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 1399آذر ماه  8 :تاریخ پذیرش، 1399مهر ماه  1تاریخ دریافت: 
 

                                                                                                                 چکیده

 

 .باشندیم یدر صنعت دامپرور یمنجر به بروز خسارت اقتصاد هاییماریب نیتراز مهم تنفسیدستگاه هاییماریب :زمینۀ مطالعه

 قرار گرفت. یمورد بررس یریگوساله گاو ش یدر پنومون یدیاستروئ ریو غ یدیاستروئ یضد التهاب یهادارو یاثرات کمک درمان :هدف

مطالعه  نیاطراف مشهد انجام شده است. در ا هاییدر گاودار یسه تا شش ماه، مبتال به پنومون یراس گوساله با محدوده سن 40 یمطالعه بر رو نیا :کارروش

ورود  یشدند. درضمن شرط اساس یبند رجهد هاگوش و هاچشم تیسرفه، وضع ،یدرجه حرارت مقعد ،ینیچون ترشحات ب ینیبال هاینشانه وجود اساس بر هاگوساله

و شدت ابتال به  یو جنس یمشابهت سن یبرمبنا مارانیت یدر انتخاب و گروه بند نیبود. همچن یماریمطالعه، عدم وجود سابقه ابتال به هرگونه ب نای به هاگوساله

به گروه  یعنوان درمان کمکهب نیدرمان شدند. همچن کلیفلورفن کیوتبییبا آنت گروهقرار گرفتند. هر چهار  درمانی گروه چهار در هاگوساله نی. ادیلحاظ گرد یماریب

 شیبا آزما یشگاهیآزما یابیشد. ارز قیبوتازون و به گروه چهارم آب مقطر تزر لیبه گروه سوم فن ،بوتازون( لی)دگزامتازون+فن لیدگزافناول دگزامتازون، به گروه دوم 

از  یآمار یواکاو یخون قبل و بعد درمان صورت گرفت. برا هاینمونه یبر رو نیو آلبوم نیتوگلوبتام، هاپ نیپروتئ نوژن،یبریف یرگی، اندازه(CBC) خون کامل

 استفاده شد. Paired t testو Repeated measures یهاآزمون

 N/Lهای ، تعداد لنفوسیت و نسبت MCV،MCHCتام، حرارت، تعداد ضربان قلب و تنفس، فیبرینوژن و پروتئینواکاوی آماری نشان داد که درجه  نتایج :نتایج

داری وجود های درمانی اختالف معنیاند، ولی در بین گروهگیری تغییر کردهداری در طول زمان دو نمونهبه طور معنی TP-Fib/Fibنسبت نوتروفیل به لنفوسیت( و )

 دار وجود داشت.ها تفاوت معنیدر بین گروه TP-Fib/Fibو نسبت  PCVنداشت. تنها در فاکتور 

 ریتأث شودیاستفاده م تنهاییبه  کیوتبییکه آنت ینسبت به زمان کیوتبییضدالتهاب در کنار آنت یکه استفاده از دارو دهدینشان م جینتا :نهایی گیرینتیجه

 ندارد. یریگوساله گاو ش یمبتال به پنومون هایدر درمان گوساله یداریمعن

 یدیاستروئ ریغ ،یدیضد التهاب، استروئ ک،یوتیب یآنت ،یریگوساله گاو ش یپنومون :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یدانشکده دامپزشک ،یگروه علوم درمانگاه ،یغالمرضا محمد: مسئول سندهینو
  gmohamad@um.ac.ir : یکیالکترونپست 

مقدمه

های منجر به بروز ترین بیماریاز مهم تنفسی های دستگاهبیماری

 انجام قاتیتحقباشند. در خسارت اقتصادی در صنعت دامپروری می

های تنفسی در یماریب وعیش میزان های مختلفکشور در شده

 خسارات .گزارش شده است درصد 70 تا 10 نیبهای گاو گله

 ،یریشگیپ ی،های درماننهیهز :شامل یماریب از حاصل یاقتصاد

 باشندیم ریکاهش رشد و مرگ و م ،ییغذا لیتبد بیضر کاهش

بیماری تنفسی عالوه بر خسارات اقتصادی آشکار ناشی . (3،4،18)

مدت غیر آشکاری  های درمانی، اثرات درازاز مرگ و میر و هزینه

 مقاله پژوهشی
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چون کاهش اضافه وزن، طوالنی شدن زمان اولین زایش و کاهش 

طول عمر اقتصادی دام را به همراه دارد و بدین ترتیب خسارات 

گاو  پنومونی گوساله. سازدصنعت دامپروری وارد می تری برسنگین

( یک بیماری چندعاملی Dairy Calf Pneumoniaشیری )

بیماریزا  ای از محیط، میزبان و جرمهچیداست که نتیجه عملکرد پی

 ،یباکتر روس،یو)ی عفون عوامل از یبیترک. (7،13،15،20است )

