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WSTĘP 

 

 Jakość higieniczna mleka, obok składu chemicznego i właściwości 

fizykochemicznych, decyduje o technologicznej przydatności surowca mleczarskiego. 

Uzależniona jest od:  

- obecności zanieczyszczeń mechanicznych,  

- liczby drobnoustrojów,  

- liczby somatycznych elementów komórkowych,  

- obecności toksycznych substancji obcych,  

- obecności antybiotycznie działających substancji hamujących rozwój mikroflory.  

 

Z punktu widzenia technologii produkcji do najważniejszych wyróżników jakości 

mleka surowego należy jego jakość mikrobiologiczna, określana liczbą i składem 

drobnoustrojów saprofitycznych i chorobotwórczych, łącznie z ich metabolitami i toksynami. 

Warunkuje ona skuteczność podstawowego zabiegu technologicznego, zabezpieczającego 

zdrowotność i trwałość produktów mleczarskich, tj. procesu utrwalania surowca na drodze 

termicznej. 

 Bakterie dostają się do mleka z kanałów strzykowych wymienia i ze środowiska 

zewnętrznego podczas doju. Występowanie w mleku bakterii pochodzących z wymienia jest 

nieuniknione, a ich liczba w surowcu pozyskanym od krów zdrowych wynosi od 

kilkudziesięciu do tysiąca komórek w 1 ml. Bakterie pochodzące z wymienia (mikrokoki, 

niechorobotwórcze gronkowce i paciorkowce) w większości pozbawione są zdolności 

kwaszących i proteolitycznych, a w mleku, przy prawidłowym z nim postępowaniu, rozwijają 

się wolno i tym samym nie oddziałując ujemnie na jakość oraz trwałość mleka. Wynika 

z tego, że ogromna większość drobnoustrojów w mleku surowym to zanieczyszczenia 

pochodzące ze środowiska zewnętrznego. Najważniejszymi źródłami tych drobnoustrojów są: 

wymię, skóra krowy, urządzenia i naczynia używane do doju, personel, powietrze w oborze, 

tanki chłodnicze, pasze. 

Ogół mikroflory tzw. „pierwotnej” (10
2
 -10

3
 kom./cm

3
) nie ma więc praktycznego znaczenia w jakości 

i wartości przerobowej mleka, natomiast zakażenia wtórne, wynikające z braku przestrzegania higieny 

pozyskania surowca i nieodpowiedniego obchodzenia się z nim po udoju (temperatura i czas 

chłodniczego przechowywania, warunki transportu), istotnie rzutują na świeżość mleka. 

 Ważnym zagadnieniem w technologii mleczarskiej jest garnitur enzymatyczny 



3 

psychrotofów oraz liczba bakterii ciepłoopornych i przetrwalnikujących, których aktywność 

po pasteryzacji, a nawet po obróbce UHT i sterylizacji, uwidacznia się w gotowych 

produktach i jest przyczyną wytwarzania gazów, koagulacji kwasowej lub na „słodko”, 

upłynniania konsystencji, czy powstawania wielu wad smakowo-zapachowych. Z tych też 

względów należy dążyć do minimalizacji przedstawionych zagrożeń, np. przez termizację 

surowca przed jego chłodniczym przechowywaniem, zastosowanie skutecznego oczyszczania 

mleka przez jego baktofugację czy mikrofiltrację, jak również usunięcie lotnych związków 

oraz powietrza i innych gazów w próżniowym zabiegu obróbki mleka – deareacji. 

Standardową i jednocześnie odwoławczą metodą oznaczania liczby bakterii w mleku 

jest metoda posiewów płytkowych na agarze odżywczym, które to płytki poddaje się 

inkubacji w temperaturze 30C przez 72 godziny. Wyniki obliczane są na podstawie liczby 

wyrosłych kolonii i wyrażane jako jednostki tworzące kolonie (j.t.k.) w 1 ml mleka. 

Modyfikacją metody płytkowej są tzw. petryfilmy, gotowe testy do bezpośredniego 

użycia. Zgodność wyników uzyskiwanych w tych testach w stosunku do metody płytkowej 

zależy od warunków inkubacji posiewów, a współczynnik korelacji tych dwóch metod mieści 

się w zakresie 0,996-0,950. 

