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Встановлено параметри виявлення субклінічного маститу в кіз. Досліджено 
проби молока від 27 кіз. Виявлено, що зі збільшенням умісту хлоридів у козиному 
молоці збільшується і бактеріальне забруднення молока, але статистичної різниці 
не зафіксовано. Сукупність таких показників, як вміст хлоридів >300 мг%, кількість 
соматичних клітин >2 млн/мл, хлорцукрове число 7 і вище, позитивна проба 
відстоювання може слугувати критерієм виявлення субклінічного маститу в кіз.
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Постановка проблеми. Внутрішньо-
вимʼяні інфекції викликають зміни в скла-
ді молока, знижують гігієнічні показники і 
погіршують якість молочних продуктів, ви-
готовлених з нього. Очевидно, що субклі-
нічний мастит є одним з найбільш важливих 
інфекційних захворювань у дрібної рогатої 
худоби. До загальних параметрів, які ви-
користовуються в практиці для діагностики 
маститу в молочних корів, належать елек-
тропровідність і кількість соматичних клі-
тин. Оцінка здоров’я вимені в кіз є більш 
складною. Субклінічний мастит не виявляє 
жодних зовнішніх симптомів запалення, за 
винятком збільшення числа клітин і наявнос-
ті патогенних мікроорганізмів у молоці [1].
D. Bergonier зі співавторами за даними на-

укової літератури до 2002 року описали по-
ширеність субклінічного маститу в кіз у 
межах від 20 до 50 % за середнім показником 
кількості соматичних клітин у збірному мо-
лоці [2]. Нещодавно була діагностована по-
ширеність субклінічного маститу 70,21 % в 
індивідуальних пробах молока кіз зі стад з 
кількістю соматичних клітин >1 млн/мл [3]. 

Внутрішньовимʼяна інфекція може бути
викликана декількома різними групами 
патогенів. У той час як низькопатогенні 
збудники (коагулазонегативні стафілококі, 
Corynebacterium spp.) зазвичай призводять 
до легких форм захворювання молочної за-
лози, високопатогенні збудники (Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
dysgalactiae, Streptococcus uberis) виклика-
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ють більш тяжке запалення і збільшують 
число соматичних клітин [4].

Визначення бактеріологічного статусу 
проб молока розглядається як “золотий стан-
дарт” для оцінки стану здоров’я вимені, але 
бактеріологічні дослідження є занадто доро-
гими і потребують багато часу. Отже, ведеть-
ся пошук непрямих методів виявлення стану 
здоров’я вимені і бактеріальної інфекції [1].

Використання показника кількості сома-
тичних клітин є одним з найвідоміших мето-
дів діагностики здоров’я вимені в корів [5]. 
Запропоновані порогові значення в діапазоні 
кількості соматичних клітин між 750×103 та 
1×106 клітин/мл не мають практичності для ви-
значення субклінічного маститу в кіз [2]. Такі 
фактори, як багатоплідність, стадія лактації, 
еструс і порода сприяють суттєвим змінам 
кількості соматичних клітин у молоці кіз. На 
кількість соматичних клітин також впливає 
низько- або високопатогенний збудник ін-
фекції. Деякі автори навіть стверджують, що 
кількість соматичних клітин не підходить як 
параметр для моніторингу маститу в кіз [6]. 

Як бачимо, універсального порогово-
го показника кількості соматичних клітин, 
фізико-хімічного складу для диференціації 
молока від кози зі субклінічним маститом і 
здорової ще не існує [1].

N. Silanikove зі співавторами виявили, 
що бактерії, зокрема коагулазонегативні 
стафілококи, і стадія лактації є двома най-
більш важливими факторами, які впливають 
на якість молока. Позитивна залежність між 
казеїном, лактозою і сиропридатністю та не-
гативний зв’язок між останнім показником 
і кількістю соматичних клітин пов’язані з 
бактеріальною інфекцією і з молоком пізньої 
лактації [7].

