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مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف
شهرستان گرمسار

4

مجید محمدصادق ،*1مهدی عسکری ،2مرتضی گرجی دوز ،1مصطفی دانشور ،3علیرضا کوچک زاده

 -1گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار ،گرمسار ،ایران
 -2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار ،گرمسار ،ایران
 -3دانش آموخته دکترای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار ،گرمسار ،ایران

یشناسی ،بخش میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -4دستیار دکترای تخصصی باکتر 
تاریخ دریافت 82 :آبان 1931

تاریخ پذیرش 1 :دی 1931

چکیده
یهای اطراف
به منظور تعیین نرخ وقوع ورم پستان کلی فرمی در شرایط ایران ،از  441مورد ورم پستان کلینیکی در دامپرور 

گرمسار نمونه شیرهای ورم پستانی جمع آوری ودر آزمایشگاه کشت اختصاصی برای جدا شدن کلی فرمها انجام شد .نتایج نشان

داد تعداد 34 ( 15

 )%نمونه دارای کلی فرم بود .پس از درنظرگرفتن تعداد کلنی cfu>500

برای تعیین عفونت زا بودن موارد کلی

فرمی ،اشریشیا کلی از  %27موارد در حد عفونت زا و  %26موارد در حد کمتر از آن جدا شد ولی سویههای کلبسیال و پروتئوس
ولگاریس تنها از موارد درحد عفونت زا جدا گردید .شایع ترین عوامل مولد عفونت کلی فرمی پستان اشریشیا کلی ( )%27و

سویههای کلبسیال ( )% 14 /8بودند .ورم پستان حاد شایع ترین (  )% 64شکل ورم پستان در این تحقیق بود و پس از آن نوع تحت حّاّاد

(  )% 31و سپس فوق حّاّاد ( )%5قرار داشت و تنها باکتری مولد حالت فوق حّاّاد اشریشیا کلی بود .همچنین از این تحقیق نتیجه گیری

گردید که شایع ترین سن درگیری شکم دوم وشایع ترین نشانه آن وجود ترشحات آبکی فاقد دلمه و چرک و شایعترین کارتیه

درگیر ،چپ عقب بود .با توجه به نتایج آزمون آنتی بیوگرام موثرترین آنتی بیوتیک ،سفتریاکسون بود.
کلمات کلیدی :ورم پستان کلی فرمی گاوشیری ،اشریشیا کلی ،کلبسیال
∗ نویسنده مسئول :مجید محمدصادق

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار ،گرمسار ،ایران .تلفن731 81 4 21 1 09 :
پست الکترونیکmmsadeq@iau-garmsar.ac.ir :
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مقدمه و هدف

یهای منجر به خسارت
ورم پستان از مهمترین بیمار 

یباشد .امروزه يكي از
اقتصادی در گلههای شیری م 
داليل مهم زيان اقتصادي در صنعت دامپروری بيماري
ورم پستان ايجاد شده توسط کلی فرمها ميباشد (.)51

یهای صنعتی با سیستم متمرکز و متراکم که
در دامپرور 
یشود رخداد ورم
در آن دام محدود و تراکم دام زیاد م 
پستان زیاد ولی در سیستم دامپروری آزاد در چراگاه

میزان شیوع ورم پستان کلینیکی در  100راس در یک
سال  45تا  50مورد است به گونهای که کلی فرمها از
 30تا  40درصد موارد کلینیکی جدا میشوند و این
مشابه آن است که بگوییم میزان بروز موارد کلینیکی
کلی فرمی در گلههایی با تعداد سلولهای سوماتیک
کم در مخزن شیر گله  51تا  20درصد راس دام در سال
است .وقوع این نوع ورم پستان درگلههای شیری به
ییابد .در گلههای
ندرت از  2-1درصد افزایش م 

وقوع ورم پستان کم میشود ( .)2در گلههایی که با

مسئلهدار میزان کارتیههای آلوده تا  8درصد افزایش

به ورم پستان ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس و

خواهد بود ( .)2شوکن (  ) 2009نشان داده است که

است شیوع عفونت و ورم پستان کلی فرمی زیاد

در شرایط امروزی بیشتر از گذشته سبب ورم پستان

اجرای برنامههای کنترل و پیشگیری از ورم پستان ابتال

ییابد و  80درصد موارد کلینیکی اشریشیا کلی
م 

استرپتوکوکوس آگاالکتیه (ورم پستان مسری) کم شده

یها
کلی فرمهایی مثل کلبسیال و برخی دیگر از باکتر 

میشود (  2،13و  .) 14در همین راستا خاطر نشان

یشوند .به همین دلیل امکان تغییر میزان عفونت داخل
م 

میگردد بیشترین رخداد این نوع ورم پستان در گلههای
با مدیریت خوب و تعداد سلولهای سوماتیک کم
است .انتقال کلی فرمها از محیط آلوده به دام بیمار در
هر مرحلهای از زندگی دام ممکن است ایجاد شود .در
گاو در زمان بین شیردهیها و در طی دوره خشکی و
یشود .در
در تلیسهها قبل از زایمان انتقال انجام م 
مواردی نیز نیروی تراکم شیر بر اثر سرخوردن
خرچنگی دستگاه شیردوشی سبب انتقال در زمان
شیردوشی میشود .بیشترین زمان وقوع عفونت داخل
پستانی کلی فرمی  2هفته قبل از زایمان و  2هفته اول
خشکی است ولی بیشترین زمان وقوع ورم پستان
کلینیکی ناشی از آنها روزهای پراسترس پس از زایش
است ( .)2به دلیل اهمیت دوره خشکی در بروز عفونت
جدید آن هم بدون نشانههای کلینیکی ،استفاده از آنتی
میکروبیال در دوره خشکی سبب کاهش موارد عفونت
کارتیه و موارد کلینیکی پس از زایمان میشود .در
گلههایی با سلولهای سوماتیک کم در شیر مخزن گله

