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  پزشکی، دانشگاه ایالم دام وه میکروب شناسی، دانشکده پیراگر :نویسنده مسئول* 

Email: khalilsaleki@hotmail.com 

  چکیده
 گاو هاي  این بیماري در.ن اطالق می شودآواژه ورم پستان به التهاب غده پستانی بدون توجه به علت : مقدمه

 ورم . است زیاديهمیت اقتصاديورده هاي آن وارد می کند داراي ااشیري به علت خساراتی که به صنعت تولید شیر و فر
هدف از این  .ایجاد کند گلودرد استرپتوکوکی در انسان و بعضاًپستان می تواند به سایر دام ها انتشار یابد و تلفات داشته 

 درمان و در نهایت کاهش ضررهاي ، پیشگیريبه منظور کمک بهتحقیق شناسایی عوامل باکتریایی ورم پستان گاو 
  .می باشداقتصادي 

  در استان ایالمورت تصادفیـــ راس گاو به ص32شیر با استفاده از روش هاي استاندارد از  :مواد و روش ها
 نمونه ها روي محیط هاي عمومی کشت داده شدند، رقت سازي به آزمایشگاه و پس از انتقال نمونه ها .نمونه برداري شد

 و آزمایشات بیوشیمیایی تشخیصی دیگر، گونه هاي اصی با کشت در روي محیط هاي اختص،بعد از رنگ آمیزي گرم و
  . شناسایی شدندباکتریایی

 کلبسیالپنومونیه و  بهه آلود درصد25/81 معادل ،راس 26  راس گاو مورد بررسی،32 از :یافته هاي پژوهش
  .بود آلودهنیز اگاالکتیه استرپتوکوکوس  گاوداري ها عالوه بر این باکتري ها به یکی از و بودنداشرشیاکلی 

مبنی بر ها گاوداري  صاحبان اظهارنظر شده و باکتري هاي جداباال بودن تعداد توجه به  با :بحث و نتیجه گیري
  .در آمده است زیان اقتصادي به صدا می توان گفت که زنگ خطر ها سالم بودن آن
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  مقدمه
ورم پستان به التهاب غده پستانی بدون توجه به 

وسیله تغییرات فیزیکی، ه علت آن اطالق می شود که ب
افت غده یر و تغییرات در بـــروبی شـــو میک شیمیایی

 عفونت هاي پستانی در گاو .پستانی مشخص می شود
و کاهش مقاومت این حیوان نسبت به عوامل بیماري زا 
منجر به بروز فرم حاد و بالینی تورم پستان شده و این 

عنوان یکی از مسائل مهم در پرورش گاو به ه عارضه ب
در بسیاري از کشورها تورم پستان یکی . شمار می رود

اوهاي شیري ــن گــدر بی اري هاـــرین بیمت از شایع
نتیجه ورم پستان  ترین تغییراتی که در مهم). 1(،است

تغییر رنگ، وجود لخته و : در شیر ایجاد می شود شامل
با عالئم ) گلبول سفید(پیدایش تعداد زیادي لوکوسیت

دد پستانی ـــدن غـــفت شـــرمی، درد و ســتورم، گ
 یکی از بیماري هاي مهمی ورم پستان). 2(،می باشد

است که هم در دوران شیرواري، و هم دوران خشکی، 
وان ــــند و به عنـــتال می کـــپستان هاي دام را مب

پر هزینه ترین بیماري گاو شیري در سراسر جهان 
مطرح است به طوري که سالیانه خسارات زیادي را به 

خسارات . پروري در جهان وارد می سازد صنعت دام
قتصادي آن ناشی از کاهش تولید و افت کیفیت شیر، ا

ات دامی ـــحتی تلف هزینه هاي درمان، دامپزشک و
چنین هر دو فرم حاد و تحت  هم). 3-5(،می باشد

بالینی تورم پستان می توانند بر روي باروري حیوان نیز 
در آمریکا کاهش ). 6(،اثرات نامطلوبی برجاي گذارند

