نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  26شماره  /1سال1395

بررسی تطابق روشهای تشخیص ارگانولپتیک و کشت میکروبی ورم پستان گاوی و آزمون
آنتیبیوگرام در شیر گلههای صنعتی و سنتی
2

فرید مسلمیپور ،*1یوسف مصطفیلو 1و علیرضا خاناحمدی
تاریخ دریافت93/8/17 :

تاریخ پذیرش94/7/18 :

 1،2به ترتیب استادیار و مربی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
مسئول مکاتبهEmail: farid.moslemipur@gmail.com :

چکیده
زمینه مطالعاتی :بررسی عوامل مدیریتی و بهداشتی دخیل در ابتال به ورم پستان و پیشنهاد درمان مناسب در پررور
حیوانات شیرده بسیار مفید است .هدف :این آزمایش جهت بررسری طاراب رو
رو

طشریی

اراانوپتتیرو ورم پسرتان برا

کشت میکروبی در شیر ااوداريهاي صنعتی و سنتی شهر دپند و شناسایی عوامل بیماريزاي و طعیین حساسریت

به آنتیبیوطیوهاي متعارف انجام شد .روش کار :چهار ااوداري صرنعتی و چهرار اراوداري سرنتی در مدردوده مرککور
انتیاب اردید .از هر ااوداري سه راس ااو که از پدرا خووصریات اراانوپتتیرو مبرتال بره ورم پسرتان براپینی بودنرد
انتیاب و از هر کدام دو نمونه شیر از دوشش صبح جمر آوري اردیرد .نمونرهها روي مدری کشرتهاي عمرومی کشرت
شدند طا کلنیهاي طشکیل شود ،ستس آزمونهاي افتراقری برراي باکتريهراي اسرتافیلوکوکوس آرسروس و اشریشریاکالي
انجام ارفت .آزمون آنتیبیوارام جهت طعیین میزان حساسیت باکتريهاي بیماريزا نمونههاي شیر به اکسیطتراسایکلین،
کلرطتراسایکلین و جنتامایسین صورت ارفت .نتایج :نتایج کشت میکروبی حاکی از وقرو ورم پسرتان در اک رر ااوهراي
مشکوک به ورم پستان بود .آپودای به استافیلوکوکوس آرسوس در همه نمونههاي مشکوک بره ورم پسرتان در اراوداري
صنعتی بجز یو مورد و در ااوداريهاي سنتی در همه نمونهها مشاهده شد .آپودای به اشریشیاکالي در نمونههاي شیر
مشکوک به ورم پستان در ااوداريها صنعتی در حدود یو چهارم موارد و در ااوداريهاي سنتی  100درصرد برود کره
طفاوت بین آنها معنریدار برود  .)P<0/05آزمرون آنتیبیروارام نشران داد کره همره نمونرههاي براکتري شریر ااوهرا بره
کلرطتراسایکلین مقراوم ،بره اکسیطتراسرایکلین مقراوم طرا نیمهحسراس و بره جنتامایسرین باپبراا حسراس بودنرد کره برین
ااوداريهاي صنعتی و سنتی طفاوت معنیدار وجود نداشت .نتیجهگیری نهایی :در مجمو  ،نترایج بیران ر انابراا برااي
طشرریی

اراانوپتتیررو ورم پسررتان برراپینی بررا رو

کشررت میکروبرری بررود .باکتريهرراي اسررتافیلوکوکوس آرسرروس در

ااوداريهاي صنعتی و سنتی وپی اشریشیاکالي در ااوداريهاي سنتی جزء بیماريزاهاي دخیرل در ورم پسرتان مناقره
بود .بیماريزاهاي پستان در ااوداري هاي صنعتی و سنتی ایرن مناقره نسربت بره اکسیطتراسرایکلین و کلرطتراسرایکلین
طقریباا مقاوم بوده که وپی جنتامایسین میطواند موثر باشد.
واژگان کلیدی :ورم پستان ،کشت میکروبی ،بیماريزاهاي بومی ،آنتیبیوارام ،ااو شیري
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مقدمه

طتراسیکلین و جنتامایسین به طرطیب باا ،متوس و پایین

امروزه ورم پستان  )mastitisجز سه بیماري است که

بود .میزانزاده و همکاران  )1380میزان آپودای شیر

ضررهاي اقتوادي فراوانی در الهها به بار میآورد.

خام ااوداريها را به استافیلوکوکوس آرسوس را 59

ورم پستان ،اپتهاب بافت پارانشیم بدد پستانی است که

درصد و به اشریشیاکالي را  41درصد اعالم نمودند .در

باعث طغییرات فیزیکی و شیمیایی در شیر میشود.

مااپعه وج انی و همکاران  )1387روي نمونههاي شیر

ضررهاي اقتوادي آن طنها مربوط به هزینههاي درمانی

طانو شیر ااوداريهاي اطراف کرج و ورامین میزان

و دامتزشکی ،کاهش طوپید شیر و بیرون رییتن شیر به

شیو ورم پستان  63/6درصد ازار

شد .همچنین،

دپیل آنتیبیوطیودرمانی نبوده ،بلکه حکف دام مبتال

درصد شیو با میزان طوپید شیر ااوداريها راباه عکس

میطواند ضرر اقتوادي بزرای مدسوب شود جعفري

نشان داد .قاسمزاده نوا و طاجیو  )1381میزان شیو

سیما 1388؛ بوطو و همکاران  .)2011به طور متوس

ورم پستان در نمونههاي شیر خام را  69/54درصد بیان

ابتالي هر کارطیه از پستان به بیماري سبب کاهش 8

کردند که استافیلوکوکوس آرسوس از  68/6درصد

درصدي طوپید شیر آن و در کل ،کاهش  15درصدي

نمونهها جداسازي شد .ابراهیمی و همکاران  )1385بیان

طوپید شیر ااو مبتال میشود رادوستیتس و همکاران

کردند که  14/28درصد از بزهاي مبتال به ورم پستان در

 .)2000مااپعات در آمریکا نشان داد که در یو دوره،

مناقه شهرکرد آپوده به استافیلوکوکوس آرسوس بودند.

