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بررسی عوامل باکتریایی ورم پستان تحتبالینی در گاوهای شیری مجتمع کشتوصنعت و
دامداری نگین سبز ماکو
مهدی شکوهی ،1چنگیز احمدیزاده ،*2امیرعلی

کاوه3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران.
 -2استادیار گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران.
 -3استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده

مسئول مکاتباتch-ahmadizadeh@iau-ahar.ac.ir :

(دریافت مقاله 66/6/5 :پذیرش نهایی)66/11/16 :

چکیده
عفونت پستانی در گاو و کاهش مقاومت حیوان نسبت به عوامل بیماریزا ،منجر به بروز فرم حاد و بالینی ورم پستان میشود که یکی
از مشکالت اصلی و مهم در پرورش گاوهای شیری بهشمار میرود .هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی عوامل ایجادکننده ورم پستان
تحتبالینی در گاوهای شیری در جهت پیشگیری از بروز خسارات بهداشتی و اقتصادی در صنعت دامپروری میباشد .برای انجام این
مطالعه در مجتمع کشتوصنعت و دامداری نگین سبز ماکو ،روزانه بهطور مرتب و در نوبت دوشش صبح پس از نمونهگیری از شیر
دوشیده شده ،محلول شیرآزما بهطور همحجم بهعنوان معرف به آن اضافه شده و مخلوط شیر و معرف به مدت چند دقیقه به صورت
دورانی همزده شد .لخته شدن مخلوط شیر و معرف ،موید وجود ورم پستان تحتبالینی بود .نمونههای مثبت جمعآوری شده در هر
نوبت دوشش ،در کنار یخ به آزمایشگاه میکروبیولوژی ارسال شده و کشت میکروبی و آنتیبیوگرام روی آنها انجام گرفت .بیشترین
باکتریهای جداشده شامل کورینه باکتری ( 12/45درصد) ،استافیلوکوکوس اورئوس ( 7/22درصد) ،استرپتوکوکوس آگاالکتیه (5/22
درصد) ،استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس ( 5/22درصد) ،استافیلوکوکوس اپیدرمیس ( 3/3درصد) ،باسیلوس ( 2/25درصد)،
استرپتومایسس ( 1/29درصد) بودند .ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی ،بیشترین حساسیت را به جنتامایسین و بیشترین مقاومت را به
پنیسیلین نشان داد .نتایج مطالعه نشاندهنده مقاومت جدایههای باکتریایی نسبت به آنتیبیوتیکهای پرمصرف مانند پنیسیلین،
استرپتومایسین و تا حدی تتراسایکلین بود ولی حساسیت به جنتامایسین که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است ،باال بود.
کلیدواژهها :باکتری ،ورم پستان تحتبالینی ،گاو شیری ،کشت و صنعت و دامداری نگین سبز ماکو.
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مقدمه
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آمریکا کاهش تولید ناشتی از ورم پستتان تحتتبتالینی،

