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АПСТРАКТ 

 

Контролата на здравствената состојба на вимето е значаен елемент во 

процесот на производство на хигиенски исправно и безбедно млеко. Поради тие 

причини на фаматата потребно е постојано да се следи здравствената состојба на 

вимето преку програми за контрола на маститисот. Еден од основните методи кој 

што се користи е пред се клиничкиот преглед на вимето како и примената на 

фармски тестови од кои што најупотребуван е California Mastitis Test (СМТ). Од 

друга страна, во последните години како еден од индикаторите за маститис се 

споменува и електричниот кондуктивитет во млекото. Дополнително, бројни 

литературни податоци укажуваат дека намалениот процент на лактоза во млекото е 

дополнителен знак за појава на маститис кај млечната жлезда.  

 

Целта на нашето истражување беше да се направи компаративна споредба на 

методите за утврдување на субклинички маститис, како што е СМТ, кои се користи 

на краварската фарма. Исто така нашата специфична цел беше да се утврди 

веродостојноста на податоците за квалитет на млекото добиени преку следење на 

одредени параметри во млекото, како што се ЕС и лактозата, односно можноста за 

утврдување на субклинички маститис по пат на индиректен начин (метода).  

 

Во текот на истражувањето утврдена е висока процентуална застапеност на 

клиничките маститиси како и голем број на пресушени четвртинки. Беше утврдено 

дека со зголемување на бројот на соматските клетки во млекото (SCC/ml) доаѓа до 

намалување на процентот на лактоза во млекото од 4,80 % на 4,13 %, а електричниот 

кондуктивитет се зголемува од 4,21 mS/cm на 4,95 mS/cm. Покрај тоа, беше утврдена 

негативна корелативна зависност помеѓу електричниот кондуктивитет и лактозата од 

-0,47. Бројот на соматски клетки добиени со помош на метод MKC  EN ISO 13366-

2:2010 беа земени како стандарден метод за утврдување на соматските клетки во 

млекото, и врз основа на овие резултати понатаму беше утврдена осетливоста на 

останатите методи. Резултатите упатуваат на тоа дека California mastitis test (CMT) 

има 57% сензитивност и 88% специфичност, додека со мерење на електричниот 



КОМПАРАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБКЛИНИЧКИ МАСТИТИС СО ЦЕЛ 

ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКОТО 

-МАГИСТЕРСКИ ТРУД- 

 
 

кондуктивитет (EC) сензитивноста изнесува 82%, а специфичноста 50%. Додека пак, 

што се однесува до лактозата сензитивноста е 79%, а специфичноста 60%.  

Сензитивноста на тестот, т.н. вистинска позитивна стапка или веројатност за 

откривање, го изразува процентот на правилно идентификувани инфицирани единки, 

ова упатува на фактот дека со примената на ЕС и процентот на лактоза се добиваат 

поверодостојни резултати, во споредба со СМТ тестот. Во поглед на специфичноста 

на тестот каде се согледува неговата можност да ги детектира сите негативни, 

односно здрави крави, подобри резултати се добиени со СМТ тестот.  

 

 

Клучни зборови: маститис, California mastitis test (CMT), електричен 

кондуктивитет (ЕС), лактоза 

  



КОМПАРАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБКЛИНИЧКИ МАСТИТИС СО ЦЕЛ 

ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКОТО 

-МАГИСТЕРСКИ ТРУД- 

 
 

ABSTRACT 

Control of udder production is a significant element in the process of producing 

hygienically correct and safe milk. Therefore, those file reasons to further monitor udder 

health through mastitis control programs. One of the basic tests used is the clinical 

examination of the udder as well as the application of farm tests such as the California 

Mastitis Test (CMT), which provide significant information about the health status of the 

udder. On the other hand, the electrical conductivity in milk (EC) has been mentioned in 

recent years as one of the indicators of mastitis. In addition, literature data points to the 

activity of the percentage of lactose in mastitis.  

The purpose of the research is to determine the methods that can be used on the 

farm (CMT) as well as whether by monitoring certain parameters in the milk (EC and 

lactose), reliable data on the quality of the milk can be obtained, i.e. whether an indirect 

way can determine the presence of subclinical mastitis.  

During the research, a high percentage of clinical mastitis was determined, as well 

as a large number of dry quarters. It was determined that by increasing the number of 

somatic cells in milk (SCC/ml), the percentage of lactose in milk decreases from 4.80% to 

4.13%, and the electrical conductivity increases from 4.21 mS/cm to 4.95 mS/cm. In 

addition, a negative correlation between electrical conductivity and lactose of -0.47 and a 

positive correlation with the total number of somatic cells of 0.43 was determined. The 

number of somatic cells obtained using the MKC EN ISO 13366-2:2010 method was taken 

as a standard, and the sensitivity of the tests was determined. 

The results indicate that the California mastitis test (CMT) has 57% sensitivity and 

88% specificity, while with the measurement of electrical conductivity (EC) the sensitivity 

is 82% and the specificity is 50%. Whereas, as far as lactose is concerned, the sensitivity is 

79%, and the specificity is 60%. 

That is, considering that the sensitivity of the test represents the ability of the test to 

detect all positive, that is, infected individuals, this points to the fact that the application of 

EC and percentage of lactose gives more reliable results, compared to the CMT test. On 

the other hand, in terms of the specificity of the test, where its ability to detect all negative, 
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i.e. healthy cows, better results were obtained with the CMT test, which is just another 

proof that the person performing the test needs training in order to correctly interpretation 

of the obtained results. 
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1. ВОВЕД 

 

Голем број на истражувања и литературни податоци покажуваат дека 

маститисот сè уште претставува еден од најзначајните проблеми со кои се соочува 

млечната индустрија и истиот претставува една од најскапите болести која ги зафаќа 

молзните крави. Загубите кои настануваат се како резултат на намалено 

производство на млеко, самиот третман доведува со зголемување на работата на 

луѓето како и отфрлање на млекото, ветеринарни трошоци, намалување на 

квалитетот на млекото, намалување на цената на млекото, зголемување на ризикот 

од последователен маститис како и смрт кај кравите (Lightner, J. K., et al., 1988). 

Овие загуби, најчесто се предизвикани од субклинички маститис, каде што при тоа 

не се видливи никакви симптоми, додека пак клиничкиот маститис лесно може да 

биде дијагностициран од страна на фармерот (Kaşikçi, G., et al., 2012). Додека пак, 

дополнителните трошоци кои ретко се споменуваат се поврзани со намалување на 

квалитетот на млечните производи, како што е намалување на приносот на сирење и 

намалена прифатливоста на овие производи од страна на потрошувачите  (Barbano, 

D.M., 1999).  

 

Дијагностицирањето на субклиничкиот маститис е проблематично, бидејќи 

млекото изгледа нормално, но обично бројот на соматските клетки е зголемен 

(Forsback et al., 2010). Овие промени можат да се утврдат индиректно со помош на 

неколку дијагностички методи како што се Калифорнија маститис тест (СМТ), pH, 

хлориди, каталаза тест, модифициран White  Side  test  (MWT) (Reddy, B. S. S., et al., 

2014) како и електричниот кондуктивитет. Овие тестови се преферира да се користат 

како скрининг тестови за утврдување на субклиничкиот маститис и истите можат 

лесно да се користат и да се добијат задоволителни и повторливи резултати (Leslie  

et  al., 2002). Дијагностицирањето на маститисот според Интернационалната 

федерација за млекарство (International  Dairy  Federation- IDF) треба да се прави врз 

основа на бројот на соматски клетки (SCC) и микробиолошкиот статус на 

четвртинката, односно бактериолошките култури на примероците од млеко се 
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стандарден метод за утврдување на маститисот, која е финансиски поскапа и поради 

тоа не е широко распространета.  

Поради овие причини, цела беше да се утврди усогласеноста на повеќе 

методи со стандардните протоколи за дијагностицирање на субклинички маститис. 

Бидејќи, во последно време сè повеќе се зголемува и свесноста на потрошувачите 

кои очекуваат квалитетни производи кои ќе бидат во исто време здравствено 

исправни, нутритивни, безбедни и добиени од здрави животни. Токму поради тоа, 

неопходна е контрола на квалитетот на млекото на самата фарма со цел да се 

задоволат барањата на потрошувачите.  
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2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

2.1 Поим за млеко и причини за варијации во составот на млекото 

 

Млекото е погодна намирница за исхрана на луѓето, но е подложно на брзи 

промени во својствата. Тоа претставува одлична подолга за размножување на голем 

број на микроорганизми и истото може да биде контаминирано со патогени и 

непатогени микроорганизми (Ангелков Б., 2006). Составот на млекото може да 

варира од најразлични причини. Факторите кои што влијаат на промените кои 

настануваат во составот на млекото можат да се категоризираат како генетски, 

физиолошки, фактори кои потекнуваат од околината и патолошки. При тоа, 

патолошките промени во составот на млекото влијаат во најголем дел кај 

компонентите од млекото (Walstra et al., 1999).  

 

Согласно Правилникот за барања за квалитетот на суровото млеко, 

стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата 

на нивните називи, квалитетот и активноста на стартер културите, сирилата и 

други специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително 

означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на 

тежината во однос на декларираната (Службен весник на РМ бр. 96/2011год.) 

суровото млеко е исклучително нормала секреција од млечната жлезда добиена од 

едно или повеќе молзења на здрави нормално хранети крави, овци, кози и биволици, 

на кое не му е ништо додадено ниту одземено, кое не е загреано на температура 

повисока од 4°С или пак подложено на друг третман кој има ист ефект, а е наменето 

за консумација како течно млеко или млеко за понатамошна обработка односно 

преработка и во зависност од видот на молзниот добиток, млекото може да биде 

кравјо, овчо, козјо или биволско. Во натамошниот текст терминот “млеко” ќе се 

однесува само на кравјо млеко.  

 

Според нашите прописи пред млекото да се пушти за понатамошна 

обработка, односно, преработка мора: 
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 Да е измолзено најмалку 30 денови пред, а не повеќе од 10 денови по 

телењето; 

 Да има специфичен вкус, мирис и боја; 

 Да нема резидуи – остатоци на лекови или други штетни материи во 

количества кои можат да го нарушат здравјето на луѓето; 

 Точката на мрзнење да не е повисока од – 0,517°С, а рефракциониот број да 

не е понизок од 39 (да нема додадено вода) и 

 Во 1 ml млеко да нема повеќе од 400.000 соматски клетки бидејќи 

зголемениот број упатува на воспаление на вимето (маститис); 

 

Согласно Правилник за барања за квалитетот на суровото млеко, 

стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата 

на нивните називи, квалитетот и активноста на стартер културите, сирилата и 

други специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително 

означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на 

тежината во однос на декларираната (Службен весник на РМ, бр. 96/2011год.) 

кравјото млеко треба да ги исполнува следниве барања за квалитет: 

 

 содржина на масти најмалку 3,2%; 

 содржина на безмаслена сува материја, најмалку 8,5%; 

 содржина на белковини не помалку од 2,9%; 

 специфичната тежина на млекото да изнесува 1,028-1,034g/cm
3
 на 

температура од 20ºС; 

 титрациона киселост од 6,6 до 6,8 ºЅН; 

 рН од 6,5 до 6,7; 

 да има точка на мрзнење не поголема од -0,520 ºС; 

 да има негативна алкохолна проба со 72% етил алкохол и  

 да има својствен мирис и вкус.  

 

Варијациите во содржината на млечна маст најмногу зависат од молзењето и 

начинот на исхрана на животните. Резидуалното млеко има висока содржина на 

млечна маст и за време на самото молзење доаѓа до зголемување на млечната маст 
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(Forsbäck L., 2010). Токму поради тоа содржината на млечна маст зависи од начинот 

на празнење на вимето за време на молзењето (Tancin et al., 2007). Покрај тоа, 

млечната маст е една од компонентите коишто се зависни од начинот на исхрана на 

кравите, односно соодносот на кабаста храна или растителни влакна, концентрат, 

растворливи јаглехидрати  и липиди како и фреквенцијата на хранење се само едни 

од факторите кои влијаат на содржината на млечна маст во млекото (Sutton, 1989). 

Од друга страна пак содржината и составот на протеините во млекото зависат од 

генетскиот капацитет на кравите (Forsbäck L., 2010),  но и од физиолошките фактори 

како што е фазата на лактација (Walstra et al., 1999). Од друга страна на содржината 

на млечни протеини влијае и исхраната на кравите, но во помал процент во споредба 

со млечните масти (Sutton, 1989). Додека пак, лактозата е главен осмотски регулатор 

во млекото и се одликува со прилично стабилна содржина во млекото (Ling et al., 

1961). Генерално се смета дека на содржината на лактоза не може да влијае начинот 

на исхрана на кравите (Sutton, 1989). Нејзиното намалување во млекото често се 

поврзува со нарушена секреција на млекото (Forsbäck L., 2010).  

 

2.2 Поим за маститис  

 

Маститисот е дефиниран како воспалителна реакција на млечната жлезда 

(International Dairy Federation, 1987). Терминот маститис доаѓа од грчките зборови 

mastos што значи гради и суфиксот itis што значи воспаление (Мицковски Г., Мицков 

Љ., 2010). Истиот е предизвикан кога патогените микроорганизми навлегуваат во 

вимето преку каналот на боската, го напаѓаат одбранбениот механизам на кравата, 

започнуваат да се размножуваат во вимето и продуцираат токсини кои се штетни за 

млечната жлезда. Млечното ткиво е оштетено и доаѓа до зголемена васкуларна 

пропустливост. Како резултат на ова, доаѓа до промени во составот на млекото: 

преминување на состојки од крвта, серум протеини, ензими и минерални материи во 

млекото; намалување на синтезата на казеин и лактоза; и намалување на квалитетот 

на млечната маст (Harmon, 1994). Степенот на овие промени зависи од сериозноста 

на инфекцијата (Harmon, 1994; International Dairy Federation, 1987). Маститисот е 

мултифакторно заболување, кој зависи од изложеноста на патогени, одбранбениот 

механизам на млечната жлезда и присуството на фактори од околината, како и од 
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интеракциите помеѓу овие фактори (Oviedo-Boyso et al., 2007; Suriyasathaporn et al., 

2000). 

