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تشللکی میپه ل کلله ورم پسللتان مایکوپالسللمایی از مهمتللرین

چکیده
مایکوپالسما بویس از گونههای بیماریزای اصلی و شایعترین عامل ایالاپ پموملونی

آنهاست .گونههای مختلف مایکوپالسما از جملله مایکوپالسلما

از ایلن ملاه،له ارزیلابی اپیل میوهو ی

کاناپنسیس مایکوپالسما بویامیتاهیوم مایکوپالسما آهکاهیسلمس

ورم پستان و آرتریت پر گلاو میباشل  .هل

موهکوهی (سن میزان توهی ان ازه گله نوع ترشحات بافت پستان میزان افلت توهیل و
سابقه ورم پستان باهیمی) سوشهای مایکوپالسما بویس ج ا شل ه از عفونتهلای ورم

مایکوپالسلللما کلللاپریکوهوم مایکوپالسلللما کلللاهیفورنیکوم

Purposive

مایکوپالسما پیسپار گونههای نامگذاری نش ه  ST-6و گلروه 7

 )samplingپر گلههای شیری صم،تی اناام ش  .نمونهها پر کمار یخ و تا  24سلاعت بله

از موارپ باهیمی ورم پستان ج ا ش هان اما مایکوپالسلما بلویس

پستان باهیمی پر گاو بوپ .نمونهگیری از  328گاو مبتال به ورم پستان بلاهیمی (

آزمایشگاه مرجع مایکوپالسمای مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سلازی رازی ارسلا
ش ن  .ج اسازی و شماسایی توسط روشهای کشلت و PCRپر حل جلمس و گونله
اناام گرفت و  31ج ایله بلا روش ت،یلین تلواهی نوکلدوتیل ی تشییل شل ن  .یکلی از
ج ایهها با سلویه رفلرانس مایکوپالسلما بلویس  PG45 ATCC25523قرابلت نتیکلی
 100%پاشت .یکی از ج ایهها از نظر تواهی نوکلدوتی ی متفلاوت بلا بقیله بلوپ و سلایر
ج ایهها هموهو ی  %99/7پاشتم  .بیشترین موارپ مثبت مت،لق به گروه سمی  4-6سلا

شللایعترین عامل مسللبب ورم پسللتان مایکوپالسللمایی پر گللاو
میباش ( .)1مایکوپالسما بویس فاق پیوارهی سلوهی و ف لای
پریپالسللمی بللوپه و نللوم بسللیار کللو کی پارپ کلله سللبب
حساسیت باالی آن پر محیط میشلوپ بلا ایلن حلا شلواه ی

و گلههای با ان ازه  800رأس به باال بوپ و از این نظر اختال آماری م،میپاری وجلوپ

وجوپ پارپ که نشان میپه قاپر است بی

پاشت ( .)P>0/05بر حسب میزان توهی و افت توهیل مت،اقلب بلا عفونلت اخلتال

پرجهی سانتیگراپ زن ه بمان (.)15

م،میپاری بین نمونههای مثبت مشاه ه نگرپی ( .)P<0/05نتایج نشان پاپ با ترشلحات
بافت پستان نمیتوان این نوع ورم پستان را بلور قل،ی تشخیص پاپ .بیشتر نمونلههای
مثبللت پر تاریخ لله خللوپ سللابقه ورم پسللتان پاشللتم  .نتیالله ایمکلله میللزان ح للور
مایکوپالسما بویس پر موارپ اورام پستان باهیمی گاوهلا پر ایلران بلاال اسلت و رعایلت
اصو اممیت زیستی و قرنلیمهای بایستی پر رأس برنامههای کمترهی قرار گیرپ.

واژگان کلیدی :مایکوپالسما بویس اپی میوهو ی

PCR

از  2ملاه پر شلیر 4

این نوع ورم پستان بسیار مسری بلوپه و بلا پرگیلر نملوپن هلر
هار کارتیه پستان باعل

افلت شل ی و ناگهلانی توهیل شلیر

میشوپ .خیلی از گاوها هرگز به شیرپهی برنمیگرپن و ممکلن
است  %75گاوهای عفونی از گلله حلذ شلون ( .)2ایلن ورم

گاو ورم پستان باهیمی

پستان پر گلههای شیری بزرگ شایعتر است و وروپ پام ج یل

تاریخ پریافت 1396/3/1 :تاریخ پذیرش1396/6/13 :

به گله خلر بروز آن را افزای

میپه ( .)9گاوهلای شلیرپه پر

تمامی سمین و مراح شیرواری حسلاس هسلتم وهلی بله نظلر

مقدمه
مایکوپالسما بویس از گونههای بیماریزای اصللی و شلایعترین
عام ایالاپ پموملونی ورم پسلتان آرتریلت و اوتیلت پر گلاو

