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SPREMLJANJE ŠTEVILA SOMATSKIH CELIC V MLEKU PREK SPLETNEGA 

PORTALA GOVEDO
1
 

 
Minila so že tri leta, odkar smo v Sloveniji pričeli z izvajanjem rednega spremljanja števila 

somatskih celic v vseh čredah, ki so vključene v kontrolo prireje mleka. Takšen dogovor je bil 

sprejet ob potrditvi skupnega temeljnega rejskega programa za leto 2007. Na spletnem portalu 

GOVEDO (www.govedo.si) smo pripravili programsko orodje za spremljanje gibanja ISC ter 

dodali različne možnosti vpogleda v teoretični prispevek posameznih krav k kakovosti 

namolzenega mleka na kmetiji. Rejci so s tem dobili orodje za učinkovitejše odkrivanje 

problematičnih krav, ki jim omogoča uspešnejšo  sanacijo težav. 

 

ŠSC KOT INDIKATOR ZDRAVSTVENEGA STANJA VIMENA 

 

Zgodnje odkrivanje in zdravljenje mastitisa je zelo pomembno, saj povzroča med vsemi boleznimi v 

rejah krav molznic največ škode in teţav. Ob različnih moţnih načinih odkrivanja obolenj vimena, je 

ŠSC v mleku med najprikladnejšimi. Somatske celice so prisotne tudi v mleku zdravih krav. Sestavljajo 

jih epitelne celice notranjosti mlečne ţleze in levkociti. Njihovo število pa niha glede na zdravstveno 

stanje ţivali, starost in stadij laktacije. Na povečanje ŠSC lahko vplivajo posamezni dejavniki ali njihove 

kombinacije. Na kratko navajamo samo nekaj najpogostejših, ki so jih pred tem predstavili in obdelali ţe 

mnogi avtorji: 

 

 Vrsta okužbe oziroma povzročitelja mastitisa  

 

Za nekatere povzročitelje mastitisa je značilno zelo močno povečanje ŠSC, nekateri drugi pa 

povečajo ŠSC le malo. Z vidika somatskih celic so najbolj problematični povzročitelji prikritih 

mastitisov, ki povzročajo dolgotrajne okuţbe in jih teţko odkrijemo. 

 

 Pretečen čas od okužbe do vzorčenja mleka 

 

ŠSC se začne praviloma povečevati še preden lahko z drugimi metodami odkrijemo mastitis. Z 

napredujočo okuţbo se ŠSC povečuje.  

 

 Uspešnost zdravljenja 

 

Po uspešnem zdravljenju vimena se začne ŠSC v mleku postopno zmanjševati. Zmanjševanje lahko 

traja nekaj tednov, s tem da število običajno nikoli ne pade na raven, ki je bila značilna za kravo pred 

okuţbo. Tako ostane npr. v mleku prvesnic, ki imajo pred mastitisom praviloma manj kot 100.000 

celic na ml, po uspešnem zdravljenju v mleku pribliţno 150.000 somatskih celic na ml. Pri starejših 

kravah ostane po ozdravljenem mastitisu v mleku pogosto okoli 300.000 celic na ml. Vsaka okuţba 

vimena, ki poveča ŠSC, ima praviloma za posledico povečanje ŠSC do konca ţivljenja. 

 

 Zaporedna laktacija  

 

Najmanjše ŠSC je značilno za mleko prvesnic. ŠSC se s starostjo krav, oziroma z zaporedno 

laktacijo, postopno povečuje, tudi če krave ne zbolevajo za mastitisom. 

 

 

 Faza laktacije 

 

Takoj po telitvi je v mleku razmeroma veliko somatskih celic. Nato se do obdobja od 20. do 100. dne 

laktacije ŠSC zmanjša, proti koncu laktacije pa se ponovno poveča.  

 

 

                                                 
1
 mag. Janez Jeretina, univ.dipl.inţ.zoot. 
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 Število okuženih četrti 

 

Velikokrat se zgodi, da kljub vnetnim spremembam v eni ali dveh četrteh zaradi majhnega ŠSC v 

ostalih četrteh, skupni vzorec ne kaţe bistvenega povečanja ŠSC. 

