
Постановка проблеми. Виробництво висо-
коякісного молока-сировини в Україні на да-
ний вважається актуальним. Це передусім обу-
мовлено необхідністю забезпечення молокопе-
реробної промисловості такою молочною си-
ровиною, яка відповідає високим стандартам 
якості та безпечності. Крім того, для України 
дуже важливо, щоб вітчизняна молочна проду-
кція була конкурентоспроможною та мала ус-
пішний доступ до міжнародних ринків СОТ та 
ЄС. Щоб цього досягнути необхідно забезпе-
чити відповідність кожної ланки в ланцюгу 
виробництва молока та молокопродуктів між-
народним вимогам. Первинна ланка всього ха-
рчового ланцюга молочної продукції – це ви-
робництво молока на молочних фермах. Від 
того як налагоджено виробництво молока – 
сировини залежить конкурентоспроможність 
молокопродукції як на внутрішньому так і на 
зовнішньому ринках. Первинна ланка вироб-
ництва молокопродуктів являється основною 
для забезпечення якості та безпечності моло-
копродуктів. В Україні передбачено підняти 
вимоги до сирого молока, щоб вітчизняні мо-
локопереробні підприємства отримували сиро-
вину з такими показниками якості та безпеч-
ності, які визначені міжнародними стандарта-
ми.  
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У даній статті розкриті питання про важливі інформаційні можливості такого показника 

сирого молока, як кількість соматичних клітин, які на жаль, не використовуються 

вітчизняними виробниками через відсутність нормативних, методичних, навчальних ресурсів із 

цього питання. Показник кількості соматичних клітин у сирому молоці корів у нашій країні 

використовується тільки для встановлення ґатунку молока, в той час, як на молочних фермах 

країн ЄС, США, Канади та інших його активно застосовують для контролю за маститом, для 

управління якістю, безпечністю молока та умовами його виробництва 
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на міжнародному рівні встановлюються Комі-
сією Кодекс Аліметаріус. Ця комісія була 
створена в 1962 році спільно FAO/WHO з ме-
тою виконання “Програми продовольчих стан-
дартів для захисту здоров`я споживачів”. Ста-
ндарти, що розроблені Комісією Кодекс Алі-
метаріус признані в усіх країнах світу, а їх за-
стосування забезпечує уніфікацію методів до-
слідження та виробництва харчових продуктів 
щоб гарантувати їх якість та безпечність при 
торгівлі [3-7]. 

Україна є членом Світової Торгової Органі-
зації (СОТ) і визнала стандарти Кодекс Аліме-
таріус в Угоді по Фітосанітарним бар’єрам в 
торгівлі (Угода SPS), як стандарти для встано-
влення узгодження національних стандартів з 
міжнародними.  

Основоположними директивами Європейсь-
кого харчового законодавства (Директива (EC) 
852/2004; Директива (EC) 853/2004; Директива 
(EC) 854/2004) та стандартами Комісії Кодекс 
Аліметаріус визначено, що молоко як сирови-
на повинно бути досліджено на вміст соматич-
них клітин [4,5,8,9]. Це дослідження являється 
одним із основних серед інших досліджень 
сирого молока, що проводяться для встанов-
лення його якості та безпечності.  

Соматичні клітини молока здорових тварин 
знаходяться в межах до 100 тис/см3. До їх 
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складу входять клітини крові: лейкоцити, ери-
троцити та злущені секреторні клітини молоч-
ної залози [1-3].  

Метою даної роботи було визначення взає-
мозв’язку кількості соматичних клітин з зали-
шками антибіотиків у молоці та відсотком за-
хворювання корів на субклінічний мастит у 
стаді. 

Матеріал та методи дослідження: аналіти-
чне опрацювання літературних джерел, дослі-
дження корів на мастит клінічним обстежен-
ням та використанням швидкого маститного 
тесту – з мастидином. Дослідження кількості 
соматичних клітин у молоці окремих корів та 
збірному молоці методом Прескотта-Бріда, 
визначення залишку антибіотиків у молоці за 
загальноприйнятими методиками.  

Результати дослідження. У молоці кожної 
здорової корови, не враховуючи молозивний 
період та період запуску, кількість соматичних 
клітин знаходиться в межах до 100 тисяч на 1 
см3. Соматичні клітини дуже добре можна ба-
чити під світловим мікроскопом у пофарбова-
ному мазку молока (рис. 1, 2).  