У Норвегії кількість соматичних клітин 
у збірному молоці останні десятиліття реє-
струється на рівні більше 1 млн/мл, а у здо-
рових кіз, за вимогами країни, повинно бути 
менше 500 тис./мл. Звіт із системи реєстрації 
здоров’я кіз показує захворюваність масти-
том на рівні 2–3 %. Цей показник занижений, 
оскільки фермери вибраковують хворих кіз 
або залишають їх без лікування [8].

Вітчизняні вчені вивчають вплив раціону 
на показники якості і безпечності козиного 

молока [9], проблеми лікування і профілак-
тики субклінічного маститу кіз [10].

Непрямі дослідження, придатні для вста-
новлення граничних значень, які вказують на 
субклінічний мастит, поки що не знайдені. 

Мета даних досліджень – визначити 
можливі параметри виявлення субклінічного 
маститу в кіз.

Матеріали і методи досліджень. Осно-
вні показники 27 проб козиного молока, 
відібраних у трьох господарствах Дніпро-
петровського району Дніпропетровської об-
ласті, були досліджені на ультразвуковому 
аналізаторі молока “Ekomilk тип MILKANA 
KAM 98-2a”. Кількість соматичних клітин 
визначали за допомогою віскозиметрично-
го аналізатора “СОМАТОС-М”, фарбування 
мазків – за Майн-Грюнвальдом, методом з 
піроніном Y, вміст хлорид іонів у молоці – 
титрометричним методом. Проводили також 
пробу відстоювання, розраховували хлорцу-
крове число.

Для бактеріологічного дослідження від-
бирали перші порції молока. Протягом двох 
годин проби доставляли в сумці-холодиль-
нику за температури 2−4 °С до Науково-до-
слідного центру біобезпеки та екологічного 
контролю АПК Дніпропетровського держав-
ного аграрно-економічного університету. 
Для фізико-хімічного дослідження відбира-
ли середні проби від надою кожної кози.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Кількість хлоридів у коров’ячому 
молоці коливалася від 90 до 234 мг%. Різке 
підвищення концентрації хлоридів у молоці 
спостерігалося в разі захворювань тварин, 
зокрема при маститах [16]. Відсутні відо-
мості про кількість хлоридів у молоці кіз зі 
субклінічним маститом.

Після визначення фізико-хімічних показ-
ників проби молока розподілили на 3 групи 
за вмістом хлоридів: перша група <250 мг%;
друга група 250–300 мг%; третя група
>300 мг%. Припускаємо, що проби третьої 
групи – від тварин зі субклінічним маститом. 
Уміст хлорид іонів істотно відрізнявся між 
групами проб молока (Р<0,001). Деякі інші 
показники молока також суттєво змінюва-
лися залежно від групи, до якої вони відно-
сяться (таблиця).
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У попередніх власних дослідженнях 
за прямого підрахунку соматичних клітин 
у мазках козиного молока, пофарбованих 
будь-яким методом, було визначено більшу 
кількість клітин, ніж за допомогою приладів 
[11]. Виходячи з цього, задля об’єктивного 
визначення кількості соматичних клітин, 
цей показник вимірювали апаратним мето-
дом і арбітражним методом прямого підра-
хунку клітин у мазках молока (за методом 
Прескота–Бріда), зафарбованих двома спо-
собами. Показники кількості соматичних 
клітин, визначені трьома методами, не дуже 
розрізнялися в межах однієї групи (таблиця). 
Кількість соматичних клітин молока – це на-
стільки мінливий показник, що похибка 15 % 
вважається нормою для апаратних методів.

Кількість соматичних клітин, які визна-
чали прямим підрахунком у мазках та за 
допомогою віскозиметричного аналізатора 
“СОМАТОС–М”, у третій групі зареєстро-
вано більше в 3,2–5,7 раза, ніж у першій, 
залежно від методу дослідження (Р<0,05; 

Р<0,001 відповідно). Різниця між показни-
ками другої та першої груп також суттєва 
(від Р<0,05 до Р<0,01). Кількість соматич-
них клітин у пробах молока третьої групи на
37–53 % (залежно від методу дослідження) 
більша показників другої групи, але статис-
тичної різниці не виявлено.

