeń w pierwszej dobie życia (Pritchett i wsp. 1991, Maunsell wsp. 1998). 

Stany chorobowe występujące u cieląt mogą przyczyniać się do zmniejszenia 

sprawności fizjologicznej organizmu, a w konsekwencji do obniżenia predyspozycji 

użytkowych zwierząt (Szulc i Zachwieja 1998, Zachwieja i wsp. 2008). Występujące 

schorzenia cieląt, wpływają na obniżenie poziomu białka ogólnego oraz albuminy        

w surowicy (Yeruham i wsp. 2003, Singh i wsp. 2009). Obserwowano niższy poziom 

IgG występujący w surowicy cieląt karmionych preparatami mlekozastępczymi            

w porównaniu do cieląt odpajanych siarą (Hammon i Blum 1998).  

Zawartość białka całkowitego w surowicy (tab. 49) w trzeciej dobie życia była 

wyższa w grupie cieląt pochodzących od krów otrzymujących dodatek drożdży.          

W stadzie A wynosiła 40,65 g/l w grupie kontrolnej i 56,28 w grupie doświadczalnej.  

W drugim stadzie odpowiednio 45,70 i 49,13 g/l. W surowicy cieląt w kolejnych 

pobraniach wykazano tendencję do obniżenia poziomu białka całkowitego, bardziej 

intensywnego w grupie doświadczalnej. Wyższy poziom białka całkowitego                 

w surowicy cieląt tej grupy wynikał z wyższego udziału pozostałych analizowanych 
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frakcji: albumin i IgG. W trzeciej dobie życia cieląt, w stadzie A, wykazano istotnie 

wyższy (p≤0,01) poziom albuminy. Wyższą zawartość albuminy stwierdzono także      

w grupie doświadczalnej cieląt w drugim stadzie. Obserwowano nieznaczny wzrost 

udziału albuminy w drugim pobraniu, w obu stadach, poza grupą doświadczalną cieląt 

w stadzie A (ADII), a następnie spadek jej zawartości w szóstym tygodniu życia cieląt. 

Najwyższą zawartość immunoglobulin klasy G stwierdzono w surowicy cieląt  

w trzeciej dobie życia. W obu stadach wyższy ich poziom stwierdzono w grupie cieląt 

pochodzących od krów otrzymujących dodatek drożdży przed wycieleniem.                 

W kolejnych pobraniach stwierdzono obniżenie poziomu IgG surowicy cieląt. 

Największy, bo prawie trzykrotny spadek ich udziału wykazano w surowicy cielat 

grupy doświadczalnej, w stadzie A (9,83 g/l). 

W badaniach własnych w surowicy cieląt z wyjątkiem cieląt 

sześciotygodniowych z grupy doświadczalnej w stadzie A (ADIII) poziom IgG 

kształtował się powyżej granicy 15 g/l, co świadczy o odpowiednim zabezpieczeniu 

odporności biernej cieląt (Błaszkowska i Twardoń 2006, Holloway i wsp. 2002). 

Najwyższym poziomem odporności charakteryzowały się zwierzęta do 14. dnia życia w 

stadzie A, gdzie poziom IgG w surowicy kształtował się powyżej 20 g/l. Zawartość 

immunoglobulin klasy G kształtowała się na poziomie nieco wyższym niż wartości 

prezentowane w literaturze (Król 2011). Jednak w innych badaniach wykazano zbliżone 

lub wyższe poziomy IgG w surowicy cieląt, mieszczące się w przedziale od 46 do 52 g/l 

(Egli i Blum 1998, Murphy i wsp. 2005, Gvozdić i wsp. 2007). 
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Tabela 49. Poziom wybranych frakcji białkowych w surowicy cieląt 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statystyczny 

Białko 
całkowite 

[g/l] 
Albumina 

[g/l] 
IgG 
[g/l] 

  x  40,65 20,10B/ 26,86BCa/A 
  I SD 18,91 4,95 0,85 
 K x  50,93c/ 25,35b/ 20,96BCb/ 

  II SD 8,79 2,37 5,14 
A  x  32,40bc/ 18,98B/ 17,75Cb/ 

  III SD 5,26 2,54 0,93 
  x  56,28Aac/ 31,20Ab/ 27,30B/Aa 

  I SD 9,25 4,89 6,31 
 D x  42,98 22,95b/ 20,84BCb/ 

  II SD 14,68 4,14 4,63 
  x  25,18Bab/ 14,83Ba/a 9,83A/A 

  III SD 8,17 3,96 1,83 
  x  45,70 22,43b/ 18,79BC/b 

  I SD 12,21 5,50 2,03 
 K x  42,03 23,40 18,39ACb/b 

  II SD 18,08 9,24 0,98 
B  x  35,25a/ 22,05b/ 16,53Aa/Bb 

  III SD 17,34 9,59 1,45 
  x  49,13b/ 24,45 22,62B/B 

  I SD 25,55 9,41 4,91 
 D x  48,08b/ 27,98Aa/b 19,64BC/Bb 

  II SD 4,28 2,62 2,91 
  x  40,90 21,45B/ 18,49Cb/Bb 

  III SD 18,74 8,62 0,61 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
 
5.4.8. Aktywność enzymów wątrobowych w surowicy krów i ich cieląt 
 

Niższe wartości aktywności Alat (tab. 50) stwierdzono w surowicy krów w dniu 

porodu (bezpośrednio przed wycieleniem), w obu stadach. Aktywność tego enzymu 

była wyższa w surowicy krów otrzymujących dodatek drożdży (ADI i BDI). W szóstym 

tygodniu laktacji obserwowano wzrost aktywności Alat w grupach kontrolnych (z 12,43 

do 23,35 U/l w stadzie A oraz z 8,10 do 12,20 U/l w stadzie B). 

Rezulaty badań innych autorów potwierdzają wzrost aktywności 

aminotransferazy alaninowej wraz z upływem laktacji (Kupczyński i Chudoba-

Drozdowska 2002, Stojević i wsp. 2005). 

