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Każde występujące u krów mlecznych schorzenie wpływać może na 

ilość i jakość wydzielonego mleka, a spośród czterech najczęściej wystę- 

pujących chorób, jak gruźlica, bruceloza, pryszczyca i zapalenie wymienia, 

na pierwszym miejscu wymienić należy schorzenia gruczołu mlecznego. 

Tu bowiem następuje synteza niektórych składników mleka, tu też w pę- 
cherzykach mlekotwórczych następuje przejście pozostałej części składni- 

ków z osocza krwi do mleka. Dlatego też każde zaburzenie normalnej 

pracy gruczołu mlekowego, niezależnie od formy, stopnia i przyczyny, 

ujemnie musi się odbić na ilości i jakości wydzielanego mleka. Przy inten- 

sywnym wydzielaniu mleka gruczoł mleczny jest bardziej wrażliwy i ła- 

twiej ulega procesowi zapalnemu. Np. do wytworzenia 25 l mleka w jed- 
nym dniu, poprzez wymię musi przepłynąć około 10 tys. | krwi i wskutek 

tak intensywnej czynności wydzielniczej gruczoł mleczny znajduje się 

na granicy normalnych czynności fizjologicznych. Stąd też każde uszko- 
dzenie nabłonka (kanał strzykowy, cysterna, kanaliki), związane najczęś- 

ciej z nieprawidłowo przeprowadzonym dojem mechanicznym, może być 
początkiem procesu zapalnego. 

Drugim równie ważnym czynnikiem stanów zapalnych wymienia są 

zakażenia bakteryjne, a wśród tych zdecydowana większość przypada na 

paciorkowce — głównie Sc. agalactiae oraz gronkowce, wśród których 

przeważa Staph. aureus. Murphy (23) podaje, że 90%0 wszystkich przy- 

padków zapalenia wymion wywołane jest przez 3 grupy drobnoustrojów: 
paciorkowce (dominuje Sc. agalactiae), gronkowce (dominuje Staph. au- 
reus) oraz E. Coli. Podobne wyniki uzyskał Chimonas (6), który stwierdził, 

że w 350/0 przypadków przyczyną zapalenia wymion były gronkowce, 
w 220/ pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, w 14/0 paciorkowce, w 7% 
Pseudomonas aeruginosa, w 4°/o Corynebacterium pyogenes. Z pozosta- 

łych grup drobnoustrojów autor ten wymienia jeszcze Clostridium per- 

Jringens, Alca!igenes fecalis, Mycobacterium tuberculosis oraz wszystkie 

typy Brucella. Autor ten wykazał również, że w około 30'/e przypadków 
schorzenia wymion przyczyną było więcej aniżeli jeden rodzaj drobno- 
ustrojów.
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Wielu autorów (3, 12, 18, 32) podaje zgodnie, że o ile do niedawna 

zdecydowana większość zapaleń wywołana była przez paciorkowce, to 

w ostatnich latach na skutek powszechnie stosowanej terapii antybio- 

tykowej coraz częściej występują schorzenia powodowane przez gron- 

kowce. Coraz częściej występują również drożdżyce i grzybice wymienia, 

pojawiające się z reguły przy zwiększonych dawkach antybiotyku zasto- 

sowywanego na drodze dowymieniowej inlokacji. 

Nie negując roli drobnoustrojów oraz urazów mechanicznych w pow- 

stawaniu schorzeń wymienia wykazano, że pewien wpływ wywierać tu 

mogą ogólne warunki bytowania, a przede wszystkim higiena zwierzęcia 

i obory. 

Dane statystyczne opublikowane przez niektóre kraje informują, że 

procent krów dotkniętych schorzeniami wymion waha się w granicach 

20—309%/0, a spadek mleczności z tego powodu, zależnie od stopnia zaawan- 

sowania schorzenia, wynosi 8—20*%/0. Forster (10) wykazał dość ścisłą za- 

leżność między stanem choroby i jej stopniem zaawansowania wyrażonym 

w 4-stopniowej punktacji CMT a zmniejszeniem wydajności. Zagadnienie 

to obrazują dane tabeli 1. 

Tabela 1 

Zależność między intensywnością reakcji CMT a wydajnością chorej ćwiartki 

(doświadczenia Forstera) 
EEEE 

    
  

Stopień intensywności Obniżona wydajność Obniżona wydajność 

jednej ćwiartki w przeliczeniu na 

reakcji CMT na dzień w lb dzień/szt. w kg 

+ Sladowy 0,76 1,4 
+ Pozytywny 2,26 4,7 

+ + Zaecydowanie 4,07 6,4 

pozytywny 
+++ Mocno pozytywny 5,86 10,5 

——— 

  

