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 مقدمه

هایی که در صنعت دامپروری صورت امروزه با وجود پیشرفت       

هنوز ورم پستان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در صنعت گاو گرفته 

آید. ثبت موارد بالینی ورم پستان درگاوهای شیری شمار میبه شیری

ریزی پستانی و پایه وضعیت سالمت غدد بررسی در زیادی اهمیت

(. 2008و همکاران،  Barحذف این بیماری دارد ) های کنترل وبرنامه

بند و نیز از قبیل مدیریت مطلوب بستر و بهاررعایت موارد بهداشتی 

تاثیر فراوانی در کنترل میکروبی  شیردوشی پروسه صحیح انجام

ها و به حداقل رساندن در معرض بودن پستان دام دارد، سرپستانک

تواند با تاثیر برقدرت ها نیز میاما باید تاکید نمود تغذیه صحیح دام

و همکاران، Bareille ) دهد کاهش را هاعفونت میزان بدن، ایمنی سیستم

ای صورت گیرد گونهها باید به. تامین مواد مغذی مورد نیاز دام(2003

گو باشد. گاوها را در مراحل مختلف شیردهی پاسخ یکه نیازهای غذای

 دهد از سهخود را نشان می تعادل منفی صورتکه به تعادل انرژی عدم

زایمان آغاز شده و تا حدود سه هفته پس از زایمان ادامه  از قبل هفته

همراه باشد. کاهش  دام زندگی در مهمی اثرات تواند باو می یابدمی

)محبی،  اند با کاهش نمره بدنی دام همراه باشدتودریافت انرژی می

(، لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میان میزان کاهش 1390

های اول پس از زایمان نمره بدنی و وقوع ورم پستان بالینی در هفته

چنین های استان فارس صورت گرفته است. همدر یکی از دامداری

های مختلف و ارتباط الینی و فصلارتباط میان میزان بروز ورم پستان ب

 بین رخداد این عارضه با تعداد شیرواری مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش

ساله از سال دریک فاصله زمانی یک منظور انجام این مطالعه کهبه       

در استان فارس صورت گرفته است، پس از حضور در  1394تا  1393

زا رأس گاو شیری نژاد هلشتاین و تازه 1613محل دامداری تعداد 

مورد بررسی قرار گرفتند و اطالعات مرتبط با هر راس گاو شامل تعداد 

های با شیرواری اول، دوم، سوم و درنهایت )شامل گروه شیرواری

 4شامل ) شیرواری چهارم و باالتر(، وضعیت نمره بدنی، فصل زایمان

(، وضعیت ورم پستان و تعداد فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان

های درگیر در دو نوبت ثبت شد، که نوبت اول در زمان زایمان کارتیه

جهت  روز( پس از زایمان انجام شد. 30±3) ماهو نوبت دوم حدود یک

ای بود که اثر چهار فصل گونهها بهارزیابی شاخص فصل، بررسی دام

چنین ر گرفته شود، همسال شامل بهار، تابستان، پاییز و زمستان درنظ

ها به چهار گروه مختلف شامل برای بررسی اثر تعداد شیرواری، دام

نمره وضعیت   شدند. شیرواری اول، دوم، سوم، چهارم و باالتر تقسیم

 شد. ثبت هاآن بدنی دام نیز توسط دو کارشناس، ارزیابی و میانگین

ر برخی ارزیابی وضعیت نمره بدنی مقدار چربی زیر پوستی د جهت

 از: زائده بودند  که این نقاط عبارت نواحی بدن گاو تخمین زده شد

های استخوان لگن، های کمری، برجستگیمهره و عرضی پشتی

ای و های استخوان عانه، فرورفتگی بین ستون مهرهبرجستگی

برجستگی استخوان لگن در سطح پشتی، فرو رفتگی کپل دام، شیب 

و نیز گود افتادگی بین  (Pin) و پین (Hook) های هوکبین استخوان

این نواحی براساس شدت چاقی و الغری قاعده دم و استخوان پین. 