ن تحت بالینی، سالیانه در حدود تولید ناشی از ورم پستا
خسارت به )  دالر به ازاي هر گاو110(یک میلیارد دالر

صنعت شیري این کشور وارد می کند و طبق آماري 
 درصد از موارد کاهش تولید شیر در گله 70دیگر 

در ایران . )7،8(،مربوط به ورم پستان تحت بالینی است
ایسه خسارات نیز هر چند آمار دقیقی در رتبه بندي و مق

نظر ه ناشی از بیماري ها تا کنون منتشر نشده ولی ب
ار ــنی در کنـــت بالیـان تحـــد که ورم پستــمی رس

 برخی ماالًــگش و احتـــثل، لنـــبیماري هاي تولیدم
ترین  بیماري هاي شایع دیگر نظیر لوکوز و یون از مهم

بارترین بیماري هایی باشد که گله هاي  و خسارت
اطالعات چند سال اخیر در . ري ما را تهدید می کندشی
کوچک در  گله صنعتی بزرگ، متوسط و 34ش از بی

 5/0ایران نشان می دهد که میزان بروز ورم پستان بین 
افت تولید شیر تنها از .  درصد در هر ماه بوده است25تا 

  تقریبا1385ًناحیه ورم پستان تحت بالینی در سال 
 ح ملی تخمین زده شده است هزار تن در سط150

که بر پایه )  کیلوگرم در هر دوره شیرواري420 تقریباً(
 2800(1385بهاي خرید هر کیلوگرم شیر در سال 

 میلیارد ریال تخمین زده شده 420 تقریباً) ریال
مت ـــزایش قیـــه به افـتوج م باـــاین رق). 7(،است

بر شده  سه برا تقریبا1391ًفراورده هاي لبنی در سال 
  .است

به ورم پستان بالینی به آسانی  گاوهاي مبتال
پزشک و حتی دامدار تشخیص داده شده و  توسط دام

مشکل در موارد . تحت درمان مناسب قرار می گیرند
ورم پستان تحت بالینی است که عالئم بالینی ندارند و 

ورم پستان تحت . مخفی و درمان نشده باقی می مانند
ي شیري حائز اهمیت است به طوري بالینی در گاو ها

 درصد از خسارت هاي ناشی از تورم پستان 80که 
ورم . )9،7-11(،مربوط به ورم پستان تحت بالینی است

 70پستان تحت بالینی می تواند موجب کاهش 
از این رو . )7،8،30(،درصدي در تولید شیر گله شود

تشخیص به موقع آن به دو دلیل عمده داراي اهمیت 
  :ادي استاقتص

زیرا در این نوع : مشکل بودن تشخیص بیماري-1
ادي به نظر ــورم پستان وضع ظاهري شیر سالم و ع

می رسد و در شیر لخته وجود ندارد و در دام هیچ گونه 
عالیم بیماري، تب، کاهش مصرف غذا، تورم و درد 

  )9-11(.پستان بصورت ظاهري دیده نمی شود
ترش بیماري کاهش کمیت و کیفیت شیر و گس-2

 ورم پستان تحت بالینی باعث کاهش :در بین گاوها
کمیت و کیفیت  شیر می شود و خطر انتقال بیماري به 
گاوهاي سالم نیز وجود دارد که عدم تشخیص به موقع 
این بیماري منجر به اپیدمی وسیع بیماري در گله و 

به طوري که در . افزایش هزینه درمانی نیز می شود
هر یک گاو مبتال  ه هاي شیري به ازايبسیاري از گل

 راس گاو مبتال به ورم 40 تا 15به ورم پستان بالینی 
  )9،7-11(.پستان تحت بالینی وجود دارد

و همکاران با مطالعه بر هازنیکزا ، 2005 در سال
روي گاو هاي مبتال به تورم پستان نشان دادند که تورم 
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را پس از پستان می تواند شروع فعالیت مجدد تخمدان 
تان ـــبه عالوه تورم پس. زایمان تحت تاثیر قرار دهد

می تواند با طوالنی تر کردن فاز فولیکوالر یا لوتئولیز 
زود هنگام فولیکول ها، سبب اختالل در قدرت باروري 