W mleku pochodzącym od krów dotkniętych zapaleniem wymion 
stwierdza się również zmiany jakościowe, zmiany w składzie chemicznym, 

przy czym obejmują one w mniejszym lub większym stopniu wszystkie 

jego składniki, a intensywność tych zmian zależna jest od przyczyny wy” 

wołującej stan zapalny oraz od stopnia jego zaawansowania. Powstałe tu 

wady są właśnie wynikiem zmian fizykochemicznych, cytologicznych mle" 

ka, a przede wszystkim skutkiem obecności w nim drobnoustrojów pato* 

gennych. Mleko pochodzące od krów chorych, zależnie od rodzaju i inten* 

sywności schorzenia, wykazuje z reguły zwiększoną liczbę bakterii, w tym
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również i bakterii chorobotwórczych, zawsze niebezpiecznych dla czło- 
wieka. Mleko takie wykazuje również obniżoną predyspozycję do fermen- 

tacji mlekowej. | | 

Szczególnie niebezpieczne jest mleko krów chorych na zapalenie wy- 

mion spowodowane przez gronkowca, bowiem mimo unieczynnienia pod- 

czas pasteryzacji komórek bakteryjnych, w mleku pozostać mogą toksyny, 

które po spożyciu mleka lub jego przetworów powodować mogą nawet 

zatrucia pokarmowe. Ponadto stwierdzić należy, że stosowanie bardziej 

radykalnych reżimów temperatury pasteryzacji takiego mleka obniża 

znacznie jego wartość odżywczą. Należy również dodać, że stosowanie 

wyższych temperatur w procesie przerobu takiego mleka, z uwagi na 

zmieniony jego skład chemiczny, okazać się może w wielu przypadkach 

wręcz niemożliwe, ponieważ spowodować to może daleko idące zmiany — 

do koagulacji białek włącznie. Zagadnienie to nabiera szczególnego zna- 

czenia przy produkcji mleka zgęszczonego i proszku mlecznego. 

Podstawowym kryterium oceny zaburzeń sekrecyjnych wymienia, nie- 
zależnie od przyczyny, jest wzrost liczby leukocytów i innych elementów 

komórkowych, czemu odpowiada z reguły większa ilość katalazy, Leudecke 
(21) stwierdził dość ścisłą zależność między intensywnością reakcji CMT 
a liczbą leukocytów oraz aktywnością katalazy. Zagadnienie obrazują dane 
tabeli 2. 

Tabela 2 
Zależność między intensywnością reakcji CMT a ilością leukocytów i aktywnością 

katalizy (doświadczenia Leudecke'go) 

Stopień intensywności 

  
Liczba leukocytów 

  
Aktywność katalazy 

  

reakcji CMT w tys./ml w e 

— Ujemny 51 5,4 

+ Sladowy 96 8,0 
+ Pozytywny _ 340 19,8 

++ Zdecydowanie _ 1600 52,4 
pozytywny 

+++ _ Mocno pozytywny 7300 82,5 
==— 

. Dotyczy to tylko mleka świeżego, bowiem w miarę upływu czasu leu- 

kocyty i limfocyty wytwarzające katalazę obumierają (ulegają lizie) i wów- 
czas ilość katalazy może być obniżona, ale równocześnie — w miarę 
upływu czasu — namnażać się mogą drobnoustroje katalazotwórcze, które 
Mogą zwiększać jej ilość. Ponieważ nie znamy wzajemnych proporcji 

w tym zakresie, dlatego też poziom katalazy jako miernik jakości mleka
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odnosić możemy tylko do mleka świeżego. Według danych licznych auto- 
rów, mleko od krów zdrowych zawierać może do 500 tys. elementów ko- 

mórkowych w ml mleka. Niektórzy wymieniają 300 tys./ml jako wartość 

graniczną dla mleka normalnego. 

Oprócz zwiększenia ilości elementów komórkowych w mleku przy sta- 

nach zapalnych wymienia, zmienia się także jego skład chemiczny i właści- 

wości fizykochemiczne, obniżona zostaje także przydatność do przetwór- 

stwa takiego mleka. Najbardziej widoczne zmiany stwierdza się przy 

ostrych — klinicznych formach schorzenia, natomiast w przypadkach chro- 
nicznych i podklinicznych makroskopowy wygląd mleka nie robi wrażenia 
zmienionego. Wydawać by się mogło, że do zakładów trafia co najwyżej 

mleko krów o utajonej formie schorzenia, jednakże przy masowym doju 

mechanicznym i przy nie przestrzeganiu prawidłowego jego przeprowa- 

dzenia (brak masażu i przedzdajania) również i mleko krów o klinicznej 

formie schorzenia nierzadko trafia do zakładów, obniżając znacznie higie- 

niczną jego jakość i technologiczną wartość. Jakie to pociąga za sobą nie- 

bezpieczeństwo dla przetwórstwa, trudno jest określić, ponieważ, z uwagi 

na masowość występowania schorzenia wymion, trudno odnieść to do mle- 

ka normalnego, którego praktycznie w warunkach przemysłowych jest 

brak, bo zawsze w jakimś stopniu następuje rozcieńczenie mleka normal- 

nego mlekiem od krów chorych. 
Najbardziej typowe zmiany stwierdza się w zawartości chlorków, któ- 

rych ilość wzrasta przy jednoczesnym obniżaniu się poziomu laktozy. 
Ta wzajemna współzależność tych składników służy często jako podsta- 

wowy wskaźnik nienormalności mleka, a jako graniczną wartość liczby 

chlorocukrowej dla mleka normalnego przyjmuje się 2,5. Na podstawie 

przeprowadzonych przez nas doświadczeń na rys. 1 przedstawiono zależ- 

ność między liczbą chlorocukrową a stopniem intensywności reakcji testu 

Whitesidea (17). Wraz ze wzrostem liczby chlorocukrowej mleka krów 
chorych, zmienia się także jego kwasowość, Zależność tę ujmuje tabela 3. 

