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بررسی تاثیر تعداد سلولهای سوماتیک در بیماری ورم پستان تحتبالینی گاو ،بر کیفیت
شیرخام دامداریهای استان خوزستان
محمد حسینی نژاد ،1زهره

مشاک*2

 -9دانش آموخته دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
 -2استادیار گروه بهداشت مواد غذایی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتmashak@kiau.ac.ir :
(دریافت مقاله 94/7/99 :پذیرش نهایی)94/99/91 :

چکیده
ابتال به ورم پستان در گاوهای شیری سبب کاهش  51درصدی تولید شیر و تغییر در ترکیبات شیمیایی آن شدد و بده ایدت ترتیدب
باعث وارد آمدن خسارت به صنعت تولید شیر گردید و تهدیدی جدی برای سالمت مصرفکنندگان محسوب میشود .در ایت مطالعه
تاثیر تعداد سلولهای سوماتیک که متأثر از بیماری ورم پستان میباشد ،بر کیفیت شیرخام در گاوهای مبتال به ورم پستان تحدتبدالینی
مورد بررسی قرار گرفت .بدیتمنظور ،با مراجعه به دامداریهای استان خوزستان ،تعداد  042نمونه شیرخام از گاوهدای مبدتال بده ورم
پستان تحتبالینی از دامداریهای صنعتی و سنتی ایت استان طی ما های مختلف سال ( 39اوائل و اواسط هر ما ) جمعآوری شد و بده
ترتیب آزمایشات مربوط به شمارش سلولهای سوماتیک ،پروتئیت ،چربی و اسیدیته در مورد آنها انجام گردید .در نمونههای اخذ شد ،
تعداد سلولهای سوماتیک  9/02×521±5/93×521 SCC/mlو مقادیر پروتئیت  9/50±2/20درصد و چربی  9/09±2/54درصد و اسیدیته
 54/12±2/00°Dمحاسبه شد .ضریب همبستگی بیت داد ها نشانگر رابطه مستقیم بیت درصد پروتئیت و درصد چربی بود .همچنیت رابطه
معکوسی بیت تعداد سلولهای سوماتیک با درصد چربی و پروتئیت نمونههای شیر مشاهد گردید ( .)p>2/25میزان چربی و پروتئیت در
فصل زمستان و تعداد سلولهای سوماتیک در فصول تابستان و پاییز بیشتر از بقیه فصول بود ،در حالیکه بیشتریت میزان اسیدیته مربوط
به فصول بهار و زمستان بود .مقایسه فاکتورهای نامبرد نیز در بیت دو نوع دامداری صنعتی و سنتی نشداندهندد بدارتر بدودن میدزان
پروتئیت و پاییتتر بودن تعداد سلولهای سوماتیک در نمونههای شیرخام دامداریهای صنعتی نسدبت بده دامدداریهدای سدنتی بدود
( .)p>2/21لذا به نظر میرسد ،تعداد سلولهای سوماتیک که عمدتاً متأثر از بیماری ورم پستان در گاو میباشد ،بر اسدیدیته ،چربدی و
پروتئیت شیرخام که خود تحت تأثیر فصل و نوع سیستم پرورش نیز هستند ،موثر میباشد.
کلید واژهها :ورم پستان تحتبالینی ،سلولهای سوماتیک ،کیفیت شیرخام ،دامداریهای سنتی و صنعتی ،استان خوزستان.
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مقدمه

رت ،تع اد سلونهم سوممتی

شیر یکی از مهمترری ،اممر ترری ،ررر

ترری،

غذاهم طبیعی بشر بوده اه به صو ت انروا رررر ده-
هم لبنی برا سنی ،مختلف قمب اسرتامده مریبمشر  .از

ار ای

تع اد ای ،سلونهم د شریر ایایر

تغییرات د ترایبمت شیر امه

عوا ض مهم ع م مصرف شیر ررر دههرم ر مری-
توا به پوای استخوا د دهم استخوانی د نهمیر

