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StripStrip--cup testcup test
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Electronic somatic cell count (ESCC)Electronic somatic cell count (ESCC)
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(DMSCC)(DMSCC)



استریپ کاپ    استریپ کاپ    
این روشی است که ميتواند در چاله شير دوشی انجام شده به                     این روشی است که ميتواند در چاله شير دوشی انجام شده به                     
..دامدار کمک کند تا وجود لخته در شير اول را شناسائی کند                دامدار کمک کند تا وجود لخته در شير اول را شناسائی کند                

این کار باید هر روز، در هر گاو و برای هر کارتيه انجام شود                   این کار باید هر روز، در هر گاو و برای هر کارتيه انجام شود                   
 را می توان قبل و یا بعد از شستن پستان انجام داد                        را می توان قبل و یا بعد از شستن پستان انجام داد                       رگ زدنرگ زدن

شيرهای غيرعادی ممکن است          شيرهای غيرعادی ممکن است          
لخته بزرگ و کوچک داشته باشدلخته بزرگ و کوچک داشته باشد••
خون داشته باشدخون داشته باشد••
آبکی زرد باشدآبکی زرد باشد••



فواید استریپ کاپ     فواید استریپ کاپ     

ورم های کلينيکی را نشان می دهد           ورم های کلينيکی را نشان می دهد           
سبب ترشح اوکسی توسين می شود              سبب ترشح اوکسی توسين می شود              

شير اول را که بار ميکروبی زیادی دارد خارج می کند             شير اول را که بار ميکروبی زیادی دارد خارج می کند             
زمان شير دوشی را کوتاه تر می کند           زمان شير دوشی را کوتاه تر می کند           

با خروج ميکروبها از کارتيه آلوده، احتمال آلودگی بقيه                        با خروج ميکروبها از کارتيه آلوده، احتمال آلودگی بقيه                        
پستان ها کم می شود         پستان ها کم می شود         



CCalifornia alifornia MMastitis astitis TTestest

این تستی است بسيار ساده و ارزان               این تستی است بسيار ساده و ارزان               
این تست سبب شناسائی گاوهای دچار ورم بالينی و تحت                               این تست سبب شناسائی گاوهای دچار ورم بالينی و تحت                               

بالينی می گردد       بالينی می گردد       
 برای شناسائی گاوهای دچار ورم این تست باید در هر گاو                        برای شناسائی گاوهای دچار ورم این تست باید در هر گاو                       

و برای هر کارتيه انجام شود           و برای هر کارتيه انجام شود           
اساس کار این تست، شناسائی کمی سلولهای سوماتيک                        اساس کار این تست، شناسائی کمی سلولهای سوماتيک                        

است  است  



اساس کار سی ام تیاساس کار سی ام تی

وجود سلولهای سوماتيک در شير امری طبيعی است وجود سلولهای سوماتيک در شير امری طبيعی است 
سلولهای سلولهای % % ٢۵٢۵گلبول سفيد، گلبول سفيد، % % ٧۵٧۵سلولهای سوماتيک شامل سلولهای سوماتيک شامل 

پوششی و ترشحی می باشند  پوششی و ترشحی می باشند  
این سلولها غالبا مرده هستند این سلولها غالبا مرده هستند 

تعداد این سلولها در هنگام ورم پستان افزایش می یابند تعداد این سلولها در هنگام ورم پستان افزایش می یابند 
ورم پستان می تواند ميکروبی، فيزیولوژیک و یا فيزیکی باشدورم پستان می تواند ميکروبی، فيزیولوژیک و یا فيزیکی باشد



سی ام تی چگونه کار می کند سی ام تی چگونه کار می کند 

در درون هسته سلولهای سوماتيک اسيد نوکلئيک وجود دارددر درون هسته سلولهای سوماتيک اسيد نوکلئيک وجود دارد
این اسيد با ماده ای که در مایع تست سی ام تی وجود دارد ترکيب این اسيد با ماده ای که در مایع تست سی ام تی وجود دارد ترکيب 