  

  

    
  

Tabela 3 

Zależność między liczbą chlorocukrową mleka i jego kwasowością 

Kwasowość 
, Liczba _—_ 

Rodzaj próby chlorocukrowa 
pH SH 

Mleko krów chorych 

Ostra forma schorzenia 19,14 | 7,1 6,2 

Mleko krów chorych 
4,09 6,8 6,3 Chroniczna f. schorzenia 

Mleko krów zdrowych 2,03 6,65 7,2



Stany zapalne wymienia a wartość przerobowa mleka 103 

s 
> 

o 
o
 

L
I
C
Z
G
A
 

C
H
L
O
R
O
 
-
C
U
K
R
O
W
A
 

an
 

+ 44 +++ ZMIANY MAKR — 

2 % 4 5 
GT REARS TECYTU WRITE CI OEA 

Ww” —   
Rys. 1. Zależność między intensywnością reakcji 

testu Whiteside'a a liczbą chloro-cukrową bada- 

nych prób mleka 

Zmiana tych właściwości mleka stała się podstawą opracowania po- 
wszechnie dziś stosowanych, prostych testów diagnostycznych. 

Ze zmian w zakresie tłuszczu mlekowego notuje się zmniejszenie jego 
zawartości, chociaż nie stwierdza się tutaj takiej regularności jak w przy- 
padku laktozy. Przy chronicznych stanach schorzenia stwierdza się tylko 

nieznaczne jego obniżenie. Tak np. nasze badania wykazały, że ilość tłu- 
szczu mlekowego przy tej formie schorzenia zależnie od pory roku obniża 

  

  

    
  

Tabela 4 

Zawartość tłuszczu (4/9) w mleku krów chorych it zdrowych 

Zawartość tłuszczu °/e 

Rodzaj próby — 

okres lata okres zimy 

Mleko krów chorych | 2,1 1,0 
Ostra forma schorzenia 

Mleko krów chorych 3,2 3,4 
Chroniczna forma schorzenia 
Mleko krów zdrowych 3,5 3,7 
NN 
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sie Srednio o 0,3—0,5°/o. Natomiast w przypadkach ostrej formy scho- 

rzenia zawartość tłuszczu obniżyć się moze do 1—1,5°/o. Zjawisko to 

obrazują dane tabeli 4. 

Odpowiednio do stopnia zaawansowania stanu zapalnego, zmienia się 

również stopień dyspersji tłuszczu w mleku, zmniejszają się wymiary ku- 

leczek tłuszczowych (17). Zależność tę przedstawia rysunek 2. 

| 
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Rys. 2. Charakterystyka wielkości kuleczek tłusz- 

czowych mleka krów chorych i zdrowych 

Zmianie ulega także skład chemiczny tłuszczu mlekowego, przy czym 
zmiany te są proporcjonalne do stopnia zaawansowania stanu zapalnego 

(17). Zwykle wzrasta zawartość niskocząsteczkowych lotnych z parą wodną 

kwasów tłuszczowych przy jednoczesnym wzroście zawartości kwasów 
nienasyconych. Zmiany w tym zakresie przedstawione są w tabeli 5. 

Stwierdzone zmiany składu chemicznego tłuszczu pociągają za. sobą 

zmianę fizykochemicznych jego właściwości, co nie może być bez wpływu 
na przebieg pewnych procesów technologicznych, np. na fizyczne dojrze- 
wanie śmietanki i proces jej zmaślania. Takie właśnie trudności podczas 
przerobu śmietanki z mleka krów chorych wykazał Szakaly (27). Autor ten 

stwierdził wyraźnie wolniejszy przyrost kwasowości podczas ukwaszania 

śmietanki oraz przedłużanie się czasu zmaślania śmietany o około 40°/o nor- 

malnego czasu zmaślania. Również uzyskane masło wykazywało gorszą 
jakość i obniżoną trwałość.
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Tabela 5 

Zawartość kwasów. tłuszczowych w tłuszczu mlekowym mleka krów.chorych i zdro- 

| wych (okres zimy) a + 

  

Zawartość kwasów tłuszczowych 9/о 
  

      
  

Lp. Rodzaj kwasu tłuszczowego mleko krów chorych а Коби: 
chroniczna forma 

. zdrowych 
schorzenia 

1 С, 3,23 3,08 
2 C, 2,26 2,04 
3 С; 1,45 1,28 
4 С 3,51 2,99 
5 С 10 lub Cy 0,64 0,61 

6 Cio 3,60 3,24 
7 С: lub Cyji 0,25 0,27 
8 Cyg 0,32 0,39 
9 Ci 0,38 0,35 

10 Cu 11,31 10,95 
11 C:45 lub Cyi 2,38 2,45 
12 C,. 1,67 1,74 
13 Cig i 0,53 0,75 
14 Cis 23,67 25,37 
15 C:,ę lub Ci 3,74 3,58 
16 Cz 1,83 1,72 
17 C: 1,50 1,37 
18 Cig 8,77 9,85 
19 Ci 23,22 22,64 
20 С: 3,02 2,97 
21 Ci 2,51 2,00 
  

| 

Podobne doświadczenia przeprowadził Brus i współpracownicy (4), uży- 
wając do badań mleka krów chorych o zawartości leukocytów 1—2 mln/ml 
oraz mleka normalnego — jako porównawczego o 100—200 tys. leukocy- 

tów/mi. W maśle świeżym z obu partii mleka nie stwierdzono istotnych 

różnie organoleptycznych i chemicznych, natomiast po 3 i 6 mies. przecho- 

wywania w temp. —13°C wystąpiły znaczne różnice jakościowe. Autorzy 

Ci przebadali na zawartość miedzi oba rodzaje masła z wymienionych 

dwóch rodzajów mleka i wykazali zawsze wyższą jej zawartość w maśle 
z mleka krów chorych, mimo że w mleku wyjściowym nie stwierdzono 

większych różnic. Podczas wyrobu masła miedź mleka nienormalnego 
w większym stopniu przechodzi do śmietany, a następnie do masła, ani- 

żeli to ma miejsce podczas przerobu mleka normalnego. Podobne wyniki 
uzyskaliśmy w naszych doświadczeniach (17).
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Wspomnieć jeszcze należy, że niższa zawartość tłuszczu powodować 

będzie niższą wydajność gotowych produktów, a większy stopień dyspersji 

tłuszczu, jak to wykazano na rys. 2, wpłynąć może na efekty odwirowania, 

utrudniać może proces zmaślania takiej śmietany, zwiększając pozostałość 

tłuszczu w mleku odtłuszczonym i maślance. 