نتیجه پر تئولی

بررما زو انر ازهگیررر ترایبررمت موجررود د ر برررا
تولی انن گم شیر
اممال رر

صنمیع تولی

اس  .ای ،امر از ر جه

میبمش اه د اشو مم نی ایای
ررر

رررر دههرم لبنری

شیر ایای

شیر میتوان تح

حرمز اهمیر

شیر تأثیر مستقیمی بر

محصوالت تولی

شیر صمم به

نظر د تولی بعضی از ررر ده هرم شریر نظیرر پنیرر
گردی ه اس

(نجف نجاری  .)5833همچنری ،تغییررات

می ا اسی یته شیر نی تح

تأثیر سلونهم سروممتی

د میملعمت متع د گ ا و شر ه اسر

( Bianchi et

.)al., 2004; Yarabbi et al., 2014

برا تولی انن گم شریر (ارمه
ایایر

محسوب میشود .تع اد سلونهرم سروممتی
شمصصهم مهم ا زیمبی ایای

سالم

(.)Koc, 2008

ای ،میملعه به منظو بر سی تمثیر تعر اد سرلونهرم

تولیر

ایای

م پسرتم تحر برملینی گرم برر

د بیمم

شیرصمم د گم دا

هم صنعتی سرنتی اسرتم

صوزستم انجمم گرر .

یکری از

شیر اسر

تمررممی شرریرهم د شرری ه ش ر ه دا ا تع ر اد سررلون
هستن  .ای ،سلونهم از نوتر ری هم لناوسی -
بماتریرمیی د

گم ص مهدی گی بمر هم یم سمیر عواملی اره منجرر بره
التهمب تو م د پستم میگردد سبش ارر ای

گ ا و ش ه اس

قیمر

شیرصمم از ر اسرتامده مریشرود.

هم ممار رمژهم تشکی ش هانر  .عاونر

منیقه رب هروا تغذیره دام سرمیر عوامر محییری

سوممتی

ررر دههم لبنی) مصرفانن گم (مخمطره سرالمتی)

انتقرمن

گلبونهم سای صو به غ د پسرتمنی د نتیجره برمال
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ان مم

ترأثیر عوامر محییری مر یریتی

شیرصمم) ام صمنجرمت لبنری (ارمه

سوممتی

سبش امه

سمیر یژگیهم مو د

د اشو هم مختلف جهم بره دلیر تارم ت د نرژاد

شمم می د هر گونه تغییرر د ترایرش شریمیمیی ر

به منظو قیم گذا

لیپولی حمص از رن یمهم سلونهرم

دا د .ایایر

منظو حاظ جمیگمه قمبتی د بمزا رر و امر مهم به
ته ی

برهطرو

اثرات متام ت ای ،سلونهم بر ترایبمت مختلرف شریر

صصوصیمت دام قرا بگیرد لذا حاظ ایای

ج

مییمب

اره

الاتوز چربری ارمززی ،موجرود د شریر د

سوممتی

بم توجه بره صصوصریمت شریر انتررن ایر ،رررر ده

رررر

ان مم تولی بعضی از محصوالت لبنی به دلی ار ای
امه

شکستگی استخوانی اشم ه نمود (اریم .)5831

د شیر مریشرون  .برم

مواد و روشها
ای ،میملعره د سرمن  5838د دامر ا

هرم اسرتم

صوزسررتم ( 1صررنعتی  1سررنتی) انجررمم شر  .د ایرر،
بر سی تقسیمبن

د دام ا

صرنعتی سرنتی برم د

نظر گررت ،صصوصیمتی نظیر تام تهم نژاد
گم هم نحوه شیرد شی
مرا

شیر سردا ،پلی

ذصیره شیر

تعر اد

جود یم ع م جود شیرد و
اولر تمنکرهم

به اشرتی

زانه سیسرتم تهویره د سرمل ،شیرد شری
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نحوه تمی اررد بسرتر محر اسرتراح
همچنی ،پیشگیر

م یری

توسط دامپ ش

د مم بیمم

هم دامهم

صو ت گرر .