ورم پستان کلینیکی  107طا  180دار خسارت به واساه

مقاومت عوامل بیماريزاي به پنیسیلین و طتراسیکلین،

کاهش طوپید و سایر هزینهها به بار میآورد دمول و

 50درصد ذکر شد .میزان آپودای به استافیلوکوکوس

همکاران  .)1997همچنین ،ااوهایی که در  45روز اول

آرسوس در نمونههاي شیر میشها  10/5درصد و

زایش داراي ورم پستان باپینی هستند ،شانس سق

مقاومت علیه طتراسیکلین و پنیسیلین  14/3درصد بود.

جنین در آنها  2/7برابر بیشتر از ااوهاي ساپم است

هورشتی و همکاران

میزانزاده و همکاران 1380؛ همتزاده و عقیلی 1379؛

استافیلوکوکوس آرسوس در یو اله بزرگ صنعتی63/1 ،
ازار

کردند.

 )2007میزان آپودای به

ریسکو و همکاران .)1999

درصد

عوامل ایجاد کننده ورم پستان در سه دسته کلی

آنتیبیوطیوهاي میتلف ،متفاوت بود .قربانپور و

طقسیمبندي میشود -1 :عوامل بیماريزاي اصلی شامل

همکاران  )2007میزان آپودای به استافیلوکوکوس

عوامل واایردار مهمترین آنها استافیلوکوکوس آرسوس)

آرسوس را در ااوهاي مبتال به ورم پستان طدت باپینی،

و عوامل بیماريزاي مدیای مهمترین آنها اشرشیاکلی)،

 25درصد ذکر کردند .در طدقی

فوسکتز و همکاران

 -2عوامل بیماريزاي فرعی و  -3عوامل بیماريزاي

 )2003روي نمونههاي شیر ااوها در استراپیا ،نزدیو

بیرمعمول جعفري سیما 1388؛ سوماطی و همکاران

 75درصد نمونهها به چهار عامل بیماريزاي اصلی ورم

 .)2004استافیلوکوکوس اورسوس و اشریشیاکالي به

پستان آپوده بودند که در این بین استافیلوکوکوس

عنوان دو عامل بیماريزاي مهم در ورم پستان است.

آرسوس شامل  16درصد موارد بود.

ناظر و سرمدي  )1384میزان شیو ورم پستان باپینی

طزری

و طدت باپینی در ااوهاي مورد مااپعه به طرطیب  6/8و

 )pirlimycinدر ااوها باعث افزایش چشم یر در نرخ

کردند که استافیلوکوکوس آرسوس

بهبودي ورم پستان طدت باپینی اردید که نرخ درمان در

از  59درصد و اشریشیاکالي از  41درصد شیرهاي

ااوهاي جوانتر ،شکم پایینطر و با میزان آپودای پستانی

آپوده جداسازي شد .مقاومت باکتريها به پنیسیلین،

کمتر ،بیشتر بود دپویکر و همکاران  .)2007در مااپعه

 67/5درصد ازار

درونپستانی

همچنین،

آنتیبیوطیو

طاثیر

درمانی

پیرپیمایسین
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برادپی و همکاران  )2009استفاده از آنتیبیوطیوهاي

بودند .مددوده وزن ااوها در دامداريهاي صنعتی

طرکیبی ،پاسخ مناسبی در  192اله از ان لستان ،فرانسه

 500-600کیلوارم و در ااوهاي دامداريهاي سنتی

و آپمان نشان داد و همچنین مشی

شد که حضور یا

 450-550کیلوارم بود.

عدم حضور باکتري اسافیلوکوکوس آرسوس شاخ

مکان و زمان آزمایش

مناسبی براي وجود یا عدم وجود ورم پستان است که

این آزمایش در ااوداريهاي حومه شهر دپند واق در

مشابه با نتایج بارکما و همکاران  )2006بود .مگدواال

پراکنش

و همکاران

شرا

استان

الستان

صورت

ارفت.

 )2010با استفاده از آنتیبیوطیکهاي

ااوداريهاي مورد مااپعه کمتر از پنج کیلومتر بود.

آمتیسیلین و کلوکساسیلین ،باعث افزایش  40درصدي

ااوداريهاي صنعتی خارج از شهر و روستاهاي اطراف

نرخ بهبودي ورم پستان در بز نسبت به بهبودي

و ااوداريهاي سنتی در داخل روستا بودند.

خودبیودي شد که طاثیر کلوکساسیلین بیشتر بود.