W ocenie mikrobiologicznej mleka stosuje się również metody instrumentalne, 

wykorzystujące różne techniki określania liczby bakterii. Można wśród nich wyróżnić: 

 metody oparte na zastosowaniu barwników fluorescencyjnych (np. oranżu 

akrydynowego) i automatycznym liczeniu komórek bakterii albo w mikroskopie 

epifluorescencyjnym (urządzenie typu Bactoscan), albo przy wykorzystaniu lasera 

(urządzenie Bactocount), 

 metody oparte na pomiarach czasu zmian impedancji lub przewodnictwa elektrycznego 

w pożywce, pod wpływem rozwoju bakterii obecnych w badanej próbce mleka 

(urządzenia typu Bactometer, Malthus). 

 

Wszystkie urządzenia do automatycznego oznaczania liczby bakterii wymagają 

kalibracji. Celem skorelowania wyników pomiarów instrumentalnych z liczbą jednostek 

tworzących kolonie w 1 ml mleka, w kalibracji wykorzystuje się metodę płytkową. 

Do badań mikrobiologicznych mleka, bez względu na stosowaną metodę, nie można 

używać próbek mleka konserwowanych za pomocą środków chemicznych. 

Zapalenie wymienia jest najczęściej występującą i najpoważniejszą, można rzec 

„zawodową” chorobą krów mlecznych. Główną przyczyną powodującą mastitis są zakażenia 
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mikrobiologiczne, a wśród wielu czynników wywołujących stany zapalne wymion 

przeważają takie jak: 

 system utrzymania zwierząt, 

 czynniki genetyczne (w tym rasa krów), 

 prawidłowość wykonania doju mechanicznego, 

 żywienie. 

Według szeregu doniesień odsetek krów mlecznych dotkniętych tym schorzeniem w Polsce 

waha się od 20% do 80%. Natomiast warto podkreślić, że około 30% populacji bydła 

mlecznego w naszym kraju wykazuje w ciągu roku mastitis z objawami klinicznymi, 

a średnio około 40% posiada w wymieniu zmiany charakterystyczne dla formy przewlekłej - 

subklinicznej. 

Stany zapalne wymienia krów, oprócz zwiększonej liczby leukocytów w mleku 

i patologii gruczołu mlecznego, powodują istotne zmiany cech fizycznych, składu 

chemicznego, jakości mikrobiologicznej surowca, a tym samym jego wartości 

technologicznej. W związku z powyższym istotna jest ciągła kontrola liczby komórek 

somatycznych (LKS) przy zastosowaniu instrumentalnych metod, np. aparatu Fosssomatic, 

czy też pośredniej metody - Terenowego Odczynu Komórkowego (TOK). Ostry stan 

schorzenia wymion krów łatwy jest do stwierdzenia, natomiast większy problem przedstawia 

zidentyfikowanie subklinicznej, tj. utajonej, postaci mastitis. Mleko pozyskane od tych krów 

z reguły nie wykazuje zmian makroskopowych, stając się mlekiem towarowym. W praktyce 

mało prawdopodobne jest, aby całe partie mleka przerobowego pochodziły od krów chorych, 

jednakże nadal ma miejsce sytuacja mieszania surowca od krów zdrowych i chorych. 

Również w takich przypadkach dochodzi do zakłóceń procesów technologicznych, a dotyczy 

to wszystkich kierunków przerobu mleka. 

Zapalenie wymion przynosi znaczne straty zarówno hodowcom, jak i zakładom 

mleczarskim. Straty te związane są z obniżeniem wydajności mlecznej krów, zmianą 

właściwości fizykochemicznych mleka oraz pogorszeniem jakości higienicznej i przydatności 

technologicznej surowca, a także kosztami diagnozy, leczenia i remontu stada. 

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi metodami oceny higienicznej jakości 

mleka surowego.  
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WYKONANIE ĆWICZENIA 

 

1. Ocena jakości mikrobiologicznej mleka 

 

Zadanie to obejmuje analizę jakości mikrobiologicznej mleka, w tym oznaczanie: 

mezofilnych bakterii tlenowych (OLD), bakterii z grupy coli, bakterii psychrotrofowych. 