 یطیمح طیشرا و زبانیم یدفاع ستمیس در اختالل ،(کوپالسمایما

ی زمان یعفونعوامل .(3،4،6،7) کنندیم نقش یفایا یماریب بروز در

 به زبان،یمی دفاع ستمیس که کنندیم دایپ یماریب جادیا توان

 اثر در یلوئولآهای ماکروفاژ توسط ییایباکتر یپاکساز خصوص

ی های تنفسروسیو عفونت ای ای وهیهای تغذکمبود استرس،

 عوامل احتماالا  هاکوپالسمایما و هاروسیو .(13،15،19) ابدی کاهش

 را هیهای ثانوعفونت ییایهای باکترگونه و هستند هیاول یزایماریب

های ثانویه از . برای کنترل عفونت(17،24) شوندیم موجب

 شود.میکروبیال استفاده میترکیبات آنتی

 هدف سه با یپنومون به های مبتالدام درمانبه طور کلی 

 (2 مهاجم یزایماریهای بیباکتر بردن نیب از (1 ردیگیم صورت

 و مراقبت و یتیحما درمان (3ی ماسآواکنش ساختن محدود

 درمان ،زیمآ یتموفق یدرمان میرژ از هدف. ماریب دام از یپرستار

 یبستگ درمان تیموفق. باشدیم انیمبتال درصد 85 تا 80 در کامل

 مقدار داشتننگه ثابت و یپنومون هیاول مراحل در درمان غازآ به

 یکاف مدت یبرا سرم در ثرؤم یکروبیضدم یدارو یدرمان غلظت

 شامل تیاهم بیترت هب یهای درمانشکست علت نیترمتداول. دارد

ی غلظت درمانی ناکاف مقدار ،یماریب شرفتهیپ مراحل در درمان غازآ

های دارونسبت به  هایباکتر مقاومت و کوتاه یدرمان دوره دارو،

(. داروی فلورفنیکل به عنوان یکی از 16) باشدیم یکروبیضدم

درمان مبتالیان به آنتی میکروبیال در  فیالط عیوسهای دارو

شود. فلورفنیکل یکی از پنومونی گوساله گاو شیری استفاده می

باشد. ویژگی های ساختاری کلرامفنیکل و تیامفنیکل میآنالوگ

العاده دارو به داخل فلورفنیکل موجب نفوذ فوق کینتیکفارماکو

ی انتخاب این دارو به شود که خود دلیل محکمی برابرونش می

های عفونی دستگاه ای مناسب در درمان بیماریهعنوان گزین

(. همچنین به عنوان درمان کمکی در کنار 18،20باشد )تنفس می

های ضدالتهاب استروئیدی و میکروبیال از داروترکیبات آنتی

 لیدگزافنغیراستروئیدی مانند دگزامتازون، فنیل بوتازون و 

شود. دگزامتازون یک استفاده می بوتازون( لی)دگزامتازون+فن

های این دسته کاربردها داروی ضد التهاب استروئیدی است که دارو

و مزایای متعددی در طب نشخوارکنندگان دارند. خواص 

-گری سیستم ایمنی در درمان بیماریضدالتهابی و اثرات سرکوب

(. در کنار این 1) های متعددی در این حیوانات حائز اهمیت است

تواند رف دوز باال یا طوالنی مدت این داروها میاثرات مفید، مص

 از یکاثرات سوء و عوارض جانبی زیادی به همراه داشته باشد. ی

 های ضدالتهاب استروئیدیدارو از استفاده سر بر که یمشکالت

 آن که یطور به. هاستآن یانتخاب ریغ یگرسرکوب ،دارد وجود

 را( ماکروفاژها ونیلتراسیانف مثل) یمنیا پاسخ و التهاب از بخش

 باشندیم عفونت مولد یاجزا حذف ای یماریب کنترلبا  در رابطه که

و افزایش  پاسخ ایمنیبه علت کاهش . دهندیم قرار تأثیر تحت زین

توانایی ارگانیسم در عفونت مجدد حیوان پس از بهبودی الزم است 

استفاده شود بیوتیک همزمان با درمان کورتیکواستروئیدی از آنتی

(1،2).  

های ضدالتهاب غیراستروییدی بوتازون جزء دسته داروفنیل

(NSAIDمی ).ییداروها های غیراستروییدیضدالتهاب باشد 

اسید های متابولیکی آراشیدونیکهستند که حداقل یکی از مسیر

های مسیر کورتیکواستروئیدها کهکنند )برخالفرا مهار می

های ضد التهاب(. اثرات دارویی 1،8کنند( )متعددی را مهار می

به سه دسته ضد دردی، ضدتب و کنترل التهاب غیراستروییدی 

شود که این نقش را با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز بندی میتقسیم

-ها انجام مینها و ترومبوکسااخت پروستاگالندینو جلوگیری از س

دردی  تبی و ضدهای پایین اثرات ضد دهند. این داروها در دوز

شوند. های باال برای کنترل التهاب به کار برده میداشته و در دوز

بنابراین در برابر  ،قدرت ضد درد این داروها، از مخدرها کمتر است

 بوتازون( لی)دگزامتازون+فن لیدگزافندرد مالیم تا متوسط مؤثرند. 

براین هم بوتازون است، بنانیز دارای مقادیری از دگزامتازون و فنیل

باشد های استروییدی و هم غیراستروییدی میدارای اثرات دارو

های هدف مقایسه اثرات دارو(. بدین منظور، مطالعه حاضر با 1،21)

های گوسالهاستروئیدی و غیراستروئیدی در درمان ضدالتهابی 

 مبتال به پنومونی گوساله گاو شیری انجام گرفته است.          

