
 ایراندامی علوم 

 (379-389)ص  1396پاییز ، 3، شمارة 48دورة 
Iranian Journal of Animal Science 

Vol 48, No 3, Autumn 2017 (379-389) 

DOI: 10.22059/ijas.2017.238769.653546 
 

 

* Corresponding author E-mail: amanlou@znu.ac.ir   

 پس از زایشگاوهاي شیري، هاي خونی  و فراسنجه عملکردخشکی بر  ۀبررسی تأثیر تزریق تایلوزین در دور
 

T.G. Nagaraja و 3، مهدي دهقان بنادكی*2، حمید امانلو1شهرزاد جزءقاسمی
4 

 كشاورزي، دانشگاه زنجان، زنجان، ايران ۀ، دانشكدو استاد دانشجوي دكتري .2و  1

 . استاد، پرديس كشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، كرج3

 متحده ، اياالتKSوژي، گروه پزشكی تشخیصی / پاتوبیولوژي، دانشگاه ايالتی كانزاس، منهتن، كروبیولمی استاد .4

 (17/8/1396تاريخ پذيرش:  - 1/7/1396 )تاريخ دريافت:

 
 چکیده

خونی در  هاي هاي شیر و برخی از فراسنجه بر توان تولیدي، تركیب شیري در دورۀ خشكیگاوهاي  بههدف بررسی تأثیر تزريق تايلوزين  اب

كیلوگرم در زمان خشك كردن به تیمارهاي آزمايشی بدون تزريق  720±20رأس گاو هلشتاين با میانگین وزن  120، بعديشیردهی  ۀدور

ي هر كیلوگرم وزن ازادرصد به  20 تايلوزين لیتر یلی( مHT: 3) تیمار  05/0( و  LT :2)تیمار  025/0: تیمار شاهد(، تزريق 1تايلوزين )تیمار 

هاي بیوشیمیايی در زمان  هاي خون براي تعیین فراسنجه نمونه اختصاص داده شدند. ،روز پس از خشك كردن گاو سههر روز به مدت  بدن در

ماه پس از  4هاي شیر تا  شدند. اطالعات مربوط به تولید و تركیب يروز پس از زايش گردآور 21و  14، 7و  خشك كردن گاو، روز زايش

. فعالیت آسپارتات آمینو (=051/0P) داشت داري یتمايل به معنبین تیمارها غلظت پروتئین كل سرم تفاوت در ند. زايش گردآوري شد

به  با تزريق تايلوزين تمايل (CK)كیناز  تین. فعالیت كرا(>05/0P) در گروه شاهد كمتر بود (ALP)و آلكاالين فسفاتاز  (AST)ترانسفراز 

هاي مرتبط با  زايی و ناهنجاري هاي گوساله ، فراسنجه(SCC)هاي بدنی  هاي شیر، شمار ياخته ید و تركیب. تول(=053/0P) داشت داري یمعن

طور  ها تايلوزين تزريق شده بود، به . رخداد ورم پستان در گاوهايی كه به آن(<05/0P) زايمان تحت تأثیر تزريق تايلوزين قرار نگرفتند

كند ولی در كاهش  هاي سرم ايجاد نمی در فراسنجه یتوجه تايلوزين تغییر قابل ،. نتايج نشان داد(>05/0P) كمتر از گروه شاهد بود داري یمعن

 نداشته است. یدوماهگهاي حین زايمان و تلفات گوساله تا  هنجاري و نا تأثیر منفی بر زايمان ورخداد ورم پستان مؤثر بوده 

 

 .خشكی، گاوهاي شیري ۀتايلوزين، دور كلیدي: هايهواژ
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ABSTRACT 

To investigate the effects of tylosin injection in dairy cows at dry period on performance, milk composition and some 
blood parameters in subsequent lactation, 120 Holstein cows with a mean weight of 720±20Kg were used. 
Treatments were no tylosin (treatment 1; control group), injected 0.025 (treatment 2 low tylosin; LT) and 0.05 
(treatment 3 high tylosin; HT) ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days after drying days. To 
determine biochemical parameters blood samples were collected at the drying day and 0, 7, 14, and 21 of lactation. 
Data of milk production and composition were collected for 4 months after calving. The difference between serum 
total protein concentration between treatments tended to be significant (P=0.051).  Aspartate aminotransferase (AST) 
and alkaline phosphatase (ALP) activities were lower in the control group (P<0.05). The activity of creatine kinase 
(CK) tended to be significant (P=0.053) with tylosin injection. Milk production, milk protein and fat contents, calving 
parameters and periparturition disorders did not affect by tylosin injection (P>0.05). The incidence of mastitis in the 
groups receiving tylosin was significantly lower than the control group (P <0.05). Results suggest that tylosin do not 
cause dramatic changes in serum clinical chemistry profiles, but it was effective in reducing the occurrence of 
mastitis and had no negative effect on parturition, disorders around it and calf losses until 2 month of age. 
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 مقدمه

های  مدرن تولید، نشخواركنندگان با جیره یها نظامدر 

شوند تا میزان انرژی مصرفی و  غذایی پر غله تغذیه می

های غذایی  ها را بیشینه كنند. اما خوراندن جیره آن ةبازد

پرانرژی و بسیار قابل تخمیر، اغلب باعث تخمیر 

تجمع اسیدهای تخمیری در شده و موجب  ازحد یشب

 & Oba) شوند ای می شکمبه و در نتیجه اسیدوز شکمبه

Wertz-Lutz, 2011)هر دو صورت در ای  . اسیدوز شکمبه

 :Acude Ruminal Acidosis) ای حاد اسیدوز شکمبه

ARA )ای تحت حاد و اسیدوز شکمبه (Subacude 

Ruminal Acidosis: SARA) های شایع در  از ناهنجاری

. اسیدوز (Ametaje, 2010) های شیری است هگل

حاد منجر به كاهش خوراک مصرفی،  صورت بهای  شکمبه

 Nagaraja) های كبدی، لنگش ضعیف خوراک، آبسه ةبازد

& Lechtenberg, 2007; Oba & Wertz-Lutz, 2011 ،)