میرس گاوهایی کله پر اوایل شلیرواری بلا افلزای

انل ازهی

غ هی پستانی روبرو هستم و امکان ایااپ خیز پر بافلت پسلتان
وجوپ پارپ بیشلتر پ لار ایلن نلوع ورم پسلتان شلون  .انتقلا

میباش ( .)15هم مین این عام از موارپ سقط جملین کلاه

مایکوپالسللما بللویس پر گللاو از پسللتان بلله ان ل امهای پیگللر و

باروری اسپرم مممژیت و تورم ملتحمه گزارش شل ه اسلت (10

باه،کس امکانپذیر بوپه که احتماالً این انتقا بله شلک م،ملو

و  .)4ورم پستان یکی از مشکالت اساسی گلههای شیری را

ی،می گسترش واگیری پر زمان شیرپوشی باش (.)12

 -1گ روه میکروبیوهو ی واح علوم و تحقیقات پانشگاه آزاپ اسالمی تهران ایران
* -2آزمایشلللگاه مرجلللع مایکوپالسلللما مؤسسللله تحقیقلللات واکسلللن و سلللرم سلللازی رازی کلللر

ایلللران

( )Poursaba@yahoo.com
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مهمترین مکانیسم ایااپ آسیب و ص مه به سللو اتالا بله

بللویس طبقهبملل ی گرپیلل ( .)14بللا پیشللرفت روشهللای

سلللو های میزبللان میباشلل  .مایکوپالسللما بللویس پارای

تشخیای و ت،یین تواهی ن  16SrRNAبه عموان یک گونلهی

خانواپهای از آنتی نهلا بملام هیپوپروتدینهلای سللحی غشلا

مازا پستهبم ی گرپی و تحت عموان "مایکوپالسلما بلویس"

( Vsps)Variable surface lipoproteinsمیباشل کله یکلی از

نامگذاری ش  .تازیه و تحلی مقایسهای تواهی

آنها هیپوپروتدین ایممو نیک  P48است P48 .یلک هیپلوپروتدین

نشللان پاپ بللین پو گونلله بللویس و آگاالکتیلله  8تفللاوت

غشایی  48کیلو پاهتونی است که بلا خلانواپه هیپوپروتدینهلای

نوکلدوتی ی وجوپ پارپ ( .)5پر فاصله بین سلا های  1964تلا

ها یلا Macrophage activation ( MALP

 2000این عفونت پر اثر نق و انتقا حیوانات به شک سریع

 )lipoproteinsهمخوانی پارپ و ممار بله تحریلک ایلن رپه از

و گسترپهای پر بسیاری از کشورهای جهان از قبیل  :فلسللین

سلو های ایممی میگرپپ (.)3

اشغاهی اسپانیا استراهیا فرانسه انگلستان کسلواکی آهملان

ف،ا کمم ه ماکروفا

ورم پستان ناشی از مایکوپالسما بلویس ممکلن اسلت تحلت

پانمارک سوئیس مراک

باهیمی باهیمی و مزمن باش  .گاو مبتال فاق عالیم عمومی بلوپه

جمهوری ایرهم و شلیلی گسلترش یافلت پر سلا  2007بله

حفظ میشلوپ .بلا شلروع ناگهلانی

عموان یک عامل مهلم ورم پسلتان بلاهیمی پر ایلاالت متحل ه

سریع توهی شیر و ترشح غیرطبی،ی به طور

استراهیا و اروپا شماخته ش طوری که از سلا  2008بله ب،ل

و به طور م،مو اشتهای
ورم پستان کاه

کُره جموبی برزی

ن 16SrRNA

ایرهم شلماهی

آشکار پر یک کارتیه یا ت ،اپ بیشتری از کارتیلهها وجلوپ پارپ

افزای

که پر اکثر موارپ هر هار کارتیه مبتال میشون  .گاوهلایی کله

پر اپی میوهو ی این ورم پسلتان ایمملی میزبلان بقلا جلرم پر

به تازگی زایمان کرپهان آشکارترین عالیم را نشان میپهمل .

محیط م یریت گله و شرایط فیزیوهو یک پام پخاهلت پارنل .