Според локализацијата на воспалителните процеси во млечната жлезда, 

истите можат да се означат како: cysternitis – кога воспалението ја зафаќа цистерната 

во цицката и жлездената цистерна; galactophoritis – кога воспалителниот процес 

доаѓа во млечниот канал; и mastisis – ако се зафатени и секреторните делови на 

млечната жлезда – алвеолите. Најчести причинители за маститис се 

микроорганизмите (95-98%), додека пак останатите (2-5%) ги сочинуваат 

трауматските, хемиските, токсичните или термичките причинители. Продорот на 

микроорганизмите во млечната жлезда се случува на три начини: галактогено – низ 

цицниот канал (во 95% од случаите); лимфогено – преку повреди на кожата до 

лимфните садови и хематогени – преку крвта (Мицковски Г., Мицков Љ., 2010). 

Според предлогот на Комисијата за маститис на IDF (International Dairy Federation – 

(Меѓународна федерација за млекарство) прифатена е дефиниција за маститис врз 

основа на бројот на соматските клетки и постоењето на патогени микроорганизми во 

млекото. Бројот на соматски клетки и присуството на патогени микроорганизми се 

одредува кај примероци млеко земени од поединечни четвртинки на вимето 

непосредно пред молзењето на кравите (Ангелков Б., 2006).   

 

Табела 1. Критериум за дијагностоцирање на маститис, на основа на 

резултатите добиени од примероците на млеко по четвртинки (Hamann, J. 

(2002), IDF,1971) 

Резултати од примерокот на млеко Дијагноза 

Бактериски 

раст 

Воспаление (пр., SCC над 

200.000 клетки/ml) 

Да Не 
Латентна инфекција

а 
 или 

Присуство на бактерии
b
 

Не Да 
Неспецифичен маститис

а 

Маститис
b 

Да Да Маститис 

a 
Меѓународна федерација за млекарство  

b 
Алтернативна дефиниција (Национален институт за храна и ветеринарство, 

Финска)  
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Здраво виме – не покажува патолошки промени, млекото од таквото виме е 

без патогени микроорганизми, а бројот на клетки е во физиолошки граници. 

Латентна инфекција – е присуство на микроорганизми во изводниот канал 

кои не покренуваат одговор, па бројот на клетки е во физиолошки граници, а во 

млекото се докажува причинител на маститис. 

Нарушување во секрецијата (неспецифичен маститис) – е состојба кога е 

зголемен бројот на клетки над физиолошките вредности, а бактериолошкиот наод е 

негативен. 

Маститис – е состојба кога во испитуваното млеко се наоѓаат број на клетки 

поголем од 200.000/ml и се изолираат причинители на маститис. 

Докажувањето на причинителите на маститис претставува откривање на 

причинскиот принцип, што значи дека детектираниот микроорганизам треба да биде 

причинител на маститис, а квантитативното одредување на соматските клетки е 

снимка на воспалителната реакција (Ангелков Б., 2006).  

 

Маститисот може да биде клинички или субклинички. Кај клиничкиот 

маститис карактеристични се видливи симптоми. Лесниот облик на клинички 

маститис предизвикува појава на парталчиња и снегулки во млекото, додека пак 

тешкиот облик на клинички маститис е поврзан со појава на топлина, оток и 

дисколорација на вимето, пропратено со абнормална секреција. Тешкиот облик на 

клинички маститис се карактеризира и со системска реакција, како што е треска и 

губење на апетитот. Маститисот може да биде присутен и без видливи знаци на 

инфекција, односно субклинички маститис (Nielsen C., 2009). Субклиничкиот 

маститис е најзастапена форма на маститис (Akers R.M., 2002). Во пракса, без 

разлика како е класифициран маститисот клинички или субклинички, обично зависи 

од тоа колку внимателно се набљудувани кравите кога е поставена дијагнозата 

(International Dairy Federation, 1987). Субклиничкиот маститис може да биде 

дијагностициран со присуството на патогени во бактериолошкиот наод на млекото, 

но земањето на примероци за бактериолошка анализа не е изводливо од практична 

гледна точка да се користи како рутински тест. Стандардниот метод кој што се 

користи за да се детектира присуството на субклинички маститис е да се утврди 

бројот на соматските клетки во млекото (Nielsen C., 2009). Токму поради тоа други 
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параметри за детекција на воспалителниот процес се предложени како индикатори за 

субклинички маститис, како што се електричниот кондуктивитет, лактозата, лактат 

дехидрогеназа, акутно фазни протеини и слично (Åkerstedt et al., 2007; Hamann, 2005; 

Pyörälä, 2003), а дел од нив имаат можност да се користат како параметри за следење 

вградени во линијата на системот за измолзување.  

 

2.2.1 Влијание на маститисот на составот и особините на млекото 

 

Воспалителната реакција предизвикува квалитативни и квантитативни 

промени во составот на млекото (Harmon, 1994). Притоа, воспалението е поврзано со 

неколку карактеристики како што се: 

- Зголемување на бројот на соматски клетки 

- Зголемување на содржината на протеини во млечниот серум 

- Зголемување на пропусливоста на клеточните мембрани, што има за 

последица јонски промени (зголемување на содржината на хлориди и 

натриум) 

- Нарушување на клетките  и премин на цитозолот во млекото и 

зголемување на содржината на ензими 

- Намалување на секрецијата на компонентите во млекото (лактоза, казеин 

и масти) и 

- Намалување на количината на млеко (Ангелков Б., 2006).  

 

Во табела 2, дадени се промените кои настануваат во производството и 

составот на млекото како резултат на појавата на маститис. При тоа дел од 

параметрите се намалуваат, а дел се зголемуваат со суровото млеко како резултат на 

маститис. Параметрите кои што се намалуваат во млекото, како принос на млеко по 

четвртинка, сува материја и друго може да се забележи дека интензитетот на 

промена е различен и истиот може да се градира од значително изразен (- - -), умерен 

(- -) и слаб (-) кај наведените параметри. Дополнително, маститисот предизвикува 

зголемување на дел од параметрите во млекото како што се: бројот на соматски 

клетки, суруткините протеини и друго, каде според интензитетот овие промени 
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можат да се градираат од значително изразени (+++), умерени (++) и слаби (+) 

промени во составот на млекото.  

 

Табела 2. Главни промени кои настануваат во производството и составот на 

млекото предизвикани од маститис (Pyörälä, S. 2003) 

Намалување 
Интензитет на 

промени 
Зголемување 

Интензитет 

на промени 

Принос на млеко по 

четвртинка 
-(- -) Број на соматски клетки +++ 

Сува материја - Суруткини протеини +++ 

Лактоза - 
Серумски албумин од 

говеда  
+ 

Млечни масти - Имуноглобулини +++ 

Масни киселини со долг 

ланец 
- капа казеин +(+) 

Вкупен казеин - - Протеозо пептони ++ 

αs1 казеин - - Слободни масни киселини ++ 

β казеин - - - 
Масни киселини со краток 

ланец 
+ 

α лактоалбумин - Натриум ++ 

β лактоглобулин - - - Хлор ++ 

Калциум - - - Лактати +++ 

Магнезиум - - - Ензимска активност  

Фосфор - - - Липаза ++ 

Цинк - Лизозими +++ 

Калиум - 
NAG (N-ацетил β-D 

глукозаминидаза) 
+++ 

  β глукуронидаза +++ 

  Плазмин +++ 

 



КОМПАРАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБКЛИНИЧКИ МАСТИТИС СО ЦЕЛ 

ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКОТО 

-МАГИСТЕРСКИ ТРУД- 

10 
 

Намалувањето на приносот на млеко е еден од најсигурните симптоми за 

појава на маститис (Рongrácz L., 2002), а во зависност од степенот на воспаление, 

намалувањето на приносот на млекото на ниво на четвртинка може да се движи од 3-

50% (Forsbäck L., 2010). При тоа, постои силна корелација помеѓу намалувањето на 

приносот на млеко и зголемувањето на бројот на соматските клетки (Harding, 1995). 

Доколку бројот на соматски клетки надминува над 100.000/ml, приносот на млеко 

линеарно се намалува во сооднос со логаритамската вредност на клетките според 

National Mastitis Council NMC., (1987) (табела 3). 

 

Табела 3. Загуби во производството на млеко поврзано со зголемувањето на 

бројот на соматски клетки во збирното млеко BTSCC (Bulk Tank Somatic Cell 

Counts) (според NMC., 1987) 

BTSCC 

(1.000 клетки/ml) 

Инфицирани четвртинки 

(%) 

Загуби на млеко (%) 

200 6 0 

500 16 6 

1.000 32 18 

1.500 48 29 

 

Соматските клетки, исто така се поврзани и со бројни промени кои 

настануваат во составот на млекото. Покрај тоа, настануваат и промени во 

физичките карактеристики на млекото, каде кондуктивитет, рН и вискозитетот се 

зголемуваат, густината се намалува, додека пак пуферниот капацитет на млекото и 

титрационата киселост не покажуваат никакви промени (Рongrácz L., 2002). Во 

зависност од тоа колку е голем степенот на воспалителна реакција, доаѓа до премин 

на голем дел од хемиските состојки од крвта директно во млекото (Korhonen and 

Kaartinen, 1995). Синтезата на млекото се намалува кога ткивото на вимето е 

воспалено, па како резултат на тоа компонентите во млекото се намалуваат и 

вкупната сува материја се намалува за 5-15% (Рongrácz L., 2002) и како резултат на 

тоа забележана е негативна корелација помеѓу соматските клетки и вкупната сува 

материја во млекото.  
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Процентот на млечни масти различно е дефиниран за тоа какви промени 

настануваат за време на маститис. Според голем дел автори, содржината на млечни 

масти во млекото се намалува за околу 10% и при тоа влијае на квалитетот на 

млечните производи. Вкупната содржина на масни киселини останува непроменета, 

но се менува количината на слободни масни киселини кои се зголемуваат (Рongrácz 

L., 2002). Кравјото млеко содржи поголем процент на естерификувани масни 

киселини (С4 – С12), а помал процент на заситени масни киселини (С16:0 – С18:0). 

Според промената во составот на млечните масти се менува и мембраната на 

масните капки. Поради промената на мембраната на масните капки на млекото, 

кравите со маститис се чувствителни на спонтана и индуцирана липолиза, па во 

таквото млеко има голема концентрација на слободни масни киселини (Ангелков Б., 

2006).   

 

Промените во составот на млекото како резултат на појавата на маститис се 

рефлектираат исто така и на промени во составот на протеините, односно на 

казениот и суруткините протеини (Forsbäck L., 2010). Вкупната количина на 

протеини во млекото значително не се менува се додека бројот на соматски клетки 

не надмине 1.000.000 /ml, додека пак соодносот помеѓу протеините се менува при 

далеку пониски вредности на соматските клетки (Рongrácz L., 2002). При тоа, 

содржината на казеин се намалува додека пак содржината на суруткини протеини се 

зголемува како резултат на воспалението, кое може да доведе до промени и во 

вкупниот состав на протеините (Forsbäck L., 2010). Некои автори укажуваат дека 

вкупните протеини се зголемуваат за време на маститис, додека пак други укажуваат 

на фактот дека истите се намалуваат или маститисот нема никакво влијание на 

содржината на вкупните протеини во млекото (Nielsen et al., 2005; Urech et al., 1999; 

Harmon,1994). Зголемената пермеабилност на крвно-млечната бариера дозволува 

премин на серумските протеини во млекото, што резултира со повисоки вредности 

на суруткините протеини во млекото (Forsbäck L., 2010). На содржината на казеинот 

може да има влијание протеолизата или намалената синтеза (Auldist & Hubble, 1998), 

бидејќи како еден од најголемите протеолитички ензими кои се лачи за време на 

маститис е плазминот.  
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Плазминот се зголемува во млекото за време на маститис како резултат на 

зголемениот транспорт на плазминоген (неактивна форма на плазмин) од крвта во 

млекото и како резултат на зголемена конверзија на плазминогенот во плазмин 

(Forsbäck L., 2010). На активноста на плазминот влијаат и други фактори како што се 

фазата на лактација, бројот на лактации и расата (Forsbäck L., 2010). Биолошката 

функција на плазминот во крвта е да го спречува згрутчувањето. Во млекото, 

зголемена активност на плазминогенот е забележана за време на инволуцијата на 

млечната жлезда. Плазминот се поврзува со казениската мицела и е одговорен за 

деградацијата на β-казеинот, но исто така и за αs1 – и αs2 – казеинот. Оптимална 

температура за активност на плазминот е 37 °С, што е блиску до телесната 

температура на кравата. Сепак, протеолизата може да продолжи и за време на 

чувањето на млекото на ладно и после температурната обработка на млекото. Покрај 

тоа, плазминот допридонесува за појава на протеолитички процеси и кај добиените 

производи  (Leitner et al., 2008; Le Roux et al., 2003), кој е доста значаен проблем кој 

започнува во вимето и продолжува за време на ладното чување на млекото и се 

појавува и во финалниот млечен производ. Меѓутоа, протеолитичките процеси се 

есенцијални за добивање на специфичните карактеристики на сирењата кои што 

зреат. Токму затоа, плазминот има негативно влијание пред преработката на 

млекото, а позитивен ефект за време на зреењето на сирењето (Walstra et al., 1999). 

Други ензими кои допридонесуваат за протеилиза на млекото се катепсинот и 

еластазата (Kelly et al., 2006). Покрај тоа, ензимите што ги продуцираат 

психротрофните бактерии имаат исто така протеолитичка активност во млекото, 

посебно за време на ладното чување на истото (Kelly et al., 2006).  

