
 ایراندامی علوم 

 (305-312)ص  1396تابستان ، 2، شمارة 48دورة 
Iranian Journal of Animal Science 

Vol 48, No 2, Summer 2017 (305-312) 

DOI: 10.22059/ijas.2017.233659.653527  
 

 

1. Body Condition Score 

* Corresponding author E-mail: alamoutih@znu.ac.ir   

  در گاوهای شیریبروز ورم پستان با روزانه  شیر شرایط بدنی وبین ارتباط بررسی 
 

 3و مهدی دهقان بنادکی *2، حمیدرضا میرزایی الموتی1مرتضی منصوریار

 کشاورزي، دانشگاه زنجان ۀدانشكد ،دانشیارو دانشجوي دکتري . 2و  1

 کرج ،دانشگاه تهران و منابع طبیعی دانشیار، پردیس کشاورزي .3

 (25/6/1396تاریخ پذیرش:  - 30/2/1396)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 ۀهفتدو چربی و پروتئین شیر در رکورد روز آزمون زایش و نیز  هنگامدر  1(BCS) ارزیابی امتیاز شرایط بدنیبا هدف این پژوهش 

و عادي تقسیم  از زایش به دو گروه گاو چاق گاو پسرأس  117. اجرا شدبالینی  زیربروز ورم پستان بالینی و  بااول پس از زایش 

. نداشتارتباط سالمت پستان زایش با  BCS ،نتایج نشان داد. اول پس از زایش گرفته شد ۀهفتدو در  ها آناز شیر  يها نمونهو  شدند

بین نسبت چربی  داري یمعنباط ارت هفتۀ اول و دوم پس از زایش داشتند. امادر  با سالمت پستان داري یمعنپروتئین و چربی شیر ارتباط 

براي ینان اطم قابلهاي  سنجهزایش و نسبت چربی به پروتئین   BCSلذا. وجود نداشت ها هفتهاز  یچیکهدر پستان التهاب  به پروتئین با

مالک  توانند یمش اول و دوم پس از زایي ها هفتهچربی شیر و پروتئین شیر در درصد ؛ ولی یستندبروز ورم پستان بالینی و زیر بالینی ن

 باشند.گاوها شیردهی دورۀ بالینی در اوایل تحت ورم پستان بروز  بینی یشپبراي مناسبی 
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ABSTRACT 
This study was conducted to evaluate the relationship between calving body condition score (BCS) as well as first 

and second milk test postpartum with clinical and subclinical mastitis prevalence. After calving 117 multiparous 

cows were divided to two groups based on their BCS as fat and normal conditioned and milk samples were taken in 

week one and two postpartum. The results showed BCS at calving time had no significant relationships with udder 

health. Milk protein and fat had significant associations with udder health in week 1 and 2 postpartum; however in 

none of weeks no meaningful relationships were found between milk fat to protein ratio with udder inflammation. 

Therefore, calving BCS and fat to protein ratio are not reliable markers for clinical or subclinical mastitis incidence; 

however milk fat and protein in week 1 and 2 postpartum can be used as proper markers for predicting subclinical 

mastitis in dairy cows at early lactation. 
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 مقدمه