Електропровідність проб козиного моло-
ка першої групи менше від другої на 13,1 %
та від третьої – на 31,3 % (Р<0,05). Хоча ви-
мір електропровідності широко використову-
ється для моніторингу стану здоров’я вимені 
в молочних корів, у дрібних жуйних тварин 
не дуже часто використовують цей показник 
[12]. Н. Schüppel & М. Schwope визначили 
середній показник електропровідності 6,6±
0,5 мС/см [13]. На жаль, ці показники не збі-
гаються з результатами власних досліджень 
– у здорових кіз електропровідність молока 
була в межах 4,73±0,26 мС/см. Проте абсо-
лютного граничного порогу для розрізнення 
інфікованої і неінфікованої молочної залози 
кіз поки ще не було знайдено [12]. Значна 

Показник
Група проб молока за вмістом хлоридів, мг%

перша, n =8 друга, n =13 третя, n = 6
Вміст хлорид іонів, мг% 223,7 ± 4,7▲1–2 270,4 ± 3,8▲2–3 344,4 ± 14,8▲1–3

Соматичні клітини
за методами, тис./мл:

“СОМАТОС”
Май-Грюнвальд
Піронін Y

439 ± 159●1–2 1672 ± 292 2500 ± 316▲1–3

634 ± 169*1–2 1569 ± 323 2149 ± 560*1–3

703 ± 213*1–2 1484 ± 276 2273 ± 539*1–3

Жир, % 4,35 ± 0,74 4,28 ± 0,47 4,75 ± 0,62
СЗМЗ, % 8,20 ± 0,27 8,13 ± 0,10 8,86 ± 0,34
Густина, ºА 27,2 ± 1,4 27,0 ± 0,4 29,6 ± 1,7
Білок, % 3,06 ± 0,09 3,02 ± 0,04 3,30 ± 0,12
Температура замерзання, ºС –0,540 ± 0,015 –0,533 ± 0,006 –0,579 ± 0,023
Лактоза, % 4,52 ± 0,16 4,48 ± 0,05 4,80 ± 0,24
Електропровідність, мС/см 4,73 ± 0,26*1–2 5,35 ± 0,13 6,21 ± 0,46*1–3

pH 6,71 ± 0,04 6,67 ± 0,04 6,90 ± 0,16
Хлорцукрове число 5,00±0,23▲1–2 6,05± 0,14●2–3 7,21± 0,27▲1–3

КМАФАнМ, ×104 КУО/мл 10,6± 2,4 899,5± 491,0 156,7±47,0
Виявлені збудники маститу – – +
Проба відстоювання негативна негативна позитивна
* Р<0,05; ● Р<0,01; ▲ Р<0,001.
  1–3 – Відношення показників між групами (першої до третьої).

Показники молока кіз
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кореляція між електропровідністю і кіль-
кістю соматичних клітині, яка відома в мо-
лочних корів, здається, не існує в молочних 
кіз [14]. В експерименті російських учених 
мастит спричиняв підвищення в коров’ячому 
молоці вмісту іонів хлору з 80–115 до
165 мг/см3 і вище, а залежна від нього електро-
провідність підвищувалася з 4,6 до 6,0 мС/см
і більше [15].

Між кількістю молочного цукру і хло-
ру існує певне співвідношення, яке названо 
хлорцукровим числом. У молоці здорових 
корів цей показник не перевищує 4, а в моло-
ці хворих маститом доходить до 10–15 [16]. 
Дані про хлорцукрове число молока кіз від-
сутні. За нашими результатами хлорцукро-
ве число у здорових кіз з умістом хлоридів
<250 мг% у молоці становило 5 (від 4,1 до 5,9 
в групі тварин), > 300 мг% – 7,2 (від 6,5 до 7,9).

Хлорцукрове число в молоці кіз третьої 
й другої груп більше відносно першої групи 
в 1,5 і 1,2 раза відповідно (Р<0,001). Більш 
того, показник у молоці кіз третьої групи 
більше, ніж у другої, на 19 % (Р<0,01).

