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بررسي اثرات درمان مداوم و مقطعي با داکسيسایکلین بر فراسنجههای بیوشیمیایي سرم
در طیور گوشتي مبتال به کليباسیلوزیس
لقمان احمدزاده ،1عادل

فیضي*2

 -0دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،گروه علوم درمانگاهی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -7استادیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتa_feizi@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 15/3/8 :پذیرش نهایی) 15/01/08 :

چکیده
باکتری اشریشیا کوالی یکی از مهمترین عوامل ایجاد عفونت در پرندگان میباشد .عوامل آنتیبیوتیکی بهطور گستردهای بهمنظوور
کاهش خسارات ناشی از باکتری اشریشیا کوالی در صنعت طیور استفاده میشوند .هدف از مطالعه حاضور ماایسوه در ررت تجووی
ماطعی ر ممتد داکسی سایکلین بر عالئم بالینی رجراحات ناشی از کلیباسیلوزیس ر برخی فراسنجههای بیوشویمیایی سور در طیوور
گوشتی بود .این مطالعه در یک فار گوشتی که دارای در سالن مشابه ر مبتال به کوولیباسویلوزیس بوود ،انجوا شود .در گورره ار
داکسی سایکلین با ررت ممتد به مدت  4ررز ر در گرره در به ررت تجوی ماطعی به مدت  4ررز ر ررزانه  8ساعت اسوتفاده شود.
پس از درمان مذکور ،از هر گرره تعداد  02نمونه خونی اخذ ر می ان آن یمهای آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز
( )ASTر آلکالین فسفاتاز ( ،)ALPپررتئین تا ر کراتینین سر اندازهگیری شد .همچنین ،شمارت تفریای گلبو های سفید انجا شود.
جراحات کالبدگشایی ر بالینی نی ارزیابی گردید .برای ماایسه آماری دادهها ،از آزمون  Tمستال استفاده شود .بوین در ررت تجووی
دارر از نظر می ان  ASTسر اختالف آماری معنیداری رجود داشت ( .)p<2/20می ان  ALP ،ALTر کراتینین سر در گورره تجووی
ممتد دارر بهطور غیرمعنی داری کمتر از گرره ماطعی تجوی دارر بود .همچنین ،می ان گلبو های سوفید ر لنفوسویت خوون در گورره
درمانی ممتد کاهش معنیدار ( )p<2/20رلی می ان هماتوکریت ،هتررفیل ر ائوزینوفیل اف ایش معنیداری ( )p<2/20را نشان داد .نتایج
مطالعه نشان داد که استفاده ماطعی از داکسیسایکلین در درمان کلیباسیلوزیس طیور نتیجه بهتری از تجوی ممتد دارر دارد.
کلیدواژهها :کلیباسیلوزیس ،داکسیسایکلین ،تجوی ماطعی ،تجوی ممتد ،شاخصهای بیوشیمیایی.
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مقدمه

اکپیسای،لی برای مان کلیباسایلوزیس تجربای

کلیباسیلوزیس ،توسط باکتری اشریشیا کوالی ایجاا

جوجههای گوشتی از طریق مب مشامی نی موثر باو و

میشو  ،که عفونت باکتریایی ماکیان و بوقلمون باو و

اثاارات مااانی ناشاای از من مشااابه تتراسااای،لی و

موجااس ساا تیساامی ،عفوناات ت،فپاای ،دری،ا یاات،

فلوم،وئی میباش

 )Goren et al., 1988ای بااکتری

دریتونیت ،و عفونت کیپاههاای هاوایی مایشاو ایا

معموالً به اغلس منتیبیوتیاکهاا حپاا

مایباشا  .باا

باکتری همچ،ی با سایر عواما عفاونی نریار ویارو

ای حال انجام منتیبیوگرام قب از مغاز

ماان رارو ی

بیماا ی نیوکاسا

برونشایت عفاونی ،ویارو

شاام

سویههای واکپ ) ،گونههای مای،ودالسما و گوناههاای

است دهوهشگران گزا ش نماو انا کاه مواومات باه
منتیبیوتیک های موجو بپیا گپتر بو و بایپتی