Uzyskane wartości aktywności aminotransferazy alaninowej (Alat) kształtowały 

się poniżej wartości referencyjnych (zakres od 25 do 74 U/l) (Winnicka 1997). Jednak 
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aktywność Alat w surowicy krów grupy kontrolnej ze stada A w 6. tygodniu laktacji 

(AKII) i w surowicy krów grupy doświadczalnej w dniu wycielenia (ADI) wynosiła 

17,68 U/l i mieściła się w przedziale norm amerykańskich (od 17 do 37 U/l) (Mayer       

i Harvey 1998). Wyższą aktywność tego enzymu w swoich badaniach uzyskali również 

inni autorzy (Kupczyński i Chudoba-Drozdowska 2002, Dobicki i wsp. 2008, Yalçın     

i wsp. 2011). Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że dodatek drożdży do dawki 

pokarmowej stosowanej w żywieniu krów wpływa na wzrost aktywności 

aminotransferazy alaninowej (Alat) (Dobicki i wsp. 2007, Mašek i wsp. 2008, Baiomy 

2011).  

Dodatek drożdży do dawki pokarmowej w stadzie A, wpłynął na obniżenie 

aktywności aminotransferazy asparginowej (AspAT) w surowicy krów, co znajduje 

potwierdzenie w wynikach innych badań (Dobicki i wsp. 2007, Stretenović i wsp. 

2008). Może to świadczyć o pozytywnym wpływie zastosowania tego dodatku 

paszowego na poprawę funkcji fizjologicznych wątroby. Poziom aktywności AspAT  

we krwi krów w 42. dniu laktacji był wyższy (p≤0,05) w grupie kontrolnej (AKII)        

w stosunku do doświadczalnej (ADII). W stadzie B poziom aktywności AspAT w dniu 

planowanego wycielenia krów był niższy (p≤0,01) w grupie kontrolnej (BKI)               

w stosunku do doświadczalnej (BDI). Inni autorzy również uzyskali wzrost (o ok. 10%) 

aktywności AspAT u zwierząt, w żywieniu, których zastosowano dodatek drożdży       

w dawce paszowej (Mašek i wsp. 2008, Baiomy 2011). Poziom aktywność 

aminotransferazy asparginianowej kształtował się w dolnych granicach norm 

referencyjnych lub nieznacznie poniżej nich (zakres od 58 do 100 U/l) (Winnicka 1997, 

Mayer i Harvey 1998). Jednak w dostępnej literaturze znaleziono wyniki badań,           

w których u zdrowych krów uzyskano zbliżony poziom aktywności tego enzymu 

(Stojević i wsp. 2005, Dobicki i wsp. 2007). Jak stwierdzono w innych badaniach 

poziom AspAT rośnie u krów do trzeciego miesiąca laktacji (Kupczyński i Chudoba-

Drozdowska 2002). Podobną tendencję stwierdzono w stadzie B, zarówno w grupie 

kontrolnej i doświadczalnej gdzie odnotowano statystycznie istotny (p≤0,01) wzrost 

aktywności aminotransferazy asparaginianowej we krwi krów wraz z upływem laktacji. 

Aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) oraz aminotransferazy 

asparaginianowej w surowicy krów ulega zmianie (wzrostowi) w stanach zapalnych 

gruczołu mlekowego (Zubeir i wsp. 2005). Według badań innych autorów siara krów 

charakteryzuje się wyższym poziomem komórek somatycznych w stosunku do mleka, 

co w konsekwencji może sugerować zwiększoną aktywność LDH w surowicy krwi     
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do 5. dnia po porodzie (Albera i wsp. 2007, Boudry i wsp. 2008). W stadzie A w grupie 

doświadczalnej odnotowano powyższą zależność. Natomiast w grupie kontrolnej w obu 

stadach wyższą (p≤0,05) wartość aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH) 

stwierdzono w surowicy krów w 6. tygodniu laktacji. Rezultaty badań innych autorów 

wskazują na obniżenie aktywności LDH w surowicy krów karmionych dawką 

pokarmową z dodatkiem drożdży (Mašek i wsp. 2008, Baiomy 2011). Wyniki uzyskane 

w tym zakresie w stadzie B wskazują na odwrotną zależność. Aktywność LDH             

w surowicy krów w grupie doświadczalnej w dniu porodu i w 6. tygodniu laktacji była 

wyższa (p≤0,01) w stosunku do grupy kontrolnej (BKII).  

W obu stadach odnotowano wzrost (p≤0,05) aktywności gamma-

glutamylotranspeptydazy (GGTP) w surowicy krów w 6. tygodniu laktacji w grupie 

kontrolnej w stosunku do doświadczalnej. Rezultaty badań innych autorów wskazują  

na wzrost aktywności GGTP w surowicy krów żywionych dawką pokarmową                

z dodatkiem drożdży (Mašek i wsp. 2008). Wysoka aktywność GGTP związana jest    

ze stłuszczeniem wątroby i nasila się w okresie poporodowym, co jest wynikiem 

wysiłku metabolicznego (Kupczyński i Chudoba-Drozdowska 2002, Stojević i wsp. 

2005, Mordak 2008). W badaniach własnych nie odnotowano powyższej zależności.   

W stadzie B w surowicy krów w 6. tygodniu laktacji w grupie kontrolnej (BKII) 

stwierdzono wyższą (p≤0,01) aktywność GGTP w stosunku do prób pobranych w dniu 

ocielenia (BKI). Poziom aktywność GGTP w surowicy krów w stadzie A oraz w dniu 

porodu w stadzie B kształtował się poniżej granicy norm referencyjnych (zakres od 22 

do 64 U/l) (Winnicka 1997, Mayer i Harvey 1998). Jednak w dostępnej literaturze 

spotkać można badania, w których stwierdzono równie niski poziom aktywności GGTP 

u zdrowych krów (Stojević i wsp. 2005). 