و مدیریت  وساز سوختچندین سال گذشته، درک  در

زیادی را به خود  یها پژوهش ،انتقال ةدوردر گاو 

معطوف داشته است. دلیل این توجه، اهمیت حیاتی 

 سودآورشیردهی موفق و  ةیک دور آغازاین دوره برای 

 استرفاه و سالمت دام  حال یندرعبرای دامدار و 

(Drackley, 1999 اما .)اخیر، انتخاب  یها سال در

ژنتیکی از گاو شیری موجودی ساخته که هنگام زایش 

 ،بدنش (متابولیکوساز ) سوختتغییر فیزیولوژیک و 

 که یطور به؛ کند یمبه تولید شیر وادار او را  کلی به

بافت چربی و  ازحد یشب (موبیلیزاسیونجایی ) جابه

زایش یند آتوازن منفی انرژی و کلسیم و نیز التهاب فر

 وساز سوختمختلف عفونی و  های یماریبحیوان را به 

 & Drackley)سازد  یممرتبط با زایش مستعد 

Cardoso, 2014 50 به یکنزد ،شده گفته که یطور به(؛ 

این دوره  درسالمت را  چند چالشگاوها یک یا  درصد

(. در نتیجه برای Ferguson, 2001)کنند  یمتجربه 

بازده، مراقبت از حیوان و تا داشتن یک دام سالم و پر

حد امکان پیشگیری از بروز هرگونه بیماری در این 

 . استچارچوب زمانی پر چالش، بسیار مهم 

کمینه کردن  زیادی برای یها تاکنون تالش

مرتبط با زایش و افزایش توان تولیدی و  های یناهنجار

تولیدمثلی انجام شده است و راهبردهای مدیریتی و 

 ه استشدوناگونی در این راستا توصیه گ ای یهتغذ

(Drackley & Cardoso, 2014). یهاکار یافتن راه 

که  هایی دام زودهنگام ییشناسابهتر برای پیشگیری و 

ممکن است  اند یدیتولسالمتی و  یها چالشدر خطر 

بیماری پیشگیری یا به درمان  گسترشاز بروز و 

ر، . برای این منظودکنکمک چشمگیری دام  هنگامزود

ابزار  عنوان به یشوب بردهایی که امروزه کمیکی از راه

و  هامدیریتی توصیه شده است، استفاده از نشانگر

 بینی یشپدر دسترس و دیداری برای  یارهایمع

برای  یژهو بهپیرامون زایش  ةسالمت گاوها در دور

وها در این مدیریت و پایش وضعیت سالمت گا

معیاری که از  و یکی از چندین چارچوب زمانی است

 ةنشانگری برای سالمت گاوها در دور عنوان بهآن 

 دامهنگام زایش  گاو BCS پیرامون زایش توصیه شده،

. امتیاز شرایط بدنی گاو یک معیار ذهنی ذخایر است

نشانگر  عنوان به( و Roche et al., 2004انرژی بدن است )

 .شود یمغیرمستقیم وضعیت توازن انرژی استفاده 

امتیاز بدنی باال در زمان زایش را  ها ژوهشپبعضی 

بیشتر چربی در پس از زایش مرتبط  تحرکبا 

ی وساز سوخت های یناهنجاربروز  سببکه  اند دانسته

 ( و تب شیرGillund et al., 2001همچون کتوز )

(Heuer et al., 1999; Roche & Berry, 2006)  و

 ;Markusfeld, 1985عفونی چون متریت ) های یماریب

Kaneene et al., 1997( جفت ماندگی ،)Kaneene et 

al., 1997 )شود یم  . 

به  زمان زایش  BCSکه از ییها دادهبا  همسان

آزمایش شیر نیز ممکن است  یها داده، آید یمدست 

برای نظارت مصرف خوراک و توازن مواد غذایی 

 ;Svennersten-Saunja et al., 1997استفاده شوند )

Spohr & Wiesner, 1991.) 

آزمون چربی، پروتئین و نسبت چربی به پروتئین 

های  فراسنجه عنوان به( Heuer et al., 1999) شیر

توازن مواد غذایی توصیف شده است. طی توازن منفی 

به  گرایشانرژی پس از زایش، غلظت چربی شیر 

به کاهش دارد. از  گرایشافزایش و غلظت پروتئین 

نسبت چربی به پروتئین که  یشنهادشدهپ رو ینا

انرژی خوراک استفاده  نبود ةیک نشانگر بالقو عنوان به

نشانگر  تواند یم( و حتی Grieve et al., 1986) شود

مرتبط با  های یماریبی برای بروز بعضی سودمند

که باال بودن  شده مشاهدهزایش باشد. در این راستا، 

 ( خطرFP1) 1اول آزموننسبت چربی به پروتئین در 

برابر افزایش  6/8( را LDA) 2شیردان ییجا جابه

ی برای سودمندنشانگر  تواند یم  FP1؛ بنابرایندهد یم

 LDA (Geishauser ۀاستعداد گاو به توسع بینی یشپ

et al., 1997 زمینه( باشد. در این Heuer et al. 

نشانگر  تواند یم FP1گزارش کردند که  (1999)

پس از زایش،  های مارییببر بروز  تری یناناطم قابل

زایش باشد  BCS باروری و تولید شیر نسبت به

(Heuer et al., 1999  .) 

