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هاي پستانی و تولید ي خشکی بر میزان بروز عفونتارزیابی تأثیر درمان دوره
هاي نژاد هلشتاینشیر در تلیسه

3مسلم شهپريو *2بختیارينغمه موري ،1نژادسعد گورانی

18/9/96: تاریخ پذیرش8/3/96:  تاریخ دریافت

چکیده
. ها گرددکاهش تولید شیر در آن در نهایتهاي ترشحی و تواند باعث ایجاد آسیب به بلوغ بافتهاي شیري میعفونت در تلیسه

تعداد کمی از ها در اولین آبستنی، توسط هاي غیر آبستن و تلیسههاي داخل پستانی در تلیسهبیوتیک براي درمان عفونتکارایی آنتی
هاي داخل پستانی خشکی در کنترل عفونت يي زمان درمان دورهحاضر مقایسه ياز مطالعه .محققین مورد بررسی قرار گرفته است

قبل از زایش روز  60،گروه 3شکم اول در  يس تلیسهأر 75ین منظور، بد. هاي شکم اول بودبعد از زایش و میزان تولید شیر در تلیسه
ترشحات غدد پستانی هر . قرار داده شدند Cقبل از زایش به عنوان گروه روز 30-60و ) Bگروه (قبل از زایش روز 30و ) Aگروه (

تلیسه  50سپس درمان داخل پستانی با پماد کلوکساسیلین در  .آوري گردیدتلیسه قبل از زایش جهت بررسی آلودگی باکتریایی جمع
لیتري میلی 12گروه در یک لوله  3تلیسه در هر  75لیتر شیر از میلی 10از زایش،  سوم پسدر روز . صورت گرفت Bو  Aهاي گروه

پس از  90و  60، 30هاي گروه در روز 3ها در هر میزان تولید شیر تلیسه. آوري گردیدجهت بررسی آلودگی باکتریایی جمع ،استریل
-و بیش Bهاي گروه ، حداقل آلودگی باکتریایی در تلیسهو شیرشحات غدد پستانی بر اساس نتایج کشت باکتریایی تر. زایش ثبت گردید

با بررسی میزان . دار مشاهده شدنیز تفاوت معنی Cو  Aهاي گروه بین تلیسه. هاي گروه کنترل مشاهده گردیدترین آلودگی در تلیسه
گروه وجود  3بعد از زایش در  90و  30ن تولید شیر در روز داري بیگروه مشخص شد که اختالف معنی 3ها در هر تلیسهتولید شیر

بیوتیک در شیر ماندن آنتیدر نهایت به دلیل احتمال باقی. گردیدمشاهده  Aو سپس گروه  Bدارد و حداکثر میزان تولید در گروه 
.قبل از زایش انجام شود60ها در روز گردد که درمان خشکی تلیسهتوصیه می

، تولید شیر، تلیسه، دوره خشکیپستانورم: يلیدکلمات ک

مقدمه
دوران تلیسگی به زمان بین از شیرگیري تا نخستین .

ژنتیکی و تولیدي  يها آیندهتلیسه.شوداطالق میزایش 
توجهی از چنانچه تعداد قابل. باشندشیري می يگله

د پستانی شوند، اغلب به تخریب غدآماس ها درگیر تلیسه
می بافت پستانی دچار شده و میزان تولید شیر و دای

و همچنین بهداشت و سالمت کلی گله در کیفیت آن 
بر اساس تعریف، ورم . گرفتمعرض خطر قرار خواهد

ین ا.شودپستانی گفته می يپستان به التهاب پارانشیم غده

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهگروه علو درمانگاهیاستاد  1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهگروه پاتوبیولوژياستادیار  *2
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز ي، دانشکدهايي دکتراي حرفهآموختهدانش 3

تغییر در م بالینی در دام والتهاب همیشه با ایجاد عالی
بدون (باشد و به شکل تحت بالینیظاهر شیر همراه نمی

-نیز بروز می) و تغییر در ظاهر شیرهاي درمانگاهی نشانه

در هر حال ورم پستان منجر به کاهش ترکیبات مفید  .کند
.گرددشیر و باال رفتن میزان عناصر نامناسب شیر می

 زايعوامل بیماريبر اساس نظر عموم مبنی بر انتقال 
میزان ) Fox 2009(تورم پستان فقط در زمان شیرواري 