به التهاب غده پستتانی بتدون توهته بته علتت آن،

سالیانه در حدود یک میلیارد د ر ( 111د ر بهازای هتر

اصطالحاً ورم پستان ( )mastitisاطالق میشتود کته بتا

گاو) خسارت به صنعت شیری این کشور وارد می کنتد

تغییرات فیزیکی ،شیمیایی و میکروبتی شتیر و تغییترات

و طبق آماری دیگر  01درصد از موارد کاهش تولید شیر

در بافت غده پستانی مشخص متیشتود .بتروز عفونتت

در گلتته مربتتو بتته ورم پستتتان تحتتتبتتالینی استتت

پستانی در گاو و کاهش مقاومت حیوان نسبت به عوامل

( .)Beaudeau et al., 1995هر چند در ایران آمار دقیقی

بیماریزا منجر به بروز فرم حاد و بالینی ورم پستان شده

در خصوص رتبتهبنتدی و مقایسته خستارات ناشتی از

و این عارضه به عنوان یکی از مسائل مهت در پترورش

بیماریها تاکنون منتشر نشده ولی به نظتر متیرستد کته

گتتاو بتته شتتمار متتیرود ( .)Bradley, 2002مهت تتترین

ورم پستان تحتبالینی در کنار بیماریهتای تولیتدم لی،

تغییراتی که در نتیجه ورم پستان در شیر ایجاد متیشتود

لنگش و برخی بیماریهای شایع دیگتر نظیتر لوکتوز و

شامل :تغییر رنگ ،وهود لخته و پیدایش تعتداد زیتادی

یون از مه ترین و زیانبارترین بیماریهتایی باشتد کته

لکوسیت (گلبول سفید) با عالئت تتورم ،گرمتی ،درد و

گلههای شیری کشور را تهدید میکنتد .اطالعتات چنتد

سفت شدن غدد پستتانی متیباشتد ( Holtenius et al.,

سال اخیر در بیش از  33گله صنعتی بتزر ،،متوستو و

 )2004در بستتیاری از کشتتورها ورم پستتتان یکتتی از

کوچک در ایران نشان میدهد که میزان بروز ورم پستان

شایعتترین بیمتاریهتا در بتین گاوهتای شتیری استت

بین  1/5تا  25درصد در هر ماه بوده است .افتت تولیتد

( .)Bradley, 2002ورم پستان ه در دوران شتیرواری،

شیر تنها از ناحیه ورم پستان تحتبالینی در ستال 1335

و ه دوران خشکی ،پستتان دامهتا را مبتتال متیکنتد و

تقریباً  151هزار تن در سطح ملی تخمین زده شده است

بهعنوان پرهزینهترین بیماری گاوهای شیری در سراستر

(تقریباً  321کیلوگرم در هر دوره شیرواری) که بتر پایته

ههان مطرح است ،بهطوریکه سالیانه خستارات زیتادی

بهای خریتد هتر کیلتوگرم شتیر در ستال 2311( 1335

را بتته صتتنعت دامپتتروری در ههتتان وارد متتیستتازد.

ریال) تقریباً  321میلیارد ریتال تخمتین زده شتده استت

خسارات اقتصتادی آن ناشتی از کتاهش تولیتد و افتت

( .)Bolourchi et al., 2008این رق با توهه به افزایش

کیفیت شتیر ،هزینتههتای درمتان و حتتی تلفتات دامتی

قیمت فرآوردههای لبنی در سال  1361تقریباً سته برابتر

میباشد ( .)Phuektes et al., 2001عالوه بر فرم حاد و

شده است .از سویی دیگر ورم پستان بتا کتاهش تولیتد

بالینی ورم پستان که همراه عالی عمتومی هستت ،فترم

شیر ،افزایش هزینه تولید و کاهش کیفیت شیر عالوه بتر

تحتبتالینی ورم پستتان نیتز در گاوهتای شتیری اتفتاق

خسارات اقتصادی فتراوان بته گتاوداریهتای شتیری و

میافتتد کته معمتو ً بتدون عالمتت هتاهری مشتخص

صنعت تولید شیر ،موهب آلودگی میکروبی شیر شده و

میباشد .هر دو شکل حتاد و تحتت بتالینی ورم پستتان

گاهی وسیلهای برای انتقال بیماری بته انستان متیباشتد

میتوانند روی باروری حیوان نیتز ارترات نتامطلوبی بتر

( .)Philpot and Nickerson, 2000با توهه بته ایتنکته

هتتای گذارنتتد ( .)Nicholas and Ayling, 2003در

ورم پستان بهعنوان پرهزینتهتترین بیمتاری گتاو شتیری
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شناخته شده است ،لتذا همتعآوری اطالعتات در زمینته

پستان تحتبالینی و اطمینان از اینکه دام مزبتور عالیت

این بیماری در هر منطقه ههت کنترل بیماری و کتاهش

ورم پستان حاد و بالینی (از قبیل تب ،بیاشتتهایی ،درد،

از انجتام ایتن مطالعته

سفت شدن و قرمزی پستان یتا تغییتر هتاهری شتیر) را

شناسایی عوامل ایجادکننده ورم پستتان تحتتبتالینی در

ندارد ،کارتیههای درگیتر بتا پنبته و الکتل اتیلیتک ضتد

بزرگترین گاوداری صتنعتی (مجتمتع کشتتوصتنعت و

عفونی گردید و با رعایت شرایو استریل مقتداری شتیر

دامپروری نگین سبز ماکو) میباشد ،تا بدینوسیله قدمی

به داخل هر

نمونهبرداری دوشیده شتد .زم بته ذکتر

در ههت پیشگیری از خستارات بهداشتتی و اقتصتادی

است که هر

نمونه شیر با زاویه  35درهته نستبت بته

در این حوزه برداشته شده باشد.