می شود و توليد نوعی ژله می کندمی شود و توليد نوعی ژله می کند
بسته به ميزان اسيد نوکلئيک شدت ترکيب و نوع ژله تشکيل شده به  بسته به ميزان اسيد نوکلئيک شدت ترکيب و نوع ژله تشکيل شده به  

آن نمره می دهند آن نمره می دهند 
 سی سی  سی سی ٣٣--٢٢((ميزان مخلوط کردن شير و مایع تست مساوی است ميزان مخلوط کردن شير و مایع تست مساوی است 

)) سی سی مایع تست سی سی مایع تست٣٣--٢٢شير با شير با 



سی ام تی و رابطه آن با شمارش سلولی         سی ام تی و رابطه آن با شمارش سلولی         

Jasper, D.E. 1967. Proceedings of national mastitis council. USAJasper, D.E. 1967. Proceedings of national mastitis council. USA

33>>۵٠٠٠٠٠٠۵٠٠٠٠٠٠
۵٠٠٠٠٠٠۵٠٠٠٠٠٠ الي  الي 22١٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠ الي  الي 11۴٠٠٠٠٠۴٠٠٠٠٠
TT۴٠٠٠٠٠۴٠٠٠٠٠ الي  الي ٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠
NN ٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠صفر الي صفر الي
دامنه شمارش سلولهای سوماتيکدامنه شمارش سلولهای سوماتيکنمرهنمره

دامنه تخمينی شمارش سلولهای سوماتيک برای نمره دادن به سی ام تی دامنه تخمينی شمارش سلولهای سوماتيک برای نمره دادن به سی ام تی 



رابطه بين شمارش سلولی کل گله، درصد کارتيه های      رابطه بين شمارش سلولی کل گله، درصد کارتيه های      
آلوده و کاهش شير در هر گاو    آلوده و کاهش شير در هر گاو    

١۵٠٠٠٠٠١۵٠٠٠٠٠۴٨۴٨٧٧

١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٣٢۴۴

۵٠٠٠٠٠۵٠٠٠٠٠١۶١۶١٫۵١٫۵

٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠۶۶--

ميزان شمارش سلولی در  ميزان شمارش سلولی در  
کل گلهکل گله

کارتيه های آلوده کارتيه های آلوده 
%%

ميزان کاهش روزانه شير  ميزان کاهش روزانه شير  
) ) کيلوگرم کيلوگرم ((



روش ساده تر نمره دهی      روش ساده تر نمره دهی      

NN    یعنی منفی یا صفر     یعنی منفی یا صفر 
SS       یعنی مشکوک شامل        یعنی مشکوک شامل TT ١١ و نمره  و نمره
PP    ٣٣ و   و  ٢٢ یعنی مثبت نمره     یعنی مثبت نمره



روش های نمونه گيری    روش های نمونه گيری    

نمونه گيری می تواند از تانک شير باشد               نمونه گيری می تواند از تانک شير باشد               
از مخلوطی از شير چهار کارتيه یک گاو باشد                  از مخلوطی از شير چهار کارتيه یک گاو باشد                  

از هر کارتيه هر گاو جداگانه باشد           از هر کارتيه هر گاو جداگانه باشد           
نتایج هر کدام تفسير های متفاوت دارد             نتایج هر کدام تفسير های متفاوت دارد             

این تست ها را باید حداقل یک بار در ماه انجام داد                    این تست ها را باید حداقل یک بار در ماه انجام داد                    



تفسير نمره های بدست آمدهتفسير نمره های بدست آمده

آگر نمره شمارش سلولی در تانک شير کم است به این معنی نيست آگر نمره شمارش سلولی در تانک شير کم است به این معنی نيست 
که گاو آلوده وجود ندارد که گاو آلوده وجود ندارد 

 و یا بيشتر باشد به این معنی است که  و یا بيشتر باشد به این معنی است که ١١و اگر نمره شمارش سلولی و اگر نمره شمارش سلولی 
مساله جدی در گله وجود دارد  مساله جدی در گله وجود دارد  

