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(دریافت مقاله 12/6/6 :پذیرش نهایی)14/9/96 :

چکیده
این مطالعه به منظور بررسی عوارض ناشی از رودوکوکوزیس و هم چنینن ایارنر داروهیاص مییرهی دریا درمیاب ایین بن یارص
(آزیترومایسنن اوام با ریفامپنن) بر ع لکرد کلنه و دسیتاا گیوار

انجیام شی  .ایین مطالعیه روص  71رأس کیر اسیم مالیته بیه

رودوکوکوزیس در مح ود سنی  2اا  5ما و  71رأس کر سالم بهعنواب گرو شاه در اسمدارصهاص اطراف االریز انجیام گرهیا.
بن ارص در کر اسمهاص مالته بر اساس نشانههاص آزمایشااهی و بالننی ااین ش  .از هر دام ن ونه خوب از وریی ودا بیه منیزاب 22
منلیلنتر اخذ ش و پس از لخته ش ب خوب ،سرم د اسازص و منج
ع لکردص کلنهها و گوار

گردی  .در هر بن ار معاینه سنست نک بهع ی آمی

و وییعنا

بهصورت بالننی رالا ش  .ع لکرد کلنوص بر اساس منزاب سطح سرمی ننتیرونب آموننیاکی خیوب (،)BUN

کراانننن ( ،)Crپروائنن اام ( ،)Prس یم ( )Naو پتاسنم ( )Kخوب مورد ارزیابی قرار گرها .ع لکرد دستاا گوار
بررسی ودود اسرال ،اشتراص دام و ودود یا ع م ودود زخم مع

با معاینه بیالننی و

با استفاد از آن وسکوپی انجام پذیرها .در هر بن ار درا درماب،

آنتیبنوانک آزیترومایسنن اوام با ریفامپنن بهصورت خوراکی بهم ت  2هفته روزانه یک نوبا استفاد ش  .در آخر دور درماب ،از هر
بن ار مشابه زماب قال از درماب ،ن ونهها مج داً اخذ گردی  .در کر اسمهاص بن ار بع از درماب ،نشانههاص بالننی بن ارص رهع ش ولی
در  73رأس شلی م هوع ودود داشا .رخ اد زخم مع

در کر اسمهاص بن ار بنشتر از کر هاص سالم بود و بنشتر زخمها در ناحنیه

غنرغ اص و از نوع درده دو بودن  .منانانن  ، BUNکراانننن و پتاسنم سرم در گرو بن ار بع از درماب اهزایش معنیدارص نسیالا بیه
زماب قال از درماب و گرو شاه نشاب داد ( .)p<2/25منانانن پروائنن اام سرم در گرو بن ار در زماب قال از درماب اهزایش معنیدارص
داشا ( )p<2/25ولی بع از درماب این اهزایش برطرف ش  .نتنجه نرایی اینکه در بن ارص رودوکوکوزیس در کر اسمهیا هیم خیود
بن ارص و هم درماب با آزیترومایسنن اوام با ریفامپنن باعث درگنرص و ایجاد اختهل در ع لکرد دستاا گوار

و کلنهها میشود.

کلید واژهها :رودوکوکوزیس ،کر اسم ،کلنه ،گوار  ،آزیترومایسنن ،ریفامپنن.
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مقدمه

پنو ونلهکر رکک ب ک ل ث پکس وروال و اسو بپ وکوکهوک

رودوکوکوووس ی ووم ری ووکرر رکک ب ووک ل رووک ک وو
رودوکوکوس اکو ل است .ا ن رکک بر م کوکسل گبم
ثبووت وولرکشووک کوو در کووب هووکر بوو

