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Περίληψη 

 

Στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής το διάστημα από το τελευταίο στάδιο της κυοφορίας έως και το 

πρώιμο στάδιο της γαλακτικής περιόδου είναι κρίσιμο τόσο για την υγεία του μαστού, όσο και για 

τον μεταβολισμό και την ηπατική λειτουργία τους. Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής θα μελετηθεί η εξέλιξη της υγείας του μαστού και της ηπατικής λειτουργίας αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής με και χωρίς υποκλινική μαστίτιδα, αξιοποιώντας σύγχρονες μη επεμβατικές 

μεθόδους εξέτασης που διαθέτει ο/η κτηνίατρος στο πεδίο της φάρμας.  

Θα συγκροτηθούν 2 ομάδες μελέτης (ζώα με και χωρίς υποκλινική μαστίτιδα) και θα μελετηθούν 

συνολικά 20 κλινικά υγιείς αγελάδες φυλής Holstein από μία εκτροφή της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Η 

ομάδα μελέτης των αγελάδων χωρίς υποκλινική μαστίτιδα θα αποτελείται από ζώα με ατομικό 

αριθμό σωματικών κυττάρων < 70.000 κύτταρα/ mL γάλακτος και αρνητικό αποτέλεσμα 

μικροβιολογικής εξέτασης δειγμάτων από όλα τα τεταρτημόρια του μαστού. Η ομάδα μελέτης των 

αγελάδων με υποκλινική μαστίτιδα θα αποτελείται από ζώα με υποκλινική μαστίτιδα σε τουλάχιστον 

ένα τεταρτημόριο του μαστού, ατομικό αριθμό σωματικών κυττάρων > 200.000 κύτταρα/mL 

γάλακτος, θετικό αποτέλεσμα μικροβιολογικής εξέτασης δειγμάτων γάλακτος τεταρτημορίου/ων, 

φυσιολογικό έκκριμα από όλα τα τεταρτημόρια και απουσία κλινικών συμπτωμάτων μαστίτιδας. 

Κάθε ζώο θα εξετάζεται την 7η ημέρα πριν από την είσοδό του στην ξηρά περίοδο, την ημέρα εισόδου 

στην ξηρά περίοδο, την 3η, 7η, 21η, 36η ημέρα της ξηράς περιόδου, 7 και 3 ημέρες πριν από τον 

αναμενόμενο τοκετό, την ημέρα του τοκετού και τις ημέρες 3, 7, 14, 28, 42, 56, 72, 90 της νέας 

γαλακτικής περιόδου. 

Σε κάθε εξέταση, θα μελετάται με χρήση B-mode και Doppler υπερηχοτομογραφίας, αντίστοιχα, η 

ηχοδομή του μαστικού παρεγχύματος, η αιματική ροή των υποδόριων κοιλιακών φλεβών 



(αμφοτερόπλευρα), η ηχοδομή του ηπατικού παρεγχύματος και η αιματική ροή της πυλαίας φλέβας. 

Θα λαμβάνονται δείγματα γάλακτος τεταρτημορίου για διενέργεια δοκιμής Καλιφόρνιας, 

καταμέτρηση του αριθμού σωματικών κυττάρων και μικροβιολογική εξέταση. Επιπλέον, θα 

καταγράφεται ο δείκτης θρεπτικής κατάστασης του ζώου και θα λαμβάνονται δείγματα αίματος για 

προσδιορισμό των εξής βιοχημική παραμέτρων: ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, γ-γλουταμινική 

τρανσφεράση, ολική χολερυθρίνη, τριγλυκερίδια, μη εστεροποιημένα λιπαρά οξέα, β-

υδροξυβουτυρικό οξύ, ολικές πρωτεΐνες και αλβουμίνες. Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας τα 20 ζώα 

θα σταβλίζονται στον ίδιο χώρο, θα λαμβάνουν το ίδιο ενιαίο σιτηρέσιο, θα έχουν την ίδια διαχείριση 

και θα χορηγηθεί σε όλα θεραπεία με αντιβιοτικά ξηράς περιόδου. Η στατιστική ανάλυση των 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων θα διενεργηθεί με τη χρήση μικτών προτύπων πολυμεταβλητής 

λογιστικής ή γραμμικής παλινδρόμησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν παράγοντες σταθερής και 

τυχαίας επίδρασης.  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αναζήτηση απαντήσεων στα εξής ερωτήματα: 

