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چکیده
زمینۀ مطالعه :بیماریهای دستگاهتنفسی از مهمترین بیماریهای منجر به بروز خسارت اقتصادی در صنعت دامپروری میباشند.
هدف :اثرات کمک درمانی داروهای ضد التهابی استروئیدی و غیر استروئیدی در پنومونی گوساله گاو شیری مورد بررسی قرار گرفت.
روشکار :این مطالعه بر روی  40راس گوساله با محدوده سنی سه تا شش ماه ،مبتال به پنومونی در گاوداریهای اطراف مشهد انجام شده است .در این مطالعه
گوسالهها بر اساس وجود نشانههای بالینی چون ترشحات بینی ،درجه حرارت مقعدی ،سرفه ،وضعیت چشمها و گوشها درجه بندی شدند .درضمن شرط اساسی ورود
گوسالهها به این مطالعه ،عدم وجود سابقه ابتال به هرگونه بیماری بود .همچنین در انتخاب و گروه بندی تیماران برمبنای مشابهت سنی و جنسی و شدت ابتال به
بیماری لحاظ گردید .این گوسالهها در چهار گروه درمانی قرار گرفتند .هر چهار گروه با آنتیبیوتیک فلورفنیکل درمان شدند .همچنین بهعنوان درمان کمکی به گروه
اول دگزامتازون ،به گروه دوم دگزافنیل (دگزامتازون+فنیل بوتازون) ،به گروه سوم فنیل بوتازون و به گروه چهارم آب مقطر تزریق شد .ارزیابی آزمایشگاهی با آزمایش
خون کامل ( ،)CBCاندازهگیری فیبرینوژن ،پروتئین تام ،هاپتوگلوبین و آلبومین بر روی نمونههای خون قبل و بعد درمان صورت گرفت .برای واکاوی آماری از
آزمونهای  Repeated measuresو Paired t testاستفاده شد.
نتایج :نتایج واکاوی آماری نشان داد که درجه حرارت ،تعداد ضربان قلب و تنفس ،فیبرینوژن و پروتئینتام ،MCHC ،MCV ،تعداد لنفوسیت و نسبتهای N/L
(نسبت نوتروفیل به لنفوسیت) و  TP-Fib/Fibبه طور معنیداری در طول زمان دو نمونهگیری تغییر کردهاند ،ولی در بین گروههای درمانی اختالف معنیداری وجود
نداشت .تنها در فاکتور  PCVو نسبت  TP-Fib/Fibدر بین گروهها تفاوت معنیدار وجود داشت.
نتیجهگیری نهایی :نتایج نشان میدهد که استفاده از داروی ضدالتهاب در کنار آنتیبیوتیک نسبت به زمانی که آنتیبیوتیک به تنهایی استفاده میشود تأثیر
معنیداری در درمان گوسالههای مبتال به پنومونی گوساله گاو شیری ندارد.
کلمات کلیدی :پنومونی گوساله گاو شیری ،آنتی بیوتیک ،ضد التهاب ،استروئیدی ،غیر استروئیدی
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
اقتصادی حاصل از بیماری شامل :هزینههای درمانی ،پیشگیری،
کاهش ضریب تبدیل غذایی ،کاهش رشد و مرگ و میر میباشند
( .)3،4،18بیماری تنفسی عالوه بر خسارات اقتصادی آشکار ناشی
از مرگ و میر و هزینههای درمانی ،اثرات دراز مدت غیر آشکاری

