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یماري ورم پستان و حفظ ي کنترل بملیات معمول و تعیین کنندهاز عضدعفونی نوك پستان دام 
 براي. می گرددو پس از دوشش انجام   که به دو روش پیشمحسوب می شودخام کیفیت شیر

  ازخامرمیکروبی شی  کاهش بار همچنینمسري و پیشگیري از شیوع بیماري ورم پستان محیطی و
پژوهشگران بر این باورند که . دشواستفاده می افشاندن ماده ضدعفونی کننده یا فروبردن شرو

 آن روشی کارآمد براي مقابله با ورم پستان محیطی و ضدعفونی پس از ،ضدعفونی پیش از دوشش
قبل از  ضدعفونی به روش فروبردن . براي مبارزه با ورم پستان مسري تحت بالینی استراه مناسبی

  نوك پستانعفونی ضداگرچه .دهدهاي شیر خام را کاهش میدوشش به طور موثري شمار باکتري
شو را کاهش وو شست هاي میکروبی منتقل شده از الینرز دوشش به طور قابل توجهی آلودگیپس ا

اي دستمال حوله  و آبکشیز دست دوشندگان، آب آلودگی انتقال یافته ا کاهشموجبدهد، می
در نیوزیلند  مثال ؛متفاوت است ي شیر تولید کننده عمدهترکیبات در کشورهاياین . شودنمیاغذي ک

- تشکیل میفونات دودسیل بنزن سول% 15 کلروهگزیدین و %15یدوفور، را این ترکیبات % 70حدود 

استفاده می جهت ضدعفونی قبل و پس از دوشش % 3/0 غلظت تایدوفور در این کشور از  .دهد
انیا و کانادا از اسپ براساس مقررات آمریکا،. است% 1/0-25/0 مجاز آن در انگلستان حدود اما ،شود

 مقدار مصرف دودسیل بنزن واستفاده کرد % 11/0-5/0ي توان در محدودهکلروهگزیدین می
 مصرف هیپوکلریت به عنوان ضدعفونیاگر چه . است% 2 دانمارك و آمریکا حداکثر درسولفونات 

  و2/0ثر مجاز آن ک انگلستان حدا در اما ،مطالعه شده% 1/0-4 پیش و پس از دوشش در غلظت کننده
م ومعموال کلروهگزیدین، دودسیل بنزن سولفات و ترکیبات آمونی. تاس% 3/0 آمریکا و کانادا در
 آب اخیرا و رایج استها در فرانسه باکتریوسیناستفاده از . روندهارتایی پس از دوشش به کار میچ

  . شده استعرضهي نوظهور به عنوان ضدعفونی کنندهنیز ي اندکی اسیدي الکترولیز شده
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  مقدمه - 1
هاي شیري آن  شیر و فرآوردهدگانکمترین انتظار مصرف کنن

 است که دام و پستان دام تحت شرایط مناسبی دوشیده شود

به همین سبب ، آیدفراهم خام با کیفیت  تولید شیرتا امکان ] 1[
تمیز بودن و ضدعفونی پستان دام و تجهیزات دوشش و 

. اي برخوردار استهمچنین خنک کردن شیر از اهمیت ویژه
   هايشیر حاصل از دام سالم، معموال عاري از میکروب

ها زا و مولد فساد است و علت اصلی آلودگی، ورود آنبیماري
یکی از دالیل مهم باال رفتن . در حین و پس از دوشش است

ها در شیر، رطوبت قابل توجه در میکروارگانیسماین شمار 
و داده دامداري شیري است که به باکتري اجازه رشد و تکثیر 

 پستانی را شانس ورود آن به نوك پستان و آلودگی غدد
سازي و ضدعفونی مکمل یکدیگرند و  پاکیزه.دهدافزایش می

 .نمایندد نتیجه مطلوبی حاصل نتوانکدام به تنهایی نمی هیچ
 1هاي سوماتیک با تعداد سلولشیرخام توانمی تنها زمانی عنیی

 نیز  ایمنی ماده غذایی کنندهتضمینکه و شمار میکروبی پایین 
به عوامل مختلف به ویژه سالمتی دام ه  کنمودتولید  ،]2[دباش

مراحل اولیه تولید در و ضدعفونی  سازيو عملیات پاکیزه
مثال نتایج به عنوان ]. 3[خام توجه کافی مبذول داشتشیر

دهند که استفاده از آب غیر بهداشتی و آلوده می تحقیقات نشان
شوي نوك پستان دام از مهمترین عوامل افزایش وجهت شست

از ]. 4-6[  و کپک و مخمرهاست2هافرمکلی روبی،بار میک
که سهم اصلی تولید شیر در دنیا به شیر گاو اختصاص آنجایی

   .دارد، در این متن منظور از دام، گاو شیري است
عاملی که عفونت را از سطح بافت بدن زنده : آنتی سپتیک

انسان یا حیوان و از طریق کشتن میکرواورگانیسم هاي مضر 
  ].7-9[می کندبرطرف 

عاملی که عفونت را از سطح بی جان با : ضدعفونی کننده
  ].9-7[کندکشتن میکروارگانیسم هاي مضر مرتفع می

فرو بردن نوك پستان قبل یا : 3 نوك پستان دامضدعفونی کردن
پس از دوشش در ماده ي ضدعفونی کننده از اجزاي بسیار مهم 

 پستان در گله هاي برنامه ي کنترل و پیشگیري از بیناري ورم
  ].10[شیري محسوب می شود

 اصطالح ممکن است وبا وجود تعاریف باال همچنان از این د
زمانی که از کلمه   اما معمول است،به جاي هم استفاده شود

                                                             
1. Somatic cells 
2. Coliform 
3. Teat disinfection 

 شودمیاستفاده  اندارضدعفونی کننده براي ضدعفونی سطح ج
  . به کار رودي آنتی سپتیکواژه

 غوطه وري: 4وري روش غوطهضد عفونی نوك پستان دام به
کننده اساس روش نوك پستان در کاپ حاوي ماده ضدعفونی

  ].11[است) فروبردن(وري غوطه
در روش : 5اي افشانهضدعفونی نوك پستان دام به روش

کننده از پایین به نوك پستان دام اي ماده ضدعفونیافشانه
  ].11[شودپاشیده می

تیک یا پیکري مواردي هاي سوماسلول: هاي سوماتیکسلول
ها شامل هاي پوششی هستند که مهمترین آنعالوه بر سلول

ها از جمله ماکروفاژها و ها و انواع لوکوسیتلنفوسیت
  ].12[پلیمورفونوکلئرها است

وشو و شستیا با تاکید بر عملیات پرسش مهم آن است که آ
هاي آن کردن در واحدهاي تبدیلی شیر و فرآوردهضدعفونی 

ن توان کیفیت محصوالت را تضمین نمود؟ در پاسخ به ایمی
، به جایگاه مهم عملیات سوال در این مقاله سعی شده است

 به ویژه در مرحله ابتدایی  و ضدعفونی در دامداري،وشوشست
به همین منظور . آن یعنی بهداشت و پاکیزگی دام پرداخته شود

ورم  کنترل جهتهاي ضدعفونی قبل و پس از دوشش، روش
 و ارتقاء 9 و محیطی8، مسري7 تحت بالینی و6بالینی پستان

به عالوه نقاط قوت . خام مرور شده است شیریکیفیت میکروب
کننده و تجربیات کشورهاي و ضعف انواع ترکیبات ضدعفونی

 ها و ترکیبات روشتلف در این زمینه به همراه آخرینمخ
  .اندضدعفونی بررسی و ارائه شده

  

  دامستان پضدعفونی - 2
هاي منظمی براي از آزمون ها،معموال خریداران شیر از دامداري

کنند و درصورتی که  استفاده میشیرخامکنترل کیفیت بهداشتی 
نتایج غیر قابل قبول باشد، جرایمی مانند کاهش قیمت اعمال 

شود، به همین دلیل دامداران در تالشند تولید شیر را به می
 حصول نتیجه مطلوب در این نحوي انجام دهند که از

  ].1[آزمایشات اطمینان حاصل شود
ل در فاصله زمانی بین دو دوشش، نوك پستان دام با مدفوع، گ

                                                             
4. Teat dipping 
5. Teat spraying 
6. Clinical Mastitis 
7. Sub clinical Mastitis 
8. Contagious Mastitis 
9. Environmental Mastitis 
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در . شودو ترکیبات بستر مانند کاه، خاك اره و شن آلوده می
هاي خارجی از سطح نوك پستان پاك صورتی که این آلودگی

 به عنوان .دنشو میمخلوطنشوند، با شیر در حال دوشش 
ها از هاي میکروبی از جمله کلی فرمنمونه امکان ورود آلودگی

طریق بستر آلوده دام به مجراي خروج شیر در برخی 
  ].5[هاي کشور بررسی و تایید شده استدامداري

هاي صنعتی کشور نشان داد که نتایج پژوهشی در دامداري
ین عوامل از مهمتر آلودگی پستان دام به خاك، مدفوع و بستر

  تعداد و انواع ].13[کننده شیر تازه دوشیده هستندآلوده
ها در شیر تازه دوشیده شده براساس نوع و میزان باکتري

آن ها حاکی از آلودگی خارجی متفاوت است، اما نتایج آزمایش
 که اگر پستان دام آلودگی خارجی قابل توجهی داشته است
ایجاد  (1در آزمون سدیمان عالوه بر نتایج غیرقابل قبول ،باشد

       ، شمار )رسوب و مشاهده مواد خارجی بر سطح صافی
         لیتر افزایش  واحد تشکیل کلنی در میلی105ها در آن تا باکتري

، در )شن یا خاك اره(در شرایطی که بستر دام . یابدمی
واحد تشکیل دهنده کلنی در گرم آلودگی  109-1010حدود

شک ته باشد، حتی زمانی که نوك پستان تمیز و خباکتریایی داش
احد تشکیل دهنده کلنی در  و104به نظر برسد، در حدود 

         منتقل  به شیر در حال دوششلیتر آلودگی باکتریاییمیلی
 دامی در آب و هواي خشک چریده باشد و اما اگر. دشومی

  واحد100تنها  نوك پستان آن آلودگی خارجی نداشته باشد،
 باکتري را از نوك پستان شسته ،لیترتشکیل دهنده کلنی در میلی

پس از  نوك پستان دام چنانچه. کندنشده به شیر منتقل می
ي آلودگی باکتریایی آن تقریبا  خشک نشود، نتیجهشووشست

وشویی صورت نگرفته معادل وضعیتی است که شست
  ].1[باشد

ستان و یا دهد که خشک کردن پنتایج تحقیقات نشان می
وشو بدون خشک  به آب شست2افزودن هیپوکلریت سدیم

-کردن نتایج یکسانی دارند، اما بهترین نتیجه زمانی حاصل می
 هیپوکلریت سدیم و خشک وشو با آب حاويشستشود که 

با هدف جلوگیري از آلودگی .  شودبه صورت توام انجامکردن 
 بهتر است ،) درجه سانتی گراد37-40دماي با (وشو آب شست
ور مداوم مقدار موثري از ي استفاده شود که به طاز تجهیز

از دیگر مزایاي . ترکیبات ضدعفونی کننده را به آب وارد کند
توان به کاهش ذرات قابل ترسیب در شیر با این روش می

  ].1[هزینه بسیار اندك اشاره نمود
  

                                                             
1. Sediment 
2. Sodium hypochlorite 

دهی به پوششباید انتخاب روش ضدعفونی نوك پستان دام در 
دو عامل مهم در این . توجه داشتامل و عملکرد یکسان آن ک
بر حسب .  و تجهیزات مورد استفادهکارکنانمینه عبارتند از ز

از  ،اي و افشانه)فروبردن(وري غوطه ،روش ضدعفونی
  ].14[شودتجهیزات متفاوتی استفاده می

ضدعفونی نوك پستان دام به روش  - 2-1
  وريغوطه

 به شود؛ پس از دوشش استفاده میوري قبل وروش غوطهاز 
 و رودبه کار میکننده کاپ حاوي ماده ضدعفونی این منظور

باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوان نوك پستان را بدون 
  در محلول فرو برد ماده ضدعفونی کننده،سرریز بیش از اندازه

وجود داشته در آن  همچنین باید محلول کافی  و) 1شکل(
هاي کوچک اطمینان حاصل  از پوشش دادن نوك پستانباشد تا

- ضدنشتی از دو بخش تشکیل شده مخصوصهايکاپ. شود
 ماده توان به میزانی میهاآن با فشردن بخش پایینی کهاند 

 به حداقل  آنریزننده را به باال هدایت کرد که سرکضدعفونی
ا از  شوند تپاکیزههاي ضدعفونی باید به طور منظم کاپ. برسد

ها جلوگیري آن  درآلودگیآلوده شدن و باقی ماندن هرگونه 
 این مزیت برخوردار است که ماده  البته این روش از.گردد

لوط نشده و تماس مخ 3ضدعفونی کننده با مواد معلق در هوا
  ].11[محدود است نیز آن با هوا 

  
Fig 1 Teat dipping  

A- Anti-spill dip cup, B- Compression of the base 
of the cup forces liquid into the top compartment, 
C-A dip cup not held high enough up on the teat. 

