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تاریخ دریافت 12 :اردیبهشت 395 1

تاریخ پذیرش  2مرداد 395 1

چکیده
در سالهای اخیر عالقه به استفاده از ابزارهای قابل حمل ،سبک و دقیق از قبیل رفرکتومترها افزایش یافته است .در این مقالههه سعییی
ح مزرعههه وجوددد
ی کههه در سطح ح
ن متغیره یا ی ی
شده تا عملکرد و دقت دو نوع از این وسایل را در نقاط برش مختلف و با در نظررر گر تف ن ن

دارند ،بررسی شود .به صورت تصادفی  80راس گا و نژاد هلشتاین در انتهای آبستنی انتخاب و تا زمان زایمان پایش شدند .مواردی

س می از ننن س ول لللهاییی س یتامو ککک
از قبیل تعداد شکمزایش ،درجه سختی زایش و حجم آغوز در اولین دوشش ثبت گردیددد و سپس س

آغوز ،ماده خشک ،وزن مخصوص آغوز ،شاخص بریکس و غلظت ایمونوگلوبولین جی نمونههای آغوز اندازهگیری شددد % 32 .از
نمونههای آغوز در مطالعه اخیر دارای غلظت ایمونوگلوبولین کمتر از  50گرم در لیتر بودند .نتایج نشان داد که ارتباط قوی و قابل ل
ل

ک ارتباط ط
ط
قبولی ( )R2=0/976بین روش رفرکتومتری و غلظت ایمونوگلوبولین سنجیده بههه روش االیزاا وجوددد دارد ،همچن ننین یک ک

ی
س جهتتت ارزی با ی ی
مثبت و قوی ( )R2=0/117بین روش رفرکتومتری و هیدرومتری دیده شد .عملکرد رفرکت تمو ررر دیجیتا ال بر کی س س

ل از
کیفیت آغوز در نقطه برش  % 24افزایش یافت و حساسیت و ویژگی این وسیله به تر تیب بههه  % 85 /5و  %69رسیددد .نتا ایج حاصل ل
ی با ا غلظتتت
ی ب یالا ی ی
مطالعه اخیر ثابت کرد رفرکتومتر دیجیتال بریکس یک ابزار دقیق در بررسی کیفیت آغوز استتت کههه همبس گت ی ی

ییابد اما
ایمونوگلوبولین آغوز به روش االیزا دارد و ارزش تشخیصی این وسیله چنانچه از مقادیر ثابتی از آغوز استفاده شود بهبود م 

در نمونههای آغوزی که تعداد سلولهای سوماتیک بسیار باالیی داشته باشند کفایت و دقت این وسیله افت خواهد کرد.
کلمات کلیدی :االیزا ،سلولهای سوماتیک ،رفرکتومتر دیجیتال بریکس ،هیدرومتر.
٭ نویسنده مسئول :محمد نوری

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن94663 1 163 90:
پست الکترونیکm.nouri@scu.ac.ir:
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مقدمه
آغوز گاو حاوی مواد مغذذذی ضروررری مختلف ،،آنت تتی
با دد دیه اا ا ،هورمو نن نه اا ا ،عوام مم ل رشد  ، ،،س سس یتوکینه اا ا و
پپتیدهای ضد باکتری (الکتوفرین و الکتوپراکس سسیدزها)
ل سیستم م
م
میباشددد ک ککه براای تأممین م او ددد مغذذذی ،تکامل ل
ایمنی ،رشد و سازگاری گوساله با شراایط بعددد از تولددد
ک احتماللی
ش ری س ک ک
بسیار مهم هس نت ددد .بههه منظوررر ک ها ش ش
ص ایمنییی اکتساببی الزم استتت تا ا
ابتالی گوساله بههه نقص ص
حداقل غلظت پالسمایی ایمونوگلوبولین جی بههه مق اد ررر
 10گر مم م در لیتردررر  48س عا تت ت ابت یاد ییی تول دد د از طری قق ق
آغو ززز ز ت یما ننن ن گرد دد دد .ح قاد للل ل می از ننن ن قاب للل ل قبو للل ل
ایمونوگلوبولین جی آغوززز نیززز  50گرممم در لیتراستتت و
نمونههای آغوز با مقادیر کمتر از این عدد کم کیفیت و
ته اا ای
ی اا ا ب یی یکیفی تت ت محسو بب ب م یی یش نو دد د (  .) 10تس تت 
غرب رگلا یی ی متع دد یی ی در ط یی ی سا لل لها یی ی گذشت هه ه جه تت ت
ارزیابی مقادیر ایمونوگلوبولینجی در نمونه آغوز مورد
ن روش SRID
آزمایش قرار گرفته استتت کههه از ایننن بین ن

ی می از ننن
بهعنوان دقیقترین تست کمی جهت اندازهگیری ی
ایمونوگلوب یلو نن ن ج یی ی در نمون هه ه آغو زز ز و سر مم م گوس لا هه ه
شناخته میشود .اگرچه انجاممم ایننن روش زم بنا ررر ب دو هه و
بین  18تا  24ساعت جهت مشخص شدن نتیجه آزمایش
زما ننن ن الزم اس تتت ت ک ههه ه یک ییی ی از معای ببب ب ای ننن ن روش
آزمایشگاهی محسوب میشوددد ( .)7اما ا یکییی دیگررر از
شهای اندازهگیری میزان ایمونوگلوبولین موجود در
رو 
نمونه آغوز و سرممم روش  ELISAاستتت و با ا اینکههه بههه
دقت روش  SRIDنیست اما در زمان بس ای ررر کوتاه هتری ی
ی
یشود.
نتیجه آزمون مشخص م 
ل و کاربر دد دی کههه
امر زو ههه اس دافت هه ه از وس یا للل قابللل حمل ل
روش کار با آنها ساده باشد جایگاه ویژهای در ص عن تتت
گاو شیری پیدا کردهاند .این وسایل نههه تنها ا نتا ایج قابل ل
ل
قبولی به همراه دارند بلکه به کلینیسین کمک میکند تا ا