بیماریهای دستگاه تنفسی از مهمترین بیماریهای منجر به بروز
خسارت اقتصادی در صنعت دامپروری میباشند .در تحقیقات انجام
شده در کشورهای مختلف میزان شیوع بیماریهای تنفسی در
گلههای گاو بین  10تا  70درصد گزارش شده است .خسارات
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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
سنگینتری بر صنعت دامپروری وارد میسازد .پنومونی گوساله گاو
شیری ( )Dairy Calf Pneumoniaیک بیماری چندعاملی
است که نتیجه عملکرد پیچیدهای از محیط ،میزبان و جرم بیماریزا
است ( .)7،13،15،20ترکیبی از عوامل عفونی (ویروس ،باکتری،
مایکوپالسما) ،اختالل در سیستم دفاعی میزبان و شرایط محیطی
در بروز بیماری ایفای نقش میکنند ( .)3،4،6،7عواملعفونی زمانی
توان ایجاد بیماری پیدا میکنند که سیستم دفاعی میزبان ،به
خصوص پاکسازی باکتریایی توسط ماکروفاژهای آلوئولی در اثر
استرس ،کمبودهای تغذیهای و یا عفونت ویروسهای تنفسی
کاهش یابد ( .)13،15،19ویروسها و مایکوپالسماها احتما اال عوامل
بیماریزای اولیه هستند و گونههای باکتریایی عفونتهای ثانویه را
موجب میشوند ( .)17،24برای کنترل عفونتهای ثانویه از
ترکیبات آنتیمیکروبیال استفاده میشود.
به طور کلی درمان دامهای مبتال به پنومونی با سه هدف
صورت میگیرد  )1از بین بردن باکتریهای بیماریزای مهاجم )2
محدود ساختن واکنشآماسی  )3درمان حمایتی و مراقبت و
پرستاری از دام بیمار .هدف از رژیم درمانی موفقیت آمیز ،درمان
کامل در  80تا  85درصد مبتالیان میباشد .موفقیت درمان بستگی
به آغاز درمان در مراحل اولیه پنومونی و ثابت نگهداشتن مقدار
غلظت درمانی داروی ضدمیکروبی مؤثر در سرم برای مدت کافی
دارد .متداولترین علت شکستهای درمانی به ترتیب اهمیت شامل
آغاز درمان در مراحل پیشرفته بیماری ،مقدار ناکافی غلظت درمانی
دارو ،دوره درمانی کوتاه و مقاومت باکتریها نسبت به داروهای
ضدمیکروبی میباشد ( .)16داروی فلورفنیکل به عنوان یکی از
داروهای وسیع الطیف آنتی میکروبیال در درمان مبتالیان به
پنومونی گوساله گاو شیری استفاده میشود .فلورفنیکل یکی از
آنالوگهای ساختاری کلرامفنیکل و تیامفنیکل میباشد .ویژگی
فارماکوکینتیک فلورفنیکل موجب نفوذ فوقالعاده دارو به داخل
برونش میشود که خود دلیل محکمی برای انتخاب این دارو به
عنوان گزینهای مناسب در درمان بیماریهای عفونی دستگاه
تنفس میباشد ( .)18،20همچنین به عنوان درمان کمکی در کنار
ترکیبات آنتیمیکروبیال از داروهای ضدالتهاب استروئیدی و
غیراستروئیدی مانند دگزامتازون ،فنیل بوتازون و دگزافنیل
(دگزامتازون+فنیل بوتازون) استفاده میشود .دگزامتازون یک
داروی ضد التهاب استروئیدی است که داروهای این دسته کاربردها
و مزایای متعددی در طب نشخوارکنندگان دارند .خواص
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ضدالتهابی و اثرات سرکوبگری سیستم ایمنی در درمان بیماری-
های متعددی در این حیوانات حائز اهمیت است ( .)1در کنار این
اثرات مفید ،مصرف دوز باال یا طوالنی مدت این داروها میتواند
اثرات سوء و عوارض جانبی زیادی به همراه داشته باشد .یکی از
مشکالتی که بر سر استفاده از داروهای ضدالتهاب استروئیدی
وجود دارد ،سرکوبگری غیر انتخابی آنهاست .به طوری که آن
بخش از التهاب و پاسخ ایمنی (مثل انفیلتراسیون ماکروفاژها) را
که در رابطه با کنترل بیماری یا حذف اجزای مولد عفونت میباشند
نیز تحت تأثیر قرار میدهند .به علت کاهش پاسخ ایمنی و افزایش
توانایی ارگانیسم در عفونت مجدد حیوان پس از بهبودی الزم است
همزمان با درمان کورتیکواستروئیدی از آنتیبیوتیک استفاده شود
(.)1،2
فنیلبوتازون جزء دسته داروهای ضدالتهاب غیراستروییدی
( )NSAIDمیباشد .ضدالتهابهای غیراستروییدی داروهایی
هستند که حداقل یکی از مسیرهای متابولیکی آراشیدونیکاسید
را مهار میکنند (برخالفکورتیکواستروئیدها که مسیرهای
متعددی را مهار میکنند) ( .)1،8اثرات دارویی ضد التهابهای
غیراستروییدی به سه دسته ضد دردی ،ضدتب و کنترل التهاب
تقسیمبندی میشود که این نقش را با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز
و جلوگیری از ساخت پروستاگالندینها و ترومبوکسانها انجام می-
دهند .این داروها در دوزهای پایین اثرات ضد تبی و ضد دردی
داشته و در دوزهای باال برای کنترل التهاب به کار برده میشوند.
قدرت ضد درد این داروها ،از مخدرها کمتر است ،بنابراین در برابر
درد مالیم تا متوسط مؤثرند .دگزافنیل (دگزامتازون+فنیل بوتازون)
نیز دارای مقادیری از دگزامتازون و فنیلبوتازون است ،بنابراین هم
دارای اثرات داروهای استروییدی و هم غیراستروییدی میباشد
( .)1،21بدین منظور ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات داروهای
ضدالتهابی استروئیدی و غیراستروئیدی در درمان گوسالههای
مبتال به پنومونی گوساله گاو شیری انجام گرفته است.