 کارمواد و روش 

مبتال به بیماری راس گوساله  40حاضر بر روی مطالعه

ها بین ی گوسالههمه. پنومونی گوساله گاو شیری انجام شده است

های اطراف ها از گاوداریاین گوساله. ماه سن داشتند 6تا  3

های مطالعه گروه سازیشهرستان مشهد با روش همسان

(Matching Group) شرط اساسی ورود . انتخاب شدند

ها به این مطالعه عدم وجود ابتال به بیماری قبلی )حتی گوساله
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همچنین در انتخاب . های غیر تنفسی همچون اسهال( بودبیماری

ی و شدت ابتال به بندی تیماران مشابهت سنی و جنسو گروه

ها بر اساس سابقه بیماری، مشاهده، گردید. گوسالهبیماری لحاظ 

بالینی و اطمینان از عدم وجود اختالل در سایر  انجام معاینات

 اخذ و ینیبال ینهپس از انجام معاشدند. های بدن انتخاب دستگاه

 یابیهای ارزشاخصجهت مطالعه  واناتیح( TPR) عالئم حیاتی

 یستمسی، برمبنای بند یازامتیستم س .شدند یدرجه بند شده

 و ییشناسا یکه برا یسکانسینشده توسط دانشگاه و یمعرف

های سالم از گوساله یتنفس یماریمبتال به بهای گوساله یکتفک

(. معیار این درجه بندی 1جدول ) انتخاب شدشده است  یطراح

ی همچون دما، سرفه، ترشحات بینی، ترشحات هایبر اساس شاخص

این باشد. با توجه به ها میچشم و وضعیت قرار گرفتن گوش

پس از انجام  .(22دهی شدند )ها نمرهمعیارها شدت بیماری گوساله

سی سی از  10های خون توسط سرنگ نمونه ازیامتمعاینه و دادن 

ها کشی و بعد از آن گوساله. سپس اقدام به وزناخذ شدورید وداج 

-ها در این مطالعه آنتی. برای درمان گوسالهتحت درمان قرار گرفت

فنیکل به صورت زیرجلدی تجویز شد. همچنین به بیوتیک فلور

 یدگزامتازون )شرکت داروسازهای عنوان درمان کمکی ضدالتهاب

 لیگرم دگزامتازون(، فنیلیم 2 یحاو تریلیلیدرهرم حان،یابور

 200 یحاو تریلیلیدر هرم حان،یابور یبوتازون )شرکت داروساز

 بوتازون( لی)دگزامتازون + فن لیبوتازون(، دگزافن لیگرم فنیلیم

گرم یلیم 180بوتازون  لیفن یحاو تریلیلی)شرکت رازک، در هر م

های بیمار ذیل به گوساله به شرحو آب مقطر  (35/0و دگزا متازون 

 چهار گروه درمانی تزریق گردید. 

گرم میلی 40 راس با داروی فلورفنیکل با دوز A ،10گروه 

 ردنگ، یک بار تزریق زیرپوست ناحیه بدن به ازای هر کیلوگرم وزن

رم وزن گرم به ازای هر کیلوگمیلی 2/0داروی دگزامتازون با دوز + 

 بار تزریق به صورت عضالنی بدن، یک

گرم میلی 40با دوز راس با داروی فلورفنیکل  B ،10گروه  

 ردنگبار تزریق زیرپوست ناحیه ، یکبه ازای هر کیلوگرم وزن بدن

ازای  گرم بهمیلی 5 بوتازون( لی)دگزامتازون+فن لیدگزافن+ داروی 

 بار تزریق به صورت وریدی ، یکهر کیلوگرم وزن بدن

گرم میلی 40 با دوزراس با داروی فلورفنیکل C ،10گروه  

+ ردنگبار تزریق زیرپوست ناحیه ، یکبه ازای هر کیلوگرم وزن بدن

، نکیلوگرم وزن بد گرم به ازای هرمیلی 5بوتازون فنیل داروی

 بار تزریق به صورت داخل وریدییک

گرم میلی 40با دوز  یکلفنفلور یداروراس با D ،10گروه  

 بار تزریق زیرپوست ناحیه گردن، یکبه ازای هر کیلوگرم وزن بدن

 .بار تزریق به صورت وریدی درمان شدندآب مقطر، یک+ 

شدند. دهی نمرهلینی و ها معاینه باهروز، گوسال 5بعد از 

گیری بار و همانند نمونه شدسپس اقدام به خونگیری از ورید وداج 

ن حاوی ماده ضدانعقاد و بدو)اول، خون گرفته شده در دو لوله 

 . شدبه آزمایشگاه ارسال ( در کنار یخ خشک ماده ضدانعقاد

ی ها به آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژبعد از انتقال نمونه

های دانشگاه فردوسی مشهد، بر روی نمونه ،دامپزشکیدانشکده 

خون حاوی ماده ضد انعقاد، آزمایشات خون شناختی شامل 

 های سفید، اندازه گیری هماتوکریت، پروتئینشمارش کل گلبول

ی های سفید به روش دستتام، فیبرینوژن و شمارش تفریقی گلبول

  ولیاتیک شمارش سل. همچنین با استفاده از دستگاه اتومشدانجام 

Biotecnica (Cell counter)  مدلBT1500 ساخت 

(Rome )Italy ها تعیین های قرمز و نیز پالکتمیزان گلبول

لین گیری هاپتوگلوبولین با کیت سنجش هاپتوگلوبوگردید. اندازه

 Shanghai crystal Day ساخته شده توسط شرکت

Biotech با استفاده  ومین نیزگیری آلبانجام شد. همچنین اندازه

 Cellمدل  Nikhon Kodenاز دستگاه اتوآنالیز 

TakαMEK6450K ( ساختTokyo) Japan و به روش

BCG گرین و با کیت ساخته شده توسط شرکت یا بروموکرزول

 (. 9پارس آزمون انجام گرفت ) 

طالعات انتایج حاصل از این مطالعه ابتدا وارد نرم افزار ذخیره 

گردید. پس از کنترل صحت ورود اطالعات با ( Excelاکسل )