Na aktywność aminotransferazy alaninowej (Alat), aminotransferazy 

asparaginianowej (AspAT), gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP) wpływ ma także 

gatunek, wiek zwierzęcia, żywienie i stany zapalne organizmu (Hammon i Blum 1998, 

Osman i Al-Busadah 2003). Również stosowanie leków przeciwzapalnych powoduje 

wzrost aktywności AspAT, Alat oraz LDH (Singh i wsp. 2009). 
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Tabela 50. Wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy krów 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statystyczny 

Alat  
[U/l] 

AspAT 
[U/l] 

LDH  
[U/l] 

GGTP 
 [U/l] 

  x  12,43Ab/ab 56,68/B 1271,03b/BC 14,25B/B 

  I SD 2,79 7,14 256,58 8,30 
 K x  23,45B/B 67,30a/Bbc 1785,93a/C 21,50AaB/ 

  II SD 2,62 12,45 531,09 6,38 
A  x  17,68Ca/B 60,43/Bc 1413,63/BC 15,50B/B 

  I SD 7,52 23,63 523,44 1,56 
 D x  16,38C/BCac 52,23b/B 1287,03b/BCa 17,05b/B 

  II SD 5,29 12,67 259,43 2,95 
  x  8,10Ba/ACc 46,55A/A 992,25Ba/AB 12,68B/ 

  I SD 1,09 2,88 105,53 7,99 
 K x  12,20b/Cbc 53,60B/Ac 1556,03BCb/ 68,04Ab/A 

  II SD 5,44 16,14 576,72 55,27 
B  x  14,33A/AB 57,50B/ 1863,83C/b 15,05B/ 

  I SD 5,95 14,41 506,33 2,07 
 D x  11,45b/A 73,10C/ab 2911,30A/A 57,13a/ 

  II SD 1,79 8,31 1340,96 41,60 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 

 

Poziom aktywności aminotransferazy alaninowej (tab. 51) w surowicy cieląt 

mieścił się w granicach wartości referencyjnych (Mordak 2008). W surowicy cieląt        

w stadzie A w grupie doświadczalnej oraz w stadzie B w grupie kontrolnej odnotowano 

obniżenie (p≤0,01) aktywność aminotransferazy alaninowej (Alat) łączące                   

się z wiekiem cieląt. Ponadto w stadzie B w grupie cieląt dwutygodniowych, 

pochodzących od krów żywionych dodatkiem drożdży (BDII), odnotowano niższą 

(p≤0,01) aktywność Alat w stosunku do cieląt trzydniowych (BDI). Nie odnotowano 

wpływu stosowania dodatku drozdży do dawki pokarmowej dla krów na aktywność 

Alat w surowicy ich cieląt.  

Aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AST, AspAT, GOT glutamic 

oxoloacetic transaminase) w surowicy cieląt kształtowała się poniżej wartości 

referencyjnych (Brihoum i wsp. 2011). Natomiast w odniesieniu do wartości 

podawanych przez Mordaka (2008) aktywność AspAT była za wysoka.  

Zarówno w stadzie A jak i B stwierdzono obniżenie aktywności AspAT u cieląt 

6. tygodniowych w stosunku do cieląt 3. dniowych. Rezultaty badań innych autorów 

potwierdzają powyższą zależność (Król 2011). 
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Hammon i Blum (1998) zaobserwowali wzrost aktywności AspAT wraz             

z wiekiem oraz przy karmieniu cieląt preparatami mlekozastępczymi. Natomiast inni 

autorzy odnotowali obniżenie aktywności AspAT w surowicy cieląt otrzymujących 

dodatek drożdży (Lubojemska i Kinal 2007, Król 2011). W stadzie B u cieląt 42. 

dniowych w grupie doświadczalnej odnotowano niższy (p≤0,01) poziom aktywności 

tego enzymu. 

Aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy cieląt urodzonych 

przez krowy otrzymujące dodatek drożdży w stadzie A, w trzeciej dobie oraz w stadzie 

B w 6. tygodniu życia była wyższa (p≤0,01) w porównaniu do cieląt grupy kontrolnej. 

Podobną zależność odnotowano w surowicy krów. Jednak rezultaty badań innych 

autorów wskazują na odwrotną zależność (Mašek i wsp. 2008, Baiomy 2011).             

W stadzie A w grupie kontrolnej odnotowano wzrost (p≤0,01)  aktywności tego enzymu 

u cieląt 14. dniowych (AKII) w stosunku do zwierząt trzydniowych (AKI). Podobne 

rezultaty uzyskali inni autorzy (Hammon i Blum 1998, Singh i wsp. 2009). W stadzie   

B aktywność LDH kształtowała się natomiast na niższym (p≤0,01i p≤0,05) poziomie    

u cieląt 6. tygodniowych w grupie kontrolnej (BKIII) w porównaniu do cieląt 

młodszych (BKI, BKII). 

W surowicy cieląt poziom aktywności LDH kształtował się na poziomie           

od 1040,28 do 2233,88 U/l. Inni autorzy w swoich badaniach uzyskiwali zbliżony 

poziom aktywności LDH (Yeruham i wsp. 2003). Natomiast Singh i wsp. (2009)            

i Sobiech i Kuleta (2006) w swoich analizach stwierdzili o około 50% niższy poziom 

aktywności LDH w surowicy cielat. 

W stadzie A wyższą (p≤0,05) aktywność enzymu gamma-

glutamylotranspeptydazy (GGTP) stwierdzono w surowicy w trzeciej dobie życia         

w grupie doświadczalnej (ADI) w porównaniu do surowicy cieląt starszych. W stadzie 

B u cieląt trzydniowych w grupie kontrolnej odnotowano wyższy (p≤0,01) poziom 

aktywności GGTP w stosunku do surowicy cieląt starszych. Rezultaty badań innych 

autorów potwierdzają zaobserwowane z wiekiem cieląt obniżenie aktywności GGTP 

(Găvan i wsp. 2010). 