D-Will lead to a teat, only half covered with 
disinfectant, E-Teats at the end of milking, F-
Dipped teats with a good cover of disinfectant 

 

                                                             
3. Aerosol 
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  ايضدعفونی به روش افشانه - 2-2
وري، امروزه با وجود مزایاي بسیار ضدعفونی به روش غوطه

        اي به سبب سهولت و سرعت بیشتر در روش افشانه
 به عنوان ضدعفونی هاي زیادهاي بزرگ با شمار دامدامداري

، هم این روش ضدعفونی ]15[ مورد توجه استپس از دوشش
 که شودت خودکار انجام میبه روش دستی و هم به صور
 انجام این عملیات .تر استامروزه روش خودکار معمول

هاي دوشش با طراحی معموال به این صورت است که در سالن
        ، دامداران درها را براي آزاد کردن گاوها باز 1دنده ماهی

کننده  ضدعفونی،گاوها از سالن دوششخروج از پس ، کنندمی
  ].11[ )2شکل (شود افشانده می دامناز پشت به پستا

ج از  در خاراي افشانههاي ضدعفونی خودکارسیستممعموال 
ي چشم اغلب به وسیلهو شده هاي دوشش نصب سالن

شوند و زمانی که پشت گاو در مقابل آن الکترونیکی فعال می
اي یا نوار بلند شده از قرار گیرد، پاشیدن محلول از نازل افشانه

اگرچه این . شودبه سمت پستان گاو شروع میکف زمین 
ي اند، هنوز هیچ کدام به اندازهها پیوسته در حال تکاملسیستم
  ].11[ موثر نیستندوريغوطه

 در )دستی و خودکار(اي  ضدعفونی به روش افشانه معایب
  :به دقت مورد توجه قرار گیرند باید  وزیر آمده

اي با نی افشانه ضدعفوخودکاراز معایب جایگزینی روش 
 که به دلیل حذف فرد کنترل کننده و  این استدستیروش 

ست ضدعفونی پس از دوشش به  ممکن اکاهش نظارت،
نشده و موارد خفیف بیماري پستان دام کافی انجام صورت 

اصالحات ژنتیکی به منظور افزایش بازده . نادیده گرفته شوند
ودکار که امکان تولید شیر از یک سو و استفاده از شیردوش خ

کند از سوي دیگر، به شرایطی دوشش سه نوبته را فراهم می
 عفونت پستان دام، احتمالمنجر شده است که عالوه بر افزایش 

  ].16[زمینه افزایش آلودگی شیرخام را نیز پدید آورده است
ی از نوك اي خودکار ممکن است تنها بخشدر روش افشانه

ضدعفونی کننده افشانده ). 2شکل(پستان پوشش داده شود 
هاي موجود در انتهاي نوك پستان را شده به پستان، کلنی

                                                             
1. Herring bone 

          حذف کرده و مهمترین عامل انتقال ورم پستان را کاهش 
دهد، اما نرسیدن ضدعفونی کننده کافی به سایر وجوه نوك یم

زاهاي ورم پستان تواند به پیدایش منبعی از بیماريپستان می
  ].11[بیانجامد

  ضدعفونی پس از دوشش هنگام خروج دام از سالن انجام
این فرآیند ممکن است مدتی بعد از جدا کردن . شودمی

کند  نوك پستان شروع به بسته شدن میشیردوش که کانال
آور نیست که این تجهیزات بر این اساس تعجب. انجام شود

هاي سوماتیک و شیوع ورم پستان موجب افزایش شمار سلول
در مورد  . شوند2م بوویسوباکتریکورینهي الینی به وسیلهب

کنند، یا بخش کوچکی از  ناآرام که به عقب فرار می3هايتلیسه
        شود و یا کال ضدعفونی انجامنوك پستان ضدعفونی می

  ].11[گیردنمی

 Fig 2 A-Uneven teat cover due to poor spraying 
technique. B- A cow with a low and pendulous 
udder may only get sprayed on the inside of her 

teats, while a tall heifer with a high udder will get 
spray on her legs and hence less on her teats 

  
اگر گاوها به طور دسته جمعی به خارج از سالن دوشش رانده 

 شود و بعضی تواند فعالشوند، چشم الکترونیک نمی
همچنین به دلیل افتادن مدفوع بر نازل . ضدعفونی نخواهند شد

ها به دام بعدي نیز وجود افشاننده، امکان پاشیدن این ناپاکی
هاي خودکار ضدعفونی کننده، از آنجایی که اکثر سیستم. دارد

پهناي این  .پاشندمحلول را از یک نقطه به شکل مخروطی می
 نوك پستان دام از نازل متفاوت يمخروط براساس فاصله

                                                             
2. Corynebacterium bovis 
3. Heifer  
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اگر پستان دام درحال تکان خوردن باشد بخش میانی . است
  هاي بلند کهشود و در تلیسهچهار کارتیه ضدعفونی می

ي نوك پستان تا نازل زیاد است ضدعفونی کننده به فاصله
بخش داخلی پا، پاشیده شده و به این ترتیب مقدار ماده 

هایی که در دام. یابدپستان کاهش میضدعفونی کننده در نوك 
این فاصله بیشتر باشد هیچ کدام از دو مورد فوق محقق نشده 

از سوي دیگر مصرف محلول . گیردو ضدعفونی صورت نمی
تواند به دو برابر مصرف آن در روش ضدعفونی کننده می

  از دیگر عیوب این تجهیزات آن. اي دستی افزایش یابدافشانه
  

ن است محلول ضدعفونی کننده تمام شود اما  است که ممک
اطالع بماند؛ به همین دلیل این تجهیزات باید اپراتور از آن بی

  ].11[به وسایل هشدار دهنده مجهز شوند
اي از روش که روش افشانهبا وجود آن پژوهشگران دریافتند 

آید، اگر بخواهیم نظر میتر بهتر و سریعوري سهلغوطه
 درست و کامل انجام شود به اندازه روش ضدعفونی روزانه

  ].14[وري زمان بر خواهد بودغوطه
 با یکدیگر مقایسه 1اي در جدول وري و افشانهدو روش غوطه

].11[شدند

Table 1 Comparision between dipping and spraying for teat disinfection  
Spraying  Dipping    

-    Pre-milking  
    Post-milking 

Aplication  
Incomplete- diffused  Complete-focused Teat cover  

15  10  Consumed disinfectant solution 
(ml per cow per milking)  

Less  More Operation time  

Expensive to install  Very cheap  Equipment cost  

Blocked nozzles 
Slow flow rates 

Solution running out 
during milking  

Dirty teat dip cups 
Insufficient solution 

within the cup 
Cows with very short or 

long teats  

Things to watch out for  

Immidiatly after milking 
the nozzle should be directed onto 
the teats by the lance rotation (at 
least twice) to ensure total teat 

cover. 
The nozzle should be regularly 
inspected to be always clean  

The cup is applied so that its rim makes 
contact with the udder and then shaken 
with upward thrust to ensure total teat 

cover. 
  

Reliable application procedure  

  
دعفونی دام عبارتند از کنترل  از انجام ضدو هدف اصلی

  ].1[شیرخامهاي و میکروارگانیسم ورم پستانبیماري 
  

  ورم پستان - 3
هاي شیري است   ورم پستان فراگیرترین بیماري عفونی در دام       

عوامل متعـددي   . که تاثیر مخربی بر کیفیت و ترکیب شیر دارد        

 هـا، قـارچ هـا، مایکوپالسـماها و ویـروس هـا             چون باکتر ي  
 ایـن بروز باکتري ها در سهم  اما ،ین بیماري می شوند  موجب ا 

ها در شیر و بـه      تعداد میکروارگانیسم ]. 12[عارضه بیشتر است  
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ــژه جهــش ــهوی ــاي اولی ــدد  1ه ــوع بیمــاري در غ  برحــسب ن

این بیمـاري بـر حـسب عوامـل         . عفونی متفاوت است  شیرساز
ایجاد کننده آن به طور کلی به دو گروه تحت بـالینی و بـالینی              

شکل مزمن تحت بالینی ممکن است در تمـام         . شودسیم می تق

دوران شیردهی بر دام اثر بگذارد، اما ورم پستان بالینی معمـوال        

        تولیـد دیـده  هـاي پر هـاي پـس از زایمـان در دام      در اولین مـاه   
هاي در بیماري ورم پستان تحت بالینی میکروارگانیسم .شودمی

یابند و اساسـا در      تکثیر می  زاي مسري در غدد شیرساز    بیماري

زمان دوشش در سـالن شیردوشـی از طریـق دسـت دوشـنده،          
، از دامـی بـه دام دیگـر    2وسیله خشک کردن و السـتیک الینـر   

ــی  ــل م ــوندمنتق ــد از    . ش ــا عبارتن ــن بیماریزاه ــرین ای مهمت

اسـترپتوکوکوس   و   3استرپتوکوکوس آگاالکتیـه  ،  هااستافیلوکوك
زا و شـکم     تـاثیر نـوع بیمـاري      بررسی ]17-19[ 4گاالکتیهدیس

هاي سوماتیک نـشان داد کـه تعـداد ایـن        برشمار سلول  5زایش

بـر اسـاس    ]. 20[دگیـر کدام قرار نمـی   ها تحت تاثیر هیچ   سلول

 که نوع دامـداري بـر شـیوع    اي در اصفهان مشخص شد مطالعه
اي که پس از حذف ورم پستان تحت بالینی موثر است، به گونه

ورم پستان بالینی، درصد ابتال بـه  ورم پـستان          هاي مبتال به    دام

تحت بالینی به ترتیب در دامداري هاي صنعتی، نیمه صنعتی و          
همچنین در این تحقیـق ثابـت        ].21[ بود% 82 و   58،  8سنتی،  

زاهاي اصلی ورم پستان تحـت بـالینی، بـه         که تنوع بیماري   شد

ا و مورفونوکلئرهسهم پلیهاي سوماتیک و افزایش شمار سلول  
در حالی که در بیماري ورم    ،]22[انجامدها می وسیتفکاهش لن 

وع، بـستر دام و آب  زا اساسا در مدف  پستان بالینی، عامل بیماري   

 این بیماري از طریـق محـیط خـارج از سـالن             یابد و تکثیر می 

حیطــی ماننـــد  مهــاي  ي میکروارگانیــسم دوشــش بوســیله  
          اي، فـــــرم رودههـــــاي کلـــــی، بـــــاکتري6اشرشـــــیاکلی

                                                             
1. Foremilk 
1. Liner 
3. Streptococcus agalactiae 
4. Streptococcus dysgalactiae 
5. Parity 
6. Escherichia coli 

-انتقــال مــی 7اکتینومایــسز پیــوژنز و یــوبریساســترپتوکوکوس

  ].17-19[یابد
  

  ورم پستان تحت بالینیکنترل - 4
هاي سوماتیک و پدید آمدن ورم پستان افزایش سطح سلول

تحت بالینی یکی از دالیل کاهش تولید روزانه شیر دام مبتال 
لوگرم شیر  کی4/21شود؛ مثال متوسط تولید روزانه محسوب می

کیلوگرم در دام مبتال به ورم  2/18تواند به دام سالم میهر از 
 .پستان تحت بالینی کاهش یابد

هاي کیفی براي تشخیص بیماري ورم پستان تحت بالینی روش
توان به آزمایش ها میرود؛ از جمله آنکار میو کمی مختلفی به

هاي ولکیفی ورم پستان کالیفرنیایی و آزمون کمی شمار سل
 نشان داده 2ها در جدول ي آنسوماتیک اشاره کرد که رابطه

  ].23[شده است
به طور کلی جهت کنترل ورم پستان و دور نگه داشتن شیر از 
هر گونه ناپاکی باید از وسایل و تجهیزات پاکیزه استفاده نمود 

هاي مبتال به هاي میکروبی از کارتیهو احتمال انتقال آلودگی
اما ]. 1[ سالم و تجهیزات دوشش را به حداقل رساندهايکارتیه

به منظور کنترل بیماري تحت بالینی مسري باید بر دام، سالن 
دوشش و محل نگهداري دام تمرکز نمود و ممکن است از 
طریق ضدعفونی نوك پستان پس از هر دوشش و مداواي آن، 

ولی . ي خشکیدگی، نتایج مطلوبی حاصل شودترجیحا در دوره
زاي ورم پستان بالینی محیطی، باید ت کنترل عوامل بیماريجه

به پاکیزگی و خشکی عمومی محیط، تهویه، حذف کامل ادرار 
 و بهداشتی کردن کافی 8و مدفوع، کنترل حشرات بالدار

ها  نتایج یکی از پژوهش]. 22[تجهیزات دوشش توجه داشت
ین هاي مختلف نشان داد که بدر استان اصفهان در دامداري

هاي صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی از نظر شیوع ورم دامداري
زاهاي پستان تحت بالینی محیطی تفاوتی نیست اما بیماري

                                                             
7. Actinomyces pyogenes 
8. Fly control 
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هاي صنعتی به سنتی در بروز این بیماري مسري از دامداري
آماده سازي بهداشتی پستان دام قبل از . نقش بیشتري دارند

ند که بر دوشش جهت کنترل هر دو بیماري موثر است، هرچ

 .پیشگیري از ورم پستان بالینی تاثیر بیشتري دارد

Table 2 Interpretation of mastitis evaluation methods and CMT scores  
Interpretation  Somatic Cell Range  CMT Score  

Healthy Quarter  0 – 200,000  N (Negative) No thickening of the mixture  

Possible Mastitis  200,000 –400,000  T (Trace) Slight thickening of the mixture. Trace reaction seems 
to disappear with continued rotation of the paddle.  