 مورد تجزیه تحلیل آماری قرار 20SPSSاستفاده از نرم افزار 

بررسی توزیع  .ها از نظر توزیع نرمال بررسی شدندابتدا داده. گرفت

و  Skewnessها بر اساس منحنی ترسیم شده و دو معیارداده

Kurtosis گیری های اندازهبا توجه به اینکه پارامتر. انجام گرفت

 برای واکاوی، شده از چهار گروه مختلف گوساله بدست آمده بود

 Paired t testو Repeated measures آماری از آزمون

  .در نظر گرفته شد 05/0داری سطح معنی. استفاده شد

همچنین با آزمون مربع کای اثر مخدوش گری جنس مورد 

که توزیع نرمال  هاییمتغیردرضمن بررسی. بررسی قرار گرفت

 .تجزیه تحلیل شدویلکاکسونآزمون با نداشتند 
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 سیستم ارزیابی بیماری تنفسی گوساله. . 1جدول 

 3 2 1 0 نمره

 ≥ 4/39 39/38-3/9 38/38-8/3 38/37-2/7 (گرادسانتیدمای مقعدی )

 ندارد سرفه
سرفه به دنبال انجام تست یک 

 سرفه

یا  چند سرفه به دنبال انجام تست سرفه

 گهگاهی سرفه خود به خود
 های خودبه خودی تکرار شوندهسرفه

 چرکی دو طرفه-ترشحات فراوان موکوسی ترشحات دوطرفه، ابری یا همراه با موکوس فراوان مقدار کم ترشحات ابری و یکطرفه سروز طبیعی ترشحات بینی

 ترشحات چشمی شدید مقدار متوسطی ترشحات دوطرفه مقدار کم ترشحات طبیعی وضعیت چشم

 افتادگی خفیف یکطرفه تکان دادن ناگهانی گوش و سر طبیعی وضعیت گوش
( یا Head tiltبازاویه قرار گرفتن سر )

 هاافتادن گوش
 

 باشد.می P˂05/0خطای استاندارد از میانگین( سطح معنی داری ±مطالعه )میانگینهای مورد های فیزیکی هر یک از گروهنتایج ارزیابی شاخص. 2جدول 
 P-value روزپنجم روزصفر شاخص گروه

 

 دگزامتازون

 004/0 63/0±05/39 2/0±73/39 گراد(درجه حرارت )سانتی

 000/0 85/0±50/43 5/2±00/64 تعدادتنفس )دقیقه(

 000/0 05/2±50/89 9/2±2/114 تعدادضربان قلب )دقیقه(

 

 دگزافنیل

 000/0 07/0±73/38 25/0±99/39 گراد(درجه حرارت )سانتی

 000/0 01/1±30/39 46/2±10/63 تعداد تنفس )دقیقه(

 000/0 40/1±60/84 20/2±5/113 تعداد ضربان قلب )دقیقه(

 

 بوتازونفنیل

 000/0 10/0±83/38 21/0±67/39 گراد(درجه حرارت )سانتی

 000/0 68/0±30/41 40/2±20/64 تعداد تنفس )دقیقه(

 000/0 14/2±00/88 16/4±0/118 تعداد ضربان قلب )دقیقه(

 

 آب مقطر

 004/0 10/0±86/38 17/0±15/39 گراد(درجه حرارت )سانتی

 000/0 90/0±70/40 54/1±60/60 تعدادتنفس )دقیقه(

 000/0 81/1±40/89 53/3±5/112 تعداد ضربان قلب )دقیقه(
 

 .باشد( میP˂05/0داری )خطای استاندارد از میانگین( سطح معنی±های مورد مطالعه )میانگینهای بیوشیمیایی هر یک از گروهنتایج ارزیابی شاخص. 3جدول

 P-value 5روز  0روز  شاخص گروه

 

 دگزامتازون

 00/0 8/45±390 9/101±820 فیبرینوژن )میلی گرم/دسی لیتر(

 29/0 8±6/61 5/7±4/55 هاپتوگلوبولین )میکرو گرم/ میلی لیتر(

 00/0 2/0±6/6 2/0±1/7 پروتئین تام )گرم/دسی لیتر(

 22/0 8/0±9/3 4/0±0/4 آلبومین )میلی گرم/دسی لیتر(

TP-Fib/Fib 7/8±1 18±2 00/0 

 
 دگزافنیل

 00/0 3/33±300 7/44±800 فیبرینوژن )میلی گرم/دسی لیتر(

 17/0 1/11±5/67 6/17±9/85 هاپتوگلوبولین )میکرو گرم/ میلی لیتر(

 00/0 1/0±1/6 1/0±9/6 پروتئین تام )گرم/دسی لیتر(

 09/0 1/0±8/3 1/0±9/3 آلبومین )میلی گرم/دسی لیتر(

TP-Fib/Fib 8/7±3/0 3/20±8/1 00/0 

 

 بوتازونفنیل

 00/0 6/36±470 2/63±900 فیبرینوژن )میلی گرم/دسی لیتر(

 25/0 6/11±1/51 6±7/60 هاپتوگلوبولین )میکرو گرم/ میلی لیتر(

 06/0 1/0±3/6 2/0±6/6 پروتئین تام )گرم/دسی لیتر(

 48/0 9/0±8/3 1/0±9/3 آلبومین )میلی گرم/دسی لیتر(

TP-Fib/Fib 6/6±4/0 3/13±1/1 00/0 

 

 آب مقطر

 00/0 5/36±300 4/31±690 فیبرینوژن )میلی گرم/دسی لیتر(

 51/0 6/6±0/46 9/4±6/51 هاپتوگلوبولین )میکرو گرم/ میلی لیتر(

 00/0 1/0±3/6 08/0±9/6 پروتئین تام )گرم/دسی لیتر(

 31/0 1/0±9/3 1/0±9/3 آلبومین )میلی گرم/دسی لیتر(

TP-Fib/Fib 1/9±4/0 7/22±2/2 00/0 
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 های مورد مطالعه.حرارت بین گروهمقایسه تغییرات درجه .1نمودار