Jak wykazano dodatek suszonych drożdzy powoduje wzrost aktywności GGTP 

w surowicy dorosłych przeżuwaczy (Mašek i wsp. 2008, Baiomy 2011). W surowicy 

cieląt 6. tygodniowych grupy doświadczalnej w stadzie B (BDIII) odnotowano wyższy 

(p≤0,01) poziom aktywności GGTP w stosunku cieląt 42. dniowych z grupy kontrolnej 

(BKIII).  
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Poziom aktywność gamma-glutamylotranspeptydazy w surowicy cieląt mieścił 

się w przypadku większości pobrań w zakresie wartości referencyjnych (Găvan i wsp. 

2010). Wzrost aktywności powyżej norm stwierdzono u cieląt trzydniowych w grupie 

kontrolnej w obu stadach (stado A wzrost~ 2,5 krotny, stado B wzrost~ 1,5 krotny) oraz 

w grupie doświadczalnej w stadzie A (wzrost ~2 krotny). Obniżenie aktywności LDH, 

AspAT, GGTP, Alat-u u cieląt może być spowodowane zatruciem organizmu przez 

toksyny i Babesia  bovis (Osweiler i wsp. 1993, Shlosberg i wsp. 1997, Yeruham i wsp. 

2003, Yeruham i wsp. 2006). 

 

Tabela 51. Wybrane wskaźniki biochemiczne surowicy cieląt 

Stado Grupa Pobranie 
Symbol 

statystyczny 
Alat  
[U/l] 

AspAT 
[U/l] 

LDH  
[U/l] 

GGTP 
 [U/l] 

  x  12,65B/ 43,23 1040,28Bb/A 92,95 
  I SD 3,33 13,17 220,15 8,51 
 K x  15,88Bb/ 65,95b/a 1912,33a/Aa 21,75b/ 

  II SD 6,59 37,66 919,33 10,48 
A  x  11,10B/ 40,83 1264,55B/A 45,68 
  III SD 5,65 15,85 318,65 36,71 
  x  34,03A/A 59,35b/a 2233,88A/Aa 84,58a/Aa 

  I SD 17,25 26,18 420,13 11,77 
 D x  10,45B/ 30,93 1270,03B/A 29,00b/ 

  II SD 7,60 17,23 168,24 17,66 
  x  7,33Ba/ 27,18a/ 1065,75Bb/A 32,68b/ 

  III SD 3,85 15,44 249,37 48,03 
  x  15,70ACD/B 53,73ACb/ 1389,15B/B 64,83AC/ 

  I SD 11,82 24,53 688,05 86,72 
 K x  6,83B/ 40,80a/ 1245,13b/B 24,18BCb/B 

  II SD 1,25 6,90 426,92 21,76 
B  x  6,75B/ 26,00Bb/b 848,10Aa/Bb 17,40B/B 

  III SD 4,17 12,66 317,38 6,04 
  x  15,78C/ 51,55C/ 1269,13a/B 15,68B/B 

  I SD 7,24 29,73 666,07 7,33 
 D x  9,30BD/ 32,88B/ 1173,60b/B 17,67B/B 

  II SD 4,47 5,54 142,07 5,26 
  x  14,63D/ 45,38C/ 1454,23B/Bb 38,73Ca/b 

  III SD 10,13 25,65 848,25 18,05 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
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5.4.9. Poziom wybranych makroelementów w surowicy krów i ich cieląt 

Na poziom mikro- i makroelementów w surowicy zwierząt wpływa ich metabolizm, 

wiek, płeć, rasa, żywienie (Cuesta i wsp. 1996, Sharma i wsp. 2006, Mohammad 2009). 

Niska zawartość związków mineralnych w organizmie cieląt oddziałuje na ich rozwój     

i wyniki odchowu, powodując w skrajnych przypadkach ostre stany chorobowe (Berleć 

i Traczykowski 2004). Poziom substancji mineralnych w siarze jest wystarczający dla 

prawidłowego funkcjonowania i rozwoju noworodka (Kume i Tanabe 1993). Występuje 

dodatnia zależność pomiędzy udziałem związków mineralnych w siarze krów                 

i surowicy ich cieląt. Spożycie siary przez nowo narodzone cielęta wpływa na budowę    

i rozwój ich organizmu, oddziałuje na zmiany metaboliczne oraz hormonalne (Blum      

i Hammon 2000).  

Metabolizm wapnia ma istotne znaczenie w prawidłowym użytkowaniu 

produkcyjnym bydła mlecznego. Większość schorzeń na tle zaburzeń gospodarki 

wapniowej w organizmie występuje w okresie okołoporodowym (Berleć                         

i Traczykowski 2004).  

Według Winnickiej (1997) oraz Mayer i Harvey (1998) koncentracja w surowicy 

krów powinna wynośić dla poziomu: wapnia 2,25-3,03 mmol/l; sodu 134,8-156,5 

mmol/l; potasu 3,8-5,1 mmol/l i chloru 93,1-107,2 mmol/l. 

W badaniach własnych zawartość wapnia, sodu i chloru w surowicy krów 

kształtowała się poniżej wartości referencyjnych lub przy dolnej ich granicy (tab. 52). 

W grupie krów otrzymujących dodatek drożdży, w stadzie B, przed wycieleniem 

wykazano wyższy (p≤0,01) poziom wapnia. Podobnej zależności nie obserwowano       

w stadzie A. W szóstym tygodniu po wycieleniu w surowicy krów tej grupy 

stwierdzono obniżenie zawartości wapnia. Z kolei w grupach kontrolnych, w obu 

stadach, wystąpił wzrost jego udziału. 

Dodatek drożdży do dawki pokarmowej krów wpływa na obniżenie jonów 

wapnia i sodu oraz powoduje wzrost poziomu kationów potasu i anionów chloru          

w surowicy (Piva 1993). Natomiast według Kinal i wsp. (2007) oraz Sretenović i wsp. 