پر ب ،ی موارپ بزرگ ش ن غ پ همفی باالی پستان و تلورم پر

تحقیقات مت ،پی پر جهت اپی میوهو ی این بیماری پر نقلا

مفاص رخ میپه که ممار به همگ

میشوپ .شیر پر مرحلله

او شیرپوشی کامالً طبی،ی است هر مل پر حاهلت سلکون

ت ،اپ موارپ حاپ این بیماری قاب مشاه ه اسلت (.)21

مختلف جهان اناام گرفته که نق

ان ازه گله ( )17مل یریت

و،یف پر گلههای بزرگ ( )15و وارپات پام ج یل بله گلله

مایع ک ر سبماک شبیه آب پمیلر برجلای میمانل  .ترشلحات

( )9پر افزای

ممکن است از رنگ صورتی روشن همراه بلا خلون تلا رنلگ

حاوللر اطالعللات انل کی پر مللورپ میللزان شللیوع ورم پسللتان

مل روز ترشلح

مایکوپالسما بویس و عوام پخی پر هملهگیر شماسلی آن پر

کامالً رکی یا به صورت پهمله میشلوپ .کارتیلههای عفلونی

ایران وجوپ پارپ که ملاه،ات قبلی عم تاً بر اساس روشهلای

ش ه متورم میشون وهلی تلورم یکمواخلت سلخت و تقریبلاً

سرمی یا موهکوهی بوپه و ب ون ت،یین فاکتورهای خلر بیماری

ب ل ون پرپ اسللت .پاس لخ بلله پرمللان خیلللی ولل،یف بللوپه و

و با ه

بررسی وجوپ یا ع م وجلوپ عامل پر یلک مملقله

پستانهای متورم به طور آشکار آتروفی پی ا میکمم (.)2

خاص اناام گرفته است ( .)8هل

این باکتری برای اوهین بار پر سا  1961میالپی پر آمریکلا از

فاکتورهای اپی میوهو یک از قبی سن میزان توهی ان ازه گلله

شیر یک گاو مبتال به ورم پستان ج ا گرپی و پر ابتل ا تحلت

نوع ترشحات بافت پسلتان میلزان افلت توهیل و سلابقه ورم

عموان مایکوپالسما بویماستایتی یس نامگذاری ش  .ب ،ها بلر

پستان باهیمی پر سوشهای مایکوپالسما بلویس جل ا شل ه از

اساس تشلابهات آنتی نیکلی بیوشلیمیایی و بلاهیمی بلا عامل

عفونتهای ورم پستان باهیمی پر گاو با اسلتفاپه از روشهلای

آگاالکسی واگیر پر گروه  5مایکوپالسلما آگاالکتیله واریتلهی

کشت و  PCRبوپ.

قهوهای یا خاکستری متغیر باش  .پر علر
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رخ اپ بیماری توویح پاپه ش ه است .پر حا

از ایلن ملاه،له ارزیلابی

اپیدمیولوژی مولكولی سوشهای مایكوپالسما بویس جدا شده از عفونتهای ورم پستان بالینی در گاو

تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کر ارسا ش ن  .پلس از

مواد و روش کار
جام،لهی آمللاری تملامی گاوهللای موجلوپ پر گلللههای شللیری
صم،تی بوپه و نمونهگیری از نوع مبتمی بلر هل

(

Purposive

 )samplingانتخاب گرپیل  .روش ملاه،له توصلیفی ل آملاری
روش گرپآوری اطالعات می انی ل کتابخانهای و ابزار گلرپآوری
اطالعات تاهیزات آزمایشگاهی بوپ .این تحقیلق از ارپیبهشلت
ماه سا  1394تا خرپاپ  1395بر روی ت،ل اپ  328نمونله شلیر
گللاو اخللذ شلل ه از مللوارپ اورام پسللتان بللاهیمی موجللوپ پر
گاوپاریهای شیری صم،تی صورت گرفت که از این ت،ل اپ 32
 20 24 36 30 54 35 44 27و  26نمونه به ترتیب مربلو
به شهرهای قزوین نظرآباپ کر

تبریز تهران وراملین و شلهر

ری گرمسار و سممان کرملان و اسلتانهای گلسلتان و مازنل ران
بوپ .جهت جمعآوری اطالعات پامها یک نمونه فرم پرسشلمامه
تهیه و تمظیم ش که اطالعلات مربلو بله نمونله بلر روی ایلن
فرمها ثبت گرپی  .از گاوهای مبتال کله حل اق یکلی از عالیلم
باهیمی ورم پستان را نشان میپاپنل نمونلهگیری از شلیر ب،مل
آم  .نمونهها پر کمار یخ (پملای حل وپ  4پرجله سلانتیگراپ) و
ح اکثر تا  24ساعت به آزمایشگاه مرجع مایکوپالسلما مؤسسله

ج اسازی عام

و کشت خلاهص پر محلیط اختااصلی PPLO

(BBL, Becton Dickinson and Company, Cockeyville,
) Sparks, MD, USAپر پمللای  37پرجلله سللانتیگراپ و Co2

ح وپ  %5-10استخرا  DNAبه روش فم ل کلروفلرم انالام
گرفت ( .)19سلپس آزملای

 MG-PCRجهلت تشییل جلمس

مایکوپالسما اناام ش و پر صلورت مثبلت شل ن بلا آغلازگر
اختااصی گونلهی بلویس  MB-PCRانالام گرپیل ( 11و .)7
کمتلر مثبللت سللویهی اسللتان ارپ مایکوپالسلما بللویس