. (1390محبی، ) گرفتندواحدی( می 25/0)با فواصل   5  تا  1گاو امتیاز 

( Total mixed ration =TMR) مخلوط کامالً صورتهب گاوها غذایی جیره

جیره نیز  شد. فرمولدو بار انجام می ها روزانهدهی به آنخوراک بوده و

تنظیم  NRC (2000) افزارنرم توسط کارشناس تغذیه و با استفاده از

هفته قبل از زایمان با استفاده از پماد دوره خشکی، خشک  8شد. 

داری کردن تدریجی گاوها صورت گرفت. قابل ذکر است جایگاه نگه

بار در روز  3و شیردوشیگاوها از نوع فری استال و بستری از شن بود 

شد. اصول بهداشتی شیردوشی نیز ساعت انجام می 8و با فواصل 

ها با آب قبل از دوشش و خشک کردن با دستمال شامل شستن پستان

طور صحیح و هها بعد از دوشش بعفونی سرپستانکچنین ضدو هم

وز شد. میانگین تولید گاوهای تازه زا در رها انجام میبرای تمام دام

دست آمده هکیلوگرم در روز بود. درنهایت نیز نتایج ب 45حدود  5±30

کای و با کمک آزمون مربع 21نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم

 تحلیل آماری قرار گرفت. مورد تجزیه و

 

 نتایج
شده است، در مطالعه حاضر نشان داده  1که در جدول طورهمان       

  BCSتحت تاثیر  (P<05/0داری)طور معنیوقوع ورم پستان بالینی به

تر نمره بدنی میزان وقوع که با کاهش بیشصورتیهقرار گرفته است، ب

ای بوده که در گونهیابد. این افزایش بهورم پستان بالینی افزایش می

بوده تعداد مبتالیان با درگیری  75/0میزان به BCSمواردی که کاهش 

چنین کاهش نمره هم .گزارش شده استترین مقدار یک کارتیه بیش

ترین ترین میزان ورم پستان بالینی و بیشبا کم 25/0مقدار   بدنی به

ارتباط بین میزان وقوع  2جدول  تعداد کارتیه سالم همراه بوده است.

طورکه در جدول دهد. همانورم پستان بالینی و فصل را نشان می

تر است فصول سرد سال بیشآمده هرچند وقوع ورم پستان بالینی در 

(. قابل P<05/0باشد)دار نمیتر بودن از نظر آماری معنیاما این بیش

بوده و به سطح  P=08/0که در رابطه با این بخش از مطالعه توجه این

طورکه مشاهده نیز همان 3باشد. در جدول داری نزدیک میمعنی

ن بالینی از نظر شود ارتباط بین تعداد شیرواری و وقوع ورم پستامی
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شیرواری  تعداد افزایش کهطوریهب (.P<05/0)باشددار میآماری معنی

 باشد.می همراه گاو با افزایش ابتال به ورم پستان بالینی عمر اقتصادی در
 

درگله  ینیو وقوع ورم پستان بال نمره وضعیت بدنیکاهش  زانیم نی: ارتباط ب1جدول 

 یریش هایگاو

        

 یریگله گاو ش کیدر  ینیوقوع ورم پستان بال زانیفصل و م نی: ارتباط ب2جدول 

 