در مورد ارزشمندی این  ها داده، همه ین ا با

برخی  که یطور بههمیشه سازگار نبوده است،  نشانگرها

                                                                               
1. Fat to Protein ratio 

2. Left displaced abomasum 
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زایش بر بروز بیماری یا بر   BCSبرای  داری یمعناثر 

 ;Geaarhart et al., 1990سالمت گاو مشاهده نکردند )

Ruegg & Milton, 1995 در رابطه با  ها داده( و یا

ها بر بروز بعضی از  کننده بینی ارتباط این پیش

 شمار یها دادهمانند ورم پستان با استفاده از  ها یماریب

محدود است  شدت به( SCCپیکری ) های یاخته

(Benzaquen et al., 2007; Roche et al., 2009a .)

SCC شاخصی از عفونت درون پستانی یا ورم  عنوان به

. در این رابطه معدود آید به شمار میزیر بالینی 

زایش با ورم پستان بالینی و  BCSکه ارتباط  ییها داده

SCC   داشته است.  هایی یکاستنیز  اند یدهسنجرا

 5بررسی جمعیت گاو چاق تنها  سهمثال در  عنوان به

است و نیز در یکی از  هشد یمرا شامل  گاوهادرصد 

آستانه برای گاو چاق پایین بوده است )باالتر از  ها آن

 ,.Ruegg & Milton, 1995; Berry et al ) (5/3امتیاز 

2007c; Heuer et al., 1999). 

و زایش  BCS این بررسی ارزیابی های هدف

 عنوان بهروزانه شیر آزمون اول و دوم  ۀهفت های داده

ندگانه و سنجش ارزشمند بودن معیارهای دیداری چ

کننده بر  بینی یشپابزارهای مدیریتی  عنوان به ها آن

 .استبروز ورم پستان بالینی و زیر بالینی 

 

 ها روشمواد و 

در جنوب واقع تجاری واحد گاوداری این آزمایش در یک 

گاوها از  .شدانجام  (هلشتاین ةگاو شیرد 1100 )باتهران 

دام پیش  یها گروه های یگاهجاروز پیش از زایش به  28

متر( منتقل شدند. در این دوره  35در  55) از زایش

طور آزادانه حاوی  به( TMR) 1جیرة کامل مخلوط گاوها با

بر  مبنای  80:20با نسبت علوفه به کنسانتره  ای یرهج

اصلی  یها خشک تغذیه شدند. پس از ظهور نشانه ةماد

ی زایش قرار گرفتند و انفراد های یگاهزایش، گاوها در جا

 ها یرهج ۀساعت پس از زایش در آنجا ماندند. هم 24تا 

برای یک گاو شیری  ای یرهج یازهایسازی ن وردهآبرای بر

بار  سهگاوها  ۀ(. همNRC, 2001شیرده متوازن شدند )

ها آزادانه در  زمان ۀهم ،و آب شدند یدر روز دوشیده م

 ها بود. اختیار آن

                                                                               
1. Total Mixed Ration 

 ها دام

گاو سالم چند بار زایش رأس  117یق، تحقدر این 

 بررسیپس از زایش  درنگ یهلشتاین باز نژاد کرده 

هنگام زایش از میان  BCS پایۀبر  گاوهاشدند. این 

 شمار که یطور بهگاو انتخاب شدند،  530حدود 

 شمار( برابر با BCS>4) باال یا چاق BCSگاوهایی با 

 ۀدر هم ( باشد.BCS=3.25-3.5) عادی BCSبا  گاوها

روش پس از زایش با استفاده از  درنگ بی BCSگاوها، 

= چاق( 5= بسیار الغر و 1)ی ا نمره 5 یازبندیامت

داده شد.  Ferguson et al. (1994)شده توسط  توصیف

اول و دوم  ۀدر هفت ها دام همۀشیر نیز برای  یها نمونه

، درصد چربی  SCCپس از زایش گرفته و برای تعیین

به آزمایشگاه مرکزی شیر  درنگ بیشیر و پروتئین 

 واقع در شهریار فرستاده شد.