جایی شیردان  ه(، رخداد باالتر جابNocek, 1997اسهال )

درون زهرابه ( و افزایش Shaver, 1997به راست و چپ )

 Khafipour et) های باكتریایی و التهاب (اندوتوكسین)

al., 2009شود.  ( در گاوهای پرواری و شیری می

غذایی  رةكردن جی (فرمولهمخلوط و تركیب )راهبردهای 

طور گسترده  حاد به صورت بهبرای كاهش رخداد اسیدوز 

كه این هایی  حتی در گله حال ینه است، بااشدبررسی 

ها  شود، برخی از گاوها در این گله راهبردها اجرا می

حاد را تجربه  صورت بهای  همچنان اسیدوز شکمبه

توان انتظار  (. بنابراین میGao & Oba, 2014كنند ) می

شیری  شده در گاویاد های ناهنجاریداشت كه برخی از 

های كبدی رخ دهد. فراوانی  پس از اسیدوز از جمله آبسه

های كبدی در گاوهای شیری شیرده متغیر است  آبسه

 درصد 4/23تا  (Mashhadi et al., 2005) درصد 7/4)

(Nagaraja et al., 1996)توجه بوده  (، اما این مقادیر قابل

از سوی ند. شوبزرگ باید توجه  های گاوداریدر  یژهو و به

های  مشخص، یافته بالینی یها نشانه دیگر

كبدی روی  ۀو تأثیر آبس ان، درم1كلینیکوپاتولوژیک

ه است شدصورت ضعیفی بررسی  گاوهای شیری به

(Dore et al., 2007كنترل آبسه .)  های كبدی در گاوهای

پادزیستی های  طور كل به استفاده از تركیب پرواری به

                                                                               
1. Clinicopathologic 

 ,Nagaraja & Chengappaبستگی دارد ) بیوتیکی( یآنت)

میالدی  70 ۀاز اواسط ده ها پادزیست(. استفاده از 1998

 یها نظاممثبت در  ةو بازد یور منجر به افزایش بهره

و گرچه (Meyer et al., 2015)  ای گاوها شد تغذیه

ها به علت فشار  خوراكی در دام های استفاده از پادزیست

های مقاوم و خطر بعدی برای موجودانتخابی بالقوه برای 

، ولی (Barton, 2000) انگیز است سالمت انسان بحث

های  خوراک و كاهش آبسه ةایلوزین برای بهبود بازدت

های غذایی گاو استفاده  طور گسترده در جیره كبدی به

 Nagaraja & Chengappa, 1998; Meyer et) شود می

al., 2015)های كبدی به مهار فوزوباكتریوم  . كاهش آبسه

در شکمبه  (Fusobacterium necrophorumنکروفوروم )

(، اما به Nagaraja et al., 1996شود ) یم ربوطو یا كبد م

تایلوزین در شیر، در گاوهای شیرده در  ةماند دلیل باقی

خشکی در  ةشود. دور شیردهی توصیه نمی ةطول دور

شیردهی  ۀخاص بین دو مرحل ةگاوهای شیری یک دور

بسیار مهم برای آماده كردن گاو برای  ةاست كه یک دور

 ة. درمان در دورآید یبه شمار م بعدیشیردهی  ةدور

 ، مانند درمان سیستمیک(Dry Cow Therapy)خشکی 

(Systemic therapy)ها  صورت استفاده از پادزیست ، به

شیردهی تعریف  ةپس از آخرین شیردوشی دور درنگ یب

. استفاده از پادزیست در (Contreras et al., 2013) شو یم

پستان ورم  مهارمنظور كمک به  به آغازخشکی در  ةدور

و بدون شک هنوز نقش مهمی در تولید شیر  شدپذیرش 

 كند یبازی م پیشرفتههای شیری  با كیفیت در گله

(Amanlo & Abozar, 2007.)  در ایران استفاده از

 ةهای پستانی در دور عفونت مهارتایلوزین برای درمان و 

ها  آن SCCخشکی گاهی پس از غربالگری گاوها بر پایۀ 

ولی تحقیق علمی در مورد  گیرد یانجام مطور معمول  به

بعدی،  ةتأثیر استفاده از آن بر توان تولیدی گاو در دور

 های سالمت گوساله و غیره صورت نگرفته است. هدف

این پژوهش بر پایۀ این فرضیه بود كه استفاده از تایلوزین 

های پستانی،  بر مهار عفونت افزونخشکی  ةدر دور

شیردهی  ةكه ممکن است در دور كبدی را ۀتواند آبس می

همچنین این كرده،  مهارپیشین ایجاد شده باشد را 

های گرم مثبت و برخی  روی باكتریوم تزریق ممکن است

بر توان  ترتیب ینا های گرم منفی مؤثر است و به باكتریوم

شیردهی آینده تأثیر  ةتولیدی گاوهای شیری در دور
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بررسی اثربخشی بگذارد. بنابراین هدف از این پژوهش 

)عضالنی( تایلوزین بر توان تولیدی ویژه  فراگیر بهدرمان 

ها و برخی از  مانی گوساله گاوهای مادر و زنده

  های خونی در گاوهای شیرده است. فراسنجه

 

 ها و روشمواد 

در این پژوهش  مورد استفاده های آزمایشی روش همۀ

كشاورزی دانشگاه  ةدر گروه علوم دامی و دانشکد

شركت . این تحقیق در گاوداری شدزنجان تصویب 

رأس گاو  1700اصفهان )با  ةفودشیر و گوشت 

رأس گاو  120شیرده( انجام شد. در این پژوهش

انتقال با  ةهلشتاین چند بار زایش كرده در دور

كیلوگرم در زمان خشک  720±20میانگین وزن 

تصادفی بین  صورت بهند. گاوها شدكردن استفاده 

 40ای آزمایشی تقسیم شدند. در تیمار شاهد )تیماره

 40رأس( به گاوها تایلوزین تزریق نشد، در تیمار دوم )