داستو ال مرتبط باو و مایتوانا م،جار باه کما ل،س

حی

ت،فپی شو  )Nolan et al., 2013اگرچه ای بیماا ی

)et al., 1997

با تع ا ی از عوام بیما یزا مرتبط میباش  ،با ای حال
عفونت با اشریشیا کوالی از اهمیت ویاه ای برخاو ا
است ،زیرا که معموالً با گپترش بیما ی موجس افزایش
تلفات و افزایش حذف الشه
استر  ،تما

کشتا گا خواها شا

با گر و غباا و ممونیااد اخا ساا

درو ش ،موجس افزایش احتمال مسایس باه سالولهاای
دوششی الیه مخاطی سیپتم ت،فپای شا

و زمی،اهسااز

تهاجم باکتری اشریشیا کوالی به سیپتم ت،فپی خواها
)Nolan et al., 2013

ش

ساالهاای اخیار میازان

بروز و ش ت بیما ی کلیباسیلوزیس باه شا ت و باه

مان توسط ام زشک

نرر قرا گیر

Blanco

اکپاایسااای،لی منتاایبیوتیااک صاا،اعی حاص ا از
اکپیتتراسای،لی میباش و بهخاطر ویهگیهای خاص،
جایگا ویاه ای

گارو ا وهاای تتراساای،لی

اکپیسای،لی حال یت
سایر تتراسای،لی ها ا

ا

چربای بیشاتری نپابت باه
ب،ابرای  ،سترسی زیپتی ایا

ا و برای ستگا گوا ش بهتر میباش

Goren et al.,

 )1988نیمه عمر حذف اکپیسای،لی طاوالنی باو ،
دیون های قوی با دروتئی های دالسما برقرا کر  ،میا
ترکیبی کمای بارای بانا شا ن باا کلپایم اشاته و
محلول مبی دای ا تر میباش

Davies, 2007; Adams,

ش بو و بهنرر می س باه ی،ای از مشا،الت مهام

 )2001ویهگیهای ماذکو از ج،باه نراری ،اساتفا از

اسات

ا برای مان بیماا یهاای سیپاتمیک

ص،عت طیو

کشو های مختلف تبا ی شا

)Blanco et al., 1997; Altekruse et al., 2002
بهم،رو ک،ترل عوا ض بیما ی و تلفات ناشای از من
منتیبیوتیکهای مختلفی
قرا میگیر

ص،عت طیو ماو اساتفا

مان با منتیبیوتیکها ی،ی از ابازا مهام

کاهش میزان بروز و تلفات ناشی از کلیباسایلوزیس
مایباشا

)Watts et al., 1993; Freed et al., 1993

نتااایم ملا عااات نشااان ا اساات کااه اسااتفا از
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اکپیسای،لی

طیو بپیا جذاب مینمای
ه ف از ملا عه حارر بر سی تاثیر و وش

مانی

مولعی و ممتا کلایباسایلوزیس باا اساتفا از ا وی
اکپیسای،یلی

طیو گوشتی بو
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مواد و روشها

تجا ی موجو و وشهای استان ا ا زیابی گر ی نا

ای ملا عه ،یک مز عه درو ش مار گوشاتی
س  62وزگی با و ساا

جهت بر سی میزان ص گلبولهای سفی نیز از خاون

مشاابه کاه گیار بیماا ی

کلی باسایلوزیس بو نا  ،انتخااب گر ی نا باه م،راو
ماااان بیماااا ی

یاااک ساااا

محیلی نمونهگیری و دس از تهیه اسمیر با نگ ممیازی
گیمپا نپبت به شاما ش اقا ام گر یا میازان صا

از منتااایبیوتیاااک

گلبولهاای سافی  ،هماتوکریات ،هتروفیا ، ،فوسایت،

اکپیسای،لی  05ص شرکت وفا مای هل ،با وز

م،وسیت ،و ائوزی،وفی  ،عالئام باا ی،ی و کا ب گشاایی و

 65میلی گارم باه ازای هار کیلاوگرم وزن با ن

مب

میزان تلفات نیز بر سی ش

مشامی نی  62ساعته به م ت  2وز استفا شا

وش

تحلیل آماری داده هاا :ا هاای حاصا از ملا عاه باا

مانی ممت که ا وی محاسبهش
مب مشامی نی درن

طای  62سااعت

مصرف میشو )

سا

یگر،

اساتفا از ناارمافازا ممااا ی  SPSSویارایش  66مااو
واکاوی قارا گرفات باه م،راو ا زیاابی تااثیر نحاو