(2008) dodatek drożdży do dawki pokarmowej powoduje wzrost poziomu wapnia        

w surowicy i siarze krów.  
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Tabela 52. Poziom wybranych makroelementów w surowicy krów 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
 statysty-

czny 
Ca 

[mmol/l] 
K 

 [mmol/l] 
Na 

[mmol/l] 
Cl 

[mmol/l] 
  x  1,42B/BC 3,39B/Bbc 94,88B/AC 69,58B/BC 

  I SD 0,46 0,77 14,86 10,12 
 K x  2,10A/B 4,16A/Bc 118,63A/ABa 87,95A/AB 

  II SD 0,31 0,38 10,65 8,96 
A  x  1,37B/BC 3,30B/Bbc 91,40B/AC 67,45B/BC 

  I SD 0,18 0,58 11,89 10,09 
 D x  1,39B/BC 3,28B/Bbc 93,35B/AC 68,63B/BC 

  II SD 0,24 0,30 15,80 12,22 
  x  1,33A/C 3,46B/ab 87,63A/C 65,25A/C 

  I SD 0,84 0,93 30,93 20,66 
 K x  2,25B/AC 4,25B/ac 119,98B/BC 88,85B/AC 

  II SD 0,89 0,86 25,21 18,95 
B  x  2,31Ba/AC 3,96B/ 132,60B/BC 97,70B/AC 

  I SD 0,18 0,14 2,05 3,31 
 D x  1,74b/ 5,55A/A 128,55B/BC 95,70B/AC 

  II SD 0,60 1,99 10,33 2,19 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 
 

W stadzie B w grupie krów będących w 6. tygodniu laktacji otrzymujących 

dodatek drożdzy odnotowano wyższy (p≤0,01) poziom potasu w stosunku do surowicy 

krów grupy kontrolnej. W stadzie A nie odnotowano powyższej zależności. 

W obu stadach w grupie kontrolnej poziom wapnia i sodu u krów wzrósł 

(p≤0,01) w 42. dniu laktacji. Rezultaty badań innych autorów potwierdzają uzyskaną 

zależność (Hagawane i wsp. 2009). Natomiast wyniki uzyskane przez Mordaka             

i Nicponia (2006), Sretenović i wsp. (2008), Bombika i wsp. (2009) wykazały,            

że poziom chloru, sodu wapnia i potasu w surowicy obniża się z upływem laktacji. 

Niższą zawartość wapnia obserwowano w sezonie letnim w surowicy krów (Rasooli     

i wsp. 2004). 

Na zmianę poziomu makroelementów w surowicy krwi wpływa także stan 

zdrowia zwierząt. W stanach zapalnych wymienia oraz przy problemach poporodowych 

(np. zatrzymanie łożyska), poziom sodu wzrasta, a obniżeniu ulega zawartość potasu 

(Akar i Yildiz 2005, Zubeir 2005). Przy występujących chorobach metabolicznych 

krów obserwowano obniżenie udziału wapnia i potasu przy jednoczesnym wzroście 

koncentracji sodu i chloru w surowicy (Kupczyński i Chudoba-Drozdowska 2002). 

Modyfikacja dawki pokarmowej krów poprzez stosowanie mieszanek mineralnych lub 

mineralno-witaminowych powoduje najczęstsze zmiany poziomu substancji 



 172 

mineralnych w surowicy (Kume i Tanabe 1993, Kehoe i wsp. 2007). Ponadto bilans 

kationowo-anionowy stosowanej dawki wpływa na wydajność mleczną krów (Tucker     

i wsp.1991). 

 
Tabela 53. Poziom wybranych makroelementów w surowicy cieląt 

Stado 
 

Grupa 
 

Pobranie 
 

Symbol 
statysty
-czny 

Ca 
[mmol/l] 

K 
[mmol/l] 

Na 
[mmol/l] 

Cl 
[mmol/l] 

  x  1,98 5,87Cb/ 97,35C/ 69,20 
  I SD 0,83 1,53 19,40 14,08 
 K x  2,18b/ 4,37BCa/ 121,55C/ 88,35B/ 

  II SD 0,57 0,93 21,57 15,87 
A  x  1,72 5,17CB/ 101,33BC/ 73,48 
  III SD 0,32 0,72 14,16 10,74 
  x  2,09b/ 7,00A/A 102,98C/ 77,23a/ 

  I SD 0,26 2,71 9,58 4,79 
 D x  1,72 5,99Bc/ 96,48C/ 72,33 
  II SD 0,32 2,07 14,08 11,77 
  x  1,22a/A 3,27B/ 75,35A/a 55,45Ab/ 

  III SD 0,36 0,73 14,98 11,37 
  x  1,63B/ 6,45A/B 94,35AC/ 69,53Aac/ 

  I SD 0,47 4,49 21,89 14,97 
 K x  2,15a/ 5,19B/ 116,78BC/ 87,08bc/ 

  II SD 1,04 0,38 35,46 24,40 
B  x  1,88B/ 4,11Bb/ 100,05C/ 74,23 
  III SD 0,92 1,27 34,62 26,37ab/ 

  x  1,75B/ 5,74a/ 106,68a/ 79,73 
  I SD 0,57 1,91 41,13 28,77 
 D x  2,69Ab/B 4,87 126,13Bb/b 91,30Bc/ 

  II SD 0,22 0,39 6,13 1,91 
  x  1,83B/ 4,60B/ 99,18 73,18ab/ 

  III SD 0,85 2,05 38,63 28,62 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) w obrębie stada; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) w obrębie stada; 
a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p≤0,05) pomiędzy stadami; 
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się wysoko istotnie (p≤0,01) pomiędzy stadami. 