ی آن
هرچه سریعتر به تش یخ صصص رس دی ههه و بتوانددد برمبنای ی
جهتتت ارائههه ی کک ک پروتکلل ل م رید یتییی در سطحح ح مزرع ههه
ی کنددد .رفرکتومترها ا از جملههه ایننن ابزارها ا
مگیری ی
تصمی 
هستندکه چندین سال است در دونوع چشمی و دیجیتال
مورد استفاده قراررر میییگیرنددد و بزرگترررین مزیتتت آنها ا
توانایی اس دافت هه در سطححح مزرعههه استتت اما ا در س هلا ا ای
اخیر مدل جدیدی از آنها به عنوان  Brixدرصنعت گاووو
یگیر دد د .درجه   
ش شش یری مور دد د اس دافت هه ه روزمر هه ه قراررر م یی 
بریکس یک معیار برای تعیین میزان شکر(س ورکو ززز) در
محلول است که بستگی به میزان انکس ون را ر و دراد  رد   
صنایع نوشابهسازززی و آبمیوهه اس  هدافت مم مممیشوددد.یک ک
ک
درجه بریکس برابر با یک گرم س وراکا ززز در  ۱۰۰گرم
محل اما .تسا لو

          از آنج ااا ایی ک نآ ه تتت ت تتت ی با ددد دی و

نها ای موج زوغآ رد دو    اساس ًاًاًاًا از ج سن
ایمونوگلوبولی 
پروتئین هستند درجه انکسار نور این دستگاه که با عدد
بریکس و برحس هداد ناشن دصرد ب     م ممیشوددد ارتباططط
ی بااا می از ننن ایمونوگلوب یلو نن ن موجوددد در سرمم م و یااا
ب یالا ی ی
گی ب ببین
آغوز دارد .مطالعات نشان داده ضررریب همبستگ گ
شاخص بریکس با روش SRIDمس یقت ممم و قوییی( -0/ 75
 )R2=0/ 64میباشد ( 4و  .)22مقادیر بریکس  %22برابر
با  50گرم در لیتر ایمونوگلوبولین جی در آغوز اس و ت
بدین معنی است ک هزوغآ ه اا ااای ب زا رتالاب رادقم ا ا اا اااایننن
نقط طا اب شرب ه مممممم مینانن ن خ رطا    مممیتواننددد جهتتت تغذیههه
ی با ا مق یدا ررر
گوساله مورد اس فت ا اده قرارگیرنددد .آغوزهای ی
بریکس بین  18تا ا  %22نیززز براییی وعدههه دوم و یا ا سوممم
تغذیه گوساله میتوانند به کار گرفته ش انچ اما دنو ن هچ    
شاخص بررریکس در نمون وغآ ه زز زززی  % 17و یا ا پا ایینتررر
ن بس ای ررر پ یا ینییی داشتههه و
باشد یعنی میزان ایمونوگلوب یلو ن ن
یباشد ( 14 ،3،4و.)22
مناسب تغذیه گوساله نم 
هیدرومتر و کلوسترومتر نیز از دیگر وسایل قابل حمل و
نسبت ًاًا دقیق جهت ارزیابی کیفیتتت آغ زو بهههش رام ممیرود

اعتبارسنجی دستگاه رفرکتومتر دیجیتال بریکس75 ...

ص آغوززز عمل ل
ل
که از طریق ان زاد هههگیرییی وزن مخصوص ص
میکننددد ( )9و بر اایننن اس صوصخم نزو هچ ره سا

    

دوشیده شده توسط دستگاه شیردوش انفرادی در اولین
دوشش ثبت شد .وزن مخصوص نمونههای آغوز
هیدرومتر

تجاری

موجود

در

بازار

آغوز باالتر باشد حج نآ م تت تتتی بادددی و پر تو ئئین بیش رت ی ی
ی

توسط

دارد و ح کا یی ی از ب  تظلغ ندوب رتالا اااااا ایمونوگلوب یلو نن ن

( )Nasco,FortAtkinson,WIاندازهگیری شد .برای

موج  دو د مزآ دروم هنومن ر اااااااا ایش اس ما .ت ا عم زا  اااا ایببب

این منظور ابتدا حجم مشخصی از آغوز در یک ظرف

عمده این ابزارها حساسیت باال نسبت به تغییرات دما ایی

استوانهای مدرج ریخته شد و در یخچال قرار گرفت تا

بپذیر آنها است.
نمونه آغوز و ساختار شیشهای آسی 

به دمای  22درجه برسد ،سپس هیدرومتر در سطح

با اینکه دستگاه رفرکتومتر دیجیتال بریکس جهت

 0/2 00کالیبره شد و به صورت آزادانه در ظرف

ارزیابی کیفیت آغوز بسیار مناسب است اما کماکان

استوانهای شناور شد .برای کاهش خطای آزمون سه بار

فقدان وجود یک روش قابل اعتماد ،دقیق و کاربردی

این فرایند انجام و میانگین عدد حاصله برای هر نمونه

در راستای بررسی میزان و شدت آلودگی آغوز

ثبت گردید .درآزمون رفرکتومتری نیز  00 2میکرولیتر

باالبودن

از نمونه آغوز توسط سمپلر ( Variable volume 200

ایمونوگلوبولین جی در آغوز ،آلودگی باالی باکتریایی

) μL, Eppendorf, North America, Inc.بر روی

آغوز سبب تداخل در جذب ایمونوگلوبولینها و

منشور رفرکتومتردیجیتال بریکس ( Digital dairy

احساس

میشود

چرا

که

علیرغم

افزایش احتمال ابتال به نقص ایمنی غیرفعال در
یشود (.)17
گوسالهها م 
لذ ااا ا هد ففف ف از طراح ححح ی مطالع ههه ه حاضرررر ارزی با ییی ی و
اعتبارسن جج جی دس اگت هه ه رفرکت تمو رر ر دیجیتا لل ل بررریکس و
مقایسه آن با دستگاه هیدرومتراست ،عالوه بررر آن ارائههه
نقاط برش مناسب برای هر دو وس سسیله با ا در نظررر گر تف ننن
وجود متغییرهایی از قبیل حجم آغوز ،تعداد س ول لللها ای
ش از
سوماتیک آغوز ،شکم زایش و درجههه سختتی زایش ش
دیگر اهداف این مطالعه بودتا در سطح مزرعه کفایت و
کارایی این وسایل بررسی شود.
مواد و روش کار
 -1جم ععع ع آوری نمون ههه هها ییی ی آغو ززز ز ،هیدر رتمو ییی ی،
رفرکتومتری و اندازه گیری ماده خشک
 80نمونه آغوز از  80گاو تازه زا در فاصله حداکثر دو
ًال تصادفی جمع
ساعت پس از زایش به صورت کام ًال
آوری شد .مواردی مانند درجه سختی زایش بر اساس
مزایش و حجم آغوز
امتیاز  1تا  ،) 18 ( 5تعداد شک 