کارتیه قرار میگرفت تا از ورود سایر عوامل نظیر گرد و

خسارات زم متی باشتد .هتد

خاک موهود روی پستتان بته داختل هتر

هلتوگیری

شود .در حین انجام نمونهگیری و تست ،شماره دامها و

مواد و روشها
محل انجام این مطالعته مجتمتع کشتتوصتنعت و

نیز کارتیه درگیر ربت میگردید .نمونههتای همتعآوری

دامداری نگین سبز ماکو بود .در گتاوداری ایتن مجتمتع

شده در هر نوبت دوشتش ،در کنتار یت بته آزمایشتگاه

روزانه و بته طتور مرتتب در نوبتت دوشتش صتبح ،از

میکروبیولتتوژی ارستتال شتتده و کشتتت میکروبتتی و

گاوهای شیری دوشا ،نمونهگیری و آزمایش ورم پستتان

آنتیبیتوگرام در متورد آنهتا صتورت گرفتت .بته ایتن

کالیفرنیایی ههت شناسایی دام های مبتال به ورم پستتان

صورت که شتیر منتقتلشتده بته آزمایشتگاه در شترایو

تحتبالینی انجام گردید .بدین منظور ،پس از ورود گتاو

استریل داخل لوله آزمایش ریخته شتده و بتا دور 2111

به سالن و در طی آمادهسازی پستان ههت دوشش یعنی

به مدت  5دقیقه سانتریفیوژ گردید .از رسوب بتهدستت

شستشوی کارتیهها با آب ولرم و خشک کردن آنها ،ابتدا

آمده در محتیو هتای  BHIآگتار و بتالد آگتار ( blood

سه دوشش اول هر کارتیه تخلیته شتده و ستپس از هتر

 )agarکشت داده شتد و بته متدت  23التی  02ستاعت

کارتیتته نمونتته شتتیر هداگانتته در فنجانتتکهتتای هتتر

انکوبتته گردیتتد .ستتپس ،از کلتتونی غالتتب دوبتتاره در

مخصوص تست ،دوشتیده شتد .میتزان دوشتش از هتر

محیو  BHIآگار خالصسازی بهعمل آمد .از کلونیهای

کارتیتته تقریب تاً بتته انتتدازه  11میلتتیلیتتتر بتتود .پتتس از

خالص رنگآمیزی گرم ،تست کاتا ز ،تست اکستیداز و

نمونهگیری ه حج شیر به آن محلول شیرآزما به عنوان

کشت در محیو  OFانجام شد و طبق هدول موهتود در

بته متدت

آزمایشگاه هنس باکتری تشخیص داده شد و باکتری در

چند دقیقه به صورت دورانی هت زده شتد .لختته شتدن

محیو کشت مولرهینتتون آگتار ()muller-hinton agar

مخلتتو شتتیر و معتتر  ،مویتتد وهتتود ورم پستتتان

کشت داده شده و دیسکهای آنتتی بیتوگرام بته فاصتله

تحتبالینی بود .میزان لخته شدن به سه صتورت شتامل:

 2/5سانتیمتر از ه قرار داده شد .این کتار در مجمتوع

درهه ( 1لخته ک ) ،درهه ( 2لخته  51درصد) و درهته

روی  111نمونه شیر آلوده صتورت گرفتت .در نهایتت

معر

اضافه گردید و مخلو شیر و معتر

( 3کامالً لخته) ربت گردیتد .پتس از تأییتد وهتود ورم
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نتایج حاصل توسو روشهای آماری توصتیفی و تعیتین

اشریشیا کالی ،استرپتوکوک،

فراوانی مورد تحلیل قرار گرفت.