W analizie wykorzystane będą metody pośrednie – hodowlane (referencyjna metoda 

płytkowa, Petryfilm - zmodyfikowana metoda płytkowa, coliwskazy), jak również 

bezpośrednie metody instrumentalne (urządzenie typu Bactocount, urządzenie typu 

Bactometer) oraz pośrednie testy reduktazowe (próba z błękitem metylenowym i resazuryną, 

czy próba azotanowa). 

 

1.1. Oznaczanie liczby mezofilnych bakterii tlenowych  - ogólnej liczby 

drobnoustrojów (OLD) metodą  płytkową 

 

Zasada oznaczenia. Ta pośrednia – hodowlana - metoda oznaczania liczby drobnoustrojów 

przez posiew na podłoże stałe zakłada, że liczba wyrosłych kolonii odpowiada liczbie żywych 

komórek w badanej próbce. Wynik podaje się w jednostkach tworzących kolonie - jtk ( ang. 

cfu - colony forming units) w 1 ml mleka.  

 

Wykonanie oznaczenia. Oznaczenie należy wykonać wg PN-A-86034-04:1993 „Mleko 

i przetwory mleczarskie – Badania mikrobiologiczne – Ogólna liczba drobnoustrojów 

oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30
o
C”. Analizę mikrobiologiczną należy 

przeprowadzać w specjalnym pomieszczeniu w warunkach sterylnych, uzyskanych po użyciu 

lamp UV. Posiewy mikrobiologiczne należy wykonywać przy użyciu sterylnego sprzętu 

(pipety 1ml, pipety 10ml, płytki Petriego). Pierwsze rozcieńczenie mleka wykonać 

w stosunku 10 : 90 ml rozcieńczalnika, natomiast każde następne 1 : 9 ml.  Posiew wgłębny 

rozcieńczeń próbki mleka należy wykonywać do płytek Petriego w dwóch powtórzeniach. Do 

posiewu należy wybrać takie rozcieńczenia dziesiętne mleka, z których, w co najmniej 

jednym posiewie liczba kolonii na płytce wynosić będzie w granicach 10 – 300. 

Do płytek Petriego przenieść 1 ml rozcieńczenia i wlać odpowiednie podłoże – agar mleczny 

- schłodzone do temperatury 45±1
o
C, w ilości ok. 12÷15 ml. Po dokładnym wymieszaniu 
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i zestaleniu podłoża (po ok. 15 min), odwrócone płytki umieścić w cieplarce i poddać 

inkubacji w temperaturze 30 ± 1
o
C przez okres 72 ± 3 godziny. 

 

 

 

Rysunek 1. Schemat wykonywania rozcieńczeń i posiewów metodą wgłębną i powierzchniową 

 

Obliczanie i interpretacja wyników. Po zakończeniu inkubacji policzyć wszystkie kolonie 

na wybranych płytkach Do odczytu wybiera się płytki z 2 kolejnych rozcieńczeń, na których 

wyrosło od 30 do 300 kolonii. Liczbę drobnoustrojów - L - (OLD - jtk/1 ml) oblicza się wg 

poniższego wzoru (pkt. 2.6.2 PN-A-86034-04:1993):  

 

L = 
C 

· d 
(N1 + 0,1N2) 

 

gdzie: 

C – suma kolonii na wszystkich płytkach wybranych do liczenia; 

N1 – liczba płytek z pierwszego liczonego rozcieńczenia; 

N2 – liczba płytek z drugiego liczonego rozcieńczenia; 

d – wskaźnik rozcieńczenia odpowiadający pierwszemu (najniższemu) liczonemu rozcieńczeniu. 

 

przykład: 

Rozcieńczenie: 2 3 4 

liczba wyrosłych koloni na pierwszej płytce: > 300 150 15 

liczba wyrosłych koloni na drugiej płytce: > 300 156 16 
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L = 
337 

· 1000 = 153182 
(2 + 0,1 · 2) 

 

Liczbę drobnoustrojów wyraża się liczbą zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku, stąd 

też  L=1,5 x10
5

 

jtk/ml.  

