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 چکیده  
زمینه مطالعه: بیماری ورم پستان یکی از بیماری های مهم و مٔوثر صنعت گاو شیری است که بر تولید شیر، باروری حیوان و تولیدات دام 
تٔاثیر منفی دارد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی بروز تجمعی ورم پستان در گاوداری های صنعتی استان تهران انجام گرفته است. روش کار: 
از بین 679 واحد گاوداری موجود در اســتان تهران که دســتکم  دارای 50 رٔاس گاو بودند، 32 واحد گاوداری به صورت تصادفی انتخاب گردید و 
با مراجعه به تک تک آن ها، در مجموع 10506 رٔاس گاو که از یک فروردین تا 29 اسفند سال 1386 زایش داشتند؛ به این مطالعه وارد شدند و 
در مجموع برای هر گاو، داده های مرتبط با شماره گاو، شکم زایش و رخداد ورم پستان از روی دفتر یا سیستم رایانه ای ثبت اطالعات گاوداری 
جمع آوری گردید. نتایج: شمار 3764 گاو مبتال به ورم پستان شده بودند که بروز تجمعی ورم پستان در این گله ها برابر با 35/8%  )با فاصله اطمینان 
36/8- 34/9(  برآورد شد. با افزایش شکم زایش بروز تجمعی افزایش یافت به طوری که بیشترین موارد ابتال در گاوهای شکم پنجم دیده شد.  
نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان دادند که بروز ورم پستان در گاوداری های منطقه بسیار باالست که باید راهکارهایی جهت کنترل و 

کاهش بروز بیماری ارائه نمود. 

واژه های کلیدی: بروز تجمعی، گاوداری های صنعتی، ورم پستان

مقدمه
بیماری ورم پســتان یکی از مهمترین و پرهزینه ترین بیماری ها در ســطح 

گله های گاوهای شــیری دنیا می باشد که به عنوان یکی از عوامل مهم به 

وجود آورنده نارســائی های تولید مثلی نیز شناخته شده است. کاهش تولید 

و اختالل در فرآوری شــیر بیشترین خســارت های این بیماری را تشکیل 

می دهند. بیماری دارای اثرات چشــمگیری بر کاهش ارزش یک گاو و در 

نتیجه درآمد و ســود یک گله می باشد. اثرات بیماری ورم پستان بر اقتصاد 

دامپروری به دو دســته عمده اثرات مســتقیم )درمــان دارویی، هزینه های 

دامپزشــکی و مرگ ناشــی از بیماری( و اثرات غیرمستقیم )کاهش تولید 

شیر، کاهش پروتئین شیر، کاهش توانایی تولید مثل و کوتاه نمودن امید به 

زندگی گاو شیری و در نتیجه افزایش دادن خطر حذف گاو( تقسیم می شود 

 .)1،14،15(

میزان بروز بیماری ورم پستان در یک واحد تولیدی در اقتصاد آن واحد 

بسیار مٔوثر می باشد و اطالعات مرتبط به بروز بیماری جزء بسیار مهمی از 

دانش مدیریت و کنترل بیماری اســت. پس از اینکه دام های مبتال به این 

نوع بیماری شــناخته شده اند دامدار برای درمان آن اقدام می نماید یا اینکه 

آن را از دامداری حذف می  نماید؛ از این رو محاسبه میزان شیوع در مورد این 

بیماری نمی تواند برآورد درستی از بار بیماری در یک واحد تولیدی باشد. در 

این شرایط بروز موارد جدید معیار بهتری برای ارزیابی شاخص های سالمت 

دام ها می باشد. میزان بروز بیماری به طور معمول به دو صورت میزان بروز در 

یک شکم زایش یا میزان بروز ساالنه یا ماهانه ارزیابی می گردد )1،6،14(.