 025/0رأس( به گاوها پس از خشک كردن گاو 

هر  یازابه  درصد 20 در روز تایلوزین لیتر یلیم

 یازاتایلوزین به  گرم یلیم 5معادل)كیلوگرم وزن بدن 

 سهالنی به مدت عض صورت به( هر كیلوگرم وزن بدن

رأس( به گاوها پس 40روز تزریق شد و در تیمار سوم )

 20 در روز تایلوزین لیتر یلیم 05/0از خشک كردن 

 10معادل )هر كیلوگرم وزن بدن  یازابه  درصد

( هر كیلوگرم وزن بدن یازاتایلوزین به  گرم یلیم

روز تزریق شد. تایلوزین  سهعضالنی به مدت  صورت به

ه از شركت رازک تهران خریداری شد. در مورد استفاد

( 1های غذایی )جدول  آزمایش گاوها جیره ةدور

 را بدون هیچ تغییری دریافت كردند.گاوداری 

 
 آزمایش برای گاوهای خشک و شیرده ةمخلوط در دور لیك بههای  خشک( جیره ةشیمیایی )درصد از ماد تجزیۀها و  تركیب .1جدول 

Table 1. Ingredients and main chemical and nutritional compostion (% of DM) of the total mixed rations fed dry 
cows and lactating cows during the experimental period 

 Diet 

Dry cow (far off) Dry cow (close up) Fresh cow Lactating cow 
Ingredient (% DM)  
Alfalfa hay 10.59 14.92 18.55 6.91 
Corn silage 0 49.85 23.44 29.37 
Barley silage 43.02 0 0 0 
Wheat straw 32.77 0 0 0 
Barley Grain, ground, dry 2.92 16.08 15.11 22.82 
Corn Grain, ground, dry 0 4.28 13.48 11.20 
Soybean meal 0 5.9 13.92 14.69 
Sesame meal 1.8 0 0 0 
Cottonseed, whole  0 1.09 2.05 1.55 
Rice flour+bran 1.42 0 0 0 
Fat Powder  0 0 1.24 2.29 
Poultry meat meal 0 2.28 2.45 2.90 
Wheat bran 7.09 3.94 0 0 
Beet sugar pulp 0 0 5.99 4.66 
Calcium carbonate 0.11 0.88 0.65 0.69 
Salt 0.11 0 0.33 0.34 
Sodium bicarbonate 0 0 0.98 1.03 
Mineral and vitamin premix 11 0 0 0.65 0.34 
Mineral and vitamin premix 22 0.16 0.77 0 0 
Molasses 0 0 0.51 0.54 
Toxinbinder 0 0 0.33 0.34 
Magnesium oxide 0.01 0 0.33 0.34 
Chemical composition (%DM)  

CP  10.7 13.6 15.9 16 
EE  2.7 3.2 4 4.9 
ADF  36.3 21.9 19.1 16.2 
NDF  57.1 35.7 30.3 27.6 
NFC  23.9 42.8 43.5 45.3 
Ca  0.5 0.9 1.1 1.1 
P  0.3 0.4 0.4 0.5 
NEL (Mcal/kg DM) 1.4 1.55 1.65 1.7 

درصد یدات 02/0درصد سولفات كبالت،  06/0درصد پرمیکس سلنیوم،  8/0درصد سولفات مس، 5/1درصد اكسید روی،  2درصد اكسید منیزیم،  5/4حاوی . 1
 درصد حامل. 45درصد آرد برنج و  29درصد بیوتین،  E ،1درصد ویتامین A ،5/2درصد ویتامین 15/0درصد كربنات كلسیم، 5/10درصد موننسین،  3كلسیم، 

درصد یدات  02/0درصد سولفات كبالت،  06/0یوم، درصد پرمیکس سلن8/0درصد سولفات مس، 5/1درصد اكسید روی،  2درصد اكسید منیزیم،  5/4حاوی . 2 
 درصد حامل. 50درصد سبوس برنج و  E ،25درصد ویتامین  A ،5/2درصد ویتامین  15/0درصد كربنات كلسیم،  5/10درصد موننسین،  3كلسیم،

1. Contained 4.5% Manganese oxide, 2% Zinc oxide, 1.5% Copper sulfate, 0.8% Selenium permix, 0.06% Cobalt sulfate, 0.02% Calcium iodate, 3% 
Monensin, 10.5 % Calcium carbonate, 0.15% vitamin A, 2.5 % vitamin E, 1% Biotin, 29% Rice flour and 45% Carrier. 
2. Contained 4.5% Manganese oxide, 2% Zinc oxide, 1.5% Copper sulfate, 0.8% Selenium permix, 0.06% Cobalt sulfate, 0.02% Calcium iodate, 3% 
Monensin, 10.5 % Calcium carbonate, 0.15% vitamin A, 2.5 % vitamin E, 25% Rice bran and 50% Carrier. 
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بار در روز در  چهار مورد آزمایش گاوهای

، شیردوشی 2100و  1600، 1000، 0400های  ساعت

ماه پس از زایش  چهارشدند. تولید شیر گاوها تا 

شیر،  های تركیبشد. برای تعیین  یریگ اندازه

در هر  لیتر یلیم 20های شیر گاوها، به میزان  نمونه

یین تع برایآوری و  گردماهانه،  صورت بهنمونه 

شیر،  های تركیببه آزمایشگاه ارسال شدند.  ها تركیب

چربی و پروتئین توسط دستگاه  میزانشامل درصد و 

 ,Milk-O-Scan 133B, N. Foss Eletric) میلکواسکن

Hillerod, Denmark) شمار شد یریگ اندازه .

