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چکیده
قسمت در گرفت. انجام قسمت) هر د ر راس 10) هلشتین 20 راس گاو شـیري بر روي و قسـمت دو در مطالعه این
پتاسیم، کلر سد یم، چربی، الکتوز، پروتئین، میزان سوماتیک، سلولهاي شامل: تعداد شـیر مختلف اول، اجزاي
با یکد یگر و بررسی شیر باقیمانده و انتهایی اصلی، شـیر شیر سیسترنی، شیر پیششیر، قسـمتهاي در pH و
Staphylococcus باکتري تلقیح توسـط پستان کارتیههاي از یکی در دوم مطالعه، قسمت در گردید. مقایسـه
کارتیههاي از حاصل مختلف شیر قسـمتهاي در شیر اجزاي و سـپس گردید ایجاد حاد پسـتان تورم ،aureus
میزان و سـوماتیک تعد اد سلولهاي سـالم گاوهاي در گردید. مقایسـه یکدیگر با و اندازهگیري سـالم و عفونی
باقیمانده شیر و انتهایی قسـمتهاي د ر آنها افزایش بود ه و برخورد ار صعود ي روند از شیرد وشـی طول د ر چربی
شیرد وشی طول در الکتوز پروتئین و میزان درحالیکه بود، معنیدار اصلی شیر قسـمت هاي ابتدایی و به نسـبت
پتاسیم، سدیم، الکتوز، پروتئین، از نظر مختلف شیر قسمتهاي اختالف موجود بین و د اده نشان را نزولی روند
طور به سوماتیک تعد اد سـلولهاي نسـبت به کارتیههاي سـالم، عفونی کارتیههاي د ر معنیدار نبود. pH کلر و
پروتئین، میـزان نظر بود. از معنیداري برخوردار کاهـش از میزان الکتوز یافت، درحالیکه افزایـش معنـیداري
نتایج نگردید. معنیداري مشاهده اختالف سالم کارتیههاي عفونی و بین نیز pH و کلر پتاسـیم، سـدیم، چربی،
کیفیت و پستان سالمت ارزیابی و شیر روي بر آزمایشات انجام منظور به که میدهد نشان مطالعه از این حاصل
باقیمانده شیر انتهایی و شیر قسمتهاي پیششیر، زیرا گرد ند، تهیه شیر اصلی یا و تام شیر نمونهها از باید شیر

میدهند. نشان شیر اجزاي از برخی نظر توجهی را از قابل تغییرات اصلی شیر با مقایسه در

شیر شیري، گاو سوماتیک، سلولهاي پستان، تورم کلید ي: کلمات
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Comparative study of milk composition in various milk fractions of healthy and mastitic dairy cattle

By: J. Ahmadpanahi, School of Verterinary Medicine. Semnan University .

In this study, 20 healthy holstein dairy cattle were used in two separately phases (10 cows in each part). In the 

first study, some milk composition such as somatic cell count, milk protein, fat, lactose, sodium, potassium 

and chloride concentration and milk pH were measured in 5 milk fractions containing foremilk, cisternal milk, 

main milk, stripping milk and residual milk. The results were compared together. In the second study, acute 

mastitis was induced in the cows by inoculation of Staphylococcus aureus in one quarter of the mammary 

glands. Above components of 5 milk fractions were measured in infected and healthy quarters and compared 

together. In healthy cattle, a significant increasing trend in somatic cell count and fat concentration were 

observed from foremilk and main milk toward stripping and residual milk. Whereas milk pH, lactose, protein, 

sodium, potassium and chloride concentration were not different significantly between various milk fractions. 

Somatic cell count was increased significantly in infected quarters compared with healthy quarters, whereas 

lactose concentration significantly decreased in the infected quarters. No significant differences in milk pH, 

fat, protein, sodium, potassium and chloride concentration were observed in the infected and healthy quarters. 

In conclusion, this study revealed that for analytical purpose, it is particularly important to take milk samples 

from the total milk or main milk, because there are noticeable changes in milk composition of foremilk and 

stripping or residual milk. This study revealed that for analytical purposes and assessment of milk quality or 

udder health, it is particularly important to take milk samples from the total milk, because there are noticeable 

changes in milk composition of various milk fractions.
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مقدمه
به ــبت نس مقاومت این حیوان کاهش و ــتانی در گاو پس هاي ــت عفون
این و ــده ش ــتان پس تورم بالینی و حاد فرم بروز به بیماريزا منجر عوامل
ــمار میرود. در به ش گاو پرورش در مهم ــائل مس یکی از عنوان ــه به عارض
گاوهاي بین در بیماریها شایعترین از یکی پستان تورم کشورها، از بسیاري
شمار به عوامل آن شایعترین از یکی نیز Staph. aureus است(9) و شیري
از اما ایجاد میکند، پستان را حاد تورم فرم بیماریزا غالباًَ عامل این میرود.
ــتان پس تورم فرم به نمیگیرد، کامل انجام طور به د رمان معموالًَ آنجاییکه
طریق از ــه اینک بر عالوه ــتان پس تورم ــل می گردد (7). بالینی تبدی ــت تح
اقتصادي بروز خسارات سبب دام حذف و درمان ــیر، هزینه تولید ش کاهش
فرم دو هر ــن می دهد (22). همچنی کاهش نیز ــیر را ش کیفیت ــردد ، میگ
حیوان نیز اثرات باروري روي بر میتوانند ــتان پس تورم بالینی تحت و حاد
با ــال 2005 در س و همکارانش Huszenicza .(4) برجاي گذارند نامطلوبی
تورم پستان که دادند ــان نش ــتان پس تورم به مبتال گاوهاي بر روي مطالعه
دهد. قرار تاثیر تحت زایمان از پس را تخمدان مجدد فعالیت شروع میتواند
لوتئولیز2 و یا فولیکولر1 کردن فاز طوالنیتر میتواند با پستان تورم عالوه به