نجووب روو

و پنو ونلهکر انگلل تفب ق شوود .ا ون ری وکرر کون
است ک رب

لکبد سک ب ارگکسهک ث کبک ،قلب ،کلی و

گوارآ نیز تکثیب داش رکشک .تکثیب ا ن ری کرر رب دس گک

ربونکوپنو ونل لشوود .هو چنوین ،در کوب هوک رک و

تنفی ر طور کک

پلوروپنو ووونل ،پنو ووونل ،پلوولآرتب ووت و اس و لو یلیت

وغل تکثیب رودوکوکوس ی رب سک ب ارگکسهک ر طور جوک

لشود .در اسبهکر روکغ

کون اسوت رک و

سو

و شفکف در نکر

وجوود ولرکشوک

ربرسل نشک اسوت .ج وت در وکس رودوکوکووس ی اس

جنین نیز شود .ریش ب کب هکر  1-4که را درگیب کوبد

روآهووکر ی لفوول اسوو فکد وولشووود .اسوو فکد اس

ربونکوپنو وونل روک

آن وولریوتیوومهووک ل ث و پنوولسوویلین تن ووک ووک توووأم رووک

نشکن هکر سوبه  ،رولاشو ک ل ،توب ،وکم سوبسنکگل،

جن ک ک سووین ،سوووغفکد کس ن توووام رووک تووبر وووپب ،

ر و و گوکهل

ار بو ک سین توام رک ر فک رین ،ک ر بو ک سین تووام روک

رینول ولشوود  .)Stephen et al., 2004در

ر فک رین و آس بو ک سین توام رک ر فک رین در در کس ا ون

رو آرسو ر وور کون اسوت صوکاهکر

ری کرر طبح لرکشک  .)Chaffin et al., 2003اس روین

غیبطبیعل ر شنیک نشود .در  %02کب هکر ری کر نجوب

روآهکر در کنل هوق ووثبتب ن در وکس اسو فکد تووام

و رونک ری کرر ز ن لرکشک .رک

تککلپن  ،صکاهکر و ز و کباک در سو
تبشواک
کب هکر ب

ر پللآرتب ت غیب دردنکک لشود .در  %12کب هک نجب

ئ

آس بو ک سین رک ر فک رین لرکشک ک تک س کس ره

ر وئیت رک واسط ا نل نیز ولشوود .گوکهل کون

ادا

است آرس در اوط شک ل و سوک ب ا اوک نیوز شوک

صبف شود .صبف ا ن داروهک روک توجو رو طووالنل

رگیبد .اوغ باسونوگباهل و راد وگباهل ر در تشویی
آرس هکر ر ور وثب لرکشک .اس غاکظ آس ک شوگکهل در
کب هوکر ری وکر غکوسوی وس و اهوزا

هیبب نوو س سوبم

شکهک لشود و ه چنین یوزاس آ یلوئیوک  Aدر سوبم
اهزا

ل کرک ک

کن اسوت توک  0هف و اغول وم وک

رووودس دور در ووکس کوون اسووت وووار
لکبد کبک ،قلب ،کلی و گوارآ داش

سووو ل در

رکشک Venner

.)et al., 2013
آس بو ک سووین جووزت آن وول ریوتیوومهووک و اس دسوو

ل کرک  .)Cohen et al., 2006تک یک قطعول روب

ککبوغیکهک لرکشک کو در در وکس رب ول فونوتهوکر

نووکر و جکاسووکسس ووکک بر

رکک ب ک ل کننک فونوتهوکر دسو گک تنفسول ،دسو گک

لرکشک کو روک روآ آسریباسویوس نوکر وک شس شوور

تنکسلل ،گوآ یکنل ،پوست ،گلو و فونتهوکر د گوب

ربونشل آغوئوغل ر دست لآ وک .در  %68ووارد کشوت

اس فکد لشود .وار

اسو ک،،

ن یج طلوب لدهک PCR .روآ قطعل د گبر ربار

دردهکر شک ل ،ت وع و اس فباغ و س

اسووکس کشووت تبشوواک

تشیی

است ک  %122روک وه یوت ه وبا ول رکشوک

جکنبل ا ن دارو شک

هکر دهوکنل وک

سرکس لرکشک .)Venner et al., 2013

 .)Radostits et al., 2007ا وون ری ووکرر رک ووک رووک

ر فک رین ک ر فک ریسین م آن ولریوتیوم روک قوکر

پنو ونلهوکر رینوکرینل ،پنو وونلهوکر و بوسول ،سوک ب

کش ن رکک برهک اس گبو ر فک ک سین  )rifamycinاست.
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ا وون دارو ووم تبکیووب نی وو صوونک ل اسووت کوو اس
آ وولکوالتوپسوویی ر فووک لسووینیکک Amycolatopsis