میکروکوکسی ،موکور و مخمر هر کدام از یک نمونه

کتوباسیل ،کلبسیال،

شیر آلوده هدا گردید .هزئیات مربوطه در نمودارهای 1
و  2آورده شده است .ارزیابی حساسیت آنتیبیوتیکی

یافتهها
پس از انجام آزمایشهای باکتریشناسی روی 111
نمونه شیر مأخوذه از گاوهای مبتال به ورم پستان
تحتبالینی در آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی ،از
 66مورد عوامل میکروبی ورم پستان هدا شد و در 33
نمونه هیچ میکروارگانیسمی رشد نکرد .بیشترین باکتری
هداشده از نمونههای شیر آلوده کورینه باکتری بود که
در  13مورد وهود داشت .به همین ترتیب در  11مورد

استافیلوکوکوس اورئوس 0 ،مورد استرپتوکوکوس
آگا کتیه 0 ،مورد استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس5 ،
مورد استافیلوکوکوس اپیدرمیس 3 ،مورد باسیلوس و 3

هدایهها حاکی از آن بود که بیشترین حساسیت
بهترتیب نسبت به هنتامایسین ( 36/33درصد)،
سفازولین ( 63/33درصد) ،نئومایسین ( 61/33درصد) و
سفتریاکسون ( 50/62درصد) وهود داشت و تنها 5
درصد و  16/36درصد هدایهها بهترتیب نسبت به
پنیسیلین و استرپتومایسین حساس بودند .همچنین
هدایهها بیشترین مقاومت را در برابر پنیسیلین (33/33
درصد) ،استرپتومایسین ( 65/53درصد) ،گلوکزاسیلین
( 51درصد) ،کوتریموکسازول ( 35درصد) و
تتراسایکلین ( 31درصد) نشان دادند.

مورد استرپتومایسس هدا شد .همچنین ،ارگانیس های

نمودار  -1فراوانی مطلق میکروارگانیس های هداشده از نمونههای شیر گاوان مبتال به ورم پستان تحتبالینی
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نمودار  -2فراوانی نسبی میکروارگانیس های هداشده از نمونههای شیر با کشت م بت