PG45

 ATCC25523موجللوپ پر آزمایشللگاه مرجللع مایکوپالسللما
مؤسسه رازی و کمتر ممفی  PPLOBrothپر نظر گرفته ش .
پس از تکثیر محاوالت  PCRو تشلکی بانل های اختااصلی
عم خاهص سازی  DNAبا اسلتفاپه از کیلت اسلتخرا

DNA

شرکت سیماکلون ) Purification Kit (Cat. No. DP1603انالام
ش ل و محاللو ب سللت آم ل ه ت،یللین تللواهی گرپی ل  .پر ایللن
پژوه

قل،های از ن  16SrRNAمایکوپالسما جهت رپیلابی

جمس و قل،له نلی  P48اختااصلی گونله بلویس بله عملوان
پرایمرهای ه

استفاپه گرپی (ج و .)1

ج و 1ل تواهیهای نوکلدوتی ی و آغازگرهای مورپ استفاپه پر تشخیص جمس مایکوپالسما و گونهی مایکوپالسما بویس به روش PCR

منبع

طول)(bp

سکانس

ژن هدف

نام پرایمر

)(Kojima et al., 1997

163

5′-GCTGCGGTGAATACGTTCT-3′

16SrRNA

M1F
M3R

)(Fu et al., 2014

1341

P48

IMB-F
IMB-R

5′-TCCCCACGTTCTCGTAGGG-3′
5′-GCTTCATGTGGTGATAAATACTTTA-3′
5′-CTATTTTTGTGTTTCTTTAGCCAAT-3′

مربع کلای Chi-

اهکتروفورز محاوالت به همراه مارکر  100 bpبلر روی

ورم پستان باهیمی پاپهها با استفاپه از آزمون

آگاروز  %1و رنگ آمیزی با اتی یوم برومای ( 0/5 unit/μlبلا

 squareو رگرسیون خلی مورپ تازیه و تحلی قرار گرفت.

وهتا  100به م ت  1ساعت) اناام و بر روی صفحه پستگاه
)U.V.Translluminator(BioRad, Hercules, CA, USA

تاویر تهیه گرپی  .تازیه و تحلی پاپهها با استفاپه از آملار
توصللیفی و اسللتمباطی اناللام و متغیرهللا بلله کمللک ج ل او
فراوانی و تقاط،ی آناهیز ش ن  .پر آمار تحلیللی و بلا هل
ارزیابی متغیرهای مختلف از قبی سن میلزان توهیل انل ازه
گله نوع ترشحات بافت پستان میزان افلت توهیل و سلابقه

نتایج
از ت ،اپ  328نمونهی شیر اخذ ش ه  58نمونه ( )17%/69از
نظللر رش ل پر محللیط کشللت  PPLOآگللار مثبللت ش ل ن و
پرگمههای شبیه تخم مرغ نیمرو شل ه پر زیلر میکروسلکو
نوری را از خوپ نشان پاپن (نگاره.)1
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نگاره1ل کلونیهای مایکوپالسما بویس بر روی محیط کشت  PPLOآگار

از نظر ح لور ن مربلو بله جلمس مایکوپالسلما پر آزملون
 PCRت ،اپ  97نمونله ( )29%/57بانل  163جفلت بلازی را از
خوپ نشان پاپن (نگاره .)2نمونههای مثبت از هحاظ ح لور ن
 P48مایکوپالسما بلویس ملورپ آزملون  PCRاختااصلی قلرار
گرفتملل کلله ت،لل اپ  31نمونلله ( )31%/96مثبللت و  66نمونلله
( )68%/04ممفی ش ن (نگاره.)3

نگاره 3ل تاویر

اهکتروفورز محاو  PCRبا آغازگر اختااصی P48

گونهی بویس و بان  1341 bpپر ت ،اپی از نمونهها  :Mمارکر :PC 100bp
کمتر

مثبت ( :NC )M.bovisATCC 25523/ PG45کمتر

ممفی

گوپههای  1تا  :4نمونههای مثبت  :Nنمونه ممفی ( M.agalactiae NCTC

)10123

پر این پژوه
نگاره 2ل تاویر

نمونلههای شلیر از مملاطق مختللف کشلور بله

آزمایشگاه مرجع مایکوپالسما مؤسسه رازی ارجلاع گرپیل کله

اهکتروفورز محاو  PCRبا آغازگر جمس مایکوپالسما

تمامی شهرها پارای ح اق یک نمونه مثبت مایکوپالسما بویس

و بان  163 bpپر ت ،اپی از نمونهها  :Mمارکر  :PC 100bpکمتر مثبت

بوپن (ج و .)4

( :NC )M.bovisATCC 25523/ PG45کمتر ممفی گوپههای 5 1-3
 :9-7نمونههای مایکوپالسما مثبت