مربوط  یها دادهآماری  وتحلیل یهتجزپیش از 

شدند. شامل  بندی یمتقسمتفاوت گروه  سهبه   SCCبه

 یاخته 200000زیر  ها آن SCCکه  ییها دام -1کالس 

با پستان غیرعفونی؛  ییها دامبود، گروه  لیتر یلیمدر 

گروه  SCC 200000-500000با  ییها دام -2کالس 

 SCCبا  ییها دام -3دچار عفونت خفیف و  یها دام

با عفونت باال در نظر گرفته  یها دام 500000باالتر از 

 .(Smith, 1996) شدند

 

 آماری وتحلیل یهتجز

 )ویرایش SASافزار  ها با استفاده از نرم داده وتحلیل یهتجز

 داری یآزمون معن انجام شد. MIXED ۀ( و روی2/9

کرامر انجام  -توکیروش میانگین مربعات با استفاده از 

بودن ارتباط بین متغیرها  دار یبررسی معنبرای پذیرفت. 

تأثیر استفاده شد. بررسی  2از آزمون همبستگی پیرسون

شیر و  های ، و ترکیبBCSمستقل مانند  یرهایمتغ

ن بالینی ورم پستایی دوتا ۀبر متغیر وابست یشانها نسبت

افزار  در نرم GENMODE ۀاز رگرسیون لجستیک و روی

 .استفاده شد. یادشده بنا بر مدل زیر
Logit{P(Y=1|X)} = CG + e 

لوگ موارد مثبت Logit{P(Y=1|X)} که در آن 

اثر ثابت گروه هم دوره  CGمتغیرهای مستقل،  رخداد

 اثر باقیمانده بود. eو 

                                                                               
2. Pearson 



 ... بروز با روزانه شیر و بدنی شرایط بین ارتباط بررسیمنصوریار و همکاران:  308

 

 نتایج

چربی، آزمون امتیاز بدنی و های  فراسنجهنتایج ارتباط 

اول و دوم  ۀپروتئین و نسبت چربی و پروتئین در هفت

آورده شده است.  1 در جدول SCCزایش با پس از 

BCS بر  داری یزمان زایش تأثیر معنSCC دوم  ۀهفت

میانگین مربعات  ۀتوجه به مقایس با که یطور داشت. به

SCC  اثرBCS  2و  1بر کالس SCC  ۀتو تنها در هف 

بر  BCS(. همچنین تأثیر >05/0P) بود دار یدوم معن

به  گرایشنیز  3و  1 کالس SCCمیانگین  ۀمقایس

 BCS( ولی ارتباط =056/0P) نشان داد داری یمعن

 دیگر مشاهده نشد. یها هفتهدر  SCCزایش برای 

اول با سالمت  ۀچربی شیر در هفت آزمونارتباطی از 

 SCCدوم با  ۀی هفتچربآزمون اما  ،پستان یافت نشد

( و >05/0P) نشان دادند داری یمعن ۀرابط 3و  2کالس 

، =06/0P) بود داری یگرایش به معن 3و  1بین دو کالس 

اول  ۀپروتئین هفتآزمون (. مخالف با چربی اما 1جدول 

اول  ۀپیکری در هفت های یاختهبا  داری یارتباط معن

 3و  1س در کال SCCمیانگین مربعات  که یطور داشت به

 3و 2( و کالس >01/0P) بود دار یاز لحاظ آماری معن

(. اما ارتباطی =06/0P) داشت داری یگرایش به معن

 یها اول بر کالس ۀاز آزمون پروتئین هفت داری یمعن

چندانی ی ها گذاریمتفاوت اثر یها در هفته SCCمختلف 

از  داری یاول ارتباط معن ۀمشاهده نشد. همانند با هفت

دوم بر شاخص سالمت پستان  ۀپروتئین هفتآزمون 

 1میانگین مربعات هر دو کالس  که یطور مشاهده شد. به

(. >01/0P) نشان دادند داری یتفاوت معن 3با کالس  2 و

ارتباط  یا نسبت چربی به پروتئین در هیچ هفته

 پیکری نشان نداد های یاختهبا شمار  داری یمعن

 (.1جدول)

را همبستگی پیرسون  های نتایج ضریب 2جدول 

بودن یا  دار یمعن ۀکه برای آزمایش فرضیدهد  یمنشان 

. درصد ارائه شده استنبودن ارتباط متغیرها با همدیگر 

با  داری یاول ارتباط معن ۀهفتآزمون  ینچربی و پروتئ

SCC دهد  یسوم نشان م ۀهفت(05/0P< همچنین .)