گردد. باروري قدرت در اختالل سبب فولیکولها هنگام زود
به علت ــاً غالب ــت که اس ــتان پس بافت التهاب ــتان به مفهوم پس تورم
غده ــه ب باکتريها ــود. تهاجم میش ایجاد باکتریها از ــل حاص ــاي عفونته
نتیجه بروز و در ــتان پس دفاعی و ایمنی ــتم ــبب تحریک سیس س ــتان پس

شاخصی شیر سوماتیک تعداد سلولهاي میگردد (8). التهابی واکنشهاي
در .(22 ،21 ،8) ــت اس ــلولی س ایمنی از د فاع حاصل میزان تعیین جهت
شمار به پستان ــتم دفاعی سیس از بخشی شیر سوماتیک ــلولهاي واقع س
عهده ــر را ب مهمی ــش ــتانی نق پس عفونتهاي با در مقابله ــه ــد ک میرون
و ماکروفاژها پلیمورفونوکلیر نوتروفیلهاي اپیتلیال، ــلولهاي س دارند(4).
مواد ي ترشح با که میگرد ند ــوب محس سوماتیک ــلولهاي س عمدهترین از
تومور5 ــروز آلفاي نک ــور فاکت آنزیمها، ــیموکینز4، ش ــیتوکینز3، س ــر نظی
این در .(12 ،8) ــد می کنن ــارزه مب باکتریها تهاجم ــا ب ــن8-6 اینترلوکی و
را در ــلول سوماتیک س عمد هترین ترتیب به و نوتروفیلها ماکروفاژها میان

.(4) میدهند تشکیل عفونی کارتیههاي و سالم کارتیههاي
پستان وضعیت خوبی به میتواند ــیر ــلولهاي سوماتیک ش س ترکیب
عفونت یک در مورفونوکلیر ــی پل نوتروفیل هاي نماید. افزایش ــخص مش را
مزمن میتوانند پستانی عفونت خالل د ر لنفوسیتها افزایش یا ــتانی پس حاد
تحت (22). اشکال ــوند ش شیر سوماتیک تعداد سلولهاي افزایش ــبب س
می شوند تفسیر شیر سوماتیک سلولهاي تعداد براساس پستان تورم بالینی
و عملی ــب مناس چندان منظور این براي ــک باکتریولوژی ــاي روشه و (3)
جهت کافی ــیت حساس از CMT نیز 7 ــی نظیر روش های .(18) ــند نمیباش
بودن (14). پائین ــتند ــیري برخوردار نیس ش در گاوهاي غربالگري ــت تس
شیري گاوهاي را در تورم پستان به ابتال خطر ــیر، ش سوماتیک ــلولهاي س
سلولهاي تعداد د ر بیشترین افزایش عالوه به .(20 ،19 ،6) میدهد افزایش
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با آن افزایش کمترین و Staph aureus از حاصل عفونتهاي با ــوماتیک، س
سالم، پستان یک د ر است(5). گردیده گزارش E. coli از حاصل عفونتهاي
50000 تا 200000 از ــوماتیک س سلولهاي تعد اد حیوان، سن به ــته بس
تورم پستان، این صورت بروز در ــت. اس متغیر شیر میلیلیتر هر د ر ــلول س
بین چنین مواردي د ر غالباً اما ــد، برس به چند میلیون ــت اس ممکن تعداد

.(21) متغیر است در هر میلیلیتر سلول تا 500000 200000
مختلف ــل مراح ــیر در ش آن ــوماتیک س ــلولهاي س و ــیر ش ترکیب
قسمت پنج مطالعه این جهت در همین ــت(22). به اس متفاوت شیردوشی
انتهایی11 اصلی10، شیر شیر سیسترنی9، شیر شامل پیششیر8، شیر مختلف
چه قسمتها این در شود مشخص تا گردید جمعآوري باقیمانده15 ــیر ش و
همچنین مید هد. رخ آن سوماتیک سلولهاي و ــیر ش ترکیب در تغییراتی
ــلولهاي س و ــیر ش ترکیب تغییرات بوجود آمده در ــتان، پس تورم ایجاد با
نیز کارتیه هاي عفونی از مختلف شیر حاصل ــمتهاي قس د ر آن سوماتیک
تا گردید مقایسه ــالم کارتیههاي س از نمونههاي حاصل با و ــده ش ــی بررس
معمول آزمایشات انجام جهت ــمت هاي فوق قس شود کدامیک از ــخص مش