بحث و نتیجهگیری

باستتتیلوس ( 2/63درصتتتد) و استرپتومایستتتس (1/63

ورم پستان ،عالوه بر کاهش ترشح شیر ،ترکیتب آن

درصد) بودند .وهگتانی و همکتاران در ستال  1330بتا

را نیز تغییر میدهد ( .)Souto et al., 2010این بیمتاری

مطالعه نمونههای شیر تانک گاوداریهای اطرا

کرج و

یکی از مه ترین و پرهزینهترین بیمتاریهتای گاوهتای

ورامین به روش  ،PCRمیزان شیوع ورم پستتان را 63/6

شیری در دنیا شناخته شتده استت ( Hogeveen et al.,

درصتتد گتتزارش کردنتتد ( .)Vojgani et al., 2008در

 .)2011; Holtenius et al., 2004ورم پستان تحتبالینی

مطالعه سالکی و مترادی در ستال  1361مشتخص شتد

متداولترین شکل ورم پستان است که بیشترین خسارت

 31/25درصد گاوهای به هاهر سال مورد مطالعه ،مبتتال

(در حتتدود  31درصتتد) را بتته صتتنعت دامپتتروری وارد

بته آلتودگی باکتریتایی بودنتد ( Saleki and Moradi,

میکند (.)Costa et al., 2015; Losinger, 2005

 .)2013در مطالعه مذکور سه باکتری عامل ورم پستتان

در بررسی حاضتر از  66درصتد نمونتههتای شتیر

هداشده به ترتیب از بیشترین به کمترین شامل :اشریشیا

مأخوذه از گاوهای مبتال به ورم پستان تحتتبتالینی (بتر

کالی ( 55/3درصد) ،کلبسیال نومونیه ( 32/1درصد) و

اساس آزمون  ،)CMTعوامل میکروبی ورم پستتان هتدا

استرپتوکوکوس آگا کتیه ( 2/6درصد) بودند .در مطالعه

شدند .میکروبهای هداشده از هر دو نوع باکتریهتای

مسلمیپور و همکاران در سال  1365میتزان شتیوع ورم

واگیردار و محیطی در بیماری ورم پستتان تحتتبتالینی

پستان بالینی و تحتبالینی در گاوهای مورد مطالعته بته

گاو بودند .بیشترین باکتریهای هداشده شتامل کورینته

ترتیتتتب  6/3و  60/5درصتتتد گتتتزارش شتتتد کتتته

بتتاکتری ( 12/53درصتتد) ،استتتافیلوکوکوس اورئتتوس

استافیلوکوکوس اورئوس از تمام گاوهای گاوداریهتای

( 0/62درصتتتد) ،استتتترپتوکوکوس آگا کتیتتته (3/62

سنتی و  61/6درصد گاوهای گاوداریهای صنعتی هتدا

درصتتتد) ،استتتتافیلوکوکوس ستتتاپروفیتیکوس (3/62

شد ( .)Moslemipur et al., 2016در یک مطالعه دیگر،

درصد) ،مورد استافیلوکوکوس اپیدرمیس ( 3/3درصتد)،

فیروزی و همکاران در سال نشان دادند استافیلوکوکوس
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اورئتتوس ( 31/5درصتتد) ،استتترپتوکوکوس آگا کتیتته