 

Од друга страна кај маститичното млеко, доаѓа и до промени во минералните 

материи и елементите присутни во трагови кои се значајни во процесот на 

преработка на млекото како и за неговата нутритивна вредност, додека пак 

процентот на витамините растворливи во вода се намалува за 10-50% (Рongrácz L., 

2002).  
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2.2.1.1 Лактоза 

2.2.1.2 Биосинтеза на лактозата 

 

Лактозата се синтетизира во вимето од гликозата во крвта и истата се 

абсорбира преку базалната мембрана на мамарните епителни клетки (Osorio et al., 

2016). Околу 20% од глукозата која циркулура во крвотокот кај млечните крави се 

конвертира во лактоза за време на лактацијата (Cant et al., 2002; Rigout et al., 2002). 

Заедно со некои минерали (Na, K и Cl), лактозата придонесува во одржувањето на 

рамнотежата на крвно-млечната бариера, како главен осмотски регулатор помеѓу 

крвта и алвеоларниот лумен. Всушност, лактозата ја одредува количината на 

апсорбирана вода во алвеолите, а со тоа и обемот на произведено млеко (Fox et al., 

2015). Веднаш штом лактозата се синтетизира од Голџи комплексот, се сместува во 

секреторните везикули. Тука, процентот на лактоза го одредува силениот осмотски 

притисок, бидејќи овој дисахарид не може да помине низ мембраната на везикулите; 

водата потребно е да навлезе во секреторните везикули и повторно да се воспостави 

рамнотежа. 

 

Навлегувањето на прекурсорот (гликоза) од циркулацијата е регулирано со 

помош на олеснителни транспортери на гликозата, чија генетска експресија исто 

така директно влијае на синтезата на млекото (Zhao, 2014). После преместувањето, 

кое е извршено преку транспортерите 1 и 8 за гликозата, како и преку транспортери 

кои се зависни од Na
+
, гликозата делумно се апсорбира во Голџиевиот апарат на 

епителните клетки, а делумно се епимеризира во уридин дифосфат (UDP)-гликоза, а 

потоа до UDP-галактоза, преку ензимската активност на UDP-гликозо-

пирофосфотилазата-2 и фосфогликомутазата-1 (Слика 1). Истите транспортери ја 

носат и  UDP-галактозата, при што лактоза синтазата, еден хетеродинамичен ензим 

кој е составен од α-LA и β-1,4-галактозилтрансфераза, врши катализа на оваа 

хемиска состојка, при што се ослободува UDP фрагметот. Поточно, β-1,4-

галактозилтрансферазата ги поврзува првиот јаглероден атом на галактозата и 

четвртиот јаглероден атом на гликозата. Улогата на α-LA е да ја зголеми 

специфичноста на β-1,4-галактозилтрансферазата за гликозата, па заради тоа 

неговата концентрација обично е во значителна корелација со количината на лактоза 
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во млекото (Fox и сор., 2015). По формирањето, секреторните везикули кои содржат 

лактоза се ослободуваат во луменот на алвеолата преку апикалната мембрана на 

клетката со помош на олеснет транспорт (Zhao, 2014).  

 

 

Слика 1. Шематски приказ на потребни чекори за синтеза на млечната лактоза во 

мамарните епителни клетки (UDP = uridine diphosphate). 
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2.2.1.3  Лактозата и маститисот 

 

Лактозата (млечен шеќер) е дисахарид составен од молекули на α-D-гликоза и 

β-D-галактоза (Миленковиќ М., 2017) Процентуалната застапеност е различна во 

зависност од видот на млекото (Nateghi L. еt al., 2012). Во пресното кравјо млеко 

просечната количина на лактоза е околу 4,7% (Пресилски С., 2005). Најголеми 

промени на лактозата во млекото се случуваат при делување на микроорганизмите, 

кои предизвикуваат ферментацијата на лактозата (Guetouache M. et al., 2014). 

Најчесто ферментацијата ја извршуваат микроорганизми особено бактерии на 

млечната киселина (Rubporn K. еt al., 2017). 

 

Маститисот може да се појави во текот на целата лактација, но најчест е во 

текот на првите неколку месеци после телењето (Costa A., et al., 2019). Голем број на 

студии укажуваат на фактот дека лактозата е една од најзначајните алатки за 

дијагностицирање на маститисот, покрај соматските клетки и електичниот 

кондуктивитет (Geary et al., 2014; Fox et al., 2015; Vilas Boas et al., 2017). 

Процентуалната застапеност на лактозата може да варира во млекото и истата зависи 

од неколку фактори (Fox et al., 2015). Млекото од првотелките има повисок процент 

на лактоза во споредба со млекото од кравите од останатите лактации. Значајно е да 

се нагласи дека вообичаено маститисот е почест кај стадата кај кои процентуалната 

застапеност на кравите кои се отелиле повеќе пати е поголема, бидејќи првотелките 

се помалку подложни на воспалените на вимето, исто така млекото од постарите 

крави генерално има повисок број на соматски клетки во споредба со млекото од 

првотелките (Harmon, 1994; Koeck et al., 2010).  

 

Општо е познато дека содржината на лактозата се намалува во млекото кај 

крави кај кои има појава на маститис, а разликите во лактозата помеѓу различниот 

број на лактации може да се објасни со разликите во бројот на соматските клетки во 

млекото кај кравите со различна лактација. Како дополнување, физиолошки (но се 

уште не проучен) механизам е дека кравите кои се отелиле повеќе пати 

произведуваат повеќе млеко, но со помала процентуална застапеност на лактозата. 

Ова може да сугерира дека осмотската функција на  лактозата и осмотскиот 
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еквилибруим  помеѓу крвта и млекото може да се промени кај различни лактации. 

При тоа, кумулативниот ефект на појава на маститис, бројот на лактации, фазата на 

лактација и староста можат да влијаат на интегритетот и пропустливоста на 

млечниот епител, што доведува до постепено намалување на процентот на лактоза за 

време на продуктивниот живот на кравата (Zhao, 2014; Herve et al., 2018).  

 

При воспалителниот процес низ млечната жлезда протекува мала количина на 

крв, што доведува до намалување на количината на глукоза, што има за последица 

намалување на синтезата на лактоза (Ангелков Б., 2006). Намалувањето на 

процентот на лактозата за време на маститисот (слика 2) има три главни причини:  

- синтезата на лактозата е делумно намалена, бидејќи секреторните клетки се 

оштетени од воспалението или инфекцијата 

- голем, но се уште не дефиниран, дел од лактозата се губи преку урината, 

како резултат на оштетувањата на тесните врски и променетата 

пропустливост на базалната мембрана на мамарните клетки кои ја 

одделуваат крвта од млекото  

- патогените микроорганизми кои предизвикуваат маститис ја користат 

достапната лактоза од млекото како супстрат, при тоа разложувајќи ја 

лактозата и зголемувајќи ја млечната киселина во млекото (Costa A., et al., 

2019). 
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Слика 2. Дијаграм на поврзаноста на причината и ефектот помеѓу лактозата и 

маститисот кај кравите  
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Соодносот на лактозата и растворливите минерални материи го одржува 

осмотскиот притисок во млекото (Forsbäck L., 2010). За време на воспалителниот 

процес на ткивото, осмотскиот баланс e регулиран со зголемувањето на Na
+
 и Cl

-
, 

всушност Na
+
 пренесен од високо концентрираната екстрацелуларна средина е 

главниот јон кој е одговорен за зголемувањето на електричниот кондуктивитет и 

солениот вкус на млекото (слика 2).  Затоа приливот на минерални материи од крвта 

резултира со намалување на содржината на лактоза (Stelwagen et al., 1999). Како 

дополнување, во литературата се сретнува формула за проценка на Koestler број 

(Kn), кој ги поврзува Cl
-
 (%) и процент на лактоза (%) (LP) (Fox et al., 2015): Kn = 

[(Cl
−
 vo млекото) × 100]/(млеко LP). Kn може да се користи за да се утврди нормално 

(Kn<2,00) и абнормално (Kn>3,00) млеко. Токму поради ова, електричниот 

кондуктивитет во млекото е негативно поврзан со процентот на лактозата (Fox et al., 

2015; Vilas Boas et al., 2017; Ebrahimie et al., 2018). Лактозата е еден од маститис 

маркерите, посебно на ниво на четвртинки, бидејќи намалувањето на лактозата е 

забележано дури и при умерено зголемување на бројот на соматски клетки во 

млекото (Berglund et al., 2007). Токму поради тоа, забележана е висока негативна 

корелативна зависност помеѓу лактозата и соматските клетки. 

 

2.2.2 Влијание на маститисот врз млечните производи 

 

Маститисот не влијае само врз составот на млекото туку и врз млечните 

производи добиени од таквото млеко. Промените во составот на млекото 

предизвикани од маститис влијаат на подобноста на млекото за технолошка 

обработка. Зголемувањето на бројот на суруткините протеини ја намалува 

термостабилноста на млекото, при што суруткините протеини апсорбирани на 

мицелата на казеинот, кај термички обработеното млеко, ја намалуваат неговата 

способност за потсирување и образување на груш (Ангелков Б., 2006). Голем број на 

автори го потврдиле негативниот ефект на високиот број на соматски клетки врз 

производството на сирење, како што се намален принос, премин на казеинот во 

сурутката и послабо формирање на грушот (Leitner et al., 2008; Le Roux et al., 2003). 

Покрај тоа доаѓа и до зголемување на времето на коагулација кај млекото добиено од 

четвртинки кои имаат број на соматски клетки >1.000.000 клетки/ml, а покрај тоа 
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доаѓа и до намалување на цврстината на грушот 60 минути после додавањето на 

ренинот (O’Brien et al. 2001).  

 

При појава на маститис, генерално е зголемена ензимската и бихемиската 

активност на млекото. Зголемената биохемиска активност на млекото може да 

доведе до неправилна ферментација кај кисело млечните производи и да доведе до 

намалување на квалитетот на тие производи (Ma et al., 2000). Ова настанува како 

резултат на тоа што во маститичното млеко доаѓа до зголемување на 

имуноглобулините кои се јавуваат како последица на одговорот на млечната жлезда 

кон инфекцијата, а тоа влијае на ферментативната способност на млекото (Ангелков 

Б., 2006). Покрај тоа, некои причинители на маститис, можат да предизвикаат 

создавање на антитела кои што реагираат со млечно-киселинските бактерии и го 

инхибираат нивното размножување во млекото (Ангелков Б., 2006). Поради 

намалената термостабилност, млекото од крави со маститис не е погодна суровина за 

производство на кондензирано млеко, млеко во прав и стерелизирано млеко 

(Ангелков Б., 2006).  

 

2.3 Хигиенска исправност на млекото 

2.3.1 Микробиолошка анализа на млекото 

 

Микробиолошките анализи на млекото најчесто се сметаат за златен стандард 

за идентификација на инфицираните четвртинки (Risco, C., & Melendez, P., 2011). 

Негативните резултати (нема раст на бактерии кај примероците од млеко за кои се 

смета дека потекнуваат од инфицирани четвртинки) е вообичаен исход, при што 

процентот на негативни резултати се зголемува од 22,6% до 49,7% во периодот од 

1994 до 2001 година, кое се јавува како резултат на намалувањето на широко 

распространетите организми, како Streptococcus agalactiae, а од друга страна 

зголемувањето на причинителите кои предизвикуваат маститис кои не растат при 

користење на стандардната лабораториска процедура, како Mycoplasma bovis, како и 

користењето на помалку осетливи методи и лабораториски техники (Makovec and 

Ruegg, 2003). Со цел да се добијат веродостојни податоци за примероците од млеко 
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за кои се верува дека имаат субклиничка инфекција потребно е да се испратат 

најмалку 25 индивидуални примероци за микробиолошка анализа (Risco, C., & 

Melendez, P., 2011).  

 

 

2.3.2 Методи за одредување на бројот на соматски клетки 

  

Развојот на тестови кои ќе даде точни резултати при детекцијата на 

маститисот бил тема на истражување на голем број на истражувачи уште во 

минатото, а целта била да се зачува јавната безбедност, да се произведат високо 

квалитетни производи како и практични методи за идентификација на инфицираните 

крави (Halversen et al., 1934; Shaw et al., 1937). Методите кои биле развивани 

вклучуваат директно микроскопско броење на микроорганизмите, енумерација на 

леукоцитите во млекото, микробиолошки култури и детекција на абнормалности во 

млекото преку некоја од состојките, како што се содржината на хлориди (Halversen 

et al., 1934). Идентификацијата на инфицираните крави со маститис е неопходна со 

цел да се донесе понатамошна одлука за третманот, чувањето и изолацијата на 

инфицираните животни (Risco, C., & Melendez, P., 2011). Дијагностицирањето на 

клиничкиот маститис се базира на абнормалностите кои се забележуваат во млекото 

како и генералното однесување на кравите. Од друга страна дијагностицирањето на 

субклиничкиот маститис е проблематично, бидејќи млекото изгледа нормално, но 

обично има зголемен број на соматски клетки. Методи кои што се користат за 

идентификација на инфицираните крави се: микробиолошки анализи, California 

mastitis test (СМТ), одредување на индивидуалниот или збирниот број на соматски 

клетки и електиричниот кондуктивитет (Risco, C., & Melendez, P., 2011).   

 

2.3.2.1 California mastitis test (СМТ) 

 

До  1953 година кај млекото предадено за преработка е забележана стапка од 

80%  на појава на субклинички маститиси како резултат на зголемениот бројот на 

леукоцити (MacLeod et al., 1953). Развојот на California mastitis test (СМТ) (Schalm 
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and Noorlander, 1957) и Wisconsin Mastitis Test (Postle, 1964) овозможиле евтини и 

сигурни методи за да се откријат и дејствуваат при појавата на субклинички 

инфекции, но овие тестови даваат субјективни резултати и на тој начин нивната 

употреба е лимитирана само на ниво на фарма (Ruegg, P. L. 2017). СМТ не го 

идентификува причинителот кој предизвикал маститис, но се користи да ги 

детектира четвртинките кои имаат субклинички маститис. Истиот се користи за 

индивидуална контрола на четвртинките на кравата, но исто така може да се 

применува кај збирното млеко од крава или пак збирното млеко од фарма  (Schalm 

and Noorlander, 1957). Свежо, не оладено млеко може да се користи за анализа на 

СМТ до 12 часа, додека пак млекото кое е чувано во фрижидер може да се користи 

до 36 часа и при тоа да даде точни резултати. Доколку се користи млеко кое е чувано 

во фрижидер или на собна температура примерокот треба добро да се промеша пред 

тестирањето, бидејќи соматските клетки се одвојуваат заедно со млечната маст 

(Ruegg, P. L. 2017).  

