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Colostrum collected from cows (of varying age and fodder) 
was studied for no. of somatic cells and microorganisms 
and chem. compns. to assess its applicability in prodn. of 
probiotics. The colostrum contg. 0.4–1 somatic cells in 1 
mL was found the most suitable raw materiel. 

Badaniami objęto próby siary pozyskane 
w dwóch stadach bydła rasy polskiej holsz-
tyńsko-fryzyjskiej. W próbach tych określono 
liczbę komórek somatycznych, zawartość biał-
ka, tłuszczu, suchej masy, ogólną liczbę drob-
noustrojów, kwasowość czynną, zawartość Ca, 
Mg, Na, Cl, P i K oraz udział albuminy surowiczej, 
α-kazeiny, β-kazeiny, κ-kazeiny, α-laktoalbuminy 
i immunoglobulin klasy G. Stwierdzono, że sia-
ra krów wieloródek utrzymywanych w systemie 
wolnostanowiskowym, o liczbie komórek soma-
tycznych 0,4–1 mln/mL charakteryzuje się opty-
malnymi parametrami technologicznymi do pro-
dukcji probiotyków, a odnotowane wyniki mogą 
być pomocne w otrzymaniu surowca o pożąda-
nych właściwościach fizykochemicznych, nie-
zbędnych do uzyskania wysokiej jakości pro-
duktu końcowego. 

Określenie probiotyk pochodzi ze starożytnej greki od słów pro 
(dla) oraz bios (życie). Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które 
wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza poprzez ilo-
ściowy i jakościowy wpływ na mikroflorę jelitową i/lub modyfikację 
układu immunologicznego1, 2). Pierwsze obserwacje wpływu probio-

tyków na zdrowie człowieka prowadził na początku XX w. Ilja Iljicz 
Miecznikow, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za prace 
nad odpornością (1907 r.), który wykazł pozytywny wpływ produktów 
fermentacji mlekowej na zmiany mikroflory przewodu pokarmowego 
człowieka1, 3). Rozwój przemysłu mleczarskiego, doskonalenie tech-
nologii przetwórstwa mleka oraz rosnące wymagania konsumentów 
powodują ciągłe poszerzanie liczby produktów mlecznych, głównie 
fermentowanych, które stosowane są na szeroką skalę jako naturalne 
probiotyki4, 5).

Siara należy do wciąż niedostatecznie docenianych produktów 
gruczołu mlekowego krów. Może ona być konserwowana, a następnie 
wykorzystywana jako źródło immunoglobulin, składników mineral-
nych i substancji biologicznie czynnych, nie tylko w żywieniu cieląt, 
ale i innych gatunków zwierząt oraz w diecie człowieka6–9). Siara 
w przemyśle farmaceutycznym stosowana jest jako dodatek do produk-
cji preparatów probiotycznych stymulujących odporność organizmu10). 
Posiada ona właściwości nutraceutyczne, immunomodelujące i anty-
oksydacyjne. W jej skład wchodzą substancje bakteriobójcze i bak-
teriostatyczne, w tym immunoglobuliny, laktoperoksydaza, lakteniny, 
laktoferyna, lizozym, a także leukocyty7, 8, 10). Zawiera też cytokiny oraz 
hormony wzrostu, które stymulują rozwój przewodu pokarmowego 
noworodków11). Oprócz składników odżywczych zawiera cenną mikro-
florę, w tym bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium10). 
U ludzi siara wpływa na poprawę stanu zdrowia, działa przeciwmiaż-
dżycowo, przeciwnowotworowo i antybakteryjnie, przyspiesza pro-
cesy gojenia, zmniejsza podatność na infekcje, obniża poziom stresu 
oksydacyjnego. Ma także właściwości przeciwutleniające. Z powodu 
przemian zachodzących w siarze w wyniku jej konserwacji poprzez 
liofilizację lub suszenie, dochodzi do strat znacznej ilości bakterii 
probiotycznych. Zmniejsza się także udział takich składników, jak 
immunoglobuliny, związki mineralne i białka12). Z tego powodu siara 
przeznaczona do produkcji probiotyków powinna charakteryzować się 
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odpowiednim składem i jak najlepszymi parametrami technologicz-
nymi, które zależą głównie od wieku krów, stanu zdrowia wymienia, 
indywidualnych cech zwierzęcia oraz warunków utrzymania i żywie-
nia zwierząt13–15). Głównym wykładnikiem stanów zapalnych wymienia 
jest liczba komórek somatycznych (LKS) w wydzielinie gruczołu 
mlekowego. Wraz ze wzrostem LKS następuje obniżenie zawartości 
składników mineralnych, białek kazeinowych oraz wzrost udziału 
białek serwatkowych9, 16).