گم هم مبتال به

تس

از انجرمم

املیارنیمیی تشخیص داده

ش ن  .تس

املیارنیمیی ی

ا زانی جه

تشرخیص بیمرم

غربملگر سریع

رزممی

م پسرتم بروده از

یژگرری منمسرربی برصررو دا مرریبمشرر

(قراگوزلررو همکررم ا  .)5831مق ر ا  155میلرریلیتررر
نمونه شیرصمم از دامهم مبتال به
د

م پستم تح برملینی

 18انجمم گردی  .جه

 SPSSنسرخه

تج یه تحلی اطالعمت مربوط
می ا چربی پرر تئی،

به تع اد سلونهم سوممتی

اسی یته از رزمو همبستگی پیرسو بم ررض p>5/51

 p>5/55استامده ش  .جه
معیرم بره دسر

مقمیسه میمنگی ،انحرراف

رمر ه د بری ،دادههرم د د دامر ا

صنعتی سنتی از رزمرو تحلیر

ا یرمن

( )ANOVAاسررتامده گردیرر  .تحلیرر

یر طررره
نرر تغییرررات

زهم ا ن پرمن دهم هرر مرمه د مجمرو 145

اسی یته چربی پر تئی ،تع اد سرلونهرم سروممتی

د انم بسته-

نی د طی ممههم مختلرف سرمن برم اسرتامده از تحلیر

نمونه د بیر هم استری جمعر
هم حم

قر

یر د اسرر

بره رزممیشرگمه منتقر

گردی  .نمونههم شیر از لحمظ می ا اسی یته بم اسرتامده
از

دادههم بهصرو ت میرمنگی±،انحرراف معیرم ا ازره شر .
تحلی دادههم بم استامده از نرمار ا رمم

م پستم تح بملینی پر

معمینمت بملینی به ام

حسمسرری

دام نحروه

سوممتی

به عنوا متغیرهم میملعه د نظر گررته شر .

و تیتراسررریو (اسرررتمن ا د ملررری ایررررا )1533

پررر تئی ،بررم اسررتامده از

و

ژ بر (استمن ا د ملری ایررا  )877تعر اد سرلونهرم
سوممتی

ا یمن

رصون ممه هم مختلرف برم اسرتامده از رزمرو تروای
( )Tukeyانجمم ش .

و پیونرر بررم رمیرر بال

(استمن ا د ملی ایرا  )8673چربی بم اسرتامده از
بم استامده از

ی طرره بر سری اصتالررمت شرمصص میرم

و نگرمیر

شرمم و برم

یافتهها
مقمدیر میمنگی ±،انحررافمعیرم بررا اسری یته برابرر
 54/15±5/71د جرره د نیرر

میرر ا پررر تئی ،برابررر

میکر سررکو( (اسررتمن ا د ملرری ایرررا  )1513-5مررو د

 8/51±5/57د ص

بر سی قرا گررتن .

تع اد سلونهم سوممتی

تحلیل آماری دادهها

د میلیلیتر محمسبه ش (ج ن .)5

د ای ،میملعه نو دام ا

زمم نمونهبردا

چربی برابر  8/18±5/54د صر
 8/15×551±5/86×551عر د

(مرمه

رص ) اسی یته پر تئی ،چربی تع اد سرلونهرم
جدول  -1میانگین و انحرافمعیار (کمینه و بیشینه) مقدار اسیدیته ،پروتئین ،چربی و تعداد سلولهای سوماتیک نمونههای شیرخام جمعآوریشده از
دامداریهای استان خوزستان
اسیدیته (درجه دورنیک)

پروتئین (درصد)

چربی (درصد)

شمارش سلولهای سوماتیک ()SCC/ml
1

1

میانگیت ±انحراف معیار

54/15±5/71

8/51±5/57

8/18±5/54

کمینه

51/15

8/55

8/55

1

بیشینه

51/15

8/16

8/13

1/31×551

8/15×55 ±5/86×55
5/51×55

667

محمد حسینی نژاد و زهره مشاک

بررسی تاثیر تعداد سلولهای سوماتیک در بیماری ورم پستان...