SubclinicalMastitis  400,000 –1,200,000  
1 Distinct thickening of the mixture, but no tendency to form a 

gel. If CMT paddle rotated more than 20 seconds, thickening may 
disappear.  

Serious Mastitis 
Infection  1,200,000–5,000,000  

2 Immediate thickening of the mixture with a slight gel formation. 
As mixture is swirled, it moves toward the center of the cup, 
exposing the bottom of the outer edge. When motion stops, 

mixture levels out and covers bottom of the cup.  
Serious Mastitis 

Infection  Over 5,000,000  
3 Gel is formed and surface of the mixture becomes elevated (like 
a fried egg). Central peak remains projected even after the CMT 

paddle rotation is stopped.  
  

هاي رم پستان تحت بالینی و شمار سلولاهمیت بیماري و
 موضوع تحقیقات مختلفی در ایران بوده شیرخامسوماتیک در 

ها ن سلول افزایش تعداد ایکهدهد ها نشان می نتایج آنواست 
مانند  ،]24[شود میاي در مواد معدنیتغییرات گستردهباعث 

، ]26[سفر  کاهش کلسیم و ف،]25[افزایش سرب و کادمیم 
پالمتیک و  میریستیک افزایش اسیدهاي چرب اشباع مانند

ها به ئین و افزایش تمایل آنهاي کازکوچک شدن میسل، ]27[
روژن غیر کازئینی و کاهش  و نیت pHافزایش ،]28[ تجمع
دار اسیدیته قابل تیتر، ماده خشک بی چربی، نسبت معنی

 و بتا 1کازئیناس -نیتروژن کازئینی به نیتروژن کل و آلفا
  ].6[ شیر2کازئین

  

   شیرخامهاي کنترل میکروارگانیسم - 5
  هاي رویشیباکتري - 5-1

دوشی مورد هاي تمیز کردن تجهیزات شیر، روشپژوهشگران
ها با هاي بزرگ را بررسی و ارتباط آناستفاده در دامداري

 شرایط بهداشتی اجزاي دستگاه شمارش باکتریایی شیر فله و
شیر  هاينمونهبدین منظور .  ارزیابی نمودند رادوشیشیر

 سوآبوشو و  پس از شست آبکشیمخزن نگهداري، آب

                                                             
1. αs-casein 
2. β-casein 

آوري و  شیر در تابستان و زمستان جمع3هايالینرها و گیرنده
  :انجام شدها آنهاي زیر بر آزمایش

، شمارش پس از پاستوریزاسیون 4شمارش به روش استاندارد
فرم و ، شمار کلی6ي سرماگراها، شمارش باکتري5آزمایشگاهی
  ].3[اشرشیاکلی

 مهمترین پارامترهاي فرآیند محققین، به منظور بررسیاین 
سازي مانند زمان هر مرحله، دماي محلول در حال پاکیزه

گردش، غلظت شوینده، هدایت الکتریکی، تالطم و درصد 
، از نرم افزاري مخصوص و ي خطوط لوله با آبحجم پرشده
نتایج نشان داد . استفاده نمودند ونیکی مختص شیرفلومتر الکتر

ها را بر اساس شمارش کلی توان دامداريکه می
 17783میانگین(ي زیاد ها در شیر، به دو دستهمیکروارگانیسم

 واحد 4786میانگین (و کم ) لیترواحد تشکیل کلنی در میلی
بندي نمود؛ این دو گروه تقسیم) لیترتشکیل کلنی در میلی

مداري از نظر آلودگی باکتریایی الینر، گیرنده شیر و دماي دا
از .  تفاوت معنا داري داشتند،شووشستپایان عملیات آب در 

نتایج جالب این پژوهش همبستگی مثبت و چشمگیر بین 
آلودگی باکتریایی الینرها، ها در شیر و شمارش کلی باکتري

هاي  باکتريسازي بر شمار تاثیر دماي فرآیند پاکیزههمچنین
                                                             

3. Reciever 
4. Standard Plate Count 
5. Laboratory Pasteurization Count 
6. Psychrotrophic Bacteria Count 
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فرم در سرماگرا در شیر و آب آبکشی نهایی و شمارش کلی
 ].3[دالینرها بو

اگرچه شمارش کلی به روش استاندارد از الزم به ذکر است که 
 فله در شیرخامترین معیارهاي تعیین کیفیت میکروبی رایج

دامداري است و در بسیاري از کشورها براي آن حدود قانونی 
به دلیل ناتوانی از تشخیص منبع آلودگی، تعیین شده است، 

شمارش پس از هاي تکمیلی مانند  آزمایشضروریست که
هاي مقاوم به شمار باکتريکه  پاستوریزاسیون آزمایشگاهی

  .]29[ نیز انجام شوددهدرا نشان می1حرارت
واحد  1000بیش از (ها در شیر فرمشمار زیاد کلی از دالیل

توان به ورود مدفوع از طریق می) لیترتشکیل کلنی در میلی
  ].3[پستان و نوك پستان آلوده اشاره نمود

هاي با توجه به تفاوت فاصله زمانی بین دو دوشش در دامداري
 عالوه بر هاکه در آن)  راس50کمتر از (بزرگ و کوچک 

ي شیر تخلیه شده و هاي اولیهسازي پستان دام، جهشآماده
         شود،شش ضدعفونی میپس از دونوك پستان، قبل و 

هاي مقاوم ها و باکتريآور نیست که شمار کلی باکتريتعجب
هاي هاي کوچکتر از دامداريبه حرارت در شیر دامداري

  ].3[ باشد بیشتربزرگتر
هاي غربی کشور صورت در تحقیقی که در یکی از استان

هاي اولیه شیر تاثیر گرفت نیز مشخص شد خارج نمودن جهش
 ها وها، کپکیکروبی، کلی فرماي بر کاهش بار مبل مالحظهقا

  ].5و 6[شیر تازه دوشیده شده دارد يمخمرها
ها بر حسب بندي دامداري نیز درجهسوآبنتایج تست 

الزم به ذکر است که استفاده از . کندشمارش کلی را تایید می
تاثیر دستکش توسط دوشندگان و یا تعویض صافی شیر 

 آنالیز میکروبی آب آبکشی نهایی  ندارد ومعیارین چندانی بر ا
براي تمیز دادن دو گروه دامداري فوق الذکر کمک چندانی نیز 
سازي تجهیز دوشش، کمینه، بیشینه و در فرآیند پاکیزه. کندنمی

ها در ي استفاده از شویندهمیانگین دماي آب در مرحله
طور چشمگیري ه پایین، ب2هاي با شمار کلی باکتریاییدامداري

با افزایش . هاي با شمار کلی باکتریایی باال بودبیشتر از دامداري
هاي سرماگرا گراد، باکتري درجه سانتی35دماي آب به بیش از 

در شیر نگهداري شده در مخزن و در آب آبکشی نهایی به طور 
هاي مقاوم به ريو از سویی باکتمعنا داري کاهش یافتند 

ینر، بیشترین ضریب همبستگی را با هاي السوآبحرارت 
                                                             

1. Thermoduric bacteria 
2.Total Bacterial Count 

حصول نتایج پراکنده شمارش کلی . شمارش کلی شیر داشتند
 سوآبها در برابر نتایج متمرکزتر شمارش کلی  گیرندهسوآب

هاي شیر در قیاس با الینرها به تنوع بیشتر اشکال گیرنده
هاي مختلف نسبت مشابهت بیشتر شکل الینرها در دامداري

  .]3[داده شد
  اهاسپور باکتري - 5-2

هاي توانند تمام آلودگیسازي نیز نمیهاي پاکیزهبهترین روش
میکروبی را حذف کنند و بر این اساس حفظ شرایط مطلوب 

به .  ضروري استآنهاي در تمام مراحل تولید شیر و فراورده
ها پس از مرحله پاستوریزاسیون باقی دلیل آنکه اسپور باکتري

یکی از . آورند در صنعت شیر پدید مید مشکالتینمانمی
ي ماندگاري شیر پاستوریزه و یک عامل عوامل محدودکننده

 است؛ این باسیلوس سرئوسي ایجاد مسمومیت غذایی، بالقوه
 در شود ووال در خاك یافت میمباکتري مولد اسپورهوازي، مع

         به شیر انتقال  خاكه شدن نوك پستان باصورت آلود
 برخی مناطق شیرخاموجود باسیلوس سرئوس در  ].30[یابدمی

 شمار بررسی ].13[کشور بررسی و مورد تایید قرار گرفته است
 نشان داد تا شیر پاستوریزه شیرخاماسپور باسیلوس سرئوس از 

ه بار میکروبی شیر که تکثیر این اسپور احتماال تحت شرایطی ک
اشتی باید شامل  شرایط بهداز این رو، .تر استکم باشد محتمل

 نتایج پژوهش هاي .دکاهش شمار اسپورها در شیر نیز باش
صورت گرفته نشان می دهد که با وجود بار میکروبی کمتر 
شیرخام دریافتی از دامداري هاي صنعتی، تعداد قابل توجهی از 
اسپورهاي هوازي و باسیلوس سرئوس از شیرخام این دامداري 

بد و به نظر می رسد که درجه ها به واحد تبدیل انتقال می یا
بندي کیفیت شیرخام بر اساس شمار اسپورهاي هوازي به 

به عالوه باکتري هاي مولد . مراتب از شمار کلی موثرتر است
مثال (اسپوري مانند باسیلوس سرئوس که می توانند در سرما 

به رشد خود ادامه دهند، هنگامی که عملیات ) دماي یخچال
بسیاري از رقبا را غیرفعال کرده ) یزاسیونمثال پاستور(حرارتی 

است، به مراتب راحتتر از شرایطی که رقابت میکروبی وجود 
  ].13[دارد، می توانند رشد و تکثیر کنند 

ها هستند؛  کلستریدیوم،هاي مولد اسپورباکتري گونه دیگري از
        این باکتري مولد اسپور .3موبوتریکوریکلستریدیوم ت مانند

) پنیرهاي نیم سخت و سخت (ازي در انواعی از پنیرهوبی

                                                             
3. Clostridium tyrobutyricum 
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، غذاي دام  منبع این باکتري.خواهد شد1موجب تورم دیررس
ویژه اگر عملیات سیلو کردن به درستی سیلو شده است، به

توانند به مدفوع اسپورها که به راحتی می. انجام نشده باشد
بر این . وده کنندتوانند شیر را آلانتقال یابند، از این طریق نیز می

هاي مختلف اساس محققان سوئدي نشان دادند که روش
            کلستریدیومتوانند بر تعداد اسپورهاي سازي میپاکیزه

  ].30[ موثر باشندموریکبوتوریت
به روش شستن و ( پستان سازي نوك پاکیزه،طبق تحقیقات
        تعداد اسپورهاي هوازي در شیر را کاهش )خشک کردن

وشو به ي شستدهد، اما استفاده از هیپوکلریت در مرحلهمی
سازي پاکیزه. کندکاهش اسپورهاي هوازي در شیر کمکی نمی

اي خشک در کاهش تعداد نوك پستان با دستمال حوله
توان براي افزایش البته می. هاي بی هوازي موثر استاسپور

س حوله کارایی این روش، ابتدا از حوله کاغذي مرطوب و سپ
طبق . کاغذي خشک براي تمیز کردن نوك پستان استفاده نمود