 
 

W stadzie B, w grupie doświadczalnej u cieląt dwutygodniowych  stwierdzono 

wyższy (p≤0,05) poziom wapnia w stosunku do surowicy cieląt z grupy kontrolnej (tab. 

53). Ponadto w obu stadach u cieląt trzydniowych w grupie kontrolnej odnotowano 

niższy poziom wapnia. 

W stadzie A w grupie cieląt 6. tygodniowych urodzonych przez krowy 

otrzymujące dodatek drożdży stwierdzono niższy (p≤0,05) poziom wapnia w stosunku 

do surowicy cieląt będących w 3. dniu życia. Obniżenie poziomu Ca w surowicy cieląt 
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w 2. miesiącu życia w porównaniu do 1. i 14. dnia życia uzyskali również inni autorzy 

(Kamieniecki i wsp. 1994, Wójcik i wsp. 2008, Mohammad 2009, Eshratkhah i wsp. 

2010). Należy ponadto zaznaczyć, że poziom wapnia w surowicy cieląt (z wyjątkiem 

cieląt 14. dniowych ze stada B z grupy doświadczlanej - BDII) kształtował się poniżej 

wartości referencyjnych (Mordak 2008). 

Wiele procesów fizjologicznych u młodych cieląt, a w szczególności 

mineralizacja kości związana jest ze  zwiększonym ich zapotrzebowaniem na Ca i P 

(Mohammad 2009). W badaniach własnych odnotowano wyższy udział Ca u cieląt       

w stosunku do krów, co może być spowodowane działaniem hormonu wzrostu, z uwagi 

na wysoki jego poziom u rosnących zwierząt, co skutkuje zwiększonym wchłanianiem 

zwrotnym wapnia w nerekach (Rosol i Capen1997). Ponadto wyższa podaż Ca w siarze 

krów, może wpływć na jego zawartosć we krwi cieląt  (Rosol i Capen1997, Mohammad 

2009). 

W obu stadach u cieląt trzydniowych poziom potasu kształtował się powyżej 

wartości referencyjnych, których górna granica wynosi 5,7 mmol/l (Mordak 2008).     

W pozostałych grupach doświadczalnych stężenie tego jonu w surowicy kształtowało 

się na poziomie odpowiadającym wartościom prezentowanym w literaturze (Mordak 

2008, Mohammad 2009).  

Zawartość potasu w surowicy cieląt w stadzie B w grupie kontrolnej oraz           

w stadzie A w grupie doświadczalnej obniżała się (p≤0,01) w próbach pobranych         

w kolejnych tygodniach życia. W pozostałych grupach odnotowano podobną, jednak 

nie potwierdzoną statystystycznie tendencję. Wyniki badań innych autorów 

potwierdzają zjawisko obniżenia poziomu jonów potasu w surowicy cieląt                    

po ukończeniu drugiego tygodnia życia (Egli i Blum 1998, Mohammad 2009). 

Rezultaty wcześniejszych badań wskazują na wzrost poziomu potasu z 4,53 do 4,55 

mmol/l w surowicy krów karmionych dodatkiem drożdży do dawki pokarmowej,        

co może sugerować zwiększony udział tego jonu w surowicy ich cieląt (Piva 1993).     

W stadzie A stwierdzono wyższy poziom potasu w surowicy cieląt z grupy 

doświadczlanej do 14. dnia życia mimo, że w surowicy ich matek nie odnotowano 

powyższej zależności. 

Zawartość sodu niezależnie od terminu pobrania krwi mieściła się nieznacznie 

poniżej granic wartości referencyjnych (Mordak 2008). Na obniżenie poziomu sodu w 

surowicy cieląt może wpłynąć między innymi zły stan zdrowia spowodowany np. 

zatruciem mykotoksynami, zapaleniem tchawicy (Chirase i wsp. 1991, Mohri i wsp. 
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2008, Tajik i wsp. 2010). U cieląt czternastodniowych w stadzie B stwierdzono wyższy 

(p≤0,01) poziom sodu w stosunku do cieląt trzydniowych. Natomiast surowica cieląt 

sześciotygodniowych charakteryzowała się niższą zawartością sodu w stosunku           

do surowicy cieląt 14. dniowych. Podobną tendencję wykazano w grupie kontrolnej     

w stadzie A, natomiast w grupie doświadczalnej udział sodu w surowicy obniżał         

się istotnie (p≤0,01) w kolejnych pobraniach. Rezultaty badań innych autorów wskazują 

na obniżenie poziomu sodu w surowicy cieląt pomiędzy 1. a 21. dniem życia o prawie  

9 % (Mohammad 2009).  

Poziom jonów chlorkowych w surowicy cieląt kształtował się poniżej wartości 

referencyjnych (Mordak 2008). W trzeciej dobie życia cieląt w surowicy krwi w grupie 

doświadczalnej poziom jonów chlorkowych był wyższy w porównaniu do surowicy 

cieląt z grupy doświadczalnej w tym wieku. Mogło to łączyć się z wpływem dodatku 

drożdży do dawki pokarmowej dla krów, co wpłynęło na wzrost poziomu jonów 

chlorkowych w ich surowicy (Piva 1993).  

W obu stadach stwierdzono wyższy poziom jonów chlorkowych u cieląt            

w grupie doświadczlnej w trzeciej dobie życia w porównaniu do cieląt grupy kontrolnej. 

W stadzie B odnotowano niższy (p≤0,05) poziom chloru w surowicy cieląt, w trzeciej 

dobie po porodzie, w stosunku do cieląt dwutygodniowych. Podobną tendencje 

odnotowano w stadzie A w grupie kontrolnej. Rezultaty innych badań nie potwierdzają 

wzrostu poziomu jonów chlorkowych w surowicy cieląt w okresie pierwszych dwóch 

tygodni życia (Mohammad 2009).  