پستانی و بروز موارد کلینیکی ناشی از هر باکتری در
طول زمان و متعاقب اجرای برنامههای کنترل ورم پستان
فراهم است و برآورد نرخ وقوع و شیوع هر کدام از
یهای مولد ورم پستان و رصد دائمی آن الزم
باکتر 
یزایی
ینماید .از آنجا که امکان تکثیر و بیمار 
م 
یهای محیطی مولد ورم پستان عالوه بر سیستم
باکتر 
ایمنی دام تحت تاثیر میزان آلودگی محیط ،درجه
حرارت و میزان بارندگی منطقه و بهداشت دامپروی نیز
یگیرد ضرورت بررسی مجزای نرخ وقوع و
قرار م 
یگردد .اطالع از
شیوع آنها در مناطق مختلف روشن م 
میزان بروز و شیوع ورم پستان کلینیکی در نقاط مختلف
ایران نیز در برنامهریزیها الزم برای مبارزه با ورم پستان
الزم است.
هدف از این تحقیق شناخت میزان وقوع ورم پستان
کلی فرمی کلینیکی در مناطق اطراف گرمسار و عوامل
موثر بر آن به منظور درمان و کنترل بهترآن بود.

مطالعه اثر نانوذرات نقره931 ...

مواد و روش کار

مطالعه  Hogan 1999استفاده شد .مطابق این مطالعه

 150نمونه شیر ورم پستانی طی چهار ماه نمونهگیری

یهای غیر از استافیلوکوکوس اورئوس و
باکتر 

مختلف شهرستان گرمسار فراهم گردید .نمونه شیر ورم

و بیشتر از  500کلنی در هر میلی لیتر شیر در محیط

یهای
از بهمن  90 31تا اردیبهشت  1931از دامپرور 
یهای فردوس ،عسکری ،برون،
پستانی از دامپرور 
زندی ،لشکری با مدیریتهای مشابه جمعآوری شد.
نمونهها از گاوهای دارای ورم پستان کلینیکی با
درجات مختلف ( 1تحت حّاّاد)(2 ،حّاّاد) و ( 3فوق حّاّاد)
گرفته شد .در تعریف موارد ورم پستان کلینیکی درجه
 2 ،1و  3و روش نمونهگیری از منبع محمدصادق 1389
و رادوستیتس  007 2استفاده شد .قبل از مراجعه به
دامپروری فرمی تهیه شد که در آن اطالعاتی مربوط به
تاریخ مطالعه ،نام دامپروری ،شماره گاو ،سن،کارتیه
درگیر ،میزان تولید ،تعداد دوشش ،فاصله از زایش،
تعداد زایش ،درجه ورم پستان ،سابقه بیماری و ...ثبت
گردید .روش دریافت نمونههای شیر بدین صورت بود
که پس از شناسایی کارتیه درگیر (وجود دلمه یا
لختههای زرد رنگ و /یا ترشحات اگزوداتیو آبکی
پایدار پس از دوشش سوم ،وجود گرمی ،قرمزی و درد
در پستان و/یا وجود عالئم عمومی در دام) برای
جلوگیری از عفونت ثانویه سه دوشش اول کارتیه مورد
نظر دور ریخته و با پنبه الکل ضدعفونی گردید.
نمونههای شیر در ظرف مخصوص جمعآوری شیر که
قبال در دستگاه اتوکالو استریل شده بودند ریخته و
ظرف کمتر از  24ساعت در کنار یخ به آزمایشگاه
میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی گرمسار منتقل
شدند.
روش كار آزمایشگاهی در تشخيص و

جداسازي خانواده آنتروباکتریاسه

در بررسی نتایج کشت نمونههای شیر به منظور تعیین

باکتری مولد عفونت داخل پستانی و ورم پستان از

استرپتوکوکوس آگاالکتیه باید حداکثر  3نوع باکتری
یزا در نظر گرفته شوند و
کشت داشته باشند تا بیمار 