کار هب فیزیکی روش جنس دستمال و ،هاي انجام شدهپژوهش
اي ها در این مرحله موثر است، به گونهباکتري بر کاهش ،رفته
 سازي و خشک کردن نوك پستان هرچه مراحل پاکیزهکه 
وازي در شیر تر صورت گیرد، تعداد اسپورهاي بی هدقیق
محققین به صورت آزمایشی و از طریق . یابدکاهش میبیشتر

 آلوده کردند، هامخلوطی از آب و مدفوع، دام را با این اسپور
هاي خشک و مرطوب و سازي از حولهسپس به منظور پاکیزه

 یا بدون استفاده از به همراهها تلفیق متنوعی از این روش
بهره )  ثانیه و بیشتر20 ،10(هاي متفاوت  زماندرصابون 

این اسپورها زمانی ممکن شد که از  % 96کاهش . گرفتند
وشو و سپس خشک کردن با ي مرطوب قابل شستحوله

اي یکبار مصرف استفاده شد؛ این عملیات در کل دستمال حوله
         درها استفاده از این روش را آن.  ثانیه طول کشید20

ها شایع است، توصیه پوري در آنهایی که آلودگی اسدامداري
منبع آلودگی به  تاثیر این عملیات نمودند و اعالم داشتند

، نوع اسپور و میزان آلودگی نوك )مدفوع، خاك و یا خاك اره(
  ].30[وابسته نیستپستان دام 

ها هنگام به عالوه  انتقال انواع اسپورها از جمله اسپور کپک
هاي کشور بررسی دامداريتغذیه دام با علوفه خشک در برخی 

  ].31[وثابت شده است
  

                                                             
1. Late blowing 

  مراحل ضدعفونی نوك پستان - 6
هاي اي تحت تاثیر روش به طور قابل مالحظهشیرخامکیفیت 

از جمله . سازي پستان دام قبل از دوشش استمتفاوت آماده
سازي نوك پستان دام با آب توان به پاکیزههاي مناسب میروش

 براي 2اي یکبار مصرفال حولهو خشک کردن کامل با دستم
هر کارتیه اشاره کرد؛ در صورت استفاده از ضدعفونی کننده 

تواند عامل وشو میآب شست. باید نوك پستان خشک شود
 به نوك پستان باشد 3استرپتوکوکوس یوبریسفرم و انتقال کلی

و انجام عملیات خشک کردن کامل نوك پستان براي ممانعت 
ها بر شیر و ایجاد ورم پستان اکترياز آثار مخرب این ب

  ].33و 32[ضروري است
 50 حدود تقلیلپیشنهاد نمودند که به منظور  پژوهشگران

 احتمال انتقال عفونت کاهشزاهاي محیطی و درصدي بیماري
 ضدعفونی پیش از دوشش در فاصله بین ،هاي سالمبه کارتیه

ردن تمیز و مرحله خشک کوشوي نوك پستان دام با آب شست
عفونی پس از عملیات خشک کردن ضد بهها  بعدکهانجام شود 

ابتدا  ]33[ت ه اس شدپیشنهاداما در سالیان اخیر تغییر یافت، 
شوند و پس از پاك کردن به روش هاي اولیه تخلیه جهش

وشو و خشک کردن، نوك پستان در خشک و یا شست
ه دکننزمان تماس ضدعفونی. ضدعفونی کننده فرو برده شود

و نوك پستان باید پیش از دوشش به  ثانیه است 30حداقل 
 نوك پستانمرطوب بودن البته . 4طور کامل با دستمال پاك شود

به چسبیدن و اتصال الینر کمک کرده و در نتیجه سرخوردن آن 
در . رساندو صدمه زدن به نوك پستان را به حداقل می

ك پستان، هاي روستایی در صورت پاکیزگی نسبی نودامداري
وشو و خشک کردن آن صرف نظر شده و معموال از شست

به هر حال نوك . گیردصرفا ضدعفونی قبل از دوشش انجام می
 در هاي آلوده باید تمیز و خشک شده و قبل از دوشش،پستان

 اطمینان حاصل  این بایدضدعفونی کننده فرو برده شوند و
لوده نشده شود که ظرف ضدعفونی با مدفوع و سایر مواد آ

  ].11[است
ارزش ضدعفونی نوك پستان پیش از شیردوشی به طور 

کنند اي مورد قبول واقع شده و دامدارانی که فکر میگسترده
جه داشته باشند این عملیات پرزحمت و هزینه بر است باید تو

 و به ازاي گاو، حجم ین عمل زمان کوتاهی طول می کشدکه ا
                                                             

2. Paper towel 
3. Streptococcus uberis 
4. Wiped off 
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راي دو و سه نوبت دوشش مصرفی محلول ضد عفونی کننده ب
        باشد لیتر در سال می5/11 و 5/7در روز به ترتیب معادل 

  ].34و 35[
، مقابله با  قبل از دوششاصلی ضدعفونی نوك پستان دام دلیل

وشو و خشک کردن به اگرچه شست. ورم پستان محیطی است
ي کند، هرگز به اندازهکاهش سطح آلودگی باکتریایی کمک می

اگر . نی نوك پستان قبل از دوشش کارآمد نیستضدعفو
 آلودگی ظاهري نوك پستان عامل باال بودن شمار کلی باکتریایی

کننده قبل از  نوك پستان در ضدعفونیغوطه وريباشد، 
 در دامداري فلهتواند به کاهش بار میکروبی در شیردوشش می

  ].11[کمک کند
 از دوشش ها یک تا دو ساعت پیش نوك پستانطی پژوهشی

 آلوده استرپتوکوکوس یوبریسبه صورت آزمایشگاهی با  
شدند و قبل از دوشش، شسته و خشک شده و در ضدعفونی 

عفونی نوك پستان پیش از  تاثیر ضدکننده فرو برده شدند؛
 ذکر 3وشو و خشک کردن در جدول دوشش، بعد از شست

هاي کارتیه صديدر 40  حدودکاهشاین عمل به . شده است
 درصدي 51 پژوهشگران دیگري نیز کاهش .ونی منجر شدعف

 واسترپتوکوکوس یوبریس بروز ورم پستان محیطی بر اثر 
].11[ با ضدعفونی قبل از دوشش گزارش نمودنداشرشیاکلی

  
Table 3 Benefits of pre -dipping over and above washing and drying 

  

ضدعفونی نوك پستان دام پس از  - 7
  دوشش

حذف نوك پستان، سطح و با هدف کاهش جمعیت میکروبی 
هاي نوك ها از روي زخمهاي ورم پستان، حذف باکتريريباکت

ضدعفونی پس  ]11و 33[پستان و بهبود کیفیت پوست پستان 
هاي میکروبی مختلف از  آلودگی.از دوشش الزامی است
  یابند که انتقالاین بخشتوانند به مدفوع، خاك و آب می

-گونهز، اشرشیاکلی، انتروباکتر آئروژن: مهمترین آنها عبارتند از

استرپتوکوکوس عمدتا (ها ، استرپتوکوك کلبسیالهاي مختلف
ها، هاي کورینه فرم، باسیلها، ارگانیسم، استافیلوکوك)یوبریس

الزم به یادآوري است که ضدعفونی  ].33[هاکپکمخمرها و 
بر جمعیت میکروبی انتقال یافته به دام از محیط پس از دوشش 

دستمال وشو یا شنده، آب شست افراد دويآلوده، دست آلوده
نقش همچنین . آلوده تاثیري ندارداي یکبار مصرف حوله

ها از  زیرا انتقال انواع باکتري،رطوبت را نباید نادیده گرفت
 از پوست خشک اتفاق ترطریق پوست مرطوب به مراتب بیش

  ].5و 36[افتدمی
  :دالیل اصلی ضدعفونی پس از دوشش عبارتند از

  
  

اي ورم پستان از روي هکتريحذف با - 7-1
  پوست پستان

 به )بدون عالئم مشخص( عفونی با یک کارتیهي گاواگر 
هاي ورم پستان  تعدادي از باکتري،شودروش مکانیکی دوشیده 

 بعدي منتقل دام 8 تا 6توانند به مانند و می باقی می1در الینرها
         در ها باکتري،ها آلودگیپاك نشدن  در صورت.ندشو
به آرامی به کانال   ونوك پستان تکثیر یافته قسمت ترینییانتها

 بروز یک مورد ي این اولین مرحله؛دنکننوك پستان نفوذ می
  .جدید ورم پستان است

هاي منتقل  باکتري، پس از دوششطی ضدعفونی نوك پستان
اي رو مرحله  و از ایندنشومی دوشش حذف فرآیندشده از 

. شودمحسوب میرم پستان واگیردار مهم جهت کنترل و
 از 2خوشه شیردوشضدعفونی باید بالفاصله پس از جدا شدن 

است، انجام باز  مجراي خروج شیرنوك پستان، زمانی که هنوز 
 ماده ضدعفونی کننده به منفذ نوك پستان مرحلهدر این . گیرد

هاي عامل ورم پستان که به نفوذ کرده و از کشته شدن باکتري
تاخیر در . دشواطمینان حاصل می ،اندسیر وارد شدهماین درون 

، به خوشه شیردوشانجام ضدعفونی پس از جدا کردن 

                                                             
 
2. Cluster 

 Precentage of 
quarters infected 

Precentage reduction in 
quarters infected 

Precentage futher reduction 
in quarters infected  

No teat preparation 27 - -  
Wash and dry 15 43 -  

Wash, dry, then pre dip 9 67  40  
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            مانندمجراي خروج شیرهاي داخل میکروارگانیسم
سبب افزایش   فرصت تکثیر داده وباکتریوم بوویسکورینه
  ].37[شودهاي سوماتیک می سلولشمار

هاي نوك  زخمسطحازها حذف باکتري - 7-2
 پستان
 ضدعفونی نوك یابد امامیزخم عفونی به آرامی التیام اگرچه 

 روند بهبود را  وحذف کردهآن ا را از سطح هپستان، باکتري
ي نوك پستان البته پوست زبر یا ترك خورده. بخشدسرعت می

استافیلوکوکوس اي ورم پستان مانند هزابیماريتواند براي می
 و  باشد مناسبیمحیط گاالکتیهاسترپتوکوکوس دیسو  1اورئوس

  ].11[به همین دلیل ضدعفونی کامل نوك پستان اهمیت دارد
  بهبود کیفیت پوست پستان - 7-3

وشوي شست  واست غدد چربی دارايپوست نوك پستان 
پیوسته و در پی آن قرار گرفتن پستان مرطوب در محیط سرد و 

اي چرب محافظت کننده  سبب از بین رفتن اسیده،بادخیز
-ه نرم کنند ازبه همین دلیل. شود می آنو ترك خوردنپوست 

افزایش با  اما استفاده می شودی مانند النولین و گلیسرین یها
 به عنوان ترکیب سدیمهیپوکلریت  ،گذشت زمانو ها آنمقدار 

شود  به همین دلیل پیشنهاد می.شودتجزیه میضدعفونی کننده 
تجاوز نکند و درست قبل از % 10 از یباتغلظت این ترک

  ].11[دنافزوده شو ضدعفونی کنندهدوشش به 
ي کنترل ورم بخش اصلی برنامهاین عملیات  کهباوجود آن

ها عبارتند مهمترین آندارد که نیز  هایی، محدودیتاستپستان 
 :از

اجراي این روش اگرچه  :هاي موجود بر عفونتتاثیر عدم -1
کند و به دنبال آن میزان ها جلوگیري میترياز انتقال باک

هاي دهد، تاثیري بر عفونتهاي جدید را کاهش میعفونت
دهد که  نشان مییبه عنوان مثال نتایج پژوهش.  نداردقبلی

هاي  درصدي بروز عفونت50 به کاهش  این روش اگرچه
موجب اما تنها  ، ماهه انجامیده است12جدید در یک دوره 

  البتهکه ،هاي عفونی شده است کل کارتیه ازصد در14کاهش 
برخی  آن غیر قابل تشخیص بودن  دیگریلیکی از دال

جدا کردن دام بیمار و درمان آن از این رو . باشدمیها عفونت
 ].11[شودمی پیشنهاد 2در دوره خشکیدگی

                                                             
1. Staphylococcus aureus  
2 .  Drying period 

ي  بخش عمدهاحتماال :هاي محیطی عفونتبراثر محدود  -2
به نوك پستان منتقل  فاصله دو دوشش در ،هاي محیطیعفونت

       به مجراي خروج شیر انتهاي از بخش دوشش حینو 
از آنجا که ضدعفونی پس از . کند نفوذ میآن یدرونهاي بخش

حدود یک تا دو (کوتاهی پایدار است نسبتا مدت زمان دوشش 
هاي محیطی اثرات محدودي در برابر میکروارگانیسم )ساعت