روش نمونهگیری

ورم

نمونهاي که براي آزمایش انتیاب میاردد بایستی

بنابراین ،با طوجه به اینکه اوپین رو

پستان باپینی در ساح دامداري با استفاده از

دربرایرنده طمام مشیوات شیرهاي مورد آزمایش

خووصیات اراانوپتتیو شیر خام بوده و همچنین با

باشد .براي طشیی

دامهاي مبتال به ورم پستان از

طوجه به طفاوتهاي مدیریتی بین ااوداريهاي صنعتی و

خووصیات باپینی دام و خواص حسی و ظاهري شیر

و درمان ااوهاي مبتال ،هدف این

انجام اردید .این

سنتی در پرور

طدقی  ،مقایسه اناباا طشیی

طشیی

اراانوپتتیو با رو

استفاده شد که طوس

یو شی

خواص شامل طغییر رنگ و مزه ،وجود پیته و پکههاي

کشت میکروبی و طعیین بیماريهاي موجود در شیر خام

چرکی در شیر و عالسمی مانند طورم ،ارمی ،درد و

دو نو ااوداري و همچنین ،آزمون آنتیبیوارام جهت

سفتشدن بده پستانی بود .نمونهبرداري از شیر

بررسی حساسیت به آنتیبیوطیوهاي مورد استفاده بود.

دوشش صبح ااوهاي چند شکم زایش در مرحله نزدیو
به پیو طوپید ماه  2-3شیردهی) انجام شد .قبل از

مواد و روشها

شیردوشی ،سرپستانکها شستشو و با مدلول ضدعفونی

حیوانات آزمایش

شد .شیر ابتدایی هر پستانو دور رییته شد ،ستس

این آزمایش با نمونههاي شیر حاصل از هشت ااوداري

نمونههاي مساوي از هر کارطیه پستان ارفته شد و در

چهار ااوداري صنعتی و چهار ااوداري سنتی) انجام

ظروف استریل جم آوري اردید .براي اطمینان ،از هر

ارفته که از هر ااوداري سه ااو از پدا ظاهري مبتال

ااو دو نمونه استدوال اردید .نمونهها پس از

به ورم پستان باپینی مورد نمونهایري قرار ارفتند.

جم آوري با قرار دادن در ییدان و افزودن یو قرص

دامداري صنعتی عبارت است از واحد پرورشی که در

بیکرومات دوپتاس به عنوان ن هدارنده) به هر نمونه به

مدوطه میووص ااوداري با سایبان و آخور بوده که

آزمایش اه منتقل شد .جهت آماده کردن نمونه براي

بستر ااوها مرطب نظافت میشد و حداقل داراي 100

آزمایش ،ابتدا دماي آنرا به  5-20درجه سانتی راد

راس ااو باشد .ااوداري سنتی در حاشیه منازل و بدون

رسانده که به صورت حرارت بیرمستقیم یعنی قرار

سایبان یا آخور مشی

بوده و بستر آنها شرای

دادن نمونه در داخل آب وپرم  35درجه سانتی راد انجام

بهداشتی مناسب نداشته و حداک ر  20راس ااو داشته

ارفت ،ستس نمونهها را کامالا یکنواخت شدند همتزاده

باشد .ااوها مورد بررسی از نژاد هلشتاین و در شکم

و عقیلی 1379؛ قاسمزادهنوا و طاجیو 1381؛ ناظر و

 3-5زایش بودند که در مراحل میانی دوره شیردهی

سرمدي  1384و بوطو و همکاران .)2011
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روش کشت میکروبی و تشخیص عوامل بیماریزا
براي طک یر و شناسایی باکتريهاي نمونههاي شیر ،ابتدا
کشتهاي عمومی کشت داده طا