رررریش همبسررتگی میررم اسرری یته سررلونهررم
نمونررههررم شرریرصمم ( )r= -5/161نشررمنگر

سرروممتی

ابیرره معکررو
سرروممتی

میررم اسرری یته بررم تع ر اد سررلونهررم

مرریبمشرر ( .)p>5/55همچنرری ،رررریش

می ا میمنگی ±،انحرافمعیم اسی یته د رص بهرم
همچنی ،زمستم بیشتر از بقیه رصون بود د تمبستم
پمیی به طو معنیدا

همبستگی بی ،د ص پر تئی ،د ص چربی نمونههم
شیر ( )r= +5/355دان بر همبستگی مسرتقیم بری ،رنهرم

پمیی به طو معنی دا

( .)p>5/55د حملیاه همبستگی معکو

اس

تع اد سلون هم سروممتی

برم د صر چربری (-5/181

یمرر

میمنگی ±،انحرافمعیم پر تئی ،چربی نمونههم شریر
د رص تمبستم ارمه

میرم

امه

( .)p>5/55میر ا

یمرتره د زمسرتم
ار ای

سرپ

( .)p>5/51البتره

یمرر

تغییرات پر تئی ،د طی همه رصون سمن امتر از میر ا
رقررط

تعیرری ،ش ر ه د اسررتمن ا د ایرررا قرررا داش ر

= )rد ص پرر تئی )r= -5/614 ( ،برقررا مریبمشر

تغییرات چربی د رص زمستم بیشرتر از میر ا تعیری،

(.)p>5/55

ش ه د استمن ا د ایرا بود.

مقمدیر میمنگی ±،انحرافمعیم بررا اسری یته د صر
پر تئی ،د ص چربی تع اد سلونهرم سروممتی
تاکی

بره

رص د ج ن  1ا زه ش ه اس .

میمنگی ±،انحرافمعیم سلونهرم سروممتی
رص تمبستم بره طرو معنریدا
زمستم مج داً امه

ارر ای

نیر د
د رصر

(.)p>5/55

یمر

جدول  -2میانگین ±انحرافمعیار (کمینه و بیشینه) اسیدیته ،پروتئین ،چربی و تعداد سلولهای سوماتیک نمونههای شیرخام جمعآوری شده از
دامداریهای استان خوزستان به تفکیک فصل نمونهبرداری
فصل نمونهبرداری

فصل بهار

فصل تابستان

فصل پاییز

فصل زمستان

میانگیت کل
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اسیدیته (درجه دورنیک)

پروتئین (درصد)

چربی (درصد)

شمارش سلولهای سوماتیک ()SCC/ml

54/31±5/41

8/53±5/54

8/57±5/58

1/63×55 ±5/81×55

( 58/15الی )51/15

( 8/51الی )8/57

( 8/55الی )8/11

(  5/51×55الی )1/55×55

54/53±5/83

8/56±5/54

8/55±5/51

4/15×551±3/48×554

(  58/55الی )51/55

( 8/55الی )8/51

( 8/55الی )8/53

(  1/34×55الی )1/75×55

54/45±5/84

8/55±5/54

8/15±5/54

8/73×551±5/13×551

( 58/15الی )51/55

( 8/54الی )8/53

( 8/51الی )8/81

(  5/84×55الی )1/31×55

54/13 ±5/34

8/53±5/58

8/44±5/55

1/55×551±3/83×554

( 51/15الی )51/15

( 8/51الی )8/16

( 8/51الی )8/13

(  5/15×551الی )4/15±551

54/15±5/71

8/51±5/57

8/18±5/54

8/15×551±5/86×551

(  51/15الی )51/15

( 8/55الی )8/16

( 8/55الی )8/13

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

(  5/51×55الی )1/31×55
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اام

بر اسم
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رمم

برم رزمرو تحلیر

ا یرمن

ی ر طرررره مقررمدیر پررر تئی ،د نمونررههررم شرریرصمم
دامرر ا

هررم صررنعتی بررهطررو معنرریدا

نمونررههررم شرریرصمم دام ر ا

بیشررتر از

هررم سررنتی مرریبمش ر

د حملیاه مقمدیر شرمم و سرلون هرم سروممتی
نمونههم شیرصمم دام ا

د

هم سنتی بهطو معنریدا

بیشتر از نمونههم شیرصمم دام ا

هم صنعتی میبمش

(( )p<5/55ج ن ( )8نمودا هم  5الی .)4

(.)p<5/51
جدول  -3مقایسه میانگین ±انحراف معیار (کمینه و بیشینه) اسیدیته ،پروتئین ،چربی و شمارش سلولهای سوماتیک بین شیرخام دامداریهای سنتی و
صنعتی استان خوزستان
محل نمونهبرداری