 

Оценката при анализирање со СМТ мора да биде дадена во рок од 15 секунди 

од почетокот на мешањето на млекото и реагенсот, бидејќи доколку реакцијата е 

слаба истата ќе исчезни после тоа време. СМТ реагенсот е детергент помешан со 

бромкрезол виолетово (кој се користи како индикатор на рН). Степенот на реакција 

помеѓу детергентот и DNK во нуклеусот на клетката претставува број на соматски 

клетки во млекото. Врската помеѓу бројот на соматските клетки и СМТ не е 

прецизна, бидејќи има висок степен на варијабилност помеѓу вредностите добиени 

за соматските клетки и оценката добиена со СМТ (Ruegg, P. L. 2017).  

 

Во табела 4 дадена е интерпретација на резултатите кои се добиени со помош 

на СМТ, при тоа во зависност од оценката даден е ориентационен број на соматските 

клетки кои се присутни во суровото млеко. Интерпретацијата на оценката зависи и 

видливата реакцијата која настанува при мешање на реагенсот и суровото млеко.  
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Табела 4 Интерпретација на резултатите од СМТ  

СМТ оценка Видлива реакција 
Ориентационен број на 

соматски клетки SCC/ml 

Негативно 

 

100.000 

Во трагови 

 

300.000 

Слабо позитивно 

 

900.000 

Позитивно 

 

2.700.000 

Силно позитивно 8.100.000 

*Извор(https://milkquality.webhosting.cals.wisc.edu/wp-

content/uploads/sites/212/2011/09/california-mastitis-test-fact-sheet.pdf) 

 

2.3.2.2 Соматски клетки 

 

Соматските клетки во млекото (SCC) претставуваат одличен показател за 

субклинички маститис (Dürr, J. W., et al., 2008). Додека пак, развојот на брз и 

автоматизиран метод за броење на соматските клетки во млекото бил тема на 

интерес на истражувачите во шеесеттите години (Paape et al., 1965). Откако бил 

развиен методот за броење на соматските клетки, законодавните органи морале да 

постават лимити за вкупниот број на соматски клетки во збирното млеко, па така во 

САД, максималниот број на соматски клетки во збирното млеко кој прв пат бил 

воведен во 1967 година изнесувал 1.500.000 клетки/ml. Овој лимит неколку пати во 
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текот на годините се намалувал и истиот во 1993 година изнесувал 750.000 

клетки/ml. Додека пак лимитите во Европските земји се далеку помали и истите во 

1992 година изнесувале 400.000 клетки/ml кои понатаму станаа глобален стандард за 

млекото кое се користи за преработка за производи наменети за меѓународен пазар 

(Ruegg, P. L. 2017). Во нашата земја тој број е регулиран до 400.000 клетки/ml 

(Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и 

постапката на вршење на службени контроли на млекото и млечните производи, 

Службен весник на РМ 26/12, 154/14, 59/14, 197/16 и 16/2019). 

 

Според, интернационално прифатениот стандард бројот на соматски клетки 

(SCC) за “нормално” млеко изнесува 200.000 клетки/ml. Секое зголемување над овие 

вредности се смета за “абнормално” и иницира на можна инфекција и е поврзано со 

намалување на производството. Факторите како што се доцна лактација, староста, 

стресот од околината, техниката на молзење, хигиената како и генетските 

предиспозиции можат да влијаат врз зголемувањето на соматските клетки (Рongrácz 

L., 2002). Овие зголемувања на бројот на соматските клетки се незначајни во 

споредба со зголемувањето кое е предизвикано од инфекција (Harmon, 1994). SCC се 

широко употребувани како параметар за утврдување на здравствениот статус на 

четвртинките и кравите и истиот се користи како индикатор за маститис (Рongrácz 

L., 2002).    

 

Се претпоставува дека млекото при излегувањето од вимето кај здрави крави 

треба да е стерилно. Во спротива, промените во микрофлората на суровото млеко 

може да се резултат на здравствената состојба на животното, хигиената и околината 

во која се молзат кравите, процедурите за чистење на опремата, чувањето и 

транспортот на млекото од моментот на молзење до предавањето на млекарата, како 

и температурата и времето на чување (Арсевски З., 2019). Зголемувањето на SCC за 

време на маститис е дел од имунолошиот одбранбен систем на организмот на 

кравата. SCC се состојат од различни типови на клетки, вклучувајќи неутрофили, 

макрофаги, лимфоцити и некои епителни клетки. Неутрофилните клетки се 

најдоминантен тип на клетки кај маститичното млеко, додека пак макрофагите се 

доминантен тип на клетки кај здрави крави. Како резултат доаѓа до зголемување на 
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бројот на клетки за време на маститис, исто така и до промени во соодносот на 

клетките  (Sordillo et al., 1997).  

 

Најчесто, зголемениот број на соматски клетки е резултат на инфекција на 

млечната жлезда – маститис (Арсевски З., 2019). Маститисот најчесто се јавува во 

субклиничка форма, а поретко во клиничка и истиот се одликува со хемиски, 

физички како и микробиолошки промени во составот на млекото, проследени со 

патолошки промени во паренхимот на вимето (Petrovski K., 2006). Најчести 

причинители на маститис се: Streptococcus agalaciae, Staphillococcus aureus, 

Streptococcus spp. и колиформните микроорганизми (Yarabbi H. еt al., 2014), а 

инфицирањето на млечната жлезда настанува со навлегување на микроорганизмите 

низ млечниот канал, преку повредена кожа и преку крвта (Кочоски Љ., 2011). 

 

2.3.3 Електричен кондуктивитет (ЕС) 

 

 Мерењето на електричниот кондуктивитет во млекото има значаен интерес, 

бидејќи кај системите за молзење каде е овозможено автоматско мерење на 

кондуктивитетот лесно може да се детектира присуството на абнормално млеко, а 

покрај тоа постојат и рачни инструменти за мерење на кондуктивитетот (Ruegg, P. L. 

2017).  Во нормално млеко концентрацијата на Cl
-
 изнесува 75-130 mg/100ml, но како 

резултат на воспалителен процес концентрацијата на слободни Cl
-
 се зголемува со 

111-198 mg/100 ml и овие промени се случуваат брзо во зависност од начинот на 

развивање на маститисот (Kitchen, 1981). Во млекото, електричниот кондуктивитет е 

зависен од концентрација на Na
+
, K

+
 и Cl

-
, со што кондуктивитетот на млекото кај 

неинфицирани крави варира помеѓу 4,0-5,5 mS/cm за време на инфекција со 

причинители на маститис, концентрацијата на лактоза во млекото и K
+
 се 

намалуваат, додека пак концентрацијата на Na
+
 и Cl

-
 се зголемуваат како резултат на 

промените во пермеабилитетот на клетките и крвните садови (Kitchen et al., 1980). 

Маститисот не е единствената причина која доведува до промени во ЕС во млекото, 

односно како дополнителни фактори кои доведуваат до примени на ЕС можат да се 

наведат температурата на млекото, фазата на лактација, процентот на млечни масти, 

интервалите на молзење и расата (Ruegg, P. L. 2017).  
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ЕС може да се мери кај секоја четвртинка посебно или на збирното млеко од 

крава и се изразува како апсолутна вредност (праг) или споредбено изразување на 

кондуктивитетот помеѓу четвртинки (често изразен како сооднос). Двете апсолутни 

вредности (по четвртинки или по крава се сметаат дека имаат маститис кога ЕС ја 

надминува вредноста). Споредбено кога се прави помеѓу четвртинките на кравата 

(четвртинката кај која ЕС е над >16 % од најниската вредност на четвртинката се 

смета дека има маститис; кој уште се нарекува како “диференцијален ЕС”) исто така 

се користи за дијагностицирање на маститисот. Експертски панел составен од страна 

на Меѓународна федерација за млекарство (International Dairy Federation) направил 

мета анализа за ЕС (со користење на апсолутните вредности) при селекција на 

објавени трудови (Hamman and Zecconi, 1998). При тоа, установиле дека ЕС тестот 

не се покажал како добар скрининг тест за клинички или субклинички маститис. Од 

100 позитивни ЕС тестови само кај 58 било забележано присуство на клинички 

маститис и 15-30% од животните идентификувани како не маститични би биле 

реално инфицирани.  

 

Покрај тоа, постојат голем број на рачни инструменти за мерење на ЕС, но 

голем број на автори укажуваат на фактот дека истите не можат да се користат како 

веродостојни скрининг методи за откривање на маститисот (Hillerton and Walton, 

1991; Milner et al, 1996; Segura and Mansell, 2000)  

 

  



КОМПАРАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБКЛИНИЧКИ МАСТИТИС СО ЦЕЛ 

ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКОТО 

-МАГИСТЕРСКИ ТРУД- 

26 
 

3. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Целта на истражувањето е да се направи компаративна анализа на методите 

кои можат да се употребуваат на ниво на фарма, утврдување на застапеноста на 

субклиничките маститиси на фармата како и промените кои настануваат кај млекото. 

Покрај тоа заради утврдување на наједноставниот, но сепак задоволителен метод за 

утврдување на субклинички маститиси на фармата, како специфични цели ќе бидат 

утврдување на степенот на корелација помеѓу стандардната методза за утврдување 

на бројот на соматски клетки во млекото, MKC  EN ISO 13366-2:2010, и индиректите  

методи за определување на соматски клетки, како што е СМТ (California mastitis 

test). Дополнително, потребно е да се утврди дали мерењето на електричниот 

кондуктивитет и процентуалната застапеност на лактозата во млекото може да 

послужат како дополнителна алатка за утврдување на субклиничкиот маститис кај 

кравите.   
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4.  МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 

4.1 Материјал на истражување 

 

Примероците на млеко беа земани од фарма во Пелагонискиот регион, со 

врзан систем на држење на кравите. Вкупниот број на крави кои се одгледуваа на 

фармата изнесуваше N=50. За потренбите на истражувањето беа земани 

индивидуални примероци на млеко од секоја четвртинка од вкупно 20 крави. Притоа 

беа анализирани вкупно 69 примероци, односно останатите 11 примероци се 

однесуваа на засушени  четвртинки на кравите.  

 

 Најпрво млекото се измолзуваше на црна подлога со цел да се утврди дали 

има појава на клинички маститис или воспаление на каналот на боската, потоа 

млекото се измолзуваше на плочи за California mastitis test (СМТ) со цел да се утврди 

дали има присуство на субклинички маститис. Понатамошното измолзување на 

млекото беше од секоја четвртинка и при тоа се земаа два примероци, од кои еден 

беше наменет за испитување на бројот на соматски клетки (SCC) (конзервиран со 

бронопол), и еден примерок за одредување на кондуктивитетот и физичко-хемиските 

параметри на млекото. Земените примероци беа транспортирани до лабораторијата 

на температура од 5-8
°
С во рачен фрижидер, а испитувањата беа направени во  текот 

на 24 часа. 

 

Добиените резултати беа групирани во четири категории во зависност од 

бројот на соматски клетки. При тоа, првата категорија се однесуваше на нормално 

млеко, каде бројот на соматските клетки изнесуваше ≤ 200.000 клетки/ml, додека пак 

втората, третата и четвртата категорија се однесуваше на број на соматски клетки од 

200.001 до 400.000 клетки/ml; 400.001 до 600.000 клетки/ml; и ≥601.000 клетки/ml, 

соодветно.  Во овој дел акцентот беше ставен на промените кои што настануваат 

како резултат на зголемениот број на соматски клетки врз лактозата и електричниот 

кондуктивитет на млекото.  
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Исто така резултатите беа поделени и по четвртинки каде со PD беше 

означена предна десна четвртинка, PL – предна лева четвртинка, ZD – задна десна 

четвртинка, ZL – задна лева четвртинка на кравата. Во овој дел акцентот беше ставен 

повторно на вкупниот број на соматски клетки, лактозата и електричниот 

кондуктивитет.  

Со цел да се утврдат промените во составот на млекото помеѓу примероците 

со клинички и субклинички маститис, истите беа споредувани со нормалното млеко. 

Кај примероците на  млеко кај кои при измолзување на млекото на црна подлога се 

забележани видливи промени во составот на млекото беа означени како примероци 

со клинички маститис (CL). Кај примероците на млеко каде со помош на California 

mastitis test (CMT) забележана беше позитивна реакција беа ознечени како 

примероци со субклинички маститис (SUB). Во групата на нормално млеко (NL) 

анализирани се сите примероци кои не покажаа никакви промени при измолзување 

на млекото на црна подлога и кои имаа негативна реакција на CMT тест.  

 

4.2 Методи на истражување 

4.3 Брзи тестови за откривање на нарушена секреција на вимето и 

субклинички маститис  

4.3.1 Измолзување на првите млазови на млеко 

 

Измолзувањето на првите млазови на млеко се правеше на црна подлога. Оваа 

постапка е неопходна на фармата, бидејќи лесно може да се детектира присуството 

на клинички маститис. При тоа на овој начин молзачот при измолзување на првите 

млазови на млеко може да забележи дали кај млекото е присутна некоја 

абнормалност. Самиот тест е брз и токму поради тоа може да се применува со 

секојдневните дневни рутини на молзење (Pongrácz, L., 2003). 
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4.3.2 California mastitis test (CMT) 

 

Маститис тестот познат е уште под името Шалмов тест, SMT тест, California 

mastitis test (СМТ) и истиот е едноставен, евтин и брз скрининг тест со кој 

ориентационо се одредува бројот на соматски клетки во млекото. На основа на 

резултатите на CMT може индиректно да се процени бројот на соматските клетки во 

млекото кој претставуваат индикатор за здравствената состојба на млечната жлезда и 

квалитетот на млекото. Тестот се базира на дејството на површинските активни 

материи (алкиларил сулфонат) на DNK полимерот од леукоцитите, при што се 

одвојува DNK, а протеинскиот дел спонтано преминува во гел.  

