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 اسهال روسیو به یآلودگ زانیم و کیسومات يهاسلول تعداد نیب ارتباط
سمنان شهرستان يریش يهاگله ریش مخزن در يگاو یروسیو
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چکیده
این ویروس  باشد. بیماري اسهال ویروسی گاو یکی از عوامل ویروسی ایجاد ورم پستان در گاو و بروز خسارات اقتصادي در گله می    .

 پستان ورم موارد ابتال به براي تربیش حساسیت سبب تواندایمنی میسیستم و سرکوب  پاپیالري مجاري ،سرپستانک به آسیببا 
 یروسیو اسهال روسیو به یآلودگ زانیم و کیسومات هايسلول تعداد نیب ارتباطاز انجام این مطالعه بررسی  هدف  شود. باکتریایی

گله گاو شیري هلشتاین  40شیر  يانجام این مطالعه از مخزن ذخیرهبراي باشد. می سمنان شهرستان يریش هايگله ریش مخزن در يگاو
شیر از روش االیزا  يجهت تأیید وجود ویروس اسهال ویروسی گاو در منبع ذخیره  برداري صورت گرفت.در شهرستان سمنان نمونه

ترتیب  گیري درصد چربی و پروتئین بههاي سوماتیک شیر از دستگاه دالوال و براي اندازههمچنین جهت شمارش سلول استفاده گردید. 
هاي اسهال ویروسی گاو شیر در گله يهاي سوماتیک مخزن ذخیرهتعداد سلول هاي ژربر و تیتراسیون فرمل استفاده گردید. از روش

همچنین درصد  نداشتند.  داريی) اختالف معن08/618×310±17/79×310) و اسهال ویروسی گاو مثبت (25/464×310±96/57×310منفی (
نتایج این تحقیق نشان داد در مجموع  . داري نشان ندادندیی اختالف معنهاي مثبت و منفدر گله و تعداد کل باکتري شیر چربی پروتئین،

هاي تعداد سلولها و در مخزن شیر گله بیماري اسهال ویروسی گاوبادي داري بین تیتر آنتیمورد مطالعه ارتباط معنی يدر منطقهکه 
 وجو ندارد. شیر و کیفیت آن يسوماتیک مخزن ذخیره

سوماتیک، چربی شیر، پروتئین شیر هاي، سلولياسهال ویروسی گاو  :يکلیدکلمات 

مقدمه
ف ورم پستان به معنی التهاب بافت پستان به علل مختل    

-ترین آن ورود میکروارگانیسمترین و محتملاست، که مهم

باشد ها از نوك پستان به داخل بافت پستان می
)2007et al. Fadlelmoula.(   ورم پستان در گاو یکی از

 که از نظر اقتصادي بر هاي تولیدي استترین بیماريمهم
این  گذارد. ثیر زیادي میأصنعت پرورش گاو شیري ت

 بیماري توسط تغییرات فیزیکی، شیمیایی و معموالً
 اي پستان ایجادباکتریایی شیر مشخص شده و در بافت غده

Sharmaکند (آسیب می et al. 2011.(
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  ي مسئول)نویسنده(           rezasani_vet@semnan.ac.ir                استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران *2
استادیار گروه پاتوبیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 3
دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 4
اداره کل دامپزشکی استان سمنان، سمنان، ایران کارشناس  5

ترین دلیل ورم پستان در کنار عوامل باکتریایی که مهم    
توانند در ایجاد ها نیز میروند ویروسدر گاو به شمار می

Hillerton and Berryورم پستان حائز اهمیت باشند (

-رود به صورت غیراحتمال میهایی که از ویروس  ).2005

 ویروس ارتباط باشد،مستقیم با ورم پستان در گاو شیري در 
 .Wellenberg et alاست () BVDVاسهال ویروسی گاو (

هاي چند ویروس یک فاکتور مهم در بیمارياین   .)2002
 عنوانه ب( پاپیالرآسیب سرپستانک و مجاري   علیتی است.