دامداریهای صنعتی

دامداریهای سنتی

بم بر سی

اسیدیته (درجه دورنیک)

پروتئین (درصد)

چربی (درصد)

شمارش سلولهای سوماتیک ()SCC/ml

54/71±5/15

8/51±5/54

8/14±5/54

1/13×55 ±3/13×55

( 58/15الی )51/15

( 8/55الی )8/16

( 8/55الی )8/13

(  5/51×55الی )8/36×55

54/76±5/76

8/53±5/57

8/11±5/54

4/55×551±5/17×551

(  58/55الی )56/55

( 8/55الی )8/15

( 8/55الی )8/17

ن تغییرات طی ممههم مختلف مشرمه ه

ش اه تع اد سلونهم سوممتی

د نمونههم شریر د

ممه هم تیر الی ربم بیشتر از سمیر ممههم بود د مقمیسه
بم ابت ا سرمن اصرتالف معنری دا

داشر

(.)p>5/51

اس ری یته د ط ری مررمههررم صرررداد ال ری ربررم برره طررو
معن ریدا

نسررب

برره ابت ر ا سررمن اررمه

نشررم داد

4

1

1

1

1

1

(  5/45×55الی )1/31×55

( .)p>5/51همچنی ،د ص چربی د ممه هرم تیرر الری
شهریو امه
نسررب

یمرته د طی مرمههرم رذ الری اسران

برره ابترر ا سررمن اررر ای

معنرریدا

داشرر

( .)p>5/51د ص پر تئی ،نی د ممههم سرد یعنی رذ
الی اسان ار ای

معنیدا

نسب

به ابت ا سمن نشرم

داد (( ) p>5/51نمودا هم  5الی .)4

نمودار  -1روند تغییرات اسیدیته (درجه درنیک) طی ماههای مختلف در نمونههای شیرخام دامداریهای استان خوزستان در سال 1333

669

محمد حسینی نژاد و زهره مشاک

بررسی تاثیر تعداد سلولهای سوماتیک در بیماری ورم پستان...

نمودار  -2روند تغییرات چربی (درصد) در طی ماههای مختلف در نمونههای شیرخام دامداریهای استان خوزستان در سال 1333

نمودار  -3روند تغییرات پروتئین (درصد) در نمونههای شیرخام دامداریهای استان خوزستان در سال 5939

نمودار  -4روند تغییرات سلولهای سوماتیک ( )SSC/mlدر نمونههای شیر خام دامداریهای استان خوزستان در سال 1333

بحث و نتیجهگیری
بم ار ای
امری حم

زار

حیوانی شریر برهدلیر ا زا برود
جمعی

تهیه مواد غذایی سملم

یژها برصو دا میبمش .

پر تئی ،یکری از مسرمی مهرم جهرم بره

د اغلررش اشررو هم از شررمصص تعرر اد سررلونهررم

رررد

ا زیرمبی به اشرتی شریر بره منظرو

شمم می د .نیمی از پر تئی ،مصرری

زانه یر

بمی از پر تئی ،حیوانی تهیه شود .از بری ،پرر تئی،هرم

641

بیشمم از اهمی

صروات تغذیرها

سوممتی
قیم گذا

جهر

ر استامده میگرردد .بسریم

از میملعرمت
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انجممشر ه نشرمنگر ارمه

تولیر شریر ارر

ررر دههم ر همگرمم برم ارر ای
سوممتی
ارر ای

ایایر

تعر اد سرلونهرم

میبمش .

