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DIFERENCIALNO ŠTEVILO SOMATSKIH CELIC (DŠSC). Število Somatskih 

Celic (ŠSC) je najenostavnejši pokazatelj zdravstvenega stanja mlečne žleze. Kadar se ŠSC giblje med 
50.000 in 150.000 (SC/ml mleka), z veliko verjetnostjo govorimo o zdravi mlečni žlezi. V primerih, ko 
imamo istočasno na voljo še podatke o DŠSC, je zanesljivost prepoznavanja obolenj mlečne žleze večja. 
Somatske celice zajemajo več podtipov celic. V normalnem stanju so to makrofagi (40-60 %), limfociti (do 
20 %), polimorfonuklearni levkociti (10-20 %) in odmrle mlečne celice (do 5 % vseh SC). Vsako vnetje 
deleže posameznih tipov SC zelo spremeni, predvsem se zelo poveča število vnetnih celic. Delež vnetnih 
celic (polimorfonuklearni levkociti in limfociti), ki sodelujejo v boju proti bolezenskim povzročiteljem, se 
poveča preko 60 %, kar nakazuje na mastitis. Lastnost DŠSC določamo s štetjem celic na Milkoscan-u, 
izražamo jo v % vnetnih celic, pri vrednostih nad 65 % pa moramo biti pozorni. 

V grafičnem pogledu1 krave razvrstimo glede na vrednosti ŠSC in DŠSC. Izjeme so tiste, ki imajo ŠSC večje 
od 1 milijona, te so nanizane skrajno desno in tiste, ki imajo ŠSČ manjše od 50.0002. Grafikon je razdeljen 
pri 200.000 SC in 65 % DŠSC, tako da dobimo 4 polja. Ta so obarvana in enake barve se uporabljajo tudi v 
tabelaričnih pregledih.  

 

Krave s ŠSC pod 200.000 in manj kot 65 % vnetnih celic (A-zeleno) spadajo med tiste s trenutno zdravo 
mlečno žlezo. Seveda moramo biti vseeno pozorni na krave, ki imajo Presežek Somatskih Celic (PSC) več 
kot 5 %, kar lahko kaže na njihovo bolehnost (pogosti mastitisi!). 

Krave s ŠSC nad 200.000 in manj kot 65 % vnetnih celic (D-oranžno) sodijo v skupino krav s ponavljajočim 
oz. kroničnim obolevanjem žleze. Praviloma to potrjuje povečan PSC in grafikon gibanja ŠSC v preteklih 12 
mesecih od zadnje kontrole mlečnosti (dobimo s klikom na življenjsko številko krave). Uspešnost ozdravitve 
teh živali je vprašljiva zato je potrebno posvetovanje z veterinarjem in analiza bolezenskih povzročiteljev v 
laboratoriju. 

Krave s ŠSC pod 200.000 in več kot 65 % vnetnih celic (B-modro) sodijo praviloma v skupino krav s 
povečano verjetnostjo začetne faze mastitisa. Pri njih je potrebna večja pozornost in nenazadnje je 
priporočljivo opraviti california mastitis test (CMT), ki že lahko pokaže katera četrt je problematična.  
                                                           
1 Graf je izdelan po priporočilu Daniel Schwarz, Dairy Farming Senior Specialist, FOSS 
2 Pri manj kot 50.000 SC/ml mleka je ocena DŠSC z milkoscanom nenatančna, zato se vrednost ne navaja 
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Krave s ŠSC nad 200.000 in več kot 65 % vnetnih celic (C-rdeča) so v skupini kliničnih mastitisov. 
Podobno kot v skupini B je tudi pri teh kravah priporočljivo napraviti CMT, se posvetovati z veterinarjem o 
potrebnih dodatnih analizah in načrtu zdravljenj.  

 
V nadaljevanju je v preglednici pod grafikonom napravljen povzetek teh štirih skupin s številom krav, 
deležem in opisom. To se nadaljuje v naslednjo preglednico, kjer so krave navedene po skupinah (obarvanost 
v koloni »Z.š«) glede na zadnjo kontrolo. V preglednici so poleg živali navedene njihova trenutna laktacija, 
dni po telitvi pri zadnji kontroli, PSC v tekoči laktaciji in podatki o ŠSC, DŠSC za zadnje 3 kontrole. 
Seznam živali je mogoče razvrščati po posameznih kolonah (zeleni trikotnik), vsaka življenjska številka pa 
ima povezavo na grafikon gibanja ŠSC. 

Uspešnost sanacije mastitisov v čredah je v prvi vrsti odvisna od bivalnih pogojev krav, čistoče, prehranske 
oskrbljenosti, molzne opreme, izvajanja molže, stresa živali in naravne odpornosti, ki je vezana na genotip 
živali. Rejci lahko sami izvedejo začetno diagnostiko mastitisa s pomočjo CMT. Za uspešno diagnostiko 
mastitisa je zelo pomembna tudi anamneza in kliničen pregled prizadete krave molznice. Na osnovi 
anamneze, rezultatov določanja števila somatskih celic, kliničnega pregleda prizadete živali in rezultatov 
mlečnih kontrol se izvede nadaljnja diagnostika. Velikokrat je vsekakor zelo smiselna bakteriološka 
preiskava mleka z antibiogramom. Rezultati mikrobioloških preiskav omogočajo ciljno terapijo in tudi 
prepoznavanje ter odpravo tehnoloških napak v reji. Zelo koristno je sprotno in natančno beleženje 
diagnostičnih ugotovitev in ukrepov. Ti podatki so zelo pomembni za nadaljnje odločitve o oskrbi 
posameznih živali in za rejske odločitve.  

 