است. مناسبتر پستان سالمت تعیین و شیر بررسی

کار روش و الزم مواد
انجام شیري هلشتاین گاو راس 20 روي بر و مرحله در دو مطالعه این
در که ــتاین هلش ــیري ش گاو راس تعداد 10 اول مطالعه، مرحله در گرفت.
روزانه تولید شیر میانگین د اشتند، انتخاب شدند. قرار د وره شیردهی اواسط
راس گاو 10 نیز دوم مطالعه مرحله انجام جهت لیتر بود. ــا 8/ ±0 22/7 آنه
قرار ــیردهی ش د وره اواسط د ر همگی که ــدند ش انتخاب ــیري هلشتاین ش
جیره غذایی بود. لیتر آنها 18/7±0/9 روزانه ــیر ش تولید و میانگین ــته داش
ــبوس س از یونجه، که متعادلی بود جیره تمامی گاوها، ــتفاده براي مورد اس
کنسانتره بود و شده ــکیل تش مواد معدنی و ویتامین کاه، مکملهاي گندم،
معاینات از استفاده آنها اضافه میگردید. با به تولید شیر میزان براساس نیز
سالمت همچنین از گاوها و سالمتی از پاراکلینیکی، ــات آزمایش فیزیکی و
سومین د ومین یا در گاوها تمامی گردید. حاصل اطمینان ــتانهاي آنان پس
فاقد و طبیعی پستان ها کامًالَ وضعیت میبرد ند. به سر ــیردهی خود ش د وره
کارتیههاي از عمل آمده به باکتریولوژیک آزمایشات بود و عارضهاي هرگونه
و بیانگر سالمت منفی همگی گرفت، صورت مطالعه انجام قبل از پستان که
در شده شمارش سلولهاي سوماتیک تعداد عالوه میانگین پستانها بود. به

بود. شیر میلیلیتر هر در سلول 100000 از کمتر نیز آنها
انجام ــر) ظه از بعد 5 و صبح 8) روز در ــار ب گاوها دو ــیر ش ــید ن دوش
ــر س مطالعه، جهت الزم اخذ نمونه هاي و ــی دوش ــیر ش از میگرفت. قبل
و ــز د رصد تمی کلرهگزیدین 0/5 و ــد 70 درص اتانول ــط توس ــتانک ها پس
ــرح ش به الزم مطالعه، نمونههاي اول مرحله ضدعفونی میگردیدند. جهت

گردیدند: پستان اخذ از کارتیههاي یک هر از زیر
پیش یا شیر ــمت قس اولین ــیر به عنوان میلی لیتر اولیه ش 100 مقدار
یا شیر شیر قسمت دومین عنوان به بعدي میلیلیتر 100 ــپس و س ــیر، ش
د وشیدن از آن پس گرد ید . جمعآوري کارتیه هر از توسط دست سیسترنی
به میزان کمتر از شیر که جریان تا زمانی و ــیردوش ش ماشین توسط ــیر ش
کارتیه، هر ازاي به یافت. اد امه کرد، پیدا ــش کاه دقیقه ــر در میلیلیت 300
اصلی شیر یا شیر ــمت سوم عنوان قس به ــیر ش این میلیلیتر از 100 مقدار

انتهایی به شیر عنوان تحت شیر چهارم ــمت قس سپس ــد. ش نظر گرفته در
و جمع آوري دوشیده ــتی دس صورت به کارتیه از هر میلیلیتر 100 میزان
بین المللی اکسیتوسین 0/77 واحد شیر انتهایی، نمونه اخذ پس از گردید.
به استریل) ــیلین نرمال س میلیلیتر 100 د ر توسین ــی اکس میلی لیتر 4)
گرد ید تزریق گاوها به خارجی وداج ورید طریق از و ــدي داخل وری صورت
شیر باقیمانده عنوان تحت ــیر ش پنجم ــمت قس تزریق، از پس و یک دقیقه
ــیده و دوش ــتی دس صورت به و کارتیه هر ازاي به میلیلیتر 100 میزان به
منتقل آزمایشگاه به بالفاصله شده اخذ نمونههاي تمامی گردید . جمعآوري
الکتوز، پروتئین، چربی، میزان سلولهاي سوماتیک و تعداد نظر از و ــده ش

گرفتند. قرار مورد آزمایش pH و پتاسیم، کلر سدیم،
ــیر ش ــید ن دوش پس از ــاعت س 2 د وم مطالعه، مرحله انجام منظور به
از CFU 100000 مقدار گاوان کارتیههاي هریک از از یکی د ر صبحگاهی،
موارد از یکی از مورد تلقیح، باکتري گردید. تلقیح Staph aareus ــري باکت
بود. و بتا آلفا توکسین نوع دو تولید هر به قادر و شده جدا پستان حاد تورم
کشت، پرگنههاي محیط برروي بوده، غیرمتحرك و مثبت باکتري گرم این
خون دار، همولیز بتا آگار برروي و آورد ه پدید طالئی رنگی و کروي ــاف، ص
کوآگوالز آنزیم تولید توانایی بوده، مثبت کاتاالز نمود. باکتري مذکور تولید
ــیلین پنیس ــبت به نس و بوده دارا را مالتوز و مانیتول ــاي قنده ــر تخمی و
صورت به گاوها از هریک در کارتیه مورد تلقیح انتخاب بود. ــاس کامًالَ حس
گردید. تلقیح مورد نظر باکتري توسط بار یک و فقط گرفت صورت تصادفی