یهای جدا شده در خارج از این شرایط به عنوان
باکتر 
یزا در نظر گرفته میشوند (  .) 10در
عفونت غیر بیمار 
آزمایشگاه برای تشخیص و جداسازی کلی فرم0/1 ،
میلی لیتر نمونههای مورد نظر روی محیط کشت مک
کانکی در کنار شعله به صورت سطحی کشت داده و به
مدت  18الی  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد
گرم خانهگذاری گردید ،الزم به ذکر است که سایر
اعضای خانواده انتروباکتریاسه نیز روی این محیط رشد
نموده و قابل جداسازی هستند و در این مطالعه مورد
تهایی که در آن باکتری
شناسایی قرار گرفتند .در پلی 
رشد کرده بود شمارش تعداد کلنی انجام شد و از
تهایی که دارای حداقل
پلی 

 cfu 500پرگنههای

مشکوک الکتوز مثبت والکتوز منفی (و کمتر از  3نوع
کلنی) بودند برای کشت تفریقی استفاده شد و از هر
دسته پرگنه که از نظر ظاهری متفاوت بودند یک پرگنه
به وسیله آنس نوک تیز سوزنی برداشته و در محیط
 TSIدر سطح شیب دار و تلقیح نیزهای در عمق کشت
داده شد و به مدت  18الی  24ساعت در دمای 37
درجه گرم خانهگذاری گردید .سپس خصوصیات
بیوشیمیایی آنها تفسیر و برای ارزیابی انواع گونهها و
جنسهای اعضای خانواده آنتروباکتریاسه از محیطهای
دیگر شامل :اوره آگار MR/VP ،SIM ،سیمون
سیترات ،نیترات براث استفاده گردید .برای تشخیص
گونه محیطهای الکتوز ،ساکاروز ،مانیتول ،سالیسین،
سوربیتول ،آرابینوز ،رافینوز ،زایلوز ،لیزین آیرون آگار،
اورنیتین دکربوکسیالز ONPG ،مورد استفاده قرار
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گرفت .در این راستا از راهنمای تشخیص انواع
یهای
باکتر 

کلی

فرمی

براساس

آزمایشهای

از  15کارتیه واجد باکتری کلی فرم 3 ،کارتیه
( )%5/8فوق حّاّاد و  29کارتیه ( )% 56 /8حّاّاد و 19

بیوشیمیایی ( )6استفاده شد.

کارتیه ( )% 37 /2تحت حّاّاد بود (جدول.)1

روش انجام آنتي بيوگرام

سپس سویههای کلبسیال بود ولی انتروباکتر آئروژنز

شایعترین باکتری در موارد بیماری اشریشیا کلی و

براي تع يي ن حساسيت باكتريها نسبت به آنتي

بیشترین رخداد خود را ( )% 66 /7و سیتروباکتر فروندی

بيوت كي ها از روش  )4( Kirby & Bauerاستفاده شد.

و گونههای کلویورا 1تمام موارد رخداد خود را در

متوپريم و تتراسا كي لين در محیط مولر هينتون آگاركم و

یهای مورد بررسی ،کلبسیال پپنومونیه با
میان باکتر 

از آنجا که ميزان عوامل مهاركننده سولفاناميدها و تري

یزا نشان دادند .در
موارد تعداد کلنی کمتر از حد بیمار 

همچنين مقدار كاتيونهاي  Ca++و  Mg++موجود در آن

میزان وقوع  % 8/2از کل موارد دارای تعداد کلنی

آزمايش بكار رفت .دیسکهای آنتی بیوتیک از

کل موارد دارای تعداد کلنی بیماریزا ،پروتئوس

انروفلوکساسین ( (NFX5جنتامایسین (،)GM10

یزا ،فقط از موارد دارای تعداد کلنی
تعداد کلنی بیمار 

تنظيم شده ميباشد از آن به عنوان محيط انتخابي براي

یزا ،کلبسیال اکسی توکا 2با میزان وقوع  %6/6از
بیمار 

شرکت پادتن طب تهیه شد که شامل تتراساکلین ()T30

ولگاریس 3با میزان وقوع  %4/9از کل موارد دارای

متوپریم

یزا جدا شدند و از موارد منجر به آلودگی جدا
بیمار 

اکسون

سفتری

(،)CRO30

ت ری

سولفامتوکسازول ( ، (SXTاسترپتومایسین (،)S10
کلرامفنیکل ( )C30بود.

جدایههاست .آزمون دقیق فیشر اختالف توزیع
یزا و موارد
یها در موارد دارای تعداد کلنی بیمار 
باکتر 

نتایج

در این تحقیق از  441نمونه شیر متعلق به  83راس

گاو که به ورم پستان کلینیکی مبتال بودند نمونهگیری
بعمل آمد .پس از اقدام به کشت  15نمونه شیرکارتیه
متعلق به  33راس گاو مبتال به ورم پستان کلی فرمی
بودند و بقیه کشت منفی و یا واجد باکتری غیر کلی
فرمی بودند .از  15کارتیه دارای باکتری کلی فرم در
مجموع

نشدند که نشاندهنده شرایط ویژه آنها در

77

باکتری جداسازی شد که 61

مورد

یزا ) (cfu>500و 16
( )% 79 /22باکتری در حد بیمار 
مورد (  ) % 20 / 77در حد غیر بیماریزا )(cfu<500

ارزیابی شد.

