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بالینی تحت پستان ورم به مبتال هاي نمونه و سالم هاي نمونه در شیر اکسیدانی ظرفیت مقایسه

تشکري طوسی1نیلوفر خرمیان بابک دکتر فرهودي،1، مهران فرزانه2دکتر نیما دکتر ،1،
حیدرپور محمد مشایخی1دکتر کمیل دکتر ،1

مشهددانشکده-1 فردوسی دانشگاه دامپزشکی ي

کرج-2 واحد اسالمی آزاد دامپزشکیدانشگاه دانشکده

خصوصی-3 بخش دامپزشک

چکیده
نگهدار زمان و شیرواري فواصل دام، سالمت قبیل از عواملی تاثیر تحت شیر دمايکیفیت و شیر قراري مهمآن عوامل از یکی دارد.

موثر زمینهو این دهد.در قرار تاثیر تحت را شیر کیفیت و کمیت بشدت تواند می نیز آن بالینی تحت فرم حتی که است پستان ورم

ب خواهد اکساید نیتریک قبیل از هایی اکسیدان و ها رادیکال مقادیر افزایش با همراه گاو در پستان حاضورم مطالعه تعدادرود.در

گیري150 نمونه گردید. آوري جمع مشهد اطراف صنعتی هاي گاوداري از یکی در هولشتاین نژاد شیري گاوهاي از شیر نمونه

) متحده ایاالت پستان ورم ملی شوراي توصیه Nationalمطابق Mastitis Councilگردید انجام شیرواري،.) روزهاي لحاظ از دام هر

(تعداد کالیفرنیایی پستان ورم آزمایش سوماتیک، سلولهاي تعداد تبدیلCMTزایش، گردید. ثبت کامل بصورت شیر تولید میزان و (

5-thio-2-nitrobenzoic acid (TNB)5به-dithiobis-2-nitrobenzoate (DTNB)مهمی هاي رادیکال تشکیل گیري اندازه جهت

قر سنجش مورد اکساید دي نیتریک مجموعنظیر از گرفت. گرفته150ار قرار آزمایش مورد شیر و113نمونه سالم مورد37مورد

آماري تست بودند. پستان ورم به بینT-Testمبتال داري معنی نداد(TNBاختالف نشان پستان ورم و سالم گروه دو ).P<0.05در

میزان بین داري معنی اختالف نگردید(TNBوSCCهمچنین مشاهده .)P>0.05نیز

کلیدي: هاي پستانواژه آزاد-ورم سوماتیک-اکسیدان-رادیکال سلول

مقدمه
قرار شیر نگهداري دماي و زمان و شیرواري فواصل دام، سالمت قبیل از عواملی تاثیر تحت شیر عوامکیفیت از یکی ودارد. مهم ل

بشدت تواند می نیز آن بالینی تحت فرم حتی که است پستان ورم دهدموثر قرار تاثیر تحت را شیر کیفیت و پستان(1)کمیت ورم .

از جزئی ها اکسیدان این بود. خواهد اکساید نیتریک قبیل از هایی اکسیدان و آزاد هاي رادیکال مقادیر افزایش با همراه گاو در

اما بود. خواهند مفید مهاجم هاي پاتوژن علیه دفاع در و اند بوده پستان ذاتی ایمنی گسیستم به ها اکسیدان حد از بیش ايتولید ونه

از ناشی اکسیداتیو هاي آسیب جمله از شد. خواهد اکیداتیو استرس رخداد به منجر باشد شیر اکسیدانی آنتی توانایی از فراتر که

پروتئ به شیر هاي پروتئین حساسیت افزایش و لیپیدها پراکسیداسیون به توان می ها اکسیدان حد از بیش بدینوافزایش نمودو اشاره لیز

متعددي مطالعات در شد. خواهد تغییر دستخوش شیر کیفیت ه،ترتیب دام در شیر کیفیت تغییر و اکسیداتیو آسیب مبتالرخداد اي

است. شده گزارش پستان ورم تبدیل(2,3)به شیر، در ها اکسیدان و آزاد هاي رادیکال تولید میزان سنجش هاي روش از -5یکی

thio-2-nitrobenzoic acid (TNB)5,5به-dithiobis-2-nitrobenzoate (DTNB)تشکیل میزان که باشد عنوانDTNBمی به

بو خواهد ها اکسیدان و آزاد هاي رادیکال تشکیل مقدار از (2)د.شاخصی
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اهداف
گیري بکار امکان مطالعه این از سالهدف دهنده نشان فاکتور عنوان به اکسیدانی تام بافتظرفیت .استشیریفیتکوپستانمت

کار روش
با هلشتاین نژاد از بزرگ صنعتی شیري گله است.750یک شده گرفته نظر در رضوي خراسان استان در مولد شیري گاو نمونهرأس

کارتیه میشیر اخذ دوشی شیر از قبل آسپتیک صورت به (ها متحده ایاالت پستان ورم ملی شوراي توصیه مطابق Nationalشود.

