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خالصه

هدف از انجام این مطالعه، ارزیابى تأثیر فصل و  برخى فراسنجه هاي خون شناسى و بیوشیمیایى در  ورم پستان تحت بالینى  درمیش هاى 

استان سمنان بود. بدین منظور 051 نمونه شیر و خون از میش هاى مبتال به ورم پستان تحت بالینى و تعداد 299 نمونه شیر وخون نیز از 

میش هاى سالم در دو فصل بهار و تابستان جمع آورى شد. در دو روش CMT و کشت باکتریایى میزان شیوع تورم پستان تحت بالینى به 

ترتیب در بهار و تابستان 16/94٪ و 10/97٪ بود.  و در هر دو روش، میزان شیوع در  بهار بیشتر از تابستان بود ( P<0/50 ) ولى اختالف معنا 

دارى در تعداد تام گلبول هاى قرمز و حجم فشرده گلبولى بین میش هاى مبتال به ورم پستان تحت بالینى و بین میش هاى سالم در دو فصل 

وجود نداشت.   از بین فراسنجه هاى خون, تعداد تام گلبول هاى سفید، غلظت پروتئین تام و فیبرینوژن پالسما، در میش هاى مبتال  و سالم 

در بهار بیشتر از فصل تابستان بود (P<0/50). نتایج این مطالعه نشان داد که فصل و ورم پستان تحت بالینى تأثیر مشخصى بر پارامترهاى 

خون شناسى و بیوشیمیایى در گوسفندان دارد.

واژهاى کلیدى: فراسنجه هاي خون, ورم پستان تحت بالینى، میش، استان سمنان، ایران.
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مقدمه

انجام  گوسفندان  در  پستانى  غده  التهاب  مورد  در  اندکى  مطالعات 

شده است. در صورتیکه این بیمارى یکى از مهمترین عوامل کاهش 

تولید شیر، مرگ و میر و حذف پیش از موعد میش ها در بسیارى از 

  Bor1984؛ ،Buswell  وWatson) کشورها به حساب مى آید

 Watkins 1990؛ ،Jones و Fthenakis و همکاران، 1989؛

هاى  سلول  شمارش   .(1994  ،Fthenakis 1991؛  همکاران،  و 

سوماتیک شیر در حیوانات شیرى، ابزارى کمکى در شناسایى پاتوژن 

پستانى،  داخل  جدید  هاى  عفونت  بروز  میزان  کننده،  درگیر  هاى 

میزان بهبود خودبخودى و منشا عفونت است. یکى از روش هاى 

کالیفرنیایى  پستان  ورم  آزمون  بالینى،  تحت  پستان  ورم  تشخیص 

(California Mastitis Test) است که در گاو استاندارد شده 

است ولى دقت  آن در میش و بز ماده کمتر است. زیرا توانایى این 

آزمون براى پیش بینى و تشخیص عفونت داخل پستانى در میش 

دارد.  بستگى  گله  در  کننده ى آن  ایجاد  عوامل  و  میزان شیوع  به 

معاینات  همراه  به  بیوشیمیایى  و  شناسى  خون  هاى  آزمون  ضمنا 

1974؛   ،Kelly) هستند  ضرورى  تشخیص  براى  بیمار   بالینى 

 Oyewale و  Olowookorun، 1986). آزمون هاى خون 

سالمت  وضعیت  ارزیابى  براى  مهم  ابزارى  بیوشمیایى  و  شناسى 

حیوانات مزرعه و حتى ضرورى براى پرورش ارگانیک حیوانات به 

حساب مى آید. آنالیز خون شناسى (Polizopoulou، 2010) و 

بیوشیمیایى (Braun و همکاران، 2010)  به عنوان بخش ضرورى 

افتراقى و  اند، و غالبا براى تشخیص  بالینى بحث شده  از معاینات 

و   Braun ) گیرند  مى  قرار  استفاده  مورد  آگهى  پیش  تعیین  یا 

و  شناسى  خون  هاى  آزمون  اهمیت  رغم  على   .(2010 همکاران، 

بیوشیمیایى، همواره باید با احتیاط تفسیر شوند. زیرا عوامل زیادى 

و   Mahieu ) باشند  گذار  تاثیر  آنها  بر  توانند  مى  ویژه فصل  به 

همکاران، 2007؛  Adewuyi و Adu، 1984). بنابراین هدف از 

انجام این مطالعه ارزیابى تاثیر فصل و برخى از فراسنجه هاى خون 

شناسى و بیوشیمیایى در ورم پستان تحت بالینى میش هاى استان 

سمنان بود. 