قمب

ش ی بی ،گونههم بیمرم

تو م التهمب پستم د ای ،رص ذار نمودن اه صرود
منجر به ارمه

تمرممی انروا سرلونهرم سروممتی

د اثرر

استر همیی ممنن تغییر د جیره غذایی دام تأثیر مرحله

مر ت زمرم نگرهدا

.)al., 2002
شیرصمم اسی یته مری-

صمصی از شیرد شی تغییرات رصلی درعمت شیرد شی
یم ترایبی از موا د ذارش ه میبمش  .مهرمترری ،عممر

بمش  .اسی یته شیر به محض د ش

ای ،ار ای

شریر ارمه

ان مم تولی محصوالت لبنی مریگرردد ( De Haas et

از دیگر عوام موثر بر ایای

عاون هم پستمنی د رررم برملینی تحر

زا موجر بیمرم

د نی

امترر از  54د جره

میبمش  .دمم نحوه نگهدا

شیر عمر شریر

بملینی میبمش  .د میملعمت مختلف بره ترأثیرات رصرلی

ار د مواد بمزدا نر ه شر میکرر ب یرم صن ریاننر ه

( Koc,

جرود السرتر م

تع اد سلونهم سوممتی

اشم ه ش ه اس

 .)2008د میملعه حمصرر بیشرتری ،تعر اد سرلونهرم
سوممتی

د طی ممههرم تیرر ترم ربرم مشرمه ه شر
شرمم وشر ه د

میمنگی ،تع اد سرلونهرم سروممتی
رص تمبستم بیشتر از بقیه رصون بود.
نتمیج میملعه یرابی
رص هم تمبستم

انر ازهگیرر شر ه د

بهم بیشتر از بقیه رصون سمن بود

بیشتری ،تع اد ا د ممههم صررداد ا دیبهشر

تیرر

گ ا و نمودن (.)Yarabbi et al., 2014
گری ،همکم ا د سمن  1557اسکرزیپ

د سرمن

سوممتی

تعر اد سرلونهرم

د رص تمبسرتم گر ا و اردنر

تع اد سلونهم سوممتی
عاون هم داصلی پستم

د رص تمبستم

اسی یته د رص بهم

همچنی ،زمستم بیشرتر از بقیره

امه

یمر .