مواد و روش کار
مطالعه حاضر بر روی 40راس گوساله مبتال به بیماری
پنومونی گوساله گاو شیری انجام شده است .همهی گوسالهها بین
 3تا  6ماه سن داشتند .این گوسالهها از گاوداریهای اطراف
شهرستان مشهد با روش همسانسازی گروههای مطالعه
) (Matching Groupانتخاب شدند .شرط اساسی ورود
گوسالهها به این مطالعه عدم وجود ابتال به بیماری قبلی (حتی
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بیماریهای غیر تنفسی همچون اسهال) بود .همچنین در انتخاب
و گروهبندی تیماران مشابهت سنی و جنسی و شدت ابتال به
بیماری لحاظ گردید .گوسالهها بر اساس سابقه بیماری ،مشاهده،
انجام معاینات بالینی و اطمینان از عدم وجود اختالل در سایر
دستگاههای بدن انتخاب شدند .پس از انجام معاینه بالینی و اخذ
عالئم حیاتی ( )TPRحیوانات جهت مطالعه شاخصهای ارزیابی
شده درجه بندی شدند .سیستم امتیاز بندی ،برمبنای سیستم
معرفی شده توسط دانشگاه ویسکانسین که برای شناسایی و
تفکیک گوسالههای مبتال به بیماری تنفسی از گوسالههای سالم
طراحی شده است انتخاب شد (جدول  .)1معیار این درجه بندی
بر اساس شاخصهایی همچون دما ،سرفه ،ترشحات بینی ،ترشحات
چشم و وضعیت قرار گرفتن گوشها میباشد .با توجه به این
معیارها شدت بیماری گوسالهها نمرهدهی شدند ( .)22پس از انجام
معاینه و دادن امتیاز نمونههای خون توسط سرنگ  10سی سی از
ورید وداج اخذ شد .سپس اقدام به وزنکشی و بعد از آن گوسالهها
تحت درمان قرار گرفت .برای درمان گوسالهها در این مطالعه آنتی-
بیوتیک فلورفنیکل به صورت زیرجلدی تجویز شد .همچنین به
عنوان درمان کمکی ضدالتهابهای دگزامتازون (شرکت داروسازی
ابوریحان ،درهرمیلیلیتر حاوی  2میلیگرم دگزامتازون) ،فنیل
بوتازون (شرکت داروسازی ابوریحان ،در هرمیلیلیتر حاوی 200
میلیگرم فنیل بوتازون) ،دگزافنیل (دگزامتازون  +فنیل بوتازون)
(شرکت رازک ،در هر میلیلیتر حاوی فنیل بوتازون  180میلیگرم
و دگزا متازون  )0/35و آب مقطر به شرح ذیل به گوسالههای بیمار
چهار گروه درمانی تزریق گردید.
گروه  10 ،Aراس با داروی فلورفنیکل با دوز  40میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،یک بار تزریق زیرپوست ناحیه گردن
 +داروی دگزامتازون با دوز  0/2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن
بدن ،یکبار تزریق به صورت عضالنی
گروه  10 ،Bراس با داروی فلورفنیکل با دوز  40میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،یکبار تزریق زیرپوست ناحیه گردن
 +داروی دگزافنیل (دگزامتازون+فنیل بوتازون)  5میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم وزن بدن ،یکبار تزریق به صورت وریدی
گروه 10 ،Cراس با داروی فلورفنیکل با دوز  40میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،یکبار تزریق زیرپوست ناحیه گردن+
داروی فنیلبوتازون  5میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن،
یکبار تزریق به صورت داخل وریدی

گروه 10 ،Dراس با داروی فلورفنیکل با دوز  40میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،یکبار تزریق زیرپوست ناحیه گردن
 +آب مقطر ،یکبار تزریق به صورت وریدی درمان شدند.
بعد از  5روز ،گوسالهها معاینه بالینی و نمرهدهی شدند.
سپس اقدام به خونگیری از ورید وداج شد و همانند نمونهگیری بار
اول ،خون گرفته شده در دو لوله (حاوی ماده ضدانعقاد و بدون
ماده ضدانعقاد) در کنار یخ خشک به آزمایشگاه ارسال شد.
بعد از انتقال نمونهها به آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،بر روی نمونههای
خون حاوی ماده ضد انعقاد ،آزمایشات خون شناختی شامل
شمارش کل گلبولهای سفید ،اندازه گیری هماتوکریت ،پروتئین
تام ،فیبرینوژن و شمارش تفریقی گلبولهای سفید به روش دستی
انجام شد .همچنین با استفاده از دستگاه اتوماتیک شمارش سلولی
) Biotecnica (Cell counterمدل  BT1500ساخت
( Italy )Romeمیزان گلبولهای قرمز و نیز پالکتها تعیین
گردید .اندازهگیری هاپتوگلوبولین با کیت سنجش هاپتوگلوبولین
ساخته شده توسط شرکت Shanghai crystal Day
 Biotechانجام شد .همچنین اندازهگیری آلبومین نیز با استفاده
از دستگاه اتوآنالیز  Nikhon Kodenمدل Cell
 TakαMEK6450Kساخت ( Japan)Tokyoو به روش
 BCGیا بروموکرزولگرین و با کیت ساخته شده توسط شرکت
پارس آزمون انجام گرفت ( .)9
نتایج حاصل از این مطالعه ابتدا وارد نرم افزار ذخیره اطالعات
اکسل ( )Excelگردید .پس از کنترل صحت ورود اطالعات با
استفاده از نرم افزار  SPSS20مورد تجزیه تحلیل آماری قرار
گرفت .ابتدا دادهها از نظر توزیع نرمال بررسی شدند .بررسی توزیع
دادهها بر اساس منحنی ترسیم شده و دو معیار Skewnessو
 Kurtosisانجام گرفت .با توجه به اینکه پارامترهای اندازهگیری
شده از چهار گروه مختلف گوساله بدست آمده بود ،برای واکاوی
آماری از آزمون Repeated measuresو Paired t test
استفاده شد .سطح معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.
همچنین با آزمون مربع کای اثر مخدوش گری جنس مورد
بررسی قرار گرفت .درضمن بررسیمتغیرهایی که توزیع نرمال
نداشتند با آزمون ویلکاکسونتجزیه تحلیل شد.
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جدول  .1سیستم ارزیابی بیماری تنفسی گوساله.
نمره
دمای مقعدی (سانتیگراد)