شد. گرفته نظر د ر صفر روز عنوان به نیز باکتري تلقیح روز
عنوان شاهد و به تصادفی طور به گاو هر در کارتیه باقیمانده از 3 یکی
عوارض ــاندن رس حداقل به و عفونت کنترل منظور به ــد . ش گرفته نظر در
به میزان ــیلین پنی س ــط توس گاوها تلقیح باکتري، از پس ــاعت 24 س آن،
به گرفتند. قرار ــان درم تحت روز 3 مدت به و ــک بار روزي ی ،25 mg /kg

بالینی از نظر ــت، عفون از ایجاد ــد و بع قبل روز چند ــا گاوه تمامی ــالوه ع
نیز این مرحله در مطالعه، اول ــه همانند مرحل ــتند. داش قرار مراقبت تحت
ــلولهاي س ــمارش ش جهت و گرفته انجام ــیر ش ــمت قس 5 از نمونهگیري
کلر پتاسیم، سدیم، الکتوز، پروتئین، چربی، میزان اندازهگیري و سوماتیک
2 1 و در روزهاي نمونهگیري گردیدند. منتقل آزمایشگاه بالفاصله به pH و
36 پس از و 33 ،26 ،22 ،19 ،15 ،7 ،5 ،3 ،1 ــاي روزه و عفونت از ــل قب

عفونت انجام گرفت.
توسط ــی بررس این از حاصل آماري،دادههاي تحلیل و تجزیه به منظور
گرفت قرار واریانس آنالیز و t-test آزمایش مورد (12 (نسخه SPSS نرمافزار
مقایسه شاهد مورد و آزمایشی گروههاي توکی، آماري تست استفاده از با و
اختالف معنیدار در عنوان ــطح p≤0/001 به س در و اختالف قرار گرفتند

شد. گرفته نظر

نتایج
ــلولهاي س تعداد ــیر، ش نمونههاي از هیچیک اول مطالعه، در مرحله در
سه ــلولها در س این نبود. تعداد تورم پستان دهنده ــان ــوماتیک شیر نش س
آنها تعداد حالیکه نبود، در برخوردار اختالف معنید اري از شیر ــمت اولیه قس
نشان باقیمانده شیر و انتهایی شیر به نسبت را معنیداري کاهش درپیششیر
از سوماتیک سلولهاي تعداد نظر از باقیمانده شیر همچنین .(p≤0/001) داد

.(p≤0 /001)برخوردار بود انتهایی شیر به معنیداري نسبت افزایش
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صعود ي و معنیدار افزایش شیر، سوم ــمت قس از غلظت چربی، از نظر
د ر چربی میزان به عالوه گرد ید. ــاهده مش ــیر ش پنجم ــمت قس ــمت س به
را شیر کاهش معنیداري د یگر قسمت سه به و دوم نسبت اول قسمتهاي
اختالف نیز شیر پنجم و چهارم سوم، قسمت هاي بین همچنین د اد. ــان نش
قسمت در چربی میزان ــترین بیش .(p≤0/001) ــت د اش وجود معنی داري

شیر مشاهده گرد ید. پنجم
و سوم بیشترین غلظت دوم اول، ــمتهاي د ر قس ــیر ش پروتئین میزان
اختالف مجموع در ــا د اد، ام ــان نش را غلظت کمترین ــمت پنجم در قس و
مشاهده ــیر ش مختلف ــمتهاي قس بین پروتئین، میزان نظر از معنی داري

نگردید.
در و ــدار مق ــترین از بیش د وم و ــمتهاي اول قس ــوز در الکت ــزان می
حال با این اما کمترین مقدار برخورد ار بود، پنجم از و ــمت هاي چهارم قس
پنجم، از و چهارم قسمتهاي با مقایسه د ر شیر دوم و اول ــمتهاي قس در
سدیم، غلظت نگرد ید.از نظر مشاهده معنی داري اختالف الکتوز میزان نظر
مختلف شیر مشاهده قسمتهاي بین معنیداري اختالف نیز کلر و پتاسیم
قسمت باقیمانده شیر رویت در سدیم میزان حال بیشترین این ــد، اما با نش

بود. همراه پتاسیم غلظت کمترین با که گردید
تلقیح گردیده که باکتري کارتیههایی تمامی مطالعه، در مرحله دوم در
از پس 19 روز ــا از گاوه از راس ــود . در 7 حاد بروز نم ــتان پس تورم ــود، ب
از گاوها راس کرد و 3 بروز ــتان پس تورم بالینی مزمن و تحت فرم عفونت،
قبل وضعیت به آنها شیر د ر سوماتیک سلولهاي و تعد اد بهبود یافته کامًالَ
رشد میکروبی عفونت هیچگونه پس از روز هفتم از بود و عفونت بازگشته از