 

 Mlečnost 

 

Mleko krav z veliko mlečnostjo vsebuje zaradi učinka redčenja praviloma manj somatskih celic, kot 

mleko krav z majhno mlečnostjo. 

 

 Poškodbe vimena in seskov 

 

V primeru resnih poškodb vimena in seskov se število somatskih celic poveča, ker poškodbam 

običajno sledi infekcija, organizem pa se v takšnih primerih burno odzove. 

 

 Stres in bolezni 

 

Stres, neustrezno okolje ter okuţbe in bolezni, ki niso povezane z vimenom, prav tako povečajo ŠSC 

v mleku. Prispevek večine dejavnikov, ki povečujejo ŠSC v mleku, pa je v primerjavi z mastitisom 

relativno majhen.  

 

 Molzna oprema 

 

Na povečanje števila somatskih celic lahko vpliva tudi neustrezno vzdrţevana molzna oprema. 

Običajne in tudi najpogostejše pomanjkljivosti so neustrezen podtlak v sistemu, 

neenakomerno/nepravilno delovanje pulzatorja in iztrošeni gumijasti deli. Zaradi tega je lahko molţa 

nepravilna ali pa predstavlja vir novih okuţb, ki imajo lahko za posledico pojav kliničnih oblik 

mastitisov. 

 

 Prehrana 

 

Dokazano je, da lahko na pogostnost obolevanja za mastitisom vpliva tudi prehrana molznic. Na to 

so občutljive predvsem krave z veliko mlečnostjo. Pri njih pogosto prihaja do nezadostne 

oskrbljenosti s potrebnimi minerali in mikroelementi, nemalokrat pa prihaja tudi do negativne 

energijske bilance, ki ima za posledico večjo dovzetnost organizma za okuţbe in različna obolenja.  

INDEKS SOMATSKIH CELIC 

 

V zdravljenje in preprečevanje obolenj vimena povsod po svetu vlagajo velika finančna sredstva, jasno 

pa je, da je mastitise bolje preprečevati kot zdraviti. Za iskanje problematičnih krav na podlagi ŠSC je 

razvitih ţe kar nekaj indeksov, ki naj bi bili zanesljivejši od števila samega. V Sloveniji smo po zgledu 

Danske svetovalne sluţbe ţe pred leti uvedli tako imenovani indeks somatskih celic (ISC).  

 

Indeks somatskih celic ovrednoti izmerjeno ŠSC glede na zaporedno laktacijo, količino 

namolzenega mleka in število dni po telitvi. Pri enakem ŠSC imajo večji ISC krave v prvi laktaciji, 

krave z večjo mlečnostjo in krave na vrhu laktacije. Prav zaradi upoštevanja teh dejavnikov ISC in ŠSC 

nista povezana povsem linearno. Praktično to pomeni, da krave z največjim ŠSC v hlevu nimajo nujno 

tudi največjega ISC. 

Za laţje razumevanje si vzemimo primer prvesnice, ki je imela ob kontroli (175 dni po telitvi) 25,7 kg 

mleka. V mleku te krave je bilo 193.000  somatskih celic na ml. Pri običajnem pregledu absolutnega 

števila somatskih celic verjetno ne bi niti opazili, da je ţival sumljiva. Pri pregledu indeksov pa vidimo, 

da je njen ISC=4 in smo na to ţival še posebej pozorni. Glede na to, da je bil ob predhodni kontroli 

ISC=2, bi bilo v takem primeru smiselno posvetovanje z veterinarjem, ki bo preveril, če je potrebno 

zdravljenje. 
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PRIKAZ PODATKOV ŠSC NA SPLETNEM PORTALU GOVEDO 

 

Za potrebe rejcev in strokovnih sluţb smo na spletnem portalu GOVEDO pripravili dinamični prikaz ISC 

za obdobje zadnjih 12 mlečnih kontrol. S tem je omogočen podroben vpogled na gibanje indeksa pri 

posameznih ţivalih. Tabela je podkrepljena še z grafičnim prikazom in s predstavitvijo teoretičnega 

prispevka posameznih krav k somatskim celicam v skupnem mleku. Vsem tistim rejcem, ki ne morejo 

dostopati do svojih podatkov prek spletnega portala, smo na izpisih mesečnih kontrol poleg števila 

somatskih celic (ŠSC) dodali še podatek o indeksu somatskih celic za zadnjo in predzadnjo mlečno 

kontrolo. 