Ponadto zmieniony stosunek tłuszcz: białko, na skutek niższej zawar- 

tości tłuszczu i wyższej zawartości związków białkowych w takim mleku, 

przyczynia się również do obniżenia odporności termicznej mleka, co 

w technologii koncentratów odgrywa zasadnicze znaczenie. 

W zakresie zmian związków azotowych większość autorów zgodnie 

stwierdza, że zawartość białka ogółem w mleku krów chorych wzrasta. 

Zmieniają się przede wszystkim wzajemne stosunki poszczególnych białek 

mleka, przy czym zmiany te zależne są od stopnia zaawansowania schorze- 

nia. Ashworth (1) stwierdza, że jeżeli w mleku normalnym na kazeinę przy- 

pada przeciętnie 76%/0 N-całkowitego, to w przypadku mleka krów cho- 

rych na zapalenie wymion procentowy udział N-kazeinowego maleje 

o każde 3%%/o, jeżeli stopień intensywności reakcji w odczynie CMT wzrasta 

o jeden. O podobnej tendencji zmian donoszą Kiermeier i Keis (15, 16) 

oraz Waite i Blackburn (33). Podobne wyniki uzyskano również w doś- 

wiadczeniach przeprowadzonych w Katedrze. Dane te zamieszczone są; 

w tabeli 6. Wyraźniejsze zmiany dotyczą obniżenia się liczby kazeinowej 

kosztem wzrostu zawartości N-albuminowego i globulinowego, związane 

najprawdopodobniej z nagromadzeniem się w mleku krów chorych ciał od- 

pornościowych oraz leukocytów i innych postaci komórkowych. 

Tabela 56 

Zmiany poszczególnych frakcji białek mleka krów chorych 

Frakcje białkowe w 0/0 N-ogólnego 

Rodzaj próby Ed — 

N-alb. | N-glob. | N-reszt. 

  

N-kazein           ee 

Mleko kréw chorych 

Ostra forma schorzenia 0,818 51,2 16,5 25,7 6,6 

Mleko krów chorych 
Chroniczna forma schorzenia 0,571 69,5 137 105 1,7 

Mleko krów zdrowych 0,461 75,9 9,8 6,8 7,8 

— os 

W zakresie N-resztkowego nie stwierdzono większych różnic chociaż 

bezwzględne jego ilości rosną. Nieco większe różnice stwierdzono w zakre” 

sie wolnych aminokwasów. Wolne aminokwasy zasadowe występują w pla” 

zmie mleka w większych ilościach aniżeli w mleku normalnym, natomiast 

aminokwasy dwukarboksylowe występują w nieco mniejszych ilościach.
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Najbardziej wyraźne zmiany w zakresie związków azotowych dotyczą 
białek serwatkowych. Wszyscy badacze stwierdzają zgodnie (14, 16, 20, 25, 
26, 30, 31), że wzrost ich jest proporcjonalny do stanu zaawansowania cho- 
roby i niekiedy poziom N-białek serwatkowych w mleku krów chorych 
sięga poziomu N-ogólnego mleka krów zdrowych. Również przez nas uzy- 
skane dane potwierdzają pewną prawidłowość występujących zmian białek 
serwatkowych. Zmiany te przedstawione są w tabeli 7. 

Tabela 7 

Zmiany frakcji białek serwatkowych mleka krów chorych 

  

Frakcja białek serwatkowych 

  

            

N-białek w 0/0 N b. serw. 
serwatko- 

Rodzaj próby 
wen albuminal B-lakto-| a-lakcto-} PSeudo- 

0 . ‘ 
serum |globulina|albumina bulina 

Mleko krów chorych 

Ostra forma schorzorzenia 0,377 21,8 16,4 10,2 51,6 
Mleko krów chorych 
Chroniczna forma schorzenia 0,155 8,2 29,3 16,1 46,4 
Mleko krów zdrowych 0,113 5,0 42,3 24,1 28,5 
ee 

Zmianie ulegają także wzajemne stosunki między poszczególnymi frak- 
cjami kazeiny. Dotyczą one obniżenia kompleksu frakcji o-kazeiny oraz 
irakcji B a wzrostu frakcji y (7). Wyniki badań Katedry pokrywają się 
z wynikami autorów zagranicznych (1, 7), a zmiany te przedstawione są 
w tabeli 8. 

Tabela 8 

Zmiany niektórych frakcji kazeiny w mleku krów chorych 

  

      

    

  

Frakcje kazeinowe w % 
N-kazeino- N-kazeinowego 

Rodzaj próby a pozost. 
0 a-kaz. PT x-kaz. składn. 