 باشد باشدTTدر گله های نرمال نمره سلولهای سوماتيک باید منفی و یا در گله های نرمال نمره سلولهای سوماتيک باید منفی و یا 
کل کل % % ١۵١۵ بيشتر از  بيشتر از ٣٣ و یا  و یا ٢٢در صورتيکه ميزان گاوهائی با نمره در صورتيکه ميزان گاوهائی با نمره 

گاو دوشا می باشد باید نسبت به تغيير استانداردها اقدام کردگاو دوشا می باشد باید نسبت به تغيير استانداردها اقدام کرد



تفسير نمره های بدست آمدهتفسير نمره های بدست آمده

در تفسير نمره ها باید شخص تجربه کافی داشته باشد در تفسير نمره ها باید شخص تجربه کافی داشته باشد 
گله های پير دارای نمره باالتری بوده و گله های جوان باید نمره گله های پير دارای نمره باالتری بوده و گله های جوان باید نمره 

پائين تری داشته باشند  پائين تری داشته باشند  
 تجاوز کند تجاوز کند١١نمره گله های جوان نباید از نمره گله های جوان نباید از 

در اوایل و اواخر دوره شيرواری نمره شمارش سلولی زیاد تر از در اوایل و اواخر دوره شيرواری نمره شمارش سلولی زیاد تر از 
اواسط شيرواری می باشداواسط شيرواری می باشد

اگر دستگاه شير دوشی فشار زیادی به پستان وارد کند تعداد اگر دستگاه شير دوشی فشار زیادی به پستان وارد کند تعداد 
سلولهای سوماتيک زیاد می شودسلولهای سوماتيک زیاد می شود



تفسير نمره های بدست آمده     تفسير نمره های بدست آمده     

اگر پستان لهيده شود و یا دچار سرمازدگی گردد نيز نمره                اگر پستان لهيده شود و یا دچار سرمازدگی گردد نيز نمره                
شمارش زیاد تر می گردد   شمارش زیاد تر می گردد   

چند روز پس از درمان گاوهای آلوده نيز تعداد سلولها زیاد                چند روز پس از درمان گاوهای آلوده نيز تعداد سلولها زیاد                
است در حاليکه تعداد توتال کم شده است              است در حاليکه تعداد توتال کم شده است              

در اورام پستان استافيلوکوکی، حتی اگر گاو درمان هم شده                         در اورام پستان استافيلوکوکی، حتی اگر گاو درمان هم شده                         
باشد، ميزان سلولهای سوماتيک تا ماهها زیاد باقی می ماند                           باشد، ميزان سلولهای سوماتيک تا ماهها زیاد باقی می ماند                           



فواید سی ام تی   فواید سی ام تی   

بطور کلی اگر سی ام تی بطور مرتب انجام شود سبب شناسائی بطور کلی اگر سی ام تی بطور مرتب انجام شود سبب شناسائی 
گاوهای دچار ورم تحت بالينی و مزمن می شودگاوهای دچار ورم تحت بالينی و مزمن می شود

این نوع  اورام بيشترین ضرر را به دامدار وارد می کند این نوع  اورام بيشترین ضرر را به دامدار وارد می کند 
می می به یاد داشته باشيد که بيشتر اورام پستان بالينی ابتدا تحت بالينی به یاد داشته باشيد که بيشتر اورام پستان بالينی ابتدا تحت بالينی 

باشند باشند 
 و یا بيشتر است، تست  های  و یا بيشتر است، تست  های ١١در صورتيکه نمره یک کارتيه در صورتيکه نمره یک کارتيه 

ميکروبيولوژیک توصيه می شودميکروبيولوژیک توصيه می شود



وضعيت گاو های دچار ورم مزمنوضعيت گاو های دچار ورم مزمن

آگر گاوی دچار ورم مزمن باشد در چند تست متوالی شمارش  آگر گاوی دچار ورم مزمن باشد در چند تست متوالی شمارش  
سلولی باالئی را نشان می دهدسلولی باالئی را نشان می دهد