 SCCبا  داری یدرصد پروتئین آزمون اول ارتباط معن

 ۀ(. چربی و پروتئین هفت>01/0P) اول نیز داشت ۀهفت

 دوم رابطه داشت ۀهفت SCCبا  داری یطور معن دوم نیز به

(05/0P<ولی ارتباط معن )با شاخص سالمت  داری ی

(. 2)جدول  سوم یا چهارم نداشت یها پستان در هفته

ارتباطی بین نسبت چربی و پروتئین با سالمت پستان در 

 ها مشاهده نشد. فتهاز ه کدام یچه

 تجزیۀاز  آمده دست بههای همبستگی  ضریب

 یزانتأثیری بر م BCS دهد، یهمبستگی پیرسون نشان م

SCC مختلف نداشته است. یها در هفته 

رگرسیون  داری یهمچنین نتایج از آزمون معن

دوتایی ورم پستان بالینی نشان  یها لجستیک از داده

، چربی، پروتئین و BCSهای  هیچیک از فراسنجه ،داد

اول و دوم  ۀچربی و پروتئین در آزمون هفت یها نسبت

بر بروز ورم پستان  داری یمعنتأثیر پس از زایش 

 نداشتند.
 

 پس از زایش 4تا  1 یها در هفته SCCکالس مختلف  سه. میانگین حداقل مربعات متغیرهای مختلف در 1جدول
Table 1. Least squared means of different variables in 3 classes of SCC in week 1 to 4 after calving 

FP2 FP1 PRO2 FAT2 PRO1 FAT1 Calving BCS  

       SCC1 
1.30 1.20 3.44 4.47 3.82a 4.65 3.66 Class 1 
1.40 1.22 3.27a 4.60 4.21 4.86 3.61 Class 2 
1.20 0.97 3.55b 4.25 5.18b 4.57 3.60 Class 3 

       

SCC2 
1.30 0.97 3.30c 4.28 4.66 4.23 3.41a Class 1 
1.21 1.33 3.28c 3.95a 4.19 5.30 3.76b Class 2 
1.40 1.08 3.68d 5.09b 4.36 4.54 3.70 Class 3 

       

SCC3 

1.35 1.06 3.44 4.60 4.56 4.38 3.64 Class 1 

1.29 1.29 3.41 4.35 3.93 5.02 3.65 Class 2 

1.27 1.03 3.41 4.37 4.72 4.67 3.58 Class 3 
       

SCC4 

1.26 1.28 3.40 4.28 4.18 5.18 3.65 Class 1 

1.22 0.84 3.53 4.33 5.00 3.84 3.65 Class 2 

1.42 1.26 3.34 4.71 4.03 5.04 3.56 Class 3 

 (. >05/0P) دارند دار یمعن ۀشده با همدیگر رابط تر نشان داده که پررنگ dو  c یا  bو  aی که نشانۀ های رقم
a and b or c and d that have been shown bold have a significant relationship (P<0.05). 
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شیر ، پروتئین (FAT1, FAT2شیر هفتۀ اول و دوم ) های همبستگی پیرسون امتیاز بدنی در زمان زایش، چربی . ضریب2جدول 

ا  یها در هفته بدنی های یاختهبا شمار (  FP1, 2) اول پس از زایش ۀت آن دو در دو هفتو نسب( PRO1, PRO2) هفتۀ اول و دوم
 (SCC1-4پس از زایش ) 4تا 

Table 2. Pearson coefficients correlation for calving BCS, milk fat in week 1 and 2(FAT1, FAT2), milk protein in 
week 1 and 2 (PRO1, PRO2) and their ratio (FP1 and 2) with SCC from week 1 to 4 postpartum (SCC1-4) 

