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Úvod

Mastitída je závažných zdravotných, ekonomickým

problémom v chove kôz a negatívne ovplyvňuje aj

welfare postihnutých zvierat (Persson a Olofsson,

2011). V súčasnej dobe čoraz viac konzumentov siaha

práve po kozom mlieku a mliečnych výrobkoch z neho.

Cieľom príspevku je v stručnosti popísať problematiku

zdravia mliečnej žľazy kôz.

Mastitída

Mastitída je považovaná za jedno z najdôležitejších

ochorení vyskytujúcich sa v chovoch dojných zvierat.

Podobne ako je tomu v chove dojníc a oviec, klinická

mastitída sa taktiež aj v chove kôz vyskytuje menej

často v porovnaní s výskytom subklinickej mastitídy a

jej diagnostika je pomerne jednoduchá. Subklinická

mastitída spôsobuje pokles produkcie mlieka a zmeny

v jeho zložení, ktoré negatívne ovplyvňujú jeho ďalšie

spracovanie (Leitner et al., 2004). Subklinická mastitída

môže byť diagnostikovaná prostredníctvom rôznych

indikátorov, pričom najčastejšie sa využíva diagnostika

prostredníctvom merania počtu somatických buniek

(PSB) v mlieku a NK-testom (Persson a Olofsson,

2011; Gabli et at., 2019).

Somatické bunky v mlieku 

Mastítídy vyskytujúce sa v chovoch kôz si zaslúžia

rovnakú pozornosť aká sa venuje mastitídam

vyskytujúcim sa v chovoch dojníc. Nielen z hľadiska

vedeckého a chovateľského, ale aj z hľadiska

zdravotnej bezpečnosti pre konzumenta je potrebné

objasnenie fyziologickej hodnoty PSB v mlieku kôz ako

možného indikátora pri identifikácií intramamárnej

infekcie mliečnej žľazy. Pretože práve dobrý zdravotný

stav mliečnej žľazy je kľúčovým aspektom produkcie

kvalitného a hygienicky bezpečného mlieka.
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Conclusion

Hlavnými patogénmi spôsobujúcimi subklinickú mastitídu

v chove kôz sú koaguláza negatívne stafylokoky (KNS)

(Bergonier et al., 2003; Bagnicka et al., 2011; Gabli et at.,

2019). McDougall et al. (2010) identifikovali ako

najčastejšie vyskytujúce sa KNS Staphylococcus (S.)

simulans (55%), S. epidermidis (13%), S. caprae (12%).

V ďalšej štúdii patrili medzi štyri najčastejšie identifikované

druhy KNS: S. caprae, S. epidermidis,

S. simulans, a S. xylosus (Koop et al., 2012). S. aureus je

najčastejším kontagióznym patogénom vyskytujúcim sa

v chovoch dojných kôz (Koop et al., 2011; Gabli et at.,

2019; Smistad et al., 2021). Podľa zahraničných štúdií sa

S. aureus nachádza v 4 až 40 % bakteriologicky

pozitívnych vzoriek (Min et al., 2007; Marogna et al.,

2010). Baktérie rodu Streptococcus patria medzi druhé

najčastejšie izolované patogény z kozieho mlieka, ich

výskyt sa pohybuje na úrovni 1 až 8 % ((Moroni et al.,

2005; Marogna et al., 2012; Hussein et al., 2020).

Vo všeobecnosti sú somatické bunky mlieku používané

ako indikátor zdravotného stavu mliečnej žľazy. PSB

v mlieku kôz je ovplyvnení rôznymi fyziologickými

faktormi medzi ktoré zaraďujeme plemeno, poradie

laktácie, štádium laktácie, ruju, a taktiež faktory akými

sú stres a výživa (Leitner et al., 2007; Paape et al.,

2007; Goetsch et al., 2011). Vo viacerých štúdiách bolo

potvrdený nárast PSB v mlieku s narastajúcim štádiom

Medzi patologické faktory spôsobujúce nárast PSB

v mlieku kôz zaraďujeme intramamárnu infekciu

spôsobenú baktériami a tiež infekciu spôsobenú

lentivírusom (Sanchez et al., 2001). Podľa viacerých

autorov je intramamárna infekcia hlavnou príčinou

nárastu PSB v mlieku kôz (Raynal-Ljutovac et al., 2007;

Bagnicka et al., 2011).

Patogény spôsobujúce mastitídu
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