 

5.4.10. Immunoglobuliny klasy G w siarze krów i surowicy ich cieląt 

 

Zdrowie i życie cieląt jest zależne od pasywnego transportu IgG z siary przez 

jelita do układu odpornościowego (Pritchett i wsp. 1991, Maunsell wsp. 1998). Poziom 

przeciwciał w surowicy cieląt w 48. dobie życia poniżej 5 g/l świadczy                          

o hipogammaglobulinemi oraz o zaburzeniach nabywania odporności biernej 

(Błaszkowska i Twardoń 2006).  

W surowicy cieląt (rys. 9) w trzeciej dobie życia poziom IgG kształtował się     

od 18,79 do 27, 3 g/l, co świadczy o odpowiednim poziomie ich odporności biernej. 

Siara krów ze stada B charakteryzowała się wyższym poziomem 

immunoglobulin klasy G w stosunku do siary w stadzie A. Zarówno w stadzie A jak i B 
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stwierdzono w siarze krów w grupie doświadczalnej wyższy poziom IgG w stosunku  

do siary krów z grupy kontrolnej. 

W surowicy cieląt w stadzie B (rys 10) pochodzących od krów z grupy 

doświadczalnej odnotowano wyższy poziom IgG w stosunku do cieląt z grupy 

kontrolnej. Może to świadczyć o pozytywnym wpływie zastosowania dodatku drożdży 

na poprawę stanu zdrowotnego krów i możliwość przekazania większej puli IgG         

do siary po porodzie, a w konsekwencji większą podaż IgG dla cielat. 

Rezultaty dotychczasowych badań wskazują na wzrost liczby erytrocytów           

i leukocytów we krwi krów, u których stosowano dodatek drożdży do dawki 

pokarmowej, co mogło skutkować zwiększeniem odporności organizmu zwierząt 

(Newbold i wsp. 1996, Ma i wsp. 2000, Dobicki i wsp. 2007, Cakiroglu i wsp. 2010). 

Inni autorzy odnotowali wzrost poziomu IgG w surowicy cieląt otrzymujących dodatek 

drożdży jako suplement diety (Kinal i wsp. 2007, Magalhães i wsp. 2008). 

Pomimo niższego poziomu IgG w siarze krów w stadzie A, w surowicy cieląt    

w trzeciej dobie oraz w czternastym dniu życia stwierdzono wyższy poziom tej frakcji 

białkowej w stosunku do surowicy cieląt w stadzie B. Wyniki innych badań wskazują, 

że o skuteczności przyswajania IgG z siary przez cielęta decyduje jej jakość, czas i 

sposób podania (Maunsell wsp. 1998, Guliński i wsp. 2006, Błaszowska i Twardoń 

2006). W stadzie A panowały znacznie lepsze warunku utrzymania i żywienia, co 

mogło wpłynąć na występowanie powyższej zależność.  
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Rys. 9. Poziom immunoglobulin klasy G w siarze krów  i surowicy ich 
cieląt w trzeciej dobie po porodzie
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Rys. 10. Poziom immunoglobulin klasy G w surowicy cieląt w 
trzeciej dobie oraz 2. i 6. tygodniu życia 
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6. Podsumowanie i wnioski 

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz wykazały zróżnicowany wpływ stanu 

zdrowotnego wymienia, mierzony liczbą komórek somatycznych, na skład i cechy 

fizyko-chemiczne siary i mleka krów. W stadzie A zawartość suchej masy w próbach 

siary krów pierwiastek o wyższej liczbie komórek somatycznych była niższa w 

porównaniu do prób, w których LKS nie przekroczyła 400 tys./ml, natomiast w grupie 

wieloródek zauważono odwrotną tendencję. W drugim stadzie obserwowano wyższy 

udział suchej masy w siarze krów o wyższej liczbie komórek somatycznych. Podobne 

zależności wykazano dla zawartości białka ogólnego i tłuszczu. Siara krów wieloródek 

o zwiększonej liczbie komórek somatycznych charakteryzowała się także najwyższym 

udziałem albuminy surowiczej oraz β-kazeiny, najniższym zaś α-laktoalbuminy. Wyższa 

liczba komórek somatycznych w siarze łączyła się ze wzrostem, udziału 

immunoglobulin klasy G. W tych próbach siary obserwowano również wzrost ogólnej 

liczby drobnoustrojów. Wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych w siarze krów 

w obu stadach poziom wapnia uległ obniżeniu, przy jednoczesnym wzroście poziomu 

magnezu, fosforu, sodu i chlorków.  

Poziom immunoglobulin klasy G w surowicy w trzeciej dobie życia był zbliżony 

we wszystkich grupach cieląt urodzonych przez pierwiastki, niezależnie od liczby 

komórek somatycznych w siarze matek. Istotne zróżnicowanie udziału IgG w surowicy 

obserwowano w grupie cieląt pochodzących od krów starszych. Najniższą koncentrację 

IgG  stwierdzono w surowicy cieląt otrzymujących siarę o najwyższej liczbie komórek 

somatycznych.  

W obu stadach wydajność krów o LKS w mleku do 1 mln/ml kształtowała się na 

niższym poziomem w porównaniu do wydajności krów o LKS w mleku do 400 tys./ml. 

Bardziej intensywny spadek wydajności obserwowano w stadzie B. W obu stadach, 

zarówno w sezonie zimowym jak i letnim, stwierdzono w mleku krów o wyższej liczbie 

komórek somatycznych wzrost poziomu białka ogólnego i tłuszczu. Udział α-kazeiny i 

β-kazeiny kształtował się na wyższym poziomie w mleku krów o LKS do 400 tys./ml w 

porównaniu do mleka krów o LKS przekraczającej 1 mln/ml. Stwierdzono wzrost 

ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku krów wraz ze wzrostem liczby komórek 

somatycznych, wykazano również obniżenie poziomu wapnia przy jednoczesnym 

wzroście poziomu sodu i chlorków.  
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W obu stadach stwierdzono obniżenie poziomu białka w siarze krów wraz ze 

wzrostem LKS niezależnie od genotypu κ-CN. W stadzie A w siarze krów o genotypie 

AB κ-CN zauważono obniżenie poziomu tłuszczu i wzrost poziomu laktozy wraz ze 

wzrostem LKS. W obu stadach najwyższy poziom IgG stwierdzono w siarze krów o 

genotypie AB κ-CN i LKS powyżej 1 mln/ml. Ponadto w obu stadach w siarze i mleku 

krów o wyższej liczbie komórek somatycznych, niezależnie od genotypu κ-CN, 

odnotowano wzrost ogólnej liczby drobnoustrojów, a także obniżenie poziomu wapnia i 

potasu, przy jednoczesnym wzroście zawartości sodu i chloru.  