Celem badań było określenie wpływu systemu utrzymania, wieku 
krów oraz LKS na zmiany wybranych parametrów technologicznych 
siary krów, pozwalających na jej wykorzystanie jako surowca do 
produkcji probiotyków. 

Część doświadczalna

Metodyka badań

Badania przeprowadzono w dwóch stadach bydła rasy polskiej 
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, w zróżnicowanych 
systemach utrzymania i żywienia. Stado A było utrzymywane w syste-
mie wolnostanowiskowym, żywione mieszanką pełnoporcjową TMR, 
o następującym składzie chemicznym: 42,45% suchej masy, 2,78% 
popiołu, 6,38% białka, 7,57% włókna oraz 1,18% tłuszczu, 3,97% 
kwasu mlekowego, 1,2% kwasu octowego, 0% kwasu masłowego, 
0,68 g/kg N-NH3 przy pH 4,28. Pasza została oceniona wg skali Fliega, 
uzyskując ocenę bardzo dobrą. W skład mieszanki pełnoporcjo-
wej TMR wchodziły: kiszonka z kukurydzy 40,16%, sianokiszonka 
36,16%, śruta rzepakowa 9,10%, śruta sojowa poekstrakcyjna 6,79%, 
młóto kiszone 2,01%, Premiks-Golmix Lacto 18 Forte 2,50% i kreator 
białkowy Blattin 3,28%. 

W stadzie B krowy utrzymywane były systemem uwięziowym, 
a podstawą ich żywienia była mieszanka zawierająca kiszonkę z kuku-
rydzy 64,75%, kiszonkę z traw 31,41%, słomę jęczmienną 2,4%, 
makuchy 1,2% i kredę pastewną 0,24%. Kiszonkę poddano ocenie, 
która w skali Fliega uzyskała ocenę dobrą. Charakteryzowała się nastę-
pującym składem chemicznym: 31,05% suchej masy, 1,85% popiołu, 
3,67% białka, 6,56% włókna oraz 0,87% tłuszczu, 2,7% kwasu mle-
kowego, 1,9% kwasu octowego, 0,13% kwasu masłowego, 0,63 g/kg 
N-NH3 przy pH 4,26. Mieszankę zadawano krowom dwa razy w ciągu 
doby, w równych odstępach czasu. Każda krowa o wydajności powyżej 
18 kg mleka otrzymywała na 2 kg produkowanego mleka 1 kg paszy 
treściwej złożonej z mieszanki zawierającej jęczmień (15%), soję 
(15–46%), pszenicę (20,5%), ziarno kukurydzy (20%), wytłoki rzepa-
czane (7,5%), otręby pszenne (10%), kredę pastewną (1,5%), Blattin 
bio mix nr 1352 (1%), wodorowęglan sodu (2%) i makuchy (7,5%).

Skarmiane pasze poddano analizie chemicznej. Skład mieszanki 
podstawowej: sucha masa 50,63%, białko ogólne 9,74%, popiół 
surowy 5,97%, tłuszcz surowy 5,46%, włókno surowe 28,20%. Skład 
mieszanki treściwej: sucha masa 88,05%, białko ogólne 18,16%, 
popiół surowy 8,02%, tłuszcz surowy 4,76%, włókno surowe 5,72%.

W każdym ze stad siarę do analiz pobrano z pierwszego pełnego 
doju po porodzie w okresie od września do grudnia. Następnie 
poddano ją mrożeniu (-20°C). Badane cechy siary analizowano 
w zależności od wieku krów (I – pierwsza laktacja; II – druga 
i trzecia laktacja) oraz w zależności od LKS w siarze: grupa 1 do 
0,4 mln/mL, grupa 2 0,4–1 mln/mL, grupa 3 powyżej 1 mln/mL. 

W próbach siary określono: LKS, zawartość białka, tłuszczu i suchej 
masy, ogólną liczbę drobnoustrojów, kwasowość czynną, zawartość 
Ca, Mg, Na, Cl, P i K oraz udział albuminy surowiczej, α-kazeiny, 
β-kazeiny, κ-kazeiny i α-laktoalbuminy. Oznaczono także zawartość 
immunoglobulin klasy G. 