SCC4 SCC3 SCC2 SCC1 Calving BCS  

-0.10 0.08 -0.02 0.10 1.00 BCS 
0.01 0.23* 0.04 0.18 -0.037 FAT1 
-0.09 0.23* 0.03 0.41** -0.013 PRO1 
0.03 0.08 0.25** 0.12 0.011 FAT2 
0.03 0.17 0.42** 0.44** 0.028 PRO2 
0.06 0.00 0.00 -0.11 -0.001 FAT/PRO1 
0.05 -0.02 0.01 -0.05 -0.013 FAT/PRO2 

 .Significantly differences at 5 and 1% probability levels, respectively :** ,*              درصد.  1و  5دار در سطح احتمال و **: به ترتیب اختالف معنی* 

 
م پستان ور یرهای مختلف بر بروزمتغآمده از تجزیۀ تحلیل به روش رگرسیون لجستیک برای تعیین تأثیر  دست . نتایج به3جدول 

 بالینی در پس از زایش
Table 3. Results from logistic regression for analyzing the effects of different variables on clinical mastitis after calving 

 B S.E. Wald df Sig.(P) Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

BCS(1) 0.387 0.497 0.606 1 0.436 1.472 0.556 3.897 
FAT1 -0.233 0.593 0.154 1 0.695 0.792 0.248 2.532 
PRO1 -0.300 0.547 0.301 1 0.583 0.741 0.253 2.165 
FP1 -0.120 2.394 0.002 1 0.960 0.887 0.008 96.759 
FAT2 0.302 2.404 0.016 1 0.900 1.353 0.012 150.499 
PRO2 -0.131 3.134 0.002 1 0.967 0.877 0.002 408.377 
FP2 -1.185 8.012 0.022 1 0.882 0.306 0.000 202033 
Constant 1.701 10.773 0.025 1 0.875 5.479   

 .Significantly differences at 5 and 1% probability levels, respectively :** ,*              درصد.  1و  5دار در سطح احتمال و **: به ترتیب اختالف معنی* 

 

