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خالصه فارسی:
ورم پ ستان به عنوان پرهزینه ترین بیماري گاو شیري شناخته شده ا ست .این بیماري معموالً به دو نوع بالینی و
تحت بالینی تقسیم میگردد .موارد تحت بالینی به دلیل عدم وجود عالئم ،مشکل اصلی هستند .ضررهاي اقتصادي
نا شی از این بیماري ،اغلب به دلیل ضعف در ت شخیص سریع و دقیق آن میبا شد .روش ا ستاندارد ت شخیص این
بیماري ،كشت باكتریایی است كه بسیار زمانبر بوده و روش تشخیصی سریع و فارمی این بیماري ،آزمون ورم پستان
كالیفرنیایی ( )CMTا ست كه داراي ح سا سیت و ویژگی ب سیار خوبی نی ست .از طرفی دیگر اولترا سونوگرافی رو شی
ب سیار سریع ن سبت به تکنیکهاي ت شخی صی آزمای شگاهی بوده و توانایی برر سی ساختارهاي مختلف پ ستان را دارا
میباشد ،و از آنجایی كه اولین سد دفاعی پستان ،سرپستانک میباشد و التهاب در وهلهي اول از سرپستانک شروع
میگردد ،لذا در این مطالعه ،روش اولتراسونوگرافی سرپستانک براي تشخیص ورم پستان تحت بالینی در گاو شیري

صورت پذیرفت .از هر كارتیه به صورت استریل نمونهي شیر جهت كشت باكتریایی اخذ گردید ،سپس تست CMT

انجام شد .براي انجام اولترا سونوگرافی سرپ ستانک از روش حمام آب و پروب خطی با فركانس  7/5مگاهرتز ا ستفاده
شد .دادههاي به دست آمده توسط نرمافزار  SASآنالیز و نقاط برش توسط نرمافزار  SPSSمحاسبه شدند .نمونههایی
كه توسط كشت باكتریایی و تست  CMTمثبت طبقه بندي می شدند به عنوان مبتال به ورم پستان تحت بالینی در
نظر گرفته شدددند .یافتههاي این مطالعه نشددان داد اندازهي عرض مخزن سددرپسددتانک و نسددبت بین عرض مخزن
سددرپسددتانک و ضددخامت دیوارهي سددرپسددتانک بین كارتیههاي مبتال به ورم پسددتان تحت بالینی و سددالم ،اختال
معنیداري داشدددته اسدددت .نقطهي برش مطلوب براي تشدددخیص ورم پسدددتان تحت بالینی براسدددا
سرپ ستانک  1/05سانتیمتر و برا سا

عرض مخزن

ن سبت عرض مخزن سرپ ستانک به ضخامت دیوارهي آن  1/49سانتیمتر

تعیین شددد .باتوجه به نتایج این مطالعه به نظر میرسددد میتوان ارزیابی اولتراسددونوگرافی سددرپسددتانک را به عنوان
روشی كاربردي جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی براي گاو شیري هلشتاین در سطح فارم استفاده كرد.

کلیدواژهها :ورم پستان تحت بالینی ،سرپستانک ،اولتراسونوگرافی ،گاو

شیري.
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هلشتاین ،ارزیابی شد .این مطالعه در گلهي شیري گاوهاي هلشتاین واقع در شهرستان سمنان بر روي  110كارتیه

