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OCENA STANU ZDROWOTNEGO GRUCZOŁU 
MLEKOWEGO NA PODSTAWIE LKS



STRATY SPOWODOWANE MASTITIS

PRODUCENT PRZETWÓRCA

 Obniżenie wydajności

 Pogorszenie składu chemicznego mleka

 Utylizacja mleka

 Koszty leczenia i leków

 Koszty obsługi

 Wydajność technologiczna

 Organoleptyka

 Przechowalnictwo



STRATY FINANSOWE ZWIĄZANE Z 
POJAWIENIEM SIĘ MASTITIS W STADZIE

Założenia:

Wielość stada – 62 szt.

Wydajność – 7015 kg; 

LKS – 468 tys.

Liczba zachorowań w trakcie laktacji – 3,5

Straty produkcyjne: 2,5% na każde 100tys LKS
powyżej 200 tys. – 5,86% (411 kg) – 563  zł

 Obniżenie wydajności – 5,86%-411kg-1109 zł/szt. 
dla stada 62 krów – 68 758 zł

 Utylizacja mleka – 3,5 * 4 dni * 23 kg  - 869 
zł/szt. - dla stada 62 krów – 53 878 zł

 Koszty leczenia i leków – 240 zł/szt. dla stada 
62 krów – 14 880 zł

 Koszty obsługi – 3,5*30 zł = 105 zł/szt. dla stada 
62 krów – 6 510 zł

ŁĄCZNIE: 2323 ZŁ/SZT. DLA STADA 62 KRÓW –
144 026 ZŁ !!!



Komponent/właściwość mleka Zmiana

Białko ogólne lekki spadek, bez zmian

Kazeina spadek 6-20%

Białka serwatkowe wzrost

Laktoza spadek 5-20%

Sucha masa beztłuszczowa spadek 8-10%

Tłuszcz spadek 4-12%

Wapń spadek

Fosfor spadek

Potas spadek

Sód wzrost

Stabilność, właściwości przechowalnicze pogorszone

Smak gorzki

Kultury starterowe dla produkcji jogurtów inhibicja

Plazminy (enzymy degradujące kazeinę) wzrost

Lipazy (enzymy rozkładające tłuszcz) wzrost



STRATY W PRODUKCJI SERÓW

Wzrost LKS powyżej 200 tys./ml. powoduje 2% obniżenie wydajności serowarskiej, co przy 
założeniu wartości sera na poziomie 6 euro/kg oraz dobowym przerobie 500 tys. kg mleka 
powoduje stratę ok. 5 tys. euro na dobę !



GŁÓWNE PATOGENY POWODUJĄCE MASTITIS

Zakaźne

Staphylococcus aureus;

Streptococcus agalactie;

Streptococcus dysgalactae;

Mykoplazmy.

Środowiskowe

E. coli;

Sreptococcus uberis;

Koagulozo-ujemne staphylococci;

Pseudomonas spp.;

Klebsiella spp.



WYWOŁUJĄ TAKŻE GLONY CZY DROŻDŻAKI



PROTOTHECA SP. – ALGI POD MIKROSKOPEM



BAKTERIE NAJCZĘŚCIEJ IZOLOWANE Z KLINICZNYCH 
POSTACI MASTITIS U KRÓW W POLSCE

WYIZOLOWANE DROBNOUSTROJE N = 659 Liczba Procent

Paciorkowce ogółem 254 38,5

Str. agalactiae 5 0,8

Gronkowce ogółem 118 17,9

Staph. aureus 27 4,1

Pałeczki Gram-ujemne ogółem 107 16,4

E. coli 33 5

Arcanobacterium pyogenes 21 3,1

Corynebacterium spp. 5 0,8

Grzyby drożdżopodobne 22 3,3

Glony z rodzaju Prototheca 6 0,9

Zanieczyszczenie 33 5

Brak wzrostu 93 14,1

5%

81%

14%

Procentowy udział poszczególnych przypadków 
mastitis

Zakaźne

Środowiskowe

Brak wzrostu

Henryka Lassa, Joanna Kubiak, Magdalena Małkińska-
Horodyska z Zakładu Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu 
Mlekowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach





PODKLINICZNE MASTITIS



WSKAŹNIKI MASTITIS

w𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑠 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑤𝑦𝑠𝑡ą𝑝𝑖𝑒ń 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑠 𝑥 100

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑘𝑟ó𝑤 𝑤 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑧𝑖𝑒 (łą𝑐𝑧𝑛𝑖𝑒 𝑤 𝑙𝑎𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑧𝑎𝑠𝑢𝑠𝑧𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ)

Wskaźnik mastitis jest określany procentowym udziałem wystąpień mastitis do 
liczby krów w stadzie. 

Docelowa wartość wskaźnika to <30.

% 𝑘𝑟ó𝑤 𝑧𝑎𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑧𝑖𝑒 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑘𝑟ó𝑤 𝑘𝑡ó𝑟𝑒 𝑧𝑎𝑐ℎ𝑜𝑟𝑜𝑤𝑎ł𝑦 𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑠 𝑤 𝑐𝑖ą𝑔𝑢 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑥 100

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑘𝑟ó𝑤 𝑤 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑧𝑖𝑒 (ł𝑎𝑐𝑧𝑛𝑖𝑒 𝑤 𝑙𝑎𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑧𝑎𝑠𝑢𝑠𝑧𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ)

Udział krów u których zdiagnozowano przypadek pojedynczej infekcji w ciągu roku.