 

Do odczytu wyników można wybrać jedno rozcieńczenie i wówczas należy policzyć kolonie 

na płytkach z równoległych powtórzeń, wyliczyć średnią liczbę kolonii w rozcieńczeniu 

i przeliczyć na 1 ml próby, mnożąc przez odwrotność rozcieńczenia. Wynik podaje się 

w jednostkach tworzących kolonie (jtk) w 1 ml mleka  

Ogólna liczba drobnoustrojów, określana jako bakterie tlenowe mezofilne, jest 

najważniejszym oznaczeniem charakteryzującym jakość wszystkich surowców, w tym mleka, 

oraz produktów. Określenie ogólnej liczby bakterii może być wskaźnikiem stopnia 

zanieczyszczenia oraz świeżości surowców i produktów. Według Rozporządzenia (WE) 

nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.,  krowie 

mleko surowe przeznaczone do skupu powinno zawierać nie więcej niż 

100 000 drobnoustrojów w 1 ml, wyliczając wartość średnią geometryczną z okresu dwóch 

miesięcy, przy pobraniu przynajmniej dwóch próbek w miesiącu. 

 

 

1.2. Oznaczanie liczby mezofilnych bakterii tlenowych  - ogólnej liczby 

drobnoustrojów (OLD) testem PETRYFILM 

 

Zasada oznaczenia. Test Petrifilm™ jest modyfikacją powszechnie stosowanej metody 

płytkowej Kocha. Testy te są gotowymi płytkami pokrytymi pożywkami zawierającymi 

składniki odżywcze, substancję żelującą rozpuszczalną w zimnej wodzie oraz wskaźnik 

tetrazolowy ułatwiający liczenie. Płytka Petrifilm™ składa się z papierowej podstawy 

podzielonej na kwadraty o powierzchni 1 cm
2
, co ułatwia liczenie. Podstawa płytki pokryta 

jest warstwą polietylenu, na której umieszczona jest pożywka.  

 

Wykonanie oznaczenia.  

Petrifilm składa się z 2 części:  
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- papierowej podstawy, podzielonej na kwadraty i pokrytej warstwą polietylenu, na której jest 

naniesiona pożywka hodowlana,  

- przezroczystej folii propylenowej; zawierającej czynnik żelujący i wskaźnik barwny.  

Po umieszczeniu płytki na płaskiej powierzchni i uniesieniu górnej folii (przykrywkowej) nanieść 1 ml 

badanej próbki mleka (odpowiedniego rozcieńczenia) na podstawę płytki, a następnie, po przykryciu 

posianej próbki folią, rozprowadzić ją za pomocą przycisku z tworzywa sztucznego - dyfuzora. 

Kolejnym etapem jest inkubacja w temperaturze 30±1
o
C przez okres 72±3 godziny. 

 

Obliczanie i interpretacja wyników. Po zakończeniu inkubacji policzyć wszystkie kolonie 

Następnie, uwzględniając rozcieńczenie, przeliczyć liczbę kolonii na 1 ml próbki mleka. 

Zgodność wyników uzyskiwanych na tym teście, w stosunku do referencyjnej metody 

płytkowej,  zależy od warunków inkubacji posiewów, a współczynnik korelacji jest wysoki 

i mieści się w zakresie 0,996-0,95. 

 

 

1.3. Oznaczanie liczby mezofilnych bakterii tlenowych  - ogólnej liczby 

drobnoustrojów (OLD) - metodami instrumentalnymi 

 

Wykonanie oznaczenia. Instrumentalną ocenę jakości mikrobiologicznej mleka 

przeprowadzić przy wykorzystaniu urządzenia typu Bactometer  lub urządzenia Bactocount 

(pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). Wykonanie wg instrukcji obsługi urządzenia. 

 

1.4. Oznaczenie miana coli przy użyciu coliwskazów 

 

Stosowanie coliwskazów pozwala oznaczyć miano coli w płynnych, nierozcieńczonych 

produktach mleczarskich.  

 

Wykonanie oznaczenia. Do każdej analizy na jedną badaną próbkę należy użyć dwa paski. 

Ponieważ czynnik selekcjonujący, którym nasycone są coliwskazy jest światłoczuły, paski 

należy chronić przed dłuższym niż 10 min przetrzymywaniem na świetle. Wszystkie więc 

czynności związane z wysiewem powinny być przeprowadzone szybko. 