 پایش منظور به شیر نمونه تحلیل و تجزیه). 12(،گردد
 گاو هاي گله شیر کیفیت و ها پستان بهداشتی وضعیت

. است گرفته قرار توجه مورد بسیار اخیر هاي سال در
 شصت دهه پایانی تا میانی هاي سال در برنامه این

 دانشگاه در پستان ورم تحقیقاتی آزمایشگاه در میالدي
 کشت. گرفت شکل متحده ایاالت درلوئیزیانا  ایالتی
 هاي میکروارگانیسم شناسایی براي شیر هاي نمونه
 کالیفرنیا در میالدي هفتاد دهه رد نیز پستان ورم عامل

 هاي نمونه تعداد کاهش جهت در تالشی عنوان به
 آغاز گله عفونی گاوهاي تعداد تعیین در الزم

تهاجم باکتري ها به غدد پستان سبب ). 13،14(،گردید
تحریک سیستم ایمنی و دفاعی پستان و در نتیجه بروز  

 اصلی باکتري هاي). 15(،واکنش هاي التهابی می گردد
 ایجادکننده ورم پستان را به دو دسته واگیردار

آگاالکتیه،  استرپتوکوکوس اورئوس، وســاستافیلوکوک(
) کتریوم بویـــس و مایکـــوپالســما بویسکورینه با

اشرشیاکلی، استرپتوکوکوس دیس گاالکتیه (و محیطی
 از. تقسیم بندي می کنند) و استرپتوکوکوس یوبریس

 به توان می پستان ورم اییباکتری عوامل سایر
 اپیدرمییس، استافیلوکوکوس آئروجینوزا، سودوموناس

 کلبسیال بسیالپنومونیه،ـــنسیس، کلـــملیت بروسال
 پاستورال، هاي گونه و آئروجنز انتروباکتر اکسیتوکا،
 کرد که براي درمان هر اشاره مایکوپالسما و پروتئوس

نوع باکتري مولد  پستان باید ابتدا ورم هايکدام از این 
ورم پستان را شناسایی و سپس آنتی بیوتیک موثر آن را 

این پیشگیري و درمان ورم  بر بنا. )3،4،16(،تجویز کرد
درمان ممکن است در از بین . پستان اهمیت زیادي دارد

بردن عفونت در قسمت هاي پستان و برگردانیدن شیر 
به میزان پاسخ . به ترکیبات عادي بسیار موثر باشد

درمان بسته به عامل بیماري، سرعت شروع درمان و 
لذا هدف از ). 17(،عوامل دیگر نظیر تخلیه کارتیه است

این تحقیق شناسایی عوامل باکتریایی ورم پستان گاو 
به منظور کمک به پیشگیري، درمان و در نهایت 

کاهش ضرر هاي اقتصادي و بهداشتی ناشی از آن در 
  .گاو می باشد

   هامواد و روش
 راس 30صورت تصادفی از هر ه در این مطالعه ب

 32 راس و در مجموع  یکگاو موجود در گاوداري ها 
،  گاوداري شهرستان ایالم9 از  به ظاهر سالم،راس گاو

که پستان گاوها شسته و خشک  بعد از این. انتخاب شد
آغشته به الکل، سر پستانک به طور  شد به وسیله پنبه

 و ابتدا چند دوشش اولیه را دور عفونی شده کامل ضد
 سی سی شیر در شیشه دربدار 20ریخته و سپس مقدار 

 درجه 4دماي (استریل جمع آوري و در کنار یخ
ی دانشکده ـــبه آزمایشگاه میکروب شناس) سانتیگراد

 پس از .دندــپزشکی دانشگاه ایالم منتقل ش پیرادام
ق  مطاب،)10-9تا  10 -1از رقت (رقت سازي شیرها

بروش نمونه  میلی لیتر از هر 01/0استاندارد  روش
روي محیط هاي عمومی جهت رشد و ترمیم  خطی