وس  ،)BUNکباتینین  ،)Crپبوتلین تکم  ،)Prسوک
 )Naو پ کسی

 )Kوس وورد سونج

قوبار گبهوت.

 rifamycinicaر دست لآ ک .آسیب کبوکر و توب ن

لکبد دس گک گوارآ رک عک ن رکغینل و ربرسل وجود

کرض ا ن دارو است و ر ا ن دغی اهبادر ک ا ن دارو

عک روک

را در کهت لکننوک پیوسو رک وک تاوت آس وک
بروط ر کوکرکبد کبوک قوبار گیبنوک

اس ک ،،اش کر دام و وجود ک کم وجود س

هوکر

اس فکد اس آنکوسوکوپل انجوکم پوذ بهت Radostits et

Giguere et al.,

 .)al., 2007کد ب سب ل  Cr ،BUNو  Prرک اسو فکد اس
کیوووتهوووکر ریوشوووی یک ل س سوووت شوووی ل و روآ

.)2004
نکشوول اس

اسرک بوه و بر رک دس گک وک )Biowave ،و وکد ب

ا وون طکغع و ر و نرووور ربرسوول وووار

لکبد کلی و گوارآ و هو چنوین

سب ل سک و پ کسی رک روآ شعل سونجل روک دسو گک

تووکثیب داروهووکر صووبهل ج ووت در ووکس ا وون ری ووکرر

هلی ه و ب جنور انکاس گیبر شک .ه چنین اس  16رأس

لکبد ا ن ارگکسهک

سنل ،تغذ ار و

رودوکوکوس ی رب

آس بو ک سین توام رک ر فک رین) رب
انجکم گبهت.

کب سکغ ر نواس گبو شکهک رک شبا

ک ب ل کسکس نیز ن ون هکر هوق اغذکب ا ذ گبد ک.
در هب ری کر ج ت در کس آن لریوتیوم آس بو ک سوین

مواد و روشها

شبرت آس بو ک سین  022یلولگب ول انسوکنل) روک دس

ا وون طکغعوو رور  11راس کووب اسووب بوو

روو

رودوکوکوووس ی در اووکود سوونل  0تووک  5ووک در
اسبداررهکر اطباف تبب ز در ک

س کس  3وک انجوکم

 12 mg/kgتوام رک آن لریوتیوم ر فوک رین کرسوو322 ،
یللگب ل انسکنل) رک دس  12 mg/kgرعک اس حو کوبدس
در آب ورانک شک) ر صور

وراکل ر ک

 0هف

گبهوت .کووب اسووبهوکر ری ووکر رووب اسوکس نشووکن هووکر

روسانو وم نوروت اسو فکد شوک

اس ک شووگکهل و رووکغینل تک یووک شووکنک .ج ووت تک یووک

 .)2007در آ ووب دور در ووکس ،وضووعیت رووکغینل دامهووک

Radostits et al.,

آس ک شگکهل و قطعل رک اس فکد اس آسریباسیوس تبشاک

ربرسل و در صور

نکر ا ذ شک و در آس ک شگک یکبوریوغوو ر دانشوکک

ری کر شکر س کس قب اس در کس ،ن ون هکر ونل ا وذ و

دا رزشکل دانشگک آساد اس ل تبب ز ج وت جکاسوکسر

ارس کرل وجود اس ک ،و آنکوسکوپل انجکم پذ بهت و در

رکک بر رودوکوکوس اکو ل کشت داد شک .رعک اس تک یک

ن ون هکر وونل انوکاس گیوبرهوکر هووقاغوذکب انجوکم

آس ک شگکهل اس دام ذکور ن ون

وس اس ور ک وداج رو

ر بودر در وکس قطو شوک .اس هوب

گبهت.