)model, DD-3, Misco, Cleveland, OH, USA

قرار داده شد و عدد بریکس برای هر نمونه ثبت گردید.
عالوه بر آن با استفاده از دستگاه رفرکتومتر بریکس و با
معادله زیرمیزان ماده خشک نمونههای آغوز نیز محاسبه

شد( 0/ 984 9 :عددبریکس= 2/770 +)%ماده خشک
آغوز ( .)16در انتها نیز  5سی سی از هر نمونه آغوز در
میکروتیوب ریخته و تا زمان انجام سایر آزمایشها در
فریزر با دمای  - ۲۰درجه سانتیگراد قرار داده شد.
 -2اندازه گیری تعداد س ول لللها ای س امو تتیک و غلظت
ایمونوگلوبولین جی در آغوز
تعداد سلولهای سوماتیک در نمونههای آغوز ب شور ه
فوزوماتیک اندازه گیری شد ( .)Maunsell, 1998برای
این منظور نمونههای آغوز به نسبت  1:1ب تافسف ا    ب رفا
( )pH= 7/4رقیق شد تا ویسکوزیته آغوز کاهش یافته و
ی س یتامو ککک
ی س ول لللهای ی
از خطای فنییی در ان هزاد گیری ی
جل یگور یی ییی ش .دو      برا یییی ی ان هزاد      گیر یییی ی غلظت     
ایمونوگلوب یلو نن ن ج یی ی نی زز ز از کی تت ت جار یی ی ( Bio- X
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) Diagnostics, Belgiumاستفاده شد .آزمون االی از ییی

ن ج ججی
االیزا که دارای میزان مشخصی از ایمونوگلوب یلو ن ن

رقابتی براساس دستورالعمل شرکت سازنده کیت انج ما

است سنجیده شد .برای این منظور نمونه کنترللل موجوددد

گرفت و بعد از اضافه نمودن محلول متوق نک ف ن هب هد    

ت ب فا ررر (7/4
ی مشخص صصی با ا فس اف ت ت
در کیت به نسبتتتهای ی

تمام گودهها می از ننن ج ون بذ ررررری حفر ه ه اا ااای پلتتت در

قسازی شد و هر نمون رارکت هس اب ه     
= 7 )pHمرتبه رقی 

طول موج  450نانومتر توسط دستگاه قرائت کننده االیزا

س
توسط دستگاه اندازهگیری شد تا خطا و میزان واری نا س س

) )Dynatech, Netherlandsقرائت و ثبت شد.

اندازهگیری دستگاه بررسی شود .نتایج این آناللیز نش نا

 -3تجزیه و تحلیل دادهها

داد ک خ طابترا ه ططط ط طط ط ططط ی و همبست گگگ گی بس سسس یار با الالال الیی

دادههای جمعآوری شده با نرمافزار  SPSSنسخههه  16و

( )Y= 2.353x-Log (IgG) 2.2959; R2= 0.9996بین

 Analyse-itنسخه  2/22به صورت توص فی ییی و تحلیلییی

ن جی آغ رد مرگ( زو    لیتررر) به
لگاریتم ایمونوگلوب یلو ن ن

بررسی شدند .در ابتدا توزیع دادهها توسط آزمون ن
ن one

روش االیز اا ا و ع دد    بر کی سس س ( )%وج  دو د  درا (( (تص یو رر ر

 sample Kolmogorov-Smirnovبررس سسسس ی ش دددد د و

شماره .)1

دادههایی که از توزیع نرماللل برخ ادرو ررر بودنددد براساس س
س

نتایج

میانگین ±انحراف معیار و دادههایی که توزیع غیرنرماللل
داشتند براساس میانه و دامنه میاننن چ را کککی بیاننن ش دند ..
نمون ههه هه ااا ای آغو ززز ز جداگان ههه ه و براسا سسس س غلظ تتت ت
ش دام،
ایمونوگلوبولین به روش االیزا ،تعداد شکممم زایش ش
تعداد سلولهای سوماتیک آغوز و درجه سختتی زایششش
س نت یا ججج
طبقه بندی و م رو ددد بررس سسی قراررر گرفتند ..سپس س
شها یی ی هیدر رتمو یی ی و رفرکت رتمو یی ی ب اا ا
حاصل هه ه از رو 
آزمو نن ن االیز اا ا (ب هه ه عن او نن ن روش اس رادنات دد د در مطالع هه ه
حاضر) مقایسه شد .در ادامه حساسیتتت ،ویژگییی ،ارزش
اخباری مثبت و منف ففی محاسبههه شددد و با ا ترس سسیم منحن ننی
 ROCمی از نن ن دق تت ت ه رر روش در نقا طط ط بر شش ش مختل فف ف
بررسی شد تا بهترین و مناسبترین نقطه برششش مشخص ص
ص
ی تشخیصییی
گردد .به منظور بررسی توافق بین روشهای ی
ک نماررر و تحلیل ل
ل
آماره کاپا محاسبه شد و از آزمون مک ک
ن می از ننن ت رو ششش دادهها ا براای
همبستگی با درنظررر گر تف ن ن
ارزیابی درجه توافق و ارتباط بین روشهاییی مختلففف با ا
آزمون االیزا استفاده شد .الزم به ذکر است کههه منحن ننی
اس دنات ارد دد د بر ااا ای رفرکت تمو ررر ر دیجیتا للل ل بر رریکس ب ااا ا
اندازهگیری نمونه کنترل آغوز موجود در کیت تجاررری