جهت کنترل نیز   دلیل ضدعفونی پیش از دوششبه همین. ددار
 ].11[حائز اهمیت استورم پستان محیطی 

 ایجاد : سوزش در نوك پستانتخریب پوستی وامکان  -3
محتمل  در هواي سرد و مرطوب بسیار  دامسوزش نوك پستان

آن را تشدید شیمیایی  ايهه کننداست و استفاده از ضدعفونی
این ترکیبات به دما حساس  الزم به ذکر است که. دکنمی

     هستند و در هواي سرد تا حدودي تاثیر خود را از دست 
             توان به افزودنهاي پیشنهادي میاز راه حل. دهندمی
 کاهش تحریک پوستی در دام  اشاره نمود که سببهاکنندهنرم

 ].11[شوندنیز می

 سبب کاهش شیر یا مدفوع :آلی ترکیبات باغیرفعال شدن  -4
ها  پاك کردن آناز این رو ،شوندها میفعالیت ضدعفونی کننده

از سطح نوك پستان قبل از ضدعفونی و از روي کاپ پس از 
        پیشنهاد. هر بار دوشش از اهمیت خاصی برخوردار است

 سپس براي دوشش شود،به طور کامل تمیز شود کاپ می
 ].11[کار رودهبعدي ب

شواهدي وجود دارد مبنی بر  :ستان محیطیسرایت ورم پ -5
هاي سوماتیک پایین، هاي با شمارش سلولاینکه در گله

ضدعفونی نوك پستان پس از دوشش احتمال شیوع ورم پستان 
جهت بررسی این موضوع . دهدمحیطی را افزایش می

پژوهشگران، دو کارتیه از هر گاو را پس از دوشش ضدعفونی 
در . نظر گرفتند ر را به عنوان شاهد درکردند و دو کارتیه دیگ

هاي ضدعفونی فرم در کارتیههاي بالینی کلیاین آزمون عفونت
 درصد کمتر 41هاي ضدعفونی شده نشده در مقایسه با کارتیه

هاي مجراي خروج شیر ها احتمال دادند میکروارگانیسمآن. بود
ز هاي کواگوال و میکروکوکوسباکتریوم بوویسکورینهمانند 
هاي گی در برابر عفونت تا حدودي اثر محافظت کننده3منفی

پس از   ضدعفونی کردن روندتوقفماگرچه  .محیطی دارند
منطقی فونت باالي ورم پستان محیطی عهاي با گلهدوشش در 
که سطح رعایت اعمال شود  بایدزمانی اما رسد، به نظر می

                                                             
3 .  Negative coagulase micrococci 
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 ه ي، نحوبهداشت در مواردي چون روند شیردوشی، محیط
 ].11[مطلوب باشد سایر عواملدوشش و 

 انجام عملیات همچنین :افزایش عفونت هاي مسري -6
هاي مسري منجر ضدعفونی ممکن است به افزایش عفونت

 23بر اساس نتایج پژوهشی در این زمینه، افزایش . شود
 درصدي 79، استافیلوکوکوس اورئوسدرصدي عفونت بر اثر 

 درصدي 76ز منفی تحت بالینی و هاي کوآگوالاستافیلوکوکوس
ها دیده شد که احتماال در  در این گلهباکتریوم بوویس کورینه

  ].11[کندها صدق نمیتمام گله
  مخصوصکنندهضدعفونییکی از اشتباهات رایج استفاده از 

   معموال. استقبل از دوشش جهت ضدعفونی پس از دوشش، 
  

 و شود رقیق میضدعفونی کننده به نسبت مساوي با آباین 
این روش به سه دلیل پیشنهاد . رودمیکار  به نیزقبل از دوشش

 ضدعفونی کننده پس از دوشش سرعت مورد نیاز - 1: شودنمی
 احتمال ایجاد باقی مانده -2. ضدعفونی قبل از دوشش را ندارد

 به  محلول رقیق شده، اشتباهااز-3. یابدافزایش می  در شیرید
شود که استفاده مینده پس از دوشش نیز کنعنوان ضدعفونی

هاي جدید و رخ عفونت ن در نتیجه و کاهش یافتهآنعملکرد 
 ].11[یابدهاي سوماتیک گله افزایش میشمار سلول

وري پیش و پس از هاي ضدعفونی به روش غوطهویژگی
  .اند مقایسه شده4دوشش در جدول 

Table 4 Comparison pre and post dips  
Post dips  Pre dips    

Essential thoughout the year  Housing and other high-risk periods  Season of use  
Not important  Must be rapid  Speed of action  

Contagios mastitis  Environmental mastitis  Effective against  
Decreases somatic cell  Limited Effect on cell count  

No effect on TBC (unless 
streptococcus agalactie is involved)  

Decreases TBC (if dirty teats are 
contributory) 

Effect on total bacterial 
count (TBC) 

  
ا هاي بضدعفونی پس از دوشش گله - 7-4

  :هاي سوماتیک پایینشمارش سلول
       پژوهشگران استرالیایی تالش نمودند با شستشو، ضدعفونی

و خشک کردن نوك ) ثانیه30به مدت % 0.1با محلول ید (
ي شیردهی و پستان دام، وقوع ورم پستان بالینی در اوایل دوره

کاهش دهند و % 50ا حداقلهاي تغذیه شده در چراگاه ردر دام
هاي جدید را تشخیص اثر این عملیات بر کاهش بروز عفونت

هاي سوماتیک به بیش از ها افزایش شمار سلولآن. دهند
ي بروز ورم پستان و لیتر را نشانه سلول در میلی250000

نتایج نشان داد ضدعفونی به . عفونتی نو ظهور در نظر گرفتند
ت که آلودگی ظاهري نوك پستان دام، این روش زمانی موثر اس

زاهاي زیاد بوده و بروز ورم پستان بالینی به وسیله بیماري
در صورتی که نوك پستان دام تمیز و . محیطی قابل توجه باشد

زاهاي محیطی اندك باشند تاثیر این عملیات خشک و بیماري
وه دیگري نتایج تحقیق گر ].36[چندان چشمگیر نخواهد بود 

ین استرالیایی در شرایط مشابه تایید نمود که این روش ازمحقق
تنها زمانی صرفه اقتصادي دارد که شیوع این بیماري را به کمتر 

ها  این عملیات در تمام دامداري،]38[کاهش دهد % 50از 

 پژوهشگران ایرلندي نیز به ].39[کندنتایج یکسانی حاصل نمی
از دوشش را در نتایج مشابهی دست یافته و ضدعفونی قبل 

 سلول 200000ي تغذیه شده در چراگاه که کمتر از گله
لیتر برخوردار باشد، مقرون به صرفه سوماتیک در میلی

  ].40[تشخیص دادند
  

 نوك هاي شیمیاییضدعفونی کننده- 8
  پستان

غوطه طیف وسیعی از مواد شیمیایی براي ضدعفونی به روش 
 رایج هايضدعفونی کننده از. روندبه کار میاي یا افشانه وري

کلر آزاد در دسترس % 4 محلول هیپوکلریت حاوي توان بهمی
  ].1[ اشاره نمودید آزاد % 5/0 باو محلول یدوفور 

 1995همچنین بررسی استانداردهاي کشور نیوزیلند در سال 
ترکیبات به عنوان 1دامداري ها از یدوفور% 70 دهد کهنشان می

 و 2 کلروهگزیدیناز% 15دام ،ضدعفونی کننده نوك پستان 
کنند استفاده می3سولفات دودسیل بنزن خطیاز آنها از % 15

                                                             
1. Iodophore 
2. Chlorhexidine 
3. Linear dodecyl benzene sulfate 
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       غلظت این ترکیبات بسته به فصل متفاوت است، به البته 
ها را تا دو برابر فصول اي که در فصول بارانی غلظت آنگونه

  ].41[دهندخشک افزایش می
 هیپوکلریت - 8-1

ترین و در تا کنون به عنوان ارزان  سدیماگر چه هیپوکلریت
ترین محصول با طیف وسیع عملکرد ضدباکتریایی در دسترس
 و از آن براي مقابله با شناخته شده است % 4 تا 1/0هاي غلظت

  اما،شود استفاده میاسترپتوکوکوس آگاالکتیهها و استافیلوکوك
یر، ش(و به سرعت با مواد آلی  ها موثر نیستبر مایکوباکتریوم

) هاي پوسته پوسته شدهفضوالت، عرق بدن، چربی و بخش
 به سبب ناپایداري. شوددهد و غیرفعال میواکنش می
شود تا اضافه می به آنهیدروکسیدسدیم  % 05/0 هیپوکلریت،

pH این ضدعفونی زمانی که. قرار گیرد 11 تا 8 يهحدودم در 
) سمت قسمت در میلیون ق40000% (4 در غلظت معمول کننده

مصرف شود، موجب بروز آثار نامطلوبی مانند سوزش و آسیب 
پوست دست دوشنده، سفید شدن پارچه حین خشک کردن 

  ].42و 11[شودنوك پستان و ایجاد بوي سوزاننده می
تواند اثر خشک ، می براي اولین بارهااز هیپوکلریتاستفاده 

ن دلیل کنندگی نسبتا زیادي روي نوك پستان ایجاد کند، به همی
افزایش % 4 غلظت کم شروع شود و سپس تا آن ازباید مصرف 

درصورتی که شرایط آب و هوا مساعد باشد، پوست نوك . یابد
تواند پستان به تدریج به شرایط عادت کرده و محصول می

برخی بر این باورند که .  مصرف شود، شدیداثراتایجاد بدون 
ننده قوي موجب تواند به عنوان یک اکسید کاین ترکیب می

و ) هاي سیاهمانند لکه(تسریع التیام آسیب انتهاي نوك پستان 
مشتقات دیگر .  شود1سودوکوپاکسناشی از هاي ویروسی زخم
به صورت قرص 2مانند سدیم دي کلرو ایزوسیانوراتکلر 

ود آثار خشکی با وج که استدر دسترس  % 5/0  3جوشان
  ].11[کمتر، پایدارترند

  یدوفورها- 8-2
 واست  کننده ید و مواد کمپلکس حاويیدوفور حلول م

شمار به  قبل و پس از دوشش کنندهترین ضدعفونیپرمصرف
 محسوب ،این کمپلکس به عنوان منبع ذخیره ید بی اثر. آیدمی
ها و مواد آلی، ید واکنش با باکتري و با مصرف ید درشود می

غوطه  عمل بدین ترتیب در .شودآزاد از این کمپلکس تامین می
                                                             

1. Pseudocow pox  
2. Sodium dichloroisocyanurate 
3. Effervescent tablet 
 

کننده یددار پس از دوشش،  نوك پستان در ضدعفونیوري
که در صورتی. ماندثابت می% 1 تا 5/0سطح ید فعال بین 

قلیایی حل شود فعالیت آن به طور سخت یدوفور در آب 
 یهایاغلب یدوفورها محلول .یابدچشمگیري کاهش می

توانند سبب آسیب و سوزش پوست نوك اسیدي هستند که می
ها به منظور کاهش این اثرات، در فرموالسیون آن. پستان شوند

برخالف سایر ضدعفونی . شودکننده استفاده میاز ترکیبات نرم
بر و کنند ها، یدوفورها به صورت انتخابی عمل نمیکننده

 و اسپورشان و برخی از هاها، قارچها و اسپور آنباکتري
ترکیبات با هرگونه ماده این . دکشی دارنها اثر میکروبویروس

دالیل ها به دهند و به همین سبب عملکرد آنآلی واکنش می
ن به آغشته شدن آمانند آلودگی شدید نوك پستان،  مختلف

 در هاي مخصوص ضدعفونی با فضوالتشیر، آلودگی کاپ
pH 11[یابد کاهش می4 باالتر از.[  

نگ  رید به پوست پستان. یکی از مزایاي ید، رنگ آن است
تشخیص اینکه آیا نوك پستان به خوبی با ید تماس دهد و می

همچنین کمرنگ شدن آن نشان . کندداشته یا خیر را آسان می
 دوشندگان در مقابل بیش از حد محلول ید دارد،از رقیق شدن 

، منجر شود به صدمات تنفسی تواندمیاز بو و بخارات ید که 
توان به باقی ماندن  از دیگر مشکالت ید میو ناراضی هستند

  ].11و 42[ آن در شیر اشاره نمود
 به  استفاده از آنچونالبته وجود ید در شیر دالیل دیگري 

 داروهاي دامی حاوي ید و مصرف عنوان مکمل در تغذیه دام
ید منتقل شده از ، اما جذب پوستی و آلودگی شیر با نیز دارد

د ید به شیر وروبه هر حال .  بیشتري دارندنوك پستان اهمیت
ر برخی  به باواز راه ترکیبات ضدعفونی کننده نوك پستان دام