اصطالح "بروز تجمعی در یک شکم زایش" به طور معمول به صورت 

زیر تعریف می شــود: شــمار گاو های با کمترین رخداد یک بیماری در یک 

شــکم زایش و یا شــمار گاو های در معرض خطر در آن شکم زایش که به 

طور معمول به صورت درصد بیان می شود. برخی از پژوهش ها  تفاوتی بین 

رخداد موارد جدید و مواردی که دوباره رخ می دهند قائل می شــوند. تعیین 

بــروز بیماری با اســتفاده از مطالعات هم گروهی بــه دو روش هم گروهی 

آینده نگر )Cohort( و هم گروهی تاریخی )Historical cohort( انجام 

می شود. مطالعات هم گروهی آینده نگر به رغم دقت باالتر به طور معمول 

به علت گرانی و مٔوثر نبودن انجام در بیشــتر موارد در تعیین میزان بروز و 

حذف گاوها به ندرت صورت می پذیرند. از این رو پژوهش گران فراوانی برای 

سنجش میزان بروز بیماری های بیشماری به مطالعات هم گروهی تاریخی 

روی آورده اند. سنجش بروز در پژوهش های فراوان به طور معمول بر پایه 

مشــاهدات ثبت شده متداول بیماری به وســیله دامدار یا دامپزشک انجام 

می گیــرد. فراوانی بیماری های بالینی معمواًل به صورت میزان بروز در یک 

دوره شــیردهی و یا ساالنه گزارش می شود. در هنگام بررسی بروز تجمعی 

بیماری ورم پســتان باید نقش عوامل مرتبط با حیوان مانند شکم زایش و 

عواملی مانند اندازه گله را مورد نظر قرار داد )6،8(.

به  رغم اهمیت بیماری ورم پســتان در گاوداری های شیری و اهمیت 

برآورد بروز بیماری در این واحدها، مطالعه جامعی در سطح کشور در مورد 

Email: hsharifi@kmu.ac.ir   034-31325409 :نویسنده مسئول:  تلفن: 31325422-034  نمابر )*



مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 71، شماره 3، 1395 272

وضعیت بیماری در گاوداری های شــیری وجود ندارد؛ از این رو این مطالعه 

جهت ارزیابی بروز بیماری ورم پستان در گله های گاو شیری استان تهران 

طراحی گردید تا با سنجش بروز بیماری بتوان اهمیت بیماری و محاسبه بار 

اقتصادی بیماری را در واحدهای گاو شیری کشور برآورد نمود. 

مواد و روش کار
جمعیــت مورد مطالعه: این مطالعه که مطالعــه هم گروهی تاریخی و 

جامعه آماری، گاوداری های شیری استان تهران می باشد و از این جمعیت، 

گاوداری هایی مالک ورود را داشتند که دست کم دارای 50 رٔاس گاو بودند. 

ابتدا، لیست گاوداری های استان از اداره کل دامپزشکی استان تهران گرفته 

شد و به طور تصادفی 70 واحد گاوداری انتخاب گردید و به تمامی گله های 

موجود مراجعه گردید و ســرانجام 32 گاوداری که دارای سیســتم دستی یا 

رایانه ای دقیق جهت ثبت داده های مرتبط با تاریخ زایش، رخداد بیماری ها و 

تاریخ حذف از گاوداری و ... بودند انتخاب و وارد مطالعه شدند.

ویژگی گاوداری های صنعتی منطقه: گاوداری های صنعتی استان تهران 

بیشتر مراکز پرورش نژاد هلشتاین می باشندو باروری در آن ها بیشتر به  وسیله 

تلقیح مصنوعی در تمام مدت ســال انجام می  گیــرد. گاوها در بهاربندهای 

نیمه پوشیده نگهداری می شوند وسه بار درروز دوشیده می شوند وجیره آن ها 

به صورت دســتی یا بوسیله ماشین های مکانیزه در اختیار دام قرار می گیرد 

که بیشتر شامل سیلوی ذرت ، یونجه، کنسانتره و مکمل های غذایی است. 