ا و با وز ذکرش

مب مشامی نی  8ساعته به ما ت

مصرف ا بر عوام بیوشیمیایی سرم

 2وز استفا گر ی

وش مانی مولعای کاه ا وی

ملا عه از مزمون مما ی  Tمپتو

محاسبهش

طی  8سااعت

مب مشاامی نی درنا

مصاارف ماایشااو ) دااس از اتمااام ما ت و

و گرو ماو
سال اطمی،اان 50

ص استفا ش همچ،ی جهت بر سی تاثیر ا و بار

مااان،

وی مو فههای مو نرر ،قب و بع از مانهای مو

درن ها از نرار عالئام باا ی،ی و کا با گشاایی بر سای

استفا

ش ن

نمونهای استفا گر ی

هر گرو بصو ت ج اگانه از مزمون  Tجفت

به م،رو ا زیابی برخای فراسا،جههاای بیوشایمیایی
سرم

طی مان ،از هر سا

نوبت قب از شروع مان و

 65نمونه خاونی
دایان و

و

مان گرو

یافتهها
از حاظ عالئم با ی،ی و کا ب گشاایی درنا گان ماو
و وش مو بر سای تفااوت مع،ای ا ی

م اوم بالفاصله بعا از قلاد ا و و گارو مولعای 62

ملا عه ،بی

ساعت بع قلد ا و جهت همزمانی خونگیاری) اخاذ

وجو ن اشت و هار و وش

گر ی خونگیری از و ی با ی و با استفا از ونوج،ت

ی،پانی اشت،

ماان بیماا ی تااثیر

س  05وزگی انجام ش و با او تراسانتریفیوژ نپبت

ا زیااابی فراساا،جههااای بیوشاایمیایی ساارم میاازان

به ج اسازی سرم اق ام گر ی فراس،جههای بیوشیمیایی

گارو

سارم مااو ا زیاابی شااام کااراتی،ی

مالنی ترانسممی،از ،م ،ا ی فپفاتاز و کراتی،ی

وش ،)JAFFE

مااان ممتاا نپاابت بااه مااان مولعاای کاااهش

م ،ااا ی فپاافاتاز ،)DGKC Kinetic photometric

غیرمع،ی ا ی ا نشان ا ،

حا یکه میازان مسا ا تات

دروتئی تام سرم وش بیو ) ،مس ا تات تارانسممی،ااز

ترانسممی،از و دروتئی تام

مان ممتا نپابت

 )IFCC kinetic photometricو مالنای تارانسممی،ااز

گرو

بااه مااان مولعاای افاازایش یافاات کااه میاازان افاازایش

 )IFCC kinetic photometricبو  ،که توسط کیتهای
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مس ا تات ترانسممی،ااز
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مما ی مع،ی ا بو )p<5/56

ماان ممتا از نرار

جدول  -1مقایسه میانگین±خظای استاندارد هر یک از فراسنجههای مورد آزمایش در دو گروه مورد مطالعه
آالنین ترانسآمیناز