ج و 4ل ت ،اپ نمونههای مثبت مایکوپالسما بویس پر شهرهای مختلف کشور
شهر

قزوین

نظرآباد

کرج

تبریز

تهران

ورامین ،شهرری

تعداد نمونه مثبت

2

2

6

1

9

4

سمنان،

کرمان

گلستان

مازندران

گرمسار

2500

3

2

1

1
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ج ایللههای ایللن تحقیللق پر بانللک جهللانی ن و بللا شللماره

ج ایههای حاور پر این تحقیق نشان پاپ پو ج ایلهی فلو

پسترسللی  KX772789تللا  KX772800ثبللت گرپیلل و بللا

قرابت  %99/70با یک یگر پارن و میزان قرابت هلر کل ام بلا

)Bio-Edit (Clustal W

ج ایههای حاور پر ایلن تحقیلق  %99/80میباشل  .تملامی

همرپیف نموپن تواهیها و مقایسهی آنها با یک یگر صلورت

ج ایههای حاور پر این تحقیق از نظلر فیلو نیلک شلباهت

گرفت .نتایج حاص نشان پاپ ج ایهی مربو بله نظرآبلاپ از

 99%/80با ج ایلههای حاولر پر بانلک جهلانی ن پارنل .

نظر فیلو نیلک بلا ج ایلههای موجلوپ پر بانلک جهلانی ن

ج ایللهی کللر بللا هی ک ل ام از ج ایللههای حاوللر و نیللز

قرابت  100پرص ی پارپ و بر اساس تواهیهای نوکلدوتیل ی

ج ایههای بانک نی قرابت نتیکی  100پرص ی ن اشلته و

با آنها پر یک پوپمان قرار گرفت .عالوه بر این ج ایه کر

به عموان یک ج ایه ج ی که از قب پر بانلک جهلانی نلی

با ج ایههای بانلک نلی  %99/70مشلابهت پارپ .مقایسلهی

ثبت نش ه بوپ شماسایی گرپی (نگاره.)4

اسلللتفاپه از نرمافلللزار موهکلللوهی

نگاره 4ل تواهیهای نوکلدوتی ی ب ست آم ه ت ،اپی از نمونههای ج ا ش ه مایکوپالسما بویس و مقایسه با سویههای حاور پر NCBI

آناهیز نتایج بر اساس سلن پامهلا نشلان پاپ ت،ل اپ  65ملورپ (2

اختال بسیار م،میپار ( )P>0/01و بلین گروههلای  1و  2 3و

نمونه مثبت و  63نمونه ممفلی) مربلو بله گلروه سلمی 24-36

 3 5و  4و گروههلللای  3و  5اخلللتال م،ملللیپار میباشللل

ماهه (گروه  )1با  56 %6/45مورپ ( 4نمونه مثبلت و  52نمونله

( .)P>0/05این پر حاهی است که پر مقایسه اختال گروههلای

ممفی) مربو به گاوهای  36-48ماهه (گروه  )2بلا 76 %12/92

 1با  2گروههای  1با  5و نیلز مقایسله گروههلای  2بلا  3هلی

مورپ ( 8نمونه مثبت و  68نمونه ممفی) مربلو بله گلروه سلمی

اختال م،میپاری به شم نمیخورپ (.)P<0/05

 60-48ماهه (گروه  )3بلا  %25/8ت،ل اپ  42نمونله ( 12نمونله

آناهیز نتایج بر اساس میزان توهی پامها نشان پاپ از نظلر فراوانلی

مثبت و  30نمونه ممفی) مربو به گاوهای  60-72ماهله (گلروه

نسبی نمونههای مثبت  %38/71نمونلهها بله گاوهلای پُرتوهیل

 )4با  %38/8و  89مورپ ( 5نمونه مثبلت و  84نمونله ممفلی) بلا

 38%/71گاوهای متوسط توهی و  %22/58به گاوهای کلم توهیل

 16%/12مربو به گروه گاوهای با سن  72ماه به باال (گلروه )5

ت،لللق پاشللتم  .بللا تازیلله و تحلی ل پاپههللا اخللتال آمللاری

بوپه است .با توجه بله آنلاهیز آملاری پاپههلا و وجلوپ اخلتال

شمگیری بین گاوها از این نظر مشاه ه نش  .نملوپار 1ت،ل اپ

بسیار م،میپار ( )P>0/01بین گروههای سلمی گروههلا مال پاً

فراوانی مللق نمونههای مثبت بر حسلب میلزان توهیل را نشلان

پو به پو با هم مقایسه ش ن تا مشخص گلرپپ بلین کل امین پو

میپه .