Metody analityczne

Zawartość tłuszczu, białka ogólnego, laktozy, suchej masy 
oznaczono przy użyciu aparatu Infrared Milk Analizer 150 firmy 
(Bentley Instruments Inc.). Liczbę komórek somatycznych oznaczo-
no przy użyciu aparatu Somacount 150 (Bentley Instruments Inc.). 
Ogólną liczbę drobnoustrojów oznaczono metodą cytometryczną 
przy użyciu aparatu Bactocount 70 firmy (Bentley Instruments Inc.). 
Kwasowość czynną oznaczono za pomocą pehametru Level2 wg 
normy PN-A-86122.

Zawartość Ca, Mg, Na, Cl, P i K oznaczono metodą AOAC.1990 
Official methods of analysis (15th Ed.) Association of Official 
Analytical Chemists International, Arlington, VA, stosując detekcję 
przy użyciu spektrofotometrii absorpcji atomowej ASA. Poziom 
immunoglobulin klasy G oznaczono metodą Elisa przy użyciu zestawu 
Bovine IgG Elisa Quantitation Kit (Bethyl). Zawartość poszczególnych 
frakcji białek w siarze: albumina surowicza, α-kazeina, β-kazeina, 
κ-kazeina, α-laktoalbumina określono za pomocą elektroforezy wg 
metody Laemmla na żelu poliakryloamidowym w obecności SDS17).

Analiza statystyczna

Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą wieloczynni-
kowej analizy wariancji, wykorzystując program Statistica 10.0 wg 
modelu statystycznego (1):

      Yijmk = μ + si + tj + wm + (s·t)ij + (t·w)jm + (s·w)im eijmk (1)

w którym Yijmk oznacza analizowaną zmienną zależną, μ wartość 
całkowitą, si efekt stada, tj efekt wieku krów, wm efekt LKS, (s·t)ij efekt 
interakcji pomiędzy stadem a wiekiem krów, (t·w) efekt interakcji 
pomiędzy wiekiem krów a LKS, (s·w)im efekt interakcji pomiędzy 
stadem a LKS, a eijmk błąd losowy. 

Istotność różnic między grupami ustalono przy użyciu testu 
Duncana.

Omówienie wyników i dyskusja 

Zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin i immunoglo-
bulin określa biologiczne właściwości siary7, 8, 10). Związki mineralne, 
tłuszcz, kazeina, laktoza spełniają funkcję ochronną dla immunoglobu-
lin oraz hormonu wzrostu (TGF-β-2) w procesach konserwacji siary12).

Udział podstawowych składników odżywczych siary w analizowa-
nych próbach (tabela 1) odpowiadał wartościom uzyskiwanym w pra-
cach innych autorów13, 14, 18–21). Jak wynika z wcześniejszych badań, 
siara krów o większej liczbie komórek somatycznych charakteryzuje 
się podwyższonym poziomem suchej masy w porównaniu z siarą 
o niższej LKS13, 14). W stadzie A, w siarze krów pierwiastek udział 
suchej masy ulegał niewielkiemu obniżeniu wraz ze wzrostem LKS, 
a w grupie wieloródek (AII) oraz w siarze krów w stadzie B (BI i BII) 
zauważono odwrotną tendencję. Zawartość suchej masy była tam 
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wyższa w próbach siary o zwiększonej LKS. Podobne wyniki uzy-
skali inni autorzy, którzy obserwowali wzrost poziomu suchej masy 
(o ok. 7 g/L) w siarze krów o LKS 505 tys./mL w porównaniu z siarą 
o LKS 960 tys./mL18). Zawartość suchej masy w próbach siary o LKS 
do 0,4 mln/mL w stadzie B kształtowała się na niższym poziomie 
w porównaniu z siarą krów ze stada A. W pozostałych grupach pomię-
dzy stadami nie odnotowano jednoznacznych zależności. Uzyskane 
wyniki zgadzają się z rezultatami innych autorów, którzy obserwowali 
niższy udział suchej masy w mleku krów żywionych w systemie trady-
cyjnym w porównaniu z mlekiem krów żywionych w systemie TMR22). 