روش كلونی  پایۀهای شیر بر  بدنی نمونه های یاخته

ستفاده از دستگاه سل با ا (Colony Center) سنتر

 ,Delaval Cell Counter 4988, DCC) كلونی

Sweden) شد. یریگ اندازه 

در  از آن در روز خشک كردن و پس یریگ خون

پس از زایش از طریق ورید  21و  14، 7، 0روزهای 

( بدون لیتری یلیم 10های ) دمی و با استفاده از لوله

های  مونهخون انجام گرفت. سرم از ن ضد انعقاد ةماد

گیری با  ساعت پس از نمونه 2طی مدت  بیشینهخون 

دور در rpm 2000استفاده از دستگاه سانتریفوژ )

ریزلوله دقیقه( جدا شد و در  15دقیقه به مدت 

 ۀدرج -20در دمای  سی یس 1های  (میکروتیوپ)

ذخیره شد. گلوكز، پروتئین كل، آلبومین،  سلسیوس

لیسیرید، آسپارتات كل، كلسترول، تری گ روبین یلیب

، (ALT) ، آالنین آمینوترنسفراز(AST) آمینوترنسفراز

، آلکاالین فسفاتاز (GGT) گاما گلوتامیل ترانسفراز

(ALP)كراتین كیناز ، (CK)  گر  تجزیهبا دستگاه

)ساخت كمپانی  BT3000 (اتوآناالیزرخودكار )

Biotecnica های  ایتالیا( و با استفاده از كیت

 یریگ اندازهاز شركت پارس آزمون ایران شده  خریداری

 شدند.

 

 آماري ۀتجزی

 وضعیت بدنی ةنمر پایۀدر این تحقیق گاوها بر 

(BCS)پیشین خشکی  ةو طول دور ، تولید شیردهی

شده در  گیری های اندازه بندی شدند. سپس داده گروه

شیر و  های تركیبطول زمان )تولید شیر، 

های تکرارشده  داده صورت بههای سرم(  فراسنجه

(repeated measure)  آماری  افزار نرمبا استفاده از

SAS ۀ( و روی3.1.9 ۀ)نسخ Proc MIXED  (SAS, 

 5 داری یمعندر سطح  Fشدند و آزمون  تجزیه (2002

شده شامل اثر ثابت  انجام شد. مدل استفاده درصد

و  (LT)پایین  دُز، تایلوزین با (C) ] شاهد تیمار 

 14، 7، 0[، روزهای شیردهی )(HT)باال  زدُتایلوزین با 

ماه پس از زایش هر ماه(،  4و در مورد شیر تا  21و 

اثر متقابل تیمار در روزهای شیردهی و اثر تصادفی گاو 

های خونی سرم در روز  فراسنجه ةتیمار بود. انداز وندر

عامل كوواریت در نظر گرفته شد.  عنوان بهخشکی 

 تحقیق عبارت بود از: شده در این  مدل استفاده
Yijkl = μ + Ti + Bj + Dk + (TD)ik+Cl+ eijkl 

 :رابطهكه در این 

y ،روبین یلیب: غلظت گلوكز، پروتئین كل، آلبومین 

كل، كلسترول، تری گلیسیرید سرم و فعالیت آنزیمی 

آسپارتات آمینوترانسفراز، آالنین آمینوترانسفراز، 

سفاتاز، كراتین كیناز گاماگلوتامیل ترانسفزار، آلکالین ف

: اثر T، كل: میانگین μ ،شیر های تركیبو تولید و 

: D، (8، تا j :1 ،2: اثر بلوک )B، (3یا  i :1 ،2) تیمار

: اثر TD، (21یا  k :0 ،7 ،14های پس از زایش ) روز

: اثر C، متقابل بین تیمار و روزهای پس از زایش

 .ی: خطای آزمایشeijkl، تیمار ونتصادفی گاو در

بود، آزمون  دار یمعنها  تفاوت بین میانگین هنگامی

 ها انجام شد.  میانگین ۀتوكی برای مقایس

 ةخشکی، وزن تولد و طول دور ةطول دور ۀتجزی

 ۀ)نسخ SASآماری  افزار نرمآبستنی نیز با استفاده از 

 تجزیه Proc MIXED (SAS, 2002) ۀ( و روی3.1.9

انجام  درصد 5 داری یمعندر سطح  Fشدند و آزمون 

 شده در این تحقیق عبارت بود از:  شد. مدل استفاده
Yijk = μ + Ti + Bj+Ck + eijk 

 

 : رابطهكه در این 

y: آبستنی و وزن تولد ةخشکی، طول دور ةطول دور ،

μ كل: میانگین ،Tاثر تیمار : (i :1 ،2  3یا) ،B اثر :

، رتیما : اثر تصادفی گاو درCl، (8، تا j :1 ،2 بلوک )

eijkخطای آزمایشی :. 

 رخدادماندگی،  جفت  زایی، زایی، مرده موارد سخت

ماهگی نیز  2شده تا  های تلف ورم پستان و گوساله

 افزار نرمی با استفاده از ا فراسنجههای نا داده صورت به
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  PRoc GENMODۀ( و روی3.1.9 ۀ)نسخ SASآماری 

(SAS, 2002) ف زایی و تل شدند. در مورد سخت تجزیه

ماهگی دوقلوزایی و جنسیت  2از  پیش ها گوسالهشدن 

زایی بر  عامل بلوک در مدل وارد شدند. سخت عنوان به

= بدون مشکل، 1امتیازی، نمره داده شد:  5اسکور  پایۀ

= با كمک 4نفر،  3یا  2با كمک  =3نفر،  1= با كمک 2

= سزارین. جفت ماندگی در این 5نفر یا بیشتر،  4

از  پسساعت  24خروج جفت  بدون آزمایش به معنی

 پایۀزایمان در نظر گرفته شده است. ورم پستان بر 

ورم  =2بدون ورم پستان،  =1 امتیاز داده شد: 4 ۀدرج

ای.   = شیر زردابه4، یا دلمه یرش= 3پستان خفیف، 

دام درگیر گزارش  شمار صورت بهاین موارد  همۀنتایج 

 شد.