آنها را در مدی

شود .در این طدقی  ،نمونههاي

کلنیهاي آن مشی

نسبت به آنتیبیوطیوهاي میتلف در مدی خارج از بدن
صورت میایرد .رو
باکتري در مدی

معمول براي این کار ،کشت

کشت موپر هینتون و نوطرین آاار و

ستس قرار دادن دیسوهاي حاوي آنتیبیوطیوهاي
کشت است .در این طدقی  ،مای

شیر در هر دو مدی کشت آاار خون  )blood agarو

میتلف روي مدی

موکانکی  )MacConkeyکشت داده شد فرخنده 1370؛

حاوي باکتري را با سوآب استریل پیش کرده و بعد از

اقبال و همکاران  2004و رادوستیتس و همکاران .)2000

 10دقیقه روي آن آنتیبیوطیو به صورت پودر پیش شد

از شای طرین زیراونههاي استافیلوکوکوسها ،اونه

و  24-48ساعت در دماي  37درجه سانتی راد در

بیماریزاي استافیلوکوکوس اورسوس یا همان استاف

کشت حاوي باکتريهاي

انکوباطور قرار ارفت .مدی

افتراقی این باکتري از

اشریشیاکالي و استافیلوکوکوس آورسوس در مجاورت

مدی کشتهاي افتراقی استفاده میشود .ابتدا از آزمون

آنتیبیوطیوهاي مککور قرار ارفت .ستس پلیتها را به

کاطااز  )catalyse testاستفاده شد که در صورت م بت

صورت وارونه در انکوباطور به مدت  24-48ساعت قرار

بودن طشکیل حباب پراکسید هیدروژن) ،کلونی شامل

داده و بعد از آن ،ناحیه ممانعت از رشد باکتري با هم

استافیلوکوکوسها است فرخنده 1370؛ رادوستیتس و

مقایسه اردید .هرچه کلنی باکتري با قار کمتري رشد

همکاران  2000و اطیابی و همکاران  .)2006براي

کرده باشد ،حساسیت به آنتیبیوطیو مربوطه در آن

استافیلوکوکوس آرسوس از سایر استافها

کشت در حضور

طالیی میباشد .براي طشیی

طشیی

بیشتر است .اار باکتري در مدی

و

استرپتوکوکوس

دیسوهاي آنتیبیوطیو مورد نظر رشد نکند ،حساس به

ساپروفیت) از آزمون کوااواز

)coagulase test

آنتیبیوطیو بوده ،اار کمتر از حد معمول رشد کند ،نیمه

رادوستیتس و همکاران 2000؛

حساس و اار رشد کند مقاوم است .ستس ،قاري را که

بودونایو و مونا 2006؛ قربانپور و همکاران  2007و

هر آنتیبیوطیو اشغال میکند را اندازهایري کرده و از

استرپتوکوکوس
استفاده اردید.

اپیدرمیس

روي جداول مربوطه به طشیی

پارک و همکاران .)2008

حساسیت باکتري به

اشریشیاکالي یو باکتري ارم منفی از خانواده

آنتیبیوطیو مشی

انتروباکترهاست که بیهوازي اختیاري و ابلب متدرک

عقیلی  .)1379نتایج حاصله طوس آزمون کاي مرب در

میباشد .براي طشیی

افتراقی اشریشیاکالي از مدی

اردید فقیهی 1376؛ همتزاده و

ساح خااي پنج درصد طجزیه و طدلیل اردید.

کشت اسوزین متیلن بلو آاار EMB= Eosin Methylen

 )Blue agarاستفاده شد .براي اطمینان از طشیی

نتایج

اشریشیاکالي ،از آزمون اکسیداز  )oxidase testاستفاده

نتایج تشخیصی حاصل از کشت میکروبی

شد فرخنده 1370؛ ناظر و سرمدي  1384و رادوستیتس

نتایج آزمایشهاي کشت میکروبی نمونههاي شیر

و همکاران .)2000

مشکوک به ورم پستان باپینی  48نمونه از  24راس ااو)

آزمون آنتیبیوگرام

نشان داد که نمونههاي مربوط به ااوداريهاي صنعتی

در این طدقی  ،آزمون آنتیبیوارام براي آنتیبیوطیوهاي
اکسیطتراسایکلین،

کلرطتراسایکلین

صورت ارفت .آنتیبیوارام یو رو

و

جنتامایسین

آزمایش اهی و

میکروبیوپوژي است که جهت ارزیابی حساسیت باکتریها

 12راس ااو) در هر دو مدی

کشت آاار خون و

موکانکی رشد و طک یر شدند ،بجز یو نمونه که در آاار
خون رشد نکرد.
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پس از رنگآمیزي ارم ،کلنی مربوط به استافیلوکوکها

در خووص اناباا رو

طشیی
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اراانوپتتیو ورم

کشت میکروبی ،اار آپودای به

در  11مورد از نمونههاي مربوط به ااوداريهاي

پستان باپینی با رو

صنعتی مشاهده شد وپی در نمونهاي که در آاار خون

استافیلوکوکوس آرسوس به عنوان بارزطرین عامل عفونی

رشد نکرده بود ،مشاهده نشد .آزمون کاطااز نیز همین

ظاهري

درونی در نظر ب یریم ،از  24ااو که به پدا

داده شدند 23 ،مورد

نتایج را طایید کرد .ستس آزمون کوااواز براي طشیی

مبتال به ورم پستان باپینی طشیی

افتراقی استافیلوکوکوس آرسوس انجام ارفت که همه

در آزمایشات کشت میکروبی ،آپوده و مبتال بودند در

نمونههاي کاطااز م بت ،کوااواز م بت نیز بودند در

نتیجه ،اناباا باایی بین دو رو

نتیجه ،آپودای به استافیلوکوکوس آرسوس در همه

مقایسه آماری بین نتایج گاوداریهای صنعتی و

نمونههاي شیر ااوداريها صنعتی بجز یو نمونه طایید

سنتی نشان داد که میزان آلودگی به استافیلوکوکوس

شد.

آرسوس در گاوداریهای صنعتی و سنتی تفاوت

نتایج حاصل از مدی

کشت  EMBنشان داد که

معنیدار

نداشت

)P>0/05

وجود دارد.

ولی

آپودای

به

نمونههاي مربوط به  9راس ااو از سه ااوداري صنعتی

اشریشیاکواي در ااوداريهاي سنتی به طور معنیدار

در این مدی کشت نکردند و فق سه مورد که مربوط

از ااوداريهاي صنعتی بیشتر بود .)P<0/05

به یو ااوداري بودند ،به این کشت پاسخ م بت داد .براي

نتایج آزمون آنتیبیوگرام

اطمینان ،آزمون اکسیداز نیز انجام ارفت که همان نتایج

نتاج حاصل از آزمون آنتیبیوارام مربوط به سه

نمونههاي یو ااوداري

آنتیبیوطیو مورد استفاده به صورت جداول مجزا نشان

را طایید کرد ،در نتیجه فق

آپودای به اشریشیاکواي را نشان داد.

داده شده است.