Obserwowano zmiany udziału białka ogólnego w zależności od 
systemu utrzymania, wieku krów oraz liczby komórek somatycznych. 
W siarze krów wieloródek o LKS powyżej 0,4 mln/mL w stadzie 
A stwierdzono wyższy o 15% poziom białka w porównaniu z siarą 
krów pierwiastek o tej samej liczbie komórek somatycznych, co 
potwierdzają wyniki badań wskazujących na wyższą wydajność białka 
mleka krów wieloródek w porównaniu z mlekiem krów pierwiastek23). 
Siara krów w stadzie B, niezależnie od wieku, oraz wieloródek w sta-
dzie A charakteryzowała się niewielkim wzrostem poziomu białka 
wraz z rosnącą LKS. Na podobne zależności wskazują wyniki badań 
innych autorów18). Zawartość białka i tłuszczu w siarze krów żywio-

nych TMR (odpowiednio 13,95% i 4,71%) kształtowała 
się na wyższym poziomie niż w siarze krów żywionych 
systemem tradycyjnym (odpowiednio 13,55% i 3,22%). 
Wzrost zawartości białka (o ok. 1,4 g/L) i tłuszczu (o ok. 
4,4 g/L) w mleku krów żywionych TMR, w porównaniu 
z poziomem tych składników w mleku krów żywionych 
w systemie tradycyjnym niezależnie od pory roku, obser-
wowali również Frelich i współpr.24).

Zawartość tłuszczu w analizowanych próbach siary 
krów starszych (AII i BII) kształtowała się podobnie do 
zawartości białka ogólnego. Stwierdzono wzrost udziału 
tłuszczu wraz z rosnącą LKS w stadzie A z 3,38% do 
5,30%, a w stadzie B z 2,44% do 5,58%. W próbach 
siary pierwiastek w stadzie A odnotowano odwrotną 
tendencję. Zarówno poziom tłuszczu, jak i białka ulegał 
obniżeniu wraz ze wzrostem LKS. W stadzie A zwięk-
szony udział komórek somatycznych w siarze wieloró-
dek wpłynął na obniżenie (p ≤ 0,01) poziomu laktozy. 
Podobną tendencję odnotowano w stadzie B w siarze 
krów niezależnie od wieku. Wyniki prowadzonych 
wcześniej badań wskazują również na obniżenie pozio-
mu tłuszczu (o 1,5–2 g/L) i laktozy w siarze w stanach 
zapalnych gruczołu mlekowego przy wyższej liczbie 
komórek somatycznych16, 18). 

Przeprowadzona analiza nie wykazała jednoznaczne-
go wpływu wieku krów na zawartość białka, tłuszczu, 
laktozy oraz suchej masy w siarze. Wyniki innych badań 
wskazywały, że poziom suchej masy i białka był niższy, 
a laktozy i tłuszczu wyższy w siarze krów pierwiastek 
w porównaniu z siarą krów wieloródek25). 

Wydzielina gruczołu mlekowego krów jest złożoną 
substancją biologiczną, która z uwagi na skład może być 
pożywką dla wielu mikroorganizmów26). W praktyce nie 
jest możliwe uniknięcie skażenia siary drobnoustroja-
mi, a na stan zdrowotny wymion istotny wpływ mają 
infekcje bakteryjne, które traktowane są jako główny 
czynnik kształtujący liczbę komórek somatycznych27, 28).
Wraz ze wzrostem ogólnej liczby drobnoustrojów (OLD) 
w wydzielinie gruczołu mlekowego obserwowano wzrost 
LKS29). Analiza wartości LKS i OLD w siarze potwier-
dziła tą zależność. W obu stadach najwyższa liczba drob-
noustrojów charakteryzowała siarę krów o LKS powyżej 
1 mln/mL. 