روش نمونه گیــری: نمونه گیری و ثبت رکوردهــای الزم با مراجعه به 

تک تک دامداری های انتخاب شــده انجام گردید؛ در گله های مورد مطالعه 

تمام گاوهایی که بین اول فروردین 1386 تا 29 اسفند ماه همان سال زایش 

داشتند وارد مطالعه شدند )10506رٔاس گاو(. برای هر گاو داده هایی مرتبط 

با شــماره گاو، شکم زایش و رخداد یا عدم رخداد ورم پستان در طول دوره 

جمع آوری گردید و گاوها تا حذف یا تا زایش بعدی پیگیری شدند. هم چنین 

گاوهائی که در طی دوره مطالعه دچار سقط جنین بیش از 180 روز آبستنی 

گردیده بودند به عنوان زایش جدید تلقی گردید.

بررســی آماری داده ها: برای توصیف بروز تجمعی ورم پســتان از آمار 

توصیفی،بــرای داده های کیفی و فاصله اطمینان 95% و جهت ارزیابی اثر 

شکم زایش بر ابتالء به ورم پستان از نسبت شانس و فاصله اطمینان 95 % 

استفاده گردید. از نرم افزار آماری Stata 11.2 برای بررسی داده ها استفاده 

گردید. 

نتایج
در این مطالعه در مجموع 10506 رأس گاو از 32 گاوداری مورد بررسی 

قرار گرفتند که بروز تجمعی ورم پســتان بر اساس شکم زایش در جدول 1 

نشــان داده شــده است. بر این اســاس 35/8% گاوهای گاوداری های مورد 

مطالعه دستکم یک بار در یک شکم زایش به ورم پستان مبتال شده بودند. 

همچنین ابتالء به ورم پســتان با افزایش شمار شــکم زایش افزایش پیدا 

می کرد؛ جدول 2، نســبت شــانس ابتالء را در واحدهای مورد بررســی در 

مقایسه با شکم اول نشان می دهد.  

 

بحث
پایش رخداد ورم پســتان در گاوهای شــیری امری ضروری می باشد. 

با افزایش میزان تولید شــیر؛ خطر ابتال به ورم پستان نیز در حال افزایش 

می باشــد )13،14(. در این مطالعه هم گروهی تاریخی بروز تجمعی بیماری 

ورم پســتان که یک بیماری مهم تولیدی اســت و نقش مهمی در اقتصاد 

گاوداری ها ایفا می کند؛ برآورد گردید. بر اساس یافته های این مطالعه بیش 

از یک سوم گاوهای مورد مطالعه در طول یک شکم زایش حداقل یک بار 

به بیماری ورم پستان مبتال شده بودند.

تولید شــیر با کیفیت هدف اصلی و واقعی صنعت گاو شــیری و اولین 

هدف کنترل ورم پســتان در گله های گاو شــیری می باشــد. گله هایی که 

توانســته اند ورم پســتان را کنترل کنند باید سیســتم مراقبت فعالی جهت 

ارزیابی وضعیت عوامل بیماریزا در محیط دامداری برقرار نمایند. علی رغم 

شناخت اهمیت کنترل ورم پستان در گله ها هنوز دامداران نتوانسته اند این 

بیماری را کنترل کنند؛ به طوری که این بیماری به عنوان مهم ترین بیماری 

در گاوداری ها در تمامی کشور ها مشخص گردیده است )12،14(.  

مطالعات منتشر شده زیان های اقتصادی ناشی از ورم پستان بالینی را 

بیــن 67-63 یورو به ازای هر گاو مبتــال در گله برآورد کرده اند. در مطالعه 

Whitaker و همکاران در ســال 1999 در340 گله در جنوب انگلســتان 

جدول1. بروز تجمعی ورم پستان در گاوهای موجود در گاوداری های صنعتی استان 
تهران  بر اساس شکم زایش.