Зі збільшенням вмісту хлоридів у козино-
му молоці збільшується і бактеріальне забруд-
нення перших цівок молока, але в другій гру-
пі проб молока воно в 5,7 раза більше, ніж у 
третій. Статистичної різниці між показниками 
не виявлено з причини великих середньоста-
тистичних відхилень. У власних дослідженнях 
показник бактеріального забруднення моло-
ка не завжди корелює з кількістю соматичних 
клітин. Про відсутність прямої залежності 
між кількістю соматичних клітин і бактері-
альним забрудненням козиного молока вка-
зувалося в більш ранніх наших публікаціях 
[17, 18]. J.K. Kyozairea зі співавторами також 
відмічають відсутність вірогідної залежнос-
ті кількості соматичних клітин від наявності 
збудників маститу в козиному молоці [19].

Під час проведення проби відстоювання 
виявлено осад або згусток на дні пробірки 
тільки в молоці кіз третьої групи. Це дає під-
ставу стверджувати, що за вмісту хлоридів 
>300 мг% відмічається позитивний результат 
проби відстоювання. Виявлено деякі особли-
вості обліку цієї реакції з козиним молоком. 
Облік доцільно проводити через 24–36 год. 
Необхідно уважно оглянути пробірку з моло-

ком: за субклінічного маститу в нижній частині 
стовпчика молоко водянисте (зі сіруватим від-
тінком) або на дні в пробірці ледве помітний 
осад чи згусток; переливання вмісту пробір-
ки у чашку Петрі все змішує в однорідну су-
міш. За відсутності субклінічного маститу – у 
пробірці нормальне молоко з шаром вершків.

За бактеріологічного аналізу козино-
го молока на збудників маститу виявлено 
Streptococcus agalactiae у 2-х із 6 досліджу-
ваних проб третьої групи тварин.

У разі вмісту хлоридів >300 мг% зареє-
стровано збільшення жиру на 0,4 %, білка на 
0,24 %, сухого знежиреного молочного за-
лишку на 0,66 %, лактози на 0,28 %, рН на 
2,8 % відносно першої групи (таблиця). Тем-
пература замерзання, навпаки, знизилася на 
7,2 %, але статистичної різниці не виявлено. 
Дані, отримані в наших дослідженнях і іно-
земними вченими, збігаються. Так, у пробах 
з 10 різних стад (50 кіз кожне) G. Leitner зі 
співавторами не виявили істотного впли-
ву вмісту жиру в інфікованих (3,75 %) і не-
інфікованих частках вимені (4,2 %) [20]. Ці 
результати були підтверджені вченими в до-
слідженнях 35 різновікових альпійських кіз 
[21]. Значного зв’язку між статусом інфекції 
і молочним жиром не було виявлено. 

Лише експерименти колективу дослідни-
ків [22] показали відчутні позитивні кореля-
ції статусу інфекції в пробах молока, вираже-
ного як логарифм загального мікробного за-
бруднення, з умістом жиру в період ранньої 
лактації, але не наприкінці лактації.

Щодо впливу субклінічного маститу на 
вміст білка в молоці G. Leitner і співавтори 
виявили більш високі концентрації білка в 
молоці з інфікованих, ніж з неінфікованих 
залоз (3,50±0,05 проти 3,42±0,05 %), але без 
статистичної різниці [23]. Значно вищі кон-
центрації лактози були знайдені в неінфіко-
ваному, ніж в інфікованому вимені кіз (4,96 
проти 4,72 %) [20].

Отже, за результатами власних дослі-
джень з підвищенням вмісту хлоридів у кози-
ному молоці вірогідно збільшується кількість 
соматичних клітин, хлорцукрове число, підви-
щується електропровідність, зростає бакте-
ріальне забруднення молока, виділяються збуд-
ники маститу за бактеріологічного дослід-
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ження, проба відстоювання стає позитивною. 
Хлорцукрове число в молоці здорових кіз 

з умістом хлоридів <250 мг% становить у 
середньому 5 (від 4,1 до 5,9); з умістом хло-
ридів >300 мг% середній показник дорівнює 
7,2 (від 6,5 до 7,9). 

Сукупність за таких показників, як уміст 
хлоридіонів >300 мг%, кількість соматич-
них клітин >2 млн/мл, хлорцукрове число 7 і 
вище позитивна проба відстоювання може 
слугувати критерієм виявлення субклінічно-
го маститу в кіз.
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