Odnotowano lekko kwaśny odczyn siary, który odpo-
wiadał wartościom uzyskiwanym w pracach innych auto-
rów16, 18–21). Zaobserwowano obniżenie wartości pH siary 

pierwiastek wynikające ze wzrostu liczby komórek somatycznych, 
natomiast w siarze wieloródek stwierdzono odwrotną zależność. 
Zachwieja16) podał, że wzrost LKS powodował obniżenie wartości pH 
siary. Ponadto występowała ujemna korelacja (r = -0,42) pomiędzy pH 
a poziomem immunoglobulin klasy G w siarze18). W analizowanych 
próbach nie odnotowano takiej zależności (tabele 1 i 2). Zawartość 
immunoglobulin klasy G w siarze z obu stad (tabela 2) kształtowała 
się na wyższym poziomie w próbach, w których LKS przekroczyła 
0,4 mln/mL. Uzyskane wyniki potwierdziły wyniki badań innych 
autorów, w których wykazano zwiększony poziom IgG w siarze krów 
(o ok. 10 mg/mL) przy dwukrotnym wzroście LKS18). Przeprowadzo-
na analiza nie wykazała jednoznacznego wpływu wieku krów na 
poziom IgG w siarze. Wyniki innych badań wskazywały na niższy 
(o ok. 25 mg/mL) poziom immunoglobulin klasy G w siarze krów 
pierwiastek w porównaniu z siarą wieloródek25). 

Białka serwatkowe poprawiają strawność i pobudzają apetyt oraz 
wpływają korzystnie na przeżywalność Lactobacillus pentosus oraz 
Lactobacillus rhamnosus3, 30). Pozytywnie oddziałują na wzrost bifito-
bakterii, mają zdolność zatrzymania wody oraz właściwości buforują-
ce, którymi powinna charakteryzować się żywność o właściwościach 
probiotycznych3, 31). Udział substancji białkowych w siarze kształtuje 

Table 1. Composition, microbiological quality and pH of cows colostrum

Tabela 1. Skład podstawowy, ogólna liczba drobnoustrojów oraz pH siary krów

Stado/ 
laktacja/

grupa 
LKS

Symbol 
statys-
tyczny

n
Sucha 
masa, 

%

Białko,
 %

Tłuszcz,
 %

Laktoza, 
%

OLD×
1000,
jtk/mL

pH

AI 1 x– 20
23,93B/B 15,44a/b 5,54/b 2,07B/B 843,75C/ 6,46Ac/

SD 2,67 1,49 1,34 0,24 659,50 0,00

AI 2 x– 7
20,94B/B 13,43A/ 4,45/b 2,26B/B 861,00BC/ 6,35bc/

SD 3,60 2,03 3,37 0,56 581,68 0,07

AI 3 x– 7
21,58B/B 13,59/ 4,82/b 2,43B/B 1237,50C/ 6,30Bac/

SD 3,54 4,06 1,32 0,81 456,02 0,03

AII 1 x– 19
19,74B/b 11,75Ba/ 3,38b/b 3,65Aa/b 721,00 6,31/

SD 3,98 1,32 4,14 1,11 470,89 0,08

AII 2 x– 8
25,03Ab/A 14,44b/A 4,74a/A 2,23B/a 728,00B/ 6,40/

SD 4,63 4,50 2,20 0,91 163,22 0,09

AII 3 x– 7
23,19a 15,08/ 5,30 2,05Bb/B 5618,75A/ 6,43b/

SD 1,82 6,13 3,44 1,18 5070,89 0,03

BI 1 x– 25
18,90AC/A 11,47Ac/ 3,05B/B 3,52AB/Ab 629,00 6,47

SD 1,13 3,51 2,12 0,58 579,83 0,06

BI 2 x– 9
25,14BCb/B 13,67Bac/

Ba 2,41A/ 2,06C/ 755,80 6,37

SD 3,21 0,98 3,12 0,16 634,13 0,00

BI 3 x– 7
22,85BCb/B 12,80bc/a 2,08B/Ba 2,73b/ 1520,67 6,35

SD 7,30 0,00 2,38 0,85 958,40 0,11

BII 1 x– 15
19,41Ca/A 13,10bc/a 2,44B/B 2,87C/ 611,50 6,35

SD 1,13 3,42 2,60 0,03 604,58 0,08

BII 2 x– 7
20,31C/a 15,10bc/ 3,73B/B 2,21C/ 754,00 6,39

SD 0,37 3,25 0,04 0,57 493,63 0,04

BII 3 x– 7
27,17B/ 15,16ab/ 5,58/B 1,65B/a 864,50 6,40

SD 2,45 2,30 2,57 0,43 637,10 0,04
a, b,c – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,05) w obrębie stada;
A, B,C – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,01) w obrębie stada;
a, b, c – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,05) pomiędzy stadami;
A, B, C – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,01) pomiędzy stadami.
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się na poziomie 60% suchej masy, w tym ponad 80% to białka serwat-
kowe i blisko 20% białka kazeinowe29). Wyróżnia się frakcje kazein: 
αs1, αs2, β, κ i γ, natomiast do grupy białek serwatkowych zalicza się 
m.in. albuminę surowiczą, α-laktoalbuminę, β-laktoglobulinę, lizozym 
i immunoglobuliny klasy G9, 15). 