ها اندك شمرده شده و تا داخل پستانی در تلیسهعفونت 

E-mail: n.moori@scu.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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 Nickerson(گیردزمان زایش مورد توجه قرار نمی

پیش تواند از زمان هاي داخل پستانی میعفونت.)2009
هاي که باکتريطوريه ب ،ایجاد گردداز اولین شیرواري 

ها قابل ماهگی در تلیسه 8عامل تورم پستان از سن 
بر اساس ) Boddie et al. 1997(باشندجداسازي می

ها در زمان زایش از تلیسه درصد 60تقریباًمطالعات 
 .Fox et al(باشندحداقل درگیر یک کارتیه عفونی می

1995, Sampimon et al. 2009(. درگیري غدد پستانی
-م میبه فرم تحت بالینی و بدون عالی عمدتاًها در تلیسه

م پس از زایش بروز کرده و منجر به کاهش باشد و عالی
 يتولید شیر و افزایش موارد حذف دام از گله در دوره

بر اساس .)De Vliegher et al. 2005(گردد شیرواري می
 درصد 16مطالعات صورت گرفته در کشور هلند حداکثر 

م تورم ، عالیشیرواري ياولین دوره ها در طیاز تلیسه
از این  درصد 30اند و حداقل پستان کلینیکی را نشان داده

 Barkema(باشد موارد در طی دو هفته پس از زایش می

et al. 1998a.(سسه ؤکارهاي تحقیقاتی متعددي در م
در انگلیس صورت گرفت ) NIRD(تحقیقاتی گاو شیري 

با . کنترل ورم پستان تصویب گردید يگانهو طرح پنج
این طرح که شامل درمان تمام  يگانهنجپاجراي اصول 

هاي بالینی و حذف موارد مزمن، فروموارد ورم پستان
) تیت دیپ(ضدعفونی  يها در یک مادهبردن سرپستانک

درمان گاوهاي خشک  يپس از هر دوشش، اجراي برنامه
اري صحیح شیردوش و شیردهی و نگهد يدر پایان دوره

بازدید منظم آن بود، در حال حاضر اطالعات بسیار زیادي 
سال  30در خصوص کاهش میزان موارد تورم پستان در 

باشد اما با افزایش تولید گاوها در آینده، گذشته موجود می
.هاي جدید همچنان افزایش خواهد یافتعفونتخطر 
-درمان آنتیفراوانی در خصوص مطالعات کنون تا

خشکی به جهت کاهش موارد تورم  يبیوتیکی دوره
اساس نتایج ها صورت گرفته است که برپستان در تلیسه

پستانی  پمادهايحاصل از اغلب این تحقیقات درمان با 
-موجب کاهش عفونت ،در زمان خشکی شیردهی يدوره

ها گردیده است هاي داخل پستانی پس از زایش در تلیسه

)Borm et al. 2006, Middleton et al. 2005, Oliver et 

al. در این مطالعات همچنین میزان تولید شیر در ). 2004
) بدون درمان(گروه درمان شده نسبت به گروه کنترل 

. )Oliver et al. 2003(افزایش قابل توجهی داشته است
تولید شیر ) فاقد درمان(البته در مواردي نیز گروه کنترل 

تواند با عدم شیوع اند که این امر میرا نشان دادهتري بیش
مورد مطالعه در ارتباط  ياصلی در گله زايعوامل بیماري

.)Borm et al.2006(بوده باشد
ایران ها در ي خشکی تلیسهبیوتیکی دورهدرمان آنتی

باالي تورم  باشد و با توجه به بروز نسبتاًمتداول نمی
هاي سطح کشور و ضرر پستان در اغلب دامداري

ثیر أاقتصادي ناشی از آن، هدف از این مطالعه ارزیابی ت
ها بر میزان ي خشکی در تلیسهاستفاده از درمان دوره

تولید شیر و بروز عفونت پستانی پس از زایش در تعدادي 
. باشدهاي نژاد هلشتاین در استان خوزستان میاز تلیسه

کارمواد و روش
هاي بهمن ماه يبه منظور انجام این مطالعه، در فاصله

و طی مراجعات منظم  1394لغایت فروردین  1393
پروري و کشاورزي نگین فام دام يهفتگی به مجموعه
تل،کیلومتري بعد از شهرستان قلعه 15خوزستان واقع در 

