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Prosjektet «GoatMilkSCC» er i gang!

Prosjektet hadde oppstart 1 mai, og i forbindelse med dette ble det avholdt et digitalt startseminar
19 mai med 25 deltakere fra ulike forskningsmiljøer, representanter fra TINE og NSG, rådgivende
gruppe geit og tillitsvalgte representanter. Vi hadde gode og interessante diskusjoner i etterkant av
innleggene, og vi ser virkelig frem til hva dette prosjektet vil kunne binge av ny kunnskap! Her er
en kort oppsummering av innleggene som ble presentert på seminaret:

Om prosjektet
Prosjektleder, professor Siv Skeie (NMBU), orienterte om bakgrunnen for prosjektet og noen av
spørsmålene som vi ønsker at prosjektet skal gi svar på: Hva er egentlig normalt celletall i geitemelk?
Hvorfor øker celletallet i beite- og brunstperioden? Hva slags celler er det i melka? Hva betyr
celletallet for produktkvaliteten?
Prosjektet er delt inn i 5 arbeidspakker med ulike ansvarsoppgaver (Figur 1).

Figur 1. Prosjektet GoatMilkSCC er organisert i 5 arbeidspakker med ulike ansvarsområder.

I arbeidspakke 1 skal biologiske årsaker til variasjon i celletall avklares. Hvilke celletyper er til stede?
Er det andre celletyper til stede ved beiteslipp og brunst enn ved en infeksjon? Er det en
sammenheng mellom celletall og stressmarkører i melk? I arbeidspakke 2 skal sammenhengen
mellom melkas sammensetning, mikrobiota og celletall avklares. Hvordan påvirker celletallet melkas
sammensetning? Hvordan påvirkes ulike mikrobielle infeksjoner innhold av de ulike celletypene?
Hvordan påvirker celletallet nedbrytning av melkeproteiner? I arbeidspakke 3 skal sammenhenger
mellom celletall og ysteegenskaper og ostemodning avklares. Hvordan påvirker celletall og ulike
celletyper koagulering, osteutbytte og ostemodning? Påvirkes ysteegenskapene ved lagring av
råmelk med høyt celletall? Hvilke muligheter gir melk med lavt celletall for å utvikle nye ostevarianter
av geitemelk? I arbeidspakke 4 skal erfaringer fra Sveits, som også i stor grad benytter utmark- og
fjellbeiter i sommer halvåret, undersøkes. Arbeidspakke 5 har ansvar for aktiv overføring av
kunnskap til næringa. Her ligger også ansvaret for innsamling av data fra produsentene i form av
melkeprøver, analyser av kontroll- og speneprøver, spørreundersøkelser etc.
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Hva er celletall og hvordan kan celler analyseres?
Preben Boysen, førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen, forklarte at celletall er en
samlebetegnelse for flere ulike typer celler. Dette kan både være epitelceller som stammer fra
jurvevet, og immunceller. Immuncellene kan i ulik grad frigjøre enzymer som forringer
produktkvaliteten. Videre orienterte Preben om metoder for å sortere og differensiere celler. På
Melkelaboratoriene telles totalantall celler, men ved bruk av et Flowcytometer kan man sortere
immunceller fra epitelceller, og immuncellene kan videre deles inn i nøytrofile, makrofager og ulike
typer lymfocytter (Figur 2). Ved bruk av denne metoden kan man studere hva slags type celler som er
til stede i melka ved for eksempel beiteslipp og brunst, og hos friske geiter og hos geiter med
jurbetennelse. Videre kan man undersøke de ulike celletypene for å studere relevante enzymer,
betennelsesmarkører (cytokiner) osv. som frigjøres fra cellene. Disse analysene kan så kobles opp
mot totalt celletall, mikrobiologiske analyser, melkesammensetning og ysteteknologiske egenskaper.

Figur 2. Ved bruk av et flowcytometer kan ulike celler sorteres. (Figur av P.Boysen)

Celletall og ysteegenskaper
Ragnhild Inglingstad, Spesialrådgiver i TINE, orienterte om hvordan celletallet påvirker melkekvalitet
og ysteegenskaper. I forhold til kumelk, er det få studier på celletall i geitemelk, og disse har i mange
tilfeller motstridende funn. Data fra tidligere studier på norske geiter indikerer at ysteegenskapene
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påvirkes negativt ved celletall over 1.6 millioner (Figur 3).

Figur 3. Celletallets påvirkning på ysteegenskapene fnokketid (RCT) og koagelfasthet (A30), samt laktoseinnhold. Data fra
prosjektet «Kvalitetsmjølk for kvit geitost». 344 målinger av 120 geiter. (Inglingstad m.fl., 2009-2016, ikke-publisert data).