 

 

  های مورد مطالعه.مقایسه تغییرات فیبرینوژن بین گروه .2نمودار

 نتایج

های این مطالعه بر اساس روز به ترتیب در سن گوساله سن:

(، 102 ±1/9(، گروه دگزافنیل )8/96±7/10دگزامتازون ) گروه

( 9/97±1/10( و گروه آب مقطر )3/101±3/8)بوتازون گروه فنیل

 سن روی تغییرات آماری مشخص گردید، فاکتور بود. در واکاوی

 (.=5/0P-valueداری نداشته است )در زمان، اثر معنی

در این مطالعه سعی شده است پراکندگی جنس جنس: 

های مختلف رعایت شود و چهار گروه از نظر جنس بین گروه

 راس 7م نداشته باشند. گروه دگزامتازون از ه تفاوت زیادی با

های راس گوساله نر تشکیل شد. در گروه 3گوساله ماده و 

 4گوساله ماده و  6دگزافنیل، فنیل بوتازون و آب مقطرهم 

گوساله نر قرار گرفتند. در واکاوی آماری مشخص گردید، فاکتور 

داری نداشته است جنس روی تغییرات در زمان، اثر معنی

(7/0P-value=.) 

های ها بر اساس شاخصدهی گوسالهنمرهدهی: نمره

. شدشده در سیستم دانشگاه ویسکانسین انجام  تعریف

در واکاوی  کردند.را دریافت  3تا  0بیمار نمره  هایگوساله

ها بین نمره قبل و بعد تمامی گوسالهدر آماری مشخص گردید 

 (.P-Value=00/0)داری وجود داشت ، اختالف معنیدرمان

های ها تنزل یافته بود، ولی در بین گروهنمره تمام گوساله

  (.˃05/0P-Valueداری مشاهده نشد )درمانی اختالف معنی

که  دادنتایج واکاوی آماری نشان های فیزیکی: شاخص

هر سه شاخص درجه حرارت، تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب 

-به قبل از درمان کاهش معنیهای درمانی نسبت در تمام گروه

(. ولی در بین هر چهار گروه درمانی ˂05/0P) داشتداری 

 (. 2جدول ( )˃05/0P) نشدداری مشاهده اختالف معنی

 دادنتایج واکاوی آماری نشان شناختی: های خونشاخص

و  MCV ،MCHCهای خونی تعداد لنفوسیت، که از بین فاکتور

داری در نسبت نوتروفیل به لنفوسیت( به طور معنی) N/Lنسبت 

( ولی در بین ˂05/0Pاند )گیری تغییر کردهطول زمان دو نمونه

(. ˃05/0Pداری وجود نداشت )های درمانی اختالف معنیگروه

هم متفاوت  های مختلف بسته به درمان باگروه PCV فقط میزان

(01/0P-value= شد. در آزمون )بونفرونی اختالف بین گوساله-

و  (=01/0P-valueبوتازون )و فنیل های گروه دگزامتازون

 (=03/0P-valueبوتازون )همچنین گروه دگزافنیل و فنیل

در  PCVکه  دادنشان  Paired t testمشاهده گردید. آزمون 

داری کاهش گروه دگزامتازون برخالف سه گروه دیگر به طور معنی

 افتی( و در سه گروه دیگر افزایش =00/0P-valueیافته است )

-03/0Pدار شد )که این افزایش در گروه فنیل بوتازون معنی

value=.) 

نتایج واکاوی آماری نشان داد های بیوشیمیایی: شاخص

تام به های بیوشیمیایی، فیبرینوژن و پروتئینکه از بین شاخص

اند تغییر کردهگیری داری در طول زمان دو نمونهطور معنی

(05/0P˂) داری های درمانی اختالف معنیولی در بین گروه

بود که در  TP-Fib/Fibفقط نسبت ( ˃05/0P)وجود نداشت 

های دار داشت.که این تفاوت بین گروهها تفاوت معنیبین گروه

  (.3جدول ( )=01/0P-valueبوتازون و آب مقطر بود )فنیل
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 بحث