قرار  BCSس تلیسه که در یک طیف مشخص أر 75تعداد 
-اساس زمان باقیداشتند به طور تصادفی  انتخاب و بر

، )قبل از زایش روز A)60گروه  3مانده تا زایش، در 
 يدر بازه(Cو گروه ) قبل از زایش روز B)30گروه 
.قرار داده شدند) قبل از زایش روز60تا  30زمانی 

ها، ابتدا گیري ترشحات پستانی از تلیسهبراي نمونه
هر تلیسه با استفاده از دستمال  يپستان و چهار کارتیه

درصد  70کاغذي تمیز و سپس با استفاده از الکل 
پس از خشک شدن الکل، با فشار هر .ضدعفونی شدند

ها ترشحات پستانی هر چهار کارتیه درون یک از کارتیه
سپس به  آوري وجمعلیتريمیلی 5/1استریل  میکروتیوب

، یک پماد پستانی Bو  Aهاي گروه هر کارتیه از تلیسه
کلوگزاسیلین گرم میلی 500حاوي) DC(خشکی  يدوره
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 جهتسپس تزریق و  )ایران -فناوري کیمیازیست(
درصد  10جلوگیري از عفونت قارچی با استفاده از بتادین 

در گروه کنترل .گردیدضدعفونی ) ایران -آذر آریا دارو(
گیري صورت گرفت اما پماد پستانی تجویز نمونه نیز

در هر سه گروه مورد بررسی، در روز سوم پس . نگردید
گیري از شیر جهت بررسی بار میکروبی از زایش، نمونه

.آن صورت گرفت
) سه روز پس از زایش(دوم  يگیري مرحلهبراي نمونه

شد و با آب شستشو داده  تلیسههريکارتیهابتدا چهار
ها با دستمال کاغذي و ضدعفونی پس از خشک کردن آن

درصد، ابتدا چند دوشش اول شیر  70سرپستانک با الکل 
چهار  4لیتر شیر از میلی 10سپس  ه وشددور ریخته 

-نمونه.گردیدآوري کارتیه درون یک لوله استریل جمع

آوري شده در هر مرحله با حفظ شرایط یخچالهاي جمع
شناسی به آزمایشگاه باکتري )گرادسانتیي درجه+ 4(

انتقال و  دانشگاه شهید چمران اهواز دامپزشکی يدانشکده
.شدندکشت داده می

ترشحات پستانی و  يبررسی میکروبی نمونهجهت     
از هر نمونه در کنار شعله بر لوپ کامل ابتدا یک ، شیر

 اي کشتدار به صورت چهارمنطقهروي محیط آگار خون
 يدرجه 37ساعت در دماي  24-48و پلیت به مدت 

پس از این زمان،  .شدمیگذاري خانهگرمگراد سانتی
غالب از نظر  يتراکم رشد باکتري بررسی و سپس پرگنه

آمیزي گرم و شکل ظاهري، رنگ، اندازه و سپس با رنگ
 يکاتاالز و اکسیداز تعیین هویت اولیهآزمون استفاده از 

روش اساس برتراکم رشد باکتري . گرفتآن صورت می
Noakes عدم رشد باکتري(به درجات صفر  و همکاران( ،

رشد باکتري بین (2، )پرگنه 10تر از رشد باکتري کم(1
 500تا  101رشد باکتري بین (3، )پرگنه 100تا  10

تقسیم شد) پرگنه 500رشد باکتري بیش از (4، )پرگنه
)Noakes et al. 1991( ،صورت گرم منفی نهایت در در

، TSIهاي اختصاصی نظیر محیطها از محیطبودن باکتري
و  MRVP، سیترات، LD ،PD، اوره، SIMمک کانکی، 

، OFهاي نیترات و در صورت گرم مثبت بودن از محیط

کوآگوالز و آزمون ،، ژالتینDNase ،MSAاوره و محیط 
ساکاروز، الکتوز، مانیتول، گلوکز، همانند هاي قندي محیط

گردید و سپس جهت تعیین هالوز استفاده میمالتوز و تر
هاي آزمونباکتري، نتایج به دست آمده از  يگونه

ها تطبیق بیوشیمیایی با جداول تشخیصی استاندارد باکتري
).Quinn et al. 2013(شدداده می

به منظور تشخیص گاوهاي مبتال به ورم پستان تحت 
در  هاي مورد مطالعهشیر دامبر روي CMTتست بالینی 