0
37/7-38/2

سرفه

ندارد

ترشحات بینی
وضعیت چشم

سروز طبیعی
طبیعی

وضعیت گوش

طبیعی

1
38/3-38/8
یک سرفه به دنبال انجام تست
سرفه
مقدار کم ترشحات ابری و یکطرفه
مقدار کم ترشحات

2
38/9-39/3
چند سرفه به دنبال انجام تست سرفه یا
گهگاهی سرفه خود به خود
ترشحات دوطرفه ،ابری یا همراه با موکوس فراوان
مقدار متوسطی ترشحات دوطرفه

تکان دادن ناگهانی گوش و سر

افتادگی خفیف یکطرفه

3
≤ 39/4
سرفههای خودبه خودی تکرار شونده
ترشحات فراوان موکوسی-چرکی دو طرفه
ترشحات چشمی شدید
بازاویه قرار گرفتن سر ( )Head tiltیا
افتادن گوشها

جدول  .2نتایج ارزیابی شاخصهای فیزیکی هر یک از گروههای مورد مطالعه (میانگین±خطای استاندارد از میانگین) سطح معنی داری  P˂0/05میباشد.
گروه

دگزامتازون

دگزافنیل

فنیلبوتازون

آب مقطر

شاخص

روزصفر

روزپنجم

درجه حرارت (سانتیگراد)
تعدادتنفس (دقیقه)
تعدادضربان قلب (دقیقه)
درجه حرارت (سانتیگراد)
تعداد تنفس (دقیقه)
تعداد ضربان قلب (دقیقه)
درجه حرارت (سانتیگراد)
تعداد تنفس (دقیقه)
تعداد ضربان قلب (دقیقه)
درجه حرارت (سانتیگراد)
تعدادتنفس (دقیقه)
تعداد ضربان قلب (دقیقه)

0/2±39/73
2/5±64/00
2/9±114/2
0/25±39/99
2/46±63/10
2/20±113/5
0/21±39/67
2/40±64/20
4/16±118/0
0/17±39/15
1/54±60/60
3/53±112/5

0/63±39/05
0/85±43/50
2/05±89/50
0/07±38/73
1/01±39/30
1/40±84/60
0/10±38/83
0/68±41/30
2/14±88/00
0/10±38/86
0/90±40/70
1/81±89/40

جدول .3نتایج ارزیابی شاخصهای بیوشیمیایی هر یک از گروههای مورد مطالعه (میانگین±خطای استاندارد از میانگین) سطح
گروه

دگزامتازون

دگزافنیل

فنیلبوتازون

آب مقطر

شاخص

روز 0

روز 5

فیبرینوژن (میلی گرم/دسی لیتر)
هاپتوگلوبولین (میکرو گرم /میلی لیتر)
پروتئین تام (گرم/دسی لیتر)
آلبومین (میلی گرم/دسی لیتر)

101/9±820
7/5±55/4
0/2±7/1
0/4±4/0
1±8/7
44/7±800
17/6±85/9
0/1±6/9
0/1±3/9
0/3±7/8
63/2±900
6±60/7
0/2±6/6
0/1±3/9
0/4±6/6
31/4±690
4/9±51/6
0/08±6/9
0/1±3/9
0/4±9/1

TP-Fib/Fib
فیبرینوژن (میلی گرم/دسی لیتر)
هاپتوگلوبولین (میکرو گرم /میلی لیتر)
پروتئین تام (گرم/دسی لیتر)
آلبومین (میلی گرم/دسی لیتر)
TP-Fib/Fib
فیبرینوژن (میلی گرم/دسی لیتر)
هاپتوگلوبولین (میکرو گرم /میلی لیتر)
پروتئین تام (گرم/دسی لیتر)
آلبومین (میلی گرم/دسی لیتر)
TP-Fib/Fib
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معنیداری ( )P˂0/05میباشد.