Wyniki wcześniejszych badań wskazywały na występowanie dodat-
niej zależności pomiędzy LKS a zawartością albuminy surowiczej 
w mleku28, 32–34). W analizowanych próbach siary wykazano odwrotną 
zależność. W obu stadach siara o najniższej LKS (AI, AII i BI, BII) 
charakteryzowała się wyższym udziałem albumin. W mleku uzyskanym 
od krów, u których stwierdzono zmiany zapalne gruczołu mlekowego, 
udział kazeiny był znacznie niższy w odniesieniu do białek serwatko-
wych25). W siarze krów proporcja udziału α-kazeiny do β- i κ- wynosiła 
4–5:3:2–3 zgodnie z danymi literaturowymi35).

W sezonie zimowym mleko pochodzące od krów żywionych w sys-
temie TMR charakteryzuje się niższym udziałem białek kazeinowych 
w porównaniu z mlekiem krów żywionych w systemie tradycyjnym26). 
Na podobne zależności wskazywały uzyskane wartości. Średni udział 
białek kazeinowych w siarze krów w stadzie A kształtował się na 
poziomie 45%, a w stadzie B wynosił 45,76%.

W stadzie B siara krów wieloródek o LKS powyżej l mln/mL (BII 3) 
charakteryzowała się niższym (p ≤ 0,01) udziałem α-kazeiny w porów-

naniu z próbami siary mniejszej LKS (BII 1, 
BII 2). W stadzie A stwierdzono wzrost 
udziału tej frakcji białkowej w próbach 
siary o wyższej LKS. Obserwowano dodat-
nią zależność między udziałem β-kazeiny 
a LKS w siarze pochodzącej od krów wielo- 
ródek (prawie o 30%). W siarze pierwia-
stek stwierdzono odwrotną zależność, gdyż 
poziom β-kazeiny uległ obniżeniu o 13–16%. 
Wraz ze wzrostem LKS następowało obni-
żenie udziału β-kazeiny w mleku krów28, 36).
W stadzie B wykazano wyższą (p ≤ 0,05) 
zawartość α- i β-kazeiny w siarze krów wielo-
ródek o LKS powyżej 1 mln/mL w porówna-
niu z próbami siary krów o LKS do 1 mln/mL. 
Również w siarze krów pierwiastek w stadzie 
B stwierdzono wzrost zawartości κ-kazeiny 
w grupie o wyższej LKS. W stadzie A odno-
towano odwrotną tendencję. Najwyższy 
udział κ-kazeiny (13,96%) zaobserwowano 
w siarze wieloródek o LKS do 0,4 mln/mL 
(AII 1), a najniższy (11,09%) w siarze pier-
wiastek o LKS powyżej 1 mln/mL. Wyższy 
udział α-laktoalbuminy w stadzie A wyka-
zano w siarze krów pierwiastek o LKS do 
0,4 mln/mL, a w stadzie B odnotowa- 
no wzrost (p ≤ 0,01) udziału tej frak-
cji w próbach siary charakteryzującej się 
wyższą LKS. W stanach zapalnych gru-
czołu mlekowego udział α-laktoalbuminy 
w porównaniu z zawartością pozostałych 
frakcji białek mleka ulegał obniżeniu, ale 
jej zawartość rzeczywista rosła, co było 
konsekwencją wyższego poziomu białka 
ogólnego25, 31).

Siarę charakteryzuje wysoki udział skład-
ników mineralnych (2,75–2,85 g/L wapnia, 
0,27–0,31 g/L magnezu, 2,51–2,89 g/L 
fosforu i 0,54–0,58 g/L sodu)9, 16, 37). W ana-
lizowanych próbach zawartość wapnia 
kształtowała się na stosunkowo niskim 
poziomie i wynosiła 1,15–1,62 g/L (tabela 
3). Najwyższym jego udziałem charaktery-
zowała się siara krów starszych o LKS do 
0,4 mln/mL w stadzie B. W obu stadach 

stwierdzono niższy udział wapnia w próbach siary o wyższej LKS. 
Uzyskane wyniki znajdują potwierdzenie w wynikach innych badań, 
wskazujących na obniżenie zawartości wapnia w siarze wraz ze wzro-
stem LKS, niezależnie od wieku krów9, 34).