 2انجام گردید به این صورت که  روز سوم پس از زایش
هاي مخصوص کارتیه درون پلیتلیتر از شیر هرمیلی

CMT لیتر محلول شیر آزمامیلی 2شد، سپس ریخته می
به آن افزوده و با حرکت چرخشی  )ایران - نور دارو(

واکنش از  يگردید و نتیجهمالیم پلیت خوب مخلوط می
ثانیه بررسی  20نظر تشکیل رسوب، لخته و یا ژل پس از 

شد و برحسب شدت واکنش درجاتی به صورت منفی، می
نظر ها درمثبت و سه مثبت براي آنجزئی، یک مثبت، دو

).Quinn et al. 2013(شدگرفته و ثبت می
خشکی بر ثیر درمان أرکوردگیري به منظور ارزیابی ت

هاي تحت درمان در مقایسه با گروه میزان تولید شیر تلیسه
در دو میانگین تولید شیر بدین منظور.کنترل انجام گرفت

و  30،60در روز  ،هایک از تلیسههرنوبت صبح و عصر 
پس از زایش در سالن شیردوشی گاوداري نگین فام 90

ت فالیا وس(که مجهز به دستگاه شیردوشی تمام اتوماتیک 
هاي به دست آمده داده.گردیدبود ارزیابی ) آلمان -سرج

براي هر تلیسه به طور جداگانه در جدول رکوردگیري هر 
.ثبت گردید Cو  Bو  Aتلیسه در سه گروه 

جهت بررسی ارتباط بین رشد و عدم رشد باکتري در 
ترشحات پستانی و شیر در هر تلیسه و همچنین ارتباط 

موارد عفونت پستانی با میزان تولید شیر از  بین میزان
-هاي آنالیز آماري آنالیز واریانس دو طرفه با اندازهروش

.استفاده گردید spss v.16افزار هاي تکراري و نرم
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نتایج
-نتایج حاصل از کشت ترشحات پستانی و شیر جمع

ترتیب در ه هاي سه گروه مورد مطالعه، بآوري شده از دام
این نتایج از  يبا مقایسه .آورده شده است 2و  1جداول

در هر شده نظر تعداد موارد مثبت و نوع باکتري جدا
موارد عدم  Bو Aاشاره داشت که در گروه  توانمیگروه 

این میزان  Cکه در گروهرشد افزایش یافته در صورتی
میزان  Bو Aهاي همچنین در گروه . کاهش یافته است

گرم منفی اي میلههاي کورینه فرم، موارد جداسازي باکتري

از شیر به نسبت ترشحات پستانی  و کوکسی گرم مثبت
افزایش یافته هاستافیلوکوكاکاهش و موارد جداسازي 

کوکسی جداسازي موارد  Cکه در گروه در حالی.است
، گرم مثبت، کاهش و موارد جداسازي استافیلوکوك

از شیر افزایش  هاي راد گرم منفیها و باکترياسترپتوکوك
در تمامی موارد، کاهش و افزایش تعداد . یافته است

ها از اختالف موارد مثبت و منفی کشت در بین گروه
که در هر گروه داري برخوردار نبود در صورتیمعنی
.دار بودمعنی

Cو  Bو  Aهاي نتایج حاصل از کشت باکتریایی ترشحات پستانی گروه : 1جدول 

شکل
گروه

راد گرم منفیکورینه فرماستافیلوکوکوسگرم+ کوکسی عدم رشد

A115171
B75492
C185020

Cو  Bو  Aهاي نتایج حاصل از کشت باکتریایی شیر گروه :2جدول

شکل
گروه

استرپتوکوکوسراد گرم منفیکورینه فرماستافیلوکوکوسگرم+ کوکسی عدم رشد

A1722220
B1905100
C1238011

-که جهت ارزیابی کیفی شیر تلیسهCMTنتایج تست 

) Cگروه (و درمان نشده ) Bو Aگروه (هاي درمان شده 
انجام گردید، عبارت بود از ایندر روز سوم پس از زایش 

مورد  8منفی، در  CMTمورد  16، در Aکه در گروه 
+ 1صورت ، به CMTو تنها در یک مورد ) Trace(جزئی 

 6مورد منفی و  B ،19همچنین در گروه .مشاهده گردید
، با Cدر گروه . مشاهده گردید) Trace(مورد جزئی 