 

 نتایج و بحث

ارزیابی تأثیر تزریق عضالنی  منظور بهاین پژوهش 

خشکی بر توان تولیدی و  ةتایلوزین در روز آغاز دور

پس  ةهای خونی گاوهای شیری در دور برخی فراسنجه

تزریق  تأثیر، 2. در جدول از زایش انجام گرفت

شیر گاوها خالصه شده  های تركیبتایلوزین بر تولید و 

آن و  های تركیباست. تفاوت در تولید شیر و 

های بدنی در شیر معنی دار نبود،  یاختهمچنین شمار ه

هایی كه تزریق تایلوزین  تولید شیر در گروههرچند 

كیلوگرم در روز به ترتیب  64/47و  48/47) اند داشته

 42/46( نسبت به گروه شاهد )3و  2در تیمار 

و غلظت  میزانو  كیلوگرم در روز( باالتر بوده است

ها تایلوزین تزریق  كه به آنچربی شیر نیز در گاوهایی 

 شد، باالتر از گروه شاهد بود.

تواند  های خونی در سرم خون می تعیین فراسنجه

اطالعات ارزشمندی در رابطه با تغذیه و وضعیت 

شیردهی  ۀفیریولوژیکی گاو در ارتباط با سن و مرحل

(. به عبارت دیگر Jozwik et al., 2012) فراهم آورد

سطوح  داری یمعن طور بهاوها وضعیت فیزیولوژیکی گ

خون را تحت تأثیر قرار  های تركیبسرمی برخی از 

(. غلظت سرمی برخی از Ghada 2014دهد ) می

نشان  3های خونی در این پژوهش در جدول  فراسنجه

غلطت سرمی  ،داده شده است. نتایج نشان داد

های خونی با تزریق تایلوزین تحت تأثیر قرار  فراسنجه

درصد(، البته  5از  تر بزرگ داری یمعن )سطح نگرفت

 تفاوت میانگین غلظت پروتئین كل سرم بین تیمارها

 داری یمعنداشت )سطح  داری گرایش یمعنبه 

(، به این معنی كه غلطت پروتئین كل سرمی 051/0

 20 تایلوزین لیتر یلیم 025/0ها  در گاوهایی كه به آن

ق شده بود تزری هر كیلوگرم از وزن بدن یازابه  درصد

های دیگر باالتر بود. غلظت طبیعی  در مقایسه با گروه

گرم در  2/8تا  6پروتئین كل در گاوهای شیری 

( و نتایج Brent & Todd, 2003) استلیتر سرم  دسی

حال، این  پژوهش ما در این محدوده قرار دارد. با این

 های مربوط به تواند بستگی به تفاوت ها می تفاوت

داشته باشد كه برای  دام (تابولیسمم) وساز سوخت

 ,Ghadaتولید شیر و تغییر متابولیکی مورد نیاز است )

سطح آلبومین بین تیمارها یکسان  ازآنجاكه(. 2014

تواند به  است، بنابراین تفاوت غلظت پروتئین كل می

دلیل گلبولین باالتر در گاوهایی باشد كه تزریق 

در نتایج  Mohri et al. (2007)اند.  تایلوزین داشته

غلظت پروتئین  ،كردند گزارشهم های خود  بررسی

، میزان پروتئین مورد نیاز برای تولید شیر و سرم

تغییر  ازآنجاكهدهد. اما  ایمینوگلبولین را بازتاب می

پروتئین سرم بین تیمارها الگوی ثابتی ندارد، این 

 شود. به تیمار مربوط نمی احتمال بهتفاوت 

ای آنزیمی در این پژوهش در ه نتایج فعالیت

 ASTنشان داده شده است. فعالیت سرمی  4جدول 

هایی كه تایلوزین به  در گروه شاهد در مقایسه با گروه

واحد در  65/47تر بود ) تزریق شده است پایین ها آن

 07/55و  41/49شاهد در مقایسه با  در گروهلیتر 

واحد در لیتر در تیمارهایی كه تزریق تایلوزین 

 .(>05/0P ،اند داشته

فعالیت آمینوترانسفرازها در خون بسیار مهم است. 

آمینوترانسفرازها مسئول توازن پروتئین در موجود 

 درشدید  وساز سوخت ةدر دور یژهو بهزنده هستند و 

شیردهی مهم  ةآغاز و اوج تولید شیر در اوایل دور

عنوان . آمینوترانسفرازها به(Whitaker, 1997) ندهست

آمینواسیدها و  وساز سوختک كاتالیزور در ارتباط با ی

تغییر در   ،براینبنا كنند. ها فعالیت میكربوهیدرات

افزایش فعالیت  ۀتواند نتیج ها در خون میفعالیت آن

 ویژه كبد( بوده، اما همچنین)به یاختهها در آن
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هم باشد  یاختهبازتاب آسیب به ساختار  تواند می

(Stojevic et al., 2005در .) میانگین بررسی این ،

AST ،هایی كه  در گروه داری یمعن طور به  سرمی

باالتر بود. افزایش فعالیت  اند داشتهتزریق تایلوزین 

AST  ،در سرم نشانگر حساسی از آسیب كبدی است

ماهیت تحت بالینی داشته باشد  آسیبحتی اگر 

(Meyer & Harvey, 1998 بنابراین .)AST تواند  می

شاخصی از عملکرد كبدی استفاده شود،  عنوان به

برای  یریگ اندازهتواند یک  باال می ASTهمچنین 

( و وجود كبد Gonzalez et al., 2011لیپیدوز كبدی )

( باشد. اما مقادیر Cavestany et al., 2005چرب )

 ةدر این پژوهش در محدود یریگ اندازه ASTفعالیت 

برای  Stojevic et al. (2005)مرجعی كه توسط 

گاوهای شیری سالم گزارش كردند بود، بنابراین 

توان نتیجه گرفت كه عملکرد كبدی گاوها مختل  می

 تر یینپادر این پژوهش  GGTو   ASTنشده بود. حتی

 Kayano & Kidaبودند كه توسط  یا محدودهاز 

را  ASTفعالیت سرمی باالتر  نگزارش شد. آنا (2015)

ر گاوها به علت تولید باالتر شیر به توازن منفی انرژی د

تواند انتظار داشت  نسبت دادند. در اینجا نیز می

به دلیل تولید  اند كردهگاوهایی كه تایلوزین دریافت 

نیست(  دار یمعن)هرچند از نظر آماری شیر باالتر 

توازن منفی انرژی را بیش از گروه شاهد تجربه 

ها  رم آندر س ASTكنند و در نتیجه فعالیت سرمی  می

 باالتر است. 