می ا چربی شیر تح
رص

پرمیی بره طرو معنریدا

تغذیه دام استر

تأثیر عوام متع د نظیر دمم
حرا تی بیمم

م پستم د ممنگمهی نو

هم از جملره

و شیرد شی می ا شیر

درعمت شیرد شی رعی

ب نی حیروا سر،

دام اصالحمت ژنتیکی میبمش  .همچنی ،تقلبمتی نظیرر
برداش

چربی شیر یم ارر د رب برر میر ا د صر

چربرری شرریر تررمثیر مرریگررذا د .مشررمبه میملعرره یرابرری

ارر ای
ا به شریو

به ترتیش د رص زمستم ( 8/44±5/5د ص ) رص

بر ز انوا استر هم مررتبط

.)Skrzypek, 2002

تمبستم ( 8/55±5/51د ص ) مشمه ه گردی ( Yarabbi

.)et al., 2014
چو می ا چربی شیر تم حر د زیرمد تحر

همکم ا د سمن  1551نی عل

سلونهم سروممتی

شررهبمزلو  .)5863د میملعرره انررونی میررمنگی،

همکم ا د ای ،بر سی بیشتری ،امتری ،می ا چربی

دانستن ( ;Green et al., 2006; Norman et al., 2000

د هم

پررو

تولی

 1551نو م ،همکم ا د سمن  1555نترمیج مشرمبه
ای ،بر سی ا د صصوت ارر ای

د شیر از عوام موثر بر می ا اسی یته میبمشن (نواب-

رصون برود د تمبسرتم

همکرم ا د سرمن  1554نشرم

داد اه تع اد سلونهم سوممتی

اسی یته تع اد سلونهم سروممتی

د مرمههرم تمبسرتم

ارر ای
ا برهدلیر

تغییرات د جه حررا ت محریط مریبمشر
می س د میملعه انونی امه

ترأثیر

لرذا برهنظرر

می ا چربی شیر عال ه
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بر بیمم

تح

د ممنگمهی
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م پستم بهعل

نتمیج تحقیقمت پمسکوزینی همکم ا د سمن 5338

رعی

جغراریمیی تغییرات د جه حرا ت رب هروایی د

نی نشم داد اره ابیره م بتری بری ،تعر اد سرلونهرم

استم صوزستم میبمش لذا د ممههم تیرر شرهریو

سوممتی

امتری ،می ا چربی د طری مرمههرم رصر پرمیی

دا د ( .)Pasquini et al., 1993همچنرری ،رلبن یررو

بهطرو

زمستم سیر صعود داش

اره د اسران ممه

بیشتری ،می ا چربی مشمه ه ش .
می ا پر تئی ،نی تح
نژاد دام دمم رص

سوممتی

حرا تی تغذیره ررعی

میکر ا گمنیسمهم شکمبه بمالن
بر سی انونی اصتالف معنیدا

همکم ا د سمن  1554بیرمنچی همکرم ا د سرمن
 1554گ ا و اردنر اره شیرگوسران برم سرلونهرم

تأثیر عرواملی نظیرر ژنتیر

استر

پر تئولی د شیر گم گوسان

بر

جرود

مقمیسه بم شیرهم بم تع اد امتر سرلونهرم سروممتی

انرژ میبمشر  .د
بی ،می ا پرر تئی ،د

رصرر هررم زمسررتم ( 8/53±5/58د صرر ) پررمیی
( 8/55±5/54د ص ) جود ن اش

بمالتر دا ا مقر ا پرر تئی ،ار بیشرتر د

لی مق ا پر تئی،

ان ازهگیر ش ه د ای ،د رص بیشتراز رصون تمبستم

مریبمشر ( Bianchi et al., 2002; Albenzio et al.,

.)2004
د حملیاه د میملعه لین مم
1557

همکرم ا د سرمن

بم بررمنو همکررم ا د سررمن  5335اررر ای

سررلونهررم سرروممتی

سرربش اررمه

الاترروز چربرری

( 8/56±5/54د ص ) بهم ( 8/53±5/54د صر ) برود.

ارمززی ،د شریر دامهرم شر ه برود ( Barbano et al.,

مشمبه میملعه حمررر د میملعره یرابری همکرم ا د

 .)1991; Lindmark-Månsson et al., 2006د میملعره

سمن  1554نی د رصون گرم سمن د ص پر تئی،
امهشی داش

بهطرو

ن

اره د مرمههرم تیرر مررداد

معموالً به امتری ،ح صود د ممههم سررد زمسرتم
به بیشتری ،می ا

سری ه برود علر

ایر ،ارمه

بر سی روق به تغییرات د جه حرا ت محیط نسب
ش ه اس

د
داده

(.)Yarabbi et al., 2014

د مو د تأثیر تع اد سلونهم سوممتی

بر دیگر اج ا

اه د میملعره استرزالکو سرکی همکرم ا د

سمن  1554نجای همکم ا د سرمن  5833ارر ای
تع اد سرلونهرم سروممتی
پر تئی ،همراه بوده اس
نجف نجای .)5833

سوممتی

از مهررمتررری ،رن ر یمهررمیی ارره سررلونهررم سرروممتی
مخصوصمً لواوسی هم د پمس به عاون
تولی میانن رن یمهم لیپولیتی

غر ه پسرتم

میبمشن ( Pisoni et

گلبونهم چربی شیر ا مو د حمله قررا داده سربش
ازدیمد اسی هم چرب رزاد گشته اه د ادامره مریتوانر
منجر به توسعه طعم تن

د شیر گرردد ( Azzara and

 .)Dimick, 1985; Yarabbi et al., 2014مشمبه میملعره

د شریر گرم برم ارر ای

انونی د میملعره یرابری همکرم ا د سرمن 1554

(Strzałkowska et al., 2014؛

بیررمنچی همکررم ا د سررمن  1554تعر اد سررلونهررم
سوممتی
داشرر
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بم می ا پر تئی ،مشمه ه گردی .