 بحث 

است  یزمان یرواریش ییداابت هایهفتهها در چرخه زایش دام        

در  ابدییماده خشک غذا کاهش م افتیدر زانیکه در اغلب گاوها م

 دهیپد نیا باشد،یباال م اریبس یها به مواد مغذآن ازین زانیم  کهیحال

 ،روش نیا ای که بابه گونهشود  بدن هاییچرب هیتجز به منجر تواندیم

ادامه  ریش دیتول بهنموده و  خود را حفظ دام عملکرد

در  یاجسام کتون زانیم شیمنجر به افزا هایچرب هیتجززیرا  دهدمی

 یو انرژ باشندمی کیمتابول ایواسطه باتیواقع ترک که در شودیخون م

هنگام محدود بودن سطح  در را یطیمح یهابافت ازین مورد

وجود  نی. بنابراکنندیم نیتام دریافتی توسط دام هایدراتیکربوه

پس از  ی،ریگاو ش در گردش خون یوناز اجسام کت ایهیسطح پا

که در دوره انتقالی  یانرژمنفی تعادل  رسد.نظر میی بهعیطب ،مانیزا

 تواندیم ،در خون یمداوم سطح اجسام کتون شیافزابا  افتداتفاق می

از  یمختلف یهاکتوز شود که خود بر جنبه یماریب جادیمنجر به ا

 .(Mirjana ،2013) سالمت دام موثر است
 

تعداد شیرواری و میزان وقوع ورم پستان بالینی در یک  تباط بین: ار3جدول 

 یگله گاو شیر

 