Mleko krów chorych 
44,1 

Ostra forma schorzenia 0,280 31,3 4,0 
Mleko krów chorych 0,390 34,8 47,5 17,7 
Chroniczna forma schorzenia 
Mleko krów zdrowych 0,345 42,9 54,8 2,3 

NN 
  

Bardzo wyraźne zmiany dotyczą frakcji trzeciej, wzrost 8—20-krotny 
osztem obniżenia się frakcji a, B i x.
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Ilościowe jak i jakościowe zmiany kazeiny wydają się być szczególnie 

istotne w technologii serów, ponieważ kazeina jako podstawowe białko 

bierze udział w tworzeniu masy serowej. Rzutuje to między innymi na 

proces normalizacji tłuszczu w mleku serowarskim, a także decyduje 

o wydajności produktu gotowego. 

Z punktu widzenia technologicznego równie istotne są zmiany w za- 

kresie związków mineralnych oraz wzajemnych stosunków między posz- 

czególnymi solami (2, 5, 20, 24). Odpowiednio do stanu zapalnego wymienia 

obniża się zawartość Ca, P, K, Mg, natomiast znacznie wzrasta zawartość 

NaiCI. 

Zmiany w zakresie związków mineralnych uzyskane w badaniach 

przeprowadzonych w Katedrze przedstawione są w tabeli 9, z której wy- 

nika, że w mleku krów chorych o ostrej formie przebiegu schorzenia, za- 

wartość Ca obniżyła się o 35%, P o 30%, Mg o 20% 1 К о 40°/о, natomiast 

zawartość Na i Cl wzrosła prawie 3-krotnie. W odniesieniu do mleka krów 

chorych, o chronicznej formie przebiegu schorzenia, zmiany te są znacznie 

mniejsze, jednak dostatecznie wyraźne, aby spowodować mogły pewne za- 

burzenia w przemysłowym przerobie mleka. 

  

            
  

Tabela 9 

zmiany związków mineralnych w mleku krów chorych 

| Ca p | Mg | K Na CI 
Rodzaj próby mg'/o mg'%/o m g°/o mg?/o | mg” mg'/o 

Mleko krów chorych | | | 045,0 

Ostra forma schorzenia 80,6 68,3 11,9 84,9 127,0 

Mleko krów chorych | 162,0 
Chroniczna forma schorzenia 99,2 82,1 13,3 134,2 13,1 

Mleko krów zdrowych 129,8 97,6 14,7 150,5 39,0 108,0 
Sa 

  

Zasadnicze zmiany w mleku krów chorych na zapalenie wymion stwier- 

dza się również w zakresie mikroskładników jak witamin i pierwiastków 

śladowych. Obniżenie się zawartości witamin w mleku krów chorych, 

oprócz aspektów żywieniowych, odgrywać może pewną rolę w procesach 

technologicznych i przechowalniczych. Uzyskane w tym zakresie dane 

z doświadczeń przeprowadzonych w Katedrze zarówno w okresie lata, jak 

i zimy przedstawione są w tabeli 10. | _ Oo
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Tabela 10 

Zmiany niektórych witamin w mleku krów chorych i zdrowych 
  

Wit. A | B-karot.| Wit. B;| Wit. Bo | Wit. C 
Rodzaj próby mcg/g tł. | meg/g tłŁ.| meg?®/o mcg?/e mig?/o 

            

OKRES LATA 

Mleko krów chorych 

Ostra forma schorzenia 27,7 25,1 36,5 112,5 1,7 

Mleko krów chorych 

Chroniczna forma schorzenia 13,0 15,9 37,0 141,0 1,8 

Mleko krów zdrowych 10,6 6,7 40,8 164,0 2,3 

OKRES ZIMY 

Mleko krów chorych 
Ostra forma schorzenia 9,2 9,3 30,0 99,4 1,1 

Mleko krów chorych | 3,5 51 32.9 111,7 15 

Chroniczna forma schorzenia 

Mleko krów zdrowych 3,3 1,9 34,9 130,0 2,1 

ore 

Z danych tej tabeli wynika, ze niezaleznie od pory roku zawartos¢ wi- 

taminy B;, By i C była niższa w mleku krów chorych w porównaniu 

z mlekiem krów zdrowych. Natomiast nieco inaczej kształtowała się za- 
wartość witaminy A i BP-karotenu. Tutaj, z uwagi na niższą zawartość tłu- 

szczu, wartości te w przeliczeniu na g tłuszczu układały się odwrotnie. 

Niemniej ciekawe, a z punktu widzenia technologicznego równie istot- 

ne wydają się być zmiany w zawartości pierwiastków śladowych. Przepro- 

wądzone w Katedrze oznaczenia zawartości Cu, Fe, Zn i Mn wykazały, że 

wyrażne różnice w zawartości badanych mikroelementów dotyczą tylko 

Fei Mn. Wyniki przedstawione sa w tabeli 11. 