Za graniczną wartość uznaje się 20%.

Powtarzalność mastitis=(liczba ćwiartek wymagających powtórnego leczenia x 
100)/(ogólna liczba wszystkich leczonych ćwiartek)

Procent ćwiartek wymagających powtórnego leczenia. Powtarzalność mastitis nie 
powinna być wyższa niż 10%. 



JAK MONITOROWAĆ MASTITIS?

<10% nowych przypadków 
mastitis po wycieleniu

<10% powtarzalne mastitis

1-2% zainfekowanych 
krów w zasuszeniu

<30 wskaźnik mastitis

<2,5 tub/krowę/rok

<5% „milionerek”

odsetek krów zdrowych 
min. 3 mies. >70%

>80% krów z LKS <200tys. 



PRACA Z RW



JAK DOCHODZI DO NOWEJ INFEKCJI?

1. Pojawienie się czynnika chorobotwórczego

2. Transfer patogenu z rezerwuaru na końcówkę strzyka

3. Penetracja kanału strzyka

4. Odpowiedź organizmu krowy

5. Infekcja (laktacja lub zasuszenie)



PATOGENEZA INFEKCJI BAKTERIAMI 
ŚRODOWISKOWYMI I ZAKAŹNYMI

dzień 

1

dzień 

2

dzień 

5

dzień 

10

% zainfekowanych 

ćwiartek

Streptococcus

agalactiae 50 68 75 73 4

Escherichia coli 93 34 10 0 0



DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU KONTROLĘ MASTITIS, W 
STADZIE MOGĄ BYĆ PODZIELONE NA 3 DZIAŁANIA:

Ograniczenie rezerwuaru patogenów. Oznacza to utrzymanie 
środowiska krowy w czystości, co bezpośrednio przekłada się na 
ograniczenie populacji drobnoustrojów, które potencjalnie mogą 
spowodować zakażenie wymienia oraz liczby krów zakażonych 
(poprzez terapie dla krów zasuszonych, dezynfekcję strzyków oraz 
brakowanie osobników chronicznie chorych).

Ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów w stadzie, co jest 
szczególnie istotne dla patogenów zakaźnych.

Poprawa odporności krowy. 





NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY MASTITIS

• niewłaściwe procedury zarządzania na fermie; 

• nieodpowiedni przebieg doju; 

• wadliwy sprzęt udojowy; 

• niewłaściwe warunki utrzymania zwierząt; 

• niski poziom higieny; 

• niepowodzenia we wprowadzaniu skutecznych metod kontrolowania 

występowania mastitis

• zwracanie uwagi jedynie na zwiększanie wydajności mlecznej. 



SKUTECZNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
ESKALACJI PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH 

GRUCZOŁU MLEKOWEGO W STADZIE 
POWINIEN ZAKŁADAĆ:

rejestracje wystąpień mastitis w stadzie oraz podjęcie leczenia osobników z klinicznymi 
jej formami;

stosowanie dezynfekcji przed i po-udojowej;

terapia krów zasuszanych w końcowej fazie ich laktacji;

brakowanie krów z chronicznymi formami mastitis;

regularna kontrola stanu technicznego urządzeń dojarskich.



EFEKT WDRAŻANIA PROGRAMÓW 
ZWALCZANIA MASTITIS W ANGLII I WALII



DIAGNOSTYKA

TOK- Terenowy Odczyn Komórkowy , test kalifornijski



wodniste, przejrzyste mleko -
S. agalactiae, S. dysgalactiae

grube kłaczki zawieszone w 
przejrzystym płynie - gronkowiec lub 
Arcanobacter pyogenes



brązowa wydzielina -
typowa przy E. coli

wydzielina czerwona, brązowa, 
cuchnąca, często z gazem -
zgorzelinowe zapalenie 





JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ 
MIKROBIOLOGICZNYCH ?

 wymię brudne – mycie i osuszenie, 

 zdajamy pierwsze strugi mleka, 

 dezynfekcja przedudojowa (predipping), 

 dokładne osuszenie strzyka, 

 dezynfekcja wacikiem nasączonym 70-95-proc. alkoholem, 

 pobranie wydzieliny zapalnej ze „środkowego strumienia” do 
przechylonej pod kątem 45° sterylnej probówki, 



BADANIE MIKROBIOLOGICZNE MLEKA



HOLISTYCZNE PODEJŚCIE…

Krowy u których stwierdzana jest podkliniczna hipokalcemia, w związku z 
wolniejszym zamykaniem się zwieracza strzyka są osiem razy bardziej narażone na 
mastitis oraz dziewięć razy bardziej jest u nich prawdopodobne colimastitis
(Jankowiak T., 2017)

Podkliniczna postać ketozy zwiększa 1,8 razy kliniczne i 1,7 razy podkliniczne mastitis
(Jankowiak T., 2017)

Zaburzenia hormonalne (głównie poziom estrogenów) wpływają na uszkodzenie 
tkanki gruczołowej wymienia i często w konsekwencji mastitis (Katkiewicz M., 2016)

Niedobory wit. E i selenu w okresie okołoporodowym mogą prowadzić do zatrzymania 
łożyska i obniżenia produkcyjności po ocieleniu oraz wystąpienia mastitis (Miller J.K , 
Brzezinska-Slebodzinska E., Madsen F.C.)