یزا را معنیدار دانست
دارای کلنی کمتر از حد بیمار 
).(p=0.02
در بررسی و مقایسه نوع ترشحات در موارد دارای
یزا و موارد دارای تعداد کلنی کمتر
تعداد کلنی بیمار 
از آن ،تمامی حوادث پاتولوژیک مانند وجود چرک یا
دلمه و بودار بودن تنها در موارد دارای تعداد کلنی
یزا دیده شد و در موارد دارای تعداد کلنی کمتر
بیمار 
از آن دیده نشد .البته تغییراتی مانند غلیظ شدن شیر در
یزا نیز دیده شد به
موارد تعداد کلنی کمتر از حد بیمار 
همین دلیل از اهمیت موارد قبلی برخوردار نیست.
آزمون دقیق فیشر اختالف انواع ترشحات در دو گروه
1

Kluyvera spp
Klebsiella oxytoca
3
Proteus vulgaris
2
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در بررسی انواع ترشحات مشاهده شده در درجات

دارای تعداد کلنی بیماریزا موارد دارای تعداد کلنی
یدار دانست ).(P=0.02
کمتر از آن را معن 

مختلف ورم پستان در میان  37مورد بررسی شده به

یهای کلی
میزان جدا شدن گونههای مختلف باکتر 

ترتیب ترشحات آبکی بدون دلمه و چرک ،شیر غلیظ،

یزا
فرمی از موارد دارای تعداد کلنی کمتر از حد بیمار 

دلمه زرد کوچک ،چرک و بودار بودن مشاهده شد .در

در کشت (درمجموع  16مورد :موارد حّاّاد= %26/5و

میان 9مورد منجر به تحت حّاّاد به ترتیب چرک ،%44/4

تحت حّاّاد= % 37 /5و فوق حّاّاد= )%0و موارد دارای

دلمه زرد کوچک  ،%33/3بودار  %11و سپس آبکی

یزا (در مجموع  61مورد :موارد
تعداد کلنی بیمار 

بودن بدون دلمه و چرک  %11دیده شد .در میان 28

حّاّاد=  ،% 54تحت حّاّاد=  % 31و فوق حّاّاد= )%5در درجات

مورد حّاّاد به ترتیب ترشحات آبکی بدون چرک و دلمه

مختلف ورم پستان با هم مقایسه شد و برخالف انتظار

 ،% 46 /6شیر غلیظ  ،% 28 /6دلمه زرد کوچک ،% 10 /7

یداری نداشت ).(P=0.15
تفاوت معن 

ترشحات بودار  %7و سپس چرک  %7مشاهده شد.

در میان انواع نشانههای کلینیکی بررسی شده در میان

متاسفانه شکل ترشحات پستانی موارد فوق حّاّاد در این

یزا ( )n= 37
کلی فرمهای دارای تعداد کلنی بیمار 

تحقیق بررسی نشد .آزمون دقیق فیشر اختالف انواع

شایعترین نشانهها به ترتیب عبارت بودند از ترشحات

یدار
ترشحات در درجات مختلف ورم پستان را معن 

آبکی بدون هر گونه دلمه و چرک  ،% 37 /8غلیظ بودن

ندانست ).(p=0.07

همچنین از  44مورد عفونت به اشریشیا کلی 12

شیر  ،% 21 /6دلمههای ریز و همچنین چرک  % 16 /2و

مورد ( )%72/3تحت حّاّاد 29 ،مورد (  )% 66حّاّاد و 3

نهایتا بودار بودن  %8/1ترشحات .چنین الگویی در

مورد ( )%6/8فوق حّاّاد بود .بنابراین اشریشیا کلی تنها

اشریشیا کلی مشابه بود ولی درکلبسیال پنومونیه ()n=2

فقط چرک ،در پروتئوس( ،)n=2در یک مورد دلمه

باکتری منجر به موارد فوق حّاّاد بود (نمودار  .)1از 5

مورد کلبسیال پنومونیه  3مورد تحت حّاّاد و  2مورد حّاّاد

ریز زرد و در یک مورد غلیظ شدن شیر و درکلی فرم

نامشخص ( )n=2عمدتًاًا ترشحات آبکی عاری از دلمه

بود .از  4مورد کلبسیال اکسی توکا  1مورد تحت حّاّاد و

یدار دانست
ترشحات در انواع باکتریها را معن 

بود .آزمون دقیق فیشر تفاوت درجات ورم پستان در

).(p=0.05

یدار دانست (.)p=0.048
یهای مختلف را معن 
باکتر 

 3مورد حّاّاد بود .یک مورد انتروباکتر نیز تحت حّاّاد

یا چرک مشاهده شد .آزمون دقیق فیشر اختالف انواع

جدول  . 1توزیع مطلق و نسبی انواع ورم پستان کلینیکی یافت شده

وضعیت

تعداد

حّاّاد

فوق حّاّاد

تحت حّاّاد

گاو

)%27/7( 24

)%6( 2

)% 30 /3( 10

33

کارتیه

)% 56 /8( 29

)%5/8( 3

)% 37 /2( 19

15

تعداد

کل
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نمودار ( )1بررسی اثر نوع باکتری در شدت بروز ورم پستان

از  44مورد اشریشیا کلی  25مورد  % 57 /8در

اردیبهشت 12 ،مورد  %72/3در اسفند 4 ،مورد  %9در
فروردین و  3مورد  %7در بهمن جداسازی گردید .از 5
مورد کلبسیال پنومونیه  3مورد  % 60در بهمن و  2مورد
 % 40در اردیبهشت شناسایی گردید و هر  4مورد

کلبسیال اکسی توکا در اسفندماه جدا گردید .همچنین

یک مورد انتروباکتر در بهمن ماه دیده شد .آزمون دقیق

فیشر اختالف نوع باکتری مولد ورم پستان در فصول
یدار دانست ).(p=0.02
مختلف را معن 

مورد و شکم ششم و هشتم  4مورد رخ داد .آزمون
دقیق فیشر اختالف را معنیدار دانست ).(P=0.02
از آنجا که آزمون One sample Kolmogorov-