مواد و روش کار

حیوانات

این مطالعه در طى فاصله شهریور 92 تا شهریور 93،  بر روى 1142 

میش در منطقه ى سمنان در دو فصل بهار، تابستان و اوائل پائیز 

1392 انجام شد.  هنگام زایمان میش ها وقتى است که گله در بهار، 

تابستان و اوایل پاییز در مرتع مشغول چرا هستند.  بره ها براى 120 

تا 150 روز همراه میش ها نگهدارى مى شوند. اطالعات مربوط به 

سن و نیمه ى درگیر پستان  براى هر نمونه بالینى و تحت بالینى 

یادداشت مى شد. به ترتیب150 و 992 نمونه شیر و خون از میش 

هاى درگیر ورم پستان تحت بالینى و سالم جمع آورى شد.

جمع آورى نمونه

با  کامال  پستان،  هاى  کارتیه  و  ایستاده  حالت  در  ها  میش  ابتدا 

دستمال مرطوب و یا با آب (بسته به میزان کثیفى پستان) تمیز و 

کامال خشک گردید و سپس10 بار  نوك پستان ها با پنبه الکل 70٪ 

مجددا تمیز شد. 3 دوشش اول را دور ریخته و  5 سانتى متر معکب 

شیر را داخل لوله هاى فالکون ریخته (با ذکر نام گله، سن و تعداد 

باکترى  آزمایشات  انجام  براى  و  آزمایش)  مورد  هاى  میش  زایش 

شناسى در کنار یخ  ظرف مدت 6 ساعت به آزمایشگاه منتقل شد.

آزمون CMT براى تمام نمونه ها انجام شد و بر اساس این آزمون 

نتایج به صورت منفى، مشکوك، یک مثبت، دو مثبت و سه مثبت 

باال, در گروه مثبت هاى  نمونه هاى یک مثبت به  گزارش شد. و 

اولیه تحت بالینى قرار داده شدند. غدد پستانى بدون هیچ نارسایى 

 CMT بالینى و با شیر کامًال نرمال که از نظر باکتریولوژى و از نظر

مثبت بود به عنوان یک مورد ورم پستان تحت بالینى در نظر گرفته 

مى شد.

جمع آورى نمونه خون 

از میش هاى سالم و میش هاى مبتال به ورم پستان تحت بالینى، 

دو نمونه خون مجزا اخذ گردید. یک نمونه خون در لوله هاى خألدار 

شناسى  خون  آزمایشات  انجام  براى   EDTA انعقاد  ضد  حاوى 

لوله  در  دوم  نمونه  شد.  گرفته  پالسما،  فیبرینوژن  گیرى  اندازه  و 

اندازه گیرى غلظت پروتئین تام سرم، گرفته شد.   هاى ساده براى 

سپس نمونه هاى خون در 3000 دور در دقیقه براى مدت 10 دقیقه 

درجه   -20 فریزر  در  اپندورف  هاى  لوله  در  را  سرم  و  سانتریفیوژ 

سانتیگراد تا زمان انجام آزمایشات بیوشیمیایى نگهدارى شدند. 

آزمون هاى باکترى شناسى

 تمام نمونه هاى شیر در آزمایشگاه ابتدا به خوبى هم زده شدند و 

یک لوپفول استاندارد (0,01 میلى لیتر) از هر نمونه ى شیر بر روى 

محیط کشت آگار خون دار حاوى 5٪ گلبول قرمز گوسفند و مک 

کانکى کشت داده شده و تمام پلیت ها براى 24 ساعت در دماى 

37 درجه سانتى گراد به صورت هوازى انکوبه شدند. اگر در طى این 

مدت رشدى مشاهده نمى شد، مجدد براى 24 ساعت دیگر انکوبه 

در  همولیز  الگوى  کلونى،  اساس  شکل  بر  ها  باکترى  شدند.  مى 
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CMT و کشت باکتریایى وجود دارد، به گونه اى که تعداد موارد 

مثبت در هر دو روش در فصل بهار بیشتر از تابستان بودند.