ار مهم است به طوري که ممکن کم اهمیت و برخی دیگر بسی
این  .دهد  میکروگرم در لیتر افزایش35است ید شیر را تا 

موضوع بسته به نوع و غلظت ماده ضدعفونی کننده یدوفور و 
ش غلظت یدوفور براي با افزای.  متفاوت استکاربردروش 

افزایش پیدا نیز ضدعفونی پس از دوشش، مقدار آن در شیر 
ي ید از نگرانی از دریافت کنترل نشده. )5جدول  (کندمی

  آن در تغذیه انسان موجب تحقیقاتهايوردهآطریق شیر و فر
اي در کشور آمریکا  مطالعهمثال در به عنوان .متعددي شد
هاي ردهی، از طریق شیر و فرآوید دریافت%  56 که مشخص شد

هاي  بررسی دامداري و پس ازرسدآن به مصرف کنندگان می
تا 200% 28،  200  کمتر از% 62 که معلوم شداطراف نیویورك 

  میکروگرم بر لیتر 1000بیش از % 3 و 1000تا  %500 7، 499
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].27[ید در شیر مخازن خود داشتند
Table 5 Relationship between values of iodine content of raw milk (µg/lit) and iodophor 

concentration (%) 
Content of iodine in milk (µg/L)  Iodophor concentration (percent)  Treatment  

80-100  1  
40-50% decrease by 1% concentration  0.5  

60  1(along with drying)  

Pre-milking 
disinfection  

174 (55-355)  1.6  
40-50% decrease by 1% concentration  0.8  

130  0.75  
85  0.6  
77  0.5 

Post-milking 
disinfection  

150  1(pre-)+1(post) 
equal to 0.5 post  0.25(pre and drying) +0.5(post) 

Pre-and Post-milking 
Disinfection  

  
تواند تدبیر یمضدعفونی نوك پستان دام قبل از دوشش 

اري ورم پستان محیطی به حساب مناسبی براي پیشگیري از بیم
با توجه به احتمال باقی ماندن مواد ضدعفونی کننده در   اما،آید

 و 2000، 1000، 500، 250هاي محققین آلمانی غلظتشیر، 
 ،1 به روش ایجاد کفرا ید قسمت در میلیون قسمت  3000

به این . ه در شیر بررسی نمودند مقدار ید باقی ماندمطالعه و
 ثانیه در 30 کارتیه هر دام به مدت 4منظور دو کارتیه از 

 ،محلول ضدعفونی کننده ید قرار گرفت و دو کارتیه دیگر
ها با دستمال  پس از آن تمام کارتیه.شاهد در نظر گرفته شد

 و سپس دوشش  پاك شدند،اي یکبار مصرف خشکحوله
پژوهش نشان داد که باقی مانده ید نتایج این . صورت گرفت

این در  ].41[ تفاوت معنی داري ندارددو گروه مورد بررسیدر 
حالی است که در گذشته محققین بر این باور بودند که غلظت 

بر غلظت ید در شیر موثر است اما اگر % 1/0یدوفور باالتر از 
هم قبل و هم پس از دوشش % 1/0از این ترکیب در غلظت 

 بر ید باقی مانده در شیر نخواهد  چندانیگردد تاثیراستفاده 
پایش عملیات ضدعفونی قبل از دوشش، البته همواره . داشت

با هدف به حداقل رساندن ید باقی مانده در شیر ضروري 
  ].43[است

% 33سبب کاهش حدود % 25/0استفاده از یدوفور با غلظت 
د موثر در پیشگیري از عفونت جدی% 40ورم پستان بالینی و 

هاي سوماتیک را به تواند شمار سلولمیکه است، ضمن آن 
  ].44[لیتر کاهش دهد سلول در میلی5 × 105کمتر از 

  کلرهگزیدین - 8-3

                                                             
1  . Foaming 

 2گوانیدهاي بیکنندهها عضو گروه ضدعفونیکلرهگزیدین
کشی قدرت باکتريعالوه بر کننده این ضدعفونی. هستند
، اثر ضد ) گرم مثبت و منفیهايدر برابر باکتري(الطیف وسیع

 قلیایی بیشتر است، pHتاثیر کلرهگزیدین در . دقارچی نیز دار
همچنین فعالیت ضد میکروبی آن بر پوست نوك پستان 

 به همین دلیل تاثیر ،ها استکنندهتر از سایر ضدعفونیطوالنی
 در برابر آلودگی پوست پس از دوشش  آنممانعت کنندگی

وج شیر همچنان باز است و خطر ورود هنگامی که مجراي خر(
 بیشتر از سایر ترکیبات ،)ها به غدد شیرساز باالستباکتري

برخالف هیپوکلریت، ترکیبات آلی عملکرد . مشابه است
حاللیت این ترکیب . دهندکلرهگزیدین را تحت تاثیر قرار نمی

به کیفیت آب وابسته است و در مناطقی که سختی قلیایی آب 
یه محلول ضدعفونی کننده به صورت روزانه باال است ته

  به کار% 5/0این محلول معموال در غلظت . شودتوصیه می
 حفاظت از پوست در با هدفدر فرموالسیون آن  و رودمی

  ].11[شود میاستفاده هانرم کننده از ،برابر آسیب و سوزش
  ترکیبات آمونیوم چهارتایی  - 8-4

 به عنوان هارتاییآمونیوم چ کننده بر پایهترکیبات ضدعفونی
. دنشوضدعفونی کننده نوك پستان پس از دوشش استفاده می

درون   بهگیکنندمرطوب  به سبب دارا بودن خاصیتهاآن
 از سایر .دنکنرفع آلودگی کمک میبه  و  نفوذ کردهپوست

، بافر توان به میاین ضدعفونی کنندهي اء تشکیل دهندهاجز
جهت تشخیص (، عامل رنگین ساز ب آ،کنندهترکیبات نرم

و  ) نوك پستان در ماده ضدعفونی کنندهغوطه وريمیزان 
جهت افزایش میزان باقی ماندن ماده (عوامل قوام دهنده 

                                                             
2. Biguanide 
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این . اشاره نمود) ضدعفونی کننده بر پوست نوك پستان
آور نیستند، اما فرمول سازي دقیق زا و سوزشترکیبات آسیب

  ].11[ضروري استها براي حفظ عملکرد آن
  دودسیل بنزن سولفونیک اسید - 8-5

  این ترکیبات داراي اثر ضدمیکروبی بر طیف وسیعی از
د براي نوك نمصرف شو% 2اگر در غلظت ها هستند و باکتري

 عفونی کنندهجا که این ضداز آن. ندزا نیست آسیبکاربرپستان و 
الیت ها فعتري نسبت به برخی ضدعفونی کنندهزمان طوالنی

ها اثر حفاظتی دارد و فرمتوان گفت در برابر کلیمی ،کندمی
 عملکرد نسبتا خوبی در حضور ترکیبات آلی از خود نشان 

  ].11[دهدمی
  مصرفي نحوهنگهداري وشرایط  - 8-6

  هاضدعفونی کننده
ول آماده مصرف ها به صورت محصرخی ضدعفونی کنندهب

  به صورت کنسانترهگربرخی دیشوند، در حالی که تامین می
از آنجا که محصوالت . سازي شوندتولید شده و باید رقیق

نسبت به پایه هاي اند، آماده مصرف به دقت فرموله شده
هنگام رقیق کردن محصول . پایدارتر هستندشیمیایی به تنهایی 

باید به دقت ارائه شده توسط تامین کننده،  دستورالعمل غلیظ،
سازي تا مصرف فاصله زمانی بین رقیق الزم است و اجرا شود

.  جلوگیري شودماده موثره آنبه حداقل برسد تا از زوال 
 دچار نگهداري شوند که در شرایطیبایستی ها ضدعفونی کننده

 انجماد موجب جدا شدن آب از مواد زیرا ،نشوندانجماد 
باید دقت داشت در جایی که احتمال پاشش  .شودشیمیایی می

 به ضدعفونی کننده وجود دارد، درب ظرف آب و ورود آن
لوگیري ج محصول  ناخواسته رقیق شدنتا از بسته باشد، کامال
کننده، اثر بخشی آن کاهش زیرا با تغییر ترکیب ضدعفونی. شود
 جايدر  هیپوکلریت باید  هايمحلولبه عنوان نمونه  .یابدمی

 نگهداري شود، در غیر این ف کامال بستهو در ظرخنک 
ن وجود ر و کاهش اثر بخشی آسریع کل جزیهتاحتمال ت صور
  ].11[دارد

  

 با آب ضدعفونی نوك پستان دام- 9
  الکترولیز شده اسیدي

آب الکترولیز شده اندکی اسیدي، که معموال از طریق الکترولیز 

محلول رقیق کلرید سدیم و اسید کلریدریک در شرایطی 
کننده ی ترکیبات ضدعفون جملهآید، ازخاص به دست می

و  5/5 -5/6 معادل pHشود که در جدیدي محسوب می
به کشی قوي داشته،  اثر باکتري1هاي بیشتر هیپوکلروسغلظت

. کندایجاد نمی  چندانی آلودگی شیمیایی،سبب تجزیه سریع
 5/0کنندگی این آب را با محلول پژوهشگران اثر ضدعفونی

هاي  در ضدعفونی نوك پستان دام2پوویدونیدین درصد 
نتایج این پژوهش نشان داد که اثر . شیري مقایسه کردند

کشی آب الکترولیز شده با افزایش مقدار کلر آزاد و باکتري
افزایش کننده، زمان تماس نوك پستان دام با محلول ضدعفونی

 کلر  ثانیه و15به عنوان نمونه اگر از این آب در زمان . یابدمی
 کاهش سبب، شودیتر استفاده گرم در ل میلی60غلظت با  آزاد
  سانتی متر مربعبري کلنی  لگاریتم واحد تشکیل دهنده 21/2
 در حالی که با استفاده از محلول ضدعفونی کننده .شودمی

 20 و اگر غلظت کلر آزاد به 52/1  تنهامیزان کاهشیددار 
لگاریتم  1 /47کاهش تاثیر آن  لیتر کاهش یابد درگرم میلی

به . شد خواهد  بر سانتی متر مربعي کلنیندهواحد تشکیل ده
 الکترولیز شده اسیدي پس از  از آباستفاده  در صورتعالوه

روز بیماري ورم پستان تحت بالینی ب ، روز20به مدت  دوشش
 با این وجود، محدودیت ].23[یابدکاهش می % 9/12به میزان 

 اثرات مخرب آب  ایجادهایی مانند خورندگی تجهیزات و
 کیفیت ماده غذایی توسط محققین گزارش ترولیز بر رويالک

  ].45[شده است
  

  سازي دام جهت دوششآماده-10
  :این عملیات به ترتیب شامل مراحل زیر است

 شناسایی و شیر آنهاي غیر طبیعی با کارتیه ابتدا باید دام) الف
رف انسانی نامناسب اشیر براي مصاین زیرا ریخته شود؛ دور 

اهمیت این . هاي سالم مخلوط شودتی با شیر داماست و نبایس
شورها قوانین رسمی  که در بسیاري از کبه حدي باالستبخش 

هاي اولیه شیر  آزمایش جهشبر این اساسو اجباري دارد و 
 است، پیش از ورود  شناسایی شیر غیر طبیعیجهتکه روشی 

 استفاده از  دیگرآزمایش. شود انجام میدام به سالن دوشش
 ،نندمامی باقی آن بر سطح آلودگی که ذرات بزرگ استافی ص
 با کیفیت باال مد نظر است، شیرخام در شرایطی که تولید اما

                                                             
1. Hypochlorous acid 
2. Povidone-iodine 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

5.
30

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            15 / 20

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.115.30
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-47745-en.html


   1400  شهریور،18، دوره 511    شماره                                                    ران                         ی اییع غذایمجله علوم و صنا
 

 392

 به توان لزومانمیماندن ذرات بزرگ بر سطح صافی را نباقی 
 مدیریت مناسب و عملیات صحیح ،شیرخامکیفیت خوب 

 سطح صافی ها بر، زیرا در این آزمایش باکترينسبت دادتولید 
  .مانندباقی نمی

سازي و ، پاکیزهشیرخامبا هدف کاهش آلودگی باکتریایی ) ب
در صورت . شودمیضدعفونی پوست نوك پستان دام انجام 

وشو، اضافه کردن ضدعفونی کننده تایید شده به آب شست
چنانچه این . یابدوشوي نوك پستان افزایش میکارایی شست

وشش صورت گیرد، موجب عملیات یک دقیقه قبل از د
آنچه . تحریک دام جهت آمادگی براي دوشش خواهد شد