 Smirnovتوزیع روزهای شیردهی را نرمال دانست
برای بررسی از آزمون آنووا استفاه شد و نتایج نشان داد
یهای مولد
اختالف روزهای شیردهی در انواع باکتر 
ورم پستان تفاوت معنیداری ندارد ).(p=0.3
از آنجا که آزمون One sample Kolmogorov-

 Smirnovتوزیع تولید شیر را نرمال دانست برای

بیشترین رخداد ورم پستان کلی فرمی کلینیکی همراه

بررسی آن از آزمون آنووا استفاه شد و نتایج نشان داد

جدا شدن عفونت (  )n= 61در شکم دوم ( )% 30 ،n= 18

یهای مولد ورم پستان
اختالف تولید شیر در انواع باکتر 

و سپس اول (  )% 23 ،n= 14مشاهده شد .در  14مورد

تفاوت معنی داری ندارد ) .(p=0.1میان تولید شیر

مبتال در زایش اول  6مورد اشریشیا کلی 3 ،مورد

موارد آلودگی  35 /6±4/5و موارد عفونت کلی فرمی

مورد شکم دوم  14مورد اشریشیا کلی بود .هر دو مورد

آزمون دقیق فیشر اختالف نوع باکتری در

کلبسیال پنومونیه و  2مورد کلبسیال اکسیتوکا بود .از 18

شکم زایش سوم اشریشیا کلی بود .هر  9مورد شکم

چهارم نیز اشریشیا کلی بود .از  8مورد شکم پنجم 5

مورد اشریشیا کلی بود .هر چهار مورد شکم ششم و

هشتم اشریشیا کلی بود .موارد اشریشیا کلی نیز به
ترتیب در شکم دوم  ، 14چهارم  ،9اول  ،6پنجم 5

 29 ±1/6اختالف معنیداری مشاهده نشد ).(p=0.1

کارتیههای مختلف را معنیدار دانست ) (p=0.02به
گونهای که بیشترین درگیری در چپ عقب ( 22مورد،
 )%36و سپس راست (  17مورد )% 28 ،عقب بود.
انجام تست آنتي بيوگرام به روش كربي بائر نشان

داد باکتری اشریشیا کلی نسبت به آنتی بیوتیک

مطالعه اثر نانوذرات نقره...
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کوتریموکسازول  % 77 /7حساس %3/7 ،نیمه حساس ،و

همین دلیل یکی از نقاط ضعف این تحقیق آن است که

 % 18 /5مقاوم ،نسبت به کلرامفنیکل  % 74 /70حساس،

فقط به مناطق اطراف گرمسار در تهیه نمونه اکتفا شده

 %1/ 85نیمه حساس ،و  % 25 / 92مقاوم و نسبت به

است و در نتیجه امکان تعمیم یافتههای این تحقیق به

استرپتومایسین  %26/ 96حساس %72/ 77 ،نیمه حساس ،و

تمام نقاط ایران با آب و هوایی مختلف و مدیریت

 %9/ 25مقاوم و نسبت به سفتریاکسون  % 88/88حساس،
و  %11/11مقاوم و هیچ گونهای نسبت به آن نیمه
حساس نبود .نسبت به انروفلوکساسین  % 83 /33حساس،
 %3/7نیمه حساس ،و  % 12 / 96مقاوم و نسبت به
جنتامایسین  % 92 / 59حساس %7/4 ،مقاوم و نیمه حساس

ییابد.
دامپروری متفاوت کاهش م 
 (2008) Schukkenنسبت به افزایش حضور

یهای کلبسیال و انتروباکتر در مقایسه با
باکتر 

اشریشیاکلی هشدار داده است (  .) 16با این حال

یافتههای این تحقیق نشاندهنده فزونی میزان وقوع

وجود نداشت و نسبت به تتراسایکلین  %15/ 85حساس،

عفونتهای کلینیکی ناشی از گونه اشریشیا کلی بود.

یهای خانواده
نتایج آنتی بیوگرام درمورد سایر باکتر 

حّاّاد بود بنابراین اشریشیا کلی همچنان و مثل گذشته

کوتریموکسازول  % 54 / 54حساس % 45 / 45 ،مقاوم ،و

پس از آن کلبسیال مسئول بیشترین رخداد ورم پستان

 %7/4نیمه حساس ،و  % 40 / 74مقاومت نشان داد.
آنتروباکتریاسه به این صورت بود که نسبت به

جالب آنکه اشریشیا کلی تنها باکتری مولد موارد فوق
شایعترین گونه مولد ورم پستان کلی فرمی است ولی

موردی مبنی بر نیمه حساس مشاهده نشد ،نسبت به آنتی

کلینیکی کلی فرمی است .در یک بررسی که در بازه

بیوتیک کلرامفنیکل  % 81 / 81حساس %4/ 54 ،نیمه

زمانی  100روز اول پس از زایمان بر روی  153مورد

 % 13 / 63مقاوم ،نسبت به استرپتومایسین

ورم پستان کلینیکی گاو انجام شده است  % 40 /5موارد

حساس،

 % 90 / 90حساس %4/ 54 ،نیمه حساس ،و  %4/ 54مقاوم،

پاتوژن کلی فرمی 50 ،مورد ( )% 32 /6اشریشیا کلی4 ،

نسبت به سفتریاکسون  % 86 / 36حساس %4/ 54 ،نیمه

( )%2/6مورد کلبسیال )%4( 6 ،مورد سراتیا 2 ،مورد

حساس % 18 / 18 ،نیمه حساس ،و  %4/ 54مقاوم ،در مورد

یهای کلی فرمی
 Shpigelو همکاران (  ) 1997نیز باکتر 

حساس %9 ،مقاوم ،نسبت به انروفلوکساسین % 77 /72
آنتی بیوتیک جنتامایسین تمام موارد  % 100حساس ،در
مورد تتراسایکلین