 

4.3.2.1 Постапка на работа и интерпретација на резултатите  

 

Најдобар резултат се добива доколку маститис тестот се изведува непосредно 

пред молзење. Пред земање на примерок за маститис тест не е потребно миење или 

дезинфекција на вимето. Пред изведување на тестот се врши отстранување на првите 

млазови на млеко, а потоа млекото од секоја четвртинка на вимето се измолзува на 

одделните делови од тестаторот. Тестаторот се состои од четири засебни делови кои 

се обележани со буквите А, B, C и D со цел полесна идентификација на четвртините 

од вимето од кои е земен примерокот за анализа. Во секој одделен тестатор е 

измолзувано млеко во количина од 2 ml од секоја четвртина на вимето посебно. 

Тестот се изведува со мешање на тест реагенсот со еднакви количини на млеко. 

Вишокот на млеко се отстрануваше со тоа што се правеше навалување на тестаторот. 

Потоа, внимателно се вршеше додавање на еднакви количини на СМТ реагенс и се 

вршеше мешање со нежно ротирање на тестаторот од 10-20 секунди. Отчитувањето 

на резултатите се правеше на лице место на основа на промена на конзистенцијата 

на млекото и истата мора да се направи за краток временски период, бидејќи во 

наредните 20 секунди видливата реакција се губи (Galfi A., 2016). Во зависност од 

видливоста на гелот се прави визуелна оценка на резултатот и тоа 0 (или N, 

негативно), Т (во трагови), слабо позитивна, позитивна и силно позитивна реакција 

во зависност од количината и начинот на кој се формира гелот. Колку е гелот по 
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видлив, толку оценката е повисока и тоа значи дека имаме присуство на висок број 

на соматски клетки.   

 

Табела 5 Интерпретација на резултатите од СМТ тестот (Galfi A., 2016) 

Реакција 
Примена на конзистенцијата на 

млекото 

Број на 

соматски 

клетки/ml 

N  

(негативна) (-) 

Нема промена во конзистенцијата, смесата 

останува течна и хомогена 
0-200.000 

Т  

(во трагови)  (±) 

Незначителна промена во конзистенцијата 

при мешање на тестаторот 
200.000-400.000 

1+  

Слабо позитивна 

(+)  

Зголемено згрутчување без појава на гел 
400.000-

1.200.000 

2+  

Позитивна (++) 

Создавање на гел кој се собира во 

средината на тестаторот во текот на 

мешањето, но се раздвојува со 

престанувањето на мешањето 

1.200.000-

5.000.000 

3+  

Силно позитивна 

(+++) 

Создавање на густа желатинозна маса која 

се собира на средината на тестаторот во 

текот на мешањето и не се раздвојува со 

престанувањето на мешањето 

> 5.000.000 

 

4.3.3 Одредување на електричниот кондуктивитет 

 

Општо е познато дека при појавата на субклинички маститис доаѓа до 

промена на нивото на соли во млекото при што доаѓа до промена на електричната 

спроводливост токму поради тоа се наметнала потребата од развој на електрични 

мерни инструменти кои прецизно можат да го одредат електричниот кондуктивитет 

на млекото. Индиректно на овој начин се детектира присуството на субклинички 

маститис кај кравите. Токму поради тоа со цел откривање на маститисите во 

последните дваесет години се користат методи за одредување на електричниот 
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кондуктивитет во млекото кој е обратно пропорционален од електричниот отпор на 

млекото.  

Електричниот кондуктивитет (ЕС) беше испитуван со помош на 

кондуктометар HANNA HI 98192 EC/TDS/NaCl/Resistivity, кој има мерен опсег од 0-

400 mS/cm, односно можност за мерење до 1.000 mS/cm. Примероците беа 

анализирани после молзење на млекото. Во текот на мерењето температурата на 

примероците изнесуваше од 20-25 °С. За анализа беа земани околу 50 ml на млеко.  

 

4.3.4 Испитување на сензитивноста и специфичноста на California 

mastitis test (CMT), електричниот кондуктивитет (ЕС) и 

лактозата 

 

Сензитивноста (осетливост) на тестот претставува способност на тестот да ги 

открие сите позитивни, односно инфицирани единки, додека пак специфичноста на 

тестот се согледува на неговата можност да ги детектира сите негативни, односно 

здрави крави (Bačić G., 2009; Fosgate G.T., et al., 2013). Испитувањето на 

сензитивноста и специфичноста на индиректните тестови за одредување на 

нарушување на секрецијата на вимето и субклиничкиот маститис е пресметана на 

основа на следните формули  (Sharma et al., 2010): 

 

Сензитивност (Sensitivity) = 
  

      
       

 

Специфичност (Specificity) = 
  

     
       

 

Валидност (Accuracy) = 
     

           
      

 

Позитивна предиктивна вредност (PPV) = 
  

     
      

 

Негативна предиктивна вредност (NPV) =
  

     
 x 100 
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каде: TP – точно позитивно, FР – лажно позитивно, TN – точно негативно, FN 

– лажно негативно.  

Вредностите се изразуваат во проценти (%). 

Позитивни на маститис се сметаа примероците кај кои оценката на реакцијата 

кај СМТ тестот беше ≥1+ и бројот на соматските клетки ≥ 200 х 10
3
/ml (Sharma N., et 

al., 2010). Додека пак во однос на електричниот кондуктивитет (ЕС) за позитивна 

реакција на маститис се сметаа примероците ≥4,21 mS/cm, а лактоза беше земена 

граница од ≤4,80%. При тоа резултатите добиени за бројот на соматските клетки 

согласно метод MKC  EN ISO 13366-2:2010 беа земени како стандард.  

 

4.3.5 Одредување на бројот на соматски клетки (SCC) 

 

Бројот на соматските клетки беше одреден со помош на флуоро-опто-

електронски метод, BENTLEY SOMACOUNT CC 150, според стандардот MKC  EN 

ISO 13366-2:2010: Млеко-Броење на соматски клетки- Дел 2: Упатство за ракување 

со флуоро-опто-електронски бројач ISO 13366-2:2006. Примероци наменети за 

одредување на бројот на соматските клетки, претходно беа конзервирани со 

бронопол и беа загревани на температура од 40 °С во водено купатило пред 

анализирање во апаратот.  

 

4.3.6  Одредување на физичко-хемиските параметри во млекото  

 

Физичко-хемиските параметри во млекото (масти, протеини, лактоза, сува 

материја, густина, казеин, рН) беа анализирани со помош на LactoScope FTIR 

Advanced. LactoScope FTIR Advanced користи инфрацрвена спектроскопија со 

Fourier-ова трансформација (FTIR) и го мери целиот спектрум на примерокот млеко. 

Методот е одобрен од страна на АОАС (Association of Official Agricultural Chemists) 

и IDF (International Dairy Federation – Меѓународна федерација за млекарство) за 

анализирање на млечните масти и протеини. Мерниот опсег на инструментот за 

неразредени примероци изнесува: масти 0-55%, протеини 0-25%, јаглехидрати 0-

25%, вкупни минерални материи 0-60%.  
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4.4 Статистичка обработка на резултатите 

 

Резултатите се прикажани табеларно со користење на стандардните 

статистички методи како дескриптивна статистика: аритметичка средина ( , 

стандардна девијација (SD), максимална (max) и минимална (min) вредност. 

Статистичката значајност помеѓу испитуваните категории се анализираше на ниво на 

значајност од 5% (p<0,05) и 1% (p<0,01) со помош на Student’s t-test. Покрај тоа 

утврден беше и степенот на корелација помеѓу испитуваните примероци. 

Податоците се прикажани табеларно. Резултатите се обработени со помош на 

Microsoft Office Excel и статистичкиот софтвер SPSS 20.   
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5.  РЕЗУЛТАТИ 

 

Резултатите прикажани во табела 6, покажуваат дека од вкупниот број на 

анализирани примероци (N=80), 9 четвртинки се засушени (11,25%), додека пак кај 

останатите 9 (11,25%) имаат клинички маститис кој што лесно може да биде 

дијагностициран при измолзување на млекото на црна подлога. Овие резултати 

упатуваат дека застапеноста на клиничкиот маститис на фармата е доста висока, 

токму поради тоа и голем број на четвртинки веќе не се во функција, односно се 

засушени, што упатува на сериозни проблеми во молзното стадо.     

 

Табела 6. Приказ на здравствената состојбата на млечната жлезда при 

измолзување на млекото на црна подлога (N=80) 

Испитување на 

млекото со помош на 

црна подлога (N=80) 

Опис 
Број на 

четвртинки 
% 

Засушени  четвртинки 
Четвртинки кои не се во 

функција 
9 11,25 

Клинички маститис 

Абнормално млеко и променет 

секрет (парталчиња, 

згрушувања, промена на боја...) 

при измолзување на млекото на 

црна подлога 

9 11,25 

  

Од вкупниот број на испитувани крави (N=20), може да се забележи дека 

најчесто промените се манифестирани на предните четвртинки. На предна лева 

четвртинка забележани се две засушени четвртинки, а покрај тоа на оваа четвртинка 

забележани се и пет четвртинки кај кои е утврдено присуство на клинички маститис, 

односно процентуалната застапеност на засушени и четвртинки со клинички 

маститис изнесува (8,75%). Кај предна десна четвртина забележани се најмногу 

засушени четвртинки и тоа три и појава на клинички маститис кај две четвртинки, 
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односно застапеноста изнесува 6,25% од вкупниот број на анализирани четвртинки 

(N=80) (табела 7).  

 

Табела 7 Приказ на здравствената состојба на млечната жлезда по четвртинки 

при измолзување на млекото на црна подлога (N=80)  

Четвртинка на 

вимето 
Засушени 

Клинички 

маститис 

Вкупен број на 

четвртинки 
% 

Предна лева (PL) 2 5 7 8,75 

Предна десна (PD) 3 2 5 6,25 

Задна лева (ZL) 2 0 2 2,5 

Задна десна (ZD) 2 2 4 5 

Вкупно 9 9 18 22,5 

 

Кај задните четвртинки тој процент е помал, односно на задна лева утврдени 

се само две засушени  четвртинки и не е утврдено присуство на клинички маститис и 

оваа четвртинка процентуално е најмалку застапена (2,5%). Додека пак кај задната 

десна четвртинка забележани се две засушени  четвртинки и две четвртинки со 

клинички маститис, односно 5% од вкупниот број на анализирани примероци (N=80) 

(табела 7).  

 

 

График 1 Графички приказ на процентуалната застапеност на засушени 

четвртинки и клинички маститис кај испитуваните крави 
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Во табела 8 и график 2 прикажани се промени во физичко-хемискиот состав 

на млекото по четвртинки. Од добиените резултати може да се забележи просечниот 

број на соматски клетки кај сите четвртинки е над 400.000 клетки/ml и поединечно 

изнесува PD = 780,58 ± 757,03 клетки/ml, PL = 799,32 ± 901,99 клетки/ml, ZD = 

628,712 ± 748,01 клетки/ml, ZL = 531,77 ± 566,39 клетки/ml, што упатува на фактот 

за високата застапеност на маститис на фармата. При тоа, не е забележана 

сигнификантна разлика помеѓу четвртинките во поглед на бројот на соматските 

клетки (p>0,05). Процентот на лактоза е релативно стабилен помеѓу испитуваните 

четвртинки (p>0,05) и просечно изнесува PD = 4,55 ± 0,45%, PL = 4,47 ± 0,43%, ZD = 

4,57 ± 0,46% и ZL = 4,45 ± 0,57%. Што се однесува до ЕС може да се забележи дека 

постојат сигнификантни разлики помеѓу PD = 4,96 ± 0,89 mS/cm и ZD = 4,26 ± 0,77 

mS/cm (P<0,05). Додека пак помеѓу останатите четвртинки не е забележана 

сигнификантна разлика, каде просечните вредности за PL изнесуваат 4,64 ± 0,92 

mS/cm, а за ZL изнесуваат 4,33 ± 1,04 mS/cm.  