فراسنجه هاى خون شناسى و بیوشیمیایى بین میش هاى مبتال به 

ورم پستان تحت بالینى در فصل بهار و تابستان و بین میش هاى 

داده شده است. هیچ  نشان  در جدول 2  در همین دو فصل،  سالم 

اختالف معنى دارى در تعداد تام گلبول هاى قرمز و حجم فشرده 

گلبولى بین میش هاى مبتال به ورم پستان تحت بالینى و بین میش 

هاى سالم در دو فصل وجود نداشت. اما تعداد تام گلبول هاى سفید، 

غلظت پروتئین تام و فیبرینوژن پالسما، چه در بین میش هاى مبتال 

به ورم پستان تحت بالینى و چه در بین میش هاى سالم بطور معنى 

.(P<0/05) دارى در فصل بهار بیشتر از فصل تابستان بودند

در جدول 3 نتایج مقایسه فراسنجه هاى خون شناسى و بیوشیمیایى 

بین میش هاى مبتال به ورم پستان تحت بالینى و میش هاى سالم 

در فصل بهار و تابستان، خالصه شده است. تعداد تام گلبول هاى 

سفید، پروتئین تام سرم و فیبرینوژن پالسما در میش هاى مبتال به 

ورم پستان در مقایسه با میش هاى سالم در فصل بهار بطور معنى 

نیز   تابستان  فصل  در  نتایج  همین    .(P<0/05) بود  بیشتر  دارى 

مشاهده شد با این تفاوت که غلظت فیبرینوژن پالسما در بین دو 

گروه از میش ها اختالف معنى دارى نداشت.

بحث

ضرر  اصلى  منبع  عنوان  به  پستانى  داخل  بالینى  تحت  آلودگى  

منجر  زیرا  مى شود،  در صنعت گوسفند شیرى محسوب  اقتصادى 

به افت کمّیت و کیفیت شیر تولید شده مى شود. مطالعات گذشته در 

مورد ورم پستان تحت بالینى، نشان دادند که فاکتورهاى غیرعفونى 

مختلفى با افزایش تعداد سلول هاى سوماتیک در شیر گوسفند ارتباط 

دارند. مهمترین این فاکتورها شامل تعداد زایش، مرحله شیروارى، 

فصل و تفاوت روزانه مى باشد (Paape و همکاران، 2001). 

محیط خون دار، رنگ آمیزى گرم و روش هاى استاندارد بیوشیمیایى 

(کاتاالز، همولیز، تست گوآگوالز با پالسماى خرگوش) شناسایى مى 

نوع  از یک  بیشتر  یا  نمونه هاى شیرى که شامل 6 کلونى  شدند. 

کلونى بر روى محیط کشت بودند و یا داراى 3 نوع میکروارگانیزم یا 

بیشتر از آن و یا کمتر از 5 کلونى بودند به ترتیب به عنوان عفونى، 

آلوده و غیر عفونى تلقى مى شدند.

آزمایشات خون شناسى و بیوشیمیایى

هاى  گلبول  فشرده  حجم   ،(RBC) قرمز  هاى  گلبول  تام  تعداد 

اندازه   ،(WBC) سفید  هاى  گلبول  تام  تعداد  و   (PCV) قرمز 

از  با استفاده  تام سرم به روش بیوره  گیرى شدند. غلظت پروتئین 

غلظت  شد.  تعیین  اسپکتروفتومتر  با  و  شیمى  زیست  تجارى  کیت 

این  انجام  براى  گیرى شد.  اندازه  رفراکتومتر  با  پالسما  فیبرینوژن 

سپس  و  کرده  صفر  (بالنک)  مقطر  آب  با  را  رفرکتومتر  ابتدا  کار، 

نمونه هاى پالسما را بر روى آن قرار داده و غلظت فیبرینوژن قرائت 

مى شد. 

آنالیز آمارى

تجزیه و تحلیل آمارى داده ها توسط نرم افزار SPSS (نسخه 11) 

انجام شد. از ANOVA براى مقایسه بین داده ها نیز استفاده شد. 