نتایج آزمایشهاي کشت میکروبی نمونههاي شیر

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،همه نمونهها

مشکوک به ورم پستان نشان داد که نمونههاي مربوط

مورد آزمون نسبت به آنتیبیوطیو کلرطتراسایکلین مقاوم

به ااوداريهاي سنتی در هر دو مدی کشت آاار خون

بودند .نتایج آزمون آنتیبیوارام براي آنتیبیوطیو اکسی

و موکانکی رشد و طک یر شدند و کلنی استافیلوکوکها

طتراسایکلین جدول  )2نشان داد که پاسخ نمونهها در

بود.

دامنه مقاوم و نیمهحساس بود .نتایج جدول  3نشان

همه نمونههاي مربوط به ااوداريهاي سنتی به

میدهد که نمونههاي مورد آزمون براي آنتیبیوطیو

رنگآمیزي ارم و همچنین به آزمون کاطااز پاسخ م بت

جنتامایسین ،نسبت به آن حساس بودند ،بجز یو مورد

داده و در نتیجه ،آپودای به استافیلوکوکوکها مشی

که نیمهحساس بود .طفاوت آماري معنیدار در پاسخ

شد .ستس ،آزمون افتراقی کوااواز انجام شد که همه

نمونههاي به آنتیبیوطیوها در ااوداريهاي صنعتی و

نمونهها پاسخ م بت داده و در نتیجه ،آپودای به

سنتی مشاهده نشد .)P>0/05

در همه آنها قابل طشیی

استافیلوکوکوس آرسوس در آنها طایید شد.
نتایج حاصل از نمونههاي مربوط به ااوداريهاي سنتی
در مدی کشت  EMBنشان داد که همه نمونهها در این
مدی

رشد کردند .براي اطمینان ،آزمون اکسیداز نیز

انجام ارفت که همان نتایج را طایید کرد .در نتیجه،
آپودای

به

اشریشیاکواي

ااوداريهاي سنتی طایید شد.

در

همه

نمونههاي
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جدول  -1نتایج آزمون آنتیبیوگرام برای آنتیبیوتیک کلرتتراسیکلین در گاوداریهای صنعتی و سنتی
نوع و شماره گاوداری

صنعتی

سنتی

قطر هاله عدم رشد باکتری (*)cm

حساسیت به آنتیبیوتیک**

1

1/02

مقاوم

2

0/85

مقاوم

3

0/98

مقاوم

4

0/63

مقاوم

5

0/41

مقاوم

6

0/54

مقاوم

7

0/16

مقاوم

8

0/42

مقاوم

* هر عدد میان ین شش نمونه است دو نمونه از سه ااو در هر ااوداري)
** مقاوم :کمتر از  ،1/4نیمه حساس  ،1/5-1/8حساس :بیش از  1/9سانتیمتر

جدول  -2نتایج آزمون آنتیبیوگرام برای آنتیبیوتیک اکسیتتراسیکلین در گاوداریهای صنعتی و سنتی
نوع و شماره گاوداری

صنعتی

سنتی

قطر هاله عدم رشد باکتری (*)cm

حساسیت به آنتیبیوتیک**

1

1/46

نیمه حساس

2

0/27

مقاوم

3

1/51

نیمه حساس

4

0/83

مقاوم

5

0/87

مقاوم

6

1/56

نیمه حساس

7

1/49

نیمه حساس

8

1/44

نیمه حساس

* هر عدد میان ین شش نمونه است دو نمونه از سه ااو در هر ااوداري)
** مقاوم :کمتر از  ،1/4نیمه حساس  ،1/5-1/8حساس :بیش از  1/9سانتیمتر

جدول  -3نتایج آزمون آنتیبیوگرام برای آنتیبیوتیک جنتامایسین در گاوداریهای صنعتی و سنتی
نوع و شماره گاوداری

صنعتی

سنتی

قطر هاله عدم رشد باکتری (*)cm

حساسیت به آنتیبیوتیک**

1

2/03

حساس

2

1/83

حساس

3

1/79

نیمه حساس

4

2/06

حساس

5

1/99

حساس

6

2/07

حساس

7

1/94

حساس

8

2/11

حساس

* هر عدد میانگین شش نمونه است (دو نمونه از سه گاو در هر گاوداری)
** مقاوم :کمتر از  ،1/4نیمه حساس  ،1/5-1/8حساس :بیش از  1/9سانتیمتر
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بحث