( 51درصتتتتد) ،کوتریموکستتتتازول ( 35درصتتتتد) و

( 23/1درصتتتد) ،اشریشتتتیا کتتتالی ( 13/5درصتتتد)،

تتراستایکلین ( 31درصتتد) نشتتان دادنتتد .ایتتن نتتتایج بتتا

استتتترپتوکوکوس دیتتتسآگا کتیتتته ( 6/3درصتتتد)،

یافتههای مسافری و همکاران در سال  2115هت ختوانی

کورینهباکتریوم بتویس ( 6/3درصتد) ،استتافیلوکوکوس

داشتتت ( .)Mosaferi et al., 2015نتتتایج آزمتتون

اپیدرمیس ( 3/0درصد) و سودوموناس آیروهینوزا (3/0

آنتیبیوگرام در مطالعه مسلمیپتور و همکتاران در ستال

درصد) از عوامل اصلی ایجادکننده ورم پستان بتالینی در

 1365نشان داد که  111درصد باکتریهای کشتشده از

شتیراز متیباشتند ( Firouzi et

نمونههای شیر گاوهای مورد مطالعته ،بته آنتتیبیوتیتک

واحدهای شیری اطرا

کلرتتراسیکلین مقاوم بودند .یافتههای ایشان نشان داد که

.)al., 2010
مطالعه حاضر نشان داد که باکتریهای هداشتده از

نیمی از کشت باکتری نمونههای گاوداریهتای صتنعتی

نمونههای شیر متأخوذه از گتاوان مبتتال بته ورم پستتان

در مورد آنتیبیوتیک اکسیتتراسیکلین مقاوم و نی دیگر

دارای

نیمتتهحستتاس بودنتتد .نتتتایج مطالعتته حاضتتر در متتورد

حساسیت متفاوتی میباشند کته ایتن موضتوع بتا ستایر

آنتیبیوتیک هنتامایسین نشان داد که اک ر نمونهها به این

تحقیقتتات انجتتام شتتده در ایتتران و ختتارج از کشتتور

آنتیبیوتیک حساس هستند .در ایتن مطالعته  51درصتد

ه خوانی دارد ( Brînda et al., 2010; Getahun et al.,

هدایهها نسبت به گلوکزاسیلین مقاوم بودنتد .در حتالی

 .)2008; Hashemi, 2015ایت تن تنتتتوع حساست تیت

کتته در بررستتی فتترجپتتور و همکتتاران در ستتال 1363

هدایههتای باکتریتایی متیتوانتد تتا حتدودی ناشتی از

مقاومت به اگزاسیلین تنها در  3/62درصتد از ستویههتا

در میزان و نتوع درمتانهتای آنتتیبیتوتیکی در

دیتده شتتد ( .)Farajpour et al., 2015ایتن یافتتته در

گاوداریها باشتد .گتزارش شتده کته استتفاده مکترر از

مقایسه با نتایج پژوهشهای انجامشده در شمال اتیتوپی

آنتیبیوتیکها در درمان ورم پستان تحتتبتالینی باعت

( 61/3درصتد) ( ،)Daka and Yihdego, 2012مطالعته

افزایش سویههای باکتریایی مقتاوم بته آنتتیبیوتیتکهتا

انجتامشتده در تبریتز ( 111درصتد) ( Mirzaei et al.,

میشود ( .)Pyorala and Vesa, 1995در بررسی حاضر

 )2012و بررستتی انجتتامشتتده در هنتتد ( 3/0درصتتد)

ارزیابی حساسیت آنتیبیوتیکی هدایهها حاکی از آن بود

( )Nathawat et al., 2013ه خوانی دارد و نستبت بته

که بیشترین حساستیت نستبت بته هنتامایستین (36/33

نتایج مطالعه انجامشده در آفریقا (صفر درصد) ( Shittu

درصد) ،سفازولین ( 63/33درصد) ،نئومایستین (61/33

 )and Lin, 2006متفاوت میباشد .در مطالعته هورشتتی

درصد) و سفتریاکسون ( 50/62درصد) وهود داشتت و

و همکتتتاران در ستتتال  2110بتتتین ارتتتر درمتتتانی

تنها  5درصد و  16/36درصد هدایهها به ترتیب نستبت

آنتیبیوتیتکهتای مختلت  ،تفتاوتهتایی مشتاهد شتد

به پنیسیلین و استرپتومایسین حساس بودند .همچنتین،

( .)Hovareshti et al., 2007در بررستتی دو کیتتا و

هدایهها بیشترین مقاومت را در برابر پنیسیلین (33/33

همکتتاران در ستتال  ،1630هنتامایستتین و کلرامفنیکتتل

درصد) ،استرپتومایسین ( 65/53درصتد) ،گلوکزاستیلین

دارای بیشترین تاریر (به ترتیب با  61/3و  56/3درصتد)

تحتبالینی نسبت به آنتتیبیوتیتکهتای مختلت

اختال
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و نئومایسین و آمپیسیلین در رده بعدی ( 32درصتد) از

هنتامایسین با بود که نشان از قدرت درمانی بتا ی آن

لحاظ تاریر بر عوامل مولد ورم پستان بودند ( Dholakia

برای ورم پستانهای کنونی است کته علتت آن مصتر

.)et al., 1987

کمتر این آنتیبیوتیک در گاوداریهاست .از سویی دیگر

بتتا توهتته بتته نتتتایج بررستیهتتای مختلت  ،میتزان

استافیلوکوکوسها شایعترین باکتری هداشتده از متوارد

حساسیت و مقاومت باکتریها در برابر آنتیبیوتیتکهتا،

ورم پستان تحتتبتالینی در ایتن مطالعته بودنتد (همعتاً

در مناطق و زمانهای مختل  ،متفاوت است که دلیل آن

 10/16درصتتد) .یکتتی از د یتتل مقاومتتت گونتتههتتای

را میتوان میزان و نحوه استفاده از آنتیبیوتیکها و تنوع

استافیلوکوکوس به بتا کتامهتا متیتوانتد ناشتی از ایتن

دنیا برشمرد .یافتههای این تحقیق

واقعیت باشد که این دسته از باکتریها تولید بتا کتامتاز

نشاندهنده ایجاد مقاومت به آنتیبیوتیکهای پر استتفاده

میکنند که حلقه بتا کتام آنتیبیوتیکهای بتا کتام را باز

مانند پنیسیلین ،استرپتومایسین و تا حدی تتراستایکلین

میکند ( .)Persson et al., 2011یافتههتای مشتابهی در

بود که مطالعات مشابه انجامیافته در ایتران ( Farajpour

مطالعات دیگر گزارش شتده استت ( Farajpour et al.,

et al., 2015; Mirzaei et al., 2012; Nazer and
 ، )Sarmadi, 2005نیتز تقریبتاً بیتانگر همتین موضتتوع