 بحث

سنجۀ  تواند یزایش نم BCS ،نتایج این بررسی نشان داد

 عاملبروز ورم پستان بالینی یا  بینی یشبرای پمناسبی 

گاو عنوان شاخص سالمت پستان  به SCCبر  اثرگذاری

 بیانگرمیانگین مربعات  ۀمقایس تجزیۀباشد. گرچه 

دوم  ۀدر هفت  SCCبرای BCSبودن میانگین  دار یمعن

ولی از آنجا  است، SCC 2و  1شیردهی بین دو کالس 

های  دامداریدر دیداری  ۀعنوان یک فراسنج به  BCSکه

و  4/3زایش بین  BCSختالف ا شود یشیری استفاده م

 ۀدر هفت SCCبرای تنها اختالف بین دو کالس از  75/3

. نتایج این رسد یدوم معیار چندان قابل اتکایی به نظر نم

 Heuer etها سازگار است.  بررسی با نتایج برخی پژوهش

al. (1999) وRuegg & Milton (1995)  نیز همسان با

و ورم پستان  BCS بین داری یاین بررسی، ارتباط معن

بالینی یا زیر بالینی نیافتند. با این حال، نتایج این بررسی 

سازگار نیست که گزارش  Roche et al. (2009a)با نتایج 

و بروز ورم پستان  SCCزایش،  BCSکرد با افزایش 

 .Berry et al زمینه. در همین یابند یبالینی افزایش م

(2007a)  ند،گزارش کردهای خود  درنتایج بررسینیز 

BCS بالقوه خطرناک برای بروز سنجۀ یک  تواند یزایش م

به شمار پس از زایش  یورم پستان بالینی در روزها

به لحاظ آماری  ند؛ گرچه این ارتباط در بررسی آناآی

 ۀرابط داری یاز معن شان نبود. اما نتایج بررسی دار یمعن

پس از زایش حکایت  یروزها SCCزایش و  BCS بین

تر گرایش به داشتن  چاق یگاوها که یطور اشت، بهد

SCC بودند. گرچه  تری یینبیشتر و سالمت پستانی پا

درصد از  5شمار گاوهای چاق تنها  ندر آزمایش آنا

برای  نآنا یازبندیبود و امت یبررس کل گاوهای مورد

گاوهایی که  که یطور تعریف گاو چاق پایین بود؛ به

داشتند چاق در نظر  5/3زمان زایش امتیاز بدنی باالی 

بررسی شمار گاوهای چاق برابر  این گرفته شدند. در

عادی در نظر گرفته شد که  BCSبا شمار گاوهایی با 

درصد از جمعیت کل گاوها بود. از سویی  50شامل 

نویسندگان در این دو بررسی یادشده، ناتوان از  ،دیگر

بودند، و  SCCزایش با  BCSل ارتباط مثبت استدال

تر را  بروز باالتر ورم پستان بالینی در گاوهای چاق نآنا

به دلیل ابتالی این گاوها با کتوز دانستند که ورم 

ایمنی ناشی از  سامانۀپستان بالینی به دلیل ضعف 

 Roche et) طور ثانویه بروز یافته بود بیماری کتوز به

al., 2009a.)  
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از این بررسی ارتباطی بین  آمده دست بهج نتای

( یا دوم نسبت چربی به FP1) اول ۀهفتآزمون 

( با سالمت پستان یا بروز ورم پستان FP2پروتئین )

. هاست یبررس نتایج بالینی نشان نداد که مغایر با دیگر

با ورم پستان  FPکه ارتباط بین  ییها دادهگرچه 

ابی کرده باشند بالینی یا حتی زیر بالینی را ارزی

در نتایج  Heuer et al. (1999)محدود است.  شدت به

ورم پستان بالینی  میزان ،گزارش کردهای خود  بررسی

باال بیشتر  FP1پس از زایش در گاوهایی با  ةدر دور

عدد  عنوان بهو باالتر را  5/1 بود. این نویسندگان نسبت

آن  باالتر از FP1آستانه معرفی کردند که در مقادیر 

و عفونی از جمله ورم  یوساز سوخت های یماریبخطر 

نشانگری ارزشمند از توازن  FP. رود یمپستان باال 

 Zink etمنفی انرژی در گاوهای پس از زایش است )

al., 2014 )با  ها دام که یطور بهFP  در  5/1باالتر از

(؛ Heuer et al., 1999خطر باالتر توازن منفی انرژی )

وایل شیردهی بودند. این پژوهشگران چنین در ا یژهو به

 طور بهکردند که شدت بیشتر توازن منفی انرژی  بیان

التهاب  که یطور بهمثبت با ورم پستان در ارتباط است 

 SCCتوازن منفی انرژی ناشی از  تأثیرپستان ناشی از 

 Van Straten et) استورم پستان  یشتربباالتر و بروز 

al., 2009 بررسی این اینکه در دلیل  رسد یم(. به نظر

با سالمت پستان یا بروز ورم  FPارتباطی از نسبت 

 ها داماز  هیچیککه  باشدپستان بالینی یافت نشد این 

 5/1، نسبت چربی به پروتئین باالی آزموندر هر دو 

( در بررسی FP>1.5)یعنی  نداشتند. این آستانه

Heuer et al. (1999) رای بروز خطر ب ۀآستان عنوان به

 . گرچهبه شمار آمدمختلف پس از زایش  های یماریب

 FP1شده برای  توصیه ۀآستان ها پژوهشبرخی از  نتایج

 ,.Geishause et alمعرفی کردند) 5/1تا  35/1را بین 

1997; Hamann & Kromker, 1997; Namjo et al., .

2016; Dirksen et al., 1997 .)Toni et al. (2011)  اما

 که یطور بهمعرفی کرد؛  2را باالی  یزاناین م ۀآستان

 هایی یماریببروز باالتری در  2باالی  FP1گاوهایی با 

چون متریت، اندومتریت و برگشتگی شیردان داشتند. 

بر  FPتأثیر  ها پژوهشاز این  هیچیکبه هر صورت در 

 .شدن وتحلیل یهتجزورم پستان بالینی یا زیر بالینی 

بی به پروتئین که نشانگر یا چر یها برخالف نسبت

ای بر بروز ورم پستان بالینی یا زیر  کننده بینی پیش

درصد  ،ها نشان داد داده وتحلیل یهبالینی نبودند، تجز

گرهای  نشانه تواند یچربی و یا پروتئین به تنهایی م

 که یطور برای سالمت پستان باشند بهی تر مطمئن

اول  ۀفتهای همبستگی آزمون پروتئین در ه ضریب

و  1 یها در هفته SCCبا  داری یهمبستگی مثبت معن

دوم همبستگی  ۀو درصد پروتئین در آزمون هفت 3

(. 2)جدول داشت 2و  1 های در هفته داری یمثبت معن

ها سازگار بود  نتایج این بررسی با نتایج دیگر پژوهش

در شیر با درصد  SCCها نیز ارتباط مثبتی بین  که آن

 ;Auldist et al., 1995) شاهده کردندپروتئین شیر م

Klei et al., 1998; Pereira et al., 1999 گرچه .)