نتایج

تعداد نمونه هاى مثبت در CMT و کشت باکتریایى به ترتیب در 

دو فصل بهار و تابستان در جدول 1 نشان داده شده است. بر طبق 

فصل  در   CMT در  مثبت  هاى  نمونه  درصد  جدول،  این  نتایج 

بهار 18/2٪ و در فصل تابستان 11/72٪ بود و درصد نمونه هاى 

مثبت در کشت باکتریایى در فصل بهار 16/94٪ و در فصل تابستان 

روش  بین  همبستگى  است  مشخص  که  همانگونه  بود.   ٪10/97

مجموعکشت -کشت +فصل

بهار

CMT +11727144

 CMT 17630647

134657791مجموع

تابستان

CMT +361147

CMT 8346354

44357401مجموع
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ارزیابى  براى  مهمى  ابزار  بیوشیمیایى  و  شناسى  خون  هاى  تست 

باشند.  مى  فارم  حیوانات  در  بیمارى  تشخیص  و  سالمتى  شرایط 

آنالیزهاى خون شناسى (Polizopoulou، 2010) و بیوشیمیایى 

بالینى هستند  معاینات  جزء ضرورى  و همکاران،2010)   Braun)

یا پیش آگهى بیمارى اشاره مى  که اغلب به تشخیص اختصاصى 

هاى  گونه  در  ها  بیمارى  از  آگهى  پیش  و  تشخیص  براى  کنند. 

مختلف حیوانى مى توان از پروتئین هاى فاز حاد مثل پروتئین تام 

و فیبرینوژن استفاده کرد. همچنین براى شناسایى حیوانات مبتال به 

بیمارى هاى تحت بالینى،  استفاده از پروتئین هاى فاز حاد سفارش 

همکاران،  و   Binev) نژاد  مثل  مختلف  عوامل  تأثیر  است.  شده 

و   Baumgartner) فصل  و  حاملگى  شیروارى،  سن،   ،(2007

Pernthaner، 1994) بر فراسنجه هاى خونى در گوسفندان سالم 

شرح داده شده است. همانگونه که مشخص است عواملى مثل فصل 

و مرحله شیروارى بین گوسفندان سالم و مبتال به ورم پستان تحت 

بالینى مشترکند.

بین نتایج CMT و کشت باکتریایى براى نمونه هاى شیر توافق 

وجود دارد (جدول 1). میزان آلودگى در نمونه هاى شیر جمع آورى 

و  باکتریایى  کشت  با  ترتیب  به  مطالعه  این  در  گوسفند  از  شده 

از تابستان (٪10/97  CMT در بهار (16/94٪ و 18/2٪) بیشتر 

و 11/72٪) بود. 

در این مطالعه، همه ى فراسنجه هاى خون شناسى و بیموشیمیایى 

آنالیز شده بین میش هاى آلوده به ورم پستان تحت بالینى و سالم 

در فصل بهار بیشتر از فصل تابستان بودند، به گونه اى که تعداد تام 

گلبول هاى سفید، غلظت پروتئین تام سرم و فیبرینوژن پالسما در 

هر دو گروه از میش ها بطور معنى دارى (P<0/05) در بهار بیشتر 

 Baumgartner نتایج  با  نتایج  این   .(2 (جدول  بود  تابستان  از 

خون  هاى  فراسنجه  دادند  نشان  که   (1994)  Pernthaner و 

شناسى و پروتئین تام سرم در گوسفندان سالم در فصل پاییز بیشتر 

RBCWBCPCVT pr.Fibتعدادگوسفندان درگیر ورم پستان تحت بالینىفصل

1176450486491029/838/660/47بهار

366348285463727/747/540/36تابستان

**Ns*Nsمعنى دارى(%0/50)

گوسفندان سالم

6476301012463729/718/470/41بهار

3456283012444028/687/500/32تابستان

**Ns*Nsمعنى دارى(%0/50)

RBC: شمارش گلبولهاى قرمز، WBC: شمارش گلبولهاى سفید، PCV: حجم فشرده گلبول هاى قرمز، T pr: پروتئین تام، Fib: فیبرینوژن، Ns: غیر معنى دار، * معنى دار 

.T prفصل

1146450486491027/748/660/47گوسفندان درگیر ورم پستان تحت بالینى

6474683012463728/868/470/41گوسفندان سالم

**Ns*Nsمعنى دارى(%0/50)

366248285463729.837/540/36گوسفندان درگیر ورم پستان تحت بالینى

3456283012444029.717/500/32گوسفندان سالمتابستان

*Ns*NsNsمعنى دارى(%0/50)

RBC: شمارش گلبولهاى قرمز، WBC: شمارش گلبولهاى سفید، PCV: حجم فشرده گلبول هاى قرمز، T pr: پروتئین تام، Fib: فیبرینوژن، Ns: غیر معنى دار، * معنى دار
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از زمستان است، مطابقت داشت. Picionnae و همکاران (2011) 

و نسبت  آلفا2-گلبولین سرم  آلبومین،  براى غلظت  نشان دادند که 

آلبومین به  گلبولین در گوسفندان، ریتم فصلى وجود دارد. آنها این 

تغییرات را به تغییر میزان روشنایى و درجه حرارت در سرتاسر سال 

و   Mohemmed بوسیله  دیگرى که  مطالعه ى  در  دادند.  نسبت 

هاى  گلبول  تفریقى  و  تام  تعداد  گرفت،  (2014) صورت  همکاران 

سفید گوسفندان در تابستان بیشتر از زمستان بود.