 8منفی و CMTمورد  12توجه به عدم درمان خشکی، 
مورد  4که در مشاهده شد ضمن این) Trace(مورد جزئی 

CMT تورم (3يمورد با درجه 1و در  1يبا درجه
نتایج حاصل از  يمقایسه.، مشاهده گردید)پستان بالینی

CMT  صورت نمودار ستونی در زیر ه بدر هر سه گروه
.آورده شده است
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.
در سه گروه تحت مطالعه CMTفراوانی پارامترهاي تست  يمقایسه: 1نمودار 

پس از زایش در  30تولید شیر در روز میانگین بررسی     
ترین و کیلوگرم، بیش 9/484با تولید  Bهاي گروه تلیسه

ترین مشاهده کیلوگرم کم 6/427با تولید  Cدر گروه 
پس از زایش براي  30تولید شیر در روز میانگین  . گردید
 .کیلوگرم ارزیابی گردید A ،8/453گروه 

ي میانگین تولید شیر سه گروه در چنین با مقایسههم    
پس از زایش، میزان تولید در این سه گروه با  60روز 

 Bکه گروه  طوري یکدیگر متفاوت ارزیابی گردید به
اند اما این تفاوت تولید را داشتهترین کم Cتر و گروه بیش
قابل ذکر است که  . )<05/0P( دار نبوده استمعنی

، Aپس از زایش گروه  60تولید شیر در روز میانگین 

کیلوگرم و همچنین  B ،7/723کیلوگرم و در گروه  6/705
با   .کیلوگرم محاسبه گردید 3/686برابر با  Cدر گروه 

هاي واریانس دو طرفه با اندازهاستفاده از آزمون آنالیز 
پس از  90میانگین تولید هر سه گروه در روز  ،تکراري
 بودداري تفاوت معنی و اینشد  متفاوت ارزیابیزایش 

)05/0P<( ) 2نمودار(.
ماهه اول پس  3همچنین با بررسی میانگین تولید شیر     

 Bاز زایش هر سه گروه، میانگین تولید شیر در گروه 
در این  . ترین بوده استکم Cن و در گروه تریبیش

بررسی میانگین تولید سه ماهه، هر سه گروه با یکدیگر 
).>05/0P(دار داشته است تفاوت معنی

پس از زایش در سه گروه مورد مطالعه 90و  60و  30بررسی میانگین تولید شیر در روزهاي  : 2نمودار 
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بحث
سال از این حقیقت که آلودگی پستان  35چه تنها اگر

-در دوران تلیسگی و پیش از اولین زایش وجود دارد می

عوامل ژنتیکی، گذرد اما مطالعات زیادي درخصوص 
ساز زمینهتوانند میمحیطی و فیزیولوژیک متعددي که 

باشند صورت گرفته در این پستانی هايعفونتایجاد
تر از نظر بیشتوانایی تولید شیر. )Sordillo 2005(است

، به دلیل افزایش تعداد دفعات دوشش، با ایجاد ژنتیکی
تر شدن این بافت به آسیب به سرپستانک در دام و حساس
باشد ها همراه میتهاجم و کلونیزه شدن باکتري

)Heringstand et al. 2003.( تراکم باالي همچنین
دامداري و استفاده از بستر نامناسب از عوامل محیطی مهم 

شواهد زیادي . شناخته شده استدر ابتال به تورم پستان 
ثیر تغذیه در ایجاد حساسیت نسبت به تورمأمبنی بر ت

Heinrichs(پستان وجود دارد et al. 2009.(  به عبارتی
منجر به ایجاد ها و مواد معدنی در جیره کمبود ویتامین

نقص در سیستم ایمنی غدد پستانی و فراهم شدن شرایط 
از جمله این . گرددها به بافت پستان میتهاجم باکتري

و امالح معدنی همچون سلنیوم،   A،Eترکیبات ویتامین 
).NRC 2001(توان نام بردمس و روي را می

در برخی شرایط فیزیولوژیک از تضعیف سیستم ایمنی 
ثیر زیادي بر أاسترس اکسیداتیو ت با افزایشقبیل زایمان، 

مدیریت شرایط و  .سالمت گاوهاي شیري خواهد داشت
هاي مختلف بهدام در زمان يهمچنین کنترل تغذیه