ممکن است به  ASTاز سوی دیگر گاهی افزایش 

نتایج  ای باشد كه باماهیچه های آسیبدلیل 

 ,.Body et alشود ) مشخص می CK یریگ اندازه

عنوان یک بیشتر به CKاهلی،  های (. در حیوان1964

های  ماهیچه های آسیبشاخص ویژه برای 

 & Haffmanرود )یبه كار م (اسکلتیبندی ) استخوان

Soltar, 2008 كه مشاهده  طور همان، بررسی(.  در این

شود، فعالیت این آنزیم در گاوهایی كه تزریق  می

در مقایسه با گروه شاهد باالتر بود و  اند داشتهتایلوزنی 

= داری یمعنداشت )سطح  داری گرایش یمعنبه 

توان نتیجه گرفت كه افزایش  (، بنابراین می053/0

AST كبدی نبوده  های آسیبها به دلیل  در این گروه

 است. 

ALP های نشأت گرفته از  در سرم شامل ایزوآنزیم

طوالنی دارد و این  عمر یمنشود كه  كبد و استخوان می

كبد  عملکردشاخص  عنوان بهعمده  صورت بهایزوآنزیم 

كیسه صفرا و بیماری كبد چرب( یا -كبد های )اختالل

 در گاو مورد استفاده استاستخوان  وساز سوخت

(Ghada, 2014) در این پژوهش، فعالیت .ALP  در

هایی  تر از گروه داری پایین معنی صورت بهگروه شاهد 

 ها به گاوهای تایلوزین تزریق شده بود بود كه در آن

. (>05/0P) (U/L 83/76و  30/73در مقابل  77/65)

 Ghadaتر از مقادیری بود كه توسط  این مقادیر پایین

كند كه  مطرح می Ghada (2014)گزارش شد.  (2014)

 ALPمرجع برای فعالیت سرمی  ةكل، محدود طور به

ای دارد كه به دلیل سطح  گسترده ۀدر گاوها دامن

 Sato. استدر سرم خون گاوهای شیرده  ALPباالی 

et al. (2005) خاطرنشانهای خود  در نتایج بررسی 

های شیردهی  رهدر دو ALPفعالیت سرمی  ،كردند

خشکی باالتر است. در اینجا نیز شاید  ةنسبت به دور

ها  هایی كه در آن را در گروه ALPبتوان فعالیت باالتر 

به گاوها تایلوزین تزریق شده است به باالتر بودن غیر 

ها نسبت به گروه  معنی دار تولید شیر در این گروه

و  5 های كه در جدول طور همانشاهد مربوط دانست. 

خشکی، وزن تولد  ةشود، طول دور مشاهده می 6

، جفت ماندگی، ییزا سختآبستنی،  ةگوساله، طول دور

ماهگی با تزریق  2گوساله تا  یروم مرگمرده زایی و 

. (<05/0P) تایلوزین تحت تأثیر قرار نگرفت

تواند نتیجه گرفت كه تزریق تایلوزین  می ترتیب ینا به

زایی و سالمت  منفی بر آبستنی و زایش، مرده تأثیر

 ماهگی نداشته است. 2ها تا  گوساله

گاو در تیمار  هفت، (6)جدول از نظر ورم پستان

 دُزی كه تایلوزین با های)گاو 2گاو در تیمار  دوشاهد، 

)گاوهایی  3گاو در تیمار  چهارپایین دریافت كردند( و 

 های نشانهرده بودند( باال دریافت ك دُزكه تایلوزین را با 

آزمایش تحت  ةورم پستان را نشان داده و در دور

 05/0ها در سطح آماری  درمان قرار گرفتند. این داده

ورم پستان در  رخدادمعنی دار بودند، به این معنی كه 

 صورت بهگاوهایی كه تایلوزین دریافت كردند 

ورم پستان در گاوهای  رخدادكمتر از  داری یمعن

ضعیف با ساختار  ۀد. تایلوزین یک تركیب پایشاهد بو



 385 1396پاییز ، 3 ة، شمار48 ة، دورایران دامیعلوم  

 

معمول برای  طور بهماكرولیدی است كه  یپادزیست

 صورت بههای پستان  درمان و پیشگیری از عفونت

 شود استفاده می فراگیرپستانی و درمان  رونتزریق د

(Ataee et al., 2009با توجه به اینکه مهم .)  ترین علت

مان خشک كردن در پستانی موجود در ز رونعفونت د

 یژهو بههای گرم مثبت،  های شیری، عفونت بیشتر گله

و  (Staphylococcus oreus) اورئوس استافیلوكوكوس

و  (Streptococcus uberis)اوبریس  استرپتوكوكوس

 Streptococcus) آگاالكتیه گاهس استرپتوكوكوس

agalctie) است (Amanlo & Abozar, 2007) ،

ورم پستان را  رخدادتوانسته میزان  استفاده از تایلوزین

ها كاهش دهد. از سوی  بر این گروه باكتریوم تأثیربا 

 درونتزریق  صورت بهدیگر مشخص شده درمان 

های  خشکی در مورد درمان عفونت ةعضالنی در دور

داشته است، توزیع بهتر دارو  سودمندی تأثیرپستانی 

نت جدید از احتمال ایجاد عفو پرهیزدر بافت پستان و 

پستانی از جمله مواردی است كه  دروندر تزریق 

 ,Janosi & Huszenicza) كردها اشاره  توان به آن می

2001) . 