استافیلوکوکوس آرسوس شدهاند .عوامل بیماريزاي ارم

امروزه ورم پستان جزء سه بیماري است که در الهها

م بت مانند استافیلوکوکوس اورسوس و استرپتوکوکوس

ضررهاي اقتوادي فراوانی به بار میآورد .ضررهاي

آاااکتیه به مدت طوانی در مرکز طوجه عملیات مدیریتی

اقتوادي ناشی از ورم پستان طنها مربوط به هزینههاي

دامداريهاي شیري قرار دارند وپی طی  10طا  20سال

درمانی و دامتزشکی ،کاهش طوپید شیر و بیرون رییتن

اخیر ،طغییري در عوامل بیماريزاي ایجاد کننده ورم

شیر به دپیل آنتیبیوطیودرمانی نبوده ،بلکه حکف دام

 )prevalenceورم

پستان ایجاد شده است؛ شیو

مبتال میطواند ضرر اقتوادي بزرای مدسوب شود

پستانهاي کلیفرمی که طوس

جعفري سیما1388 ،؛ فقیهی 1376 ،و رادوستیتس و

منفی م ل اشریشیاکواي و کلبسیال و استرپهایی مانند

ورم پستان به ویژه ورم

استرپتوکوکوس

همکاران  .)2000طشیی

استرپتوکوکوس

یوبریس

عوامل بیماريزاي ارم
و

پستان طدت باپینی و باپینی که باپباا طوس دامداران قابل

دیساااکتیه به وجود میآید ،به میزان زیادي افزایش

طشیی

نیست ،مهم است .بهترین و موثرطرین رو ،

یافته است .به عبارطی ،با کاهش میزان استافیلوکوکوس

طشیی

عوامل بیماريزاي موجود در شیر و طجویز

اورسوس و استرپتوکوکوس آاااکتیه ،راه براي رشد

راهکارهاي مناسب جهت پیش یري ،درمان و حتی

بهتر سایر بیماريزاها هموار شده است فقیهی 1376؛

ریشهکنی آن میباشد .استفاده از آنتیبیوطیوها راهحلی

قربانپور و همکاران  2007و کوان ا و همکاران .)2009

عوامل

در مااپعات اکشته با بررسی مزیت درمان هر ااو بر

بیماريزاي موجود در پستان و طعیین میزان اثربیشی

شده که این

موثر و سری

است که نیازمند طشیی

اساس نتایج کشت میکروبی آنها مشی

مدیای

کار نسبت به درمان اروهی با در نظر ارفتن همه عوامل

نیز میطواند بر نو عوامل بیماريزا طاثیراکار باشد که

اقتوادي و طوپیدي ،طوجیه اقتوادي ندارد و دامداران

یکی از مهمترین آنها شرای بهداشتی ااوداريهاي است

مجبور هستند مدیریت بهداشتی اله خود را بر اساس

به همین منظور طدقی مقایسهاي بین ااوداري صنعتی و

فرضیات ناشی از نتایج اکشته برنامهریزي کنند که این

ااوداريهاي سنتی دارد زیرا ظواهر امر نشان دهنده

کار اارچه شانس درمان را کاهش میدهد وپی طوجیه

آنتیبیوطیو مربوطه میباشد .همچنین ،شرای

اقتوادي دارد ،پکا ،طشیی

طفاوت در شرای بهداشتی آنها است.

اراانوپتتیو ورم پستان

 )incidenceورم پستان باپینی

طوس دامدار مهم میباشد استینوپد و همکاران .)2011

در  23مورد از  24موردي که در ارزیابی اراانوپتتیو

و

در طدقی حاضر ،وقو

هرچند،

امروزه

با

رو هاي

بیوطکنوپوژي

مبتال طشیی

داده شدند ،مشاهده شد حدود 96

اپکتروشیمیایی میطوان با دقت و سرعت بااطر نسبت به

درصد) .وقو

ورم پستان در این ااو با حضور

رو هاي کشت میکروبی ،وقو ورم پستان و نو

باکتريهاي استافیلوکوکوس آرسوس و اشریشیاکالي
طایید شد که نشان دهنده طااب مناسب رو
اراانوپتتیو با خواص حسی) با رو

طشیی

طشیی
کشت

عوامل بیماريزاي آن را طشیی

داد وج انی و

همکاران 1387؛ قربانپور و همکاران .)2007
در طدقی

حاضر ،باکتري استافیلوکوکوس آرسوس از

میکروبی دارد .اپبته در یو مورد ااوداري صنعتی

نمونههاي همه ااوداري مورد مااپعه صنعتی و سنتی)

هیچکدام از دو باکتري یاد شده جداسازي نشد که اپزام اا

جداسازي شد .در بین  12حیوان در چهار ااوداري

نمیطواند حاکی از عدم حضور ورم پستان باشد زیرا

صنعتی ،باکتري مککور از نمونههاي شیر  11ااو

مااپعات نشان داده که امروزه باکتريها و حتی برخی

جداسازي شد .در مورد ااوداريهاي سنتی ،باکتري

قارچها جای زین عوامل بیماريزاي شناخته شدهاي مانند

استافیلوکوکوس آرسوس از نمونههاي شیر همه  12ااو
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مورد مااپعه در چهار ااوداري سنتی جداسازي شد.