 

Za laţje spremljanje podatkov o ŠSC, se je pokazala potreba po programskem orodju, ki bi rejcem in 

strokovnjakom omogočalo pregleden in učinkovit vpogled v gibanje ŠSC tako pri posameznih ţivalih kot 

tudi na ravni črede. Za ta namen smo pripravili posebno aplikacijo, ki je na voljo strokovnjakom in 

rejcem v kontroli prireje mleka. Po uspešni prijavi v spletni portal GOVEDO si lahko pogledamo 

podatke o številu somatskih celic, ki so bile izmerjene v okviru redne mlečne kontrole.   

 

 
 

Slika 1.  Vstopna stran za rejce 

 

Izbiramo lahko med moţnostmi pregleda po številu somatskih celic, indeksu somatskih celic in 

teoretičnemu deleţu somatskih celic v hlevskem vzorcu (slika 2). Prvi dve moţnosti uporabniku 

omogočata vpogled dogajanj pri posameznih ţivalih, zadnja pa pokaţe tudi prispevek posamezne ţivali k 

povprečnemu številu somatskih celic v bazenskem vzorcu. 
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Slika 2. Vstopna stran za pregled somatskih celic 

 

Pri pogledu »Število somatskih celic« (slika 3) imamo podroben prikaz gibanja njihovega števila v 

zadnjih dvanajstih mesecih, hkrati pa za vsako ţival vidimo v kateri fazi laktacije se nahaja (»Mesec po 

telitvi«). Vrednosti so podane v ŠSC x 1000. 

 
 

Slika 3. Gibanje ŠSC  pri posameznih kravah v obdobju zadnjih dvanajst mesecev 

 

Na podoben način kot število somatskih celic, je prikazan tudi ISC (slika 4). S tem dobimo nazoren 

pregled nad stanjem v čredi, saj so kontrole različno obarvane glede na velikost ISC. Na podlagi tega 

lahko rejec pravočasno ukrepa, v primeru vztrajanja povečanega ISC pa se lahko odloči tudi o morebitni 

izločitvi krave. 
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Slika 4. Gibanje indeksa somatskih celic v obdobju zadnjih dvanajst mesecev 

 

Poleg indeksa somatskih celic je na voljo tudi prikaz »Deleţ somatskih celic« (slika 5). Kravam na 

podlagi števila somatskih celic in količine namolzenega mleka izračunamo teoretični prispevek 

somatskih celic k skupni količini namolzenega mleka na kmetiji, ki ga izrazimo v odstotkih. 

Predstavljene podatke lahko poljubno razvrščamo po različnih kriterijih, istočasno pa imamo prek 

povezav moţnost vpogleda v ostale podatke mlečnosti in plodnosti, ki nas pri posamezni ţivali zanimajo. 
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Slika 5. Odstotek somatskih celic v skupnem mleku pri posameznih kravah ob zadnji mlečni kontroli 

 

Vsi rejci, ki nimajo moţnosti dostopanja do svojih podatkov o kmetiji prek spletnega portala, imajo na 

rednih mesečnih izpisih dodana podatka za ISC pri zadnji in predzadnji kontroli.  

 
 

Slika 6. Na mesečnem izpisu kontrole je poleg podatkov zadnje in predzadnje mlečne kontrole, prikazan 

tudi indeks somatskih celic (ISC). 
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GIBANJE ŠTEVILA SOMATSKIH CELIC V MLEKU KONTROLIRANIH ČRED ZA LETO 

2009 

 

V letošnjo obdelavo smo zajeli 813.100 zapisov mlečnih kontrol od 101.434 molznic iz 4.853 kmetij. 