Ønsket om mest mulig geitemelk produsert på utmarksbeite og celletallsøkning i beiteperioden var
også et dilemma som ble belyst og diskutert ble belyst (Figur 4).
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Figur 4. Celletallet øker i beiteperioden. Celletall i geitemelk levert TINE i 2019.

Ragnhild presenterte også resultater fra en liten studie som ble utført i fjor. Hensikten med forsøket
var å undersøke hvordan en kraftig celletallsøkning i forbindelse med beiteslipp påvirker melkas
ysteegenskaper. Som forventet økte celletallet kraftig som følge av påkjenning og stressrespons i
forbindelse med lang transport og påfølgende beiteslipp med fremmede geiter. Gjennomsnittlig
celletall var på i overkant av 400x103 uka før beiteslipp og nesten 2500x103 rett etter beiteslipp.
Geiter som hadde relativt høyt celletall (>500x103) i utgangspunktet, økte mest rett etter beiteslipp
(Figur 5).
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Figur 5. Geitene ble delt inn i tre grupper utfra celletallsnivå før beiteslipp. Ulike bokstaver viser signifikante forskjeller
(p<0,05). (Inglingstad m.fl., ikke-publiserte data)

Selv om celletallsøkningen ved beiteslipp var betydelig, så påvirket dette ikke ysteparameterne
fnokketid og koagelfasthet i melka negativt, men det ser ut til at det er mindre synerese (utskillelse
av myse) hvis det er høyt celletall i melka.
For å studere hvordan celletallet påvirker parameterne målt i dette forsøket, ble alle dataene satt
opp i en korrelasjonsmatrise (Person’s korrelasjonsmatrise), og korrelasjonene for celletall er vist i
figur 6.

Figur 6. Korrelasjoner for celletall og målte parametere. Signifikante korrelasjoner (p<0,05) er merket med *. (Inglingstad
m.fl., ikke-publiserte data)
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Laktose, fnokketid (rct) og fett ble påvirket mest av celletallet. Ved økende celletall øker altså
fettinnholdet, laktoseinnholdet reduseres og det tar lenger tid før melka koagulerer. Videre ser vi
også at melkas proteininnhold går noe ned, pH øker og tiden det tar før koagelet oppnår ønsket
fasthet øker. Parameteren koagel shrink/synerese reduseres med økende celletall.
Denne undersøkelsen sier ikke noe om hvordan kvaliteten på sluttproduktet (ost) påvirkes ( for
eksempel faktorer som utbytte, sensoriske egenskaper, modning, lagringsstabilitet mm), men dette
får vi forhåpentligvis svar på i løpet av prosjektet!

Hva er normalt celletall hos geit og hvordan påvirker infeksjoner celletallet?
Mer enn 1 million geitekontrollprøver og over 20000 speneprøveresultater har blitt undersøkt for å
prøve finne ut hva som er vanlig celletallsfordeling ved ulike stadier i laktasjonen, alder på geita og
speneprøveresultat. Veterinær og PhD-stipendiat Marit Smistad presenterte de viktigste funnene, og
resultatene av studien publiseres snart i det prestisjetunge meiertidsskriftet Journal of Dairy Science.
Normalt celletall hos geit varierer sterkt med laktasjonsnummer og laktasjonstadium. Effekten av
laktasjonsstadium er vanskelig å skille fra effekten av sesong/beiteperiode, da vi i Norge hovedsakelig
har konsentrert kjeing på våren. Hos eldre geiter ser man at celletallet øker mer utover i sesongen
enn hos yngre geiter, og eldre geiter har også en tydeligere celletallstopp omkring brunst/paring.
Speneprøvene viser at det er Stafylokokker som dominerer dersom geita har en positiv speneprøve.
S.aureus-infeksjoner er vanligere hos unge geiter enn hos eldre. De høyeste celletallene finner man
hos geiter med infeksjon av S.aureus, S.warneri eller streptokokker. Marit konkluderte med at
celletall er en ganske god indikator for infeksjon hvis vi tilpasser grenseverdiene for
laktasjonsstadium og laktasjonsnummer. Men det forutsetter at vi ikke har én felles grense for uttak
av speneprøver (pr i dag SCC over 1 million), fordi mange infiserte ungeiter «går under radaren» og
unødvendig mange prøver tas av eldre geiter. Dette er noe vi i TINE vil jobbe videre med.

Finansiering og mål
Prosjektet «GoatMilkSCC» er tildelt midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
(FFL/JA). Dette prosjektet skal gi oss mer kunnskap om hvordan celletall påvirker
produktkvaliteten, og det er særlig forhøyet celletall som skyldes «ikke-infeksiøse» årsaker, som
beiteslipp og brunst, som skal undersøkes. Professor Siv Skeie ved NMBU leder prosjektet, og TINE,
NSG og Agroscope (Sveits) er med som partnere.