کشت ) PCA(گارآگار و پلیت کانت آبالد  گار،آنوترینت 
 ساعت در 24دت ـــپس به مـــ و سدندـــداده ش
گهداري ـکوباتور نـــ در انسانتیگراد درجه 37دماي 
ی هاي ــوه بودن کلنبه دلیل انب). 18،19،21(،شدند

و عدم تشکیل کلنی یا  10-5 تا 10 -1 رقت هاي
 در روي 10-9 تا 10 -7خیلی کم بودن کلنی ها 

 10-6و  10 -5محیط کشت ها، بیشتر از رقت هاي 
 آن چندین بار روي محیط کشت بعد از. استفاده شد

مولر هینتون آگار بروش کشت خطی چهار قسمتی 
 دست آمد و بعده خالص بکشت داده تا کلنی باکتري 

 انجام شد که پس از رنگ آمیزي رنگ آمیزي گرم
مشخص شد، نمونه هاي شیر، آلوده به هر دو گروه 

 لذا براي .باکتري هاي گرم مثبت و منفی می باشند
اس نتایج ــشناسایی جنس و گونه باکتري ها، بر اس

رنگ آمیزي گرم و مدل قرار گرفتن کلنی ها و شکل 
ها را روي  روسکوپ، آنـــر زیر میکباکتري ها د

 از جمله مانیتول سالت  اختصاصی کشتمحیط هاي
شیگال آگار، ائوزین متیلین بلو آگار و -آگار، سالمونال

 درجه 37تریپل شوگر آیرون آگار کشت و در دماي 
 ساعت در انکوباتور نگه داشته 24 به مدت سانتیگراد

  ري هاي گرمتـایی باکــبراي شناس). 19،21،22( شدند
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 و کشت DNaseمثبت از تست هاي کاتاالز، کوآگوالز، 
چنین  و هم) براي تشخیص انواع همولیز(روي بالدآگار

آنتی بیوتیک ها از جمله باسیتراسین  به حساسیت
نی هاي داراي ـــب که کلــبه این ترتی. استفاده شد

باکتري هاي کوکسی گرم مثبت و کاتاالز منفی جدا و 
الکتوز،  اینولین،(مولیز، تخمیر قندهابرحسب نوع ه

، هیدرولیز یا عدم )الوز و مانیتولــسالیسین، تره
ا، ــه  آنCAMPولین، و آزمایش ــهیدرولیز آسک

 ودنــب تــوجه به مثبــرفت و با تــانجام گ
 آسکولین، درولیزــهی دمــع ،CAMP ایشــآزم

 تــکش در شده ایجاد همولیز نوع الکتوز، تخمیر
ونه ــــباسیتراسین گ به تــقاومــــــم و دآگاربال

براي ). 21(،شد داده تشخیص آگاالکتیه استرپتوکوکوس
ه کلی، نمونه ها بونیه و اشرشیاــپنومشناسایی کلبسیال

) EMB(یط ائوزین متیلن بلوــطور جداگانه بر روي مح
رمخانه گذاري ــ ساعت گ24کشت داده شده و پس از 

ررسی قرار ــ، مورد بگرادــسانتیه ــ درج37اي ــدر دم
اي قرمز ــکلبسیالپنومونیه با ایجاد کلنی ه. تندــگرف

اسایی ــرنگ و مشاهده و نتایج بیوشیمیایی زیر شن
ت ــت بودن تســر گلوکز و الکتوز، مثبــتخمی: دــش

ی ــــ، سیترات و اوره آز، منف)VP( پروژسکور-وژز
هیدرولیز  و H2Sبودن تست متیل رد، ایندول، 

نوان ــکلنی هاي با جالي فلزي نیز به ع. نـــژالتی
  )21،22.(ناسایی شدندـــیاکلی شــاشرش

  

  یافته هاي پژوهش
 ،راس 26 ، در این تحقیق راس گاو مورد بررسی32از 

 و ونیهـــپنومه به کلبسیـــال آلود درصد25/81 معادل
 به طوري که کلنی ها در غلظت هاي بودنداشرشیاکلی 