یزاس  02یللغی ب ا ذ شک و پی اس غی و شوکس ووس
سبم جکاسکسر و نج ک گبد وک .در هوب ری وکر عک نو
سیس یم ر
گوارآ رو صوور

آ ک و وضعیت

لکبدر کلیو هوک و

روکغینل ثبوت شوک .ج وت ارس وکرل

لکبد کلیور یزاس سوط سوب ل نی وبو س آ ونیوککل

انجام آندوسکوپي

رسو

رو ره ووکر دام سا س وون هیکروکلبا ووک )mg/kg

 )2/3-2/5ر صور

دا

ور کر رو کوب اسوبهوکر

تات طکغع تزر ق شوک و روک اسو فکد اس غواشو

یوک
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لشکنک .کار ک ل آب ر حیواس ورانوک ولشوک و

آ کرر داد هک اس نوبم اهوزار آ وکرر SPSS

ج ت تالی

دسوو گک آنکوسووکوپل  3ووبر  )VFS300اس طب ووق

و ووبا

سوووراب رینوول پووی اس کغیووکس  ،غیووزکننووک و ر ی و ن

پکرا بهووکر ک وول اس روآ آ ووکرر آنووکغیز وار ووکنی

کارر غیکوککئین در سووراب رینول رو نکحیو حلوق و

مطبه  )ANOVAو آس وس تع یبل تووکل )Tukey

سری توسو

ک و رو وبر و نکحیو ککرد وک هوکا ت

 11اسوو فکد شووک .رووبار ک سوو یووکنگین

اس فکد گبد ک.

لشک.
رووک د یووکس هوووا و وارد کووبدس آب توسوو دسوو گک

یافتهها

آنکوسکوپ رو روکس شوکس سویب بوور آنکوسوکوپ و

در کب اسبهکر ری کر در ت وکم  11رأس نشوکن هوکر

ه چنین رعک اس ورود ر عک ر ت یز شکس یکط عوک

تب ،سبه هکر شم و گکهکً بطووب،

ک وووم ووولشوووک .در یوووکط عوووک روووک چب کنوووکس
سبآنکوسکوپ قس تهکر ی لف عک

رکغینل ر صور

رینل ،رلاش ک ل و سس ل رود .در س کس رعک اس

تبشاک

و روزر،،

در کس کب هکر ری کر اش کر نسبل پیکا کبدنوک و توب و

کوچم ،نکحی غیوبغوک ار ،نکحیو غوک ار و شویکر

سبه ربطوبف گبد وک وغول در  13رأس شولل وکهوع

کرگوپلیککتوس) شکهک شک و در صور
ا  ،وسعت و درج آس شی
درج رنکر س

وجود س

و ثبوت ول گبد وک.

اس صفب تک  4رود:

وجود داشت ک در  4ورد ر صور

لشک جکو .)1 ،در ا ون  4رأس رعوک اس ووسگیوبر
ج ووت آس ک شووک  ،در ووکس اسوو ک ،رووک سوووغفکد یک ن

صفب :یکط عک طبیعل ،م :پب ونل یکط عک  ،دو:
تیب

کوچم و اکود در یکط ،س  :تیب

و گس بد یکط ،چ کر :س

اس ک ،آرکل د ک

وراکل و ک در کنل انجکم گبهت.

وسی

یوق و گسو بد یوکط

.)Reed et al., 2004

در ربرسل آنکوسکوپل عک شی

گبد وک کو در

گبو شوکهک در  0رأس  )%11/11اس ج ووع  16رأس
س

عک وجود داشت ک هب دو وورد اس نووع درجو

م و در نکحی غیبغک ار عک رود .در گوبو ری وکر در
تحلیل آماری

س کس قب اس در کس در  5رأس  )%02/41اس ج ووع 11

جک ع آ کرر شک

 35رأس کب اسب رود کو در دو

گبو  11رأس کب اسب ب

رأس س

عک وجوود داشوت کو  4وورد در نکحیو

ر رودوکوکووس ی و 16

غیبغک ار و م ورد در نکحی غک ار عک رود .اس ا ن

رأس کب سکغ قوبار گبه نوک .حجو ن ونو روب اسوکس

هکر شکهک شک در عک  3ورد درج م و دو

)  2

هب و،
تعیین گبد ک.



