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  10/3/84 :تاريخ تصويب                                            12/8/83: تاريخ دريافت
  چكيده
ها در  بيوتيك و مصرف وسيع آنتي اقتصاديعامل بيشترين ضرر  مهميار پستان به عنوان يكي از مشكالت بهداشتي بس ورم :مقدمه

 هاي به علت گسترش مقاومت امارود  پستان به كار مي حاد معموالً براي كنترل ورم بيوتيكي اگرچه درمان آنتي. هاي شيري است گاوداري
 . هستندجهت جايگزيني هاي ايمني  محرك روبي وضدميكجديد  مواددارويي و باقيماندة آنها در شير و گوشت، محققين در جستجوي 

پستان  حاد بيوتيكي ورم آنتيدرمان  كننده به عنوان عامل تقويت ع، ارزيابي كرم گياهي حاوي اسانس نعنابررسي هدف :هدف
  . گاوهاي هلشتاين بود

بيوتيكي  و با درمان آنتي قسيمت (A,B,C) گروه 3به  گاو مبتال به ورم پستان 120شيري بزرگ، گاو در يك گله  :روش بررسي
كننده به ترتيب روي سطح پستان  نرم، فنيل بوتازون و كرم عكرم گياهي حاوي اسانس نعنا. آن گاوداري درمان گرديد معمول

هاي جدا  جنس باكتري. دهاي كشت مناسب كشت داده ش شير روي محيط هاي قبل از درمان، نمونه. گروه ماليده شد 3گاوهاي 
نتايج معاينه پستان و شير روزانه تا بهبودي و موارد عود . گرديد تعييني يهاي بيوشيميا و نتايج واكنش ميكروسكوپير شده از نظ

  . شد روز ثبت  30تا  بيماري
  ، استافيلوكوكوس )نمونه 46(هاي اشريشيا  درصد منفي بود باكتري 5/27ها مثبت و  درصد كشت 5/72 مجموعاً :ها يافته

، 16، 38، به ترتيب از )مورد 3( ، كورينه باكتريوم)مورد 4( كلبسيال، )مورد 3(، استرپتوكوكوس )مورد 12(يلوس باس) مورد 19(
 در 9/44و 9/26، 7/26به ترتيب ) زمان طبيعي شدن شير و پستان(دوره بهبودي . ها جدا گرديد كشت درصد 5/2و  5/3، 5/2، 10

  . درصد بود 45و  5/37، 5/32به ترتيب  گروهدر سه درصد موارد عود نيز . بود C و A، Bسه گروه 
با توجه به نتايج به دست آمده مشخص گرديد كه كرم گياهي حاوي اسانس نعناع نسبت به فنيل بوتازون و در كل : گيري نتيجه

هي دوره درمان، زمان طور اين كرم گيا همين. كننده دام كرم اثر حمايتي بيشتري در درمان ورم پستان گاوهاي مبتال دارد كرم نرم
  . دهد دور ريختن شير و عود بيماري را به مقدار قابل توجهي نسبت به گروه كنترل كاهش مي

  گاوبوتازون،   ، فنيلعورم پستان، اسانس نعنا: واژگان گل
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  مقدمه
گذرد و  كمتر از نيم قرن از صنايع نوين شير در ايران مي

ام با بعضي از اقوام مردم كشور ما كه در هزاران سال پيش همگ
گذاران صنايع سنتي شير محسوب  ديگر خاور نزديك از پايه

شدند امروز شاهد گسترش چشمگير و شكوفايي اين بخش  مي
كنندگان از  استقبال مصرف. عظيم از صنايع غذايي هستند

هايي مانند شير پاستوريزه و استرليزه هر روز بيشتر  فرآورده
نايع لبني در كشور و رشد با توجه به گسترش ص. شود مي

ها در سطح جامعه، توليد  هاي آن روزافزون مصرف فرآورده
هاي بهداشتي آن هدف اصلي واحدهاي  شير و فرآورده

گام اوليه در اين راستا توليد شير بهداشتي، و . استتوليدكننده 
اين هدف . استهاي كشور  تر در دامداري با بار ميكروبي پايين