در محیط کشت ) 10-5 تا 10 -1 رقت هاي(الي شیربا
به حدي زیاد بود که قابل ) PCA(پلیت کانت آگار
گاوداري ها عالوه بر این  یکی از وشمارش نبودند 

 نیز آلوده بود که با توجه باکتري ها به استرپتوکوکوس
تشخیصی، گونه استرپتوکوکوس آگاالکتیه  به آزمایشات

ي جدا شده در این باکتري ها. تشخیص داده شد
 از هر دو نوع باکتري هاي واگیردار و محیطی مطالعه

براي . در بیماري ورم پستان در گاو محسوب می شوند
 10-6و  10 -5 جداسازي باکتري ها از رقت هاي

قابل ذکر ). 1 شماره جدول(نمونه هاي شیر استفاده شد
 نمونه از شیرهاي مورد بررسی در هیچ 6است که در 

 آلودگی باکتریایی 10-9 تا 10 -1 رقت هاي کدام از
 نمونه 5، از 10-6 و 10 -5در رقت هاي . مشاهده نشد

 نمونه فقط باکتري 9فقط باکتري کلبسیالپنومونیه، از 
کلی و  نمونه هر دو باکتري اشرشیا11اشرشیاکلی، از 

از یک نمونه گونه هاي اشرشیاکلی  پنومونیه وکلبسیال
این  بر بنا. الکتیه جدا شدندآگا وســـو استرپتوکوک

 3/55(کلی باکتري اشرشیابیشترین آلودگی مربوط به
 و کمترین آن مربوط به باکتري استرپتوکوکوس) درصد

  .بود)  درصد6/2(آگاالکتیه

   باکتري هاي جداسازي شده از نمونه هاي شیري به تفکیک گاوداري هاي شهرستان ایالم. 1  شمارهجدول

 گاوداري هاي مورد بررسی تعداد نمونه هاي غیرآلوده تعداد نمونه هاي شیر آلوده  شدهباکتري هاي جداسازي
Klabsiella pneumonia ,  Escherichia coli 3 - مزرعه شماره یک  
Klabsiella pneumonia ,Escherichia coli 2 2 مزرعه شماره دو  
Klabsiella pneumonia ,Escherichia coli 2 1 سهمزرعه شماره  

Klabsiella pneumonia , Escherichia coli , 
Streptococcus agalactiae  4 - مزرعه شماره چهار 

Klabsiella pneumonia ,Escherichia coli 3 1 مزرعه شماره پنج  
Klabsiella pneumonia ,Escherichia coli 2 1 مزرعه شماره شش  
Klabsiella pneumonia ,Escherichia coli 4 - مزرعه شماره هفت 
Klabsiella pneumonia ,Escherichia coli 2 1 هشت شماره مزرعه 
Klabsiella pneumonia ,Escherichia coli 4 - شماره نه مزرعه 
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  بحث و نتیجه گیري 
ورم پستان یکی از با اهمیت ترین بیماري گاوهاي 

صادي ناشی از آن ــان هاي اقتـــشیري است که زی
یر می باشد و سهم قابل توجهی از هزینه هاي گ چشم

. درمانی گاوداري ها را به خود اختصاص می دهد
متداول ترین شکل ورم پستان، موارد تحت بالینی است 

روري وارد ـــنعت دامپـکه بیشترین خسارت را به ص
ورم پستان بالینی که به شکل حاد ). 23،24(،می کند

و میزان وقوع آن در بروز می کند نیز حائز اهمیت است 
زارش شده ـــتلف گـــالعات مخـــگاوداري ها و مط

زان خسارت هاي ناشی از آن در ـــ و می،)2،25(،است
  )25-28(.کشورهاي مختلف اهمیت ویژه اي دارد

مطالعات مختلفی در این راستا در نقاط مختلف 
جهان بر روي گاوهاي شیرده انجام شده است و 

ریایی مختلفی در گاوهاي دچار ــاي باکتـــآلودگی ه
ایج ـــنت. ده استــــتان گزارش شـبیماري ورم پس

باکتري شناسی گاوهاي مبتال به ورم پستان تحت 
بالینی این مطالعه نشان دهنده باکتري هاي معمولی 