های شیری بیماری چند عاملی است که پنومونی گوساله گاو

در رخداد آن عوامل بیماریزایی ویروسی، باکتریایی و شرایط 

محیطی، مدیریتی و حساسیت گوساله نقش دارد. خسارات 

اقتصادی حاصل از وقوع بیماری به دلیل مرگ و میر و تحمیل 

مر اقتصادی ع های درمانی، کاهش اضافه وزن و کاهش طولهزینه

 (.18،20باشد )های مبتال به بیماری بسیار قابل توجه میدام

های راهبردی کنترل بیماری بر حول اصالح امروزه اهم محور

های مدیریتی، کاهش حساسیت گوساله )واکسیناسیون( و شاخص

درمان متمرکز شده است. در این بین درمان نقش کامل کننده 

کند. هدف از درمان از بین بردن عامل ا میهای کنترلی را ایفبرنامه

های التهابی بیماریزا و کنترل تب و افسردگی حاصل از واکنش

های پیشرفته و باشد. لذا برای ممانعت از خطر ایجاد آسیبمی

های تر درمان دامهرچه سریع دیبامزمن شدن بیماری تا حد ممکن 

یار دقیق که نشانگر مبتال آغاز شود. با این حال عدم وجود یک مع

آغاز بیماری و پیشرفت جراحات وارده باشد، موجب شده است تا 

ارزیابی شدت بیماری و میزان کشندگی موارد ابتال به بیماری 

تنفسی و پاسخ به درمان دشوار گردد. تشخیص دیر هنگام بیماران 

های مبتال با گذر از فرم حاد آورد که دامشرایطی را فراهم می

ه مراحل مزمن و تلف شدن از بیماری برسند. با توجه به بیماری ب

باشند تا با تشخیص زود می یهایدنبال معیارهاین مهم محققان ب

های سریع بادقت و درجه اطمینان هنگام بیماری به کمک روش

های اقتصادی نهای پرورش مانع از بروز این زیادباال در سطح واح

های ها از نظر ابتال به بیماریسالهشوند. امروزه ارزیابی سالمت گو

های تولیدی متمرکز و بزرگ، بیشتر بر اساس تنفسی در سیستم

مشاهده عالئم بالینی همچون افسردگی و درجه حرارت بدن در 

تر بیماری مانند ترشحات بینی، سرفه و مقایسه با عالئم اختصاصی

 (. 9،23گیرد )یا دیسپنه تنفسی صورت می

با انتخاب  مطالعهدر این های فیزیکی: ارزیابی شاخص

های همسان از هر گاوداری تالش گردید اثر فاکتور تورش گوساله

تا حد امکان کاهش یابد. لذا یکسان بودن ترکیب  (Bias)ساز 

دار ها از نظر فاکتور جنس گوساله و نداشتن اختالف معنیگروه

به این مهم  (P˃05/0آماری از نظر سن قرار گرفتن در هرگروه )

های مبتال به بیماری تنفسی با توجه به توجه شده است. گروه

های عینی چون درجه حرارت بدن، تعداد تنفس انتخاب و معیار

های مورد مطالعه قرار گرفتند. در ضمن با استفاده از شاخص

عنوان تست بیمار هها بآزمایشگاهی قابل اعتماد و استفاده از آن

شناختی و  های خونقدام به آزمایشا (Screening)یاب 

های مبتال به های اخذ شده از گروهبیوشیمیایی بر روی نمونه

 برونکوپنومونی گردید.
در شروع عفونت تنفسی دمای بدن دام به طور قابل توجهی 

یابد و تب خود موجب لرز در مراحل اولیه، افزایش افزایش می

و افسردگی و...  ییاشتهابیضربان قلب و تنفس و درجات مختلف 

شود. در این مطالعه کاهش دمای بدن در روز پنجم با بهبودی می

مودار عالئم بالینی از جمله کاهش ضربان قلب و تنفس همراه بود )ن

1.) 

های تنفسی اصوالا اند که در بیماریمحققین بیان کرده

تنفس و تعداد تظاهرات عینی چون درجه حرارت بدن، تعداد 

های ضربان قلب و تغییرات وزن در طول بیماری شاخص

باشند، تا ارزشمندتری در نشان دادن ضایعات نسجی ریوی می

برخی تظاهرات ذهنی مثل افسردگی و درجه بالینی بیمار، چرا که 

رغم داشتن مهارت و تجربه در شناسایی بیماران، صد در صد علی

باشند یوی و کبدی شدن ریه نمیبیانگر میزان ضایعات نسجی ر

(21 .) 

معتقدند  محققینشناختی: های خونارزیابی فاکتور

 هیتجز و همچنین (CBC)ی خونهای سلول کامل شمارش

چندان  یروسیو یتنفس یماریب صیتشخ در سرم ییایمیوشیب

 سبب است ممکن هاروسیو یبرخ. (22،23باشد )نمی ارزشمند

 یپنومون که یوقت یول شوند، خون دیهای سفچهیگو کاهش

 دیسفهای چهیگو تعداد دهد،یم پوشش را هیاول عفونت ییایاکترب

 همراه افتهی شیافزا یمقدار تا یعیطب فیط مقدار نیباالتر در غالباا 

 یلکوپن یی،پاستورال یپنومون در ای و( 9) باشدیم چپ به انحراف با

 بر الهارپاستو برگشت قابل ریغ اثر علت به ی،نوتروپن أمنش با

. (22) است شده گزارشباشد که این یافته میها لینوتروف

 با التهاب لکوگرام است ممکن ییایباکتر یپنومون در نیهمچن

 در ومشاهده شود  چپ به انحراف احتماالا و یلینوتروف توز،یلکوس

های دام در. ابدی شیافزا زین خون نوژنیبریفتغییرات  نیا کنار

 مشخص عاتیضا وجود صورت در یحت یپنومون مزمن فرم به مبتال

 محدوده در است ممکن دیهای سفگلبول تعداد ،شناختیآسیب

های هماتولوژیک تفاوتی نتایج بررسی پارامتر(. 10) باشد طبیعی

. در مطالعات محققین (P˃05/0های آزمایش نشان نداد )بین گروه

یا تجزیه بیوشیمیایی سرم  (CBC)دیگر نیز شمارش کامل خون 

به ندرت در تشخیص بیماری تنفسی ارزشمند گزارش شده است 

ها ممکن است کاهش (. در پنومونی ناشی از ویروس4،13)
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های سفید خون مشاهده شود ولی وقتی پنومونی باکتریایی گویچه

های سفید غالباا در عفونت اولیه را پوشش دهد تعداد گویچه

یعی حتی به مقداری نیز از حد طبیعی افزایش باالترین مقدار طب

یافته و با انحراف به چپ ممکن است باشد و یا درپنومونی 

علت اثر غیر قابل برگشت پاستورالیی لکوپنی با منشاء نوتروپنی به 

اخذ نمونه (. گرچه 8ها گزارش شده است ) بر نوتروفیلپاستورال

ی یک بیماری تام ممکن است به شناسای خون و شمارش لکوسیت

عفونی کمک کند، با این وجود استفاده از این شاخص جهت 

های دامی مشاهده ها مانند آنچه در سایر گونهتشخیص عفونت

 (.15،19کنند )شود، در گاوها کفایت نمیمی

های بررسی پارامترهای بیوشیمیایی: ارزیابی فاکتور

یزان های آزمایش نشان داد که مبیوشیمیایی سرم خون گروه

فیبرینوزن و پروتئین تام برخالف مقادیر هاپتوگلوبین و آلبومین 

های بیماریاب در تشخیص و های ارزشمندی به عنوان تستمعیار

فاز  یهانیپروتئ(. بررسی غلظت 2نمودار درمان بیماران بودند )