تعداد تام گلبول هاى سفید، پروتئین تام سرم و فیبرینوژن پالسما 

در میش هاى مبتال به ورم پستان درهر دو فصل بطور معنى دارى 

غلظت  افزایش  اما   ،(P<0/05) بود  سالم  هاى  میش  از  بیشتر 

فیبرینوژن در فصل تابستان در بین میش هاى مبتال و میش هاى 

اینکه  به  توجه  با   .(3 (جدول  نبود  دار  معنى  آمارى  لحاظ  به  سالم 

نوتروفیل ها اولین سد دفاعى پستان هستند و در پاسخ به التهاب به 

سرعت به پستان مهاجرت مى کنند؛ همچنین باکترى هاى عفونت 

مى  رها  را  کموتاکتیک  فاکتورهاى  ایمنى  سیستم  اجزاء  سایر  و  زا 

سازند و این فاکتورها به عنوان سیگنال براى بسیج نوتروفیل ها به 

جایگاه هاى عفونى عمل مى کنند. بنابراین لکوسیتوز در میش هاى 

 Paape) مبتال به ورم پستان تحت بالینى به این دلیل رخ مى دهد

.(1997 ،Capuco و

غلظت پروتئین هاى فاز حاد مثل فیبیرینوژن و هاپتوگلوبین در گاو 

افزایش مى  برابر  تا 10  التهابى، 2  پاسخ هاى  و گوسفند در طول 

سیتوکین  رها شدن  به  حاد  فاز  هاى  پروتئین  مقادیر  افزایش  یابد. 

التهاب  باعث  که  است  مربوط   TNF-α نظیر  التهابى  پیش  هاى 

2003؛  همکاران،  و   Winter 2001؛   ،Eckersall) شود  مى 

شده،  ذکر  نتایج  طبق  بر   .(2012 همکاران،  و   Szczubiaał

میش  در  را  فیبرینوژن پالسما  و  سرم  تام  پروتئین  افزایش غلظت 

انتظار داشت. این  هاى مبتال به ورم پستان تحت بالینى مى توان 

بوسیله شده  القا  پستان  ورم  در  دادند  نشان  نتایج 

هاپتوگلوبین  و  فیبرینوژن  ها،  لکوسیت  دار  معنى  افزایش   

دیده مى شود. 

نتیجه گیرى   

تأثیر  فصل  که  داشت  اظهار  توان  مى  مطالعه  این  نتایج  براساس 

مشخصى بر فراسنجه هاي خون شناسى و بیوشیمیایى در گوسفندان 

سالم و مبتال به ورم پستان تحت بالینى دارد؛ و ورم پستان تحت 

بالینى تأثیر مشخصى بر فراسنجه هاي خون شناسى و بیوشیمیایى 

گوسفندان ایجاد مى کند. لذا، وقتى فراسنجه هاي خون شناسى و 

بالینى  پستان تحت  ورم  به  مبتال  میش هاى  در  بیوشیمیایى سرم 

مدنظر  هاي  فراسنجه  این  بر  را  فصل  تأثیر  باید  شوند  مى  تفسیر 

قرار داد.
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Abstract

This study was conducted to investigate the simultaneous effects of season and subclinical mastitis (SCM) 

on some hematological and biochemical parameters in ewes. Therefore 150 milk and blood samples were 

collected from SCM ewes and 992 milk and blood samples were collected from healthy ewes in spring and 

summer. 16.94% and 10.97% samples were positive for bacterial culture in spring and summer, respec-

tively. There is not any signi cant difference in results of RBC and PCV parameters in ewes with SCM 

and healthy ewes in spring and summer but total protein concentrations and plasma brinogen in both 

groups of ewes were signi cantly higher in spring than summer (P 0.05). The results of the present study 

indicated that season and SCM has prominent effect on hematological and serum biochemical parameters 

in ewes.

Key words: Hematological parameters, subclinical mastitis, Ewes, Semnan province, Iran.
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