گروه مخت اختال م،میپار وجوپ پارپ .ب ین ترتیب مشلخص
ش بین گروههلای  1و  4گروههلای  2و  4و گروههلای  5و 4
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( )48%/4پارای ظاهر زرپ رنگ متمای به کرمی و هختهپار (ریلز
و پرشت)  12نمونله ( )38%/7پارای رنلگ سلفی و شلبیه بله
ظاهر شیر بوپه و ت ،اپ  4نمونه ( )12%/9نیلز پارای ظلاهری بله
رنگ صورتی متمای به ارغوانی و پر برخی موارپ کامالً خلونی
بوپن .
از  31نمونه مایکوپالسما بویس ت ،اپ  10نمونه ()30%/69

نموپار 1ل توزیع فراوانی مللق نمونههای مثبت مایکوپالسما بویس بر حسب
میزان توهی

پ ار قلع کام

توهی شیر ش ه بوپن و ت ،اپ  14نمونه

( )45%/16کاه

 30-50پرص ی توهی را از خوپ نشان پاپن .

 7نمونه ( )24%/15نیز کاه

توهی شیر ن اشتم و یا با کاه

ح وپ  10پرص ی (جزئی) توهی شیر روبرو بوپهان  .از نظر
آناهیز نتایج بلر حسلب انل ازه گلله نشلان پاپ ت،ل اپ  40نمونله

سابقه ورم پستان (ب ون پر نظر گرفتن نوع ت ،اپ و عام آن)

مربو به گلههای با ان ازه کمتر از  300رأس ( 1نمونه مثبلت و

از ک  328نمونه  142گاو سابقه ورم پستان به ت ،اپ  1اهی 10

 39نمونه ممفی) با فراوانلی نسلبی  %3/24ت،ل اپ  49نمونله بله

بار بسته به سن پام پاشتهان  .از ت ،اپ  31نمونه مثبت

گلههای با جم،یت  300-800رأس ( 6نمونه مثبت و  43نمونله

مایکوپالسما بویس  24رأس ( )77%/41سابقه ورم پستان

ممفی) با  105 %19/35نمونه مربو به گاوپاریهای با جم،یلت

پاشتم

م،میپاری وجوپ پارپ

 1500-800رأس ( 14نمونلله مثبللت و  91نمونلله ممفللی) بللا

(.)P>0/05

 45%/16و  134نمونه به گاوپاریهای بلا جم،یلت  1500رأس
به باال ( 10نمونه مثبت و  124نمونله ممفلی) بلا  %32/25ت،للق

که از نظر آماری اختال

بحث

پاشتم  .تازیه و تحلی پاپهها نشلان از اخلتال م،ملیپار بلین

مایکوپالسما بویس از عوام مهم ورم پستان مایکوپالسمایی پر

فراوانی نمونههای مثبت بر حسب ان ازه گله پاشلت ()P>0/05

گاو است که سبب ایالاپ خسلارتهای اقتالاپی پر گللههای

(نموپار.)2

شیری میگرپپ .تاکمون پر رابلله بلا شماسلایی عامل بیملاری و
عوام مؤثر پر همهگیرشماسلی آن پر کشلور تحقیقلی صلورت
نگرفته اسلت .ولرورت ج اسلازی ت،یلین هویلت بلاکتری و
شماخت جمبلههای اپیل میوهو یک آن بلرای کملک بله سیسلتم
پامپروری کشور از اهمیت باالیی برخورپار میباش  .نتلایج ایلن
ملاه،ه نشلان پاپ از  328نمونله شلیر مبلتال بله ورم پسلتان 31
نمونه ( )9%/45از نظلر ح لور مایکوپالسلما بلویس مثبتانل .

نموپار 2ل توزیع فراوانی نسبی نمونههای مثبت مایکوپالسما بویس بر حسب
ان ازه گله

میزان وقوع این ورم پستان پر نمونههای شیر پر ملاه،له حاولر
کمتللر از میللزان آن پر شللرایط مشللابه پر ایتاهیللا پارپ ( )20پر

از نظر وجوپ ترشحات غیرطبی،ی بافت پسلتان و وول،یت

حاهیکه این مق ار بیشتر از کشورهایی مانم مار ( )16میباشل .

ظاهری نمونه از  31نمونه مثبت مایکوپالسما بویس  15نمونله

پس میتوان گفت میزان آهوپگی پر موارپ اورام پستان بلاهیمی پر
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نقا مختلف پنیا متغیلر بلوپه و از ناحیلهای بله ناحیلهی پیگلر

آم ه یک واکسن مؤثر طراحی و کیتهای تشخیص

متفاوت است که میتوان آن را ناشلی از تفلاوت پر روشهلای

مایکوپالسما بویس از قبی اهیزا را پر پاخ کشور توهی نموپ.