 ایجاد شده توسط این ویروس طبیعی) و سرکوب ایمنی سد
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 پستان ورم موارد براي تربیش حساسیتبه توانندمی
 توانندمی باکتریایی هايتعفون و گردند منجر باکتریایی

در گاوهاي آلوده به   .بگیرند خود به شدیدتري روند
هاي توان افزایش در تعداد سلولمی BVDویروس 

احتمال  يسوماتیک شیر را انتظار داشت که نشان دهنده
هاي پستانی به دلیل سرکوب افزایش حساسیت به عفونت

چرا که در   باشد.می BVDسیستم ایمنی توسط ویروس 
تغییرات واضحی در عملکرد  BVDعفونت حاد با ویروس 

ه ب ایمنی هايسلول انواعي همه دهد. سیستم ایمنی رخ می
 عملکردشان و شوندمی عفونی BVD ویروس يوسیله
Jolanta( گیردمی قرار ثیرأت تحت et al. 2014, Talebkhan 

et al. 2008, Talebkhan et al. 2011.(
، عامل عفونت چند ارگانی در میزبان BVDویروس     

هاي شیري بوده، که البته با مشکالت سالمت پستان در گله
Berendsباشد (ارتباط نمینیز بی et al. 2008 .( عفونت-

اتفاق در بسیاري از کشورها  BVD ویروس هاي ناشی از
افتاده و موجب ضررهاي اقتصادي هنگفتی شده است، که 
عمدتاً ناشی از کاهش شیر، کاهش کارایی تولید مثلی گله، 

ها از تأخیر در رشد، افزایش حساسیت به سایر بیماري
باال  میر جمله ورم پستان، کتوز و جفت ماندگی و مرگ و

Houeاست ( ها بودهدر میان گوساله ویروس  ). 1999
BVD ایجاد  يوسیله توانایی القاي ضعف سیستم ایمنی به

 ). Potgeite 1988نقص در پاسخ ایمنی سلولی را دارد (
 تعداد کاهش ها،نوتروفیل و هالنفوسیت عملکرد اختالل
 عوامل و بافت در حاضر و جریان در ایمنی هايسلول

ایمنی سرکوب در همگی مدیریتی یا و محیطی استرس
 تضعیف بر گاوها در ویروسی جراحات کنند. می مشارکت

که  کندمی اشاره نوتروپنی و لنفوئید تخلیه علته ب ایمنی
هاي این تضعیف سیستم ایمنی شرایط را براي باکتري

فرصت طلب موجود در فارم فراهم آورده و سبب بروز 
 این همچنین.  گرددهاي تحت بالینی و بالینی میورم پستان

 یافته تغییر هاي زندهواکسن از برخی که شده مطرح بحث
BVD یا و شوندمی تضعیف ایمنی باعث هاگوساله در 

از تولد  پس تنعفو . کنندمی تقویت را همزمان هايعفونت

 در و ایمنی سیستم تضعیف موجب تواندمی هاگوساله
 چند هر گردد، هاعفونت دیگر به ابتال احتمال افزایش نتیجه

Jolanta( باشندمی برانگیز بحث شواهد این et al. 2014, 

Talebkhan et al. 2011( . ممکن است  از نظر تئوري نیز
در   را به همراه داشته باشد.خطر ابتال به ورم پستان افزایش 

هاي اسهال صورت افزایش ابتال به ورم پستان در درگیري
ویروس گاو در سطح گله، تمام تغییرات شیر در بیماري 

پستان از جمله تغییر در چربی و پروتئین قابل انتظار ورم 
باشد.  می
 ر،یش تیفیک و بهداشت یابیارز يهاشاخص از یکی    

 بخش . است خام ریش کیسومات يهاسلول تعداد شمارش
 تعداد و داده تشکیل خون سفید هايگلبول را آن از ايعمده

 . یابدمی گیريچشم افزایش بیماري و التهاب حالت در آن
 غدد سالمت ارزیابی شاخص شیر، در سوماتیک هايسلول

 تحت ریش تیفیک . رودمی شمار به شیر کیفیت و پستانی
 لذا ردیگیم قرار دام اتیخصوص و یطیمح عوامل ریتأث

 در یرقابت گاهیجا حفظ منظور به خام ریش تیفیک حفظ
.رودیم شمار به مهم يامر فروش بازار
 نیب ارتباطبنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی     

 روسیو به یآلودگ زانیم و کیسومات هايسلول تعداد
 يریش هايگله ریش مخزن در يگاو یروسیو اسهال

باشد.می سمنان شهرستان

مواد و روش کار
با تعداد گاو  سأر 10با تعداد بیش از  هايتمام گاوداري    

و  دام شیري 723و در مجموع  دام شیري 51تا  10بین 
ي سمنان قرار دارند براي انجام این که در منطقه ،گاو 1523

 بودند.  فارم 40شامل  طرح انتخاب گردیدند که در مجموع
بر اساس در طول مطالعه  گاوها از نژاد هلشتاین بودند. 