و سرمدي  )1384در ااوداريهاي اطراف شیراز و

ناظر و سرمدي  )1384در ااوداريهاي اطراف شیراز

میزان زاده و همکاران  )1380در ااوداريها اطراف

میزان شیو ورم پستان طدت باپینی را  67/5درصد

اصفهان میزان آپودای به باکتري اشریشیاکواي را 41

کردند .همچنین ،باکتري استافیلوکوکوس آرسوس

کردند .باکتري اشریشیاکواي به عنوان

ازار

درصد ازار

به میزان  59درصد جداسازي شد .میزانزاده و همکاران

مهمترین عامل بیماريزاي مدیای در ورم پستان

 )1380میزان آپودای به باکتري استافیلوکوکوس

میباشد که بیشتر از طری بستر آپوده به پستان حیوانی

آرسوس را در شیر خام ااوداريها اطراف اصفهان 59

که در بستر خوابیده ،راه پیدا میکند بویژه بعد از

درصد اعالم نمودند .وج انی و همکاران  )1387میزان

شیردوشی منافک پستانوها نیمهباز میباشند جعفري

شیو ورم پستان را در نمونههاي شیر طانو شیر

سیما  1388و سوماطی و همکاران  .)2004با طوجه به

ااوداريهاي اطراف کرج و ورامین  63/6درصد ازار

اینکه سیستم مدیریت بهداشتی و درمانی بین

کردند .در مااپعه قاسمزادهنوا و طاجیو  )1381که روي

ااوداريهاي صنعتی شباهتهاي بیشتري دارد و در

نمونههاي شیر دامداريهاي ارمسار و حومه انجام

طراحی جای اه و مدیریت پرور

و درمان اصول کلی را

ارفت ،میزان شیو ورم پستان  69/54درصد و میزان

رعایت میکنند ،نرخ پایین آپودای به باکتري

آپودای به استافیلوکوکوس آرسوس  68/6درصد اعالم

اشریشیاکواي در این ااوداريها قابل طوجیه میباشد

اردید .هورشتی و همکاران  )2007در ااوداري ستاهان

ضمن اینکه طوجه به درمان ااوهاي بیمار نیز در این

اصفهان میزان آپودای به استافیلوکوکوس آرسوس در

ااوداريها بیشتر است .از طرفی ،میزان آپودای به این

نمودند که میزان آپودای به

باکتري در ااوهاي مبتال به ورم پستان در ااوداريهاي

استافیلوکوکوس آرسوس در مااپعه قربانپور و همکاران

سنتی بسیار باا است .همان طور که پیشتر ذکر شد،

فوسکتس و

باکتري اشریشیاکواي جزء عوامل بیماريزاي مدیای

همکاران  )2003روي نمونههاي شیر ااوها در استراپیا،

میباشد ،بیشو عدم رعایت اصول بهداشتی بویژه در

آپودای به استافیلوکوکوس آرسوس  16درصد مشاهد

طراحی جای اه و کیفیت و بهداشت بستر دام عامل شیو

اله را  63/1درصد ازار

 25 ،)2007درصد ذکر اردید .در طدقی

شد .از آنجایی که طب

مااپعه استرده برادپی و

بااي این باکتري است.

همکاران  )2009در  192اله از ان لستان ،فرانسه و

طفاوت در میزان آپودای به بیماريزاهاي پستان و

آپمان ،حضور یا عدم حضور باکتري اسافیلوکوکوس

الی و همکاران

آرسوس شاخ

همچنین نو

بیماريزاها در طدقی

مناسبی براي وجود یا عدم وجود ورم

 )2012با سه اندازه اله کوچو ،متوس و بزرگ) نیز

بارکما و

مشاهده است که با بیش از نتایج طدقی حاضر سازاار

پستان است که نتایج مشابهی نیز طوس

همکاران  )2006مشاهده شده است ،میطوان نتیجه

است.

ارفت که مهمترین عامل بیماريزاي واایر ورم پستان

نتایج آزمون آنتیبیوارام نشان داد که  100درصد

در مناقه مورد مااپعه ،باکتري اسافیلوکوکوس آرسوس

باکتريهاي کشت شده از نمونههاي شیر ااوهاي مورد

میباشد.

مااپعه به آنتیبیوطیو کلرطتراسیکلین مقاوم بودند

باکتري اشریشیاکواي از نمونههاي سه راس ااو یو

جدول  .)1نتایج درباره آنتیبیوطیو اکسیطتراسیکلین

ااوداري از مجمو چهار ااوداري صنعتی جداسازي

نشان داد که نیمی از کشت باکتري نمونههاي

شد در حاپی که این باکتري در همه نمونههاي شیر 12

ااوداريهاي صنعتی مقاوم و نیم دی ر نیمهحساس

راس ااو در ااوداريهاي سنتی جداسازي اردید .ناظر

بودند جدول  .)2در مورد ااوداريهاي سنتی حدود یو
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چهارم  25درصد کشت باکتري نمونهها مقاوم و مابقی

آنتیبیوطیوهایی که در اکشته براي درمان مناسب

نیمهحساس بودند جدول  .)3نتایج در مورد آنتیبیوطیو

بودند ،دی ر جواب و نباشند .شاهد این مدعا این است که

جنتامایسین نشان داد که اک ر نمونهها به این

در طدقی حاضر حساسیت به آنتیبیوطیو جنتامایسین

آنتیبیوطیو حساس هستند .در مااپعه ناظر و سرمدي

باا بود که نشان از قدرت درمانی بااي آن براي ورم

 )1384نتایج آزمون آنتیبیوارام نشان داد که عوامل

پستانهاي کنونی است که علت آن مورف کمتر این

بیماريزاي موجود نسبت به آنتیبیوطیو پنیسیلین

آنتیبیوطیو در ااوداريها میباشد .نتایج موید این

مقاوم ،نسبت به طتراسیکلین نیمه حساس و نسبت به

مالب در طدقی ارسکین و همکاران  )1994با استفاده

جنتامایسین حساس بودند .در مااپعه ابراهیمی و

از طزری

درونماهیچهاي اکسیطتراسیکلین در ااو،

همکاران  )1385آزمون آنتیبیوارام ،مقاومت عوامل

مااپعه دپویکر و همکاران  )2007با طزری درونپستانی

بیماريزاي شیر بزها را علیه پنیسیلین و طتراسیکلین را

آنتیبیوطیو پیرپیمایسین در ااو ،در مااپعه برادپی و

 50درصد و براي شیر میشها  14/3نشان داد .در

همکاران  )2009با استفاده از آنتیبیوطیوهاي طرکیبی

مااپعه هورشتی و همکاران  )2007بین اثر درمانی

در ااو و مااپعه مگدواال و همکاران  )2010با استفاده

آنتیبیوطیکهاي میتلف طفاوت مشاهد شد .اقبال و

از آنتیبیوطیکهاي آمتیسیلین و کلوکساسیلین در بز بیان

همکاران  )2004در مااپعه روي نمونههاي شیر ااو،

شده است.