مگر با تالش پيگير و مسؤوالنه در جهت  كند تحقق پيدا نمي
هاي  جلوگيري و كاهش ميزان شيوع ورم پستان و اتخاذ روش

بنابراين بيشترين . هاي شيرده سازي دام نوين در جهت ايمن
سعي در اين زمينه بايد در راستاي پيشگيري و كاهش شيوع 

هاي  اورام پستان يكي از بيماري. ريزي شود ورم پستان برنامه
 ،است كه هم دوران شيرواري و هم در دوران خشكي مهمي
كند و ضرر اقتصادي عظيمي به  هاي دام را مبتال مي پستان

توانند  هاي زيادي مي باكتري. رساند دامدار در طول دوره مي
از جمله اشريشياكلي، . عامل ايجاد ورم پستان در گاو شوند

ا، ه استافيلوكوكوس اورئوس، كورينه باكتريوم، باسيلوي
ها، كه براي درمان هر كدام از اين اورام پستان  استرپتوكوكوس

بايد ابتدا نوع باكتري مولد ورم پستان را شناسايي و سپس 
  .بيوتيك موثر آن را تجويز كرد آنتي

 .پيشگيري و درمان ورم پستان اهميت زيادي دارد بنابراين
هاي  درمان ممكن است در از بين بردن عفونت در قسمت

. و برگردانيدن شير به تركيبات عادي بسيار موثر باشد پستان
ميزان پاسخ به درمان بسته به عامل بيماري، سرعت شروع 

تزريق در مجراي . درمان و عوامل ديگر نظير تخليه كارتيه است
بيوتيك و درمان در دوره خشكي  پستان، درمان عمومي با آنتي

ت ولي متأسفانه هاي معمول درمان و پيشگيري بيماري اس از راه
شود كه مشكالتي را به  بيوتيك در شير مي ماندن آنتي باعث باقي

  تر نموده و از  دنبال دارد، درمان مناسب، دوره درمان را كوتاه
  
  

  

 بررسيهدف از اين . كاهد هاي مبتال مي تغييرات غيرقابل كارتيه
در ) آدرمينت(تعيين تاثير كرم گياهي حاوي اسانس نعناع 

ه درمان ورم پستان درجه دو گاو و كاهش عود كاهش دور
مجدد بيماري و مقايسه اثر پماد آدرمينت، پماد فنيل بوتازون و 

  .استبيوتيكي ورم پستان  دام كرم در تقويت درمان آنتي
  

  ها مواد و روش
راس گاو مبتال به ورم پستان درجه دو از يك  120

شير،  گاوداري بزرگ در اصفهان با توجه به تغيير ظاهري
ها و وضعيت عمومي  گرمي، سفتي، دردناكي و تورم كارتيه

تشخيص براي . انتخاب و به بيمارستان گاوداري منتقل شدند
ابتدا سر پستانك كارتيه مبتال  ،عامل ايجادكننده ورم پستان

توسط پنبه الكل دقيقا ضد عفوني و پس از چند دوشش اول، 
گذاشته ار مصرف نمونه شير در ظروف پالستيكي استريل يك ب

 .شد ها كامالُ تخليه مي گيري شير كارتيه پس از پايان نمونه. شد
تايي قرار داده و بر اساس روش  40گاوها را در سه گروه 

 50گاوداري به آنها آنتي بيوتيك شامل معمول درمان در آن 
به صورت وريد داخل  درصد 5ليتر اكسي تتراسيكلين  ميلي

تيوپ پماد تترانبالون داخل پستاني ساعت و يك  24پستاني هر 
 )Aگروه (در يك گروه چهل تايي . ساعت تجويز گرديد 12هر 
پمــاد فنيـل  Bدر گروه  ،عكرم گياهي حاوي اسانس نعنااز 

آزمايش . كرم نرم كننده به كار رفت  Cدر گـروه  بـوتازون و
و بعد از ) عكرم گياهي حاوي اسانس نعنا( Aابتدا در گروه 

 Bنمونه گيري و درمان اين چهل عدد گاو مبتال، گروه اتمام 
به ترتيب انجام ) دام كرم( Cو در انتها گروه ) فنيل بوتازون(