با پروتئین شیر  SCCارتباطی بین  ها یبرخی بررس

توضیح  رسد ی(. به نظر مVerdi et al., 1987) نیافتند

در این  SCCبرای همبستگی مثبت پروتئین شیر با 

یند آدر آغاز فر کوالریبررسی، افزایشی در نفوذپذیری و

جریان بیشتر سبب بیماری ورم پستان باشد که 

(. Schultz, 1977) شود یسرم به شیر م های ینپروتئ

 این این توضیح بسیار با نتایج اختالف میانگین مربعات

؛ 3و  1گروه بین گاوهای  ۀاز  مقایس ناشیپژوهش 

در مقایسه با گاوهای  SCC<200000یعنی گاوهایی با 

طور که در  همخوانی دارد. همان SCC>500000با 

میانگین درصد پروتئین شیر  شود یمشاهده م 1جدول 

و در گاوهای  82/3، 1در کالس  SCCبرای گاوهایی با 

باالتر است و  دار یطور معن است که به 18/5، 3کالس 

این است که با افزایش شدت گرفتن  ةدهند نشان

به پستان  افتهی عفونت درون پستانی میزان پروتئین راه

 نیز افزایش یافته است.

 ۀچربی شیر در هفت میزانهمانند با پروتئین شیر، 

در  SCCاول و دوم به ترتیب همبستگی مثبتی با 

میانگین  ۀسوم و دوم داشت. گرچه مقایس های هفته

 SCCمختلف  یها کالساول برای  ۀهفت آزمونچربی 

چربی  زمونآنبود اما  دار یمعن ها هفتهاز  کدام یچهدر 

متناظر اختالف  ۀهفتدر  3و 2دوم بین کالس  ۀهفت

نتایج (. نتایج این بررسی با 1)جدول  داشت داری یمعن

( Fernandes et al., 2004) سازگار ها پژوهشبعضی از 

 ;Pereira et al., 1999و با برخی دیگر ناسازگار است )

Munro et al., 1984چرا چربی شیر ینکههرحال ا ( به 
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 است، درک نشده یخوب بهدارد  SCCباط مثبتی با ارت

 (سنتزساخت )افزایش  تواند یماما یک احتمال 

 رویاروییپستانی اسید چرب برای فراهم کردن انرژی 

با التهاب پستانی باشد. گرچه محققان دیگری برخالف 

این فرضیه را برای چربی کمتر در شیر گاوهایی با 

SCC  شی با استفاده از در پژوهباال گزارش کردند؛

گاو شیری پژوهشگران  1250آمده از  دست های به داده

یعنی ، SCCدار بین چربی شیر و  یمعنارتباط منفی 

های بافت  یاختهچربی توسط  اختکاهش در س

را  (Schultz, 1977) پستانی ةغد (اپیتلیال) پوششی

 .(Daghigh Kia et al., 2016گزارش کردند )

 گیری یجهنت

 ینانیاطم قابل ةکنند بینی گاو پیش BCSرسی در این بر

برای بروز ورم پستان بالینی و زیر بالینی نبود. نسبت 

هفتگی ی ها آزموناز  کدام یچهچربی و پروتئین نیز در 

نتوانست نشانگر خوبی برای احتمال بروز بیماری ورم 

. گرچه نتایج باشدپستان یا ارتباطی با سالمت پستان 

پروتئین شیر و به میزان کمتر  ،داین بررسی نشان دا

نشانگر خوبی برای سالمت پستان  تواند یمچربی شیر 

یا احتمال بروز ورم پستان زیر بالینی باشد. گرچه 

احتمال بروز  ةکنند بینی پیشی ها سازهاز  کدام یچه

 ورم پستان بالینی نبودند. 
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