z 2 (1

2
d2

س

ورد درج  0رودنوک .رعوک اس در وکس در تعوکاد  3وورد

n

 16راس ربار هب گوبو

 )%11/85س

عک ثبت شک ک هب س ورد در نکحی

غیبغک ار عک و اس نوع درج م رودنک .شوک کس ککوب
است ک دو ورد اس ا ن  3رأس اس ه کس وارد قبو اس
در کس رودنک و م وردر کب ار رود ک در س وکس قبو
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عک نکاشت وغول رعوک اس در وکس دچوکر

عک شک رود ک ا ن س

و در نکحی غیبغک ار عک رود جکو.)0 ،

اس نوع درج م روود

جدول  -1یافتههای بالینی در کره اسب های مبتال به رودوکوزیس در دو زمان قبل و بعد از درمان
یافته بالینی

زمان معاینه

اسهال

تب

سرفه

ترشحات بینی

بی اشتهایی

سستی و کرختی

قبل از درمان

11

11

15

11

14

1

بعد از درمان

صفب

0

صفب

3

صفب

2

خمیری

آبکی
صفب
4

جدول  -2یافتههای آندوسکوپی در کره اسبهای گروه شاهد و مبتال به رودوکوکوزیس در دو زمان قبل و بعد از درمان
گروه

زخم معده

درجه زخم معده

محل زخم معده

وجود دارد

وجود ندارد

ناحیه غیرغدهای معده

ناحیه غدهای معده

یک

دو

سه

چهار

سالم

0

18

0

-

0

-

-

-

بیمار قبل از درمان

5

10

4

1

3

0

-

-

بیمار بعد از درمان

3

14

3

-

3

-

-

-

یکنگین نی بو س آ ونیککل وس  )BUNو کباتینین سبم
در گبو ری کر رعک اس در کس اهوزا

رعک اس در کس ا ن اهزا

ربطبف شک و ا

ف یکنگین

عنولدارر نسوبت

پبوتلین تکم سبم در گبو ری کر رعک اس در وکس روک گوبو

ر س کس قب اس در کس و گبو شکهک نشکس داد )p<2/25

شکهک غیب عنلدار رود .یکنگین پبوتلین تکم سبم در سو

ف یکنگین رین گبو شوکهک روک س وکس قبو اس

گبو هوق ر تبتیب 12/45±0/03 ،1/31±1/54 mg/dl

در وووکس عنووولدار نبوووود .یوووکنگین  BUNدر گوووبو

و  1/41±2/28رود .یکنگین سک سبم در رین س گبو

شکهک  10/04 ± 0/84 mg/dlو در گبو ری کر در س وکس

تغییب عنلدارر نکاشت .یکنگین پ کسی سوبم در گوبو

قب اس در کس  13/31± 3/26 mg/dlو در گبو ری کر در

ری کر رعک اس در کس اهزا

عنولدارر نسوبت رو س وکس

س کس رعک اس در کس  04/12 ± 3/85 mg/dlرود .یوکنگین

قب اس در کس و گبو شوکهک نشوکس داد  )p<2/25وغول

کباتینین در گبو شکهک  1/22 ±2/11 mg/dlو در گبو

ف یکنگین رین گبو شکهک رک س کس قبو اس در وکس

وغل ا

ا

ری کر در س کس قب اس در وکس  1/03 ± 2/30 mg/dlو در

عنلدار نبود .یکنگین پ کسی سبم در س گبو هوق رو

گبو ری کر در س کس رعک اس در وکس 0/43±2/85 mg/dl

تبتیووب  3/65 ±2/46 ، 3/20 ±2/84 mEq/Lو ±2/20

رود .یکنگین پبوتلین تکم سبم در گوبو ری وکر در س وکس

 4/32رود جکو.)3 ،

قب اس در کس اهزا

عنلدارر داشوت  )p<2/25وغول
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جدول  -3مقایسه میانگین شاخصهای سرمی عملکرد کلیوی در کره اسبهای بیمار در دو زمان قبل و بعد از درمان با کرههای گروه شاهد
)BUN(mg/dl