نگردید. شیر آنان مشاهده نمونههاي حاصل از در نیز
شیر در ــوماتیک س عفونت، تعداد سلولهاي ایجاد پس از ــاعت س 24

راس 3 ــتثناي به اس افزایش این و یافت ــش افرای تلقیح ــاي مورد کارتیه ه
ــت. همچنین از یاف ادامه مطالعه طول موارد در ــه بقی در یافته، ــود بهب گاو
باکتري ــود ، ب ــد ه ش تهیه تلقیح مورد کارتیه هاي که از ــیري ش ــاي نمونهه
بهبود گاو راس 3 ــتثناي به اس این باکتري نیز ــد. ش ــدا Staph. aureus ج

در گردید . جد ا عفونی کارتیههاي مطالعه از طول در موارد، ــه بقی یافته، در
طول در ــده بودند، ش گرفته نظر ــاهد در ش عنوان به که کارتیه هایی مقابل
مشاهده آنها در رشد میکروبی هیچگونه و باقی ماند ند طبیعی کامًالَ مطالعه

نگردید.
از نمونههاي حاصل در شیر مختلف ــمتهاي قس بین موجود اختالفات
اما بودند، یکد یگر نظیر کامًالَ مشابه و عفونی کارتیههاي و سالم کارتیههاي
حاصل شیر مختلف قسمت هاي سلول هاي سوماتیک در تعد اد حال عین در
سلولهاي از بیشتر معنید اري ــتان به طور پس تورم به کارتیههاي مبتال از
سالم کارتیههاي از حاصل ــیر ش مشابه ــمتهاي قس در موجود ــوماتیک س
ــمت هاي قس در ــوماتیک س ــلولهاي س تعداد همچنین .(p≤0/001 ) بود
از سالم بیشتر و عفونی کارتیههاي گروه د و هر در ــیر ش باقیماند ه و انتهایی
نشان را معنیداري اختالف آنها ــبت به نس و شیر بوده ابتدایی قسمت ــه س

.(1 (جدول (p≤0 /001) داد
عفونی از کارتیههاي حاصل شیر مختلف در قسمتهاي پروتئین میزان
اگرچه افزایش سالم کارتیه هاي از حاصل شیر مشابه به قسمتهاي ــبت نس
هر از نمونه هاي حاصل در همچنین نبود. معنیدار افزایش این بود، اما یافته
قسمتهاي انتهایی د ر پروتئین میزان ــالم، س و کارتیههاي عفونی گروه دو
اختالفات اگرچه این و در مجموع بوده از شیر اصلی کمتر ــیر ش و باقیماند ه
ــی شیردوش طول در پروتئین، میزان در نزولی ــیر س یک اما نبود، معنی دار

.(1 (جدول گردید مشاهده

پیششیر سیسترنی شیر اصلی شیر Stripping milk Residual milk

تعداد سلولهاي سوماتیک
(*100 cells/ml)

سالم کارتیه 113±0/12 110±0/26 119±0/71 189±1/07∗ 387±1/89∗

عفونی کارتیه 397±0/34 • 378±0/67 • 409±1/09 • 688±1/71∗• 961±1/53∗•

چربی
(g/L)

سالم کارتیه 21/2±0/12 20/7±0/29 45/9±0/76∗ 67/1±0/18∗ 137/6±0/24∗

عفونی کارتیه 19/4±1/02 21/2±0/19 43/7±0/81∗ 65/9±063∗ 141/2±0/17∗

پروتئین
(g/L)

سالم کارتیه 38/3±0/73 38/2±0/26 36/7±0/85 35/6±0/12 34/9±0/16

عفونی کارتیه 39/1±0/27 38/8±0/61 37/6±0/33 36/3±0/78 35/8±0/96

الکتوز
(g/L)

سالم کارتیه 55/4±0/13 ∗• 54/8±0/52 ∗• 48/8±1/19 • 45/3±1/27 • 43/8±0/26 •

عفونی کارتیه 43/1±0/91 ∗ 42/8±0/89 ∗ 37/4±0/21 35/9±0/69 34/2±0/18

pH
سالم کارتیه 6/7±0/13 6/7±0/17 6/8±0/14 6/9±0/23 6/9±0/19

عفونی کارتیه 6/9±0/17 6/8±0/34 7±0/21 7/1±0/14 7/1±0/43

و عفونی سالم کارتیه هاي حاصل از مراحل مختلف شیردوشی شیر شیر در از اجزاي برخی جدول 1-

(p≤0/001) ردیف شیردوشی در هر مختلف بین شیر مراحل معنی دار اختالف *
(p≤0/001) شیر قسمتهاي از هریک در عفونی و سالم هاي کارتیه بین دار معنی اختالف •

... اجزاي تغییرات مقایسهاي بررسی
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پروتئین، شبیه نیز الکتوز میزان پستان، ــالمت س وضعیت از نظر صرف
در نزولی سیر از یک و سالم عفونی از کارتیههاي شیر حاصل نمونههاي در
شیر مختلف قسمتهاي در الکتوز میزان اما برخوردار بود، طول شیردوشی
کارتیه هاي از حاصل مشابه نمونه هاي به نسبت عفونی کارتیه هاي از حاصل