45/8±390
8±61/6
0/2±6/6
0/8±3/9
2±18
33/3±300
11/1±67/5
0/1±6/1
0/1±3/8
1/8±20/3
36/6±470
11/6±51/1
0/1±6/3
0/9±3/8
1/1±13/3
36/5±300
6/6±46/0
0/1±6/3
0/1±3/9
2/2±22/7

TP-Fib/Fib
فیبرینوژن (میلی گرم/دسی لیتر)
هاپتوگلوبولین (میکرو گرم /میلی لیتر)
پروتئین تام (گرم/دسی لیتر)
آلبومین (میلی گرم/دسی لیتر)

P-value
0/004
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/004
0/000
0/000

P-value
0/00
0/29
0/00
0/22
0/00
0/00
0/17
0/00
0/09
0/00
0/00
0/25
0/06
0/48
0/00
0/00
0/51
0/00
0/31
0/00

مسلم صادقی و همکاران\ مقایسه داروهای ضدالتهابی در درمان پنومونی گوساله گاوشیری

جنس روی تغییرات در زمان ،اثر معنیداری نداشته است
(.)P-value=0/7
نمرهدهی :نمرهدهی گوسالهها بر اساس شاخصهای
تعریف شده در سیستم دانشگاه ویسکانسین انجام شد.
گوساله های بیمار نمره  0تا  3را دریافت کردند .در واکاوی
آماری مشخص گردید در تمامی گوساله ها بین نمره قبل و بعد
درمان ،اختالف معنیداری وجود داشت (.)P-Value=0/00
نمره تمام گوساله ها تنزل یافته بود ،ولی در بین گروههای
درمانی اختالف معنی داری مشاهده نشد (.)P-Value˃0/05
نمودار .1مقایسه تغییرات درجهحرارت بین گروههای مورد مطالعه.

شاخص های فیزیکی :نتایج واکاوی آماری نشان داد که
هر سه شاخص درجه حرارت ،تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب
در تمام گروه های درمانی نسبت به قبل از درمان کاهش معنی-
داری داشت ( .) P˂0/05ولی در بین هر چهار گروه درمانی
اختالف معنیداری مشاهده نشد (( )P˃0/05جدول .)2
شاخصهای خونشناختی :نتایج واکاوی آماری نشان داد

نمودار .2مقایسه تغییرات فیبرینوژن بین گروههای مورد مطالعه.

نتایج
سن :سن گوسالههای این مطالعه بر اساس روز به ترتیب در
گروه دگزامتازون ( ،)96/8±10/7گروه دگزافنیل (،)102 ±9/1
گروه فنیلبوتازون ( )101/3±8/3و گروه آب مقطر ()97/9±10/1
بود .در واکاوی آماری مشخص گردید ،فاکتور سن روی تغییرات
در زمان ،اثر معنیداری نداشته است (.)P-value=0/5
جنس :در این مطالعه سعی شده است پراکندگی جنس
بین گروه های مختلف رعایت شود و چهار گروه از نظر جنس
تفاوت زیادی با ه م نداشته باشند .گروه دگزامتازون از  7راس
گوساله ماده و  3راس گوساله نر تشکیل شد .در گروههای
دگزافنیل ،فنیل بوتازون و آب مقطرهم  6گوساله ماده و 4
گوساله نر قرار گرفتند .در واکاوی آماری مشخص گردید ،فاکتور