Opazen je upad števila kmetij, ki pri redni kontroli ne dajejo mleka v analizo na ŠSC (8,6% kmetij). 

 

Vzorce mleka smo glede na vsebnost ŠSC razvrstili v 4 velikostne razrede (tabela 1). V 1. razredu se 

nahajajo vzorci krav, pri katerih naj ne bi bilo nobenega suma na moţnost obolenja vimena, v 2. razredu 

so vzorci krav, pri katerih je obolenje moţno, v 3. razredu so vzorci krav, kjer lahko z večjo verjetnostjo 

pričakujemo obolenje vimena, v 4. razredu pa so vzorci krav z veliko verjetnostjo obolelosti vimena.  

 

Tabela 1. Razvrstitev mlečnih kontrol (MK) po razredih glede na ŠSC 

 

Razred 
ŠSC na ml 

mleka 

Vse kontrole MK v prvih 100 dneh laktacije 

Število MK % Število MK % 

1 < 100.000 306.322 41,2 112.993 52,8 
2 100.001 – 200.000 145.430 19,6 32.836 15,3 

3 200.001 – 400.000 122.572 22,7 26.056 12,2 

4 > 400.000  168.455 16,5 42.093 19,7 

 

Iz tabele razberemo, da je kar pri 16,5 % mlečnih kontrol v vzorcih mleka bilo več kot 400.000 SC na 

ml. Kontrol, pri katerih je stanje zaskrbljujoče (več kot 200.000 SC na ml – razreda 3 in 4 skupaj) pa je 

več kot ena tretjina, oz. 39,2%. Nekoliko boljše stanje je pri mlečnih kontrolah ţivali, kjer so bile 

opravljene do 100 dni po telitvi. 

 

Po vpeljavi indeksa somatskih celic (ISC) v letu 2007, se ob vnosu podatkov mlečnih kontrol v CPZ 

Govedo vrednosti ŠSC samodejno pretvorijo še v indekse. Rejci imajo za svoje krave moţnost 

pregledovanja ISC tudi na spletu (www.govedo.si) in na izpisih rednih mesečnih kontrol.  

 

Na podlagi obdelave podatkov za leto 2009 je razvidno, da je problem povečanega števila somatskih 

celic (ISC 3, ISC 4 in ISC 5) izrazitejši v poletnih mesecih, z največjim odstotkom v mesecu avgustu, 

predvsem zaradi dejavnikov, ki so vezani na večje dnevne temperature (grafikon 1). Zvonasta oblika 

krivulje je najbolj izrazita pri ISC 5, medtem ko je pri ISC 4 in ISC 3 ţe manj izrazita. V primerjavi z 

letom 2008, je slika pojavnosti visokega ISC v poletnih mesecih praktično enaka. 

 

 
Grafikon 1. Prikaz gibanja ISC 3, 4 in 5 za leto 2009 v Sloveniji po mesecih 

 

 

 

V nadaljnjih obdelavah smo zajeli krave, ki so bile manj kot 100 dni po telitvi. To obdobje je zanimivo 

predvsem zato, ker dogajanja v povezavi z zdravjem vimena v tem času pomembno prispevajo k prireji 

http://www.govedo.si/
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mleka v celi laktaciji, hkrati pa je ta del v laktaciji najbolj občutljiv. ISC kaţe, da je stanje v slovenski 

kontrolirani čredi precej resno, saj se je deleţ vzorcev mlečnih kontrol z ISC 3, ISC 4 in ISC 5 (sešteto 

skupaj) pri posameznih pasmah gibal od 33,5% do 43,5%. Videti je, da imajo z zdravjem vimena največ 

teţav krave črno - bele pasme, sledijo pa jim krave rjave pasme (tabela 2).  