Bezpośrednio przed użyciem brzeg torebki należy obciąć nożyczkami z tego końca, na 

którym jest perforacja coliwskazu i wyciągnąć pasek palcami prawej ręki (kciuk 

i wskazujący). Wyjęty z torebki ochronnej coliwskaz zanurzyć bezpośrednio w badanym 

mleku po znak perforowania na 3 - 5 s i natychmiast wyjąć, otrząsając jednocześnie przyległe 
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krople. Nasycony badanym mlekiem coliwskaz wsunąć z powrotem do polietylenowej 

torebki, nadając jej uprzednio kształt walca, tak aby pasek nie dotknął za wcześnie 

wewnętrznej ściany torebki, zanim nie zostanie dostatecznie głęboko wsunięty, ponieważ 

może się przykleić i utrudnić prawidłowe wykonanie czynności. Po włożeniu coliwskazu do 

torebki należy uchwycić go palcami lewej ręki tuż przy perforacji, a palcami prawej (kciuk 

i wskazujący) oderwać trzymany odcinek paska, po czym dłonią przyprasować folię do 

coliwskazu, co umożliwia dokładniejsze odczytanie wyników. Następnie otwarty koniec 

torebki włożyć między dwa szkiełka, tak aby wystawało około 3 - 4 mm folii i zatopić nad 

płomieniem palnika. Zamknięte torebki inkubować w temperaturze 37±1°C przez 9 - 10 godz.. 

 

Interpretacja wyników. Po skończonej inkubacji należy policzyć liczbę czerwonych 

punktów (plamek) po obydwu stronach dwóch coliwskazów. W celu uniknięcia powtórnego 

liczenia przerośniętych na drugą stronę kolonii liczone punkty należy nakłuwać szpilką. 

Pojawienie się czerwonych dużych plam lub całkowite zaróżowienie paska, prócz licznych 

punktów, świadczy o bardzo dużym zakażeniu. Brak czerwonych punktów (plamek) świadczy 

o nieobecności bakterii z grupy coli w 1 ml badanego mleka. 

Gdy czas wykonania odczytu wypadł w nieodpowiedniej porze, coliwskazy po wysiewie 

przed rozpoczęciem lub zakończeniu inkubacji, można przechowywać przez kilka godzin 

w chłodni. Po odczytaniu wyników coliwskazy włożone z powrotem do torebek 

i przechowywane w miejscu bez dostępu światła mogą służyć jako dowody oceny. 

Interpretacja wyników wg poniższej tabeli. 

 

Tabela 1.  Miano coli badanej próbki w relacji od liczby czerwonych punktów na coliwskazach 

Liczba czerwonych punktów wyrosłych na obydwu stronach 

dwóch coliwskazów 
Miano coli 

brak punktów (plamek) powyżej 1 

1 - 16 0,1 

17 - 105 0,01 

106 - 306 0,001 

powyżej 306 poniżej 0,001 
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1.5. Próby reduktazowe – orientacyjne określenie jakości mikrobiologicznej 

mleka  
 

 

Próby reduktazowe z błękitem metylenowym i resazuryną pozwalają określić aktywność 

bakterii kwaszących i coli w mleku, a tym samym ocenić świeżość i jakość higieniczną 

surowca niechłodzonego. Bakterie znajdujące się w mleku zużywają tlen. Barwnik 

oksydoredukcyjny pełni rolę kolejnego akceptora wodoru. Proces redukowania wskaźnika, 

uzależniony od liczby bakterii, uwidacznia się zmianą barwy, ewentualnie całkowitym 

odbarwieniem próbki mleka. Z kolei w próbie azotanowej wykrywana jest obecność 

i aktywność bakterii redukujących azotany do azotynów, a więc bakterii psychrotrofowych, które 

podczas długotrwałego chłodniczego przechowywania mleka stają się mikroflorą dominującą.  

 

1.5.1. Próba reduktazowa z błękitem metylenowym 

  

Wykonanie oznaczenia. Do jałowej probówki przenieść jałową pipetą 10 ml mleka. 

Następnie jałową pipetą dodać 0,5 ml roztworu błękitu metylenowego. Po wymieszaniu 

inkubować w temp. 37°C bez dostępu światła. Zawartość probówki mieszać co 30 min 

i obserwować zmiany zabarwienia co 10 min.  