Wyższe zawartości Fe w mleku krów chorych związane być mogą 
z nieznacznym przedostaniem się krwi do mleka. Trudniej natomiast wy- 

Jaśnić obniżenie zawartości Mn. Analiza zawartości i rozmieszczenia bada- 

dych pierwiastków śladowych podczas przerobu tego mleka pozwala 

stwierdzić, że podczas odwirowywania mleka krów chorych pierwiastki te 

W większym stopniu przechodzą do śmietanki, a podczas zmaślania do ma- 
Sia aniżeli podczas tych samych procesów obróbki mleka krów zdrowych. 
Interesu jące są tu różnice w rozmieszczeniu CuiFe.
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Tabela 11 

Zmiany niektórych pierwiastków śladowych w mleku krów chorych 

dza: Cu Fe Zn Mn 

Rodzaj próby mcg?/o mcg?/o mcg?/o mcg'/o 

Mleko krów chorych 

Chroniczna forma schorzenia 19,8 109,8 141,6 4,8 

Mleko krów zdrowych 20,0 60,6 162,9 12,8 

  

Przedstawiona charakterystyka zmian składu chemicznego mleka krów 

chorych na zapalenie wymion pozwala w znacznym stopniu wyjaśnić pew- 

ne nienormalności w procesach technologicznych przerobu takiego mleka 

1 dziś zarówno wśród naukowców, jak i braktyków ustala się prawie jedno- 

myślny pogląd, że jedną z podstawowych przyczyn występowania wad 

produktów gotowych jest właśnie mleko pochodzące od krów chorych na 

zapalenie wymion. 

Zmiany te ze szczególną ostrością ujawniają się w produkcji serów 

i koncentratów. Wielu autorów (11, 13, 15, 19) potwierdziło znane od 

dawna obserwacje z praktyki przemysłowej, że mleko krów chorych na 

zapalenie wymion, zależnie od stanu jego zaawansowania, wykazuje słab- 

szą krzepliwość pod wpływem podpuszczki. Kiermeier i Keis (15) wyka- 

zali, że nasilenie schorzenia o 1 stopień testu Schalma powoduje przedłu- 

  

  

        

  

  

Tabela 12 

Zmiany czasu krzepnięcia mleka krów chorych zależnie od stopnia zaawansowania 

choroby 

Liczba Czas krzep” , Ca Р № 
Rodzaj próby chlorocu- 6 0 nięcia 

mg®/o mg'/o , 
krowa min. 

Mleko regener. 0,01 m CaClo — — — 1,00 
Mleko normalne 1,7 116,7 94,5 1,5 

Mleko podejrzane 2,4 104,2 80,4 3,3 
Mleko krów chorych 61 
Chroniczna forma schorzenia 5,0 92,7 76,3 ’ 

Mieko kréw chorych ; to 
Ostra forma schorzenia 42,9 77,5 67,8 nie Krzep 

*,50ml mleka + 1ml 2% podp. — roztwór glicerynowy (35°C). 

zh
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żenie czasu krzepnięcia o 28 sek. Podobną tendencję stwierdzono w na- 
szych doświadczeniach, przy czym nasilenie schorzenia wymienia wyra- 
żano wartością liczby chlorocukrowej. Rezultaty tego doświadczenia przed- 
stawione są w tabeli 12. | 

Zmienione są również właściwości samego skrzepu; z reguły jest on 
mniej zwięzły i gorzej się osusza. Przeprowadzone przez nas pomiary 
zwięzłości skrzepu wg metody podanej przez Eiselego i współpracowników 

(9), wykazały odwrotną zależność między liczbą chlorocukrową a końcową 
zwięzłością skrzepu (mleko jak w tabeli 12, podpuszczka rozc. 1:10). 

Krzywe na rys. 3 wykazują również i to, że zarówno szybkość formo- 
wania się struktury samego skrzepu, jak i jego tężenia była wyraźnie 
zróżnicowna. 

mee ane tanich м отм Са, 
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Rys. 3. Zależność między czasem krzepnięcia a zwięzłością skrzepu badanych 
prób mleka 

Zjawisko obniżonej krzepliwości mleka związane jest ze zmianą w ukła- 

dzie soli mineralnych, a wapnia przede wszystkim oraz ze zmianami 
w układzie związków białkowych, a kazeiny szczególnie. Istotną rolę od- 

grywa tu również zmiana odczynu mleka. W dalszych badaniach Kierme- 
ler i Keiis (15) wykazali, że skrzep z takiego mleka jest luźny i podatny 
w procesie obróbki na rozpylenie. Autorzy ci stwiendzili również, że skrzep 
taki wykazuje gorsze zdolności syneretyczne, głównie na skutek wyższej 

zawartości białek serwatkowych i słabszych przyrostów kwasowości, a se- 

ry wyprodukowane z takiego mleka (tylżycki i camembert) uzyskiwały 

podczas oceny niższą klasę. Do podobnych rezultatów na przykładzie sera 

edamskiego i goudy doszedł w swoich badaniach Brus (4). 
W zasadzie w praktyce nie zdarzają się takie przypadki, aby całe par- 

lie mleka pochodziły od krów chorych, jednak z uwagi na masowe rozprze-



112 J, Kisza 
  

strzenianie się chorób wymienia, bardzo często zaistnieć mogą sytuacje 

mieszania mleka krów chorych z mlekiem normalnym. Przeprowadzone 

przez nas doświadczenia potwierdziły takie przypuszczenia i wykazały, że 

w miarę wzrostu dodatku mleka krów chorych do mleka normalnego (do 

doświadczeń używano tylko mleka zbiorowego) przedłużał się czas krzep- 

nięcia. Omawiane zagadnienie ilustrują dane tabeli 13, a graficzny obraz 
zmian przedstawiony jest na rys. 4. 