تعداد گاو مورد شکم زایش 
مطالعه

بروز تجمعی تعداد گاو مبتال 
به درصد 

فاصله اطمینان 
 %95

28/6-3904105927/125/7اول   

33/0-316399331/429/8دوم   

54/0-169987651/649/2سوم   

52/5-83741149/145/7چهارم  

58/1-55129753/949/6پنجم   

42/2-35213036/931/9ششم و باالتر  

36/8-10506376435/834/9تعداد کل   

جدول 2. نســبت شــانس ابتالء به ورم پســتان در گاوهای موجود در گاوداری های 
صنعتی استان تهران در مقایسه با گاوهای شکم اول.

p_valueفاصله اطمینان 95 %نسبت شانسشکم زایش   

----1اول

1/360/0001-1/231/11دوم   

0/0001≤3/22-2/862/86سوم   

0/0001≤3/02-2/592/21چهارم  

0/0001≤3/78-3/142/60پنجم   

1/980/0001-1/571/24ششم و باالتر  



273

بیــن آوریــل 1998 تا مارس 1999، میزان بروز ورم پســتان بالینی%36/6 

بــر آورد گردیــد )Gröhn .)17 و همکاران در ســال های 1998 و 1995 با 

اســتفاده از داده های موجود در گاوداری های ایالت نیویورک امریکا میزان 

بــروز بیماری هــای مهم را در این گله ها بر آورد نمودنــد. در مطالعه 1998 

ایشــان 7523 گاو از 14 گله در طی مدت 12 ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند 

و 14/5 درصد گاوها و در مطالعه 1995 حدود 8070 رأس گاو از 25 گله در 

طی3/5 سال مورد ارزیابی قرار گرفته، میزان بروز ورم پستان 9/7% برآورد 

گردید )Gröhn .)10،11 و همکاران در سال 1986 میزان بروز ورم پستان 

را  Dohoo ،)9( %  5/4 و همکاران در ســال1983 آنرا در دوره شیرواری را 

درکانــادا 14/2% )4( و Oltenacu و همکاران در ســال 1990 این میزان 

را 9/3% گــزارش نمودند )13(. این میــزان در مطالعه Bigras-Poulin و 

همکاران درســال 1990 ،24/2% گزارش شده اســت )Beaudeau .)3 و 

همکاران در سال 1994 میزان بروز بیماری های مهم گاو شیری را در یک 

دوره شیرواری مطالعه نمودند؛ در این مطالعه مشخص گردید که بروز ورم 

پســتان 11/5% بوده اســت )2(. در مطالعــه Rajala و Gröhn در فنالند 

در ســال 1998 یک دوره شــیرواری میزان بروز ورم پستان حاد 17% و ورم 

پســتان مزمن 4/1% محاســبه گردید )15(. در مطالعه Frei و همکاران در 

سال 1997 در سوئیس بروز ورم پستان 32/7% گزارش گردید )7(. در مطالعه 

Stevenson در سال 2000 در استرالیا میزان بروز مشکالت بافت پستان 

17/6% گزارش گردید )16(.

بر اساس نتایج پژوهش های فراوان، مشخص گردید که بروز ورم پستان 

از 5/4 تا 36/6% متغیر می باشــد. نتایج این مطالعه با مطالعات جدیدتر هم 

خوانی دارد ولی بروز بیشــتری نسبت به مطالعات قدیم تر را نشان می دهد. 

نکته مهم در این مطالعات ســال انجام مطالعه و بروز بیماری می باشــد و 

همانگونه که از نتایج این مطالعات مشخص است و مطالعات جدیدتر بروز 

باالتری را گزارش نموده اند که این می تواند ناشی از چند عامل باشد:

1. بهبود روش های تشخیص ورم پستان 

2. در ســال های اخیر میزان تولید شــیر در گاوها افزایش چشمگیری 

داشته است که این افزایش تولید باعث بروز بیشتر ورم پستان گردیده است.

3. با ورود رایانه سیستم ثبت رایانه ای داده ها در گاوداری  ثبت داده ها 

با دقت بیشتری همراه است.

4. بســیاری از مطالعات انجام شده در کشور های پیشرفته بوده اند که 

گاوداری هــا در آن ها دارای مدیریت بهتری نســبت به گاوداری های ایران 

می باشند.

5. انتخاب گاوداری های این مطالعه نمی توانســت تصادفی باشد زیرا 

نیاز بود گاوداری های انتخاب شــده اطالعات را به خوبی ثبت کرده باشند 

و در نتیجه به نظر می رســید ایــن گاوداری هــا دارای مدیریت متفاوتی از 

گاوداری های دیگر که سیســتم ثبت اطالعات ندارند، داشــته باشــند و در 

نتیجه بروز بیماری های مختلف در این گاوداری ها با یکدیگر متفاوت باشند.