 % 45 / 45حساس،

 % 13 / 63نیمه

حساس ،و  % 41از خود مقاومت نشان دادند.
بحث

سیتروباکتر مورد شناسایی قرار گرفتند ( .)5در تحقیقات

با نرخ حضور ( )% 60 /2نسبت به استرپتوکوکهای
محیطی ،استافیلوکوک کواگوالز منفی و سایر

گونههای غیرباکتریایی بیشترین میزان حضور را داشتند
( .) 17

در انگلستان  30تا  40درصد موارد کلینیکی اشریشیا

از آنجا که بهداشت محیط ،استرس و سیستم ایمنی

کلی بوده است .در گلههاي مسئلهدار میزان کارتیههاي

یشود (  .) 13فصل سال ،میزان بهداشت،
محسوب م 

کلینیکی اشریشیا کلی بوده است .در گزارشی موارد

دام سه عامل مهم در بروز ورم پستان کلی فرمی

آلـوده تا  8درصد افزایش ميیابد و  80درصد موارد

میزان بارندگی ،سطح مدیریت گله و محل جغرافیایی

کلینیکی کلی فرمی از  3تا  32درصد متغیر بوده است

آن بر میزان شیوع ورم پستان کلی فرمی موثر است .به

 441نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره هشتم ،شماره دوم ،1931 ،پیاپی 52

ولی میانگین میزان بروز در گلههاي شیری  6تا  8مورد

کلی فرمهای مولد ورم پستان شایعترین نشانهها به

در  100گاو در یک سال بوده است ( .) 14

ترتیب عبارت بودند از ترشحات آبکی بدون هر گونه

از آنجا که سیستم ایمنی دام و سطح استرس در بروز

دلمه و چرک  ،% 37 /8غلیظ بودن شیر  ،% 21 /6دلمههای

یباشد رادوستیتس () 007 2
ورم پستان کلی فرمی مهم م 

ریز  ،% 16چرک  % 16و نهایتا بودار بودن  .%8چنین

بیشترین زمان وقوع ورم پستان کلینیکی را در روزهای

الگویی به طور کامل در مورد اشریشیا کلی مشابه بود.

یداند (  .) 14به همین دلیل
پراسترس پس از زایش م 

به این معنی که شایعترین نشانهها به ترتیب عبارت

فرضیه اولیه این تحقیق آن بود که رخ داد ورم پستان

بودند از ترشحات آبکی بدون هر گونه دلمه و چرک،

کلی فرمی در  30روز اول دوره پس از زایمان باشد

غلیظ بودن شیر ،دلمههای ریز ،چرک و در نهایت بودار

(  .) 16این فرضیه در تحقیقات انجام شده در این تحقیق

بودن.