.(1 (جدول (p≤0/001) داد را نشان معنیداري سالم کاهش
کارتیههاي مشابه عفونی کارتیههاي از حاصل نمونههاي در چربی میزان
میزان آن در و بود برخوردار شیردوشی طول در صعودي سیر ــالم از یک س
قسمت به سه را نسبت باقیمانده، افزایش معنیداري ــمتهاي انتهایی و قس
شیر به نسبت نیز باقیمانده شیر د ر آن افزایش حتی و د اد نشان شیر اولیه
ــیر ش مختلف ــمتهاي در قس آنها میزان بود، درحالیکه معنید ار ــی انتهای
سالم کارتیههاي از مشابه نمونه هاي به ــبت نس از کارتیههاي عفونی حاصل

.(1 معنیدار نبود (جدول آنها اختالف اما بود، کمتر اگرچه
pH میزان ــالم، س و عفونی کارتیههاي دو هر از ــل ــاي حاص نمونه ه در
همراه با و بود برخوردار شیردوشی طول د ر مختصري صعودي سیر شیر از
افزایش این یافت، اما افزایش نیز pH میزان ــوماتیک، س سلولهاي افزایش
شیر pH میزان نیز عفونی کارتیههاي از حاصل نمونههاي در نبود. معنی دار
را مختصري سالم افزایش کارتیههاي از حاصل نمونههاي مشابه به ــبت نس
سد یم، میزان نظر از .(1 (جدول نبود معنید ار نیز این اختالف اما د اد، نشان
حاصل شیر مختلف قسمتهاي بین معنی داري اختالف نیز و کلر ــیم پتاس
شیر با مقایسه در همچنین نگردید. ــاهده مش ــالم س و عفونی کارتیههاي از
کارتیههاي سالم از بیشتر عفونی کارتیههاي در باقیمانده شیر اصلی، میزان

نبود. معنید ار اختالف این بود، اما

بحث
Paape است. متنوع بسیار گرفته، انجام شیر روي بر که تقسیمبندیهایی
هر که را شیر اولیه قسمت 9 خود، تقسیمبندي در 1966 سال در Tucker و
عنوان به را میشد دوشیده دست توسط و بود ه میلی لیتر 20 میزان به یک
اصلی شیر عنوان ترتیب، تحت به را دیگر و قسمتهاي نامیدند ــیر پیشش
دست توسط تکمیلی که شیر و انتهایی شیر و ماشین شیردوش ــط که توس
1999 سال در همکارانش و Urech .(16) کردند معرفی میشدند، دوشیده
شامل ترتیب به کردند که ــیم تقس ــمت قس پنج به را شد ه ــیده دوش ــیر ش
الزم بود. جوان13 شیر و باقیمانده شیر انتهایی، شیر اصلی، شیر ــیر، پیشش
تا در حدود 1/25 اکسیتوسین مجدد تزریق با شیر جوان ــت که اس به ذکر
اینکه اجزاي به توجه می آید(21). با بدست تزریق اول از پس  1/75 ساعت
معنیداري اختالف Tucker, Paape توسط ــد ه ش معرفی قسمت 9 در شیر
اورچ توسط شده ارائه تقسیمبندي از مطالعه این در ،(16) ند اده اند نشان را
بر معمول طور به ــی که مطالعات در عالوه به گردید. ــتفاد ه اس همکارانش و
و یا ندارد یا کاربردي جوان شیر از میگیرد، نمونهگیري صورت ــیر ش روي
بخش مطالعه این در به همین جهت ــتفاده قرار می گیرد. مورد اس به ندرت
آزمایش از تقسیم شد و شیر پیش و سیسترنی شیر به دو قسمت شیر اولیه

گردید. جوان صرفنظر شیر روي بر
طول در چربی میزان و ــوماتیک س ــالم تعداد سلولهاي س گاوهاي در
ــمتهاي در قس آنها افزایش و بوده برخوردار ــودي روند صع از ــی شیردوش
معنیدار اصلی شیر و ابتدایی قسمتهاي به نسبت شیر باقیمانده و انتهایی
را روند نزولی ــی شیردوش د ر طول الکتوز و پروتئین حالیکه میزان در بود،

از نظر انتهایی شیر و ابتدایی قسمتهاي بین موجود اختالف و د اده ــان نش
از محققین برخی یافتههاي ــا ب نتایج این نبود. معنیدار الکتوز و ــن پروتئی
،1999 ــال س د ر همکارانش و Urech ،1993 ــال ــرOstenssen در س نظی
در ــش همکاران Vangroewegh و و 2005 ــال س ــش د ر همکاران Bansal و

.(22 ،21 ،15 ،1) دارد 2002 مطابقت سال
سلولهاي تعداد ــان داد ند که نش 1999 ــال س در همکارانش و Urech