باید از این گاوها نمونه ميکروبيولوژیک گرفته شودباید از این گاوها نمونه ميکروبيولوژیک گرفته شود
این گاوها باید یا زود تر خشک شوند و در حين خشکی درمان  این گاوها باید یا زود تر خشک شوند و در حين خشکی درمان  

گردند ویا اینکه در صورت عدم درمان از گله حذف شوند گردند ویا اینکه در صورت عدم درمان از گله حذف شوند 
خشک کردن روش بهتری است زیرا درمان اکثرا خوب جواب نمی خشک کردن روش بهتری است زیرا درمان اکثرا خوب جواب نمی 

دهد دهد 



در هنگام بروز همه گيری چه باید کرد؟ در هنگام بروز همه گيری چه باید کرد؟ 

باید گاوهای آلوده را مورد درمان قرار داد           باید گاوهای آلوده را مورد درمان قرار داد           
از ارسال شير آلوده به آنتی بيوتيک به کارخانه خودداری                       از ارسال شير آلوده به آنتی بيوتيک به کارخانه خودداری                       

کردکرد
دستگاه شير دوشی را معاینه دقيق کرد و ایرادات را                دستگاه شير دوشی را معاینه دقيق کرد و ایرادات را                

برطرف کرد  برطرف کرد  
تيت دیپ و حتی پری دیپ را اجرا کرد             تيت دیپ و حتی پری دیپ را اجرا کرد             

در مورد خشک کردن گاوها باید دقت بيشتری اعمال شود                در مورد خشک کردن گاوها باید دقت بيشتری اعمال شود                
پستان تمامی گاوها و حتی تليسه ها را از دو هفته به                       پستان تمامی گاوها و حتی تليسه ها را از دو هفته به                       

زایمان مانده باید مورد معاینه قرار داد             زایمان مانده باید مورد معاینه قرار داد             



شمارش سلولی الکترونيک   شمارش سلولی الکترونيک   

بجای تست سی ام تی که ممکن است وقت گير باشد امروزه                       بجای تست سی ام تی که ممکن است وقت گير باشد امروزه                       
شمارش الکترونيک سلولی روش قابل اعتماد و نسبتا                       شمارش الکترونيک سلولی روش قابل اعتماد و نسبتا                       

ارزانی می باشد     ارزانی می باشد     
در کارخانه های مدرن این کار بطور اتوماتيک از نمونه                     در کارخانه های مدرن این کار بطور اتوماتيک از نمونه                     

شير تانک انجام می شود           شير تانک انجام می شود           
در نمونه های در یخچال نگهداری شده روز قبل هم می               در نمونه های در یخچال نگهداری شده روز قبل هم می               

توان تست را انجام داد           توان تست را انجام داد           
این روش از سی ام تی دقيق تر می باشد            این روش از سی ام تی دقيق تر می باشد            



ایراد های شمارش الکترونيک     ایراد های شمارش الکترونيک     

دستگاه گران است      دستگاه گران است      
نياز به پرسنل کارآزموده دارد        نياز به پرسنل کارآزموده دارد        

نياز به بازنگری روش کار دستگاه و پرسنل می باشد                 نياز به بازنگری روش کار دستگاه و پرسنل می باشد                 
در همه جا قابل استفاده نيست             در همه جا قابل استفاده نيست             



شمارش الکترونيک سلولی  شمارش الکترونيک سلولی  

 است     است    ٩٩در این جا معيار از صفر تا        در این جا معيار از صفر تا        
اسکور سلولهای سوماتيک دارای رابطه مستقيم با ميزان                       اسکور سلولهای سوماتيک دارای رابطه مستقيم با ميزان                       

کاهش شير می باشد    کاهش شير می باشد    
این رابطه را در کل گله می توان تعيين کرد به این معنی                       این رابطه را در کل گله می توان تعيين کرد به این معنی                       

که با گرفتن اسکور کل گله ميزان کاهش شير روزانه                  که با گرفتن اسکور کل گله ميزان کاهش شير روزانه                  
محاسبه می کنيم         محاسبه می کنيم         