Wyniki wcześniejszych badań własnych wykazały zmiany w pozio-
mie zawartości fosforu, magnezu, sodu, potasu oraz selenu w siarze krów 
w zależności od wieku oraz LKS, co wpływało na wartość biologiczną 
siary9). W stadzie A w siarze pierwiastek o LKS 0,4–1 mln/mL (AI 2) 
zawartość magnezu kształtowała się na niższym (p ≤ 0,05) poziomie 
w porównaniu z próbami siary krów wieloródek o tej samej LKS (AII 2). 
W siarze pierwiastek o LKS powyżej 1 mln/mL (BI 3) odnotowano 
wyższy (p ≤ 0,05) poziom Mg w porównaniu z próbami siary krów 
wieloródek. Wyniki badań innych autorów wskazują na wzrost 
zawartości magnezu i fosforu w mleku w stanach zapalnych 
wymienia9, 38). Siara pierwiastek w stadzie B oraz wieloródek 
w stadzie A charakteryzowała się wyższym poziomem magnezu 
i fosforu w grupach o wyższej LKS, jednocześnie stwierdzono 
obniżenie zawartości potasu. Uzyskane wyniki korespondują 
z wynikami innych autorów38). Siara krów o najniższej LKS, 
w obu stadach, odznaczała się obniżonym poziomem zwartości 
sodu i chlorków w porównaniu z próbami siary o zwiększonej 
LKS. Batavani i współpr.34) podobnie wskazywali na wzrost 