اصلی شیر با مقایسه در شیر باقیمانده و انتهایی قسمتهاي د ر ــوماتیک س
میزان کردند که گزارش برخوردار است. آنها همچنین افزایش معنیداري از
شیر ــبت به نس ــیر باقیمانده ش و انتهایی ــمتهاي قس د ر و الکتوز پروتئین
Bansal است. برخورد ار نزولی سیر از شیردوشی طول در و بوده کمتر اصلی
با ــه مقایس د ر که ــید ند نتیجه رس به این نیز ــال 2005 س در همکارانش و
کاهش ــیر ش انتهایی ــمت هاي قس در پروتئین الکتوز و ــیر، میزان پیشش
می یابد. ــش افزای چربی ــوماتیک و س ــلولهاي س تعداد حالیکه ــد در مییاب
بویژه و انتهایی قسمتهاي در سوماتیک ــلولهاي س افزایش میرسد بنظر
داخل به ــیتهاي سالم لکوس از تعداد زیادي ورود دلیل به ــیر باقیمانده ش
بدون میگیرد صورت ــی بالفاصله پس از شیردوش که ــد باش آلوئوالر فضاي
انتقال وضعیت پذیرد (21). صورت الکتوز ــنتز س در مشابهی افزایش اینکه
راس از آنها دوي هر و انتقال است یکدیگر شبیه به بسیار پروتئین و الکتوز
راسی لبه غشاء وزیکولهایی از صورت به و گرفته ــلول هاي آلوئوالر انجام س
اد امه که با ــت نیس انتظار از دور چند ان بنابراین میگردند ، منتقل ــلول س
تراوش و شده کاسته سلول راس در و الکتوز پروتئین از تجمع شیردوشی،

یابد. کاهش شیر داخل به آنها
به ــبت نس کارتیههاي عفونی در ــیر ش ــوماتیک س ــلولهاي س تعداد
اینکه به توجه ــا ب بود. یافته افزایش ــیداري معن به طور ــالم س کارتیه هاي
در و میروند شمار به پستان دفاعی سیستم از بخشی سوماتیک سلول هاي
کامًالَ ،(4) دارند عهده بر مهمی را پستانی نقش داخل عفونتهاي با مقابله
Bansal یابد . ــلولها افزایش س تعد اد این پستان در تورم ــت که اس طبیعی
قسمتهاي در پستان تورم که کردند گزارش 2005 ــال س در همکارانش و
ــوماتیک س ــلولهاي س تعداد د ر معنیداري افزایش ــبب س ــیر ش مختلف
که رسیدند نتیجه این به 2006 سال در نیز Meaney, Berry میگردد(1).
هر در سلول 250000 حدود در شیر سوماتیک ــلولهاي س تعد اد بودن باال

پستان می باشد(2). تورم بیانگر یا بیشتر، میلیلیتر
به نسبت را معنیداري اختالف عفونی کارتیههاي در چربی شیر میزان
صعودي سیر یک از شیردوشی طی نداد اگرچه در نشان ــالم س کارتیههاي
ارائه ــوص خص این در و متضاد ي ــوع متن ــیار بس ــات گزارش بود. برخوردار
افزایش ــبب ــتان س تورم پس که معتقدند از محققین برخی ــت. اس گرد ید ه
د ر همکارانش و Jaeggi میشود . ــیر ش میزان چربی در مختصري یا کاهش
د ر گزارشات 2005 سال همکارانش در Vivar و Quintana 2003 و ــال س
سوماتیک شیر تعداد سلولهاي افزایش و پستان که تورم کردند خود اعالم
نتایج نیز محققین از برخی چربی شیر ندارد. میزان روي بر معنی داري تاثیر
این 2005 به سال د ر همکارانش و ــال بانس نموده اند. را ارائه متفاوتی کامًالَ
میشود (11، چربی کاهش معنیدار پستان سبب تورم ــیدند که رس نتیجه

.(22
شده گزارش مطالعات از برخی د ر که نیز شیر چربی میزان در افزایش
میگیرد شیر صورت در حد چربی از بیش ــح ترش دلیل به احتماالًَ ــت، اس
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ــال س در و همکارانش Wool ford .(13) چربی ــنتز س در تغییر علت به نه
کرد ند که ــتان گزارش پس تورم به مبتال گاوهاي روي بر مطالعه ــا ب 1998
مییابد افزایش شیر انتهایی سمت به پیششیر قسمت از شیر چربی میزان

.(24)
اختالف ــالم و س ــاي عفونی کارتیهه ــن بی ــیر نیز ش پروتئین ــزان می
سیر یک شیردوشی از طول در آن میزان اگرچه نداد، ــان نش را معنید اري
را مختصري کارتیههاي عفونی کاهش در مجموع در برخوردار بوده و نزولی
همکارانش و Urech نظیر محققینی د اد. ــان نش سالم کارتیههاي به نسبت
در نیز 2005 ــال س در همکارانش و Vivar-Quintana و 1999 ــال س در
و Bansal ــه حالیک در نمودهاند ، گزارش را ــابهی مش نتایج خود ــات مطالع
قسمتهاي در ــتان تورم پس که کردهاند اعالم 2005 ــال در س همکارانش
میگردد. ــیر ش پروتئین معنی داري در میزان ــبب افزایش س ــیر ش مختلف
میزان د ر مختصري کاهش با ــوماتیک س ــلولهاي س تعداد افزایش معموالًَ
در با افزایش مختصري سوماتیک سلولهاي کاهش تعداد ــیر و ش پروتئین
که است این است مسلم آنچه که .(23) همراه میباشد شیر پروتئین میزان
حالیکه در مییابد ، کاهش پستان در پروتئین سنتز ــتان، تورم پس خالل د ر
افزایش دیگر، ــارت عب به افزایش مییابد . ــون خ جریان در پروتئین ــزان می
واکنشهاي که متعاقب ایمیونوگلوبولینها و الکتوفرین ــر نظی پروتئینهایی
جبران را ــیر (کازئین) ش پروتئین کاهش میگیرد، صورت ــتان پس التهابی
،21 ماند (17، ــی م تغییر باقی بدون میزان پروتئین ــت در نهای و ــد میکن