سالمت باشد، که بسیار نیز حائز اهمیت می موارد نیاز ا یکی        

. داشبیم اندر زمان پس از زایم ابتال به ورم پستان سکیپستان و ر

بوتیریک اسید اشباع و بتاهیدروکسیچرب غیراسیدهای زایش میزاناف

های پاسخ سرکوب به منجر گاو در انرژی منفی تعادل در زمان ایجاد خون

های متابولیک و وقوع بیماری شود که در نتیجه آن میزانایمنی می

های دفاعی پستان یابد، در چنین مواقعی مکانیسمعفونی افزایش می

اعتقاد .  (2017و همکاران،  Wankhadeکنند )ینیز به درستی عمل نم

شناخته  فاکتور کیخون  در یکتون سطح اجسام شیافزاکه  بر این است

ی هاهینظر باشد ومیپستان ی دفاع ییدر کاهش توانا تیبا اهم شده

توان می جمله از آن که دارد وجود آن مکانیسم حیجهت توض زین یمختلف

خوار گانهیب یهاروفاژها و سلولماک یخوارگانهیب تیکاهش ظرف به

 Suriyasathaporn) انرژی اشاره نمود یمنف تعادل ریتاث تحت ایهستهچند

العات متعددی به طبیعت وابسته (. از طرفی در مط2003و همکاران، 

ای که بیان گونهبه اشاره شده است سیستم متابولیک سیستم ایمنی با

های های متابولیک ریسک ابتال به بیماریشود ابتال به بیماریمی

 درگیرهای کارتیهتعداد 

 ورم پستان بالینی

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

نمره میزان کاهش 

 وضعیت بدنی

25/0 
251 

3/82 % 

41 

4/13 % 

10 

3/3 % 

3 

1 % 

0 

0 % 

5/0 
256 

7/79 % 

147 

1/16 % 

24 

6/2 % 

11 

2/1 % 

4 

4/0 % 

75/0 
228 

4/72 % 

67 

3/21 % 

14 

4/4 % 

3 

1 % 

3 

1 % 

>75/0 
60 

3/72 % 

15 

1/18 % 

5 

6 % 

1 

2/1 % 

2 

4/2 % 

 مجموع
1264 

3/78 % 

270 

7/16 % 

53 

3/3 % 

18 

1/1 % 

9 

6/0 % 

 های درگیرکارتیهتعداد 

 ورم پستان بالینی

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 فصل

 بهار
138 

6/83 % 

18 

9/10 % 

6 

6/3 % 

3 

8/1 % 

0 

0 % 

 تابستان
277 

2/82 % 

42 

5/12 % 

14 

2/4 % 

3 

9/0 % 

1 

3/0 % 

 پاییز
517 

6/75 % 

139 

3/20 % 

19 

8/2 % 

5 

7/0 % 

4 

6/0 % 

 زمستان
332 

8/77 % 

71 

6/16 % 

14 

3/3 % 

7 

6/1 % 

3 

7/0 % 

 مجموع
1264 

4/78 % 

270 

7/16 % 

53 

3/3 % 

18 

1/1 % 

8 

5/0 %  

 کارتیه های درگیرتعداد 

 ورم پستان بالینی

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 تعداد شیرواری

1 
375 

6/80 % 

73 

7/15 % 

10 

2/2 % 

6 

3/1 % 

1 

2/0 % 

2 
512 

7/83 % 

82 

4/13 % 

14 

3/2 % 

3 

5/0 % 

1 

2/0 % 

3 
324 

8/72 % 

85 

1/19 % 

24 

4/5 % 

6 

3/1 % 

6 

3/1 % 

4 
53 

6/57 % 

30 

6/32 % 

5 

4/5 % 

3 

3/3 % 

1 

1/1 % 

 مجموع
1264 

3/78 % 

270 

7/16 % 

53 

3/3 % 

18 

1/1 % 

9 

6/0 % 
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چنین عنوان شده است که نمره دهد، همافزایش می گاوها عفونی را در

یین کننده با اهمیت در وضعیت بدنی دام در دوره انتقال یک عامل تع

 .(2017وهمکاران، Wankhade ) باشدها میمیزان ایمن بودن بدن آن

ورم پستان برخی از انواع و وقوع  یانرژ یتعادل منف نیب ارتباط       

گزارش  (2003)و همکاران  Janosiتوسط  یریش یدر گاوهابالینی 

نمره وضعیت  میان ارتباط به گرفته صورت مطالعات اکثر در .شده است

 پستان ورم وقوع و بدنی در یک زمان مشخص از چرخه شیردهی

کاهش یا به بیان دیگر نقش  مقدار نقش و است شده اشاره بالینی

 بررسی مورد متغیر در یک بازه زمانی مانند دوره انتقال تغییرات این

که به بررسی نقش تغییرات نمره بدنی  در مطالعه حاضر قرار نگرفته،

وقوع این  در وقوع ورم پستان بالینی پرداخته، مشخص شده است که

 مرتبط بوده BCS( با میزان کاهش P<05/0) داریطور معنیبه عارضه

 ینیبال پستان ورم ی،نمره بدن زانیم ترشیبا کاهش بکه طوریهب است

 . اتفاق افتاده است یترشیبنسبت  با

دسته گاو با  3نیز که روی  (2005) و همکاران singhالعه درمط       

 BCSتر بودن شه بید کص شرفت مشخورت گنمره بدنی متفاوت ص

زایی با ایجاد اثرات منفی بر سالمت پستان در حیوانات در زمان گوساله

طور تفسیر نمود که مطالعه است. شاید بتوان این همراه بوده شیروار

تر ها بیشباشد زیرا آنسو با مطالعه حاضر میهم نوعیاین محققین به

ها چربی ترزایی را با جایجایی بیشدر گاوها در زمان گوساله BCS بودن

اند. از سوی دیگر  و در واقع از دست دادن نمره بدنی مرتبط دانسته

Berry ارتباط که اندنموده در مطالعه خود عنوان( 2007) همکاران و 

 بالینی پستان ورم وقوع موارد و بدنی وضعیت نمره میان داریمعنی

 . ندارد وجود

ای روی با انجام مطالعه )2009 (و همکاران  Breenچنین هم      

داری یگاوهای شیری نتایجی را ارائه نمودند که در آن ارتباط معن

و  Dangو ریسک ابتال به ورم پستان بالینی مشاهده نشد.  BCSبین 

داری بین نمره وضعیت بدنی چ رابطه معنی( نیز هی2010همکاران )

 های سوماتیک پیدا نکردند. زایی و شمارش سلولدر زمان گوساله

تاثیر فصل بر میزان وقوع ورم پستان نیز در مطالعات متعددی        

( اعالم 2009و همکاران ) Rahmanمورد بررسی قرار گرفته است. 