تشخیای و م یریت به اشتی گلههای شیری پانست.

بیشترین موارپ مثبت به ترتیب به گروه سمی  72-60ماهه (6-5

همرپیف نموپن تواهی ج ایهها و مقایسهی آنها با یک یگر نشان

ساهه) با  %38/8و گروه سمی 48-60ماهه ( 5-4ساهه) با 25%/8

پاپ ج ایهای از مایکوپالسما بویس با عموان ج ایهی نظرآباپ از

ت،لق پاشت به عبارت پیگر گاوهای  4-6ساهه پر ماموع

نظر فیلو نیک با ج ایههای موجوپ پر بانک جهانی ن

نزپیک به پو سوم موارپ مثبت را به خوپ اختااص پاپهان .

PG45-Clone

گاوهای شیرپه پر تمام سمین ممکن است به این نوع ورم پستان

NM2012-China

مبتال شون  .این بیماری م،مو ًال پر گلههایی که به اشت

و  )Hubei-1-Chinaهموهو ی  %100پارپ و بر اساس

شیرپوشی و،یف است رخ میپه و ممکن است از طریق

تواهیهای نوکلدوتی ی با آنها پر یک پوپمان قرار گرفت عالوه

پست کارگران شیرپوش از گاوی به گاو پیگر ممتق گرپپ هذا

بر این ج ایه کر با ج ایههای بانک نی  %99/70مشابهت

بمظر میرس رخ اپ باالی بیماری پر این سمین به پهی ح ور

نشان پاپ .سایر ج ایههای این تحقیق از نظر فیلو نیک شباهت

پف،ات باالی گاوها پر ساهن شیرپوشی باش هر م نمیتوان

 99%/80با ج ایههای حاور پر بانک جهانی ن پارن که این

و،ف سیستم ایممی را که با افزای

سن بیشتر میشوپ ناپی ه

تفاوت به نوکلدوتی شماره  311مربو میشوپ .نکته قاب توجه

گرفت .پر ملاه،های که توسط  Fu-Rong Zhaoو همکاران پر

ایمکه ج ایهی کر با هی ک ام از ج ایههای حاور و نیز

ین اناام گرفت گاوهای با سن یک سا با  %10/5باالترین

ج ایههای بانک نی قرابت نتیکی کام ن ارپ که این تفاوت

میزان شیوع را پاشتم و گاوهای سه ساهه با  %9/61پر رپه پوم

به نوکلدوتی ( 314آپنین) ت،لق پارپ .مقایسهی ج ایهها با هم

قرار گرفتم  .پر این ملاه،ه رابله م،ماپاری بین میزان شیوع با

قرابت فیلو نیک  %99/70بین

سن و ت ،اپ آبستمی پر گله وجوپ ن اشت ( .)6یافتههای ملاه،ه

خوپشان پارن و میزان قرابت هر ک ام با ج ایههای حاور پر

حاور با نتایج ملاه،ه  Fuو همکاران همخوانی ن ارپ اما تدوری

این اختالفات ان ک پر

احتما رخ اپ این نوع ورم پستان پر هر سمی پر گاو را اثبات

(Palestine-PG45
USA

CloneA2

Torino-Italy

MU-

CQ-W70-China

نشان پاپ پو ج ایهی فو

این تحقیق  %99/80میباش  .پهی

نوکلدوتی ها میتوان بروز تفاوت پر سکانسیمگ ج ایهها باش

مینمای .

زیرا تواهی ن ج ایههای مایکوپالسما بویس ج ا ش ه پر این

آناهیز نتایج از نظر فراوانی نسبی بر حسب میزان توهی نشان پاپ

تحقیق بزرگ بوپ وهی تواهی ن استان ارپ موجوپ پر بانک نی

بیشتر نمونههای مثبت به گاوهای متوسط توهی و پُرتوهی ت،لق

کو کتر از قل،ات ج ا ش ه ما بوپ هذا به نا ار پر نرمافزار

پاشتم و تمها  %25نمونههای مثبت به گاوهای کم توهی ت،لق

نموپیم تا پر

پاشت .مایکوپالسما بویس به عموان یک پاتو ن قوی برای

مقایسه با نهای استان ارپ موجوپ پر بانک نی اختالهی بوجوپ

ایااپ ورم پستان پر گاو ملرح میباش و وجوپ استرس ناشی

نیای  .اناام آناهیز مقایسهای ج ایههای گزارش ش ه با سایر

از توهی باال میتوان تشثیر بسزایی پر وقوع ورم پستان پر

کشورهای جهان میتوان پر ت،یین و تغییر استراتژیهای

گاوهای شیری پاشته باش .