 

Tabela 2. Razvrstitev mlečnih kontrol (MK) v prvih 100 dneh po telitvi glede na ISC  

 

ISC 
Skupaj Rjava Lisasta Kriţanci lisaste p.* Črno-bela 

Število % Število % Število % Število % Število % 

1 92.213 46,7 14.408 45,4 31.275 52,8 14.462 52,4 32.068 40,6 

2 28.942 14,6 4.759 15,0 7.926 13,4 3.693 13,4 12.564 15,9 

3 24.215 12,3 4.173 13,1 6.932 11,7 3.073 11,1 10.037 12,7 

4 18.590 9,4 3.295 10,4 5.148 8,7 2.208 8,0 7.939 10,0 

5 33.377 16,9 5.107 16,1 7.903 13,4 3.961 14,3 16.406 20,8 

Skupaj 197.565 100,0 31.743 100,0 59.186 100,0 27.619 100,0 79.017 100,0 
* krave lisaste pasme oplemenjene z RH ali MB pasmo 

 

Z vidika reševanja teţav z velikim ŠSC v mleku je koristno 

vedeti tudi, kaj se dogaja s kravami s povečanim ŠSC.  

 

V primerjavo smo vzeli mlečne kontrole tistih krav, kjer je 

bil ISC pri predhodni kontroli enak 5 in ugotovili, da se v 

več kot polovici primerov stanje ob naslednji kontroli ne 

izboljša, torej ostane pri ISC 5 (slika 7). Izrazito izboljšanje 

(prehod iz ISC 5 v ISC 1, ISC 2 in ISC 3) smo zaznali le v 

30,0% primerov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimiva je tudi skupina krav, kjer je bil ISC ob predhodni kontroli enak 4. Pregled kontrol kaţe na to, 

da se v 30,0% primerov stanje ob naslednji kontroli še bolj poslabša (prehod ISC iz 4 v 5) (slika 8). Pri 

četrtini ostane stanje nespremenjeno. Postopno izboljšanje 

(prehod iz ISC 4 v ISC 1 in ISC 2) smo opazili pri četrtini 

primerov, pri 20,9%  vzorcev pa se pokaţe trend 

izboljševanja (ISC 3).  

Cilj rejcev bi moral biti, da pri kravah z ISC 4 čim prej 

ukrepajo in ne dopustijo poslabšanja stanja. To bi lahko 

dosegli s pravočasnim zdravljenjem in iskanjem moţnih 

vzrokov, ki lahko vplivajo na povečanje ŠSC. 

 

Seveda se kar samo po sebi zastavlja vprašanje ali je 

vztrajnost (oz. trajanje) visokega ISC odvisna tudi od tega, 

kdaj po telitvi se ta prvič pojavi. V tabeli 3 je prikazana 

vztrajnost visokega ISC pri kravah, kjer se je le ta pojavil v 

obdobju do 90-tega dneva po telitvi.  

 

 

 

 

 

Slika 7. Porazdelitev ISC pri kravah, ki so bile ob 

predhodni kontroli po ISC razvrščene v ISC 5. 

Slika 8. Porazdelitev ISC pri kravah, ki so bile ob 

predhodni kontroli po ISC razvrščene v ISC 4.  
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Tabela 3. Vztrajnost visokega ISC (4 in 5), če se pojavi v obdobju 0-30, 31-60 ali 61-90 dni po telitvi 

 

Prvi pojav visokega ISC 
Vztrajnost visokega ISC (dni po telitvi)  Odstotek  

krav (%) 0-30 31-60 61-90 91-120 n 

0 do 30 dni po telitvi 

        4610 46,0 

        1644 16,4 

        1277 12,7 

        2498 24,9 

31 do 60 dni po telitvi  

        3613 42,6 

        1872 22,1 

        3000 35,4 

61 do 90 dni po telitvi  
    3210 55,6 

    2565 44,4 

Skupaj  23.019  

 

Pri 41,0 % od vseh krav z močno povečanim ISC (4 in 5) po telitvi se je le ta povečal ţe v obdobju prvih 

30 dni po telitvi (tabela 3). Pri (46.0%) teh krav se je stanje izboljšalo v 30 dneh, pri 16,4% pa v 60 dneh. 

Ţal nimamo podatkov o zdravljenju teh krav, tako da ne vemo v koliko primerih se je stanje izboljšalo 

samo po sebi in v koliko je bilo izboljšanje kot posledica zdravljenja. Podoben deleţ krav, kjer se je 

stanje izboljšalo po 30 dneh je pri tistih, kjer se je indeks prvič povečal v obdobju od 31 do 60 dne. 