از تماس و مجاورت گاوهاي گزارش مالکان دامداري، 
هاي مورد بررسی جلوگیري جدید با گاوخریداري شده 

.گردید



ثانی و همکاراننوده، رضا نارنجیجواد شفائی

 1399 بهار، 1، شماره شانزدهمدامپزشکی ایران، دوره  نشریه      42

هر کدام یک از از  سیسی 50به میزان  هاي شیرنمونه    
نیم ساعت  يدر فاصله مورد مطالعه گله 40مخازن شیر 

به صورت در ظروف استریل،  پس از شیردوشی صبح
 سی استریل از داخل مخزن شیر 50توسط سرنگ  استریل

اخذ گردید و سریعاً در شرایط سرما و در کنار یخ به 
آزمایشگاه میکروبیولوژي مواد غذایی منتقل گردید و پس 

 -هاي میکروبی و شیمیایی، باقیاز اخذ نمونه جهت آزمایش

، BVDبه ویروس  آلودگیها براي بررسی نمونه يمانده
 -20در دماي شیر پس از سانتریفیوژ و جداسازي سرم

نجام آزمایش االیزا نگهداري گراد تا زمان اسانتی يدرجه
گردید.

با استفاده هاي پیکري شیر تانک، شمارش تعداد سلول    
 (دالوال، تومبا، سوئد) گر سلولی دالوالاز دستگاه شمارش

جهت شمارش کلی میکروبی ابتدا از   شکل انجام پذیرفت.
بر طبق دستورالعمل  ،سریال رقت تهیه گشته هاي شیر،نمونه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  يسسهؤم 5484شماره 
نسبت به انجام کشت پورپلیت دو الیه در محیط کشت آگار 
استاندارد شمارش میکروبی در پلیت و گرم خانه گذاري 

پس از گذشت   .گراد اقدام گردیدسانتی يدرجه 30در 
ها ساعت)، پلیت 48خانه (زمان الزم براي نگهداري در گرم

کلنی  300تا  30هایی که بین خانه خارج شده و پلیتاز گرم
، تراکم میکروبی جهت شمارش کلنی انتخابداشتند، 

Yarabbiمورد آزمایش محاسبه و ثبت گردید (هاي نمونه

et al. 2016.(
به روش  گیري چربی شیر از بوتیرومتريازهبراي اند    

بدین  ) استفاده گردید. 2010et al.Fallahدکتر ژربر (
 -چربی داخل اسیدسولفوریک سیسی 10 مقدار ابتدامنظور 

که کامالً  بعد از این شیر ينمونه سپسشد،  ریخته سنج
گراد رسید، سانتی يدرجه 20یکنواخت گردید و به دماي 

 روي سنج چربی داخل آهستگی به سیسی 11 مقداربه 
 گلوي جدار از آرامی به که صورتی هب  ریخته شد. اسید

 گیرد قرار اسیدسولفوریک روي و یافته جریان سنجچربی
 و اسیدسولفوریک فاصل حد در انفعال و فعل ایجاد از و

 نیز آمیلیک الکل مترمیلی یکسپس   .شود جلوگیري شیر

 ،فشنگی دربپس از بستن  . گردید اضافه سنجچربی به
 به سنجچربی داخل محتویات تمامحل شدن  تا سنج چربی

 به دست سوختن از جلوگیري جهت خوبی تکان داده شد. 
  .شودمی استفاده پارچه از فوق واکنش بودن گرمازا علت
 سانتریفوژ داخل در سنج چربی فوق عملیات انجام از پس

-5 مدت به وشد  داده قرار) زوج زوج،( متقارن صورته ب
 درصد مقدار سپس و شدند سانتریفوژ هانمونه، دقیقه 3

Kleynگردید ( قرائت دقت با مدرج ستون روي بر چربی

et al. 2001.(
گیري پروتئین شیر از روش تیتراسیون فرمل براي اندازه    

بدین منظور از دو تیتراسیون بهره گرفته   استفاده گردید.
 آزاد يدهایاس کردن یخنث منظور به اول ونیتراسیت شد. 