 گونه یچهپژوهش،  این كه اشاره شد، در طور همان

های بدنی یا ورم پستان و  یاختهغربالگری برای شمار 

های كبدی خون مانند كلسترول و  های آبسه یا شاخص

با غربالگری  بسا چهی كبدی انجام نگرفت. ها آنزیم

تزریق  از آن ها در زمان خشک كردن و پس دام

نتایج تزریق  احتمال بهتایلوزین به جمعیت هدف، 

تر ظاهر خواهد شد.  و شفاف تر بزرگتایلوزین 

 تولیدیهای كبدی  ما روی خون و نمونه یها پژوهش

ری های كبدی نوید غربالگ از گاوهای مبتال به آبسه

خشکی برای این ناهنجاری را  ةگاوها در آغاز دور

 .(Ghasemi et al., 2017)دهد  می

 
: بدون تزریق تایلوزین(، تیمار  تزریق تایلوزین C) های شاهد تاین در گروهشهای شیر گاوهای هل تولید و تركیب یانگینم .2 جدول

 خشکی ةدر دور (HT) و تیمار تزریق تایلوزین با دُز باال (LT)با دُز پایین 
Table 2. Average milk production and composition of Holstein cows in groups of control (without tylosin injection; 

C), low tylosin (LT) and high tylosin (HT) injection in dry period 

 Experimental treatment 1  
SEM 

P value 

C LT HT Treat Time Treat-Time 

Milk yield (kg/d) 46.42 47.48 47.64 1.60 0.84 <0.0001 0.70 

Milk composition  (kg/d) 

Fat 1.60 1.81 1.85 0.12 0.09 0.0003 0.75 
Protein 1.33 1.39 1.37 0.06 0.47 0.03 0.96 

Milk composition (%)   

Fat 3.46 3.71 3.86 0.14 0.15 <0.0001 0.40 
Protein 2.84 2.87 2.83 0.043 0.73 <0.0001 0.40 

SCC (*103/ml) 175.92 107.31 99.65 44.71 0.18 0.83 0.88 

1. C بدون تزریق تایلوزین؛ شاهد، گروه ،LT ها  روز به آن سههر روز برای  ی هر كیلوگرم وزن بدن درازادرصد به  20تایلوزینلیتر  یلیم 025/0، گاوهایی كه

 ها تزریق شد. روز به آن سههر روز برای  ی هر كیلوگرم وزن بدن درازادرصد به  20 تایلوزین لیتر یلیم 05/0گاوهایی كه  ،HTتزریق شد؛ 
1. C, control group: cows without tylosin injection; LT, cow with injecting 0.025 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days; HT, cows 

with injecting 0.05 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days.  

 
: بدون تزریق تایلوزین(، تیمار  C) های خونی گاوهای هلشتاین در تیمار شاهد میانگین غلظت سرمی برخی فراسنجه .3جدول 

 خشکی ةدر دور (HT)ا بال و تیمار تزریق تایلوزین با دُز (LT)تزریق  تایلوزین با دُز پایین 
Table 3. Average values for serum concentration of some blood parameters of Holstein cows in groups of control 

(without tylosin injection; C), low tylosin(LT) and high tylosin (HT) injection in dry period 
 Experimental treatment 1  

SEM 

P value 

C LT HT Treat Time Treat-Time 

Glucose (mg/dl) 68.01 70.13 65.70 1.87 0.30 <0.0001 0.60 

T. Protein (g/dl) 7.14 7.43 6.73 0.17 0.051 <0.0001 0.38 
Albumin(g/dl) 3.23 3.19 3.32 0.11 0.52 <0.0001 0.54 

T. Bilirubin (mg/dl) 0.72 0.79 0.80 0.15 0.79 0.39 0.78 

Cholesterol (mg/dl) 107.85 112.18 110.70 5.41 0.81 <0.0001 0.45 
Triglyceride (mg/dl) 49.70 50.92 42.80 3.38 0.22 <0.0001 0.016 

1. C بدون تزریق تایلوزین؛ شاهد، گروه ،LT ها  روز به آن سههر روز برای  ن دری هر كیلوگرم وزن بدازادرصد به  20 تایلوزینلیتر  یلیم 025/0، گاوهایی كه

 ها تزریق شد. روز به آن سههر روز برای  ی هر كیلوگرم وزن بدن درازادرصد به  20 تایلوزین لیتر یلیم 05/0، گاوهایی كه HTتزریق شد؛ 
1. C, control group: cows without tylosin injection; LT, cow with injecting 0.025 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days; HT, cows 

with injecting 0.05 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 كل روبین یلیب (d) ، (g/dL) ومینآلب (c)،(g/dL) پروتئین كل (b)،  (mg/dL)گلوكز (a) های غلظت سرمی مربع میانگین حداقل .1شکل 

(mg/dL)، (e) كلسترول(mg/dL)    و(f) تری گلیسیرید (mg/dL) های آزمایشی در روزهای پس از زایش در گروه (*P <0.05). 
Figure 1. Least squares means for serum concentration of (a) Glucose (mg/dL), (b) Total protein(g/dL), (c) 

Albumin(g/dL), (d) Total bilirubin(mg/dL), (e) Cholesterol(mg/dL), (f) Triglyceride(mg/dL) versus day relative to 

calving by group (*P <0.05). 