 -1آمار توصیفی
ج امش لود ره       ،1ب هه ه صور تت ت خالص هه ه آماررر توص صص یفی
س می از ننن
متغیرهای مختلف در مطالعه حاضررر را بررر اساس س
غلظت ایمونوگلوبولین جی نمونهها ای آغوززز (ب تالا ررر از
نت رر از  50گر مم م درلیت رر) نشا نن ن
 50گر مم م در لیت رر و پ ییا نن 
میدهد .نتایج نشان داد از  80نمونههه آغوززز جمععع آوری
شده  32نمونه غلظت ایمونوگلوبولین جی پایینتراززز 50
گر مم م در لیترداش نت دد د و از کیفی تت ت مطلو بب بی برخور اد رر ر
ن ج ججی
نبودند .حداقل و ح ثکاد ررر غلظتتت ایمونوگلوب یلو ن ن
نمونههای آغوز در روش االیزا بههه ترتیببب  31 /3و 85 /7
گرم در لیتر و در روش رفرکتومتری بههه ترتیببب  12 /6و
 % 37 /3بو ددد د .آزمو ننن ن آماررری نشا ننن ن داد ک ههه ه تف وا تتت ت
معن نن یداری ب بب ین غلظ تت ت ایمونوگلوب یلو نن ن ج جج ی آغو زز ز و
ش وجوددد ن راد ددد
حجم آغوز تولید شده در اول للین دوشش ش
(  .)P>0/ 05دادههای مطالعه حاضر براساس شکمزایش ش
ش
دستهبندی و مورد ارزیابی قراررر گرفتتت (ج ود للل  .)2در
این تحقیق از  80نمونه آغوز  35نمونه متعلق به تلیسهها،
 14نمونه متعلق به گاوهای شکم دوم و  31نمونههه متعلققق
به گاوهای شکم سوم بود .نتایج نشان داد که با افزاایش
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سن دام تعداد سلولهای سوماتیک آغوز)  (P<0/ 001بههه

ن س یا ررر متغیرها ا و
ط معن ننیداری بین ن
داشت اما ه ههیچ ارتیاط ط

صورت معنیداری افزایش مییابددد درحاللیکههه غلظتتت

غلظت ایمونوگلوبولین جی آغوز وجود نداشت .ع وال ههه

ایمونوگلوب یلو ننن ن ج ییی ی ب ههه ه روش االیز ااا ا ) ،(P<0/ 001

ی مثبتتت و قوییی بیننن
بر این نتایج نشان داد کههه همبس گت ی ی

ک آغوززز
شاخص بریکس )  (P<0/ 01و میزان ماده خشک ک

ی ( )R2=0/117وجوددد
ی و رفرکت رتمو ی ی
روش هی رتمورد ی ی

)  (P<0/ 01کاهش معنیداری یافت .در ادامه نمونههای

دارد که حاکی از دقت باالالالی ایننن دو وس سسیله در هنگ ما

آغوز براساس تعداد سلولهای سوماتیک آغ هس هب زو    

اس .تسا هعرزم حطس رد هدافت        در ج ود لل ل ش رام هه ه ،5

دسته تقسیم شده و متغیرهای موجود بر این اساس م رو ددد

درجه توافققق و آم را ههه کاپا ا ب ببین روشها ای مختلففف در

ص کرددد با ا
مقایسه قرارگرفتنددد .نت یا ججج ج ود للل  ،3مشخص ص

مقاب لل ل روش االیز اا ا ارائ هه ه گردید هه ه است  . ..بر اا ای روش

افزایش یافتن تع اد ددد س ول لللها ای س امو تتیک آغوززز وزن

رفرکتومتری باالترین توافق ( )% 93 /8درنقطه برششش %22

مخصوص ،میزان غلظت ایمونوگلوبولین ج ججی (گرممم در

باآمار هه ه کاپا یی ی  (P<0/ 001 )0/ 87بو دد د و بر اا ای روش

ک ( )%آغوززز با ا
لیتر) ،شاخص بریکس ( )%و ماده خشک ک

هیدرومتری بهترین درجه توافق ( )% 97 /5در نقطه برش

کاهش معنیداری )  (P<0/ 001مواج دش ه  ... ..ام طابترا ا   
آمارررری ب ببب ین حج و زوغآ م     

تع اد دددد س ول للللها ییی ی

 1/ 047با آماره کاپای  (P<0/ 001 ( 0/ 95مشخص شد.
 -3بررسی ارزش تشخیصی رفرکتومتر و هیدرومتر