 استفاده شد.  نیپروتئ يریگاندازه يبرا دوم ونیتراسیتو  ریش
قطره  چهار ریخته شد وارلن  رونشیر دلیتر میلی 10ابتدا 

منظور بلوکه  اگزاالت پتاسیم (به لیتریک میلی فنل فتالئین و
 1/0و با سود  گردیدکردن عوامل اسیدي) به آن اضافه 

دو  سپس شد. رنگ تیتر صورتی کمرنگ نرمال تا ظهور 
تیتراسیون  ،دقیقه دوو پس از  گردیدفرمالین اضافه  لیترمیلی

میزان پروتئین  اًنهایت  داده شد.تا ظهور رنگ صورتی ادامه 
Pyne(محاسبه گردید زیر  ياز طریق رابطهشیر  1932(.

2.55 =1.7(1.5-0)=pro=(A-B)*1.7
براي بررسی وضعیت ابتال به ویروس اسهال ویروسی     

Ab 80BVD pSERELISAگاو، از کیت تجاري االیزا 

Mono Blocking )Synbiotics, Lyon, France(  جهت
بر اساس  ،بادي ویروس اسهال ویروسی گاوردیابی آنتی

به این ترتیب   .العمل شرکت سازنده استفاده گردیددستور
هاي مربوط به مخازن شیر و کنترل هاي سرم شیرکه نمونه

بادي ضد هاي حساس شده با آنتیموجود در کیت در گوده
ها در درون گوده شدند. ) افزوده میBVD )Ab1ویروس 

) وجود داشته باشد با Ab2بادي (چنانچه در هر نمونه آنتی
) Agژن () در اتصال به آنتیAb1هاي کف گوده (باديآنتی

پس از طی مدت زمان  پردازند. ت میافزوده شده به رقاب
چه  شد تا هر آنانکوباسیون، یک مرحله شستشو انجام می

ژن هاي کف گوده با آنتیباديکه غیر از اتصاالت آنتی
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بعد،  يدر مرحله وجود دارد از درون گوده خارج شود. 
) HRP )HRP-Conjugateدار شده با آنزیم بادي نشانآنتی

بادي ژن و آنتیشد تا به اتصاالت آنتیمیها افزوده به گوده
 Ab1-Ag-HRPها متصل شده و کمپلکس کف گوده

Conjugate  .قابل ذکر است که هر چه میزان  تشکیل شود
اول  يهاي سرم شیر در مرحله) در نمونهAb2بادي (آنتی
ها پس ها و حذف آنژنتر باشد، به دلیل اتصال به آنتیبیش

 Ab1-Ag-HRPتري از اتصاالت از شستشو میزان کم

Conjugate سپس یک   ها تشکیل خواهد شد.در کف گوده
مرحله شستشوي ثانویه جهت خروج تمامی ترکیبات متصل 

ها هاي مربوط به نمونهنشده به کف گوده از جمله کمپلکس
َ)Ab2-Agها )، سوبسترا جهت ایجاد واکنش رنگی به گوده

صورت جذب نوري شد و واکنش رنگی به افزوده می
)Optical Density=OD با دستگاه (ELISA Reader 
)BIOTEK, ELX800گرفتند.) مورد خوانش قرار می  

براي هر نمونه از  )COD( اصالح شده نوري يدانسیته
 )ODچشمی ( يدانسیتهمخازن شیر گله با کم کردن میزان 

هاي شیر زیر و باالي میزان نمونه کنترل منفی محاسبه شد. 
هاي منفی و مثبت در نظر به ترتیب نمونه 25/0 حد آستانه

گرفته شدند. 