به  های گروه مبتالحاد )هاپتوگلوبین و فیبرینوژن( در گوساله

داری را نشان های سالم اختالف معنیبیماری پنومونی با گوساله

 (.9) (P˂05/0داده بود )

ابتال به پنومونی  ترین عواقب پاتوفیزیولوژیکیکی از مهم

های انفیلتراسیون سلول آسیب ریوی به دلیل (BRD)گاوان 

های گرم التهابی در بافت پارانشیم ریه، ترشح اندوتوکسین باکتری

توانند منجر به بروز باشد که میها میمنفی وآزاد شدن سیتوکین

های درمانگاهی: تب، افسردگی، بی اشتهایی و عملکرد غیر نشانه

های درمان (. حتی در5،11،16طبیعی دستگاه تنفس گردد )

آمیز نیز ممکن است ضایعات مزمن ریوی از عواقب معمول موفقیت

مزمن ریه که پس از کشتار مشاهده ابتال به پنومونی باشد. ضایعات 

به  های مبتال همراه بوده است.شده است با کاهش عملکرد دام

  (AID) همین دالیل استفاده همزمان از یک داروی ضد التهابی

توسط برخی از محققین توصیه شده است تا شدت عالئم بالینی را 

کاهش کاهش داده، اشتها را افزایش و آسیب ریه ناشی از التهاب را 

پنومونی گاوان بر افزایش وزن یا تولید  دهند، از این طریق تأثیر

یابد. کاهش شدت عالئم بالینی یا مدت زمان آن شیر کاهش می

های مبتال نیز ممکن است به عنوان راهی برای بهبود آسایش گاو

تواند مورد توجه در نظر گرفته شود، بنابراین از این دیدگاه نیز می

 (.7واقع شود )

کمکی ضد  یداروهابا وجود پشتوانه نظری مبتنی بر نقش 

التهاب استروئیدی و غیر استروئیدی مختلف بر بهبود سالمت 

، شواهد تجربی در مورد  (BRD)پنومونی گاوان های مبتال بهگاو

التهابی رخداد طبیعی های ضد اثربخشی درمان کمکی دارو

مختلف مورد ارزیابی های محققین ان در کار آزماییپنومونی گاو

 قرار گرفته است.

Lockwood  با مطالعه بر روی  2003و همکاران در سال ،

کیلوگرمی مبتال به بیماری  197های نژاد آمیخته گوشتی گوساله

پنومونی، گروه کنترل را با داروی آنتی میکروبیال سفتی فور 

 های آزمایش را عالوه بر تجویز داروی آنتی میکروبیال بهگروه

های ضد التهاب کمکی  فلونکسین مگلومین، ترتیب با دارو

های کتوپروفن وکارپروفن درمان کردند. دمای مقعدی در گوساله

های نشانهگروه آزمایش سریع کاهش یافت اما تفاوتی در بهبود 

های گروه کنترل مشاهده های مطالعه با گوسالهبالینی در ابتدا و انت

که  یهایمتری در ریه گوسالهنگردید. در ضمن کبدی شدن ک

 (. 16فلونکسین مگلومین دریافت کرده بودند مشاهده گردید )

Deleforge  های نژاد گوساله 1994و همکاران در سال

 (کیلوگرمی 90±209آمیخته گوشتی و شیری مبتال به پنومونی )

را درگروه کنترل با داروی آنتی میکروبیال اکسی تتراسیکلین و دو 

ش را عالوه بر تجویز داروی آنتی میکروبیال به ترتیب با گروه آزمای

داروی ضد التهاب کمکی تلوفنامیک تک دوز و تلوفنامیک دریافت 

های اول و دوم درمان کردند. در ابتدای مطالعه کننده در روز

که دو روز داروی تلوفنامیک  یهایهای بالینی در گوسالهنشانی

کنترل بهبود بیشتری مشاهده دریافت کرده بودند نسبت به گروه 

های بالینی در و بهبود نشانهکردند. اما تفاوتی در افزایش وزن 

 (. 5) نبودهای گروه کنترل های مطالعه با گوسالهانت

Friton  های نژاد برهمن گوساله 2005و همکاران در سال

کیلوگرمی را درگروه  230و آمیخته برهمن مبتال به پنومونی 

کنترل با داروی آنتی میکروبیال اکسی تتراسیکلین و گروه آزمایش 

های ضد التهاب بیال با دارورا عالوه بر تجویز داروی آنتی میکرو

های گروه قعدی گوسالهملوکسی کام درمان کردند. دمای م کمکی

های بالینی نشانهآزمایش سریع کاهش یافت اما تفاوتی در بهبود 

. در نشد دهیدهای گروه کنترل های مطالعه با گوسالهدر ابتدا و انت

که  یهایضمن افزایش وزن و کبدی شدن کمتری در ریه گوساله

 دیمشاهده گردها تجویز شد در پایان مطالعه ملوکسی کام به آن

(10 .) 