ستان بالینی در فصول پرباران ترین موارد ابتال به ورم پنمودند که بیش

نظیر بهار و پاییز مشاهده شده و دلیل آن را با شرایط بهداشتی محیط 

دنبال ریزش باران و نیز افزایش رطوبت محیط مرتبط دانستند. هب

Brakma ( و 1998و همکاران ) نیزGhavi و Ardalan (2011 در دو )

ورم پستان در ترین میزان وقوع مطالعه مجزا اعالم نمودند که بیش

ترین که کمحالیدر فصل زمستان رخ داده است هایی بوده که درزایمان

ها های فصل پاییز ثبت نمودند. آنمیزان وقوع ورم پستان را در زایمان

طور مشخصی در میزان وقوع ورم پستان هبیان نمودند که فصل زایش ب

اران و همک Steeneveled( و 2010و همکاران )Nava موثر است. 

نیز گاوهای چند شکم زاییده  ها و( اعالم نمودند که در تلیسه2008)

ترین مقدار بوده نسبت وقوع ورم پستان بالینی درفصل زمستان بیش

 است. 

ترین میزان ( زمان بروز بیش2007و همکاران ) Olde در مطالعه       

 Bludauشده است. از سوی دیگر  گزارش  پاییز اواخر ورم پستان بالینی

 در ورم پستان تحت بالینی رخداد که اند( نشان داده2014کاران )و هم

تر بوده است. در اند بیشهایی که در فصل بهار زایمان کردهتلیسه

در فصول سرد سال  ینیوقوع ورم پستان بالمطالعه حاضر نیز موارد 

 باشدینم داریمعن یبودن از نظر آمار    ترشیب نیا البته بوده که ترشیب

(05/0>P اما شاید به نوعی بتوان آن را مطابق با اکثر مطالعات فوق .)

ترین های پاییز و زمستان بیشها نیز اغلب در فصلدانست که در آن

 اند.میزان رخداد این عارضه را تجربه نموده

ارتباط میان تعداد شیرواری و میزان وقوع ورم پستان بالینی نیز        

 طالعه به آن پرداخته شده است. دیگر عاملی است که در این م

 بودهدار یمعن یارتباط از نظر آمار نیا شودیطور که مشاهده مهمان

(05/0>P )گاو با  یدر عمر اقتصاد یرواریتعداد ش شیافزا کهیطورهب

اکثر مطالعات صورت  .باشدیهمراه م ینیابتال به ورم پستان بال افزایش

د وانتا میاوهرواری گعداد شیاند که افزایش تگرفته نیز عنوان نموده

 ؛1998همکاران،  وBarkema ) با افزایش وقوع ورم پستان همراه باشد

Sargeant  ،ترین میزان وقوع آن در که بیش( 1998و همکاران

عنوان شده  3و  2 ( شیرواری1981) و همکارانVerhoeff مطالعه 

 .است

اند که پس از ( عنوان نموده1977همکاران ) و Batraچنین هم       

شیرواری چهارم روند مشخصی در این رابطه وجود ندارد. شاید بتوان 

ترین دلیل افزایش میزان ورم پستان بالینی تا شیرواری سوم را مهم

در نتیجه  و تولید میزان افزایش میزان تولید دانست زیرا با افزایش

تر شده و ستم ایمنی پستان ضعیفبر دام، سی ترتحمیل استرس بیش

در تضاد با موارد فوق . یابدمی احتمال ابتال به ورم پستان بالینی افزایش

Lescouret ( در مطالعه خود تاثیر مشخصی از 1995و همکاران )

و  Trajecتعداد شیرواری بر وقوع ورم پستان بالینی گزارش نکردند و 

Nakov (2009 نیز در مطالعه خود روی )گله گاو شیری عنوان  3

نمودند که میزان وقوع موارد ابتال به ورم پستان در اولین زایمان 

 باشد.تر میبیش

شود که گیری میطور نتیجهکلی از مطالعه حاضر اینطورهب       

تر نمره وضعیت افزایش تعداد شیرواری، از دست دادن مقدار بیش

د با افزایش میزان وقوع تواننبدنی و نیز زایمان در فصول سرد سال می

 ورم پستان بالینی مرتبط باشد.
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