ی زایششش و تعادددد
ک)  (P>0/ 05و درجههه س تخ ی ی
س یتامو ک ک

مشخص هههه هه اااا ای تشخیص یییی ی روش رفرکت تمو ر یییی ی و

ک آغوززز)  (P>0/ 05معن ننیدار نب .دو
سلولهاییی س یتامو ک ک

هیدرومتری در نقاط برش مختلف بررسییی و در ج ود للل

ش در ج لود
نهایت ًاًا دادهها بر نبم  اا ااای درج خس ه تت تتتی زایش ش

شماره  6نشان داده شده استتت .سطححح زیرمنحنییی ROC

شماره  4مورد مطالعه قرار گرفت که نتا ایج نش زا داد نا

براای روش هیدر رتمو یی ی در نقط شرب ه    

 1/ 049و براا ای

 80گ هعلاطم دروم وا         51رأس (  )% 18 / 75حد اا اقل ب هه ه

رفرکتومتری در نقطه برش  %22به ترتیب ( 0/179فاصله

ک نفررر جهتتت انجاممم زایماننن احتیاججج داش نت ددد.
ک م ک یک ک

اطمینا نن ن  )1/ 00 -0/039 :% 95و ( 0/339فاص طا هل مم مینا نن ن

ج ود لل ل ش رام هه ه  4نشا نن ن م مم یده دد د هرچ هه ه دام زایما نن ن

 )0/1 99 -0/178 :% 95بود .در بررس سسی ارزش تشخیصییی

دش تراو ر یی ی داشتهه ه باشددد وزن مخصوصص ص آغوزز ز ،تع اد ددد

س در نقطههه
نیز مشخص ش رتموتکرفر د    دیجیتاللل بر کی س س

س ول لللها ای س امو تت تیک ،غلظتتت ایمونوگلوب یلو ننن جججی و

بر شش ش  %22دارای بهتری نن ن ترکی بب ب حساسی تت ت (،)% 79 /5

نتری خواهد داشت ) . (P<0/ 01
ماده خشک پایی 

ویژگ یی ی ( ،)% 90 /9ارزش اخباررری مثب تت ت (  ،)% 89ارزش

 -2ضریب همبستگی و درجه توافق بین متغیرهای مورد

اخباررری منف فف ی (  )% 60و دق تت ت (  )% 58 / 75م مم یباش دد د و

شهای مختلف ارزیابی کیفیت آغوز
مطالعه و رو 

یتری نن ن
هیدر تمو رر ر نی زز ز در نقط هه ه برشش ش  1/ 049دارای قویی 

در مطالع رضاح ه      ارتبا طط ط مس یقت مم م و قو یی ی ب بب ین غلظ تت ت

ترکی ببب ب حساسی تتت ت (  ،)% 90ویژگ ییی ی ( ،)% 84 /1ارزش

ایمونوگلوبولین جی اندازهگیری شده بههه روش االیزاا و

اخباررری مثب تت ت (  ،)% 89ارزش اخباررری منف فف ی (  )% 90و

وزن مخصو صص ص آغو زز ز ان زاد هه هگیر یی ی شد هه ه ب هه ه روش

دقت ( )% 47 /5است .نتایج در مجموع نشاندهنده ارزش

هیدرومتری (  )R2=0/ 647و بین غلظت ایمونوگلوب یلو ن ن
ن

ی کیفیتتت آغوززز
تشخیصی باالی هردو وس لی ههه در ارزی با ی ی

س
ی شدهه بههه روش االیزززا و عدددد بر کی س س
جی اندازهگیری ی

داش تت ت اگررر چ هه ه رفرکت تمو رر ر در دق تت ت نس تب اا ا ب رتالا یی ی

حاص للل ل از روش رفرکت رتمو ییی ی ( )R2=0/976وجو ددد د
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نتر از هیدرومتری است.
روش بسیار پایی 

درمقایسههه بااا هیدر تمو رر ر قراررر دارد و میاز نن ن خطایی ی ایننن

جدول  -1دستهبندی دادهها براساس غلظت ایمونوگلوبولین جی اندازهگیری شده به روش االیزا به دودسته با غلظت باال (≥  50گرم در لیتر) و غلظت پایین (< 50
گرم در لیتر) .مقادیر براساس میانگین ±انحراف معیار و یا میانه و دامنه میانچارکی ارائه شده است
( ) 10 ×3

ایمونوگلوبولین

عدد بریکس

ماده خشک

حجم آغوز

(گرم در لیتر)

()%

()%

(لیتر)

48 / 99 ± 12 / 67
 40 /77 ± 4/ 29٭٭

تعداد سلول سوماتیک

پارامتر

تعداد

وزن مخصوص

کلنمونهها

80

1/ 0485 ± 0/ 008

270 2/7 ± 56 11/6

48

1/ 0433 ± 0/ 003٭

 989 1/3 ± 1120 /6٭٭

<  50گرم در
لیتر
≥  50گرم در

1/2 057 ± 0/ 007

32

لیتر

62 /96 ± 9/ 75

2739 /7 ± 1076 /3

 P<0.001٭٭;P<0.01٭

18 /9

02/9

6

( ) 24 /9- 17

() 18 /9-02/9

()5/5-6/5

 17 /8٭٭

91/8٭٭

6

() 18 /8-51

() 17 -02/8

()5/3-6/3

24 / 45

30 /8

6

() 24 /5- 30 /3

() 26 /5- 32 /3

()5/5-7/2

جدول  -2دستهبندی نمونههای آغوز براساس تعداد زایش دامهای مورد مطالعه .مقادیر براساس میانگین ±انحراف معیار و یا میانه
و دامنه میانچارکی ارائه شده است
تعداد

( ) 10 ×3

ایمونوگلوبولین

عدد بریکس

ماده خشک

حجم آغوز

(گرم در لیتر)

()%

()%

(لیتر)

 60 / 55 ± 10 / 47٭٭

تعداد سلول سوماتیک

تعداد

وزن مخصوص

1

35

1/ 0559 ± 0/ 007

329 1/5 ± 716

2

14

1/ 0459 ± 0/ 001

2537 /9 ± 1063

44 /1 ± 1/ 07

3

31

1/ 0415 ± 0/ 003

 3212 /7 ± 587/9٭

38 / 14 ± 3/20

زایش

 P<0.001٭٭;P<0.01٭

 27 /1٭

 29 /1٭٭

5/9

( ) 23 /3- 30

() 25 /4- 31 /9

()5/5-7/1

18 /7

02/7

5/9

() 18 /2-91/1

()02/3- 21 /1

()9/3-6/2

 16٭

17 / 65

6

() 14 /5- 17 /8

() 16 /5-91/8

()5/5-6/4

نچارکی ارائه
جدول  -3دستهبندی نمونههای آغوز براساس تعداد سلولهای سوماتیک نمونههای آغوز .مقادیر براساس میانگین ±انحراف معیار و یا میانه و دامنه میا 
شده است
تعداد سلولهای

ایمونوگلوبولین

ماده خشک

عدد بریکس

حجم آغوز

(گرم در لیتر)

()%

()%

(لیتر)

تعداد

وزن مخصوص

< 00 21

16

1/ 0623 ± 0/ 006٭٭

96/ 83 ± 7/ 79٭٭

99 12- 00 21

30

1/09 04 ± 0/2 00

94/ 71 ± 5/11

≥ 00 22

34

1/ 0417 ± 0/2 00

38 / 54 ± 3/ 16

سوماتیک ()×10 3

 30 /2٭٭

 32 /1٭٭

6

() 29 /1- 35 /7

( ) 31 /1- 37

()5/5-7/2

22

23 /6

5/9

( )91/ 08 - 24 / 05

( ) 21 /1- 26 / 08

()5/4-6/2

16 /51

18 /1

6

() 14 /5- 17 /8

() 16 /7-91/8

()5/5-6/3

 P<0.001٭٭;P<0.01٭

درجه سختی زایش
2/3 ± 0/9
1/8 ± 0/9
1/4 ± 0/6

مهای مورد مطالعه .مقادیر براساس میانگین ±انحراف معیار و یا میانه و دامنه میانچارکی ارائه
جدول  -4دستهبندی نمونههای آغوز براساس درجه سختی زایش دا 
شده است
درجه سختی

تعداد سلول سوماتیک

ایمونوگلوبولین

عدد بریکس

( × ) 10

(گرم در لیتر)
 59 / 75 ± 10 / 73٭

تعداد

وزن مخصوص

1

22

1/ 055 ± 0/ 007٭

 2597 /9 ± 32 10٭٭

2

28

1/ 044 ± 0/2 00

2269 /1 ± 1294

41 /8 ± 2/ 07

3

13

1/ 0397 ± 0/ 008

1562 /1 ± 828

36 /33 ± 1/ 61

4

2

1/830 ± 0/ 000

846 /5 ± 1133

31 / 54 ± 0/ 35

زایش

3

 P<0.001٭٭;P<0.01٭

ماده خشک

حجم آغوز

()%

()%

(لیتر)