ااومیش ،بز و اوسفند آپوده به عوامل ورم پستان نشان
دادند که عوامل بیماريزا حساسیت متفاوطی به

نتیجهگیری

آنتیبیوطیوهاي مورد استفاده متعارف دارند که کمترین

نتایج این طدقی حاکی از اناباا بااي رو

حساسیت مربوط به پنیسیلین و بیشترین مربوط به

اراانوپتتیو ورم پستان باپینی با رو هاي کشت

طشیی

جنتامایسین و در جای اه بعد مربوط به انروفلوکساسین

باکتریایی دارد .بنابراین ،در صورت آموز

بود .ادریس و همکاران  )2014نیز حساسیت به

اراانوپتتیو به کارکنان ااوداريها میطوان با اطمینان

آنتیبیوطیکها را در نمونههاي شیر مبتال به ورم پستان،
متفاوت ذکر کردند .نتایج طدقی

باایی ،ورم پستان را طشیی

طشیی

داد.

حاضر نشان دهنده

آپودای به باکتريهاي استافیلوکوکوس آرسوس و

ایجاد مقاومت به خواص آنتیبیوطیکی آنتیبیوطیوهاي پر

اشریشیاکواي از عوامل اصلی بروز ورم پستان در

استفاده مانند کلرطتراسیکلین و طا حدي اکسیطتراسایکلین

مناقه مورد مااپعه است .اپبته با طوجه به جای زینی

بود که مااپعات مشابه در کشور که در باا ذکر شد نیز

عوامل بیماريزاي جدید ،میباید به آنها نیز جهت درمان

طقریباا بیان ر همین موضو است .کاهش قدرت درمانی

مناسب طوجه داشت.

این آنتیبیوطیوها و همچنین پنیسیلین نسبت به اکشته

میزان آپودای به باکتري اسافیلوکوکوس آرسوس در

ا اینکه به علت
حداقل از دو جنبه طوجیهپکیر است .او ا

نمونههاي مبتال به ورم پستان باا بود وپی میزان

مورف زیاد و مداوم این آنتیبیوطیوها ،مقاومت در

آپودای به باکتري اشریشیاکواي در ااوداريهاي

عوامل بیماريزاي پستان به وجود آمده و طیپهایی از

صنعتی کمتر از ااوداريهاي سنتی بود که میطواند

عوامل بیماريزا که در مقابل این آنتیبیوطیوهاي

ناشی از طفاوت در سیستم جای اه و مدیریت بهداشتی و

پرمورف مقاوم هستند باپب شدهاند .ثانیاا هماناور که

درمانی باشد.

پیشتر ذکر شد ،طرکیب عوامل بیماريزاي پستان نسبت

نتایج آزمون آنتیبیوارام حاکی از بروز مقاومت

به اکشته طغییر کرده است ،پکا ممکن است

به

نمونههاي

باکتريهاي

موپد

ورم

پستان
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آنتیبیوطیوهاي پرمورف مانند اکسیطتراسایکلین و

سپاسگزاری

کلرطتراسایکلین بود وپی حساسیت به جنتامایسین که

نویسنداان از دانش اه انبد کاووس به خاطر حمایت

کمتر مورد استفاده قرار ارفته ،باا میباشد.

ماپی طدقی و از آقاي مهندس روح اهلل قربانی به خاطر
کمو در انجام طدقی صمیمانه قدردانی مینمایند.
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Abstract:
BACKGROUND: Study of management and hygienic factors involved in mastitis and also offering
appropriate treatment is very effective in lactating animals production. OBJECTIVES: This study

was to investigate the conformity between organoleptic and microbial culture techniques to
diagnose mastitis in industrial and traditional dairy herds in Daland city and to determine the kind
of pathogens in milk samples and also antibiogram test for the common antibiotics. METHODS:
Eight dairy cattle herds (four as industrial and four as traditional) were selected from the region.
Three cows from each herd that seemed to be infected to clinical mastitis (according to visual,
tactile and etc.) were selected and two morning milk samples were collected from each. Initially,
samples incubated in general culture to observe colonies and then, differential tests were performed
to identify Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Antiobiogram test was performed to
determine the sensitivity to oxytetracycline, chlortetracycline and gentamycine. RESULTS: Results
of microbal culture showed the incidence of mastitis in the most of suspected cow. Staphylococcus
aureus infection was observed in all industrial herds' samples except one, and in 100% of traditional
herds' samples, while Escherichia coli infection was only observed in one-fourth of industrial herds'
samples and in 100% of traditional ones showing a significant difference between them (P<0.05).
Antibiogram test showed that all pathogens were resistant to chlortetracycline, resistant to semisensitive to oxytetracycline and mostly sensitive to gentamycine. There was no significant
difference between industrial and traditional herds. CONCLUSIONS: Results demonstrated the high
conformity of organoleptic method with bacteriological method to diagnose clinical mastitis.
Staphylococcus aureus in both industrial and traditional herds and also Escherichia coli mainly in
traditional herds are mediated in dairy cows mastitis in this region. Udder pathogens in both kinds
of herd in this region are relatively resistant to oxy- and chlortetracycline while gentamycine can be
effective.
Keywords: Mastitis, Microbial culture, Endemic pathogens, Antibiogram test, Dairy cattle