Krave s povečanim ISC v 61 do 90 dne kaţejo, da se v 55,6 % primerov stanje izboljša v 30 dneh. V 

ostalih primerih traja slabo stanje 60 dni ali več. Podatki kaţejo, da je mogoče visok ISC rešiti v 

razmeroma kratkem času, da pa v praksi kljub temu visok indeks v precej primerih vztraja dlje časa.  
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ZAKLJUČEK 

 

Zgolj sprotno pregledovanje podatkov o ŠSC v praktičnem smislu rejcu ne more dati zadovoljivega 

odgovora na vprašanja o kvaliteti prirejenega mleka in zdravstvenem stanju vimen pri molznicah. Zaradi 

tega smo vpeljali ISC, kjer krave ob vsaki mlečni kontroli razvrstimo v enega izmed 5 razredov. Na 

spletni strani navajamo tudi priporočila za ravnanje ob visokem ISC, ki naj sluţijo kot osnovno vodilo pri 

reševanju teţav. Z nazornim prikazom v tabelarični in grafični obliki, ki jo omogoča spletna aplikacija, 

lahko dobimo koristno informacijo o trenutnem stanju in obsegu kritičnih primerov povečanega ISC v 

čredi. Moţnost vpogleda v ostale podatke o prireji, plodnosti in telesnih lastnosti posamezne ţivali, pa 

lahko pomaga pri laţjem odločanju o pristopu k reševanju problema povečanega ISC ali pa o sprejetju 

odločitve o izločitvi ţivali. 

 

Podatki o gibanju ISC, kaţejo na precej neugodno stanje. V prihodnje bo potrebno temu problemu 

posvetiti več pozornosti ne samo na področju spremljanja, ampak predvsem v iskanju rešitev za 

izboljšanje stanje. Problem somatskih celic ni samo problem rejcev, ampak se bodo morale k temu 

vključiti tudi veterinarska, svetovalna in selekcijska sluţba. Po podatkih je pribliţno četrtina vzorcev 

mleka rednih mlečnih kontrol, kjer je bil indeks somatskih celic (ISC) enak 4 ali 5. To lahko kaţe na 

neustrezno zdravstveno stanje vimen teh ţivali.  

 

Po trenutnih rezultatih je povečan indeks somatskih celic pogostnejši v poletnih mesecih. Slabši rezultati 

so pri kravah mlečnih pasem (črno – bela in rjava pasma), hkrati pa ugotavljamo, da se v pribliţno 

polovici primerov stanje visokega indeksa v prihodnji kontroli ne izboljša. Zaskrbljujoče je tudi to, da se 

pri 30.1% vzorcih mleka, ki so imeli v predhodni kontroli ISC 4, ta poslabša na ISC 5.  

 

Z raziskavo smo ugotovili, da se ne glede na to, kdaj se pojavi visok indeks, ta lahko popravi ţe v 

obdobju do naslednje kontrole, oz. nekje v 30 dneh. Ţal ne razpolagamo s podatki ali je bilo izboljšanje 

stanja pri teh ţivalih posledica zdravljenja, ali pa je prišlo do njega samo po sebi. Za resnejše zaključke 

bi bilo potrebno poleg analiz mleka na ŠSC zbirati tudi podatke o obolenjih in zdravljenju ţivali. Za 

namen zajemanja podatkov o zdravljenjih ţivali na kmetiji je ţe izdelana aplikacija, ţal pa zaenkrat še 

vedno ni posluha s strani veterinarske sluţbe, da bi sistem vpeljali v prakso in ga po potrebi dopolnili. 

 

Zelo pomembno je tudi sprotno spremljanje gibanje ŠSC in ISC tako na nivoju črede kot posameznih 

ţivali. Rejci vključeni v kontrolo proizvodnosti imajo moţnost vpogleda v to dogajanje prek spletnega 

portala (www.govedo.si). 

 

http://www.govedo.si/