اي يكسان و  در اين سه گروه تمام موارد محيطي و تغذيه. شد
درمان تا زماني كه شير به حالت عادي و طبيعي . يكنواخت بود

ز اين نظر معاينه ساعت ا 12 گاوها هر. باز گشت ادامه يافت
بعد از اتمام كار شيردوشي و تجويز و تزريق داروها و . شدند 

 هاي شير گرفته شده از نمونه ،ها ماليدن پماد بر روي كارتيه
هاي مبتال با ثبت شماره و مشخصات به آزمايشگاه انتقال  دام

  .داده شد
بالدآگار و (ها بر روي دو محيط كشت  نمونه

سپس . شد رت خطي كشت داده به صو) آگار كانكي مك
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و همكاران محزونيه  

 

درجه  37هاي كشت تلقيح شده را در داخل انكوباتور  محيط
 24ساعت قرار داده و بعد از گذشت  24گراد به مدت  سانتي

هاي رشد كرده روي  ازكلني. ساعت اقدام به قرائت نتايج شد
با . آميزي گرديد ها، گسترش تهيه و به روش گرم رنگ محيط

ها را از  هاي جدا شده گرم مثبت اكتريتوجه به شكل ظاهري ب
ها  ، گرم منفي...)استافيلوكوكوس، استرپتوكوكوس و (يكديگر 
 همشخص كرده و نتايج ب..) اشريشياكلي، كلبسيال و (را ازهم 

  . نموديم ثبت  را دست آمده
يافتند و نياز به ادامه درمان  كه بهبود  را هاي مبتال دام
بند مجزا مدت سه روز مرخص و در يك بهار ،نداشتند

بيوتيك پاك گردد و سپس  تا شير آنها از آنتي كرديمنگهداري 
بعد از مرخص شدن، گاوهايي كه در سه گروه . وارد گله شوند

مجزا مورد درمان قرار گرفته بودند از نظر بهبودي و بازگشت 
فاصله زمان . شدندبه بيماري به مدت يك ماه بررسي و رديابي 

ت به بيماري و ساعات درمان در بيمارستان بهبودي تا برگش
  . درسه گروه با هم مقايسه شد

براي تعيين تغييرات كيفي و كمي شير گاوهاي مبتال به ورم 
پستان، ركورد ميزان توليد، درصد چربي و پروتئين شير قبل و 

و  B،A بعد از درمان ورم پستان در سه گروه درماني متفاوت 
C ن شيوع ورم پستان با توجه به همچنين ميزا. بررسي شد

نمونه تحت درمان با يكديگر  120عامل ايجاد كننده آن در 
مقايسه و تاثير عامل ايجادكننده ورم پستان روي كيفيت و 

  .شد ارزيابيكميت شير مورد 
  

  نتايج
ماه  9/67هايي كه مورد درمان قرار گرفتند  ميانگين سني دام

   به طور متوسط) بوديزمان به(ميانگين ساعات درمان . بود

ساعت و زمان برگشت به بيماري در سه گروه فوق بدون  8/32
  . روز است 53/3توجه به نوع درمان 

مدت زمان طبيعي شدن شير (هاي طول دوره درمان  ميانگين
، زمـان )و كارتيه مبتال از نظر ظاهري بر حسب ساعت

قرار هاي مورد درمان  بـرگشت به بيمـاري و ميانگين سني دام
 Aگرفته با احتساب درجه خطاي يك درصد براي سه گروه 

  و گروه ) فنيل بوتازون( B، )عكرم گياهي حاوي اسانس نعنا(

  

C  )آمده است 1در جدول شماره ) كرم نرم كننده.  
ميانگين ركورد شير قبل از ابتال به ورم پستان در سه گروه 

كه  بود،رم كيلوگ 77/27و بعد از ابتالي به ورم پستان  82/28
 88/2(بيشترين  Cگروه . درصد كاهش همراه است 05/1با 

مقدار افت شير را بعد ) درصد 3/0(كمترين  Bو گروه ) درصد
ميانگين هاي ركورد شير، . دهد از ابتال به ورم پستان نشان مي