Стресові ситуації спричиняють збільшення 
кількості соматичних клітин у молоці в 5-10 
разів порівняно до норми. Такими стресовими 
ситуаціями для корів можуть бути зміни мік-
роклімату в приміщеннях де вони утримують-
ся та дояться, зміни в годівлі, доїнні тощо. 
Найбільше збільшення соматичних клітин від-
бувається при захворюваннях корів на мастит. 
При цьому в 1 см3 молока можуть знаходитись 
сотні тисяч соматичних клітин та навіть десят-

ки мільйонів (див. рис. 1). Це можна пояснити 
тим, що при виникненні запальних процесів у 
вимені корів з кров’яного русла до нього акти-
вно мігрують лейкоцити – клітини, які викону-
ють захисну функцію і мають фагоцитарні 
властивості до збудників маститу.  

Показник кількості соматичних клітин в 
сирому молоці корів має прямо пропорційний 
зв’язок із захворюванням корів на мастит, а 
мастит в свою чергу необхідно лікувати і, в 
більшості випадків із застосуванням антибіо-
тиків. Згідно ветеринарного законодавства, 
молоко від корів, що лікуються, не повинно 
потрапляти до загального надою. Молоко від 
корів, яких лікували антибіотиками також мо-
же потрапити до загального надою. Існує зале-
жність між кількістю соматичних клітин в мо-
лоці корів та наявністю антибіотиквів у ньому 
(табл. 1.)  

Отже зі збільшенням кількості соматичних 
клітин у сирому молоці ризик наявності в ньо-
му залишків антибіотиків підвищується. 

Вітчизняними фермерами показник кількос-
ті соматичних клітин використовується одно-
боко – лише для констатування і того, щоб 
встановити ґатунок молока. При цьому ними 
не враховується така можливість використан-
ня цього показника, як отримання інформації 
щодо маститної ситуації в стаді. 

Для того, щоб показник кількості соматич-
них клітин слугував важливою інформацією 
для фермера стосовно благополуччя його ко-
рів щодо маститу, необхідно мати дані щодо 
залежності між кількістю соматичних клітин 
та станом здоров’я корів щодо цього захворю-
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Рис 1. Значна кількість соматичних 

клітин (до 12 000 тис/см3) 
Рис 2. Незначна кількість соматичних 

клітин (до 100 тис/см3) 



вання. Показник кількості соматичних клітин 
в збірному молоці корів залежить від кількості 
чвертей вим’я корів уражених маститом (табл. 
2) Як свідчать дані таблиці 2 із збільшенням 
кількості соматичних клітин в збірному моло-
ці корів, рівень захворювання корів на мастит 
в стаді збільшується в рази, що призводить до 
суттєвих збитків виробнику молока.  

Висновки. Кількість соматичних клітин у 
сирому молоці корів, є важливим офіційним 
показником якості сирого молока як в нашій 
країні, так і в розвинених країнах. Показник 

кількості соматичних клітин багатоінформа-
ційний, але в Україні використовується лише 
для визначення одного показника – ґатунку 
молока. Сучасним вітчизняним фермерам не-
обхідно використовувати показник кількості 
соматичних клітин у молоці, як важливе дже-
рело інформації, що забезпечує рядом важли-
вих показників, які відображують рівень якос-
ті та безпечності молока, стан молочної залози 
корів, рівень добробуту тварин на фермі та рі-
вень маститу в корів у стаді. 
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Кількість соматичних клітин в 1 см3 збірного 
молока ( тис/см3) 

Виявлено антибіотики, % 

400 000 1,0 

400 000 - 750 000 2,21 

більше 750 000 4,73 

Таблиця 1. Залежність між кількістю соматичних клітин у збірному молоці та наявністю 
залишків антибіотиків в ньому  

Середня кількість соматичних клітин в пробі 
збірного молока, тис/см3

 
Рівень маститу в стаді, % 

До 200 3-5 

300 - 400 10-12 

500 - 600 13- 20 

700 - 800 21- 30 

1 000 000 32,0-36,0 

Таблиця 2. Залежність між вмістом соматичних клітин у збірному молоці та рівнем маститу 
в корів на молочній фермі  
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В данной статье раскрыты вопросы о важных информационных возможностях такого пока-

зателя сырого молока, как количество соматических клеток. К сожалению, они не используют-

ся отечественными производителями из-за отсутствия нормативных, методических, учебных 

ресурсов по этому вопросу. Показатель количества соматических клеток в сыром молоке коров 

в нашей стране используется только для установления сорта молока, в то время, как на молоч-

ных фермах стран ЕС, США, Канады и других его активно применяют для контроля за масти-

том, для управления качеством, безопасностью молока и условиями его производства 

Соматические клетки, молоко, антибиотики, стресс, мастит, вымя, сорт 