6. بســیاری از این شاخص ها میزان بروز هستند در حالی که شاخص 

ارائه شده در این مطالعه بروز تجمعی می باشد که این دو به طور مستقل با 

هم قابل مقایسه نیستند.

7. نکتــه دیگر تفاوت در تعریف بیماری در پژوهش های گوناگون و از 

ســوی دامپزشکان می باشد که در این رابطه ممکن است این تعریف ها در 

مکان ها و زمان های مختلف، متفاوت باشد. 

8. تفاوت در میزان رخداد بیماری می تواند یک تفاوت واقعی باشــد و 

بروز بیماری به راســتی باالتر از مطالعات سایر کشورها می باشد که در این 

زمینه باید راهکارهایی جهت کنترل و کاهش بروز بیماری ارائه نمود.

9. بروز شــدید بیماری به کل دوره مطالعه وابسته است و از آن جایی 

که در این مطالعه گاوها در یک شکم زایش پیگیری شدند و این دوره هم 

فاصله دو زایش را در بر می گیرد. به نظر می رســد فاصله بین دو زایش در 

گاوهای مــورد مطالعه از میزان جهانی آن بیش تر اســت که این می تواند 

بروز بیمــاری را افزایش دهد. رخداد این بیماری  می تواند فاصله دو زایش 

را افزایــش دهد کــه این طوالنی شــدن فاصله دو زایش باعث می شــود 

گاوداری ها اقتصادی نباشند. 

افزایش نرخ ابتالء به ورم پستان با افزایش شکم زایش، یافته دیگر این 

مطالعه بود که این می تواند ناشی از افزایش حساسیت حیوانات پس از شکم 

اول باشد. طبیعی است که دامدار عالقمند است که دام های با تولید کم را از 

دامداری حذف نماید و دام های با تولید بیشتر را که حساسیت بیشتری جهت 

ابتالء به ورم پستان دارند را در دامداری حفظ نماید که این باعث می شود با 

افزایش شکم زایش افزایش یابد. 

نتیجه گیری:  نتایج این مطالعه مشخص نمودند که رخداد ورم پستان 

در گاوداری های منطقه مورد مطالعه و شــاید به دلیل مشابه بودن مدیریت 

و اقلیم گاوداری های این منطقه با بســیاری از گاوداری های دیگر مناطق 

کشور از درصد چشمگیری برخوردار است که این لزوم توجه جدی به کنترل 

بیماری را می طلبد. 

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب ســپاس خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه 

شــهید باهنر کرمان برای حمایت مالــی از این پژوهش و مدیریت محترم 

همه گاوداری های صنعتی اســتان تهران برای همکاری برای دسترسی به 

اطالعات ابراز دارند.

بروز ورم پستان در در گاوداری های صنعتی استان تهران
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Abstract:
BACKGROUND: Mastitis is an important health disorder in dairy herds which affects 

milk production, animal reproduction and production. OBJECTIVES: The aim of this study 
was to estimate the cumulative incidence of mastitis in dairy herds in Tehran province.  
METHODS: From 679 dairy herds in Tehran province that have more than 50 animals, 
32 dairy herds were selected randomly and animals that had calved from March 2007 
to March 2008 were followed until the next calving or culling. In total 10506 animals 
were included in the study. The information on number, parity, occurrence of mastitis was 
gathered from registry forms. RESULTS: Cumulative incidence of mastitis in this study 
was calculated 35.8% (95% Confidence interval (34.9-36.8), 3764 animals of 10506). In-
cidence of mastitis was increased by the increasing parity of animals, and animals in fifth 
parity have the most incidence. CONCLUSIONS: The results of this study showed the inci-
dence of mastitis in this area is very high and it is necessary to control it. 

Keyword: cumulative incidence, dairy herd, mastitis

275

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Cumulative incidence of mastitis in dairy herds of Tehran province in different parities.

Table 2. Odds ratio of mastitis in dairy herds in Tehran province compare to the first parity.