و پروتئين شير قبل و بعد از ابتال به ورم پستان با  يدرصد چرب
 C, B, Aهاي  براي گروه احتساب درجه خطاي يك درصد

 .آمده است 2در جدول شماره 

نمونه مورد درمان و  120عوامل ايجادكننده ورم پستان در 
و متغيرهاي مختلف  ،ارتباط بين عامل ايجادكننده ورم پستان

ساعات درمان با احتساب درجه خطاي يك درصد در 
   .آورده شده است 3هاي مختلف در جدول شماره  گروه

نمونه  120امل ايجاد ورم پستان در اين بيشترين ع
مورد و كمترين عامل ايجاد ورم پستان  46اشريشياكلي با 

. بودمورد  3كورينه باكتريوم و استرپتوكوكوس هر كدام با 
رابطه عامل ورم پستان و متغيرهاي مختلف در كل گاوهاي 

 3درمان شده و ميزان عود بيماري به ترتيب در جداول شماره 
  .ه استآمد 4و 

 4/42بيشترين زمان بهبودي مربوط به اشريشياكلي با 
 24ساعت و كمترين زمان بهبودي مربوط به استرپتوكوكوس با 

بيشترين مقدار افت شير بعد از ابتال به ورم پستان . بودساعت 
هاي آلوده به كلبسيال  و كمترين زمان برگشت بيماري در دام

ل ايجادكننده ورم پستان در هايي كه عام عود بيماري در دام. دبو
د ديرتر از ساير عوامل ايجادكننده ورم بوآنها استرپتوكوكوس 

  . رخ دادپستان 
زمان عود (داري بين متغيرها  در بقيه موارد ارتباط معني
 )درصد چربي و پروتئين شير مجدد، سن، ميانگين ركورد شير،

ه مشاهده ايجادكنند) عامل(قبل از ابتال به ورم پستان و فاكتور 
  ).p  <05/0(نشد 

هر چه قدر سن دام شيرده افزايش يابد به دليل اينكه 
يابد تعداد سابقه  احتمال برخورد با عامل ورم پستان افزايش مي

ارتباط سن با سابقه  يابد و ابتال به ورم پستان نيز افزايش مي
 زمان(با توجه به ساعات درمان . بوددرصد  8/52ورم پستان 
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  درمان شدههاي طول دوره درمان، زمـان بـرگشت به بيمـاري و ميانگين سني گاوهاي  ميانگين - 1اره جدول شم

 Cو  A ،Bدر سه گروه 

  )روز(زمان عود بيماري )ساعت(طول دوره درمان )ماه( ميانگين سني  گروه
A 15/67 7/26 87/3  
B 00/69 9/26 12/3  
C 61/67 9/44 59/3  

  53/3 8/32 92/67  ميانگين هر سه گروه
 
 
 
 

  Cو  A ،Bدر سه گروه  شدههاي ركورد، درصد چربي و درصد پروتئين شير گاوهاي درمان  ميانگين – 2جدول شماره 

 گروه

 درصد پروتئين شير درصد چربي شير )Kg(ركورد شير 

  بعد ازدرمان  قبل درمان
كاهش 

 )درصد(
  بعد از درمان  قبل درمان

ميزان 
 تغيير

  ز درمانبعدا  قبل درمان
ميزان 
 تغيير

A 02/30  4/29  88/1 81/2 97/2 16/0+  78/2  00/3  22/0+  
B 68/27  32/27  3/0 04/3 96/2 08/0 -  89/2  10/3  21/0+  
C 82/28  55/26  9/2 08/3 33/3 25/0+  83/2  47/2  36/0 -  

  +02/0  85/2  83/2  +11/0 09/3 98/2 05/1  7/27  82/28 ميانگين
 
 
 
 