 .)al., 2004ای ،رن یمهم لیپوپر تئی ،موجرود د غشرم

ترایبررمت شرریر میملعررمت متعر د انجررمم شر ه اسر
بهطو

انررونی نی ر

ابیرره معکوسرری برری ،تع ر اد سررلونهررم

شیر تأثیر منای معنیدا
بررم اررر ای

بر می ا چربی شریر

تعرر اد سررلونهررم سرروممتی

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

مق ا چربی امه
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یمرته اس

شرایط م یریتی به اش

( ;Bianchi et al., 2002

می ا شیو بیمم

.)Yarabbi et al., 2014
از دیگر ترایبمت موجود د شیر اه بر ایای
تأثیرگررذا مرریبمش رن
سلونهم سوممتی

مرریتوانن ر تح ر

شیرصمم

تررأثیر تع ر اد

د مم

د ممنگرمهی

م پسرتم د

هم صنعتی سنتی از جمله عواملی مریبمشرن

اه بر ترایبمت شیر از جمله پر تئی ،چربری اسری یته
سلونهم سوممتی

مؤثر میبمشن

د میملعرره نررودا همکررم ا د سررمن  1555بیررمنچی

سلونهم سوممتی

د دامر ا

همکم ا د سمن  1554پلگرینری همکرم ا د سرمن

می ا پر تئی ،د مقمیسه بم دام ا

 1555رلبن یو همکم ا د سمن  1551مشمبه تحقیر

میبمش  .به هر حرمن بره نظرر مری سر دامر ا

هرم

شیر بهتر د مقمیسه بم دام ا

هرم

انونی ار ای
بر امه

قرا گیرن می ا اسی یته میبمشر .

دام ا

تح

نحوه شیرد شری

تع اد سلونهم سوممتی

اسی یته شریر داشر

اثر معنیدا

صنعتی از ایای

بهطرو

اره تعر اد

هرم سرنتی بررصالف
هم صرنعتی بیشرتر

( ;Nudda et al., 2001

سنتی برصو دا بمشن  .بنمبرای ،توصیه مریشرود ررم،

;Bianchi et al., 2002; Pellegrini et al., 1997
 .)Albenzio et al., 2004البترره نتررمیج تحقیقررمت

هم سنتی بره صرنعتی زنجیرره

پمسکوزینی همکم ا د سمن  5338نشرم داد اره اثرر
سلونهم سوممتی
تقریبمً بیاثر اس

شیر ب بر میر ا تغییررات اسری یته
(.)Pasquini et al., 1993

توسعه تب ی دام ا

به اشتی شیرد شی از رم م تم ام صمنره عمیر
سیسررتمهررم
جه

به اشررتی نظی رر GHP HACCP

انترن پیشگیر از

برد ایای

گرردد
GMP

م پستم بره منظرو برمال

شیر صمم اجرا گردد.
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Abstract
Mastitis is an infectious disease that is spread in livestock and can cause cattle mortality.
Generally a cow with mastitis has a 15 per cent decrease in milk production. In addition, losses
from changes in some components of milk should also be considered. Any change in milk
properties can be severe hazard for milk producers, dairy factories and consumers. In this study,
the effect of somatic cell count on row milk quality of cows affected by subclinical mastitis was
studied. For this purpose 240 milk samples were collected from dairy farms with subclinical
mastitis (traditional and industrial) of Khuzestan province in 2014 and their somatic cell count,
protein and lipid contact and acidity determined. The mean±SD for somatic cells, acidity,
protein and fat were 3.20×105±1.37×105 SCC/ml, 14.50±0.62 D , 3.12±0.06% and 3.23±0.14%
respectively. After statistical analysis, reverse correlation were found between somatic cell
count with milk fat and protein. However, direct correlation was observed between range of
milk fat and protein (p>0.01). Furthermore the results indicated that the range of acidity in
spring and winter, protein and fat in winter and somatic cell in summer and autumn were more
than the other seasons. According to statistical analysis, protein percent of milk samples in
industrial farms were higher than traditional farms although the range of somatic cells was
higher for traditional milk samples )p>0.05) According to the result, it seems that the somatic
cell count of milk influences raw milk fat and protein content and acidity.
Key words: Subclinical mastitis, Somatic cells, Quality of raw milk, Traditional and industrial
dairy farms, Khuzestan province.
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