نتایج
عالوه بر این، نتایج به دست آمده بر اساس سیستم     

ها به چهار بندي شده و نتایج گلهبندي سوئدي تقسیمتقسیم

Kampaتقسیم گردیدند ( CODکالس متفاوت بر اساس 

et al. 2004 .( به ترتیب  یکو  صفرهاي کالس گله)COD 
) داراي سطح بسیار پایین و 24/0و  05/0و بین  05/0 <

 PIبادي در شیر مخزن بودند و از نظر حیوانات پایین آنتی
هاي کالس گله شدند.  ، منفی در نظر گرفته(عفونت مقاوم)

سطوح ) 55/0و  54/0و  25/0بین  CODترتیب  (به 3و  2
 معموالً PIحیوانات  بادي متوسط و باال را دارا بودند. آنتی

باشند  سههایی وجود دارند که در کالس در گله
)Lindberg and Alenius 1999.(

چشمی  يدانسیته يمحاسبه يالزم به ذکر است نحوه    
Kampaباشد (می زیربر اساس فرمول  et al. 2004:(

= COD  545/1کنترل منفی ( نوريدانسیته(–ODهانمونه
جهت تجزیه و تحلیل آماري نتایج گردآوري شده، از     
، هاي کیفیبراي توصیف داده استفاده شد.  SPSS افزارنرم

هاي کمی، از (درصد) و براي داده از نسبت فراوانی
براي .  هاي میانگین و انحراف معیار استفاده شدشاخص
 زهاي وابسته، امیانگین متغیرهاي کمی در گروه يمقایسه
براي مقایسه بین و  T آزمون و One Way ANOVAروش 
استفاده  Kruskal-wallis هاي کیفی از آزمونها با دادهگروه
شد.
گیري مقادیر تیتر ویروس اسهال ویروسی گاوان اندازه    

در گیرند هایی که در هر گروه قرار میگردید و درصد گله
).Table 1جدول ذیل آمده است (

Table 1. Different percentage of farms with different Bovine viral diarrhea virus titer
P Value321-0Corrected Optical Density

0.006*77.5 / 3110/412.5/5
Herd number in each 

group / herd percentage in 
each group (%)

*Show significant difference between groups in a raw (P<0.05)

هاي طور که در جدول آمده است، بین گروه همان    
مختلف از تیتر ویروس اسهال ویروسی گاو از نظر درصد 

). Table 1دار وجود دارد (هاي مبتال اختالف معنیگله

گیري گردید هاي پیکري مخازن شیر اندازهتعداد سلول    
هاي مختلف از تیتر میانگین، بین گروه يو پس از محاسبه

این  ينتیجه . ویروس اسهال ویروسی گاو مقایسه گردید
).Table 2مقایسه در جدول ذیل آورده شده است (
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Table 2. Average of bulk tank somatic cell count in different COD groups
P Value321-0Corrected Optical 

Density

0.69618.09±79.17617.50±78.23310.50±30.44
Average of bulk tank 

somatic cell count 
(103)

هاي مختلف شود بین گروهمشاهده میطور که  همان    
تیتر ویروس اسهال ویروسی گاو، از نظر میانگین تعداد 

داري وجود هاي پیکري مخزن شیر اختالف معنیسلول
).Table 2ندارد (

هاي پیکري مخزن شیر، چربی شیر، میزان تعداد سلول    
یري گهاي شیر اندازهپروتئین شیر و تعداد کل باکتري نمونه

 مبتال به ویروس اسهال ویروسی هايگاوداريگردید و بین 
 Table3, Figureسالم مقایسه گردید (هاي گاوداريگاو و 

1.(

هاي پیکري مخزن طبق بررسی انجام شده تعداد سلول    
شیر، چربی شیر، میزان پروتئین شیر و تعداد کل باکتري 

گاوان و شیر بین گاوهاي مبتال به ویروس اسهال ویروس 
 Table3, Figureداري ندارد (گاوهاي سالم تفاوت معنی

1.(
 -گیري تعداد کل باکتري شیر و تعداد سلولپس از اندازه    

هاي پیکري مخازن شیر همبستگی بین این دو فاکتور از 
نظر آماري بررسی گردید.