.(23
برخوردار سیر نزولی یک شیردوشی از در طی نیز اگرچه الکتوز میزان
به ــبت نس را ــی داري معن کاهش عفونی ــاي کارتیهه د ر ــال با اینح ــود، ب
سال در نیز همکارانش و Vivar-Quintana داد. ــان نش ــالم س کارتیههاي
میزان ــوماتیک، ــلولهاي س س افزایش که ــیدند رس نتیجه این ــه ب 2005
و همکارانش Bansal میدهد. کاهش ــیر ش در معنیداري طور به را الکتوز
مختلف قسمتهاي در ــتان پس تورم که کردند گزارش 2005 ــال س در نیز
توجه به با میگردد. ــیر ش الکتوز کاهش معنیداري در میزان ــبب شیر س
آسیب میبیند، پستان التهاب د ر روند تورم و ــتان پس اپیتلیال بافت اینکه
نیز کاهش مییابد. الکتوز میزان و یافته کاهش پستان غده ــنتز س ظرفیت
گزارش خود مطالعات ــال 1998 در س د ر Molina pons و Marti deolives

ــلولهاي س افزایش متعاقب که ــتان خون پس در جریان نقصان که ــد کردن
اصلی ــاز پیشس که گلوکز میشود ــبب نیز س میگردد حاصل ــوماتیک س
در نتیجه و گرفته قرار پستان دسترس در کمتري میزان به الکتوز میباشد،

مییابد (13). کاهش الکتوز میزان
شیردوشی طول در pH شیر میزان سالم، و کارتیه هاي عفونی دو هر در
ــوماتیک، ــلولهاي س س افزایش با بود ه و برخوردار ــودي صع روند ــک از ی
ــتر pH بیش میزان نیز عفونی کارتیههاي د ر یافت. ــش افزای نیز pH ــزان می
نبود. و معنیدار اختالف ــوارد ، م از هیچیک اما در بود ــالم س کارتیههاي از
خود چنین مطالعات در 2006 سال در نیز همکارانش و Vivar. Quintana

قسمت حجم اصلی، شیر با مقایسه در داد ند. نشان pH میزان در را افزایشی
سالم کارتیههاي از بیشتر پستان تورم به مبتال در کارتیههاي شیر باقیمانده
شیر میزان می یابد، کاهش ــتان که الکتوژنز پس تورم نظیر مواردي بود. در

مییابد. افزایش پستان در باقیمانده
موجود ــات که اختالف ــرد ک چنین نتیجهگیري ــوان می ت ــوع در مجم

قسمتهاي و شیر اصلی ــمت قس بین شیر بویژه مختلف ــمتهاي قس بین
کارتیههاي و سالم کارتیه هاي در باقیمانده، شیر و انتهایی ــیر ش پیششیر،
در شیر اجزاي تغییرات ــه مقایس منظور به و ــت اس یکدیگر ــابه مش عفونی
با شیر مشابه قسمتهاي سالم باید و گاوهاي پستان تورم به گاوهاي مبتال

گردند. مقایسه یکدیگر
اجزاي از مورد برخی در اختالفات معنیداري که ــه طرفی با توجه ب از
محققینی برخالف دارد ، وجود شیر انتهایی و ابتدایی بین قسمتهاي ــیر ش
همکارانش در و Vangroenweghc و 1966 سال در Tucker و Paape نظیر
سلولهاي تعداد مورد د ر پیشگویی و قضاوت جهت معتقد ند که 2002 سال
شیر تمام قسمتهاي از پستان همچنین تعیین سالمت و ــیر ش سوماتیک
به ــد که میده ــان نش مطالعه این از حاصل نتایج کرد، ــتفاده اس ــوان می ت
کیفیت و پستان ــالمت س ارزیابی ــیر و ش بر روي ــات منظور انجام آزمایش
زیرا قسمتهاي گردند، تهیه اصلی ــیر ش یا و شیر تام از نمونهها باید ــیر ش
اصلی تغییرات شیر در مقایسه با ــیر باقیمانده و ش انتهایی شیر پیششیر،

می دهند (16، 22). نشان از اجزاي شیر برخی نظر از را قابل توجهی

پاورقیها
1-Follicular phase

2-Leuteolysis

3-Cytokines

4-Chemokines

5-Tumor necrosis factor 

6-Interleukin-8

7-California Mastitis Test

8-Foremilk

9-Cisternal milk

10-Main milk

11-Stripping milk

12-Residual milk
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