هاي بیماریزا از بدیهی است، امکان انتقال میکروارگانیسم
اي به کارتیه دیگر و از دامی به دام دیگر، براساس کارتیه
          هاي به کار رفته در سالن دوشش و عملیات روش
براي به حداقل . اردوجود دوشوي نوك پستان دام شست

رساندن این مشکل ضروري است که ماده ضدعفونی کننده به 
وشو اضافه شود و براي هر دام از دستمال محلول شست

اي یکبار مصرف استفاده شود اي پاکیزه یا دستمال حولهپارچه
زي هر دام سان دست افراد دوشنده قبل از آمادهو عالوه بر آ

اگرچه استفاده از .  خشک شود وبراي دوشش به درستی شسته
 چندان ،شود، اما عمال در آب و هواي گرمدستکش توصیه می

تواند ترکیب ضدعفونی کننده می. گیردمورد اقبال قرار نمی
یا )  قسمت در میلیون قسمت300تا100با غلظت  (هیپوکلریت

. باشد)  قسمت در میلیون قسمت75تا 25با غلظت (یدوفور 
کننده آغشته شده  کاغذي، با ماده ضدعفونیاي یادستمال پارچه

و تواند براي آماده سازي نوك پستان دام قبل از دوشش و می
که به ازاء هر شود می ضدعفونی به کار رود؛ توصیه به منظور

  ].46[دام از دستمال اختصاصی استفاده گردد
 کاهش شیوع ورم پستان محیطی، از روش مکمل براي) ج

     نوك پستان دام قبل از دوشش استفاده سازي پستان وآماده
که در آن ضدعفونی نوك پستان قبل از به این صورت  ،شودمی

کننده بر  یا افشاندن محلول ضدعفونیغوطه وريدوشش با 
هایی کمتر از آنچه پس از دوشش پایه کلر یا یدوفور در غلظت

- مقدار و نوع ترکیب ضدعفونی.شودرود، انجام میبه کار می

 به عنوان نمونه ننده بر حسب قوانین کشورها متفاوت استک
 و استفاده 20000استفاده از ترکیبات کلردار در کشور انگلستان 

 قسمت در میلیون قسمت 2500تا 1000از یدوفور با غلظت 
پیشنهاد شده است، در حالی که در کشورهایی مانند اسپانیا، 

تا 1100ا غلظت آمریکا و کانادا استفاده از کلروهگزیدین ب
در آمریکا و .  قسمت در میلیون قسمت مرسوم است5000

 19400اسید خطی با غلظت سولفونیکبنزندانمارك از دودسیل
اکسیدکلر و اسیدهیپوکلریک با قسمت در میلیون قسمت و دي

. شود قسمت در میلیون قسمت استفاد می30000غلظت 
میکروبی   ترکیبی ضد که2 مانند نایسین1استفاده از باکتریوسینی

               ر است در کشور فرانسه معمول استداو نیتروژن
ها پپتیدهاي تولید شده توسط باکتریوسین ].33و48و 47[

از جمله . ها به منظور نابودي رقبایشان هستندبسیاري از باکتري
اشاره کرد که توسط باکتري   31473توان به الکتیسینآنها می
محققین ایرلندي  .شود تولید می4کوس الکتیسالکتوکوزنده  

هاي را با میکروارگانیسم  دام شیريطی آزمایشی، نوك پستان
 و استرپتوکوکوس یوبریس، استاف اورئوسهدف شامل 

 پوشانده و سپس در کاپ حاوي استرپتوکوکوس دیسگاالکتیه
 دقیقه 10این الکتیسین که حاصل تخمیر باکتریایی بود، براي 

هاي کنترل نشان داد نتایج مقایسه با نمونه. ي نمودندفروگذار
 97و % 90، %80که این باکتریوسین به ترتیب سبب کاهش 

 الکتیسین با ایجاد اتصال ].49[هاي هدف شد درصدي باکتري
هاي گرم مثبت  که در دیواره سلولی باکتري5به لیپید نوع دو

شده و وجود دارد، سبب نشت پتاسیم به فضاي برون سلولی 
در پی آن با برهم زدن پتانسیل غشایی منجر به مرگ سلول 

ها می توان به از انواع دیگر باکتریوسین ].50[ شودمی
لیزوستافین و نایسین به ویژه علیه .  اشاره کرد6لیزوستافین

کنند که سرعت ها عمل میها و استرپتوکوكاستافیلوکوك
هاي تقسیم شونده و  بر باکتريتاثیر قابل توجهعملکرد باال، 

         هاي مقاوم به آنتی بیوتیک ازغیرقابل تقسیم، و ایزوله
  .]51[باشندها میهاي عملکردي آنویژگی

الزم به یادآوري است که این عملیات زمانی نتیجه بخش است 
پس از حداقل . شده باشدکه سطح کلی نوك پستان قبال پاکیزه 

اي یکبار مصرف براي حوله ثانیه، نوك پستان با دستمال 10
زدودن باقی مانده مواد ضدعفونی کننده به صورت خشک پاك 

تواند از نکات مهم دیگر آنکه عملیات ضدعفونی نمی. شود
سازي پستان دام براي دوشش، هاي آمادهجایگزین روش

وشوي معمول نوك پستان شود و باید به سازي و شستپاکیزه
                                                             

1. Bacteriocin 
2. Nisin 
3. Lacticin 3147 
4. Lactococcus lactis DPC 3251 
5. LipidⅡ 
6. Lysostaphin  
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           بل از دوشش اضافه شودبرنامه دائمی بهداشت مناسب ق
  ].33و48و 47[
  

  گیرينتیجه-11
شیر سنتز شده در پستان دام سالم تقریبا استریل است و پس از 

ها و عوامل آلوده خروج از آن به سر عت تحت تاثیر میکروب
از  هااز سوي دیگر بروز بیماري. گیردکننده مختلف قرار می

-ستان تحت بالینی که نشانهجمله ورم پستان و به ویژه ورم پ

ابل زه دوشیده شده به راحتی قهاي آن در دام و شیر تا
گان هاي تولیدکننده از بزرگترین چالش،تشخیص نیست

مروري به یکی  ياین مقاله. شود با کیفیت محسوب میشیرخام
 به شیرخامهاي مهم کنترل و مقابله با افت کیفیت از روش

ن تحت بالینی و آلودگی با سبب بروز بیماري ورم پستا
 زیرا عدم توجه به آن به ؛پردازدهاي مختلف میمیکروب

مشکالت به مراتب بزرگتري در مراحل بعدي زنجیره تامین 
این . هاي شیري منجر خواهد شدشیر به ویژه کیفیت فرآورده

سازي و مراقبت از دام شیري به روش  آمادهروش کنترلی شامل
کننده رگیري ترکیبات ضدعفونی و به خصوص به کاصحیح

وشو و خشک کردن نوك هاي شستمناسب در کنار روش
بررسی . ي مناسب قبل یا پس از دوشش استپستان در مرحله

منابع علمی معتبر در این زمینه حاکی از آن است که هر یک از 
توانند دامداران را  میور محدود و مشخص طعملیات زیر به
  :اصی یاري دهند اهداف خبراي رسیدن به

تواند به کاهش شانس ابتال به یدعفونی پیش از دوشش مض -1
ورم پستان محیطی کمک کند و سطح آلودگی باکتریایی را به 

هایی که در البته این عملیات بر دام. طور موثري کاهش دهد
ها خشک و تمیز است و چرند و نوك پستان آنمی راگاهچ

 .ی دارند چندان موثر نیستزاهاي محیطی اندکتعداد بیماري

ضدعفونی پس از دوشش در کنترل ورم پستان مسري که  -2
این روش . ي خشکیدگی درمان شود، موثر استباید در دوره

شو وهایی که از محیط، دست، آب شستضدعفونی بر آلودگی
یکبار مصرف آلوده انتقال یابند چنداد موثر اي یا دستمال حوله

هاي انتقال یافته از در مهار آلودگیاما روش مهمی . نیست
همچنین ممکن . دشووشو محسوب می و فرایند شستالینرها

هاي سوماتیک پایین به افزایش هاي با شمار سلولاست در گله
 و یا حتی در برخی موارد ابتال به ورم پستان محیطی منجر شود

 .به افزایش سرایت آلودگی میکروبی بیانجامد

اده از هر دو روش ضدعفونی پیش و پس از با عنایت به استف
دوشش در بسیاري از دامداري هاي کشور، پیشنهاد آنست که 

 یا هر دو روش ضدعفونی یکعالوه بر استفاده صحیح از هر 
 ،بر اساس مزایا و محدودیت هاي اعالم شده، از ترکیب مناسب

به عبارت دیگر . در غلظت بهینه و به روش موثر استفاده شود
اد می شود در هنگام انتخاب ماده و روش ضدعفونی، پیشنه

  .دنموارد اعالم شده در این مقاله مد نظر قرار گیر

رسد در برخی کشورهاي تولید کننده شیر به نظر می
یدوفور، برخی : ها عبارتند ازپرکاربردترین ضدعفونی کننده

ترکیبات کلردار، دودسیل بنزیل سولفونیک اسید و برخی 
  . هاباکتریوسین

 توجه به مراحل ابتدایی زنجیره باتوان گفت که مینان میاطبا 
 آثار مخرب بیماري ورم  ازتوانشیر به ویژه شرایط دوشش، می

هاي مقاوم به پستان و عوامل میکروبی مختلف از جمله باکتري
ها و کیفیت هاي آن بر ویژگیحرارت، اسپور و متابولیت

  .هاي شیري جلوگیري نمودفرآورده
  

منابع -12  
[1] Cousins, C.M., (1977). Cleaning and 

disinfection in milk production. International 
Journal of Dairy Technology, 30(2), 101-5. 

[2] Suárez, B., & Ferreirós, C. M. (1991). 
Psychrotrophic flora of raw milk: resistance to 
several common disinfectants. Journal of 
Dairy Research, 58(1), 127-136. 

[3] Bava, L., Zucali, M., Sandrucci, A., Brasca, 
M., Vanoni, L., Zanini, L., & Tamburini, A. 
(2011). Effect of cleaning procedure and 
hygienic condition of milking equipment on 
bacterial count of bulk tank milk. The Journal 
of Dairy Research, 78(2), 211.  

[4] Robinson, R. K. (1990). Dairy microbiology: 
Volume 1-The microbiology of milk (No. Ed. 
2). Elsevier Applied Science Publishers Ltd. 

[5] Ezzatpanah, H., (2007). Determination of 
hygienic quality of raw milk on-farm based on 
Coliform and Yeast and Mold count. Journal 
of Food Technology & Nutrition., 4(1), 2-10. 

[6] Moslehishad, M., Ezzatpanah, H., & 
Aminafshar, M. (2010). Chemical and 
electrophoretic properties of Holstein cow 
milk as affected by somatic cell count. 
International Journal of Dairy Technology, 
63(4), 512-515. [7] Block, S. S. (Ed.). (2001). 
Disinfection, sterilization, and preservation. 
Lippincott Williams & Wilkins. 

[8] Ryther, R. (2014). Development of a 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

5.
30

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            17 / 20

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.115.30
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-47745-en.html


   1400  شهریور،18، دوره 511    شماره                                                    ران                         ی اییع غذایمجله علوم و صنا
 

 394

comprehensive cleaning and sanitizing 
program for food production facilities. In Food 
Safety Management (pp. 741-768). Academic 
Press.  

[9] Cords, B. R., Dychdala, G. R., & Richter, F. 
L. (2001). Cleaning and sanitizing in milk 
production and processing. In Applied Dairy 
Microbiology (pp. 567-606). CRC Press. 

[10] Miseikiene, R., Tusas, S., Biziene, R., 
Kerziene, S., Micinski, J., & Matusevicius, P. 
(2020). Influence of teat disinfection with 
iodine preparation on bacterial contamination 
of teats, hygienic quality and content of iodine 
in milk. Journal of Elementology, 25(1).  

[11] Blowey, R., & Edmondson, P. (1996). Teat 
disinfection in dairy herds. In Practice, 18(6), 
254-260. 

[12] Ezatpanah, H., Moslehishad, M., 
Aminafshar, M., Vande, Y. J., & Khodaie, M. 
(2009). Influence of somatic cell count on the 
quality of raw milk and dairt products. Animal 
Science and Research Journal, 3, 79-98. 

[13] Moradi-Khatoonabadi, Z., Maghsoudlou, 
Y., Ezzatpanah, H., Khomeiri, M., & 
Aminafshar, M. (2014). Occurrence of 
Bacillus cereus in raw milk receiving from 
UF-Feta Cheese Plants. Iranian Journal of 
Health and Environment, 6(4), 545-556.  

[14] Australia, D. (2003). Use post-milking teat 
disinfection–spray or dip every teat at every 
milking. Technote, 7, 4-5.  