آسپارتات ترانسآمیناز

پروتئین تام

آلکالین فسفاتاز

کراتینین

IU/L

IU/L

g/dl

IU/L

mg/dl

گروه

مان مولعی

20/75±5/77

626/55±0/52

0/65±5/65

02/65±6/05

5/06±5/56

مان ممت

26/66±6/66

676/66±2/55

0/60±5/58

00/66±6/76

5/65±5/56

مع،ی ا ی

5/582

5/556

5/850

5/228

5/008

نتایم شاما ش تعا ا گلباولهاای سافی و
تفریوی من

و گارو ماو ملا عاه نشاان ا میازان

مولعی نشان ا  )p<5/50ای حا ی اساتکاه میازان

مااان ممتا باهصااو ت

ماان

گلبااولهااای ساافی

گاارو

مع،ی ا ی کمتر از گرو
همچ،ی بر اسا

صا

مانی ممت افزایش مع،ی ا ی ا نپبت به گرو

مان

ص ،فوسایت کااش مع،ای ا ی ا

گارو

مان مولعای باو )p<5/50

ممت نپابت باه گارو مولعای نشاان ا  )p<5/50و

جا ول  ،6میازان

و گاارو اخااتالف

نتایم ذکر شا

صا هتروفیا  ،ائوزی،وفیا و هماتوکریاات

گاارو

میاازان ص ا م،وساایت نیااز باای
مع،ی ا ی ن اشت

جدول  -2مقایسه میزان و درصد تفریقی گلبولهای سفید و هماتوکریت
گلبولهای سفید

درصد هتروفیل

درصد لنفوسیت

درصد منوسیت

درصد ائوزینوفیل

هماتوکریت

گروه

مان مولعی

65655/55±670/66

62/25±5/27

75/05±5/02

0/25±5/05

6/05±5/66

08/55±5/07

مان ممت

68666/66±655/75

60/22±5/08

28/00±5/72

0/00±5/62

2/22±5/26

25/55±5/26

مع،ی ا ی

5/556

5/556

5/556

5/566

5/556

5/506

بحث و نتیجهگیری

نبو میزان کراتی،ی سرم

بر سی حارر میزان منزیم AST

ماان

گرو

ممت نپبت به گرو

مان مولعی افزایش یافت که ای

افزایش احتماالً به ی

گیری طاوالنی ما ت کبا

موایپه با وش مولعی میباش
مانی ممت نپبت به گرو

میازان ALP

مان مولعی کاهش غیار-

مع،ی ا ی اشته است که احتماالً به یا تااثیر ا و
سل بافت و میباش
ممت نپبت به گرو

میزان ALT

گارو

به حا ت طبیعی افزایش اشته است ،که احتماالً به یا
عوا ض جانبی استفا از ا و بر بافت کلیه بو اسات
تغییرات

گارو

ماان

مان مولعی کاهش اشاته اسات

هر و وش تجویز نپابت

میزان گلبولهای سافی و هماتوکریات نیاز

احتماالً به ی ابتال به بیما ی و استفا از منتیبیوتیاک
مان بو است
کلیباسیلوزیس برای نخپتی باا
ماکی اان توص ایف ش ا

ساال 6852

)Palmer and Baker, 1923

کلیباسیلوزیس ی،ی از بیما یهای ایام باکتریاایی

که احتماالً به ی م ت زمان تجویز ا و میباش  ،و ای

ص،عت طیو باهویاه طیاو گوشاتی مایباشا تاو م

الزم به ذکر است ای اختالف از نرار مماا ی مع،ای ا

کیپااههااای هااوایی ،ساالو یت ،دریتونیاات ،سااا ،هیت،
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سی،وویت ،کلی گرانو وما از عفونتهای مهم مارتبط باا
ایااا بااااکتری اسااات )Nolan et al., 2013
کلیباسیلوزیس

همه انواع و گرو های س،ی طیو خ

می ه ای بیما ی
است علت عم

ماکیان ،بوقلماون و ا د ایام

شیوع ای بیماا ی

صا،عت طیاو

دااایی بااو ن به اشاات و شاارایط محیل ای نام،اسااس و

معمولتری

وش تجویز همگانی ا و میباش و مان

ا میتوان به و وش ذی انجام ا :
-6تجویز ممت
تجویز مولعی

طای ما ت زماان وشا،ایی-6 ،
م ت زمان محا و  2و یاا  65تاا 66

ساعت )Charleston et al., 1998
سا کوزی و هم،ا ان

سال  ،6556متعاقاس ایجاا

عفونت ثانویه بع از یک بیما ی ویروسای یاا تضاعیف

کلیباسیلوزیس تجربی به وش اخ ناایی باا ساویه

 )Nolan et al., 2013و عفونات

جوجااه گوشااتی و جوجااه بوقلمااون از

سیپتم ایم،ی میباش

طیو جوان بیشتر از با غی است

منتیبیوتیک نو فلوکپاسای باه و وش ماان ممتا

طیو گوشتی زمان گیری بهویه فرم ت،فپی ای
بیما ی

)O1:F11

س،ی  0تا  7هفتگی میباش

Nolan et al.,

 )2013و غا باً نیاز به ماان منتایبیاوتی،ی ا

با ی

هر یتر مب مشامی نی به ما ت  0وز

 655میلیگرم

و وش مولعاای بااه میاازان  60میلاایگاارم بااهازای هاار
مب مشااامی نی بااه ما ت  0وز