یر گاوهاي مبتال به ورم ـــطور رایج از شه است که ب
 حقیقت این در. پستان تحت بالینی ایران جدا می شود

 مطالعه، ظاهر سالم موردبه  گاوهاي درصد 25/81
 در این مطالعه سه .بودند باکتریایی آلودگی به مبتال

 از ترتیب به که شد جدا پستان ورم باکتري عامل
: به کمترین عامل باکتریایی عبارت بودند از بیشترین

 ، کلبسیالپنومونیه) درصد3/55(باکتري اشرشیاکلی
 االکتیهـــآگ استرپتوکوکوس يو باکتر) درصد 1/42(
 نوع دو هر از شده جدا هاي باکتري. )درصد 6/2(

 پستان ورم بیماري در محیطی و واگیردار هاي باکتري
  . شوند محسوب می گاو

 بر اي مطالعه همکاران، وبوساتو  ،2000 سال در
 انجام مزرعه 152 به مربوط شیري گاو 1907 روي
بدین صورت گزارش  آن شناسی باکتري نتایج  کهدادند

 درصد 51 اورئوس، استافیلوکوکوس درصد 7/11 :شد
 درصد14 منفی، کوآگوالز هاي وســوکـــیلوکــاستاف

 هاي گونه درصد 5/17 آگاالکتیه، وســوکــوکـاسترپت
 و اشرشیاکلی درصد 7/0محیطی،  هاي استرپتوکوکوس

بویس، که از هر دو نوع  باکتریوم کورینه درصد 5/35
ي هاي واگیردار و محیطی در ورم پستان بشمار باکتر

ن مطالعه بیشترین آلودگی را ـــدر ای). 29(،می روند
ها و  استافیلوکوکوس(رم مثبتـــاي گـــري هـــباکت

و کمترین آلودگی را باکتري هاي ) استرپتوکوکوس ها
باعث شدند که تحقیق فوق ) اشرشیاکلی(گرم منفی

طوري که  ه  نشان داد بنتایجی متفاوت با این مطالعه
 3/55(اشرشیاکلی باکتري به مربوط آلودگی بیشترین

 استرپتوکوکوس باکتري به مربوط آن کمترین و) درصد
  .بود) درصد 6/2(آگاالکتیه

 117 استرالیا در همکاران وفوئکتز  ،2001 سال در
 کشت بالینی تحت عفونت داراي گله یک از شیر نمونه
 و بود نفیـــم) دـــدرص 4/56(وردــم 66 که دادند
 شیر، نمونه 7 از وســـاورئ وســـوکـــلوکـــاستافی

 استرپتوکوکوس نمونه، 17 از آگاالکتیه استرپتوکوکوس
 از یوبریس استرپتوکوکوس نمونه، دو از گاالکتیه دیس
 یک از منفی کوآگوالز هاي استافیلوکوك نمونه، یک

 بویس کتریومبا کورینه نمونه، دو از اشرشیاکلی نمونه،
 جدا باکتریوم کورینه شیر، دیگر نمونه 13 از و مورد 8 از

، 2006چنین ریتا و همکاران در سال   هم).30(،گردید
 نمونه شیر، گاوان مبتال به ورم 30با آزمایش بر روي 

 درصد نمونه ها داراي 50پستان در هند نشان دادند که 
دگی  درصد داراي آلو40آلودگی باکتریایی منفرد و 

 درصد نمونه ها نیز باکتري جدا 10از . مخلوط بودند
در تحقیق فوق گونه هاي استافیلوکوکوس و . نشد

 درصد 7/46 و 3/53باسیل هاي گرم منفی به ترتیب با 
ده ورم پستان گزارش ـــاد کننـــبیشترین عوامل ایج

 نمونه شیر گاو 32در مطالعه ما که بر روي ). 18(،شدند
 درصد نمونه ها داراي آلودگی 75/43صورت گرفت، 
 درصد داراي آلودگی مخلوط و 5/37 باکتریایی منفرد،