Dobrostan — zmiana statusu w hierarchii, odebranie cielaka, obsługa powodująca 
stres.



CZYSZCZENIE I OSUSZANIE



OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA 
PATOGENÓW

 Ręce

 Ścierki

 Gumy strzykowe



CZY WARTO DOIĆ W RĘKAWICZKACH?

Eksperyment – co żyje na Twoich dłoniach?



PREDIPPING I OSUSZANIE



POŚPIECH NIE POMAGA

•Niedokładny dipping poudojowy.



CZYNNOŚCI WYKONYWANE PO DOJU 
WŁAŚCIWYM 

 Kąpiel strzyków w roztworze płynu dezynfekcyjnego

 Zadanie smacznej paszy

 Dostęp do wody



PRAWDOPODOBIEŃSTWO INFEKCJI WYMIENIA

Wzrost presji 
środowiskowej 

drobnoustrojów

Wzrost populacji 
drobnoustrojów 

na wymieniu





LICZBA DROBNOUSTROJÓW W ŚRODOWISKU 
KRÓW A ZAGROŻENIE MASTITIS

• Minimalne ryzyko: < 300 000 CFU/g

• Średnie ryzyko: 300 000 – 1 000 000 CFU/g

• Wysokie ryzyko: > 1 000 000 CFU/g







Upławy z dróg rodnych



ZASUSZENIE – CO ROBIĆ?

•zasuszane krów chorych pod osłoną antybiotyków o przedłużonym 
działaniu;

•taką samą terapię stosujemy zawsze dla wszystkich czterech ćwiartek 
wymienia;

•stosowanie zatyczek keratynowych dla krów zasuszonych, szczególnie w 
przypadku krów o wysokiej produkcyjności i dużym tempie oddawania 
mleka (tzw. krowy miękkie);

•w ciągu kolejny pięciu dni należy baczniej obserwować świeżo zasuszone 
krowy, a ich strzyki podawać post-dipingowi.



IMMUNOPROFILAKTYKA - SZCZEPIENIA

Dostępne szczepionki nie prowadzą do eliminacji istniejących, 
przewlekłych zapaleń wymienia, jak też nie zapobiegają nowym 
zakażeniom. 

Szczepionki przeciw gronkowcowe, podobnie jak szczepionki przeciw 
Coliforms, redukują ostrość i natężenie objawów klinicznych. 

Niska efektywność tych szczepionek w zapobieganiu nowym infekcjom 
jest związana z ogromnym zróżnicowaniem drobnoustrojów, a także z 
niskim poziomem immunoglobulin podczas wczesnego stadium 
choroby. 



ALTERNATYWNE METODY PROFILAKTYKI I 
LECZENIA

 Nanotechnologia

 Naturalne ekstrakty

 Terapia fagowa

 Bakteriocyny

 Białka zwierzęce



CZY STOSOWAĆ PREPARATY BEZKARENCYJNE?

 Szybka reakcja – mniej stanów klinicznych

 Mniej antybiotyków w stadzie

 Stymulacja układu odpornościowego krowy

 Brak karencji – przychód ze sprzedaży 

mleka

 Niższe koszty weterynaryjne

 Poprawa zdrowotności wymion u krów

Preparat GoldMast u jednego z hodowców.

Szybka diagnostyka i reakcja 
mogą ograniczyć ilość 

antybiotyków nawet o 50%!



NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

 Dezynfekcja strzyka, 

 Czyste ręce, rękawiczki

 Sterylne podanie

 Sprawdzenie składu

 Podawanie preparatu kilka dni (3-7)

 Monitorowanie wymienia

ALE:



JAK DZIAŁAJĄ NANOCZĄSTKI?



DOŚWIADCZENIA W OBORACH

Dzień 0. Dzień 6.

Posiewy mikrobiologiczne: A. S. aureus; B. Streptococus sp.; C. Enterobakteriaceae; D. Candida sp. w dniu 0 i 6 doświadczenia.



WYNIKI
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Porównanie ilości bakterii w dniu 0 i 6 w doświadczeniu w preparatem GoldMast. 

Liczba kolonii bakteryjnych zmniejszyła się o 36%!

PODŁOŻE MIKROBIOLOGICZNE



CZY TO SIĘ OPŁACA

1. Antybiotyk + karencja na mleko 5-10 dni przy 375-750 zł 

+ koszt leków + usługi weterynaryjne + utylizacja mleka 

STRATY

2. Preparat bezkarencyjny GoldMast sprzedawane mleko 

5-10 dni przy 30l* = 375-750 zł 

ZYSK



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