 

Interpretacja wyników. W poniższej tabeli przedstawiono przybliżoną liczbę bakterii 

w zależności od czasu odbarwienia błękitu metylenowego.  Sklasyfikować mleko wg 

poniższych wytycznych.  
 

Tabela 2.  Orientacyjna liczba bakterii w mleku na podstawie czasu redukcji 

błękitu metylenowego 
 

Czas odbarwiania błękitu 

metylenowego (godz.) 

Przybliżona liczba bakterii wg 

metody płytkowej w 1 ml 

od 5,5 do 7 godz. 100 – 500 tys. 

od 2 do 5,5 godz. 0,5 – 4 mln 

od 20 min do 2 godz.  4 – 20 mln 

do 20 min ponad 20 mln 
 

1.5.2. Próba reduktazowa z resazuryną  

 

Wykonanie oznaczenia. Do jałowej probówki odmierzyć jałową pipetą 10 ml mleka. 

Następnie jałową pipetą dodać 1 ml resazuryny. Po wymieszaniu inkubować w temp. 37°C 
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bez dostępu światła przez 30min. Po tym czasie obserwować zmiany zabarwienia i określić 

kolor próbki mleka. 

 

Interpretacja wyników.  Sklasyfikować mleko wg poniższej skali barwnej. 
 

Tabela 3. Orientacyjna liczba bakterii w mleku na podstawie 

 barwy próbki z resazuryną po 30-minutowej inkubacji 
 

 

Zabarwienie mleka  

po 30 min inkubacji 

Przybliżona liczba bakterii 

wg metody płytkowej w 1 ml 

niebieskie 

niebieskie rozjaśnione 
500  tys. 

niebieskofioletowe 

fioletowe 

fioletoworóżowe 

różowofioletowe 

500 tys. - 3 mln 

różowe 

białe 
3 mln 

 

1.5.3. Próba azotanowa  

 

Wykonanie oznaczenia. Do probówki zawierającej wysterylizowaną wodę drożdżowo-

azotanową wprowadzić jałową pipetą 7 ml mleka i wymieszać. Inkubować w temp. 37°C 

przez 2 godz. Po inkubacji dodać 2 ml świeżo przygotowanej mieszaniny (1:1) roztworów 

kwasu sulfanilowego i α-naftyloaminy, a następnie  dokładnie wymieszać  zawartość 

probówki. Po upływie 5 min. określić zabarwienie próbki.  

 

Interpretacja wyników. Sklasyfikować mleko wg poniższej skali barwnej. 
 

Tabela 4. Orientacyjna ocena jakości mikrobiologicznej mleka próbie azotanowej 

 na podstawie barwy próbki 
 

 

Zabarwienie próbki mleka Ocena jakości próbki  

bez zmiany barwy mleko bardzo dobre i dobre 

lekko lub wyraźnie różowa mleko średniej jakości 

intensywnie różowa, czerwona 

lub brunatna mleko złej jakości 

 

Próba azotanowa pozwala stwierdzić aktywność mikroflory słabo redukującej barwniki 

w tradycyjnych próbach reduktazowych. Powinna być stosowana tylko jako uzupełnienie tych 
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testów, ponieważ bakterie fermentacji mlekowej w minimalnym stopniu lub wcale nie 

redukują azotanów.  

 

2. Ocena jakości cytologicznej mleka 

 

2.1. Mikroskopowe oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku 

  

Wykonanie oznaczenia. Nanieść mikropipetą 0,02 ml mleka na odtłuszczone szkiełko 

podstawowe i sporządzić rozmaz na powierzchni 2 cm
2
. Na jednym szkiełku wykonać 

2 równoległe rozmazy. Rozmaz suszyć w temperaturze pokojowej, odtłuszczać w ksylenie 

przez 5 min, utrwalać w alkoholu etylowym przez 5 min., a następnie barwić kolejno:  

- odczynnikiem May-Grűnwald pełny - 5 min.  

- odczynnikiem May-Grűnwald 50%  - 10 min.  

- odczynnikiem Giemsy 46%   - 15 min.  

Preparat płukać wodą destylowaną i liczyć w nim komórki pod imersją, przy powiększeniu 

1:400, w 20 polach widzenia. Leukocyty liczyć przy powiększeniu 1:1000.  