 

 

График 2 Промени на бројот на соматски клетки, ЕС и лактозата прикажано по 

четвртинки (N=69) 
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Табела 8 Промени во физичко-хемискиот состав на млекото прикажано по четвртинки (N=69) 

Четвртинки 

Параметри  ̅ ± SD 

 

SCC/ml x 10
3
 

Масти 

(%) 

Протеини 

(%) 

Лактоза 

(%) 

SNF 

(%) 

pH 

(%) 

Казеин 

(%) 

FPD 

(m°C) 

EC 

(mS/cm) 

Процент 

(%) 

PD (N=17) 
780,58 

± 757,03 
2,07 ± 0,61 3,46 ± 0,35 

4,55 ± 

0,45 

8,91 ± 

0,57 

6,82  ± 

0,11 

2,90 ± 

0,27 

-0,525 

± 8,38 

4,96 ± 

0,89
а 24,64 

PL (N=16) 
799,32 ± 

901,99 
2,18 ± 0,60 3,57 ± 0,35 

4,47 ± 

0,43 

8,94 ± 

0,45 

6,76 ± 

0,12 

2,97 ± 

0,25 

-0,526 

± 7,69 

4,64 ± 

0,92 
23,19 

ZD (N=18) 
628,712 ± 

748,01 
2,23 ± 0,67 3,56 ± 0,44 

4,57 ± 

0,46 

9,05 ± 

0,46 

6,80 ± 

0,10 

2,98 ± 

0,34 

-0,527 

± 6,82 

4,26 ± 

0,77
b 26,09 

ZL (N=18) 
531,77 ± 

566,39 
2,14 ± 0,89 3,45 ± 0,26 

4,45 ± 

0,57 

8,79 ± 

0,62 

6,82 ± 

0,09 

2,89 ± 

0,21 

-0,525 

± 9,86 

4,33 ± 

1,04 
26,09 

PD – предна десна, PL – предна лева, ZD – задна десна, ZL – задна лева 

*Разликите на вредностите со различни суперскрипти во иста колона се статистички сигнификантни на ниво: а:b p<0,05 
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Според просечните вредности за квалитетот на суровото млеко прикажани во 

табела бр. 9, може да се забележи дека просечната вредност за електричниот 

кондуктивитет (ЕС) изнесува 4,54 mS/cm, со варијации од 2,42 до 6,70 mS/cm, додека 

пак вкупниот број на соматски клетки изнесува 680,40 x 10
3
 SCC/ml со варијации од 

2,00 x 10
3
 до 3.736,84 x 10

3
 SCC/ml. Просечната вредност на лактозата изнесува 4,51 

% и истата се движи во вредности од 2,68 до 5,08 %. Покрај тоа, кај примероците беа 

испитувани и физичко-хемиските параметри, како што се масти, протеини, сува без 

масна материја (SNF), pH, казеин и FPD (точка на мрзнење).  

 

Табела 9 Табеларен приказ на просечните вредности за квалитетот на суровото 

млеко (N=69) 

Параметар  ̅ Min Max SD 

Масти (%) 2,15 0,98 4,51 0,71 

Протеини (%) 3,50 3,01 4,44 0,36 

Лактоза (%) 4,51 2,68 5,08 0,49 

SNF (%) 8,92 6,70 9,85 0,54 

pH 6,80 6,48 7,05 0,11 

Казеин (%) 2,93 2,55 3,68 0,28 

FPD (m°C) -0,526 -0,547 -0,497 8,39 

ЕС (mS/cm) 4,54 2,42 6,70 0,96 

SCC/ml x 10
3 

680,40 2,00 3.736,84 761,81 

 

Во табела 10, график 3 прикажани се промените во физичко-хемискиот состав 

на млекото како резултат на зголемувањето на бројот на соматските клетки. Од 

податоците може да се забележи дека процентот на лактоза сигнификантно се 

намалува со зголемувањето на бројот на соматските клетки. При тоа, во првата 

дефинирана категорија (≤200 x 10
3
 SCC/ml)  процентот на лактозата изнесува 4,80%, 

додека пак со зголемувањето на бројот на соматските клетки (≥601 x 10
3
 SCC/ml) 

истата сигнификантно се намалува на 4,13% (р<0,05). 

 

Додека пак, кај електричниот кондуктивитет може да се забележи постојано 

зголемување на просечната вредност со зголемувањето на бројот на соматските 
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клетки. Најниски вредности се добиени кај првата дефинирана категорија според 

бројот на соматските клетки 4,21 ± 0,68 mS/cm (≤200 x 10
3
 SCC/ml), а највисоки 

вредности кај четвртата дефинирана категорија според бројот на соматските клетки 

(≥601 x 10
3
 SCC/ml) 4,95 ± 1,15 mS/cm. Добиените вредности се сигнификантни на 

ниво 
 
р<0,05. Помеѓу останатите категории не е утврдена сигнификантна зависност.  

 

При тоа, најголем дел од испитуваните примероци се однесуваат на 

примероци кои отстапуваат во поглед на барањата за квалитетот на суровото млеко, 

односно само 36,23% имаат вкупен број на соматски клетки ≤200 x 10
3
 SCC/ml, 

додека пак процентуалната застапеност на примероци кои имаат над 601 x 10
3
 

SCC/ml изнесува 39,13%.  

  

 

График 3 Промени во ЕС и лактозата во зависност од категориите според 

бројот на соматски клетки 
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Табела 10 Промени во физичко-хемискиот состав на млекото по категории според бројот на соматските клетки (N=69) 

Категории според бројот 

на соматски клетки 

SCC/ml (N=69) 

Параметри   ̅      
 
 

 

SCC/ml 

x 10
3
 

Масти 

(%) 

Протеини 

(%) 

Лактоза 

(%) 
SNF (%) pH (%) 

Казеин 

(%) 

FPD 

(m°C) 

EC 

(mS/cm) 

Процент 

(%) 

≤200 x 10
3
 (N=25) 

77,92 ± 

56,34 

2,06 ± 

1,78 

3,32 ± 

0,24 

4,80 ± 

0,19
 a
 

9,07 ± 

0,25 

6,74 ± 

0,06 

2,79 ± 

0,20 

-0,529 

± 6,86 

4,21 ± 

0,68
 а
 

36,23 

201-400 x 10
3
 (N=8) 

322,83 ± 

231,00 

2,23 ± 

0,54 

3,48 ± 

0,49 

4,64 ± 

0,31
 a
 

9,04 ± 

0,52 

6,77 ± 

0,07 

2,92 ± 

0,38 

-0,530 

± 7,27 

4,53 ± 

2,42
 a
 

11,59 

401-600 x 10
3 

(N=9) 
466,03 ± 

45,46 

2,51 ± 

0,69 

3,65 ± 

0,25 

4,77 ± 

0,20
 a
 

8,87 ± 

0,31 

6,73 ± 

0,10 

3,13 ± 

0,20 

-0,494 

± 4,04 

4,52 ± 

0,64
 a
 

13,04 

≥601 x 10
3 

(N=27) 
1.415,65

± 726,00 

2,21 ± 

0,64 

3,64 ± 

0,34 

4,13  ± 

0,57
 b
 

8,61 ± 

0,68 

6,87 ± 

0,11 

3,04 ± 

0,25 

-0,520 

±8,56 

 4,95 ±  

1,15
 b

 
39,13 

*Разликите на вредностите со различни суперскрипти во иста колона се статистички сигнификантни на ниво: а:b p<0,05 
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Резултатите прикажани во табела 11, се однесуваат на корелативната 

зависност помеѓу физичко-хемиските и хигиенските карактеристики на млекото и 

електричниот кондуктивитет. Добиените резултати укажуваат дека постои 

корелативна зависност помеѓу испитуваните параметри, при тоа забележана е 

негативна корелативна зависност помеѓу електричниот кондуктивитет (ЕС) и 

лактозата -0,47 (р<0,01), додека пак позитивна корелативна зависност е забележана 

со протеините која изнесува 0,34 (р<0,01), со соматските клетки 0,43 (р<0,01), додека 

со казеинот и рН изнесува 0,32 (р<0,05).  

 

Кај лактозата покрај со ЕС (r=-0,47; р<0,01), забележана е негативна 

корелативна зависност и со протеините (r=-0,43; р<0,01), pH (r=-0,55; р<0,01), казеин 

(r=-0,42; р<0,01), и SCC (r=-0,53; р<0,01). Додека пак, позитивен коефициент на 

корелација е забележан кај сувата без масна материја (SNF) 0,77 р<0,01 и точката на 

мрзнење (FPD) 0,69 р<0,01.  

 

Кај бројот на соматски клетки, позитивна корелативна зависност покрај со ЕС 

(0,43; р<0,01) има и со рН која изнесува 0,46  (р<0,01). Дополнително, забележана е 

негативна корелативна зависност со лактозата (r=-0,53; р<0,01), како и со сувата без 

масна материја (SNF) -0,43 р<0,01 и точката на мрзнење (FPD) -0,34 р<0,01 (табела 

11).  
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Табела 11 Корелативна зависност помеѓу физичко-хемиските параметри во млекото (N=69) 

Параметри 
EC 

(mS/cm) 
Масти (%) 

Протеини 

(%) 

Лактоза 

(%) 
SNF (%) pH (%) Казеин (%) SCC/ml FPD (m°C) 

EC (mS/cm) 1 -0,14 0,34(**) -0,47(**) -0,24 0,32(*) 0,32(*) 0,43(**) -0,24 

Масти (%) -0,14 1 0,11 -0,14 -0,07 0,09 0,16 0,15 0,28(*) 

Протеини 

(%) 
0,34(**) 0,11 1 -0,43(**) 0,24 0,12 0,99(**) 0,19 -0,10 

Лактоза (%) -0,47(**) -0,14 -0,43(**) 1 0,77(**) -0,55(**) -0,42 (**) -0,53(**) 0,69(**) 

SNF (%) -0,24 -0,07 0,24 0,77(**) 1 -0,51(**) 0,24 -0,43(**) 0,67(**) 

pH (%) 0,32(*) 0,09 0,12 -0,55(**) -0,51(**) 1 0,16 0,46(**) -0,49(**) 

Казеин (%) 0,32(*) 0,16 0,99(**) -0,42(**) 0,24 0,16 1 0,18 -0,07 

SCC/ml 0,43(**) 0,15 0,19 -0,53(**) -0,43(**) 0,46(**) 0,18 1 -0,34(**) 

FPD (m°C) -0,24 0,28(*) -0,10 0,69(**) 0,67(**) -0,49(**) -0,07 -0,34(**) 1 

**  Корелативна  зависност на ниво од p<0,01 

*  Корелативна зависност на ниво од p<0,05 
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Според податоците прикажани во табела 12, може да се забележи дека 

најголеми промени во составот на млекото има при клинички маститис. Во поглед на 

вкупниот број на соматски клетки забележани се сигнификантни разлики со 

нормалното млеко со останатите две категории кои се однесуваат на примероци со 

клинички и субклинички маститис. ЕС кај млекото со клинички маститис има 

вредност од 5,30 mS/cm, додека пак кај примероците на млеко со субклинички 

маститис изнесува 4,80 mS/cm. Помеѓу овие две групи не е забележана 

сигнификантна разлика. Примероците кои потекнуваат од крави со нормални 

четвртинки ЕС изнесува 4,32 mS/cm. Процентуалната застапеност на протеините, 

казеинот, pH укажува на константно намалување помеѓу трите групи кое е 

сигнификантно на ниво p<0,05. Дополнително, промени се забележани и кај 

процентот на лактоза кој е највисок кај нормалната група 4,70%, додека пак со 

појавата на воспалителниот процес доаѓа до нејзино намалување и кај примероците 

со субклинички маститис изнесува 4,39%, а кај примероците со клинички маститис 

процентот на лактоза е најнизок и изнесува 3,68 % (р<0,05).   

 

Табела 12 Промени во составот на млекото при клинички, субклинички 

маститис и во нормално млеко 

Испитувани 

параметри 

Mean± SD 

(CL)  

(N=9) 

 

Mean± SD 

(SUB)  

(N=17) 

Mean± SD 

(NL)  

(N=34) 

SCC/ml 
1.725.538,6000 ± 

1317459,71
a 

787.622,04 ± 

588010,26
а 

394.794,73 ± 

517052,96
b 

EC (mS/cm) 5,30 ± 0,93
a 

4,80 ± 1,00
a 

4,32 ± 0,88
b 

Масти (%) 2,35 ± 0,40
a 

2,52 ± 0,69
b 

2,07 ± 0,73
a 

Протеини (%) 4,02 ± 0,29
a 

3,65 ± 0,28
a 

3,38 ± 0,35
b 

Лактоза (%) 3,68 ± 0,59
a 

4,39 ± 0,40
a 

4,70 ± 0,32
b 

SNF (%) 8,47 ± 0,49
a 

8,93 ± 0,62
b 

9,02 ± 0,40
b 

pH 6,86 ± 0,10
a 

6,85 ± 0,11
a 

6,78 ± 0,09
b 

Казеин (%) 3,30 ± 0,25
a 

3,05 ± 0,22
a 

2,85 ± 0,28
b 

*Разликите на вредностите со различни суперскрипти во ист ред се 

статистички сигнификантни на ниво: а:b p<0,05 
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Во график 4 даден е приказ помеѓу бројот на соматски клетки, ЕС и лактозата 

кај клинички, субклинички маститис и нормално млеко. 