که از بین فاکتورهای خونی تعداد لنفوسیت MCHC، MCV ،و
نسبت ( N/Lنسبت نوتروفیل به لنفوسیت) به طور معنیداری در
طول زمان دو نمونهگیری تغییر کردهاند ( )P˂0/05ولی در بین
گروههای درمانی اختالف معنیداری وجود نداشت (.)P˃0/05
فقط میزان  PCVگروههای مختلف بسته به درمان با هم متفاوت
( )P-value=0/01شد .در آزمون بونفرونی اختالف بین گوساله-
های گروه دگزامتازون و فنیلبوتازون ( )P-value=0/01و
همچنین گروه دگزافنیل و فنیلبوتازون ()P-value=0/03
مشاهده گردید .آزمون  Paired t testنشان داد که  PCVدر
گروه دگزامتازون برخالف سه گروه دیگر به طور معنیداری کاهش
یافته است ( )P-value=0/00و در سه گروه دیگر افزایش یافت
که این افزایش در گروه فنیل بوتازون معنیدار شد (P-0/03
=.)value
شاخص های بیوشیمیایی :نتایج واکاوی آماری نشان داد
که از بین شاخص های بیوشیمیایی ،فیبرینوژن و پروتئینتام به
طور معنی داری در طول زمان دو نمونهگیری تغییر کردهاند
( )P˂0/05ولی در بین گروه های درمانی اختالف معنیداری
وجود نداشت ( )P˃0/05فقط نسبت  TP-Fib/Fibبود که در
بین گروهها تفاوت معنی دار داشت.که این تفاوت بین گروههای
فنیل بوتازون و آب مقطر بود (( )P-value=0/01جدول .)3
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بحث
پنومونی گوساله گاوهای شیری بیماری چند عاملی است که
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
هزینههای درمانی ،کاهش اضافه وزن و کاهش طول عمر اقتصادی
دامهای مبتال به بیماری بسیار قابل توجه میباشد (.)18،20
امروزه اهم محورهای راهبردی کنترل بیماری بر حول اصالح
شاخصهای مدیریتی ،کاهش حساسیت گوساله (واکسیناسیون) و
درمان متمرکز شده است .در این بین درمان نقش کامل کننده
برنامههای کنترلی را ایفا میکند .هدف از درمان از بین بردن عامل
بیماریزا و کنترل تب و افسردگی حاصل از واکنشهای التهابی
میباشد .لذا برای ممانعت از خطر ایجاد آسیبهای پیشرفته و
مزمن شدن بیماری تا حد ممکن باید هرچه سریعتر درمان دامهای
مبتال آغاز شود .با این حال عدم وجود یک معیار دقیق که نشانگر
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
شرایطی را فراهم میآورد که دامهای مبتال با گذر از فرم حاد
بیماری ب ه مراحل مزمن و تلف شدن از بیماری برسند .با توجه به
این مهم محققان بهدنبال معیارهایی میباشند تا با تشخیص زود
هنگام بیماری به کمک روشهای سریع بادقت و درجه اطمینان
باال در سطح واحدهای پرورش مانع از بروز این زیانهای اقتصادی
شوند .امروزه ارزیابی سالمت گوسالهها از نظر ابتال به بیماریهای
تنفسی در سیستمهای تولیدی متمرکز و بزرگ ،بیشتر بر اساس
مشاهده عالئم بالینی همچون افسردگی و درجه حرارت بدن در
مقایسه با عالئم اختصاصیتر بیماری مانند ترشحات بینی ،سرفه و
یا دیسپنه تنفسی صورت میگیرد (.)9،23
ارزیابی شاخصهای فیزیکی :در این مطالعه با انتخاب
گوسالههای همسان از هر گاوداری تالش گردید اثر فاکتور تورش
ساز ) (Biasتا حد امکان کاهش یابد .لذا یکسان بودن ترکیب
گروهها از نظر فاکتور جنس گوساله و نداشتن اختالف معنیدار
آماری از نظر سن قرار گرفتن در هرگروه ( )P˃0/05به این مهم
توجه شده است .گروههای مبتال به بیماری تنفسی با توجه به
معیارهای عینی چون درجه حرارت بدن ،تعداد تنفس انتخاب و
مورد مطالعه قرار گرفتند .در ضمن با استفاده از شاخصهای
آزمایشگاهی قابل اعتماد و استفاده از آنها بهعنوان تست بیمار
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یاب ) (Screeningاقدام به آزمایشهای خون شناختی و
بیوشیمیایی بر روی نمونههای اخذ شده از گروههای مبتال به
برونکوپنومونی گردید.
در شروع عفونت تنفسی دمای بدن دام به طور قابل توجهی
افزایش مییابد و تب خود موجب لرز در مراحل اولیه ،افزایش
ضربان قلب و تنفس و درجات مختلف بیاشتهایی و افسردگی و...
می شود .در این مطالعه کاهش دمای بدن در روز پنجم با بهبودی
عالئم بالینی از جمله کاهش ضربان قلب و تنفس همراه بود (نمودار
.)1
محققین بیان کردهاند که در بیماریهای تنفسی اصوالا
تظاهرات عینی چون درجه حرارت بدن ،تعداد تنفس و تعداد
ضربان قلب و تغییرات وزن در طول بیماری شاخصهای
ارزشمندتری در نشان دادن ضایعات نسجی ریوی میباشند ،تا
برخی تظاهرات ذهنی مثل افسردگی و درجه بالینی بیمار ،چرا که
علی رغم داشتن مهارت و تجربه در شناسایی بیماران ،صد در صد
بیانگر میزان ضایعات نسجی ریوی و کبدی شدن ریه نمیباشند
(.)21
ارزیابی فاکتورهای خونشناختی :محققین معتقدند
شمارش کامل سلولهای خونی ) (CBCو همچنین تجزیه
بیوشیمیایی سرم در تشخیص بیماری تنفسی ویروسی چندان
ارزشمند نمیباشد ( .)22،23برخی ویروسها ممکن است سبب
کاهش گویچههای سفید خون شوند ،ولی وقتی که پنومونی
باکتریایی عفونت اولیه را پوشش میدهد ،تعداد گویچههای سفید
غالب اا در باالترین مقدار طیف طبیعی تا مقداری افزایش یافته همراه
با انحراف به چپ میباشد ( )9و یا در پنومونی پاستورالیی ،لکوپنی
با منشأ نوتروپنی ،به علت اثر غیر قابل برگشت پاستورالها بر
نوتروفیلها میباشد که این یافته گزارش شده است (.)22
همچنین در پنومونی باکتریایی ممکن است لکوگرام التهاب با
لکوسیتوز ،نوتروفیلی و احتماالا انحراف به چپ مشاهده شود و در
کنار این تغییرات فیبرینوژن خون نیز افزایش یابد .در دامهای
مبتال به فرم مزمن پنومونی حتی در صورت وجود ضایعات مشخص
آسیبشناختی ،تعداد گلبولهای سفید ممکن است در محدوده
طبیعی باشد ( .)10نتایج بررسی پارامترهای هماتولوژیک تفاوتی
بین گروههای آزمایش نشان نداد ( .)P˃0/05در مطالعات محققین
دیگر نیز شمارش کامل خون ) (CBCیا تجزیه بیوشیمیایی سرم
به ندرت در تشخیص بیماری تنفسی ارزشمند گزارش شده است
( .)4،13در پنومونی ناشی از ویروسها ممکن است کاهش
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گویچههای سفید خون مشاهده شود ولی وقتی پنومونی باکتریایی
عفونت اولیه را پوشش دهد تعداد گویچههای سفید غالباا در
باالترین مقدار طبیعی حتی به مقداری نیز از حد طبیعی افزایش
یافته و با انحراف به چپ ممکن است باشد و یا درپنومونی
پاستورالیی لکوپنی با منشاء نوتروپنی به علت اثر غیر قابل برگشت
پاستورال بر نوتروفیلها گزارش شده است ( .)8گرچه اخذ نمونه
خون و شمارش لکوسیت تام ممکن است به شناسایی یک بیماری
عفونی کمک کند ،با این وجود استفاده از این شاخص جهت
تشخیص عفونتها مانند آنچه در سایر گونههای دامی مشاهده
میشود ،در گاوها کفایت نمیکنند (.)15،19
ارزیابی فاکتورهای بیوشیمیایی :بررسی پارامترهای