Tabela 13 

Zmiany czasu krzepnięcia mleka w miarę zwiększania dodatku mleka krów chorych 
  

Dodatek mleka |Przedłużenie czasu 
Rodzaj próby krów chorych (*/0)| krzepnięcia (%) 

    
  

Mleko krów zdrowych: liczba Cl-cukr. 2—2,4 10 6 

Krzepliwość* 9,8—12,4 min. 20 12 

Mleko krów chorych: liczba Cl-cukr. 3,0—4,2 30 20 

Krzepliwość * 25—49 min. 40 35 

* 50 ml mleka + 0,5 ml 2/0 podpuszczki, 

roztworu gliceryny temp. 32 C 50 48 
iy 
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Rys. 4. Zależność między dodatkiem mleka krów chorych 

do mleka normalnego a czasem krzepnięcia 

  \ 

  
  

  

Od surowca przeznaczonego do produkcji koncentratów wymaga się 
odpowiednio wysokiej jego stabilności termicznej, tj. zdolności zachowy” 
wania swych właściwości podczas ogrzewania w wysokich temp. Decydu- 
jący wpływ na kształtowanie się tej cechy mleka wywierają przede wszy- 
stkim normalnie układające się wzajemne zależności poszczególnych jego
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składników, a szczególnie soli mineralnych i związków białkowych. 
Wspomnieć tu należy o badaniach Tessiera i Rossa (29), którzy wykazali, 
że odporność mleka na wysokie temp. zależy od ilości i stosunku x-kazeiny 
do f-laktoglobuliny. Odpowiednio do tych zmian inaczej ksztaltowaé sie 
będą właściwości mleka, w oparciu o które oceniamy jego przydatność do 
tego rodzaju przetwórstwa. Chodzi przede wszystkim o kwasowość mleka. 
lirzbę alkoholową i wyniki próby fosloranowej. Doświadczenia przepro- 

|Zwadzone w Katedrze wykazały w tym zakresie dość istotne różnice. Wy- 
niki tych doświadczeń zebrane są w tabeli 14. 

  

              
  

Tabela 14 

Zmiany niektórych właściwości mleka krów chorych 

s Liczba a ore Test 
Rodzaj próby a SH | Са | казе- | 1052 № | alkoho- | i jękt. 

. |-cuk. mg °/o nowa 130 С lowa min. 

min. ml 

Mleko krów chorych 

Chroniczna forma 

schorzenia 3.1 6,1 107 66 2,9 3,4 3,7 
Mleko krów zdrowych 1,8 7,0 120 78 16,5 D,0 4,7 
EOS 

Dodać jednocześnie należy, że wyniki prostych prób i testów, określa- 
jących termiczną stabilność mleka jak test na zagotowanie i próba fosfo- 
ranowa w 100 C, nie wykazały różnicy między obu rodzajami badanego 
mleka, co wskazywałoby, że stabilność układu białkowego mleka na dzia- 
łanie temp. rzędu 100?C jest zadowalająca. Jednak wyższe temp., a w prak- 
tyce takie są stosowane, spowdowały różnice w zachowaniu się układu 

biąłkowego badanych prób mleka. Próby te wykazały również odmienny 
przebieg cieplnej koagulacji związków białkowych, zróżnicowany typ koa- 
gulacji (wg Tessiera), a także różny przebieg zmian zachodzących pod 

wpływem ogrzewania. Z przeprowadzonych w Katedrze doświadczeń przy- 
kładowo wybrany rys. 5 ilustruje omawiane zmiany. Większość autorów 

łączy zjawisko obniżonej stabilności termicznej mleka krów chorych ze 
zmianami w układzie soli mineralnych (Ca, Mg oraz PO, i cytryniany) 

oraz związków białkowych białek serwatkowych i frakcji kazeinowych. 

Pewien wpływ wywierać tutaj może zmiana kwasowości (pH) mleka. 

W produkcji proszku mlecznego oprócz wyżej wymienionych cech 

l właściwości mleka, bardzo ważną cechą surowca są mikrobiologiczne jego 

cechy zarówno pod względem wyjściowej liczby drobnoustrojów, jak i ich 
jakościowego zróżnicowania. Szczególnie niebezpieczne jest, jak podaje 

8 Postępy nauk
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Davies (8) mleko krów chorych na zapalenie wymion spowodowane przez 

gronkowce (chodzi o toksyny), którego spożycie może stać się przyczyną 
zatrucia pokarmowego. 
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Rys. 5. Zmiany niektórych frakcji azotu (TNzd, PPN + NPN) mleka 

krów chorych i zdrowych w zależności od czasu ogrzewania w temp. 

W toku przeprowadzonych przez nas doświadczeń stwierdzono, że pro- 

szek mleczny wyprodukowany z mleka krów chorych, w porównaniu do 

proszku z mleka krów zdrowych, wykazał pewne różnice jakościowe, które 

szczególnie wyrażnie wystąpiły po trzech miesiącach przechowywania. 

Dotyczy to przede wszystkim obniżenia rozpuszczalności i zmiany kwaso- 

wości, a także wzrostu liczby drobnoustrojów. Zagadnienie to obrazują 

dane tabeli 15. 
Tabela 15 

Charakterystyka proszku mlecznego świeżego i przechowywanego wyprodukowanego 

z mleka krów zdrowych i chorych 
zh 

  

          

  

  

  

Rozpusz- Ogólna HeO pH mleka 
Rodza j pr 6b y 0 czalnosé | liczba dbn /o 0ją (regenerow.) mln/g 

świeży 2,3 96,4 6,6 012 __ 
Z mleka krów zdrowych przechowywany 3,2 92,9 6,7 0,10 

3 mies. —— 

Z mleka krów chorych świeży 2,9 91,9 6,75 0,22 
Chroniczna forma reechowrwan 
schorzenia przechowywany зу 84,1 7,0 2,47 

3 mies. 
hh
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Zarówno parametry produkcji, jak i warunki przechowywania w obu 

przypadkach były takie same. Wyraźne różnice ujawniły się również 

w ocenie organoleptycznej — proszek z mleka krów chorych po trzech mie- 

siącach przechowywania nie nadawał się do spożycia (odrażające wady 

smakowe, zmiany wyglądu i struktury), podczas gdy w proszku mleka 

krów zdrowych zmiany te były nieznaczne. Wyniki doświadczenia wska- 

zują jednoznacznie, że mleko krów chorych na zapalenie wymion jest 

gorszym surowcem do produkcji proszku względnie też nie nadaje się do 

tego rodzaju przetwórstwa w ogóle, ponieważ wpływa na jakość i trwa- 

łość produktu gotowego, a nawet może go uczynić niebezpiecznym dla 

zdrowia człowieka. 