Verhoeff  3های شیری گوساله 1986و همکاران در سال 

ماهه مبتال به پنومونی را درگروه کنترل با داروی آنتی  8تا 
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میکروبیال اکسی تتراسیکلین و در گروه آزمایش عالوه بر تجویز 

های ضد التهاب کمکی  فلونکسین داروی آنتی میکروبیال با دارو

های گروه آزمایش عدی در گوسالهمگلومین درمان کردند. دمای مق

های های بالینی در انتر بهبود نشانهسریع کاهش یافت اما تفاوتی د

 (. 25) نشد دهیدهای گروه کنترل مطالعه با گوساله

Guzel  3های هلشتاین گوساله 2010و همکاران در سال 

ا درگروه رکیلوگرمی  60-155ماهه مبتال به پنومونی به وزن  5تا 

های ا داروی آنتی میکروبیال توالترومایسین و درگروهکنترل ب

های ضد آزمایش عالوه بر تجویز داروی آنتی میکروبیال با دارو

التهاب کمکی دیکلوفناک و فلونکسین مگلومین درمان کردند. 

های گروه آزمایش سریع دمای مقعدی در گوساله تعداد تنفس و

های مطالعه انت تابالینی  هایر بهبود نشانهکاهش یافت اما تفاوتی د

 (. 12) دیمشاهده نگردهای گروه کنترل با گوساله

Hellwig های پرواری گوساله 2000همکاران در سال  و

را  درگروه کنترل با داروی  کیلوگرمی 180-240مبتال به پنومونی 

جویز آنتی میکروبیال تیل مایکوزین و در گروه آزمایش عالوه بر ت

فلونکسین  یال با داروی ضد التهاب کمکیکروبداروی آنتی می

های درمانی مگلومین درمان کردند. تفاوتی در افزایش وزن و هزینه

های های بالینی در انتهای مطالعه با گوسالههمچنین بهبود نشانه

 (. 14) نشد دهیدگروه کنترل 

نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه محققین فوق الذکر نشان 

عنوان درمان کمکی هاستفاده از یک داروی ضدالتهاب بدهد که می

بیوتیک نتوانسته است تأثیر قابل توجهی نسبت به در کنار آنتی

ی مبتال به پنومونی گاوان در هاگروه کنترل در بهبودی گوساله

استفاده از داروی ضد  توجههای مطالعه داشته باشد. اثر قابل انت

های مبتال به بیماری گوساله التهاب در کاهش سریع دمای معقدی

رسد که در درمان پنومونی گوساله پنومونی بوده است. به نظر می

الطیفی همچون فلورفنیکل یعبیوتیک وسشیری استفاده از آنتیگاو

های کمکی همچون استفاده از باشد و درمانهایی مؤثر میبه تن

شود. با این های درمانی میهای ضدالتهاب باعث افزایش هزینهدارو

 درمان امر در تیموفقحال باید به این نکته توجه اساسی شود که 

 داشتن نگه ثابت و یپنومون هیاول مراحل در درمان غازآ به یبستگ

 یکاف مدت یبرا سرم در مؤثر یکروبیضدم یدارو یدرمان غلظت

 تیاهم بیترت هب یهای درمانشکست علت نیترمتداولو  دارد

ی داروی ناکاف مقدار ،یماریب شرفتهیپ مراحل در درمان غازآ شامل

 هیعل بر هایباکتر مقاومت و کوتاه یدرمان دوره و تجویز شده

  .باشدیم یکروبیهای ضدمدارو

 یسپاسگزار

به این وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی 

اعتبار طرح تحقیقاتی  نیتأممشهد و دانشکده دامپزشکی به خاطر 
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Abstract 
BACKGROUND: Calf pneumonia is one of the most common diseases in dairy and beef herds. 

OBJECTIVES: To compare steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs as adjunctive therapy in dairy calf 

pneumonia. 

METHODS: Forty calves less than six months of age diagnosed with calf pneumonia in dairy farms of Mashhad suburb 

were enrolled in this study based on the University of Wisconsin Calf Respiratory Scoring Chart. In this system, calves 

are scored based on factors such as nasal discharge, rectal temperature, cough, eye and ear staining. Calves should not 

have a history of any other disease. Moreover, factors such as age, sex, and severity of the disease were considered 

similar in distributing calves among different groups. These calves were divided into four treatment groups; all were 

treated with antibiotic florfenicol. The first group received dexamethasone, while dexaphenyl, phenylbutazone, 

distilled water were used in other groups. After 5 days, calves were examined and scored again and blood samples 

were taken. Complete blood count (CBC), fibrinogen, total protein, hapto-globulin and albumin measurements on 

blood samples before and after treatment were done. Repeated measurement ANOVA and Paired t-test were used for 

statistical analysis with the significance level of 0.05. 

RESULTS: The results showed that the degree of health, heart and respiratory rate, fibrinogen and total protein, 

Lymphocyte, N/L, TP-Fib/Fib ratio, MCV and MCHC significantly changed during the two sampling periods (P˂0.05), 

but there was no significant difference between the treatment groups (P˃0.05). Only the PCV factor and TP-Fib/Fib 

ratio was significant between groups (P˂0.05). 

CONCLUSIONS: Results indicate that in the treatment regimen of dairy calf pneumonia, the use of an anti-inflammatory 

drug, along with antibiotics and antibiotic treatment alone are not significantly different.  
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Scoring system for calf respiratory disease.   

Table 2. The physical indices of the studied groups (Mean±SD) were significant at P<0.05. 

Table 3. The results of the evaluation of the biochemical indices of the studied groups (Mean±SD) were significant at P<0.05.  

Figure 1. Comparison of temperatures changes between the studied groups. 

Figure 2. Comparison of fibrinogen changes between the studied groups.  
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