گروه
a

شکهک

10/04 ±0/84

)Cr(mg/dl
a

1/22 ±2/11

)Pr(gr/L
a

1/31 ±1/54

)Na(mEq/L
a

)K(mEq/L

135/68±3/10

a

3/20 ±2/84

ری کر قب اس در کس)

13/31 ±3/26a

1/03 ±2/30a

12/45 ±0/03b

130/04±0/86a

3/65 ±2/46a

ری کر رعک اس در کس)

04/12 ±3/85

0/43 ±2/85

1/41 ±2/28

134/13±4/82

4/32 ±2/20

:a,b,c,..

b

b

a

a

b

حروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار بودن اختالف را از نظر آماری نشان میدهد (.)p<5/50

بحث و نتیجهگیری

عک در کب اسبهکر

در ربرسل حکضب ر کاد س

در ا وون طکغعوو ت ووکم  11رأس کووب اسووب ری ووکر،

ری کر ریش ب اس کب هکر سکغ رود .اغب رعوک اس در وکس در

تب ،سبه هکر شم و گکهکً

عک انجکم گبهت .ریش ب س و هوک

نشکن هکر رکغینل ر صور
بطوب ،تبشاک

س رأس در کس س

رینول ،رولاشو ک ل و سسو ل نشوکس

اس نوع درج م ک دو رود و ریش ب در نکحی غیبغک ار

دادنک .رعک اس در کس ا ن نشکن هک ربطبف گبد ک ک نشکس

عک قبار داش نک .درج س

فیف رودس

لدهک اس فکد اس آس بو ک سین و ر فک رین در در وکس

آسهک رود و شک گوارشل چنکانل ربار کب هوک ا جوکد

ا ن ری کرر وثب لرکشک ،وغل در  13راس شلل وکهوع

عک ا جکد

وجود داشت ک در  4ورد ر صور

هک نشکسدهنک

ن لکنک .در م ورد ک رعک اس در کس س

اس ک ،آرکل روود.

شک ،کرض ا جکد شک لتوانک ر دغی اس بس نکشول اس

در ا ن  4رأس رعوک اس ووسگیوبر ج وت آس ک شوک ،

ری کرر و در کسهکر انجکم گبه رکشک .رلاش ک ل نکشل

در کس اس ک ،رک سوغفکد یک ن وراکل و وک

در وکنل

انجکم گبهت .ر کاد اس ک ،در ا ن ری کراس لتوانک رو -
دغی اس فکد طووالنل وک

آس بو ک سوین و ر فوک رین

اس ا ن ری کرر لتوانک دغیو د گوبر روب ر وکاد س و
عک رکشک .س

عوک سونکر ل اسوت روک نشوکن هوکر
غیبطبیعول

رل اش کئل ،نکراح ل اوطة رطنل و حبکک

رکشک .آس بو ک سین جوزت آن ول ریوتیومهوک و اس دسو

رود ک نجب رو بوسوت و وک اسو ک ،و در رب ول اس

ککبوغیکهک لرکشک کو در در وکس رب ول فونوتهوکر

وارد ونب زر در عک و لنک ل گبدد .سوببشنکسول

رکک ب ک ل کننک فونوتهوکر دسو گک تنفسول ،دسو گک

س

اسو بس ،تو ورهوکر یوکط

تنکسلل ،گوآ یکنل ،پوست ،گلو و فونتهوکر د گوب

عک  ،صبف طوالنل ک

اس فکد لشود .وار

جکنبل ا ن دارو شک

عک در اسب شوک

داروهکر ضوک اغ وکب غیوب

اسو ک،،

اس بوئیکر ،تغذ اس واد شبل و ک واد دان ار س وکد،

دردهکر شک ل ،ت وع و اس فباغ ،س و هوکر دهوکنل وک

آغودگل رک الروهکر گکس بوهیلوس و هکربون ک گکس و ک،

سرکس ولرکشوک  .)Venner et al., 2013آسویب کبوکر

هلیکورکک ب پیلورر ،قکرچ ککنک ک ک ،در کب اسبهک وم

تب ن کرض ر فک رین است رنکربا ن ،اهبادر ک ا ون
دارو را در کهت لکننک پیوس رک ک تات آس ک
بروط ر کوکرکبد کبوک قوبار گیبنوک
.)2004
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نوع فونت روتکو بوسل ،رب ل ا