Badania dotyczące określenia podatności mleka krów chorych do ukwa- 

szania wykazały, że jest ona znacznie obniżona a uzyskane z takiego mleka 

produkty wykazują niższą jakość. Obserwacje Brusa podczas produkcji 

jogurtu z mleka krów chorych na zapalenie wymion wykazały, że mleko 
takie źle się ukwasza, a jakość produktu gotowego była znacznie gorsza. 

Podobne obserwacje poczynili Kiermeier i Keis (14, 15) oraz Szakaly (28). 

Wykazali oni, że zarówno przy produkcji sera, jak i przy produkcji masła 
proces ukwaszania przebiegał znacznie wolniej, a jakość uzyskanych pro- 
duktów była znacznie gorsza. 

Tabela 16 

Przyrosty kwasowości "SH w mleku krów chorych, zdrowych i mleku regenerowanym. 

(średnio: 5 różnych szczepów w każdej grupie oraz z 10 powtórzeń) 

  

  

  

            
  

    

  

  

  

  

Przyrosty kwasowości °SH 
Czas 

mkub. Rodzaj próbki Se. Sc. dia- nik ka раса 
godz. lactis | cetilactis lasecznik| maś a= se ow 

| ski ski 

Mleko krów chorych 

Chroniczna forma 8,8 7,0 9,4 15,6 13,0 

7 schorzenia 

Mleko krów zdrowych 10,2 7,1 10,7 16,6 11,0 

Mleko regenerowane 11,0 5,8 15,5 22,3 10,3 

Mleko krów chorych 

Chroniczna forma 19,4 15,2 55,5 21,0 22,0 

28 schorzenia _ 

Mleko krów zdrowych 22,0 16,3 60,0 23,0 23,3 

_ | Mleko regenerowane 25,1 19,5 67,7 27,6 29,0    
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Również wyniki naszych doświadczeń przeprowadzonych w skali labo- 

ratoryjnej z pojedynczymi szczepami różnych grup drobnoustrojów, a tak- 

że z zakwasami czystych kultur, wykazały dużą zgodność z wynikami ba- 

dań wyżej cytowanych autorów. Wyniki te przedstawione są w tabeli 16, 

z której wynika, że we wszystkich obserwowanych przypadkach stwier- 
dzono niższe przyrosty kwasowości w mleku krów chorych. W doświad- 

czeniu wykazano, że obniżona jest również zdolność biosyntezy dwuace- 

tylu zarówno przez pojedynczy szczep Sc. diacetilactis nr 263 jak i przez 

szczepionkę maślarską. Wyniki tych badań zamieszczone są w tabeli 17. 

  

  

          
  

  

  

Tabela 17 

Ilość wytworzonego dwuacetylu w mleku krów chorych, zdrowych i na mleku 

regenerowanym 

Zakwas maślarski | Sc. diacetilactis 

Kwas |- ы 4 z 

Rodzaj próby cytr. 5 a Wnace” 
0 SH tyl "SH tyl 

mg'%o 
mg/l me/l 

Mleko krów chorych 

Chroniczna forma schorzenia 125 34,6 0,66 34,0 0,26 

Mleko krów zdrowych 145 39,0 0,92 36,0 0,52 

Mleko regenerowane 144 38,0 0,99 35,0 0,46 

  

  

Uzyskane wyniki wskazują wyraźnie, że mleko krów chorych przede 

wszystkim z uwagi na zmiany w składzie chemicznym i znacznie liczniej- 

szą, często antagonistyczną florę bakteryjną, jest gorszym podłożem dla 

rozwoju bakterii fermentacji mlekowej. Chodzić może również o hamu- 

jące wzrost bakterii substancje, które przedostać się mogą do mleka w za” 

palnie zmienionym wymieniu bądź też mogą być pochodzenia mikrobio- 

logicznego jako produkty metabolizmu patogennej i nietypowej dla mle- 

ka normalnego mikroflory. | 

Wreszcie wspomnieć należałoby, że podczas masowo stosowanej {егари 

antybiotykowej przy schorzeniach wymienia zachodzić może obawa do- 

starczania do zakładów przetwórczych mleka ze śladami antybiotyków, 

które mogą powodować zahamowanie rozwoju bakterii mlekowych. Należy 

więc ściśle przestrzegać czasu od momentu ostatniego zastosowania an" 

tybiotyku do momentu wznowienia dostarczania przez producenta mle- 

ka do zakładu. Wobec znacznych ilości mleka krów chorych na zapalenie 
wymion oraz mleka krów leczonych, jakie trafia do zakładów przetwór” 

czych, zagadnienie określenia jego przydatności do celów technologicznych 

nabiera coraz większego znaczenia. _ A | am
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