 

 

График 4 Графички приказ на SCC/ml, ЕС и лактозата кај клинички, 

субклинички маститис и нормално млеко 

  

Од прикажаните резултати во табела 13, од вкупниот број на анализирани 

примероци со СМТ (N=69) покажуваат дека точно позитивни (ТР) се 25 (36%), 

лажно позитивни (FP) се 3 (4%), точно негативни (ТN) се 22 (32%) и лажно 

негативни (FN) се 19 (28%), при употреба на вкупниот број на соматски клетки како 

стандард. Според добиените резултати може да се види дека висока специфичност 

од 88%, додека пак сензитивноста изнесува 57% со валидност од 68%. При тоа, 

позитивна предиктивна вредност (PPV) изнесува 89%, додека пак негативна 

предиктивна вредност (NPV) е 54%.  
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Табела 13 Процентуален приказ на резултатите добиени со California mastitis 

тест (СМТ) и употреба на SCC/ml како стандард 

Тест 
СМТ 

N % 

ТР 25 36 

FP 3 4 

TN 22 32 

FN 19 28 

Вкупен број на 

анализирани примероци 
69 

Сензитивност (%) 57 

Специфичност (%) 88 

Валидност (%) 68 

PPV (%) 89 

NPV (%) 54 

 

TP – точно позитивно, FР – лажно позитивно, TN – точно негативно, FN – 

лажно негативно, PPV- позитивна предиктивна вредност, NPV- негативна 

предиктивна вредност 

 

Во табела 14, прикажани се процентуалните вредности добиени од мерењето 

на електричниот кондуктивитет (ЕС), со користење на вкупниот број на соматски 

клетки како стандард. Од вкупниот број на анализирани примероци при мерење на 

ЕС (N=58) покажуваат дека групата на точно позитивни (ТР) изнесува 19 (33%), 

лажно позитивни (FP) се 22 (38%), точно негативни (ТN) се 13 (22%) и лажно 

негативни (FN) се 4 (7%). Специфичноста изнесува 50%, додека пак сензитивноста 

изнесува 82% со валидност од 55%. При тоа, позитивна предиктивна вредност (PPV) 

изнесува 46%, додека пак негативна предиктивна вредност (NPV) 76%. 
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Табела 14 Процентуален приказ на резултатите добиени со мерење на 

електричниот кондуктивитет (ЕС) и употреба на SCC/ml како стандард 

 

Тест 
ЕС 

N % 

ТР 19 33 

FP 22 38 

TN 13 22 

FN 4 7 

Вкупен број на анализирани 

примероци 
58 

Сензитивност (%) 82 

Специфичност (%) 50 

Валидност (%) 55 

PPV (%) 46 

NPV (%) 76 

 
TP – точно позитивно, FР – лажно позитивно, TN – точно негативно, FN – лажно 

негативно, PPV- позитивна предиктивна вредност, NPV- негативна предиктивна 

вредност  

 
Табела 15, се однесува на процентуалните приказ на резултатите добиени од 

мерењето на лактозата, со користење на вкупниот број на соматски клетки како 

стандард. Од вкупниот број на анализирани примероци при мерење на лактозата 

(N=64) укажуваат на фактот дека точно позитивни (ТР) резултати изнесуваат 19 

(30%), лажно позитивни (FP) се 16 (25%), точно негативни (ТN) се 24 (37%) и лажно 

негативни (FN) се 5 (8%). Специфичноста на резултатите изнесува 60%, додека пак 

сензитивноста изнесува 79% со валидност од 57%. При тоа, позитивна предиктивна 

вредност (PPV) изнесува 54%, додека пак негативна предиктивна вредност (NPV) 

83%. 
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Табела 15 Процентуален приказ на резултатите добиени со мерење на лактозата 

и употреба на SCC/ml како стандард 

 

Тест 
Лактоза 

N % 

ТР 19 30 

FP 16 25 

TN 24 37 

FN 5 8 

Вкупен број на анализирани 

примероци 
64 

Сензитивност (%) 79 

Специфичност (%) 60 

Валидност (%) 67 

PPV (%) 54 

NPV (%) 83 

TP – точно позитивно, FР – лажно позитивно, TN – точно негативно, FN – лажно 

негативно, PPV- позитивна предиктивна вредност, NPV- негативна предиктивна 

вредност  
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6. ДИСКУСИЈА 

6.1 Квалитетот на суровото млекото и маститисот  

 

Следењето на здравствената состојба на млечните крави е неопходна со цел 

да се добие квалитетно и хигиенски исправно млеко (Boboš et al., 2012). Во 

интензивното производство на млеко, маститисот, односно заболувањето на 

млечната жлезда, претставуваат едни од најважните и најактуелните болести кои се 

јавуваат кај високо млечните крави. Токму поради тоа здравата млечна жлезда е од 

пресудно значење за постигнување на максимална продуктивност и профитабилност 

(Galfi A., 2016). Присуството на маститис на млечните фарми укажува на сериозен 

проблем во млечното стадо и истиот е поврзан со намалување на приносот на млеко, 

економски губитоци како и намалување на квалитетот на суровото млеко. 

Воспалението на млечната жлезда најчесто настанува како резултат на интеракција 

со микроорганизми, од кравата или од околината, при што резултира со појава на 

клинички или субклинички маститис. Со клиничкиот преглед на кравите лесно може 

да се открие клиничкиот облик на маститис кој се карактеризира со присуство на 

главните знаци на болеста (црвенило, оток, температура, болка и намалено 

производство на млеко), додека дијагностицирањето на субклиничките маститис е 

потешко и потребно е да се направи изолација на причинителот и откривање на 

инфламаторните компоненти во млекото (Nielen et al., 1995).  

 

Се смета дека околу 2-3 % од млечните крави имаат клинички маститис, иако 

најмалку 40% од сите крави се инфицирани со некој од причинителите на маститис 

(Stojanović et al., 2001). На почетокот на истражувањето извршено е измолзување на 

млекото на црна подлога при што добиените резултати укажуваат дека 11,25% од 

вкупните испитани примероци (N=80), се засушени  четвртинки (табела 6), односно 

четвртинки кои не се во функција. До слични резултати дошле и Galfi A., (2016), 

каде како нефункционални четвртинки утврдиле 8,54% при врзан систем на држење 

на кравите, додека пак кај кравите кои биле држени во слободен систем застапеноста 

на нефункционални четвртинки изнесува околу 8,33%. Persson Waller et al. (2014) 
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утврдиле помала преваленца на нефункционални папили која изнесувала 2,64% пост 

партум и 2,8% во периодот на пресушување.  

 

Покрај тоа, во нашето истражување во ист процент е присутен и клиничкиот 

маститис на фармата со процентуална застапеност од 11,25% (табела 6). До слични 

податоци дошле и  Tolosa et al., (2015) каде е утврдено застапеност од 11% клинички 

маститис на ниво на фарма. Lakew et al., (2009) и Olde Riekerink et al., (2008) 

утврдиле повисока преваленца на клинички маститис од 26,5% и 23% во нивните 

истражувања.  

 

При тоа, според нашите резултати најголем процент на нефункционални 

четвртинки отпаѓа на предните при што предна лева четвртинка е застапена со 

8,75%, а кај предна десна 6,25% (табела 7, график 1).  Процентуалната застапеност 

на задните четвртинки е помала и изнесува 2,5% за задна лева и 5% за задна десна 

четвртинка (табела 7). До слични резултати дошла и Galfi A., (2016), каде е 

забележана поголема процентуална застапеност на нефункционални предни 

четвртинки. Причините за појавата на нефункционалност на задните четвртинки 

најчесто се должи на трауми на папилата (нагазување, повреда со оштри предмети), 

додека пак нефункционалноста на предните четвртинки настанува како резултат на 

неправилна работа на системот за молзење при што доаѓа до слепо молзење или до 

премолзување на кравите. При тоа на овој начин се зголемува притисокот, односно 

вакуумот, кој го оштетува ткивото на папилата, при што на почетокот се забележува 

црвенило и оток на папилата, создавање на кератински прстен околу цицниот отвор, 

како и поткожно крварење (Boboš and Vidić, 2005; Bačić, 2009). Истражувањата 

покажале дека нефункционалните папили можат да бидат еден од предиспонираните 

фактори за појава на интрамамарна инфекција кај кравите и дека кравите кои имаат 

нефункционални папили често имаат проблем со субклинички маститис (Persson 

Waller et al.,, 2014).  

 

Дополнително, според податоците прикажани во табела 8, може да се 

забележи дека добиените резултати ги надополнуваат само претходните добиени 

вредности прикажани во табела 7. Добиените податоци укажуваат на фактот дека 
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постојат сигнификантни промени во поглед на ЕС по четвртинки и тоа помеѓу 

предна десна четвртинка (PD) (4,96 mS/cm) и задна десна четвртинка (ZD) (4,26 

mS/cm) p<0,05. Процентот на лактоза се движи во границите од 4,45% до 4,57% 

помеѓу четирите испитувани четвртинки и истиот и не покажува сигнификантни 

разлики. На ова се надоврзува и бројот на соматските клетки кој кај сите четвртинки 

е над 400.000 клетки/ml, но и покрај тоа не се забележани сигнификантни вредности 

кај овој параметар.  

 

Направеното истражување укажува на високата застапеност на субклинички 

маститиси во млечното стадо кое може да се види како резултат на просечниот висок 

број на соматски клетки добиен од вкупниот број на анализирани примероци кои ги 

надминуваат законски барања согласно Правилникот и изнесува 680,40 х 10
3
 

клетки/ml (табела 9). Покрај тоа, има отстапување и кај процентот на млечни 

мастите кои изнесуваат 2,15% кои минимално треба да бидат 3,2% и рН вредноста 

која во нашите истражувања изнесуваше 6,80, а истата треба да се движи во 

границите од 6,5-6,75. Останатите физичко-хемиски параметри се во рамките на 

барањата наведени во Правилникот (Правилник за барањата за квалитетот на 

суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните 

производи и употребата на нивните називи, квалитетот и активноста на стартер 

културите, сирилата и другите специфични материи и начинот на нивна употреба, 

начинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и 

дозволеното отстапување во однос на тежината во однос на декалираната, 

Службен весник 96/2011).    

 

6.2 Соматските клетки  

 

Соматските клетки во млекото претставуваат индикатор за здравствената 

состојба на вимето како и за хигиенската исправност и квалитетот на млекото. Голем 

број на фактори кои се во меѓусебна интеракција влијаат на бројот на соматските 

клетки во млекото, како што се периодот на лактација, бројот на лактации, односно 

староста на животните, приносот на млеко, неправилното молзење, стресот, 
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хроничните болести како и механичката повреда на ткивото на вимето (Laevens et al., 

1997; Pyörälä, 2003; Boboš and Vidić, 2005). Најзначаен фактор кој доведува до 

зголемување на бројот на соматските клетки во млекото е интрамамарната 

инфекција.  

 

Зголемувањето на вкупниот број на соматски клетки во суровото млеко 

најчесто е пропратено и со промени во физичко -хемискиот состав. Резултатите 

прикажани во табела 10 се однесуваат на промените кои што настануваат во 

составот на млекото, како резултат на зголемувањето на бројот на соматските 

клетки. Електричниот кондуктивитет во млекото, забележавме дека постепено се 

зголемува со зголемувањето на бројот на соматските клетки. Сигнификантни 

разлики се утврдени само помеѓу групата кај која бројот на соматски клетки 

изнесува над 600.000 клетки/ml во споредба со останатите група (p<0,05). Покрај тоа, 

иако имаме зголемување на кондуктивитетот на млекото кога бројот на соматските 

клетки изнесува над 200.000 клетки/ml (4,53 mS/cm (201-400 x 10
3
 SCC/ml) и 4,52 

mS/cm (401-600 x 10
3
 SCC/ml), сепак не се забележани значајни разлики, за кои 

сметаме дека се должат на малиот број на примероци во овие две групи (N=8 и N=9, 

соодветно). Дополнително  ЕС може да има и значителни варијации и во отсуство на 

маститис кое може да се должи како резултат на голем број на фактори  како што се 

фазата на лактација, староста на кравите, интервалите на молзење како и 

кондицијата на кравата (Biggadike et al. 2000). Факторите како температура на 

млекото, рН и процентот на млечната маст можат да имаат ефект при мерењето на 

ЕС (Qayyum et al. 2016) . 

 

Според добиените резултати позитивна корелативна зависност на ЕС е 

забележана со протеините, рН, казеинот и бројот на соматски клетки, додека пак 

единствено со лактозата е забележана негативна корелативна зависност (r= -0,47, 

p<0,01) (табела 11). Вкупната сува материја во млекото е параметар кој има големо 

значење за составот на млекото, во чиј состав влегуваат протеините (казеинот), 

мастите, лактозата, минералните материи и витамините. Во нормални услови 

млекото добиено од здраво виме ќе има избалансиран сооднос на хемискиот состав, 
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кој се добива како резултат на избалансирана исхрана на млечните крави (Kholif et 

al. 2014; Villeneuve et al. 2013). 

 

Во табела 12, прикажани се промените кои настануваат во составот на 

суровото млеко при клинички и субклинички маститис и истите се споредени со 

нормалното млеко. Може да се забележи дека постојат значајни разлики помеѓу 

нормалната група на млеко со клиничката и субклиничката група во поглед на 

електричниот кондуктивитет (p<0,05). До слични резултати дошле и Norberg, E., et 

al., (2004) каде забележале зголемување на електричниот кондуктивитет помеѓу 

трите дефинирани групи. Добиените вредности за ЕС во нивното истражување се 

повисоки, односно вредностите на нормалното млеко изнесуваат 5,30 mS/cm, додека 

во нашето истражување тоа веќе упатува веќе на клинички маститис. Разликите во 

резултатите може да се должат на различниот начин на мерење на електричниот 

кондуктивитет (проточно мерење со помош на сензорни кои се монтирани на 

линијата за молзење), различниот начин на класификација на резултатите, 

временскиот интервал на истражување како и бројот на испитувани примероци.  

Според нивното истражување 80,6% од клиничките и 45,0% од субклиничките 

примероци биле точно класифицирани со примена на ЕС, додека пак нормалните 

74,8 % од вкупниот број на анализирани примероци.  

 

Дополнително, доаѓа и до намалување на процентот на лактоза во млекото со 

субклинички (4,39%) и клинички маститис (3,68%) во споредба со нормалното млеко 

(4,70%). До слични резултати дошле и Ogola, H., et al., (2007) каде забележале 

дополнително и зголемување на концентрацијата на Na, Cl и рН вредноста, а 

намалување на процентот на лактоза, Ca и К при зголемување на бројот на 

соматските клетки во млекото. Овие промени се должат на намалената секреторна 

активност на клетките како и зголемената активност на млечниот епител Ogola, H., et 

al., (2007).  
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6.3 Калифорнија маститис тест (СМТ) 

 

Бројот на соматски клетки во млекото претставува доста сигурен тест кој во 

најголема мера е најблиску во поглед на добиените вредности за сензитивност, 

специфичност, позитивните и негативните предиктивни вредности, споредено со 

микробиолошките резултати (Sharma N., et al., 2010). Покрај тоа за одредување на 

вкупниот број на соматски клетки потребен е искусен персонал, соодветна 

лабораториска опрема, токму поради тоа се наметнала потребата од користење на 

брзи тестови на фарма како СМТ кои што ќе можат да се користат како алтернатива 

(Sharma N., et al., 2010). СМТ тестот е прифатен како брз, едноставен и сигурен 

метод за идентификација на кравите кои имаат променета секреција и субклинички 

маститис. При тоа, на основа на резултатите од СМТ може индиректно да се одреди 

бројот на соматски клетки кај поединечните примероци на млеко, но и кај збирните 

примероци (Galfi A., 2016).  