کیلااوگرم وزن با ن

م،رااو متعاقااس انجااام مزمااایش منت ایبی اوگرام ،مااان

استفا نمو ن نتاایم ملا عاه ایشاان نشاان ا کاه

منتیبیوتی،ی جهات ک،تارل بیماا ی رارو ت ا

طیو گوشتی وش مولعی بپیا موثرتر از وش ممتا

درو ش طیو

وش معمول تجویز ا و عما تاً باه-

صو ت ممتا باو و غلرات ا ویای

مب

طای

حا ی اسات کاه

میباش ای

و وش مشااه

تفاوتی بی ایا

بوقلماونهاا های
نشا

Sárközy et

مان که معموالً  0تا  0وز مایباشا  ،باه طاو ثابات

 )al., 2002ملا عه فوق نشان ا که از نرر وزنگیاری

Appleby et al., 1992; Bermudez et

و وش

حفظ میشاو

)al., 2008; Hasanzadeh, 2008
مو

متعاقس عفونت تجربی کلایباسایلوزیس بای

ممت و مولعی مانی تفاوت مع،ی ا ی وجاو نا ا

تجویز ا و بهش ،مولعی و اثارات ناشای از من

همچ،ی  ،هار و وش ماانی م،جار باه دیشاگیری از

برخی از منتیبیوتیکها توسط محووی مختلف

حا ی بو که

نیا ا زیابی ش

است باهعلات گازا ش میازان بااالی

مواوماات منت ایبیااوتی،ی ج ایااههااای اشریشاایا کااوالی
درن گان

ملا عات مختلاف و همچ،ای تفااوت بای

حپاسیت منتیبیوتیک
ا زیابی اثرات

شرایط

بروز تلفات

جوجهها ش

بو ن ای

گاارو شاااه تلفااات تااا  25صاا گاازا ش شاا
)Sárközy et al., 2002
نتایم ملا عه موسوی و هم،ا ان

ساال  ،6566کاه

ونت،ی و بارونت،ای

تاااثیر منتاایبیوتیااکهااای اکپاایسااای،لی  ،تیااامو ی و

ماانی ا وهاای منتایبیوتیاک و وش

ماااان بیماااا ی ناشااای از

مان بهصو ت مپتمر ررو ی میباش

Allan et al.,

1993; Erganiş et al., 1989; Premkumar et al.,
 )1991گوناااههاااای درنااا گان ،مب مشاااامی نی

انروفلوکپاسااای

ا

ا نیتوباکتریوم ای،وتراکئال ا زیابی نمو ن  ،مشخص کر
که ا وی اکپیسای،لی ماوثرتر از ساه منتایبیوتیاک
یگاار بااو و دااس از اکپاایسااای،لی  ،منتاایبیوتیااک
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نهایاات انروفلوکپاساای اثاارات مااانی

م،اسااستااری ا اشااتهانا

Mousavi and Tarang,

 )2011دهوهشگران بیان نماو انا کاه با ون
گاارفت

ماااان کلااایباسااایلوزیس باااا ساااه ا وی

،6558

نرار

فلو وکی،و ااونی انروفلوکپاساای  ،انوفلوکپاساای و

وش تجااویز ا و ،مااان مولعاای ی،اای از

زا افلوکپاسی ) با وشهاای ماانی ممتا و مولعای

وشهای موابله با بروز مواومات باکتریاایی مایباشا
همچ،ی  ،وشهاای ج یا تجاویز ا و نریار
مولعی

ملا عااه موایپااهای چا پااتون و هم،ااا ان

سااال

نشااان ا کااه نحااو مصاارف ا و باار میاازان تلفااات،

ماان

مرگومیر و رایعات کیپههای هوایی تااثیر مع،ای ا ی

مب مشامی نی نیز ی،ی از وشهاای م،اساس

وش مانی نیز تاثیری بار وزن نهاایی

سل گله میباش

)Sárközy et al., 2002

اناا ال و هم،ااا ان

همچ،ی

ن ا

ب ن یا رریس تبا ی غاذایی

طای ملا عاه ن اشات

سااال  ،6552از ژیاامهااای

همچ،ی  ،ای محویوی دیشا،ها نمو نا حا اق زماان

تجربای باا

زمان مولعی نبایپتی کمتار از  2سااعت

مانی مختلف جهت مان طیو م و ش

سا مونال انتری،ا سروا تیفیمو یاوم  )DT104اساتفا
نمو ن  ،کاه نتاایم حاصا نشاان ا کاه وش ماان