 26 /2٭

 28 /2٭

6

() 23 - 29 /9

() 25 - 31 /8

()5/5-7

18

02

5/8

() 17 /3- 18 /5

()91/3-02/5

()5/3-6/2

14 /5

16 /5

6

() 13 /6- 14 /8

()51/7- 16 /9

()5/3-6/6

13 /8

51/8

6/1

() 12 /6-51

( ) 14 /6- 17

()6-6/3
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شهای هیدرومتری و رفرکتومتری در مقابل روش االیزا (به عنوان آزمون استاندارد) در نقاط برش مختلف
جدول  -5میزان توافق و آماره کاپای رو 
آزمون

نقطه برش

درصد توافق

آماره کاپا

17

63 /8

0/ 34

18

72 /5

0/ 48

رفرکتومتر × االیزای

02

19/3

0/ 82

رقابتی

22

93 /8

0/ 87

24

76

0/ 76

هیدرومتری × االیزای
رقابتی

25

67 /1

0/ 67

1/2 04

85 /4

0/ 67

1/ 043

80 /2

0/6

1/ 045

90

0/8

1/ 047

97 /5

0/ 95

1/ 049

63 /1

0/ 34

جدول  -6ارزیابی عملکرد رفرکتومترو هیدرومتر در نقاط برش مختلف برای مشخص نمودن نمونههای آغوز با کیفیت (≥  50گرم در لیتر ایمونوگلوبولین جی) وکم
کیفیت (<  50گرم در لیتر ایمونوگلوبولین جی).

آزمون

رفرکتومتر

هیدرومتری

سطح زیرمنحنی

حساسیت

ویژگی

ارزش اخباری مثبت

ارزش اخباری منفی

دقت

(  % 95فاصله اطمینان)

()%

()%

()%

()%

()%

17

)0/528-0/9 69 ( 0/ 762

100

52 /5

95

100

23 /7

18

)0/ 856 -0/ 704 ( 0/087

69/4

59 /6

69

65

35

نقطه برش

02

)0/379-0/ 84 ( 0/ 90 6

95 /6

85 /7

98

68

56 /2

22

)0/1 99 -0/678( 0/339

95 /7

90 /9

89

60

58 /7

24

)0/ 968 -0/ 840 ( 0/ 907

85 /5

69

99

42

68 /7

25

)0/1 95 -0/ 849 ( 0/9

80

100

100

36

75

1/2 04

)0/528-0/9 69 ( 0/ 762

83

52 /5

95

90

23 /7

1/ 043

)0/ 849 -0/617( 0/187

86

56 /1

95

90

30

1/ 045

)0/1 90 -0/ 766 ( 0/338

88

66 /7

69

100

40

1/ 047

)0/ 963 -0/738( 0/9

89

80

98

69

50

1/ 049

)1-0/039( 0/179

90

84 /1

89

90
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تصویر -۱منحنی استاندارد رفرکتومتر دیجیتال بریکس .نتایج آنالیز نشان دهنده غلظت ایمونوگلوبولین جی اندازه گیری شده به روش االیزا در برابر لگاریتم عدد
بریکس ( )%است{ .خط مورب بیانگر نحوه توزیع ایمونوگلوبولین جی آغوز و لوزی های توپر نشانگر غلظت ایمونوگلوبولین جی به روش االیزا}

بحث
ارزی با یی ی دقی قق ق کیفی تت ت آغ زو    یک یی ی از پراهمی تت تتری نن ن
مباحث در زمینه مدددیریت گل .تسا ه

   هم وطنا ررر کههه در

ی مختلفییی جهتتت بررسییی
کهای ی
مقدمه اشاره شددد تکنیک ک
کیفیت آغوز در راستای پایش و مدیریت بهتررر س مال تتت
شها یی ی
گوس لا هه هه اا ا وجو دد د دارد ک هه ه از ای نن ن میا نن ن رو 
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سهلالوصول ،ارزان و نسبت ًاًا دقیق ققی کههه امکاننن انجاممم در

میشوددد .در زمینههه می از ننن غلظ  ت اایمونوگلوب یلو ننن ج ججی

سطح مزرعه را داشته باشد از ارزش ب تالا ررری برخ ادرو ررر

آغ و زو مکش دادعت ز اااااا ای شش ش نت اا ایج مطالع د رضاح ه ر   

س بدستتت
است .در مطالع ععه حاضررر ش خا صصصها ای بر کی س س

مغایرت با دیگررر مطالع  دوب تا (( ((( 2و  .)22ورم پس و نات

آمده مش با ههه با ا مطالعههه  Quigleyو همک ارا ننن (  ) 2013و

باالتر بودن سلولهای س امو تتیک بر کککیفیتتت آغوززز اثر

برخالف مطالعه  Barrierو همک  نارا ( (  ) 2015از توزیععع

منف ففی خواهد داش  ت ( (.(Auldist and Hubble, 1998

نرمال برخوردار بود .در مجموع تنها ا  32 ( % 40نمون زا ه

ی س یتامو ککک موجوددد در
ن س ول لللهای ی
نوتروفیلها ا مهترین ن

 80نمونه) از نمونههای آغوز به دس حت رد هدمآ ت قق قققیققق
حاضر  زا  کک کیفی تت ت مطلو بب بی برخور ندوب راد د تظلغ(        

ی اساس سسی
نهای ی
آغوز هستندکه میتوانند چربی و پر یئتو ن ن
آن (مانند کازئین) را مورد مصرف قرار دهن  د (( Kehrli

 50گر  رد م للیتررر) و % 60

 )and Shuster, 1994و باعث افت کیفیت آغوز شوند.

(  48نمونه از  80نمونه) آغوزهای مورد بررسی در زمره

الی تلیسههه بههه ورم
ک ابتال ال
با توجه به پایینتررر ب  ندو ررریسک ک

کم کیفیت و بیکیفیتتت (غلظ  ت اایمونوگلوب یلو ننن ج ججی

پستان نتایج موجود در جدول  3مبین این نکته است که

کمتر از  50گرم در لیتر) قرار گرفتند.