 

Во табела 13 прикажани се резултатите кои се добиени со користење на СМТ 

каде како стандард е земен бројот на соматски клетки. При тоа како лажно 

позитивни се 4% од испитуваните примероци, додека пак лажно негативната 

изнесува 28%. Во споредба кај испитувањата на Galfi A., (2016) таа вредност 

изнесува 13,33% за лажно позитивна во периодот пред пресушување на кравите, 

каде како стандард се земени бактериолошките испитувања. Sharma et al., (2010) 

наведнува дека лажно позитивната реакција на СМТ изнесува 23,79%, додека пак 

лажно негативната 25,72%. Додека во Galfi A., (2016) лажно негативната изнесува 

22,86%. Во истражувањата на Varatanović et al., (2010) од 102 бактериолошки 

негативни примероци на млеко, СМТ тестот бил позитивен кај 11 примероци, додека 

пак од 126 бактериолошки позитивни примероци на млеко само кај 10 примероци 

СМТ дал негативна реакција.  

 

 Сензитивноста на СМТ во нашето истражување изнесуваше 57%, а во 

истражувањето на Galfi A., (2016) кај прсушните крави сензитивноста на тестот 

изнесува 75%, додека пак во периодот на рана лактација осетливоста е 87,5%. СМТ 

тестот се покажал како добар метод за откривање на пореметена секреција кај 
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кравите како и интрамамарна инфекција (Galfi A., 2016). Sharma et al., (2010) утврдил 

поголема сензитивност на тестот (86,07%), додека пак Langer et al., (2014) има 

утврдено пониска сезнитивност кој изнесува 60,1% во споредба со нашите 

истражувања.  

 

Специфичноста на тестот изнесува 88% во нашите истражувања, додека пак 

во истражувањата на Galfi A., (2016) таа специфичност на тестот во периодот пред 

пресушување на кравите изнесува 86,67%, а во периодот на рана лактација изнесува 

87,5%. Според истражувањата на Dingwell et al., (2004) сензитивноста на СМТ 

четири дена после партус изнесува 82,4%, а специфичноста 80,6%, што укажува дека 

оваа метода може да се применува со успех во утврдувањето на пореметување на 

секрецијата на вимето и субклинички маститис во текот на периодот на раната 

лактација. Валидноста на тестот според испитувањата на  Langer et al., (2014) 

изнесува 61,56%,  Reddy et al., (2014) 73,33% додека според резултатите на Sharma et 

al., (2010) валидноста на СМТ изнесува 75,52%.  

 

6.4 Електричен кондуктивитет(ЕС) 

 

Мерењето на електричниот кондуктивитет на млекото со цел детекција на 

интрамамарна инфекција се базира на промената на концентрацијата на јони во 

млекото која настанува за време на воспалителниот процес. За време на маститис 

доаѓа до зголемување на концентрацијата на јоните на натриум и хлор во млекото 

што доведуваат до зголемување на електричната спроводливост (Kitchen, 1981). 

Истовремено, се забележува и намалување на концентрацијата на јоните на калиум и 

лактоза во млекото (Nielen et al.,, 1992). Biggadike et al., (2000) наведуваат дека многу 

фактори влијаат на електричната спроводливост, како што се температурата на 

млекото, рН и концентрацијата на масти во млекото, покрај тоа и периодот на 

лактација, староста на животното, молзењето и еструсот.  

 

Во табела 14 прикажана е сензитивноста и специфичноста при мерењето на 

електричниот кондуктивитет. Сензитивноста на тестот во нашите истражувања 

изнесува 82%. До слични резултати дошле и Mansell и Seguya (2003) каде забележале 
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сензитивност од 51%, додека пак Langer et al., (2014) утврдиле значиелно ниски 

вредности на сензитивност во споредба со другите автори и изнесувала 12,5%. Galfi 

A., (2016) наведува дека сензитивност на тестот во периодот на пресушување 

изнесува 74,32%, додека во текот на раната лактација истата била изразито мала 

2,86%.  

 

Што се однесува до специфичноста на тестот истиот изнесува 50%. 

Специфичноста на тестот исто така се разликува во периодот на пресушување  и 

истата изнесувала 30,26%, додека во рана лактација 92,31%. Според истражувањата 

на Mansell и Seguya (2003) специфичноста на тестот изнесувала 71%, додека пак 

Nielen et al., (1992) забележале висока специфичност која изнесувала 94%. Покрај 

тоа, Langer et al., (2014) смета дека можноста за утврдување на субклиничката форма 

на маститис измерена со Драмински маститис детектор е релативно ниска и изнесува 

7,6%. Додека пак валидноста во нашите истражувања изнесува 55%. Според 

добиените резултати на Galfi A., (2016) при мерење на електричниот кондуктивитет 

со Драмински тест утврдено е дека валидноста на тестот во периодот на 

пресушување изнесува 52%, додека во периодот на рана лактација 48,65%. Додека 

пак Langer et al., (2014) утврдил валидност со Драмински тест од 59,05%. 

 

Од резултатите (табела 14) може да се забележи дека процентот на лажно 

позитивни е висок и изнесува 38%. Валидноста на рачните инструменти за мерење 

на електричната спроводливост во дијагностицирањето ја испитувале многу автори. 

Musser et al., (1998) укажуваат дека 71% од тест позитивните примероци биле 

бактериолошки негативни и незначителните патогени за маститис биле изолирани 

кај 11% од негативните примероци на млеко, што го наведува како недостаток при 

мерењето со електричната спроводливост на млекото за детектирање на 

интрамамарната инфекција. Според Galfi A., (2016) исто така и стадиумот на 

лактација игра значајно влијание врз вредностите на ЕС. Зголемена инциденца на 

субклинички маститиси е забележана во периодот на доцна лактација кај 74,14% од 

испитуваните примероци, додека во периодот на рана лактација пореметување во 

секрецијата на вимето е забележана кај 5,45% од примероците (Galfi et al., (2015), 

при испитување со Драмински маститис детектор. Дополнително, забележале дека 
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просечните вредности на електричната спроводливост кај млекото во периодот на 

пресушување зависи од видот на патогените микроорганизми кои се изолирани во 

млекото. Примероците кај кои биле присутни позначајните маститис патогени 

микроорганизми (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

dysgalactiae и Enterococcus faecium) имале значително пониски вредности на 

електрична спроводливост во споредба со примероците на млеко каде не е забележан 

раст на бактериите како и примероците на млеко каде се идентификувани со 

понезначајни маститис патогени.  

 

Според Norberg et al., (2004) маститичните крави не мора секогаш да имаат 

зголемен електричен кондуктивитет кај млекото од инфицираните четвртинки на 

вимето, но варијациите на електричниот кондуктивитет кај таквите четвртинки се 

поизразени и повисоки во споредба со неинфицираните четвртинки на вимето. При 

мерењето на електричниот кондуктивитет во млеко се наидува на потешкотии кога е 

во прашање инфекција на вимето со помалку значајните патогени микроорганизми 

(Woolford et al.,, 1998). Според ова, овие автори полесни ги идентификувале 

интарамамарните инфекции со позначајните маститис патогени микроорганизми, во 

споредба со понезначајните маститис патогените микроорганизми кои доведуваат до 

помали оштетувања на ткивото на вимето и воспаление, како и тоа дека овие 

инфекции најчесто го зафаќаат каналот и цистерната на боската. Според тоа, 

Woolford et al., (1998) укажува на потешкотии во однос на толкувањето на 

резултатите при мерењето на електричниот кондуктивитет кои се јавуваат како 

резултат на големите варијации на вредности на ЕС кај неинфицираните четвртинки 

на вимето помеѓу кравите, помеѓу четвртинките на вимето од иста крава, како и 

измеѓу различниот период на молзење кај истите четвртинки на вимето. Големите 

отстапувања на електричниот кондуктивитет на млекото во периодот на 

пресушување и раната лактација се смета дека е како резултат на физиолошко 

зголемување на концентрацијата на хлориди во млекото (Linzell i Peaker, 1975). 

Seguya i Mansell (2000) забележале најмал електричен кондуктивитет кај 

примероците на млеко кои се инфицирани со позначајни маститис патогени.   
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Langer et al., (2014) објаснува дека намалениот електричен кондуктивитет на 

млекото кај инфицираните четвртинки на вимето настанува како резултат на 

зголемена пермеабилност на капиларите во текот на интрамамарната инфекција и 

транспортот на јоните на натриум, калиум и хлор во луменот на алвеолата при што 

доаѓа до зголемување на нивната концентрација во млекото.   

 

Експерти од IDF Hamann J., и Zecconi A., (1998) објавиле мета-анализа за 

електричниот кондуктивитет (ЕС) во која заклучиле дека ЕС не дава задоволителни 

резултати за детекција на субклинички и клинички маститис. Според нивното 

истражување способноста на ЕС за да го предвиди клиничкиот маститис може да се 

разгледува на два начини. При тоа, доколку како критериум за дијагноза се земат 

клиничките знаци на животното во тој случај сензитивноста изнесува 68%, 

специфичноста 82%, PPV 58%, NPV 82%. Додека пак доколку како критериум се 

земени бројот на соматски клетки сензитивноста останува на исто ниво од 68%, 

специфичноста се зголемува на 88%, процентот на PPV и NPV изнесува 72% и 85%, 

соодветно. Кај субклиничкиот маститис како како критериум е земена интра 

мамарната инфекција сензитивноста изнесува 61%, специфичноста 66%, PPV 55% и 

NPV 70%.  

 

6.5 Лактоза  

 

Како резултат на оштетување на ткивото при појава на маститис и 

намалувањето на синтетичката способност на ензимскиот систем на секреторните 

клетки, доаѓа и до намалување на биосинтезата на лактозата (Pyörälä, S. 2003). 

Постојат мали варијации на лактозата во текот на лактацијата и од една до друга 

лактација, па поради тоа се смета дека може да биде и еден од параметрите за 

маститис (Kitchen B., 1981). Според Pyörälä, S. (2003), лактозата може да се користи 

како индикатор за маститис, бидејќи истата се намалува за време на воспаление. 

Според добиените резултати во нашето истражување сензитивноста изнесува 79%, 

додека пак специфичноста 60% (табела 15). При детекција на маститисот 

сензитивноста на методот е исклучително значајна. Способноста на лактозата да 
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утврди интрамамарна инфекција согласно предвидените граници од 4,7% чија 

вредност се однесува кога бројот на соматските клетки е до 100.000 клетки/ml 

изнесува 60,8% за сензитивноста, и 80,6% за специфичноста (Pyörälä, S. 2003).   
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7. ЗАКЛУЧОЦИ 

 

Врз основа на добиените резултати од магистерската работа можат да се 

извлечат следните заклучоци: 

1. Од вкупниот број на анализирани примероци (N=80) 11,25 % се 

пресушени четвртинки, 11,25% се четвртинки со клинички маститис 

2. Со помош на California Mastitis Test (СМТ) утвредено е дека во најголеми 

процентуални промени се забележани кај предните четвртинки со 

споредба со задните четвртинки, при што забележани се и разлики во 

поглед на електричниот кондуктивитет помеѓу предните и задните 

четвртинки 

3. Со зголемувањето на бројот на соматските клетки во млекото доаѓа и до 

зголемување на електричниот кондуктивитет. Највисоки вредности се 

забележани кај четвртата дефинирана категорија според бројот на 

соматските клетки (≥600.000 клетки/ml) од 4,95 (mS/cm), во споредба со 

нормалната група на млеко (≤ 200.000 клетки/ml) 4,21 (mS/cm). 

4. Со зголемувањето на бројот на соматските клетки во млекото доаѓа и до 

намалување на процентот на лактоза. Најниски вредности се забележани 

кај четвртата дефинирана категорија според бројот на соматските клетки 

(≥600.000 клетки/ml) од 4,13%, во споредба со нормалната група на млеко 

(≤ 200.000 клетки/ml) 4,80%. 

5. Утврдена е корелативна зависност помеѓу ЕС и протеините (r=0,34), ЕС и 

рН (r=0,32), ЕС и казеин (r=0,32), ЕС и SCC (r=0,43) и негативна 

корелативна зависност помеѓу ЕС и лактозата (r= -0,47). 

6. Кај дефинираните категории на млеко (CL, SUB и NL) утврдено е 

зголемување на бројот на соматските клетки кај групата со клинички и 

субклинички маститис во споредба со нормалната група. Промени се 

забележани и во ЕС кај двете групи (CL и SUB) во споредба со 

нормалната група на млеко (NL) кој се зголемува. Додека пак процентот 

на лактоза се намалува кај двете групи (CL и SUB) во споредба со 

нормалното млеко. 
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7. Најдобри резултати во поглед на сензитивноста на  тестот се добиени со 

ЕС (82%), потоа со лактозата (79%) и на крај со СМТ (57%), од вкупниот 

број на анализирани примероци. 

8. Најдобри резултати во поглед на специфичноста се добиени со примена на 

СМТ (88%), лактозата (60%) и ЕС (50%), од вкупниот број на анализирани 

примероци. 

9. Со оглед на тоа дека сензитивноста на тестот претставува способност на 

тестот да ги открие сите позитивни, односно инфицирани единки, ова 

упатува на фактот дека примената на ЕС и процентот на лактоза дава 

поверодостојни резултати, во споредба со СМТ тестот.  

10. Во поглед на специфичноста на тестот каде се согледува неговата 

можност да ги детектира сите негативни, односно здрави крави подобри 

резултати се добиени со СМТ тестот, што е само уште еден доказ дека 

потребна е обука на лицето кое го изведува тестирањето со цел правилна 

интерпретација на добиените резултати. 
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8. ПРИЛОЗИ 

  

Измолзување на млекото на СМТ  

  

Интерпретација на добиените резултати од измолзувањето на млекото на СМТ, каде може да 

се забележи и присуство на клинички маститис 
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Испитување на млекото со СМТ 

 

  

Интерпретација на добиените резултати од СМТ 
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Интерпретација на добиените резултати од СМТ 

 

Мерење на електричниот кондуктивитет  
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