به تایید نرسید زیرا میانگین روزهای شیردهی در زمان

در بررسی ارتباط شدت ورم پستان با نوع نشانههای

ابتال در موار د بررسی شده در این تحقیق 153 /6±231

کلینیکی در این تحقیق ،در موارد حّاّاد ترشحات آبکی

بود .البته این یافته با نتایج ) Bradley (2000و Green

بدون دلمه و چرک (  )% 46و درموارد تحت حّاّاد

مطابقت داشت زیرا در بررسی ایشان نیز روزهای

مشاهده چرک ( )%44شایعترین تغییرات شیر بودند .به

شیردهی در زمان ابتال به ورم پستان کلی فرمی  100روز

اعتقاد رادوستیتس  007 2ترشح پستانی در نوع حّاّاد و

برآورد شد (.)5

فوق حّاّاد سروزی وگاه ترشحات زرد رنگ با تعداد

شایعترین شکل ورم پستان مشاهده شده در این

کمی لختههاي ریز است .به طور معمول در فرم فوق

تحقیق نوع حّاّاد بود به گونهای که در میان  61مورد ورم

حّاّاد به دليل خروج اكسودا از سرم خون ،ترشح آبکی

پستان کلینیکی 3مورد ( )%5فوق حّاّاد 93 ،مورد ( )% 64

سروزيته مانند و در ديگر موارد به دليل فرصت كافي

حّاّاد و  19مورد (  ) % 31تحت حّاّاد مشاهده شد .البته تنها

براي تبديل فيبرينوژن به فيبرين لختههاي زرد رنگ

باکتری مولد حالت فوق حّاّاد اشریشیا کلی بود .به اعتقاد

يشود .لختهها ترکیبی از نوتروفیلها يي
د ي ده م 

که

رادوستیتس ( ) 007 2شدت ورم پستان در موارد کلی

نهاي رسوب کرده
باکتری را خوردهاند و فیبری 

فرمی بیشتر از آنکه تحت تاثیر حدت باکتری باشد

يباشند .در بررسی بافت پستان مبتال پس از مرگ ادم
م 

تحت تاثیر شدت استرس ،شرایط سیستم ایمنی و فاصله

يشود .جراحات اصلی در اپیتلیوم
و هیپرامی دیده م 

از زایش است (  .) 13شاید اگر وقوع ورم پستان به جای

يشود که به
سرپستانک و سینوسهاي شیری دیده م 

حدود  150روز در حدود  40روز پس از زایمان بود

سرعت به مجاری شیری باالترگسترش ميیابد .تهاجم

ییافت.
موارد فوق حّاّاد افزایش م 

به پارانشیم از تظاهرات اشریشیا کلی نیست .در موارد

در بررسی رابطه شکل ظاهری نمونههای شیر ورم

یشمار باکتری،
فوق حّاّاد شدید با وجود تعداد ب 

پستان کلینیکی کلی فرمی با گونههای کلی فرم جدا

ارگانیسم به طور عمده در لومن و مجاری ترشحی

شده در این تحقیق نتایج با یافتههای قید شده توسط

محدود است و تهاجم کمی به بافت پارانشیم رخ

رادوستیس در سال  2000و  007 2همخوانی داشت

ميدهد (2و .) 14

(  13و  .) 12در میان انواع نشانههای بررسی شده در میان

مطالعه اثر نانوذرات نقره...

در این تحقیق بیشترین نرخ رخداد کلی فرمها و

همچنین اشریشیا کلی در اردیبهشت مشاهده شد .البته
بهمن و اسفند ماه در منطقه تحت بررسی نماینده فصل

سرد و بارانی ،فروردین نماینده فصل معتدل و
اردیبهشت نماینده فصل گرم و خشک در نظر گرفته
شده است ولی بهتر است مطالعه در تمام ماههای سال
تکرار شود .به اعتقاد ادموندسون و بلویی  2001ميزان

وقوع ورم پستان ناشی از اشریشیا کلی در بستر كثيف و
ييابد زیرا در
مرطوب و در زمستان افزايش م 
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یهاي
ضعف در شناسایی باکتری و یا فقدان تولید میانج 
التهابی موثر در اپسونیزه کردن نیست بلکه به دلیل تغییر
لها و ضعف عملکرد آنهاست ،C18 ،C14 .اثر
نوتروفی 
متقابل لکتین-کربوهیدرات در سطح نوتروفیل گاو در

بیگانه خواری اشریشیا کلی از نوع بدون دخالت

اپسونینها موثرند (2و .) 14

بر طبق یافتههای این تحقیق وقوع ورم پستان
کلینیکی در کارتیههای عقب بیشتر از کارتیههای جلو
بود به گونهای که بیشترین درگیری در چپ عقب (22

یگراد فعال
تابستانها يي با درجه بیشتر از  40درجه سانت 

مورد )% 36 ،و سپس راست (  17مورد )% 28 ،بود.

باقی نمیماند ( .)8به اعتقاد رادوستیتس () 007 2

فرضیه اولیه در مورد کارتیه درگیر ورم پستان کلی

مشخص شده است که انکوباسیون مواد بستر در  30تا

فرمی احتمال وقوع در کارتیههای عقب را باالتر

یگراد سبب تکثیر و افزایش تعداد کلی
 44درجه سانت 

یدانست زیرا عامل این نوع ورم پستان در زمان بین
م 

یگراد سبب ثابت ماندن تعداد
فرمها و در  22درجه سانت 

یشود و از آنجا
دوششها از کف جایگاه وارد پستان م 

یگراد سبب مرگ این نوع باکتری
و در  50درجه سانت 

که در بلند شدن و نشستن گاو کارتیههای عقب و به

شده است ( .) 13

ویژه کارتیه راست-عقب (در گاوهای راست دست)

بیشترین رخداد ورم پستان کلی فرمی در یافتههای
این تحقیق در شکم دوم و سپس اول مشاهده شد.

بیشتر در فشار و تماس با کف جایگاه است انتظار
یرفت در این کارتیهها رخداد ورم پستان بیشتر باشد.
م 

فرضیه اولیه این تحقیق در مورد زمان بروز ورم پستان

یکی از فرضیات مورد بحث در این تحقیق آن بود

کلی فرمی انتظار شکم اول و سوم تا پنجم را مطرح

یبایست بر نرخ بروز
که استرس ناشی از شیرواری م 

کرده بود زیرا این نوع ورم پستان با کاهش سیستم

ورم پستان کلی فرمی تاثیر بگذارد به همین دلیل انتظار

ایمنی در دام ارتباط دارد و در شکم اول کاهش سیستم

یرفت در گروهی که به ورم پستان کلی فرمی آلوده
م 

ایمنی به دلیل ادامه رشد بدنی و احتمال وقوع کتوز پس

نبودند و یا از شیر آنها باکتری در حد آلودگی جدا

از زایمان مورد انتظار بود .از سوی دیگر در شکم زایش

شد مقدار شیر قبل از درگیری کمتر از موارد مبتال به

سوم تا پنجم افزایش احتمال وقوع کتوز به دلیل افزایش

ّحد بررسی
ورم پستان کلی فرمی باشد و این فرضیه در ّح

یباشد .در ایران متوسط ماندگاری
تولید شیر مطرح م 

انجام شده در این تحقیق به تایید نرسید زیرا تفاوت

گاو  2/5شکم است.