 در کاهش بروز مواردتواند خصوص حوالی زایمان می
افزایش ایمنی همچنین . باشدثرؤمها پستان در دامتورم

به زاعوامل بیماريبافت پستان با کاهش توانایی تهاجم 
کلیدي در  ياین بافت همراه خواهد بود که یک نکته

.باشدپستان میکنترل تورم
هاي استفاده شده بیوتیکبا توجه به باقی ماندن آنتی

خشکی  يجهت درمان تورم پستان در شیر، درمان دوره
و مطالعات متعددي در خصوص  هپیشنهاد گردیدها دام

ها صورت بیوتیکنوع و راه تجویز و زمان استفاده از آنتی

همچنین با توجه به اهمیت نوع باکتري .ه استگرفت
بیوتیک، مطالعات متعددي در عامل در انتخاب آنتی

نوع عامل باکتریایی درصد آلودگی و خصوص تعیین 
يدر مطالعه.گرفتمسبب در مناطق مختلف صورت 

Foxهاي باکتریایی میزان جداسازي پاتوژن، 2009در سال
ها در زمان پستان از ترشحات پستانی تلیسهعامل تورم

درصد و شیوع عفونت پستانی  74تا  29پیش از زایش، 
درصد گزارش  57تا  12ها از پس از اولین زایش در تلیسه

مایکوپالسما  ایشان باکتري يالبته در مطالعه. شده است
.مورد نظر نبوده است

Trinidal با بررسی 1990در سال  و همکاران
 ي را دردرصد 75آلودگی تلیسه،  97ترشحات پستانی

ها درصد آن 25گزارش کرد که تلیسه  94هاي کارتیه
ایشان متذکر شده است که عفونت  .م بودندیداراي عال

سنین پایین آغاز گردد تواند از داخل پستانی می
)Trinidad et al. 1990b.( ترین بیشحاضر يدر مطالعه

هاي گرم مثبت و پس با کوکسی آلودگی ترشحات پستانی
هاي ها مشاهده شد و در نمونهاز آن آلودگی با کورینه فرم

ها به نسبت شیر مورد بررسی، آلودگی با استافیلوکوك
.هاي گرم مثبت شاخص بودکوکس
اساس مطالعات صورت گرفته در خصوص نوع بر

ها، مشخص شده است هاي آلوده کننده در تلیسهباکتري
هاي کوآگوالز ها از جمله استافیلوکوكکه استافیلوکوك

ترینمهماورئوس، استافیلوکوکوسمنفی و همچنین 
ها ها هستند و پس از این گروه، استرپتوکوكجدایه

ها وجود استافیلوکوكگونه از  40بیش از  .عمومیت دارند
ها عامل باشند و از پوست و توانند در تلیسهدارند که می

آوري شده کانال سرپستانک و از ترشحات پستانی جمع
 Borm(ها قابل جداسازي هستندپیش از زایش، در تلیسه

et al 2006, Nickerson et al. 1995.(
محیطی در هنگام زاي يبیمارعوامل به طور کلی، نقش 

میزان شیوع . باشدتر میزایمان و ابتداي شیرواري مهم
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شیرواري  زمانتر درها بیشدر تلیسهبالینی پستان تورم
هفته  2در  بالینی درصد از موارد 30که طوريباشد بهمی

,Barkema et al. 1998a(گردداول شیرواري مشاهده می

Nyman et al. 2007 ( پستان اورام و از طرفی میزان شیوع
تر از گاوهاي ها بیشدر ابتداي شیرواري در تلیسهبالینی 

,Nyman et al. 2007(باشد مسن می Valde et al. 2004.(
موارد کلینیکی CMTحاضر با انجام تست  يدر مطالعه

در گروه کنترلو تنها در روز سوم پس از زایش +) 3(
مشاهده شد و تمامی مواردي که با ) درمان عدم(

همراه بود،  جداسازي باکتري از ترشحات پستانی و شیر
CMT یا + 1ها در حدآنTrace يبا مقایسه. مشاهده شد 

گردد در هر سه گروه مشخص می CMTنتایج حاصل از 
در گروه ) درصد 76(ترین موارد منفی این تست که بیش

B  و پس از آن در گروهA)64 ترین و کم باشدمی) درصد
ترین موارد تورم پستان منفی به همراه بیش CMTموارد 