2015; Mirzaei et al., 2012; Moslemipur et al.,
.)2016; Nathawat et al., 2013; Thaker et al., 2013

هستند .در بررستیهتای متورونی و همکتاران در ستال

مطالعه پژوهشگران نشان داد هتر دو نتوع بتاکتریهتای

 ، )Moroni et al., 2006( 2116هنتیلینتی و همکتاران

واگیردار و محیطی در بیماری ورم پستتان تحتتبتالینی

در ستال  ، )Gentilini et al., 2002( 2112چانتدا در

گاوان شیری وهود دارند ،بهطوریکه شایعتترین عامتل

سال  )Chanda et al., 1989( 1636و ناهر و توکلی در

باکتریایی هداشده در این تحقیق کورینه باکتریها بودند

سال  )Nazer and Tavakoli, 1994( 1663نیز مقاومت

و استافیلوکوکوس اورئتوس در مقتام دوم قترار داشتت

باکتریهای هداشده از ورم پستان در برابر پنیستیلین و

( .)Abrahmsén et al., 2014با توهه به وهود تفتاوت

در بررسی فیروزی و همکاران در سال Firouzi ( 1336

در نتایج مطالعات مشابه ،میتوان گفتت در ارتر شترایو

 )et al., 2010و نیز مطالعه گوئرین-فتابلی و همکتاران

آب و هوایی ،نوع عامل ایجادکننده ورم پستان در گاوها

در ستتتال )Guérin-Faublée et al., 2002( 2112

تتتا حتتدی متفتتاوت استتت .همچنتتین ،نتتتایج آزمتتون

مقاومت در برابر تتراسایکلین گزارش شده است.

آنتیبیوگرام حاکی از بروز مقاومت هدایههای باکتریایی

آنها در نقا مختل

کاهش قدرت درمانی این آنتیبیوتیکها نستبت بته

نسبت به آنتیبیوتیکهای پرمصتر

ماننتد پنتیستیلین،

گذشته میتواند بدان علت باشد کته بته علتت مصتر

استرپتومایستتین و تتتا حتتدی تتراستتایکلین بتتود ولتتی

زیاد و مداوم این آنتتیبیوتیتکهتا ،مقاومتت در عوامتل

حساسیت به هنتامایسین که کمتتر متورد استتفاده قترار

بیماریزای پستان بهوهود آمده و تیتپهتایی از عوامتل

گرفته ،با بود.

بیماریزا که در مقابل این آنتتیبیوتیتکهتای پرمصتر
مقاوم هستند ،غالب شدهاند .شاهد این مدعا ایتن استت
کتته در مطالعتته حاضتتر ،حساستتیت بتته آنتتتیبیوتیتتک
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Abstract
Acute clinical mastitis resulting from udder infections and reduced resistance to pathogenic
organisms is an important issue in cattle production. The aim of this study was to identify the
causes of subclinical mastitis as a first step in prevention of hygienic and economic losses. Daily
milk samples were collected every morning after milking and mixed with equal volume of
mastitis test reagent and the mixture was rotated in a figure of 8 fashion for a few minutes.
Presence of subclinical mastitis was confirmed by clotting of this mixture. The collected
samples from each milking were sent to the microbiology laboratory alongside ice for bacterial
culture and antibiotic susceptibility tests. Results indicated that the highest number of isolated
bacteria consisted of Corynebacteria (12.54%), Staphylococcus aureus (7.92%), Streptococcus
agalactiae (4.62%), Staphylococcus saprophyticus (4.62%), Staphylococcus epidermis (3.3%),
Bacillus (2.64%) and Streptomyces (1.98%). Antibiotic susceptibility test revealed the greatest
susceptibility to gentamicin and resistance to penicillin indicating the presence of resistance in
isolated bacteria against commonly used antibiotics like penicillin, streptomycin and to some
extent tetracycline but susceptibility towards the lesser used gentamicin was high.
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