درصد نمونه ها نیز فاقد آلودگی باکتریایی  75/18
 باکتري به وطـــمرب ودگیـــآل رینـــبیشت بودند؛ که

 به ربوطـــم آن رینـــکمت و) درصد 3/55(اشرشیاکلی
  .بود) درصد 6/2(آگاالکتیه ترپتوکوکوســـاس باکتري
 مورد 332 از نیز همکاران و پراساد ،2007 سال در

 وکوس،ــیلوکـــاستاف پال،ـــن در ینیـــبال پستان ورم
در ). 31(،نمودند جدا را فرم کلی و استرپتوکوکوس

 در بالینی تحت پستان ورم شیوع همکاران و بلورچی
 نژاد گاو راس 680 داراي که ایران شیري گاو گله یک

 که کردند زارشـــگ دـــدرص 76/23 را بود اینهلشت
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 ربوطـــم آن اییـــتریـــباک ودگیـــآل ترینـــبیش
 به توجه با. بود اورئوس وکوســـوکـــاستافیل به

عامل  چهار هر کسروي، و بلورچی متعدد هاي گزارش
 شیري هاي گله در واگیردار پستان ورم بیماري زاي

  )7(.دارند حضور کشور
، فیروزي و همکاران در تحقیقات عه دیگریک مطال

یردار ـــوع واگـــر دو نـــان دادند که هـــخود نش
و ) استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگاالکتیه(

از عوامل اصلی ایجاد کننده ورم ) اشرشیاکلی(محیطی
یراز ـــراف شـــپستان بالینی در واحد هاي شیري اط

  )32.(می باشند
 مطابقت داشته حاضرقیقات با تحقیق نتایج این تح

و گویاي این موضوع است که عوامل باکتریایی ذکر 
  ايـــشده نقش اصلی و اساسی را در ورم پستان گاوه

 شیرده در نقاط مختلف دنیا ایفا می کنند و می توان 
 نوع هوایی و آب شرایط به توجه با نتیجه گرفت که

 متفاوت حدي تاورم پستان در گاوها  کننده ایجاد عامل
 امید است تشخیص و بررسی عوامل باکتریایی .است

در جهت، توجه بیشتر به  موثر در ایجاد ورم پستان
عوامل پیشگیري و در نهایت کمک به کاهش خسارات 

بهداشتی و اقتصادي ناشی از این بیماري پر هزینه  
  .نقش داشته باشد

  اريزسپاسگ
 از می دانند  الزم خود بر ینـــمحقق مهـــخات در

ناسی دانشکده ـــکروب شـــمی پرسنل آزمایشگاه کلیه
 این امـــانج در که کسانی مامـــت و کیـــپزش پیرادام

 قدردانی تشکر و ودند،ـــنم اريـــهمک یقـــتحق

.نمایند
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Abstract 
Introduction: Mastitis, the mammary gland 
inflammation regardless of its reason, is a 
common disease in female mammals, but is 
particularly important in the dairy cattle due 
to its damage to the dairy industry. Mastitis 
may also transmit to the other livestock, 
and in humans, the consumption of affected 
products can lead to the streptococcal 
pharyngitis. The purpose of this study was 
to identify causative bacterial agents of 
bovine mastitis for preventive and treatment 
purposes, and ultimately to reduce 
economic losses. 
 
Materials & Methods: Using standard 
methods, 32 dairy cows were randomly 
sampled the province of Ilam. The samples 
were transferred to the laboratory and were 
then cultured in common medium. And 
after that, the gram staining was performed. 
To identify the bacteria genus and species, 

the samples were cultured in specific 
media.  
 
Findings: Of the 32 randomly selected 
cows, 26 cows (81.25%) were severely 
contaminated with Klabsiella pneumonia 
and Escherichia coli, and in addition one 
farm was also contaminated with Strept-
ococcus agalactiae. 
 
Discussion & Conclusion: Considering that 
the farmers are unaware of the high degree 
of the bacterial infections, it is safe to say 
that the alarm bells are ringing in relation to 
the economic burden of mastitis in the 
province of Ilam.  
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