که درمانی در آن صورت  C، در گروه )درصد 4(کلینیکی 
.نگرفته بود مشاهده شده است

ترین گروه آلوده ها معمولکه استافیلوکوكضمن این
از  باشند، بسیاريپستان در زمان پس از زایش می يکننده

اول بعد از زایش  يهاي پس از زایش، در هفتهعفونت
ي در مطالعه. شوندمی) خوديهدرمان خودب(محدود 

2007در سال و همکاران  Piepersصورت گرفته توسط 
هاي مورد بررسی که درصد کارتیه 41مشخص شد که از 

درصد از  46پس از زایش عفونت داشتند،  1- 4در روز 
 5-8خودي در روزهاي هطور خودبو بهها بدون درمان آن

در برخی . زایش عاري از عفونت مشاهده شدند پس از
ها عفونت استافیلوکوکی باقی خواهد ماند و با افزایش گله

تولید  يهاي سوماتیک و کاهش قابل مالحظهتعداد سلول
حاضر در گروه کنترل  يدر مطالعه.شیر بروز خواهد کرد

مورد از موارد عدم رشد باکتریایی  3، تنها )عدم درمان(
مربوط به مواردي بوده است که عفونت پس از زایش 

مورد آلودگی اولیه با  2محدود شده است که در 
ها مشاهده فرممورد آلودگی با کورینه 1استافیلوکوکوس و 

.شده بود

تجویز داخل پستانی  ها بادرمان پیش از زایش تلیسه
هاي ثر شیوع عفونتؤبیوتیک، عالوه بر کاهش مآنتی

هاي سوماتیک و در پستانی، منجر به کاهش تعداد سلول
برخی موارد باعث افزایش میزان تولید شیر در شیرواري 

البته ). Trinidad et al. 1990a(گردد متعاقب زایمان می
هاي مختلف اساس مطالعات افزایش تولید در گلهبر

).Fox et al. 1995(باشدمتفاوت می
حاضر، میانگین  يبا بررسی نتایج حاصل از مطالعه

یک ماه پیش از زایمان درمان (Bشیر تولیدي در گروه 
تر از دو پس از زایش بیش 90و  60، 30در روز ) اندشده

Cو گروه ) انددو ماه پیش از زایش درمان شده(Aگروه 

مشاهده شد که اختالف آن با دو ) ن درمانکنترل بدو(
. دار بوده استمعنی 90و  30گروه ذکر شده در روز 

هاي تر ازگروهمیزان تولید شیر کم Cهمچنین در گروه 
-معنی 90و  30است و این اختالف در روز درمانی بوده

در حقیقت در این مطالعه اثر درمان بر  .دار بوده است
در حقیقت  .ت ارزیابی گردیده استمیزان تولید شیر، مثب

 يماهه 3با بررسی نتایج حاصل از ثبت شیر تولیدي در 
اول پس از زایش در هر گروه مشخص گردید که در 

در مقایسه با گروه ) Bو  Aگروه (هاي درمان شده گروه
کنترل، تولید شیر از ماه اول تا سوم افزایش یافته در 

تر از شیر در ماه سوم کمصورتی که در گروه کنترل، تولید 
.باشددار نمیچه این اختالف معنیباشد اگرماه دوم می

وي نتایج کشت ترشحات پستانی همچنین با مقایسه
هاي تست تورم پستان کالیفرنیایی در تلیسه با نتایجشیر

مورد مطالعه، کاهش میزان موارد عفونت پستانی در گروه 
A  وB)هادرمان شده ( با گروه در مقایسهC) کنترل بدون

ترین میزان عفونت که کمطوريمشاهده گردید به) درمان
 B)6پستانی در روز سوم پس از زایش مربوط به گروه 

 گزارش) مورد 8(Aبعدي در گروه  يو در رتبه) مورد
 13به  Cکه تعداد این موارد در گروه گردید در صورتی

ر گروه درمان شده در ماه اي که دگونه، بهمورد رسید
درصد و در گروه درمان شده در ماه  32هفتم بارداري، 
ها در روز سوم پس از درصد از دام 24هشتم بارداري، 
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زایش از نظر عفونت پستانی مثبت بودند اما در گروه 
ها درصد از تلیسه 52کنترل که درمانی انجام نشده بود در 

.عفونت پستانی مشاهده گردید
و همکاران  Oliverصورت گرفته توسط  ير مطالعهد

هاي ناشی پذیري تورم پستان، میزان درمان1992در سال 
درصد و با  84ها با کلوکساسیلین از استافیلوکوك