Table 3. Bulk tank somatic cell count and total bacterial count in positive and negative BVD farms
Total bacterial count (CFU/ml)Bulk tank somatic cell count (ml)Measured parameters

2.990×107 ±3.68×106618.08×103 ±79.17×103Average in positive BVD farms
3.315×107 ±3.38×106464.25×103 ±57.96×103Average in negative BVD farms

0.290.36P.Value

Figure 1. Average of amount of protein and fat in bulk tank in different group

Table 4. Correlation between total bacterial count and somatic cell count
P ValueRegression

P < 0.0010.773Correlation between total bacterial count and somatic cell count

هاي داري بین تعداد کل باکتري شیر و تعداد سلولهمان طور که در جدول فوق ذکر شده است، از نظر آماري همبستگی معنی    
وجود دارد.پیکري مخزن شیر 
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بحث
 يدیتول يهايماریب نیترمهم از یکی گاو در پستان ورم    

 ریثأت يریش گاو پرورش صنعت بر ياقتصاد نظر از که است
-ورم پستان تحت بالینی توسط آزمایش  .گذاردیم يادیز

و شمارش  ییهاي رایج مانند آزمایش ورم پستان کالیفرنیا
ها کشت باکتریایی از تمام کارتیه وهاي سوماتیک سلول

ویروس اسهال ویروسی گاو، عامل عفونت   شود.میردیابی 
در چند ارگان میزبان بوده و با مشکالت سالمت پستان در 

 .Jolanta et al( باشدهاي شیري نیز در ارتباط میگله

ها به این گاوتوان در هنگام ابتالي بنابراین می  .)2014
هاي پیکري در مخزن ویروس انتظار باال رفتن تعداد سلول

شیر را داشت.
یک مطالعه براي بررسی ارتباط بین  2004در سال     

به اسهال ویروسی گاو صورت پذیرفت  آلودگیباروري و 
بادي درون شیر گیري میزان آنتیکه در این مطالعه از اندازه

به ویروس اسهال آلودگی با استفاده از االیزا براي بررسی 
Robertویروسی گاو استفاده گردید ( et al. 2004.(   در این

هاي مورد مطالعه مطالعه همانند پژوهش حاضر اکثر گله
 اند.درصد) با سطح آلودگی باال گزارش شده 37/53(
آلودگی براي بررسی وضعیت  2004همچنین در سال     

هاي تایلند به ویروس اسهال ویروسی گاو از االیزا گله
Kampaاستفاده گردید ( et al. 2004.(   73در این مطالعه 

-قرار گرفته 3-1هاي تحت بررسی در کالس درصد از گله

ترین درصد آلودگی در این تحقیق حاضر بیش اند که مشابه
است. بودهسه کالس 

هاي طی یک مطالعه، ارتباط بین سلول 2014در سال     
گله به ویروس  آلودگیپیکري مخازن شیر و وضعیت 

در این مطالعه از روش  . بررسی شداسهال ویروسی گاو 
بر روي شیرِ مخزن شیر گله براي ارزیابی  RT-PCRاالیزا و 

گله به ویروس اسهال ویروسی گاو و از آلودگی وضعیت 
براي تعیین تعداد سلول پیکري  5000سیستم فوسوماتیک 

و در نتیجه گزارش گردید که استفاده گردید  مخزن شیر
هاي پیکري مخزن شیر و داري بین تعداد سلولارتباط معنی

ابتال به ویروس اسهال ویروسی گاوان مشاهده نگردید 
)Jolanta et al. 2014(  که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد

هاي گونه که در نتایج آمده است میانگین سلول و همان
دار پیکري بین گاوهاي سالم و درگیر داراي اختالف معنی

باشد.نمی
ثیر پاك بودن گله از أت 2008اي دیگر در سال در مطالعه    

ها ویروس اسهال ویروسی گاو بر باروري و سالمت پستان
مطالعه نیز از روش در این  هاي آلمان بررسی گردید. در گله

RT-PCR  درصد  100بر روي نمونه شیرِ مخزن با ویژگی
-بر روي نمونه RT-PCRدرصد، از  87-100 و حساسیت

درصد و  100درصد و حساسیت  100هاي خون با ویژگی 
 99درصد و حساسیت  5/99با ویژگی  ژن االیزااز آنتی
به ویروس اسهال آلودگی  اطمینان از عدمبراي درصد 