  عامل ورم پستان و متغيرهاي مختلف در كل گاوهاي درمان شدهارتباط  -3 جدول شماره

  تعداد  عامل ورم پستان
ميزان تغيير 

 )kg( شير

ميزان تغيير
درصد چربي 

 شير

 ميزان تغيير

درصد 
 پروتئين شير

ميانگين زمان 
 بهبودي

  )ساعت(

ميانگين زمان 
  )روز( عود

 سن دام

  )ماه(

  4/66  1/3 4/42 +14/1 +12/0 -5/3  46 اشريشيا
  5/81  5/3  0/39 +2/0 +13/0 -5  12 باسيلوس
  5/54  8/1  0/36 +9/0 +1/1 -9/10  4 كلبسيال

  8/67  4/4  42/28 +14/0 -26/0 +9/0  19  استافيلوكوكوس
  7/54  4/4  0/28 -25/0 /.+08 +5  3  كورينه باكتريوم
  7/63  5  0/24 +29/0 +1/0 +6/1  3  استرپتوكوكوس
  4/68  7/3  73/32 +3/0 +06/0 +8/0  33  كشت منفي
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  موارد بازگشت ورم پستان در ارتباط با عامل جدا شده از شير دام مبتال در سه گروه تحت آزمايش -4جدول شماره

 عامل ورم پستان

 گروه 3در هر  )دام كرم( Cگروه  )فنيل بوتازون(B  گروه )ادرمينت( Aگروه 

 موارد برگشت تعداد گشتموارد بر تعداد موارد برگشت تعداد موارد برگشت تعداد

  8%) 42(  19 -  5 4 6 4 8  استافيلوكوكوس
  20%)43(  46 12  21 4 12 4 13  اشريشياكلي

  1%) 33(  3 -  - - - 1 3  استرپتوكوكوس
  4%) 33(  12 1  3 1 4 2 5  باسيلوس

  1%) 33(  3 -  1 1 1 - 1  كورينه باكتريوم
  2%)50(  4 1  2 1 2 - -  كلبسيال

  12%)36(  33 4  8 6 15 2 10  كشت منفي
  48%) 40(  120  18%)45(  40 17%)5/42( 40 13%)5/32( 40  جمع

  
  

 5/3هاي تحت درمان  رابطه ساعات درمان با سن دام) بهبودي
و همچنين رابطه بين سن و ميزان بازگشت به  بوددرصد 

  .بوددرصد  9/4 بيماري منفي
پستان رابطه سن با ميانگين ركورد شير قبل از ابتال به ورم 

درصد و با ميانگين ركورد شير بعد از ابتال به ورم  9/10منفي 
رابطه سن با ميانگين درصد چربي . بوددرصد  3/6پستان منفي 

درصد و با ميانگين درصد  4/6شير قبل از ابتال به ورم پستان 
. بوددرصد  8/2چربي شير بعد از ابتال به ورم پستان منفي 

روتئين شير قبل از ابتال به ورم رابطه سن با ميانگين درصد پ
درصد و با ميانگين درصد پروتئين شير بعد از  7/0پستان منفي 

  .بود درصد 1/15ابتال به ورم پستان منفي 
 5/4) زمان بهبودي(ارتباط تعداد زايش با ساعات درمان 

 2/1منفي ) برگشت به بيماري(درصد و با عود مجدد بيماري 
يش با ميانگين ركورد شير قبل از ارتباط تعداد زا. دبودرصد 

با ميانگين ركورد شير بعد  ،درصد 6/7ابتال به ورم پستان منفي 
با ميانگين درصد چربي  ،درصد 2/3از ابتال به ورم پستان منفي 
با ميانگين درصد چربي  ،درصد 8/4قبل از ابتال به ورم پستان 

نگين با ميا، درصد 1/2شير بعد از ابتال به ورم پستان منفي 
درصد  3/1درصد پروتئين شير قبل از ابتال به ورم پستان منفي 

با ميانگين درصد پروتئين شير بعد از ابتال به ورم پستان منفي  و
  .بوددرصد  2/13

ارتباط سابقه ابتال به ورم پستان با ميانگين ركورد شير قبل 
با ميانگين ركورد شير  ،درصد 9/1از ابتال به ورم پستان منفي 

با ميانگين درصد  ،درصد 9/6از ابتال به ورم پستان منفي  بعد
با ميانگين درصد  ،4/12چربي شير قبل از ابتال به ورم پستان 
با ميانگين درصد  ،2/10چربي شير بعد از ابتال به ورم پستان 
درصد و با ميانگين  1/1پروتئين شير قبل از ابتال به ورم پستان 