 

Obliczanie i interpretacja wyników. Przy obliczaniu liczby komórek w 1 ml mleka należy 

stosować współczynnik (f) wynikający z optyki mikroskopu, a obliczany wg poniższego 

wzoru:  

f = 
d 

m · r2 · 3.14 · g 

gdzie: 

d - powierzchnia rozmazu w mm
2
  

m - ilość mleka  

r - promień pola widzenia mikroskopu  

g - ilość pól widzenia, w których liczono komórki  

 

Suma liczby komórek ze wszystkich pól widzenia pomnożona przez współczynnik f daje 

liczbę komórek w 1 ml mleka. 

Liczba komórek somatycznych w mleku jest wskaźnikiem stanu zdrowotnego zwierząt od 

których został pozyskany surowiec. Według Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., surowe mleko krowie przeznaczone do 

skupu powinno zawierać nie więcej niż 400 000 komórek somatycznych  w 1 ml, wyliczając 
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średnią geometryczną z okresu trzech miesięcy, przy badaniu przynajmniej jednej próbki 

w miesiącu, o ile właściwe władze nie określą innej metody uwzględniania odchyleń 

w poziomie produkcji. 

 

2.2. Oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku metodą 

instrumentalną 

 

Wykonanie oznaczenia. Instrumentalną ocenę jakości cytologicznej mleka przeprowadzić 

przy wykorzystaniu automatycznego licznika komórek (pod kontrolą prowadzącego 

ćwiczenia). Wykonanie wg instrukcji obsługi urządzenia. 

 

2.3. Próba Whiteside'a  

 

Zasada oznaczenia. Próba polega na obserwacji konsystencji mieszaniny mleka i ługu 

sodowego, w której jony sodu łącząc się z białkami leukocytów, tworzą proteiniany sodowe, 

dające kłaczkowaty strąt.  

 

Wykonanie oznaczenia. 5 kropli mleka umieścić na czarnej tacce plastikowej (w jednej 

przegródce) i dodać 2 krople 1 molowego roztworu NaOH, a następnie, za pomocą 

plastikowego mieszadła, szybko mieszać przez ok. 20 s,  po czym obserwować na ciemnym 

tle konsystencję mieszaniny.  

 

Interpretacja wyników. Obecność skłaczeń przyjmuje się za wynik dodatni (+),  stanowiący 

podstawę do podejrzenia o stan zapalny wymion krów, od których pozyskano mleko. Brak 

zmiany konsystencji mieszaniny, bez widocznych skłaczeń, daje wynik ujemny (-) 

i wskazuje, iż mleko pochodzi od zdrowych zwierząt. 

 

2.4. Próba z płynem diagnostycznym Mastirapid (TOK - Terenowy 

Odczyn Komórkowy) 

 

Zasada oznaczenia. Metoda oparta jest na zjawiskach wywołanych reakcją kwasów 

nukleinowych (pochodzących z komórek somatycznych) ze związkiem powierzchniowo 

czynnym, który wraz ze wskaźnikiem zmian pH wchodzi w skład odczynnika testowego 

Mastirapid.  
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Wykonanie oznaczenia. Równe objętości mleka i odczynnika Mastirapid, np. po 2 ml 

odmierzyć na tackę Schalma i ruchem kołowym mieszać przez kilkanaście sekund. Następnie 

obserwować zabarwienie i konsystencję mieszaniny.  

 

Interpretacja wyników. Na podstawie poniższego zestawienia ocenić konsystencję oraz 

kolor mieszaniny i sklasyfikować próbkę mleka. 
 

Tabela 5. Ocena jakości cytologicznej mleka w próbie TOK 
 

 

Wygląd mieszaniny Wynik TOK 

brak zmiany konsystencji  - reakcja ujemna  (-) 

pojawiają się delikatne strąty, które mają tendencję do zanikania 

przy dalszym mieszaniu  - reakcja wątpliwa 

 

(±) 

mieszanina staje się gęsta ale jeszcze nie śluzowato kleista - reakcja 

słabo dodatnia 

 

(+) 

mieszanina szybko gęstnieje i staje się wyraźnie śluzowata, ale bez 

oznak galaretowania, wytrącający się osad rozprzestrzenia się na 

całej powierzchni - reakcja dodatnia 

 

(++) 

mieszanina zatraca płynność, tworzą się wyraźnie śluzowate 

skrzepy, aż do zgalaretowania oraz gęsty osad, który nie wykazuje 

tendencji do rozprzestrzeniania się - reakcja wyraźnie dodatnia 

 

(+++) 

 

Mleko normalne przybiera z płynem Mastirapid barwę fiołkową z odcieniem czerwieni. 