گاوهاي  يو هنگامی که همه اده گردیدفویروسی گاو است
حداقل چهار ماهه از ویروس اسهال ویروسی گاو پاك 
بودند، دوبار در سال با بررسی پنج گاو تصادفی با سن 

 بادي پایش شدند. ماه با استفاده از االیزاي آنتی 12هشت تا 
در نتیجه گزارش گردید که پاك نمودن گله از ویروس 

وز ورم پستان و میزان ویروسی گاو موجب کاهش بر اسهال
Berends(سقط گردید  et al. 2008 .( که  با توجه به این

هاي پیکري شیر ورم پستان عامل اصلی افزایش تعداد سلول
ترین دلیل این امر هستند، باشد و عوامل باکتریایی مهممی

دار بین تعداد بنابراین ممکن است عدم اختالف معنی
 هاي آلوده و غیرآلودهشیر مخزن گاوداريهاي پیکري سلول

تر عوامل دیگر در بروز ورم پستان ثیر مهمدر این مطالعه تأ
ها باشد.نسبت به این بیماري در آن

در غرب فرانسه تفاوت تعداد  2005همچنین در سال     
سلول پیکري شیر با توجه به وضعیت ابتال به ویروس 

در این مطالعه براي   بررسی گردید.اسهال ویروسی گاو 
بادي بررسی وضعیت اسهال ویروسی گاو از ردیابی آنتی

این ویروس در مخزن شیر توسط االیزا استفاده گردید و در 
پایان گزارش شد که وضعیت ابتال به ویروس اسهال 

-داري در ارتباط با تعداد سلولویروسی گاو به طور معنی

Beaudeauهاي پیکري مخزن شیر بود ( et al. 2005 که (
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 خوانی ندارد. ما هم يمطالعه ينتایج این مطالعه با نتیجه
-ممکن است این اختالف به دلیل تفاوت در روش اندازه

هاي پیکري باشد، همچنین عوامل گیري تعداد سلول
گذارند که در متعددي بر تعداد سلول پیکري شیر تأثیر می

قرار گیرند.مطالعات بعدي باید مد نظر 
س اي که در سوئد انجام پذیرفت تأثیر ویرودر مطالعه    

شیر و  ياسهال ویروسی گاو بر میانگین بازده سالیانه
 میانگین تعداد سلول پیکري شیر بررسی گردید و در نتیجه

ثیر گزارش گردید که ابتال به این ویروس بر هر دو متغیر تأ
Lindberg and Emanuelsonداري داشت (معنی ) که 1997

گر خالف این نتیجه بود.ما نشان يمطالعه
اي تأثیر ویروس لوسمی طی مطالعه 2006در سال     

 مایکوباکتریومگاوان، اسهال ویروسی گاو، 
ن بر چربی و پروتئی کناینوم نئوسپوراو  پاراتوبرکولوزیس

ز اگاو از هر یک  30در این مطالعه  گیري شد. ر اندازهشی
سرم گرفته شد و از  يانتخاب شده نمونهگاوداري  342

 بادي علیه ویروس اسهال ویروسی گاونظر وجود آنتی
 گزارش گردید که مثبت در نتیجه این مطالعه سنجیده شد. 

تست سرمی براي ویروس اسهال ویروسی  يبودن نتیجه
ر در ارتباط است گاو با کاهش چربی و پروتئین شی

)VanLeeuwen et al. 2006طور که در بخش  ) که همان
داري بین ذکر شد اختالف معنی حاضر يمطالعه نتایج

 هاي آلوده و غیرآلودهگاوداريچربی و پروتئین شیر بین 
ه تواند تفاوت در تغذیدلیل این اختالف می وجود ندارد. 

