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BỆNH VIÊM VÚ 

Ngày 24 tháng 7 năm 2022 

 

CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PL 

 

Phương pháp kiểm tra PL (hay còn gọi là CMT) là một phương pháp chẩn đoán bệnh 

viêm vú đơn giản có thể sử dụng tại trang trại chăn nuôi bò sữa. Nếu bạn cảm thấy bất kỳ điều 

gì bất thường (chẳng hạn như là chất rắn) lẫn trong sữa bò (dung dịch sữa) trong quá trình 

vắt sữa, thì đây là một phương pháp chẩn đoán viêm vú mà bạn chắc chắn nên thực hiện. 

Không chỉ đối với bò đang cho sữa, mà ngay cả trong sữa non (sữa đầu tiên) cũng là dụng cụ 

không thể thiếu để chẩn đoán bệnh viêm vú. Do độ nhớt của sữa non tương đối cao, làm cho 

việc chẩn đoán của người thực nghiệm phương pháp PL trở nên khó khăn. 

Tôi sẽ giải thích ngắn ngọn cách sử dụng phương pháp PL. 

 

 

Nhiệt độ (nhiệt độ dung dịch) và lượng sữa ảnh hưởng đến phản ứng của phương pháp 

PL. Do đó ở nhiệt độ thấp, dung dịch PL bị đóng băng (kết tủa hình thành trong dung dịch), 

hãy làm ấm dung dịch PL trước khi sử dụng. 

Vì lượng sữa và lượng dung dịch PL cùng ảnh hưởng đến phản ứng nên hãy lấy lượng 

sữa ở mức tương ứng với dung dịch PL tỷ lệ 1:1 và quan sát phản ứng. 

 

 

1) Vắt sữa từ 4 núm vú (giữ cố định đầu và đuôi bò) cho vào đĩa petri riêng biệt để kiểm 

tra . 

2) Nghiêng đĩa petri để sữa đọng lại trên phần đen của bề mặt đĩa, và lượng sữa ở cả 4 

núm vú bằng nhau. 

3) Trộn cùng một lượng dung dịch PL với sữa, và theo dõi phản ứng trong khi xoay đĩa 

petri. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng 

Cách lấy mẫu sữa 
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Để đảm bảo lượng dung dịch PL và lượng sữa bằng 

nhau, hãy cho dung dịch PL vào một bình chứa kiểu 

vòi bơm và kiểm tra trước xem nên ấn bao nhiêu lần 

để tạo ra lượng như nhau. 

 

 

Chẩn đoán kết quả kiểm tra PL được đánh giá bằng tông màu và độ sền sệt của hỗn hợp 

dung dịch. Phản ứng viêm vú trở nên trầm trọng hơn khi màu sắc chuyển từ vàng bình thường 

sang xanh lục. Ngoài ra, tình trạng viêm vú trở nên nghiêm trọng hơn thì độ sền sệt cũng đặc 

hơn. Sự thay đổi màu sắc là xem độ pH trong sữa. Khi bị viêm vú thì hỗn hợp dung dịch sẽ 

chuyển sang tính kiềm nhẹ. 

Nếu viêm vú được chẩn đoán, hãy lấy sữa ở núm vú bị viêm bằng ống đựng mẫu sữa, và 

phán đoán có điều trị hay không. 
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