Zaobserwowano niższy poziom immunoglobulin klasy G w surowicy  cieląt 

urodzonych przez krowy o zwiększonej liczbie komórek somatycznych w siarze 

niezależnie od genotypu κ-CN krów. Istotnie wyższy udział IgG stwierdzono w 

surowicy cieląt od krów o genotypie AB κ-CN. 

W stadzie B stwierdzono wzrost udział suchej masy i obniżony udział białka w 

mleku krów o genotypie AA κ-CN i LKS do 1 mln/ml w porównaniu do poziomu w 

mleku krów o genotypie AB κ-CN. Natomiast w stadzie A w mleku krów o genotypie 

AA κ-CN i LKS do 400 tys./ml oraz powyżej 1 mln/ml odnotowano wyższy poziom 

tłuszczu i białka niż w mleku krów o genotypie AB κ-CN. W mleku krów o genotypie 

AB κ-CN w obu stadach zaobserwowano obniżenie poziomu oSH wraz ze wzrostem 

LKS. W stadzie A w mleku krów o genotypie AB κ-CN odnotowano wyższą wartość 

pH w porównaniu do mleka krów o genotypie AA κ-CN. Ponadto w obu stadach czas 

krzepnięcia był dłuży w mleku krów o genotypie AB κ-CN w stosunku do mleka krów 

o genotypie AA κ-CN. 

Wykazano, że poziom składników podstawowych był wyższy w siarze i mleku 

krów, którym stosowano w okresie doświadczenia dodatek suszonych drożdży 

(Saccharomyces cerevisiae). W siarze krów tej grupy stwierdzono także obniżoną liczbę 

bakterii Escherichia coli oraz liczby komórek somatycznych Dodatek drożdży 

(Saccharomyces cerevisiae) do dawki pokarmowej krów w niewielkim stopniu wpłynął 

na zmiany udziału frakcji białek w siarze i mleku krów. Wykazano niewielkie obniżenie 

udziału albuminy surowiczej w siarze oraz wzrost udziału poszczególnych frakcji 

kazein w mleku krów. Zastosowanie dodatku drożdży spowodowało wzrost poziomu 

aktywności laktoperoksydazy oraz koncentracji laktoferyny w siarze krów. 

Obserwowano także niewielki wzrost udziału siarowych IgG, co w przypadku stada A 

skutkowało wyższym poziomem IgG w surowicy cieląt. 
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W surowicy krów otrzymujących dodatek drożdży stwierdzono wyższą 

aktywność Alat przy obniżonej aktywności AspAT. Cielęta urodzone przez krowy tej 

grupy w stadzie A, charakteryzowała wyższa aktywność dehydrogenazy mleczanowej 

(LDH).  

 

Stwierdzone zależności między liczbą komórek somatycznych w siarze i mleku 

krów wskazują na konieczność bieżącego monitorowania liczby komórek 

somatycznych nie tylko w mleku ale również w siarze, zwłaszcza w przypadku krów 

pierwiastek. Obserwowane różnice między stadami potwierdzają, że liczba komórek 

somatycznych w wydzielinie gruczołu mlekowego krów wynikająca z jego statusu 

zdrowotnego i stanu zdrowia samych zwierząt, determinowana jest w znacznym stopniu 

warunkami ich utrzymania, systemu doju i żywienia, decydującymi o higienie 

produkcji. Poprawa w tym zakresie może wpływać na  korzystne zmiany cech fizyko-

chemicznych siary i mleka, czego skutkiem może być wzrost efektywności produkcji 

mleka i odchowu cieląt.  

Wyższy udział składników siary i mleka krów o genotypie AB κ-CN wskazuje 

na wpływ genetycznego polimorfizmu tego białka na analizowane cechy siary i mleka, 

a w konsekwencji także na poziom immunoglobulin klasy G w surowicy cieląt. W 

siarze krów o tym genotypie zaobserwowano w obu stadach wzrost udziału IgG, poza 

grupą krów pierwiastek, łączący się z rosnącą liczba komórek somatycznych. Nie 

stwierdzono istotnego obniżenia udziału IgG w surowicy cieląt otrzymujących siarę o 

najwyższej liczbie komórek somatycznych, pochodzących od krów o genotypie AB κ-

CN. Tylko w przypadku genotypu AA krów matek wystąpił spadek koncentracji IgG 

surowicy cieląt poniżej 15g/l. Wydaje się więc, że obecność allelu B w populacji bydła 

rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, który był systematycznie eliminowany z powodu 

wyższej wydajności krów o genotypie AA i tezy o większej podatności genotypu BB na 

mastitis,  nie powinna wpływać negatywnie na cechy fizyko-chemiczne siary i mleka. 

Zastosowanie drożdży suszonych jako dodatku w żywieniu krów mlecznych, 

zwłaszcza w okresie okołoporodowym, może wpłynąć na obniżenie liczby komórek 

somatycznych w  wydzielinie gruczołu mlekowego, poprawę stanu zdrowotnego krów, 

składu i właściwości fizyko-chemicznych siary i mleka, co także może determinować 

wyższy poziom biernej odporności cieląt. Jednak nie w każdych warunkach 

produkcyjnych stosowanie dodatku drożdży może okazać się zawsze efektywne.   
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