Mleko mastitisowe na ogół wykazuje odczyn alkaliczny i z Mastirapidem daje barwę 

fioletową. Przy niektórych formach zapalenia wymienia mleko wykazuje reakcję kwaśną 

i w próbie z płynem diagnostycznym Mastirapid przyjmuje zabarwienie żółte lub żółto-

zielone.  

 

2.5. Próba bromotymolowa  

 

Zasada oznaczenia. Metoda oparta jest na zjawiskach wywołanych reakcją kwasów 

nukleinowych (z komórek somatycznych) z zastosowanym barwnikiem. 

 

Wykonanie oznaczenia. We wgłębienie znajdujące się w białej porcelanowej płytce 

odmierzyć kilka (5-7) kropli mleka i dodać 2 krople błękitu bromotymolowego, następnie 

wymieszać bagietką i  obserwować zabarwienie mieszaniny.  

 

Interpretacja wyników. Na podstawie poniższego zestawienia ocenić kolor mieszaniny 

i sklasyfikować mleko. 
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Tabela 6. Ocena jakości cytologicznej mleka w próbie bromotymolowej 

Barwa pH °SH Ocena próbki mleka 

zielona, niebieska 6,90 6,0 wyraźny stan zapalny wymienia 

zielonawo-żółtawa 6,65 7,0 możliwość lekkiego zapalenia wymienia 

żółtawo-zielonawa 6,50 7-7,5 mleko normalne 

żółta 6,20 9,0 mleko „nadkwaszone”, podejrzane 

o streptokokowe zapalenie wymienia 

 

2.6. Próba na obecność katalazy 

 

Zasada oznaczenia. Metoda ta polega na określeniu czynności enzymu katalazy. Typowe 

oksydazy, do których należy katalaza, normalnie w mleku nie występują. Stwierdza się je 

w mleku zawierającym pewne typy leukocytów (granulocyty i monocyty), pojawiające się 

w mleku jako następstwo stanów zapalnych u krów. 

 

Wykonanie oznaczenia. W katalozymetrze wymieszać 15 ml mleka oraz  5 ml 1-procentowego 

roztworu wody utlenionej, po czym odpowiednio zamknięty przyrząd inkubować przez dwie 

godziny w łaźni wodnej w temperaturze 25°C. 

 

Interpretacja wyników. Czynność enzymu katalazy określa się na podstawie ilości 

wydzielonego tlenu. Objętość wydzielonego tlenu (wyrażająca się obniżeniem poziomu wody 

w skalibrowanej szyjce, odpowiadająca ilości wody wypchniętej górną rurką) nie powinna 

w mleku normalnym przekraczać 2,5 ml. 
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3. Sprawozdanie 

 

  W sprawozdaniu należy zamieścić: 

- temat ćwiczenia; 

- cel; 

- wyniki i ich obliczenia; 

- podsumowanie i wnioski. 

 

4. Literatura 

 

1. Mleczarstwo - zagadnienia wybrane. Podręcznik akademicki pod redakcją S. Ziajki, 

t.1 Wyd. UWM Olsztyn, 2008. 

2.  Pijanowski E., S. Zmarlicki, J. Gaweł, I.Molska . Zarys chemii i technologii mleczarstwa. 

t.1  PWRiL Warszawa, 1984. 

3.  Molitoris J.  Mleko dobrej jakości. DW Hoża, Warszawa, 1996. 

4. Jurczak M..E.: Mleko - produkcja, badanie, przerób. Wyd. SGGW Warszawa, 1997.  

5. Campbell J., Marshall R.T. Podstawy produkcji mleka spożywczego i jego przetworów. 

Wyd. PWN Warszawa1982. 

6.  Czasopisma fachowe np.: 

   - Przegląd Mleczarski, 

   - Medycyna Weterynaryjna 

   - Przemysł Spożywczy  

   - Ogólnopolski Informator Mleczarski,  

   - Biuletyn Informacyjny Rhodia Food Biolacta  