میزان سلولهای س امو تتیک موج زوغآ رد دو    تلیسهههها ا

ایمونوگلوبولین ج ججی ب زا رتالا

3

ک آن
میزان ایمونوگلوبولین آغوز و سلولهاییی س یتامو ک ک

کمتر زا    

در مطالعه انجام شده باالتر از مطالعات قبلییی بوددد (  21و

ی س یتامو ککک موجوددد در آغوززز
یکه میزان سلولهای ی
حال 

 .) 14نتایج نشان داد بین غلظتتت ایمونوگلوب یلو ننن و م دا هه

 1400 × 10س ول للل در ه رر میل یی یلیت رر اس تت ت در

گاوهای شکم سوم ،باالتر از  00 23 × 10 3س ول للل در هر

م وجوددد
خشک آغوز یک ارتباط خطی مثبتتت و مس یقت م م

میلی لیتر بودکه این وضعیت میتواند ناشییی از آل گدو ییی

دارد در ح لا ییی ی ک ههه ه بی ننن ن غلظ تتت ت ایمونوگلوب یلو ننن ن و

باالترکارتیهها و یا اب و دشاب ناتسپ مرو هب الت   

بههه دلیل ل
ل

سلولهای سوماتیک موجود در آغوز یک ارتباط منفییی

ت اریثا تت ت ناش شش ی از وج دو    لکوسی تت تها یی ی ب و رتالا

معکوس برقرار است و این مسئله میتواند بههه ایننن دلیل ل
ل

شدیدتر  pHبه دنبال باالتر بودن بار میکروبییی آن سبببب

باشد که وقتی تعداد سلولهای سوماتیک و متعاقببب آن

ن جییی موجوددد در آغوززز و
کاهش میزان ایمونوگلوب یلو ن ن

باررر میکروب یی ی آغو زز ز اف یاز شش ش م یی ییاب دد د س ببب تجزی هه ه و

افزایش ماده خشک میشود که در مطالعه حاضررر دیدههه

تخریب ساختارهای پروتئینی آغوززز میییشوددد .مح دود هه

یشود.
م 

طبیعی میزان سلولهای سوماتیک آغوز بسته به وضعیت

در مطالعه      ) 1980 ( Fleenor and Stottبی ننن ن وزن

مدیریتی و تغذیهای در دوران خشکی متفاوت است اما ا

مخصوص آغوز اندازه گیری شده به وسیله کلوسترومتر

اف تت ت

معموال مقادیر کمتر از  1/2× 10 3سلول در هررر میلیییلیتررر

و روش  RIDهمبست گگ گی مثب و ت

از آغوز قابل قبوللل قلم اد ددد میییشوددد ( )8اما ا در مطالعههه

(  )R2=0/9 69که از این حیث به مطالعه حاضر نزدیک ک
ک

حاضر میزان سلولهای سوماتیک آغوززز بس ای ررر بیشتررر از

بدو  Mechor . ..و همکارا  ن (( ( ) 99 12در مطالعهههای دقت  

ای نن ن مق اد رر ر بو دد د Ferdowsi Nia .و همکارا  ن (( ( ) 2009

دستگاه هیدرومتر را در دماهای مختلف بررس سسی کردند

نشانن ن دادندد د چنانچههه آغوزهااایی کههه س ولللل س یتامو کک ک

که نتایج نشان داد به ازای هر یک درجه تغییر در دما ای

باالیی دارند در تغذیه گوسالههای نوزاد مصرففف ش نو ددد

آغ ت ثعاب زو غغغغ غغییررر ح ود د     1گر  رد م لل لیتررر در می از نن ن

س ببب اف یاز شش ش ش نا سس س ابت الال ال ب هه ه نق صص ص ایمن یی ی غیرفعا لل ل

ایمونوگلوبولین قرائت ش  هاگتسد طسوت هد هه هههههی تمورد ررر

قو یی ی وج  دو د شا تتتت ت

اعتبارسنجی دستگاه رفرکتومتر دیجیتال بریکس81 ...

میگردددد .ع رب هوال    آن  Mechorو همک  نارا (( ) 1992

ط برششش ب تالا ررر بههه
نمونههای آغوز دقت دس اگت ههه در نقاط ط

نشان دادند حساسیت دمایی این وسیله سبب میشوددد تا

مقدار بسیارکمی با افت روبرو شد.

زیررر س اؤ للل بر هب و دو    همیننن

سط حح ح زی رر منحن نن ی  ROCبافاصل هه ه اطمینا نن ن  % 95ثاب تت ت

دلیل رفرکتومترها میتوانند جایگزین مناسبی براییی ایننن

یو
ط برششش  17و  % 18در روش رفرکت رتمو ی ی
کردکه نقاط ط

وسایل باشند چون دارای محدودیت و حساسیت دم یا ی ی
ی

ط بر ششششششش شش  1/ 043 ،1/2 04و  1/ 045در روش
نقا ططططططط ط

نیستند .نتایج مطالعه ما ثاب انچ درک ت ن زا هچ    هی تمورد ررر

زز زی رر

حدودی کفایت عم نآ ل

در دمای آغ زو

 22درجه س نا تتیگراددد اس و دوش هدافت

هیدر رتمو یی ی دارای دق تت ت متوس طط طی ( ≤ 0/9س  حط
منحنی> )0/7و برای نق شرب طا   

 24 ،22 ،02و  % 25در

برای کار با رفرکتومتر دیجیتال بریکس همواره از حجم

روش رفرکت تمو ررر ری و نقا ططط ط بر ششش ش  1/ 049 ،1/ 047و

مشخصییی آغ رب( زو اااا ای مث لا     00 2میکرولیت رر) اس هدافت   

 1/ 051در روش هیدرومتری دارای دقتتت بس سسیار باالالالیی

شود ،نتایج آنها قابل اعتمادتر خواهد بود.