گاوهای مبتال به پنومونی گاوان ) ،(BRDشواهد تجربی در مورد
اثربخشی درمان کمکی داروهای ضد التهابی رخداد طبیعی
پنومونی گاوان در کار آزماییهای محققین مختلف مورد ارزیابی
قرار گرفته است.
 Lockwoodو همکاران در سال  ، 2003با مطالعه بر روی
گوسالههای نژاد آمیخته گوشتی  197کیلوگرمی مبتال به بیماری
پنومونی ،گروه کنترل را با داروی آنتی میکروبیال سفتی فور
گروههای آزمایش را عالوه بر تجویز داروی آنتی میکروبیال به
ترتیب با داروهای ضد التهاب کمکی فلونکسین مگلومین،
کتوپروفن وکارپروفن درمان کردند .دمای مقعدی در گوسالههای
گروه آزمایش سریع کاهش یافت اما تفاوتی در بهبود نشانههای
بالینی در ابتدا و انتهای مطالعه با گوسالههای گروه کنترل مشاهده
نگردید .در ضمن کبدی شدن کمتری در ریه گوسالههایی که
فلونکسین مگلومین دریافت کرده بودند مشاهده گردید (.)16

بیوشیمیایی سرم خون گروههای آزمایش نشان داد که میزان
فیبرینوزن و پروتئین تام برخالف مقادیر هاپتوگلوبین و آلبومین
معیارهای ارزشمندی به عنوان تستهای بیماریاب در تشخیص و
درمان بیماران بودند (نمودار  .)2بررسی غلظت پروتئینهای فاز
حاد (هاپتوگلوبین و فیبرینوژن) در گوسالههای گروه مبتال به
بیماری پنومونی با گوسالههای سالم اختالف معنیداری را نشان
داده بود (.)9( )P˂0/05
یکی از مهمترین عواقب پاتوفیزیولوژیک ابتال به پنومونی
گاوان ) (BRDآسیب ریوی به دلیل انفیلتراسیون سلولهای
التهابی در بافت پارانشیم ریه ،ترشح اندوتوکسین باکتریهای گرم
منفی وآزاد شدن سیتوکینها میباشد که میتوانند منجر به بروز
نشانههای درمانگاهی :تب ،افسردگی ،بی اشتهایی و عملکرد غیر
طبیعی دستگاه تنفس گردد ( .)5،11،16حتی در درمانهای
موفقیتآمیز نیز ممکن است ضایعات مزمن ریوی از عواقب معمول
ابتال به پنومونی باشد .ضایعات مزمن ریه که پس از کشتار مشاهده
شده است با کاهش عملکرد دامهای مبتال همراه بوده است .به
همین دالیل استفاده همزمان از یک داروی ضد التهابی )(AID
توسط برخی از محققین توصیه شده است تا شدت عالئم بالینی را
کاهش داده ،اشتها را افزایش و آسیب ریه ناشی از التهاب را کاهش
دهند ،از این طریق تأثیر پنومونی گاوان بر افزایش وزن یا تولید
شیر کاهش مییابد .کاهش شدت عالئم بالینی یا مدت زمان آن
نیز ممکن است به عنوان راهی برای بهبود آسایش گاوهای مبتال
در نظر گرفته شود ،بنابراین از این دیدگاه نیز میتواند مورد توجه
واقع شود (.)7

 Fritonو همکاران در سال  2005گوسالههای نژاد برهمن
و آمیخته برهمن مبتال به پنومونی  230کیلوگرمی را درگروه
کنترل با داروی آنتی میکروبیال اکسی تتراسیکلین و گروه آزمایش
را عالوه بر تجویز داروی آنتی میکروبیال با داروهای ضد التهاب
کمکی ملوکسی کام درمان کردند .دمای مقعدی گوسالههای گروه
آزمایش سریع کاهش یافت اما تفاوتی در بهبود نشانههای بالینی
در ابتدا و انتهای مطالعه با گوسالههای گروه کنترل دیده نشد .در
ضمن افزایش وزن و کبدی شدن کمتری در ریه گوسالههایی که
ملوکسی کام به آنها تجویز شد در پایان مطالعه مشاهده گردید
(.)10