ال

ره کرر ثو

هوکر

 Crib-bitingو وردس کوبر الوو،هوکر اغک بوغی ول

Giguere et al.,

فونوت

هک ربتونیم و رب ل فونتهکر رکک ب ک ل ث
رودوکوکوسوول وولرکشووک

;Andrews et al. 1999

دوره  ،8شماره  ،4پیاپی  ،23زمستان 9212

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

 .)Goodrich et al., 1998رلاش ک ل نکشول اس صوبف

آغبو ین سبم گزارآ شک اسوت  .)Sweeny, 2011در

طوالنل رب ل داروهوک در  8رأس اسوب گوزارآ شوک

رو گوورم

است ک

لت آس آسیب یکط عک گزارآ شک اسوت

.)MacAllister et al., 1993

طکغع انجوکم گبه و رور اسوبهوکر بو
شووی

گبد ووک ک و یووزاس پووبوتلین تووکم ،آغبووو ین و

گلوروغین سبم اهزا

یکنگین نی بو س آ ونیککل ووس  ،)BUNکوباتینین و

ل کرک کو در گوبو اسوبهوکر
ر بوود کهوت وغول در گوبو

در کس شک  ،ا ن تغییوبا

پ کسووی سووبم در گووبو ری ووکر رعووک اس در ووکس اهووزا

اسب هکر در کس نشک  ،ا ن تغییبا

عنلدارر نسبت ر س کس قب اس در وکس و گوبو شوکهک

شکنک  .)Fahmy et al., 2010رکال ره ن یزاس کوباتینین

نشکس داد .یکنگین پبوتلین تکم سبم در گوبو ری وکر در

سبم نشکسدهنک آسیب کلی هک است .که هکر طکغعوک

س کس قب اس در کس نیز اهزا
رعک اس در کس ا ن اهزا

عنولدارر داشوت وغول

ربطبف شک .اهوزا

 BUNو

کباتینین رعک اس در کس را لتواس ر آسیب اح کغل کلیو
نکشوول اس دهیکراتکسوویوس و اسوو ک ،ارتبووکط داد .اغب وو

پیشین نیز اهزا

کباتینین سبم را در ری کرر کلیوور و

رب ل ری کررهکر اغ کرل تک یک لکنک

ن یج ن ک ل ا نکو در ری وکرر رودوکوکووس ی کوب

آس بو ک سین جزو داروهکر هرکتوتوکسیم نیز لرکشوک
 .)Venner et al., 2013ر کاد هیربککغ ل در گبو رعک

توام رک ر فوک رین ،رک و

اس در کس نیز ر دغی اس ک ،ولرکشوک .اهوزا

سبم در کب هکر ری کر قب اس در کس ر دغی رونک ری کرر

Fahmy et al.,

.)2010
اسبهک ،ه

پوبوتلین

روس ر روس و ی تب

ود ری کرر و ه در کس روک آس بو ک سوین
درگیوبر و ا جوکد ا و  ،در

لکبد دس گک گوارآ و کلی هک شک و شوک
سب ل آسیب کلیور را اهزا

هوکر

لدهک.

فونل رودوکوکووس ی ،رولاشو ک ل و دهیکراتکسویوس
لرکشک ک رعک اس در کس ،ا ن کرضو ربطوبف گبد وک.
اهزا

سپاسگزاری

پبوتلین تکم سبم لتوانک ر دغی رونوک ری وکرر

ا ن تا یق رک ح ک وت وکغل و عنوور دانشوگک آساد

فونل و ر دنبک ،آسیبهکر اغ کرل ا ون ری وکرر رکشوک

اس ل واحک تبب ز انجکم گبه است .رک نوسیل ت وک ب

 .)Radostits et al., 2007طوول طکغع و ار در ووورد
اسب هکر ب

ر گورم ،اهزا

و تشکب ر

لآ ک.

پبوتلین سوبم ،کوکه

گلوروغینهکر سبم و ر دنبک ،آس ضعف ا نل و کوکه
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