[15] Meaney, W. J. (1974). Post-milking teat 
disinfection: A comparison of dipping and 
spraying. Irish Journal of Agricultural 
Research, 157-161. 

[16] Carpentier, B., & Cerf, O. (1993). Biofilms 
and their consequences, with particular 
reference to hygiene in the food industry. 
Journal of Applied Bacteriology, 75(6), 499-
511.  

[17] Akam D.N., Dod D.F.H., Quick A.J.  1989. 
Milking, milk production and udder health. 
Animal Production and Health. Food and 
Agriculture Organisation of the United 
Nations, Rome.; Paper No (78): 119 pp. 

[18] Faull, W. B., Hughes, J. W., & Ward, W. R. 
(1997). A mastitis handbook for the dairy 
practitioner (No. Ed. 6). Liverpool University 
Press. 

[19] Hogan, J. S., Harmon, R. J., Langlois, B. 
E., Hemken, R. W., & Crist, W. L. (1984). 
Efficacy of an iodine backflush for preventing 
new intramammary infections. Journal of 
Dairy Science, 67(8), 1850-1859. 

[20] Lagunas-Solar, M. C., Cullor, J. S., Zeng, 
N. X., Truong, T. D., Essert, T. K., Smith, W. 
L., & Pina, C. (2005). Disinfection of dairy 

and animal farm wastewater with 
radiofrequency power. Journal of Dairy 
Science, 88(11), 4120-4131. 

[21] Fallah, S., Aminafshar, M., Chamani, M., 
& Ezzatpanah, H. (2011). Isolation and 
characterization of bacillus cereus from milk. 
Iranian Journal of Biology Science, 5(116), 
61-69.  

[22] Givianrad, M. H., Ezzatpanah, H., & 
Chitsazi, M. (2013). Cloud point extraction for 
assessment of Lead and Cadmium levels of 
somatic cells in raw milk using graphite 
furnace atomic absorption spectrometry. Asian 
Journal of Chemistry, 25(8), 4685-4688. 

[23] Nan, S., Wang, C., Cao, W., Li, B., Ma, Q., 
& Wang, S. (2010). Disinfection effect and 
application of slightly acidic electrolyzed 
water in a dairy cattle farm. In 2010 
Pittsburgh, Pennsylvania, June 20-June 23, 
2010 (p. 1). American Society of Agricultural 
and Biological Engineers. 

[24] Moslehishad, M., & Ezzatpanah, H. (2010). 
Study on casein micelles in raw milk with 
different levels of somatic cells by scanning 
electron microscopy. Iranian Journal of Food 
Science and Technology, 7(2), 1-7. 

[25] Ezzatpanah, H. (2007). Evaluation of 
microbial load of raw milk, produced by 
several semi-industrial fFarms in Hamedan 
province. Iranian Journal of Food Science and 
Technology, 3(4), 57-63. 

[26] Goli, M., Ezzatpanah, H., Ghavami, M., 
Chamani, M., & Doosti, A. (2012). Prevalence 
assessment of Staphylococcus aureus and 
Streptococcus agalactiae by multiplex 
polymerase chain reaction (M-PCR) in bovine 
sub-clinical mastitis and their effect on 
somatic cell count (SCC) in Iranian dairy 
cows. African Journal of Microbiology 
Research, 6(12), 3005-3010.  

[27] Khalegh khah, E., Ezzatpanah, H., 
Mashhadiakbar Boojar, M., Givianrad, M.H., 
Seifhashemi, S., and Moatamed, R. (2013). 
Effect of somatic cell count on saturated fatty 
acids of raw milk. Animal Science and 
Research Journal, 12, 63-80. 

[28] Raji, S., Ezzatpanah, H., & Givianrad, M. 
H. (2012). The effect of different somatic cell 
levels on calcium and phosphorus contents of 
milk. Journal of Food Biosciences and 
Technology. 2, 1-8. 

[29] Bava, L., Zucali, M., Brasca, M., Zanini, 
L., & Sandrucci, A. (2009). Efficiency of 
cleaning procedure of milking equipment and 
bacterial quality of milk. Italian Journal of 
Animal Science, 8(sup2), 387-389. 

[30] Kamani, H., Vaezi, F., Nabizadeh, R., 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

5.
30

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            18 / 20

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.115.30
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-47745-en.html


   1400  شهریور،18، دوره 511    شماره                                                    ران                         ی اییع غذایمجله علوم و صنا
 

 395

Mesdaghinia, A. R., & Alimohammadi, M. 
(2006). Application of medium pressure UV 
lamp for wastewater disinfection of milk 
production industry. JApSc, 6(4), 731-734. 

[31] Thiel, C. C. (1962). Some aspects of the 
cleaning and disinfection of milking 
equipment. International Journal of Dairy 
Technology, 15(2), 94-98. 

[32] Oliver, S. P., Lewis, M. J., Ingle, T. L., 
Gillespie, B. E., Matthews, K. R., & Dowlen, 
H. H. (1993). Premilking teat disinfection for 
the prevention of environmental pathogen 
intramammary infections. Journal of food 
protection, 56(10), 852-855. 

[33] Galton, D. M., Petersson, L. G., Merrill, W. 
G., Bandler, D. K., & Shuster, D. E. (1984). 
Effects of premilking udder preparation on 
bacterial population, sediment, and iodine 
residue in milk. Journal of dairy science, 
67(11), 2580-2589.  

[34] Murdough, P. A. Evaluation of 57 teat 
sanitizers using excised cow teats. p. 2033-
2038 (No. HEM). En: Journal of Dairy 
Science. Vol. 76, no. 7 (Jul 1993).  

[35] Hogan, J. S., Galton, D. M., Harmon, R. J., 
Nickerson, S. C., Oliver, S. P., & Pankey, J. 
W. (1990). Protocols for evaluating efficacy of 
postmilking teat dips. Journal of dairy science, 
73(9), 2580-2585. 

[36] Klastrup, O., Bakken, G., Bramley, J., & 
Bushnell, R. (1987). Environmental influences 
on bovine mastitis. Bulletin of the 
international dairy federation, 227, 1-37. 

[37] Hillerton, J. E., Staker, R. T., & Shearn, M. 
F. (1995). Failure of exit-race teat spraying to 
control Corynebacterium bovis colonisation. 
The Veterinary Record, 137(25), 633. 

[38] Morton, J. M., Penry, J. F., Malmo, J., & 
Mein, G. A. (2014). Premilking teat 
disinfection: Is it worthwhile in pasture-grazed 
dairy herds? Journal of dairy science, 97(12), 
7525-7537. 

[39] Rowe, S. M., Tranter, W. P., & Laven, R. 
A. (2018). Effect of pre milking teat 
disinfection on clinical mastitis incidence in a 
dairy herd in Northern Queensland, Australia. 
Australian veterinary journal, 96(3), 69-75. 
[40] Gleeson, D., Flynn, J., & O’Brien, B. 
(2018). Effect of pre-milking teat disinfection 
on new mastitis infection rates of dairy cows. 
Irish veterinary journal, 71(1), 11.  

[41] Hutchinson, R. E. (1995). Use of 
disinfectants in open-air dairying. Revue 
Scientifique et Technique (International Office 
of Epizootics), 14(2), 261-272.  

[42] Oliver, S. P., Lewis, M. J., King, S. H., 

Gillespie, B. E., Ingle, T., Matthews, K. R., ... 
& Pankey, J. W. (1991). Efficacy of a low 
concentration iodine postmilking teat 
disinfectant against contagious and 
environmental mastitis pathogens in two dairy 
herds. Journal of food protection, 54(9), 73-
742.  

[43] Böhm, F., Klocke, D., Paduch, J. H., & 
Krömker, V. (2017). Pilot study on the 
influence of premilking iodine-based teat 
disinfection on milk iodine content. Milk 
Science International-Milchwissenschaft, 
70(1), 2-5. [44] Hillerton, J. E., Shearn, M. F., 
Teverson, R. M., Langridge, S., & Booth, J. 
M. (1993). Effect of pre-milking teat dipping 
on clinical mastitis on dairy farms in England. 
Journal of dairy research, 60(1), 31-41.  

[45] Rahman, S. M. E., Khan, I., & Oh, D. H. 
(2016). Electrolyzed water as a novel sanitizer 
in the food industry: current trends and future 
perspectives. Comprehensive Reviews in Food 
Science and Food Safety, 15(3), 471-490. 

[46] Adkinson, R. W., Gough, R. H., & Ryan, J. 
J. (1991). Use of individual, premoistened, 
disposable wipes in preparing cow teats for 
milking and resultant raw milk quality and 
production. Journal of food protection, 54(12), 
957-959.  

[47] Pankey, J. W., Wildman, E. E., Drechsler, 
P. A., & Hogan, J. S. (1987). Field trial 
evaluation of premilking teat disinfection. 
Journal of Dairy Science, 70(4), 867-872.  

[48] Rasmussen, M. D., Galton, D. M., & 
Petersson, L. G. (1991). Effects of premilking 
teat preparation on spores of anaerobes, 
bacteria, and iodine residues in milk. Journal 
of dairy science, 74(8), 2472-2478. 

[49] Klostermann, K., Crispie, F., Flynn, J., 
Meaney, W., Ross, R. P., & Hill, C. (2010). 
Efficacy of a teat dip containing the 
bacteriocin lacticin 3147 to eliminate Gram-
positive pathogens associated with bovine 
mastitis. Journal of Dairy Research, 77(2), 
231-238. 

[50] McAuliffe, O., Ryan, M. P., Ross, R. P., 
Hill, C., Breeuwer, P., & Abee, T. (1998). 
Lacticin 3147, a broad-spectrum bacteriocin 
which selectively dissipates the membrane 
potential. Applied and Environmental 
Microbiology, 64(2), 439-445. 

[51] Sears, P., & Blackburn, P. (1992, August). 
Promising avenues in mastitis control. In 
American Association of Bovine Practitioners 
Proceedings of the Annual Conference (pp. 
95-100). 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

5.
30

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            19 / 20

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.115.30
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-47745-en.html


JFST No. 115, Vol. 18, September  2021                                                            ABSTRACT 
 

 396

 

 
 

 
 

Review of various aspects of disinfection in dairy farms  
 

Lavafpour F. 1,  Shojaei Azad, F. 1, Sadeghi, H. 1, Siahvoshi, S. 1,  Ezzatpanah, H. 2 
 
 

1. 2nd, No10, Afarand Ave, Farzin Ave, Bagherkhan Ave, Tehran, IRAN 
2. Professor, Department Food Science and Technology-Science and Research Branch Islamic Azad University, 

Tehran.  
 

ABSTRACT ARTIClE INFO  
 
Article History: 
 
Received  2020/ 11/ 18 
Accepted  2021/ 03/ 13 

 
Keywords: 
 
Raw milk quality,  
Teat disinfectant,  
Mastitis,  
Somatic cell,  
Microbial count. 
 
 

 
A common practice and crucial step to control mastitis and maintain the high-
quality of raw milk is teat disinfection which divides into pre-, immediately prior 
to, and post-milking. Accordingly, dipping and spraying procedures have been 
applied to prevent environmental and contagious mastitis as well as reduction of 
microbial load of raw milk. Quantitative tests such as somatic cell counts in raw 
milk are commonly used to monitor dramatic change of normal to sub-clinical 
(250000≤ cell mL-1), and clinical infected udder. It is assumed that pre-milking 
disinfection is a suitable strategy to tackle sub-clinical environmental mastitis 
whereas post-milking method is recommended to manage contiguous one. Pre-
dipping effectively declines bacterial count in raw milk. Although, post-milking 
disinfection significantly reduces microbial contamination from liner and cleaning 
step, it is not effective on bacterial load from hands of milker, rinse water and used 
paper towel. The usage of disinfectants in major milk producer countries varies 
extensively, for instance more than two third of teat disinfectants in New Zealand is 
iodophor, followed by 15% chlorhexidine and 15% dodecylbenzene sulphonate. 
Iodophor has been used as pre- and post- sanitizer in concentration of 0.3% but it is 
allowable from 0.1-0.25% in UK. According to the regulations of the USA, Spain, 
and Canada, chlorhexidine can be used in the range of 0.11-0.5%, meanwhile 
Danish and Americans’ law regulated the usage of dodecylbenzene sulphonate in 
the vicinity of 2%. Hypochlorite has been taken into account as pre- and post- 
sanitizer from 0.1 to 4 % but regulated up to 0.2 in UK and 0.3% in US and CA. 
Likewise chlorhexidine, dodecylbenzene sulphonate, and quaternary ammonium 
compounds are used as post-milking. Bacteriocin is a teat disinfectant in France 
whereas slightly acidic electrolyzed water has been introduced as emerging pre- 
and post- sanitizer. 
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