( <1سطح زیر منحنی> )0/9هستند .اما نکته قاب هجوت ل   

ارزش تشخیصی رفرکتومتر و هیدرومتر در  6نقطه برش

زمان استفاده از رفرکت رد رتمو بررسییی حاضر وم رد  رد   

مختلف مطالعه شد و نتایج آن ارائه گردیددد (ج ود للل .)6

ک آغ تن هکدوب زو ااا اااایج نش رد داد نا
سلولهای س یتامو ک ک

براین اساس کمترین و بیشترین ویژگی تشخیصییی براای

آغوزه اا ایی ب ولس دادعت ا لللل لللله اا ای س امو تت تیک کمتر زا    

دس اگت هه ه رفرکت تمو رر ر دیجیتا لل ل بررریکس ب هه ه ترتی بب ب در

3

( 00 21× 10سلول در هر میلی لیتر) حساسیتتت ،ویژگییی

نقطههای برش  % 17و  % 25بدستتت آمددد درحالیکههه ایننن

و ارزش اخباری مثبت دستگاه ب رت ه تتیببب % 100 ،% 93 /8

فاکتور برای هیدرومتر به ترتیب در نقاط برششش  1/2 04و

و  % 100اما در نمون ننهها ای آغ هک زو    دارای س ول لللهای ی
ی

 1/ 051مشخص شد .همچنین مقایسه این دو وسیله نشان

سوماتیک باالتر از ( 00 22× 10 3سلول در هر میلییی لیتررر)

داد که ارزش اخباری مثبت و منفی رفرکتومتر دیجیتاللل

بودند حساسیت ،ویژگی و ارزش اخباری مثبت دس هاگت

ب رریکس در نقط هه ه بر شش ش  % 24بس سس یار نزدی کک ک ب هه ه ارزش

دچار افت محسوسی شد و به ترتیببب به  % 29 ،% 92 /9و

اخباری مثبت و منف ففی هی تمورد ررر در نقطههه برششش 1/ 049

ًال دس شوخت
 % 58رسید و کفایت و دقت رفرکتومتر عم ًال

است .نتایج مطالعه ما ثابت کرد کههه بهترررین نقطههه برششش

تغییرات بارزی قرار گرفت درحاللیکههه هی رد ووومتر ایننن

برای دستگاه رفرکتومتر دیجیتال بریکس مش با ههه مطالعههه

چنین افتی را نشان نداد .تفسیر ایننن نتیجههه کم ممی دش راو

 Bielmannو همکاران ( %22 ) 010 2است با این تفاوت

اس ما ت ا      ی کک ک دلی لل ل احتما لل لی آن م مم یتوان دد د ناش یی ی از

که قدرت تشخیصی ایننن نقطههه برششش در مطالعههه حاضررر

اثرگ راذ یی ی اف یاز شش ش س ول لللها یی ی س یتامو کک ک بر    ضری بب ب

قویتررر از مطالعههه  Bielmannو همک ارا ننن بوددد Lori .و

انکسار نور رفرکتومتر و تداخل در قرائت میزان پروتئین

همکاران (  ) 1994نشان دادند نتایج حاصل از هی تمورد ررر

نمون هک دشاب شجنس دروم ه      

میتواند تا  % 47اختالف داشتههه باشددد و در م راو دددی که

گستردهتری را برای رد یاتایید این نظریه الزامی میکند.

غلظت ایمونوگلوبولین آغوز ب زا رتالا

 50گر  رد م للیتررر

آمار هه ه کاپ درک صخشم ا

     نیا زز ز ب تاعلاطم ه     

 ود ر فر شو ر تموتک ر رر رر ررر رررری و

ش دقتتت دس اگت هه
باشد ،افزایش نقطه برششش باعثثث ک ها ش ش

ی در تش یخ صصص کیفیتتت
هیدرومتری دارای توافق مناسبی ی

میشود اما در مطالعه حاضر میزان اختالف دادهها کمتررر

آغوز هستند و آزمون مک نمار نیززز نش فالتخا داد نا   

از  18درص دد د بو دد د و ب هه هعل تت ت یکسا نن نس زا یی ی دما یی ی

ن ایننن دو وس لی ههه وج .درادن دو   
معنیداری)  (P>0/ 05بین ن
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     همچنی نن ن مش دش صخ      اف یاز شش ش نقط د شرب ه ر شور
1/ 047 ی تا
 و در روش هی رتمورد ی ی%22 رفرکتومتری تا
االیزاا

    ش دق  تبسن قفاوت و ت به شور
همراه با اف یاز ش ش

است و منجر میشود درص رد قفاوت د    رفرکت رتمو ییی از
    به% 85 /4  و در روش هیدر رتمو یی ی از% 93 /8     به% 63 /3
. برسد% 97 /5
   ش دان رد ام ش
اف یاز ش ش

    در انتها این مطالعه ن ببس اهنت ه

 درجههه،ن آغوززز
بیین می از ننن ایمونوگلوب یلو ن ن

زمینه ارتب طا

 تعداد سلولهای سوماتیک آغوز و ش مک،سختی زایش
    اف یاز شش ش تعاد د ولس  لل للله اا ای

   زای ششش ش داد ناشن هکلب د

سوماتیک آغوز بر ر  وووی دس نم رثا رتموتکرفر هاگت ففف ف فففففی
           ث تبا یی ی از آغ نومزآ رد زو

   داش و هت مجح ندربراک هب

.رفرکتومتری باعث بهبود عملکرد این دستگاه م ممیشوددد
    یکی از نتایج غیرقابل انتظار در این مطالع ندوب رتالاب ه
تلیسههه در مقایسههه با

غلظت ایمونوگلوبولین جییی آغ زو

گاو بود که علت احتمالی این پدیده را میت او ننن مرب طو
به بسیار باالتر بودن میزان سلولهای س امو تتیک موج دو
.در آغوز گاو در مقایسه با تلیسه دانست
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Abstract
In recent years, there has been an increasing interest in usage of portable lightweight and accurate
instrument such as refractometer in dairy industry. This paper attempts to show that each one of
mentioned instruments in various cut-points what will be their performance. Randomly, 80 cattle
(primiparous and multiparous) selected and lactation number, calving ease score, volume of
colostrum at first-milking were recorded and somatic cell count (SCC), total solid (TS), specific
gravity, Brix% reading and immunologlobolin G concentration of colostrum sample measured. Thirtytwo percent of colostrum samples in the current study had IgG concentration of lower than 50 g/L.
The results showed an acceptable correlation (R2=0.679) between Brix% reading and IgG
concentration measured by enzyme linked immunoabsorbant assay (ELISA), also interaction of
hydrometer method and digital Brix refractometer (%) had a strong and positive (R2=0.711)
correlation. Performance of digital Brix refractometer for identifying low quality colostrum elevated
at cut-point 24%, so that the sensivity and specificity of instrument in mentioned cut-point were 85.5%
and 96%, respectively. The current results confirmed digital Brix refractometer is accurate and have a
good correlation with IgG concentration of colostrum, and diagnostic characteristics test of device
could be better if used of fixed colostrum volume for measurement, but in the colostrum samples with
high SCC adequacy of this portable on-farm device falls down.
Keywords: ELISA, SCC, Digital Brix refractometer, Hydrometer.
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