پیشگیری و کمتر این بیماری مفی واقع شوپ طوری که

بیشترین موارپ مثبت به ترتیب به گلههای با جم،یت 1500-

میتوان با ملاه،ه و بررسی بیشتر بر روی ج ایههای ب ست

 800رأس با  %45/16و گلههای با ت ،اپ  1500رأس به باال با

بیوانفورماتیکی این قل،ات اوافی را حذ
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از تحقیق حاور با

روبرو بوپهان  .طبق یافتههای قبلی گاو مبتال به ورم پستان

 32%/25اختااص پاشت نتایج این بخ

نتایج تمامی ملاه،ات و یافتههای قبلی همخوانی پارپ طوریکه

مایکوپالسما بویس با کاه

شمگیر یا قلع توهی ممکن

ملاه،ات قبلی نشان میپه رخ اپ بیماری پر گلههای بزرگ

است مواجه گرپپ هر م بسیاری از عفونتها پر یک گاو مبتال

شایعتر است ( 20و  .)18تحقیقات پر ایاالت متح ه آمریکا
نشان میپه افزای

ورم پستان مایکوپالسمایی با افزای

به عفونت تحت باهیمی افزای

مشخای پر کاه

میزان توهی

شیر را از خوپ نشان نمیپه ( .)13پر این تحقیق بیشتر موارپ

ان ازهی گله پر ارتبا است ( .)17پر ایاهت کاهیفرنیا نشان پاپه

اورام پستان باهیمی بوپن  .مایکوپالسماهای ورم پستانزا م،موالً

ش ه است خلر ابتال به ورم پستان مایکوپالسما بویس و امکان

پر غشاهای مخاطی تمفسی و اپراری گاوهای ساهم یافت

از 350

میشون  .با این حا عواملی مث زایمان تغییرات ش ی پرجه

رأس  15برابر بیشتر از گلههای با ت ،اپ کمتر از  350رأس و

حرارت حم و نق

وربههای خارجی و یا بیماریهای پیگر

پر پاخ مخازن شیر فله آنها میباش  .تراکم باال و م یریت

ممکن است این اجازه را ب ه که این عام به طور مستقیم به

و،یف پر گلههای بزرگ به عموان مهمترین عام ابتالی پام به

بافت پستان یا پیگر بافتهای ب ن وارپ ش ه و ممار به بروز

این بیماری محسوب میگرپپ (.)15

ورم پستان باهیمی پر حیوان شوپ.

یافتن یک نمونه مثبت پر گلههای بزرگ با ت ،اپ بی

از نظر وجوپ ترشحات غیرطبی،ی بافت پستان و وو،یت
ظاهری  %48/4نمونهها پارای ظاهری زرپ رنگ متمای به

فهرست منابع

کرمی و هختهپار (ریز و پرشت)  38%/7پارای رنگی سفی و

 -1حسمی طباطبائی ع .فیروزی ر :)1389( .بیماریهای باکتریایی

ظاهری شبیه به شیر بوپه و  %12/9نیز پارای ظاهری به رنگ

پام

پانشگاه تهران تهران ایران:

صورتی متمای به ارغوانی و پر برخی موارپ کامالً خونی بوپن .

.484-469

ا

سوم انتشارات و ا

طبق یافتههای قبلی پژوهشگران ترشح کارتیههای مبتال پر

 -2مسافری ص .حقیقت کاغذ یان م :)1382( .بیماریهای پستان

مراح اوهیه بیماری پر حین شیرپوشی کامالً طبی،ی به نظر

پر حیوانات اهلی

انتشارات پانشگاه آزاپ اسالمی

میرس رفته رفته ممکن است ترشحات سبماک و شبیه آغوز

تبریز ایران.159-170 :

یا پمیر نرم شون  .ترشحات به مرور به رنگ صورتی روشن
همراه با خون پرمیآی یا تغییر رنگ به صورت قهوهای یا
خاکستری ایااپ میشوپ .سپس ترشحات کامالً رکی و کرمی
رنگ یا به صورت پهمه میشوپ وهی هختههای بزرگ و سفت
وجوپ ن ارپ ( .)2مقایسه نتایج حاور با یافتههای قبلی نشان پاپ
نمونههای مثبت اخذ ش ه پر این تحقیق از مراح مختلف
عفونت با ورم پستان مایکوپالسما بویس اخذ ش ه است و
نمیتوان از روی وو،یت ظاهری نمونهی شیر و ترشحات
غیرطبی،ی این نوع ورم پستان را مورپ تشخیص قل،ی و نهایی
قرار پاپ.
از ت ،اپ نمونههای مثبت مایکوپالسما بویس نزپیک به  %75از
نمونهها با قلع کام توهی شیر یا کاه
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