درصد  3/9 به ورم پستان منفي درصد پروتئين شير بعد از ابتال
  .بود

ارتباط ساعات درمان با ميانگين ركورد شير قبل از ابتال به ورم 
با ميانگين ركورد شير بعد از ابتال به ورم پستان  ،درصد 0/6پستان 
درصد، با ميانگين درصد چربي شير قبل از ابتال به ورم  3/6منفي 

ابتال به  ير بعد ازدرصد، با ميانگين درصد چربي ش 2/10پستان 
درصد، با ميانگين درصد پروتئين شير قبل از ابتال  0/10ورم پستان 

با ميانگين درصد پروتئين شير بعد از  و درصد 1/5به ورم پستان 
  .بوددرصد  3/11ابتال به ورم پستان 

ارتباط برگشت به بيماري با ميانگين ركورد شير قبل و بعد 
د و با بودرصد  4/4رصد و منفي د 5/6از ابتال به ورم پستان 

ميانگين درصد چربي شير قبل و بعد از ابتال به ورم پستان 
و با ميانگين درصد  بوددرصد  1/6منفي  درصد و 4/6منفي 

درصد  8/7پروتئين شير قبل و بعد از ابتال به ورم پستان منفي 
  .بوددرصد  5/4منفي  و
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رم پستان با ارتباط ميانگين ركورد شير قبل از ابتال به و
درصد، با  2/62ميانگين ركورد شير بعد از ابتال به ورم پستان 

ميانگين درصد چربي شير قبل و بعد از ورم پستان منفي 
درصد با ميانگين درصد پروتئين شير قبل و  13درصد و 22

  .بوددرصد  8/39منفي  درصد و 5/57بعد از ورم پستان منفي 
ورم پستان با ميانگين  ارتباط ميانگين ركورد شير بعد از

 درصد و 9/21درصد چربي شير قبل و بعد از ورم پستان منفي 

درصد و با ميانگين درصد پروتئين شير قبل و بعد  6/33منفي 
  .بوددرصد  9/28درصد و   4/39از ورم پستان منفي 

ارتباط ميانگين درصد چربي شير قبل از ورم پستان با ميانگين 
با ميانگين درصد  ،درصد 1/23رم پستان درصد چربي شير بعد از و

. بوددرصد  1/17درصد و  3/41پروتئين شير قبل و بعد از ورم پستان 
همچنين ارتباط ميانگين درصد چربي شير بعد از ابتال به ورم پستان با 

 5/18ميانگين درصد پروتئين شير قبل و بعد از ابتال به ورم پستان 
درصد پروتئين شير قبل از ابتال به  ارتباط ميانگين. بود 9/32درصد و 

  ورم پستان با ميانگين درصد پروتئين بعد از ابتالء به ورم پستان 

  .بوددرصد  6/39

  

 بحث
ورم پستان به عنوان يكي از مشكالت بهداشتي بسيار 
گسترده، عامل بيشترين ضرر اقتصادي و مصرف وسيع 

رمان اگرچه د. هاي شيري است ها در گاوداري بيوتيك آنتي
رود  پستان به كار مي حاد بيوتيكي معموالً براي كنترل ورم آنتي
هاي دارويي و باقيماندة آنها در  به علت گسترش مقاومت اما

هاي جديد شبيه  شير و گوشت، محققين در جستجوي گزينه
هاي بهداشتي و  محدوديتلذا . هاي ايمني هستند محرك
سبب شده كه براي شوند،  بيوتيكي كه براي شير قائل مي آنتي

افزايش كيفيت شير و جلوگيري از دور ريختن شير توليدي به 
مانده  حركت كنيم كه شير داراي كمترين باقي يسوي  و  سمت
هايي كه در آن  بيوتيك بعد از درمان باشد بنابراين روش آنتي

تر صورت گيرد مدنظر  تر بوده و درمان كامل دوره درمان كوتاه
هاي اخير توجه زيادي به استفاده از مواد با  در سال. خواهد بود