Table 2. The level of particular protein fractions in cows colostrum

Tabela 2. Udział wybranych frakcji białkowych w siarze krów

Stado/ 
laktacja/

grupa 
LKS

Symbol 
statys-
tyczny

n
Albumina 
surowi-
cza,%

α-Kazeina,
%

β-Kazeina,
%

κ-Kazeina,
%

α-Lakto-
albumina,

%

IgG,
g/L

AI 1 x– 20
23,95Aa/ 25,54C/B 14,14/A 11,17 13,22Bc/Bb 17,88a/A

SD 10,97 5,24 5,16 3,26 1,02 5,70

AI 2 x– 7
11,10B/A 32,17Ba/A 12,19ac/A 11,45 9,41b/B 32,90/b

SD 1,67 6,28 2,25 2,26 2,25 12,83

AI 3 x– 7
19,18b/a 25,76C/B 11,84ac/A 11,09 7,85Aac/ 40,68b/b

SD 5,24 8,31 0,30 0,53 1,36 2,72

AII 1 x– 19
20,28/a 18,78D/B 11,29b/A 13,96/ 12,02/B 28,47b/b

SD 5,64 4,70 1,60 5,86 4,42 11,95

AII 2 x– 8
19,22 21,52ACD/B 13,10/A 11,78/a 10,65/B 35,06/b

SD 2,40 3,13 2,25 5,07 1,88 13,36

AII 3 x– 7
16,40b/ 24,51b/B 16,81c/ 11,65/a 12,75B/B 29,35

SD 3,10 9,15 4,33 6,02 4,57 10,21

BI 1 x– 25
22,96Bac/Bb 19,72BC/B 15,25A/ 9,01ac/ 10,32BC/ 25,57AC/Ba

SD 0,07 1,68 1,16 0,62 0,16 5,11

BI 2 x– 9
18,79B/B 26,42Ac 12,69B/B 9,89ac/ 9,60A/A 37,52/B

SD 2,84 8,58 3,57 0,97 3,81 6,61

BI 3 x– 7
17,55Bb/ 18,29BCa/B 13,15Ca/ 12,19ab/ 11,11BCD/ 38,77B/B

SD 9,42 3,54 5,20 2,36 5,29 4,23

BII 1 x– 15
23,30Bc/B 24,84Cbc/B 11,48 7,97Bc/b 10,16Bb/a 28,66b/Ba

SD 0,37 4,50 7,23 0,46 0,04 3,97

BII 2 x– 7
13,17A/b 22,53CD/B 16,50Cb/ 12,45Abc/ 13,31C/ 33,13Cb/B

SD 3,22 2,46 0,46 2,00 2,18 5,62

BII 3 –
7

16,44B/Bb 19,23B/A 15,60C/ 12,51A/b 13,47D/ 41,07DCa/B

SD 6,11 5,97 1,60 1,42 1,57 23,00
a, b,c – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,05) w obrębie stada;
A, B, C – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,01) w obrębie stada;
a, b, c – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,05) pomiędzy stadami;
A, B, C – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,01) pomiędzy stadami.
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zawartości sodu i chloru w stanach zapalnych gruczołu mlekowe-
go (odpowiednio: z 52,92 mg/dL do 91,97 mg/dL i z <0,14 g/dL 
do >0,14 g/dL).

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że siara o LKS 
0,4–1 mln/mL od krów wieloródek utrzymywanych w systemie wol-
nostanowiskowym charakteryzuje się optymalnymi parametrami tech-
nologicznymi, a odnotowane wyniki mogą być pomocne przy wyborze 
surowca o pożądanych właściwościach niezbędnych do uzyskania 
wysokiej jakości probiotyków.

Wraz z rosnącą LKS zmieniają się właściwości fizykochemiczne 
siary, co w konsekwencji ogranicza jej przydatność technologiczną oraz 
możliwości wykorzystania do produkcji probiotyków lub suplementów 
diety ludzi i zwierząt. Decyzje o zakupie surowca przez podmioty 
produkujące suplementy diety o właściwościach probiotycznych na 
bazie siary krów, powinny być poprzedzone pełną analizą warunków 
utrzymania oraz stanu zdrowia zwierząt, które determinują jej jakość.

Otrzymano: 29-05-2014
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Table 3. The content of selected microelements in the cows colostrums, g/L 

Tabela 3. Zawartość wybranych mikroelementów w siarze krów, g/L

Stado/ 
laktacja/

grupa 
LKS

Symbol 
statys-
tyczny

n Ca Mg K Na P Cl

AI 1 x– 20
1,47b/ 0,13Aa/A 1,44 0,40Aa/A 1,84 4,35A/

SD 0,50 0,32 0,16 0,07 0,40 0,02

AI 2 x– 7
1,15B/ 0,11Aa/A 1,25 0,51A/ 1,98 4,40A/

SD 0,29 0,07 0,13 0,04 0,12 0,03

AI 3 x– 7
1,28B/ 0,11Aa/A 1,19 0,50A/B 2,04 5,16B/b

SD 0,27 0,01 0,12 0,04 0,12 0,02

AII 1 x– 19
1,41b/ 0,123a/A 1,46 0,45A/ 2,03 4,38A/

SD 0,42 0,05 0,13 0,07 0,39 0,01

AII 2 x– 8
1,39b/ 0,22b/ 1,40 0,65b/ 2,00 4,87

SD 0,12 0,19 0,14 0,13 0,58 0,43

AII 3 x– 7
1,18B/ 0,31B/B 1,14 0,71B/ 2,27 5,11B/b

SD 0,48 0,18 0,45 0,13 0,55 0,03

BI 1 x– 25
1,53BC/ 0,12 1,47 0,63B/B 2,26 4,59a/

SD 0,21 0,08 0,91 0,10 0,37 0,39

BI 2 x– 9
1,47b/ 0,17 1,02 0,65B/ 2,40 4,70b/a

SD 0,34 0,09 0,21 0,21 0,29 0,43

BI 3 x– 7
1,28BC/ 0,33a/B 1,04 1,00Aa/A 2,72 4,84/a

SD 0,24 0,05 0,20 0,10 0,04 0,36

BII 1 x– 15
1,62A/ 0,21/ 1,12 0,70B/ 2,37 4,43a/a

SD 0,28 0,13 0,09 0,32 0,44 0,05

BII 2 x 7
1,56AB/ 0,25 1,11 0,82b/ 2,41 4,51/a

SD 0,30 0,12 0,11 0,18 0,48 0,36

BII 3 x 7
1,35BC/ 0,22b/A 0,97 0,87b/ 2,60 4,79a/a

SD 0,27 0,10 0,09 0,22 0,17 0,45
a, b, c – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,05) w obrębie stada;
A, B, C – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,01) w obrębie stada;
a, b, c – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,05) pomiędzy stadami;
A, B, C – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie (p ≤ 0,01) pomiędzy stadami.
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