 Πώς μεταβάλλεται η ροή αίματος των υποδόριων κοιλιακών φλεβών και η ηχοδομή του 

παρεγχύματος του μαστού, σε σχέση με την υγεία του μαστού των αγελάδων υψηλής 

γαλακτοπαραγωγής, από την εισαγωγή τους στην ξηρά περίοδο έως την κορύφωση της 

γαλακτοπαραγωγής; 

 Πώς μεταβάλλεται η ροή αίματος της πυλαίας φλέβας και η ηχοδομή του παρεγχύματος του 

ήπατος των παραπάνω αγελάδων στο διάστημα αυτό; 

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αιματικής ροής των υποδόριων κοιλιακών φλεβών και της 

αιματικής ροής της πυλαίας φλέβας στις συγκεκριμένες αγελάδες κατά το παραπάνω χρονικό 

διάστημα; 

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αιματικής ροής των υποδόριων κοιλιακών φλεβών και των 

βιοχημικών παραμέτρων του αίματος - ενδεικτικών της ηπατικής λειτουργίας κατά το 

παραπάνω χρονικό διάστημα; 

 Μπορούν να αξιοποιηθούν οι παρατηρήσεις αυτές στο πλαίσιο προγραμμάτων επίβλεψης της 

υγείας του μαστού και στον σχεδιασμό σύγχρονων προγνωστικών μοντέλων; 
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Abstract 

 

In dairy cows, the period from late gestation to early lactation is critical for udder health, metabolism 

and hepatic function. The objective of the present doctoral dissertation is to study the progress of 

udder health and hepatic function of dairy cows with and without subclinical mastitis, utilizing 

modern non-invasive examination methods available to the veterinarian on farm site. 

Twenty clinically healthy Holstein dairy cows will be studied, from the same farm in Thessaloniki 

region, divided in two study groups (cows with and without subclinical mastitis, respectively). The 

“without subclinical mastitis” study group will include cows with individual somatic cell count < 

70.000 cells/ mL and negative microbiological examination of all four quarter milk samples, normal 

milk secretion and absence of mastitis clinical symptoms. The “subclinical mastitis” study group will 

include cows with subclinical mastitis in at least one udder quarter, individual somatic cell count > 

200.000 cells/ mL, positive microbiological examination from the infected quarter(s) milk sample(s), 

normal milk secretion and absence of mastitis clinical symptoms. Each cow will be examined 7 days 

prior to dry-off, at dry-off, on the 3rd, 7th, 21st, 36th day in dry period, 7 and 3 days prior to the expected 

calving, at calving and on the 3rd, 7th, 14th, 28th, 42nd, 56th, 72nd and 90th day in milk of the sequent 

lactation period. 

On every sampling day, the echotexture of the udder parenchyma, the blood flow of the subcutaneous 

abdominal vein (bilaterally), the echotexture of the hepatic parenchyma and the blood flow of the 

portal vein will be examined via B-mode and Doppler ultrasonography, respectively. Quarter milk 

samples will be collected for California Mastitis Test, somatic cell count and microbiological 

examination. The body condition score of the cows will be recorded and blood samples will be 

collected for the determination of the following biochemical parameters: total protein, albumin, 

triglycerides, total bilirubin, beta hydroxybutyric acid, non-esterified fatty acids, gamma-glutamyl 

transferase, aspartate aminotransferase. Throughout the whole study period, the 20 participating cows 

will be stabled in the same place, managed under the same conditions, fed the same total mixed ration 



and given a blanket dry-cow therapy with antibiotics. The statistical analysis of the repeated 

measurements will be performed using multivariate mixed or linear regression models, which will 

include fixed and random effect factors. 

This study aims to investigate the answers to the following questions: 

 How is the blood flow of the subcutaneous abdominal veins and the echotexture of the udder 

parenchyma progressing in relation to the udder health of high-yielding cows, from dry-off to 

the peak of the sequent lactation period? 

 How is the blood flow and the echostructure of the hepatic parenchyma of these cows 

progressing, from dry-off to peak of the next lactation period? 

 Is there a correlation between the blood flow of the subcutaneous abdominal veins and the 

blood flow of the portal vein of these cows during the aforementioned period? 

 Is there a correlation between the blood flow of the subcutaneous abdominal veins and the 

above-mentioned blood biochemical parameters - indicative of liver function during this 

period? 

 Could these observations be utilized in udder health monitoring programs and in the 

development of predictive models? 