و از آنها به  هاي روغني شده طبيعي به ويژه اسانس يمنشا
دهنده، نگهدارنده و يا چاشني غذا استفاده  عنوان دارو، طعم

شده است كه در نتيجه سواالت زيادي را در رابطه با ميزان 
آنها ترين  يكي از رايج. تاثير و سالمت به دنبال داشته است

ست كه اسانس آن در تركيب ع اهاي مختلف نعنا فراورده
اثر آن در  بررسيكار رفته است و در اين ه داروي آدرمينت ب

يدي فنيل بوتازون و دام كرم يكنار داروي ضد التهاب غيراسترو
  .ارزيابي شد

به رغم اين كه تمامي شرايط، محيط و  ،بررسيدر اين 
پماد آدرمينت و (ي كمكي هاي درمان به جز تجويز دارو روش

در سه گروه تحت تيمار مشابه بود، ) فنيل بوتازون و دام كرم
و زمان عود ) زمان بهبود از بيماري(ميانگين ساعات درمان  اما

 عنعناكرم گياهي حاوي اسانس كه توسط  A بيماري در گروه
اين . درمان شده بودند از دو گروه ديگر كمتر بود) آدرمينت(

گردد كه شير توليدي زودتر به حال طبيعي  امر سبب مي
هاي درمان كاهش يافته،  برگشته، دورريز كمتري داشته، هزينه

بيوتيك زودتر از شير پاك شده و از ساير  مانده آنتي باقي
 از طرفي امروزه، اساس تعيين قيمت شير. شود خسارات كاسته 

بيوتيك  اين است كه هرچه در شير اجرام خارجي و آنتي
يابد لذا درمان  ي وجود داشته باشد قيمت آن افزايش ميكمتر
هاي  همچنين بر اساس يافته. افزايد دار مي مد دامآتر بر در سريع

گردد پستاني كه در  كلينيكي استفاده از پماد آدرمينت سبب مي
اثر ابتال به ورم پستان سفت و ادماتوز شده است زودتر سالمت 

ينكه اين دارو سبب افزايش هاي پستان به علت ا يابد و بافت
رساني به موضع پستان و در نتيجه افزايش ميزان  خون
دست  هگردد، سالمت خود را زودتر ب بيوتيك در موضع مي آنتي
د و هيچ گونه اثر سوء بر روي شير و تركيبات شير نداشته نآور
در ضمن چربي و پروتئين شير پس از درمان همزمان  ؛دنباش

چه فنيل بوتازون نيز اثر مشابهي از نظر اگر . شود افزوده مي
رسد اثر ضد التهابي آن  بيشتر به نظر ميزمان بهبودي دارد ولي 

موجب اين امر شده و در درمان عالمتي بيشتر نقش دارد تا 
كمك به درمان كامل، زيرا درصد عود بيماري در آن بيشتر از 

ه ب .است عگروه درمان شده با كرم گياهي حاوي اسانس نعنا
زمان  اماست، ا طور كلي ميزان عود بيماري در هر سه گروه باال

كرم هاي تحت درمان با  و درصد عود مجدد بيماري در دام
  بوده  ها كمتر از ساير گروه عگياهي حاوي اسانس نعنا
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كه عامل  ي رخ دادهاي كمترين برگشت به بيماري در دام .بود
و بيشترين  بودوس ايجادكننده ورم پستان در آنها استرپتوكوك

با توجه به مقايسه نتايج به . بودبرگشت مربوط به كلبسيال 
توسط باكتري گرم  ،دست آمده بيشترين ميزان شيوع ورم پستان

ايجاد ) باشد هاي محيطي مي كه جزو باكتري(منفي اشريشياكلي 
هاي  و كمترين ميزان شيوع ورم پستان توسط باكتري شود مي

. آيد به وجود ميوس و كورينه باكتريوم گرم مثبت، استرپتوكوك
نمونه ممكن است  33علل احتمالي نتايج منفي كشت در 

قبلي ورم پستان و يا  يبيوتيك در ابتال مصرف داروهاي آنتي
هاي غيرقابل رشد در اين محيط  ايجاد ورم پستان توسط باكتري