که میزان صورتیدرصد گزارش گردید در 97سفاپیرین 
درصد در گروه  27ایشان  يخودي در مطالعههدرمان خودب

صورت گرفته  ياساس مطالعهبر .کنترل گزارش گردید
توسط همین محقق درمان ضدمیکروبی داخل پستانی در 

هاي درصد بر عفونت 90تواند تا اواخر بارداري می
 .Oliver et al(ثر باشد ؤاستافیلوکوکی پس از زایش م

خل اساس مطالعات صورت گرفته درمان دابر).1992
تري از آخر آبستنی با بروز موارد کم يپستانی در سه ماهه

باشدها همراه میعفونت استافیلوکوکی در دام
)Middleton et al. 2005, Owens et al. 2001 ( که نتایج

.کندیید میأحاضر نیز این موضوع را ت يمطالعه
-در برخی مطالعات، جهت کاهش احتمال حضور آنتی

قبل از زایش  60ثر، روز ؤشیر و جهت درمان مبیوتیک در 
.McDougal et al(توصیه گردیده است در ). 2005

قبل  30بیوتیکی در روز حاضر نیز با درمان آنتی يمطالعه

ها نتایج بهتري نسبت به دیگر گروه) Bگروه (از زایش 
قبل از )  Aگروه(60مشاهده گردید، اما نتایج درمان روز 

داري را نشان داد و گروه کنترل اختالف معنیزایش نیز با 
بیوتیک ناشی از که احتمال حضور آنتیبا توجه به این

-می 30تر از گروه درمان روز درمان در شیر این گروه کم

تر بودن باشد و با توجه به باالتر بودن تولید و بیش
در  60هاي پستانی، درمان روز احتمال درمان عفونت

.گرددد میها پیشنهاتلیسه
حاضر  ينتایج حاصل از مطالعه يبا بررسی و مقایسه

گونه اینمحققین، دیگر با مطالعات صورت گرفته توسط 
 با توجه به متفاوت بودن فلور باکتریایی که رسدنظر میه ب

ي سرپستانک بر اساس مناطق جغرافیایی و همچنین ناحیه
ها، بیوتیکنسبت به آنتیها حساسیت متفاوت باکتري

صورتی مفید خواهد درخشکی در گله،  يدرمان دوره
فلور میکروبی بیوتیک مصرفی بر اساس بود که آنتی

 و از طرفی با توجه به انتخاب گرددسرپستانک  يناحیه
 دار نبودنمعنیو ثیر مثبت درمان بر میانگین تولید شیرأت

جهت کاهش در دو گروه درمان،  این میانگین اختالف
جهت  بیوتیک در شیر، بهترین زمانحضور آنتیاحتمال 
.گرددروز پیش از زایش توصیه می 60درمان، 
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Abstract
The infection in dairy heifers may damage the developing secretary tissues reducing the 

future milk production in such animals. The efficacy of antibiotics for treating MI in unbred 
and primigravid heifers has been demonstrated by a few researchers. The objective of the 
present study was to compare the times of dry cow therapy in control of postpartum MI and 
milk production in primigravid heifers. For this purpose, 75 primigravid heifers were selected 
and placed in three groups including 60 days before parturition (group A), 30 days before 
parturition (group B), and 30-60 days before parturition (group c). Preepartum mammary 
glands secretions were collected to investigate microbial contamination. Then, intramammary 
treatment with cloxacillin ointment was done in 50 heifers in two groups of A and B. In third 
day after parturition, 10 ml milk sample of 75 heifers was collected separately in a 12ml 
sterile tube to investigate microbial contamination. Milk producing of heifers in three groups 
was recorded in 30, 60 and 90 days after parturition. Based on bacterial culture results 
mammary gland secretaries, in before and after parturition, the least bacterial contamination 
was observed in group B heifers and the most contamination was observed in a control group 
of heifers. Between Heifers in group A and C, a significant difference was found. By survey 
on milk production of three group heifers, it was found that there is significant differentiation 
between milk production in 30 and 90 days after parturition in three group and maximum 
production was demonstrated in group B and then in heifers group A. In this research, the best 
response to the treatment was demonstrated in group B, but, because of probability of 
antibiotic persistence in milk, recommended that dry cow therapy be done in 60 days before 
parturition.
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