دیگري که هاي و کیفیت تولید گاوها و وجود آلودگی
باشد. ،شوندموجب ورم پستان می

طور که گزارش شد در کشورهایی که تعداد  همان    
شود و کاهش هاي سوماتیک شیر به شدت کنترل میسلول

ثیر عوامل غیر اصلی مانند ویروس اسهال أیابد، تمی
هاي سوماتیک شیر بسیار ویروسی گاوان، بر تعداد سلول

مورد گزارش این  يمنطقهکه در  واضح است، در صورتی
مورد مطالعه، که تعداد  يمطالعه و یا در مناطقی چون منطقه

هاي سوماتیک شیر به دلیل وجود عوامل اصلی که سلول
تأثیر  BVD ویروسها هستند باال است، همان باکتري

هاي سوماتیک تانک شیر ندارد.چندانی بر تعداد سلول
طور که در  شیر همانهاي در مورد تعداد کل باکتري    

Table 3 د داري بین تعداینشان داده شده است، ارتباط معن
 . هاي پیکري وجود نداردهاي شیر و تعداد سلولکل باکتري

 Herlekar etدیگر ( يمطالعه ينتایج این مطالعه با نتیجه

al. 2013باشد.) همسو می
نشان داده شده است بین  Figure 1طور که در  همان    

مثبت و  BVDهاي گله شیر مخزن درصد چربی و پروتئین
BVD از طرف دیگر  داري یافت نگردید. یمنفی ارتباط معن

مثبت و  BVDهاي پیکري در مخازن شیر بین تعداد سلول
BVD داري مشاهده نگردیده منفی نیز ارتباط آماري معنی

یزان توان انتظار تغییر قابل توجهی در ماست، بنابراین نمی
 يمطالعه محققان پروتئین و چربی مخازن نیز داشت. 

ناشی از که براي بررسی تغییرات  کنندمیپیشنهاد  اضرح
گاوها  شیر بهتر است چربی و پروتئیندر  BVDویروس 

به صورت انفرادي مورد بررسی قرار بگیرند و تغییرات 
هاي به دلیل ادغام شیرهاي گاو احتماالً شیر يمخازن ذخیره

BVD  مثبت وBVD  .منفی تغییرات چندانی ندارند
با نتایج به دست آمده از این پژوهش استدالل بنابراین     
داري بین ارتباط معنیمورد مطالعه  يگردد که در منطقهمی

ر تعداد باکتري موجود دو بیماري اسهال ویروسی گاوان 
جود.ور تأثیر شیر و کیفیت شی

تشکر و قدردانی
نمایند.کل دامپزشکی استان سمنان بابت همکاري در انجام این مطالعه قدردانی می ينویسندگان این پژوهش از اداره    

تعارض منافع
گونه تضاد منافعی ندارد.دارند که هیچنویسندگان این مطالعه اعالم می    
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منابع مالی
مقاله  مسئولحمایت مالی از نویسنده کل دامپزشکی استان سمنان و همچنین دانشگاه سمنان بابت  يادارهتشکر ویژه از     

شود.میاي انجام نامه دکتري حرفهجهت انجام پایان
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Relationship between bulk tank milk somatic cell count and 
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Abstract
Bovine viral diarrhea is one of the viral causes of mastitis in cattle and the economic losses 

of herds. This virus can make cattle more susceptible to bacterial causes of mastitis by damage 
to tits, papillary ducts, and immune suppression. The study aimed to examine the relationship 
between bovine viral diarrhea virus (BVDV) infections on bulk tank milk somatic cell counts 
(BTMSCC) in Semnan province. Forty dairy farms supplying milk to a dairy in Semnan 
province were recruited for this study. Bulk milk ELISA test was used to determine the BVDV 
infection status. Also, a delaval somatic cell counter was used to count the total somatic cell 
and Gerber and Formel titration method used for evaluating fat and protein percent of milk, 
respectively. The BTMSCC mean values for the BVDV seronegative (464.25×103 cells/ml; 
SD: 57.96×103) and seropositive (618.08×103 cells/ml; SD: 79.17×103) herds did not differ 
significantly. The percentage of protein and fat showed no significant difference between 
seropositive and seronegative. In conclusion, no statistically significant effect of BVDV 
infection on BTMSCC was found.

Key words: BVD, Somatic Cell Count, Milk Fat, Milk Protein

1- DVM Student, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
2- Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, 

Semnan, Iran
3- Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, 

Iran
4- Associate Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, 

Semnan, Iran
5- Expert of Semnan Provincial Veterinary Service, Semnan, Iran
Corresponding Author:  Narenji Sani, R., E-mail: Rezasani_vet@semnan.ac.ir 

DOI: 10.22055/ivj.2019.140053.2052