  . باشد
در كل با توجه به نتايج به دست آمده مشخص گرديد كه 

نسبت به فنيل بوتازون و كرم  عگياهي حاوي اسانس نعناكرم 
بيوتيكي  درمان آنتي كننده دام كرم اثر حمايتي بيشتري در نرم

روي ارزيابي اثر  بررسياين اولين . گاوهاي مبتال داشته است
در ساير . است در ايران عكرم گياهي حاوي اسانس نعناكمكي 

هاي مختلف  رهروي تعيين اثر عصا هايي بررسينقاط دنيا 
با استفاده از داروي سنتي چيني به نام . گياهي انجام شده است

 80روز  7گياه است به مدت  24كه مخلوطي از  1رويان پينگ

داري روي  معني و تاثير هاي باليني درمان شد ورم پستان درصد
. ]1[ درمان و پيشگيري ورم پستان تحت كلينيكي ديده شد

دو  AV/ AMP/ 19وضعي به نام استفاده از يك ژل گياهي م
هاي سوماتيك  روز در كاهش سلول 5بار در روز به مدت 

موثر بود و توليد شير را به سطح نرمال برگرداند و با ايجاد 
اثر . ]2[سالمت پستان منجر به پيشگيري از ورم پستان شد 

به صورت داخل پستاني و خمير موضعي  2درماني تايلوكس
ي بومي هند با هم برابر بوده يدارومتشكل از ريشه گياهان 

اند  است و هر دو در درمان ورم پستان تحت باليني موثر بوده
منجر به كاهش  سينگ تزريق زير جلدي عصاره جين. ]3[

هاي سوماتيك و باكتري استافيلوكوكوس ارئوس در شير  سلول
هاي مبتال به ورم پستان تحت باليني شد و فعاليت  پستان
به هر حال تعييين  .]4[ها را افزايش داد  نوتروفيلخواري  بيگانه

                                           
1 Ru Yan ping   2 Tilox  
3 Ginsing 

به تنهايي يا در  عنعناكرم گياهي حاوي اسانس مكانيسم اثر 
بيشتر است  هاي بررسيبيوتيكي نيازمند  حمايت از درمان آنتي

ولي احتماالَ اين اثر ناشي از تحريك سيستم ايمني غير 
هاي  رساني، نشت ميانجي اختصاصي، پرخوني، افزايش خون

شيميايي و افزايش درجه حرارت موضعي كارتيه به علت 
نوع  عصاره نعنا به خصوص .ستا حضور منتول در دارو

، اثرات ضدباكتريايي و ضدقارچي به ويژه روي اشريشيا 1پيپريتا
و كانديدا دارد و همچنين داراي اثر ضدالتهابي است و اسانس 

اولسرهاي آن موجب كاهش تورم آرتريت، روماتيسم، آكنه و 
هاي  عصاره آبكي آن توليد واسطه و ]5،6[شود  پوستي مي

هاي صفاق   توسط ماست سل TNF- alphaنافيالكتيك و آ
كه فنيل بوتازون با  در حالي. ]7[نمايد  موش رت را مهار مي

كند و  كاهش نفوذپذيري عروق، از ادم و دياپدز جلوگيري مي
التهاب نشان داده م حاد ياگر چه اثر آن در برطرف كردن عال

اخيراَ اثر . ولي تاثيري در تحريك سيستم ايمني ندارد ه،شد
هاي  حتي در سويه 2هاي تبخال ضدويروسي آن روي ويروس

اسانس آن قبل از . مقاوم به آسيكلووير مشخص شده است
تواند از تشكيل پالك در كشت  ورود ويروس اثر داشته و مي

  .]8[ جلوگيري نمايد درصد 99سلول تا 
  

  تشكر و قدرداني
شائبه آقايان دكتر مهدي صفاهاني  وسيله از زحمات بي بدين

كمك  يو آزمايشگاه مطالعات ميدانيو دكتر رحماني كه در 
  .گردد زيادي نمودند تشكر مي

                                           
1 M. piperita     2 HSV-1 و   HSV-2 
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