یداری میان مقدار تولید شیر موارد عفونت کلی
معن 

به اعتقاد رادوستیتس  007 2و محمدصادق  1389در

فرمی و موارد آلودگی یافت نشد.

دامهاي مبتال به افزایش مواد کتونی در خون (کتونمیا)،

نتایج آنتی بیوگرام دو استفاده کاربردی مهم در

بدون توجه به پاسخ کموتاکتیک ،ورم پستان ناشی از

بردارد .نخست آنکه در درمان موارد کلینیکی بهترین

اشریشیاکلی شدیدتر است .تاخیر در فراخوانی به دلیل

یتوان تعیین کرد و
آنتی بیوتیک برای درمان را م 
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متناسب با انتشار آن در پستان و شیر از آن بهره برد.
دیگر آنکه آنتی بیوگرام در شناخت سویههای درگیر

کلبسیال و پروتئوس ولگاریس همگی تنها از موارد
عفونت جدا شدند .شایعترین باکتری مولد عفونت کلی

مفید است زیرا تغییر رفتار آنتی بیوگرام یک سویه

فرمی اشریشیا کلی و سویههای کلبسیال ( )% 14 /8بودند.

این تحقیق نتایج آنتی بیوگرام اشریشیا کلی نشان داد به

تحقیق بود و پس از آن نوع تحت حّاّاد و سپس فوق

یباشد (  .) 16در
باکتری نشاندهنده تغییر سویه باکتری م 
سفتریاکسون ،جنتامایسین و استرپتومایسین بیشتر از

ورم پستان حّاّاد شایعترین شکل ورم پستان در این

حّاّاد قرار داشت .تنها باکتری مولد حالت فوق حّاّاد

دیگر آنتی بیوتیکها حساس است ولی چون
امینوگلیکوزید هستند برای درمان ورم پستان مناسب

اشریشیا کلی بود .در میان انواع نشانههای بررسی شده

در میان کلی فرمهای مولد ورم پستان شایعترین نشانهها

نیستند ( .)22موثرترین آنتی بیوتیک سفتریاکسون در

به ترتیب عبارت بودند از ترشحات آبکی بدون هر

نظر گرفته شد Farooq .و همکاران (  ) 2008دریافتند از

گونه دلمه و چرک ،غلیظ بودن شیر ،دلمههای ریز،

میان  800نمونه شیر ورم پستان متعلق به بوفالو % 16 ،از

چرک و نهایتا بودار بودن .چنین الگویی به طور کامل

 % 16به

ترشحات آبکی بدون دلمه و چرک و در موارد تحت

ورم پستانها اشریشیا کلی بوده که از میان جدایهها % 40
به انروفلوکساسین،

 % 24به جنتامایسین،

در مورد اشریشیا کلی مشابه بود .در موارد حّاّاد

کلرامفنیکل  %8 ،به آموکسی سیلین %4 ،به کانامایسین،

حّاّاد مشاهده چرک شایعترین تغییرات شیر بود .اشریشیا

سولفامتوکسازول حساس بودند ( Zeb khan .)9و

رخداد کلی فرمها و همچنین اشریشیا کلی در

 %2به استرپتومایسین و پنیسیلین و  %4به کانامایسین و
همکاران (  ) 2004ازمیان  100جدایه اشریشیا کلی مولد
ورم پستان

 % 100جدایهها به سیپروفلوکساسین،

جنتامایسین و کلرامفنیکل حساس بودند و  % 95به
سفالوتین و  % 91به لینکواسپکتین و  % 95به اکسی
تتراسایکلین و  % 73نووبیوسین و  % 45به استرپتومایسین
حساس بودند (  .) 21در بررسی  Sumathiو همکاران
(  ) 2008روی جدایههای ورم پستان بالینی گاو% 100 ،
جدایهها به سیپروفلوکساسین و  % 96به کلرامفنیکل و
 % 86به انروفلوکساسین % 74 ،به جنتامایسین % 49 ،به
سفالکسین % 42 ،به استرپتومایسین % 47 ،به نئومایسین،
 % 13به تتراسایکلین حساس بودند و تمامی جدایهها به
آمپی سیلین مقاوم بودند ( .) 18
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اشریشیا کلی از  %27موارد عفونت و  %26موارد

آلودگی کشت داده شده جدا شد ولی سویههای
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Abstract
In order to determine the clinical coliform mastitis incidence rate in Iran´s condition, the
milk samples were collected from 144 cases of clinical mastitis on Garmsar suburban dairy
Farms. The milk samples were incubated on a specific culture media to isolate coliform
bacteria. Results showed that 51 milk samples (34%) contained coliform bacteria. E. coli was
isolated from 72% of infected milk samples and 62% of contaminated milk samples, but
Klebsiella spp. and proteus volgaris were isolated only from infected milk samples. Klebsiella
spp. and E. coli were the most current coliform bacteria isolated from infected milk samples.
Acute mastitis was the most current type (64%) of coliform mastitis and subacute (31%) and
per acute (5%) were the next current types, respectively. The only kind of coliform bacteria
producing per acute type of mastitis was E. coli. The most current parity was second
parturition, the most current sign of mastitis was the watery discharge and the most current
quarter was the rear left. Ceftriaxone was shown to be the most effective antibiotic.
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