 
)بدون تزریق تایلوزین(، تیمار تزریق تایلوزین  خون گاوهای هلشتاین در تیمار شاهد های یمفعالیت آنزیمی برخی از آنز. 4 جدول

 خشکی ةدر دور (HT) و تیمار تزریق تایلوزین با دُز باال (LT)دُز پایین  با
Table 4. Average values for enzyme activity of Holstein cows in groups of control (without tylosin injection; C), low 

tylosin(LT) and high tylosin (HT) injection in dry period 

 Experimental diet 1 
SEM 

P value 

C LT HT Treat Time Treat-Time 

ALT (U/L) 52.43 56.70 55.70 2.06 0.35 <0.0001 0.03 
AST (U/L) 47.65 49.41 55.07 1.67 0.04 <0.0001 0.06 

ALP (U/L) 65.77 73.30 76.83 2.79 0.028 <0.0001 0.28 

GGT (U/L) 17.52 16.18 17.76 3.57 0.44 <0.0001 0.20 
CK (U/L) 85.01 91.07 90.38 1.86 0.053 <0.0001 0.005 

1. C بدون تزریق تایلوزین؛ شاهد، گروه ،LT ها  روز به آن سههر روز برای  ی هر كیلوگرم وزن بدن درازادرصد به  20 تایلوزینلیتر  یلیم 025/0، گاوهایی كه

 ها تزریق شد. روز به آن سههر روز برای  ی هر كیلوگرم وزن بدن درازادرصد به  20 تایلوزین لیتر یلیم 05/0، گاوهایی كه HTتزریق شد؛ 
1. C, control group: cows without tylosin injection; LT, cow with injecting 0.025 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days; HT, cows 

with injecting 0.05 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

 
(e) 

 ALT (U / L) ،(b) AST (U / L) ،(c) ALP (U / L)  (d) GGT (U / L)  (a)  فعالیت سرمی های یانگینمربع م . حداقل2شکل 

،(e)  CK (U / L) زمایشیآ یها در روزهای پس از زایش در گروه (* P <0.05). 
Figure 2. Least squares means for serum activity of (a) ALT (U/L), (b) AST (U/L), (c) ALP(U/L), (d)  GGT (U/L), 

(e) CK (U/L) versus day relative to calving by group (*P < 0.05). 

 
: بدون تزریق تایلوزین(، تیمار تزریق تایلوزین با دُز Cمار شاهد )یی در گاوهای هلشتاین در تیزا گوساله صفات مربوط به .5 جدول

 در دورة خشکی (HT)و تیمار تزریق تایلوزین با دُز باال  (LT)پایین 
Table 5. Calving parameters of Holstein cows in groups of control (without tylosin injection; C), low tylosin (LT) and 

high tylosin (HT) injection in dry period 

Calving parameter 
Experimental diet a 

SEM P value 
C LT HT 

Dry period , days 55.27 55.06 53.73 2.21 0.74 

Calving weight (kg) 40.20 41.03 41.07 1.48 0.60 
Pregnancy period , days 277.3 278.2 277.9 1.05 0.69 

1. C بدون تزریق تایلوزین؛ اهدش، گروه ،LT ها  روز به آن سههر روز برای  ی هر كیلوگرم وزن بدن درازادرصد به  20 تایلوزینلیتر  یلیم 025/0، گاوهایی كه

 ها تزریق شد. روز به آن سههر روز برای  ی هر كیلوگرم وزن بدن درازادرصد به  20 تایلوزین لیتر یلیم 05/0، گاوهایی كه HTتزریق شد؛ 
1. C, control group: cows without tylosin injection; LT, cow with injecting 0.025 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days; HT, cows 

with injecting 0.05 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days.  
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ماهگی در گاوهای هلشتاین در دوها تا  روز پس از زایمان( و مرگ گوساله 120مان و ورم پستان )تا زای حینهای  ناهنجاری .6 جدول

 خشکی ةدر دور (HT) و تیمار تزریق تایلوزین با دُز باال (LT): بدون تزریق تایلوزین(، تیمار تزریق تایلوزین با دُز پایین C) تیمار شاهد
Table 6. Periparturition disorders, calf losses until 2 months of age and mastitis (up to 120 days postpartum) in Holstein 

cows in groups of control (without tylosin injection; C), low tylosin(LT) and high tylosin (HT) injection in dry period 

Items 

Experimental diet 1 

P value C LT HT 

Case (%) Case (%) Case (%) 

Dystocia 9(22) 8(20) 10(25) 0.40 

Retained placenta 5(12.5) 2(5) 5(12.5) 0.39 
Stillbirth 1(2.5) 2(5) 1(2.5) 0.78 

Calf losses until 2 month of age 2(5) 3(7.5) 1(2.5) 0.57 

Mastitis 7(17.5)a 2(5)b 4(7.5)b 0.02 

1. C ون تزریق تایلوزین؛ ، بدشاهد، گروهLT ها  روز به آن سههر روز برای  ی هر كیلوگرم وزن بدن درازادرصد به  20 تایلوزینلیتر  یلیم 025/0، گاوهایی كه

 ها تزریق شد. روز به آن سههر روز برای  ی هر كیلوگرم وزن بدن درازادرصد به 20 تایلوزین لیتر یلیم 05/0، گاوهایی كه HTتزریق شد؛ 
1. C, control group: cows without tylosin injection; LT, cow with injecting 0.025 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days; HT, cows 

with injecting 0.05 ml tylosin 20% per kg of body weight per day for 3 days.  

 

 گیري یجهنت

نتیجه گرفت  توان یم، بررسی این های یافتهبا توجه به 

كه تزریق تایلوزین به گاوهای شیری در زمان خشک 

حین آن و همچنین  های یناهنجارزایمان و كردن بر 

تأثیر منفی ندارد و  یدوماهگگوساله تا  ومیر مرگ

های سرم ایجاد  در فراسنجه یتوجه قابلهرچند تغییر 

 یها عفونتنتایج مثبتی در كنترل  تواند یم ،كند ینم

 داشته باشد.  بالینیداخل پستانی و كاهش ورم پستان 

 سپاسگزاري

 ةشركت شیر و گوشت فود كاركناناز مدیریت و 

 ،همکاری صمیمانه در اجرای این طرح برایاصفهان 

از همکاری آقای دكتر سلطانی و آقای مهندس  یژهو به

 خواه یکنعلی از جناب آقای دكتر  و همچنینمحرمی 

ارزشمندی  هایه و نظركرد بررسیرا  كه این مقاله

 قدردانی ، تشکر وندكردبرای بهبود كیفیت آن ارائه 

 .دردگ می
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