با وجود پشتوانه نظری مبتنی بر نقش داروهای کمکی ضد
التهاب استروئیدی و غیر استروئیدی مختلف بر بهبود سالمت

 Verhoeffو همکاران در سال  1986گوسالههای شیری 3
تا  8ماهه مبتال به پنومونی را درگروه کنترل با داروی آنتی

 Deleforgeو همکاران در سال  1994گوسالههای نژاد
آمیخته گوشتی و شیری مبتال به پنومونی ( 90±209کیلوگرمی)
را درگروه کنترل با داروی آنتی میکروبیال اکسی تتراسیکلین و دو
گروه آزمایش را عالوه بر تجویز داروی آنتی میکروبیال به ترتیب با
داروی ضد التهاب کمکی تلوفنامیک تک دوز و تلوفنامیک دریافت
کننده در روزهای اول و دوم درمان کردند .در ابتدای مطالعه
نشانیهای بالینی در گوسالههایی که دو روز داروی تلوفنامیک
دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل بهبود بیشتری مشاهده
کردند .اما تفاوتی در افزایش وزن و بهبود نشانههای بالینی در
انتهای مطالعه با گوسالههای گروه کنترل نبود (.)5
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میکروبیال اکسی تتراسیکلین و در گروه آزمایش عالوه بر تجویز
داروی آنتی میکروبیال با داروهای ضد التهاب کمکی فلونکسین
مگلومین درمان کردند .دمای مقعدی در گوسالههای گروه آزمایش
سریع کاهش یافت اما تفاوتی در بهبود نشانههای بالینی در انتهای
مطالعه با گوسالههای گروه کنترل دیده نشد (.)25
 Guzelو همکاران در سال  2010گوسالههای هلشتاین 3
تا  5ماهه مبتال به پنومونی به وزن  60-155کیلوگرمی را درگروه
کنترل با داروی آنتی میکروبیال توالترومایسین و درگروههای
آزمایش عالوه بر تجویز داروی آنتی میکروبیال با داروهای ضد
التهاب کمکی دیکلوفناک و فلونکسین مگلومین درمان کردند.
تعداد تنفس و دمای مقعدی در گوسالههای گروه آزمایش سریع
کاهش یافت اما تفاوتی در بهبود نشانههای بالینی تا انتهای مطالعه
با گوسالههای گروه کنترل مشاهده نگردید (.)12
 Hellwigو همکاران در سال  2000گوسالههای پرواری
مبتال به پنومونی  180-240کیلوگرمی را درگروه کنترل با داروی
آنتی میکروبیال تیل مایکوزین و در گروه آزمایش عالوه بر تجویز
داروی آنتی میکروبیال با داروی ضد التهاب کمکی فلونکسین
مگلومین درمان کردند .تفاوتی در افزایش وزن و هزینههای درمانی
همچنین بهبود نشانههای بالینی در انتهای مطالعه با گوسالههای
گروه کنترل دیده نشد (.)14
نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه محققین فوق الذکر نشان
میدهد که استفاده از یک داروی ضدالتهاب بهعنوان درمان کمکی

در کنار آنتیبیوتیک نتوانسته است تأثیر قابل توجهی نسبت به
گروه کنترل در بهبودی گوسالههای مبتال به پنومونی گاوان در
انتهای مطالعه داشته باشد .اثر قابل توجه استفاده از داروی ضد
التهاب در کاهش سریع دمای معقدی گوسالههای مبتال به بیماری
پنومونی بوده است .به نظر میرسد که در درمان پنومونی گوساله
گاوشیری استفاده از آنتیبیوتیک وسیعالطیفی همچون فلورفنیکل
به تنهایی مؤثر میباشد و درمانهای کمکی همچون استفاده از
داروهای ضدالتهاب باعث افزایش هزینههای درمانی میشود .با این
حال باید به این نکته توجه اساسی شود که موفقیت در امر درمان
بستگی به آغاز درمان در مراحل اولیه پنومونی و ثابت نگه داشتن
غلظت درمانی داروی ضدمیکروبی مؤثر در سرم برای مدت کافی
دارد و متداولترین علت شکستهای درمانی به ترتیب اهمیت
شامل آغاز درمان در مراحل پیشرفته بیماری ،مقدار ناکافی داروی
تجویز شده و دوره درمانی کوتاه و مقاومت باکتریها بر علیه
داروهای ضدمیکروبی میباشد.
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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.
Keywords: Dairy Calf Pneumonia, Antibiotic, Anti-inflammatory, Steroidal, Non-steroidal
Copyright © 2020. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- 4.0 International License which permits Share, copy and redistribution of the
material in any medium or format or adapt, remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

Corresponding author’s email: gmohamad@um.ac.ir Tel/Fax: 051-38763852/051-38763851
How to cite this article:
Sadeghi, M., Mohammadi, G., Mohri, M., Afkhami Goli, A. (2021). Comparison of Steroidal and Non-Steroidal
Anti-Inflammatory Drugs as Adjunctive Therapy in Dairy Calf Pneumonia. J Vet Res, 76(1), 52-61.
https://doi.org/10.22059/jvr.2020.264588.2842
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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