Mastitis Councilنمونه از قبل پستان) سر ابتدا کارتیهگیري آبهاي با نظر مورد میهاي شسته محلولگرم با سپس و Predipشود

می ازضدعفونی بعد و می30شوند خشک جداگانه کاغذي دستمال با انتظار دستمالثانیه با سرپستان نوك بعد مرحله در و شوند

الکل به می%70آغشته داده ازمالش بعد و و30شود تخلیه اولیه دوشش سه برايمیلی15ثانیه، استریل ظرف در ها کارتیه از شیر لیتر

می اخذ باکتریولوژیک سلولهايکشت تعداد زایمان، تعداد شیرواري، روزهاي لحاظ از دام هر اطالعات این بر عالوه شود.

کالیفرنیای پستان ورم آزمایش (سوماتیک، گردید.CMTی ثبت کامل بصورت شیر تولید میزان و عنوانTNBبهDTNBتبدیل) به

میشود. استفاده اکسید دي نیتریک مثل قوي هاي رادیکال تشکیل براي احیايTNBابزاري موالر1توسط 100درDTNBمیلی

فسفات سدیم بافر لیتر موالري50میلی pH)میلی همراه(7.4 ازمیکرولیت4به در-2ر آزمایش نمونه میشود. آماده مرکاپتواتانول

حاوي که کووت فسفات1,8درTNBمیکروموالر40یک سدیم بافر از لیتر با50ملی موالري میگیرد.pH7.4میلی قرار است،

افزودن توسط موج0,2واکنش طول در جذب میزان در کاهش میشود. شروع نمونه از لیتر طینانومتر412میلی در ثانیه10که

اکسیداسیون میزان محاسبه براي میشود، گیري میشود.DTNBبهTNBاندازه پستانTNBمقایسهاستفاده ورم به مبتال گروه دو بین

طریق از سالم گروه Independentو Samples Testگرفت نشد.انجام مشاهده داري معنی اختالف بینو ارتباط وTNBبررسی

SCCطر Pearsonیقاز Correlation.نشد مشاهده داري معنی اختالف و گرفت سطحانجام در ها داده اختالف p>0,05معناداري

شد. گرفته نظر در

بحث و نتایج
مجموع گرفته150از قرار آزمایش مورد شیر و113نمونه سالم بودند.37مورد پستان ورم به مبتال تعدادمورد این مورد13از

ومیکروا منفی گرم هاي آماري24رگانیسم تست گردید. جدا مثبت گرم هاي میکروارگانیسم داريT-Testمورد معنی اختالف

نداد(TNBبین نشان پستان ورم و سالم گروه دو میزانP<0.05در بین داري معنی اختالف همچنین .(SCCوTNBمشاهده نیز

جدول.)P>0.05نگردید( در گروه دو کامل است.1شمارهنتایج شده آورده

شماره پستان1جدول ورم به مبتال و سالم گاوهاي گروه دو در اطالعات مقایسه :
میانگینتعداد

TNB
سلولهاي میانگین

سوماتیک
اسکور مجموع

ها کارتیه
تولید زایمانمیزان روزهايتعداد میانگین

شیرواري

سالم 1134/661240003/5115492/2357گاوهاي

مبتال 342 110182/4 373/673140004/3گاوهاي

گیري بکار امکان مطالعه این از نتایهدف بود. شیر کیفیت و پستان بافت سالمت دهنده نشان فاکتور عنوان به اکسیدانی تام جظرفیت

بین داري معنی اختالف نتوانست مطالعه سوماتیکTNBاین سلولهاي میزان همچنین و شیر کشت .و آورد بدست

Silanikoveسال در همکاران بررسی2014و چرخهبز15با رخداد عفونی، کارتیه یک و سالم کارتیه یک بهNOبا بز شیر در

شد.( تایید کامل )2صورت
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م رشد که زمانی هستند. التهاب جمله از پاتولوژیکال شرایط از گروهی اصلی دلیل اکسیژن راکتیو هاي گونه که است ابولیتتواضح

شوند. سلول سازنده اجزاي تمامی اکسیداتیو آسیب باعث آنها که دارد احتمال برسد، کنترلی قابل غیر سطح به اکسیژن مولکول هاي

است.( اکسیداتیو استرس برابر در ارگانیسم طبیعی پاسخ اکسیداتیو، آنتی هاي آنزیم فعالیت )4افزایش
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