٧٧٢٢۶٢٠٠٠٢٢۶١١٣١٠٠٠١١٣١٠٠٠٧٫--٢٠٠٠۵٧٫۵

٨٨۴۵٢٣٠٠٠۴۵٢٢--٢٣٠٠٠۶٣٠٠٠٢٢۶٣٠٠٠٩٩

٩٩٩٩٩٩٠٠٠٩٩٩٩٠٠٠--۴۵٢۴٠٠٠۴۵٢۴٠٠٠١٠٫۵١٠٫۵

۶۶١١٣٠٠٠٠١١٣٠٠٠٠--۵۶۶٠٠٠۵۶۶٠٠٠۶۶

۵۵٢٨۴٠٠٠٢٨۴٢--٠٠٠۵۶٠٠٠٢۵۶٠٠٠۴٫۵۴٫۵

۴۴١--٢٨٣٠٠٠٢٨٣٠٠٠۴٢٠٠٠١۴٢٠٠٠٣٣

٣٣١۴١٠٠٠١۴٧٢٠٠٠٧٢٠٠٠١٫--١٠٠٠۵١٫۵

٣--٢٢٧١٠٠٠٧١٠٠٠۶٠٠٠٣۶٠٠٠٠٠

١١٣۵٠٠٠٣۵١٩٠٠٠١٩٠٠٠٠٠--٠٠٠

٠٠٠٠--٠٠١٨٠٠٠١٨٠٠٠

SCC ScoreSCC ScoreSCC RangeSCC Range  پوندپوند((ميزان کاهش شير  ميزان کاهش شير((

رابطه بين اسکور سلولهای سوماتيک، تعداد آنها و ميزان کاهش شير رابطه بين اسکور سلولهای سوماتيک، تعداد آنها و ميزان کاهش شير 
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در این تست که شبيه سی ام تی است شدت ترکيب اندازه گيری می  در این تست که شبيه سی ام تی است شدت ترکيب اندازه گيری می  
شود و تخمينی نيست شود و تخمينی نيست 

این کار باید در آزمایشگاه صورت گيرداین کار باید در آزمایشگاه صورت گيرد
فقط مخصوص شير تانک است  فقط مخصوص شير تانک است  

پس از ترکيب، ژله از دیگر مایعات جدا سازی می شودپس از ترکيب، ژله از دیگر مایعات جدا سازی می شود
مقدار مایع باقی مانده بر حسب ميلی متر اندازه گيری می شودمقدار مایع باقی مانده بر حسب ميلی متر اندازه گيری می شود

 است است٢٠٢٠معيار از صفر تا معيار از صفر تا 



Direct Microscopic SCCDirect Microscopic SCC

این یک روش آزمایشگاهی است که دقيق ترین اندازه                 این یک روش آزمایشگاهی است که دقيق ترین اندازه                 
گيری را به ما می دهد    گيری را به ما می دهد    

از این روش برای کاليبره کرده دستگاههای شمارش سلولی                از این روش برای کاليبره کرده دستگاههای شمارش سلولی                
استفاده می کنند     استفاده می کنند     

پر هزینه و وقت گير است         پر هزینه و وقت گير است         
برای تایيد سایر تست ها به کار می رود              برای تایيد سایر تست ها به کار می رود              

 در این تست شير نرمال            در این تست شير نرمال           ٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠--٣٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠شمارش بين     شمارش بين     
است  است  



خالصه خالصه 
ورم پستان سبب آلودگی شير می شود ورم پستان سبب آلودگی شير می شود 

این بيماری برای دامدار بسيار زیان آور است       این بيماری برای دامدار بسيار زیان آور است       
هزینه درمان   هزینه درمان   ••
کاهش شير کاهش شير ••
کاهش کيفيت شير     کاهش کيفيت شير     ••

برای سالمت مصرف کننده نيز مضر است     برای سالمت مصرف کننده نيز مضر است     
ریشه کنی آن تقریبا غير ممکن است  ریشه کنی آن تقریبا غير ممکن است  

ولی می توان آنرا کنترل کرد  ولی می توان آنرا کنترل کرد  