تجویز ا و
باش

)Charleston et al., 1998
ا تبااب باا عالئام

نتایم حاص از ملا عه حارار

مولعی و وش مان با وز  6/0برابر م،جر به افازایش

با ی،ی و کا ب گشایی و تلفاات نیاز باا نتاایم حاصا از

محتویات س،ومی ،کب  ،یه و سرم

ملا عات دیشی همخوانی اشته و مشخص گر یا کاه

مزمایش کروماتوگرافی ماید با فشا بااال مایشاو و

و وش مانی مولعی و ممت از نرر تااثیر بار میازان

دیک منتیبیوتیک

ماان عفوناتهاای

اثرات مانی به مراتس بهتاری
ت،فپاای و عفوناات سیپااتمک ا

Randall et al.,

)2006

عالئم با ی،ی و کا ب گشایی و تلفات تفاوت ن ا ن
ملا عات دهوهشگران نشاان ا اسات کاه افازایش
میزان منزیم مس ا تات ترانسممی،از

نتااایم ملا عااه فرا ساای و هم،ااا ان

مسیسهاای وا

سااال ،6560

به سلولهای کب ی ماکیان و بوقلمون قاب انا از گیاری

مشخص نمو کاه اساتفا از وش ماان مولعای باا

ملا عاه

ا وی فلوم،ئی

بوقلمونهای مبتال به کلایباسایلوز

نتایم م،اسبی ن ا

و طبق ملا عات قبلی ،مان مولعی

بوقلمون نبایپاتی اساتفا شاو
 )2013بر اسا

Ferraresi et al.,

بر سیهاای دهوهشاگران علات ایا

مپاائله بااه ی ا طعاام نام،اسااس محصااوالت ا ویاای
ام زش،ی بو که موجس کاهش مصرف مب
تجااویز ا و
)2002

مب ماایشااو

زماان

Vermeulen et al.,

مایباشا

)Campbell and Coles, 1986

حاراار افاازایش میاازان AST

احتماالً به ی

گیری طوالنی ما ت کبا

موایپاه

با وش مولعی میباش
ماکیان ،ایزومنزیم و ای فپفاتاز قلیایی ،بیشتری
سهم ا

فعا یت فپفاتاز قلیایی دالساما ا و تحات

تاثیر مشفتگیها و اختالالت و ای و بیاشاتهایی قارا
مایگیار )Stockham and Scott, 2013

ملا عاه

حارر نیز علی غم ع م وجو اختالف مع،ی ا مما ی،
میزان م ،ا ی فپفاتاز
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بو که احتماالً به ی تااثیر ا و

سال بافات و

میباش

هی وم بومی،می و موا یر کمتر از  6/0گارم

سای یتار

نمایانگر وخامات بیماا ی اسات هی اودروتئی،ی نیاز

دهوهشااگران معتو ن ا میاازان مناازیم مالناای ممی،ااو-

بیما یهای کب  ،بیما یهای مزم کلیهها ،ساو تغذیاه،

اختالالت کب ی تغییر میک ،که گااهی باا

سو جذب ،بیما یهاای انگلای ساتگا گاوا ش و یاا

افزایش و گاهی با کاهش همارا خواها باو و میازان

مایشاو هی ردروتئی،مای

ترانپفراز

تغییر من بپتگی به نوع بیما ی ا

)Coles, 1980

باااالتر از  2گاارم

مانی ممت نپابت

گلوبو ی های تاام سارم خ مای ها هی رگلوباو ی،می

مان مولعی کاهش نشان ا که احتمااالً باه-

همرا با بیما یهای مزم مث س درن گان ،مس رژیلوز،

ملا عه حارر میزان ALT

به گرو

خونریزیهای مزم مشااه

گرو

ی م ت زمان تجویز ا و میباش و ی الزم باه ذکار
است ای اختالف از نرر مما ی مع،ی ا نباو و نتیجاه
حاص با ملا عات دیشی همخوانی ا
دهوهشگران میزان طبیعی کراتی،ی سارم ا
درن گان  5/6میلیگرم

سی یتر ع،وان کر ان برخی

دهوهشگران نیز اظها اشاتهانا کاه کاراتی،ی سارم
نا ساییها و اختالالت کلیوی ان کی افزایش ماییابا و
بااه  5/0تااا  6/0میلاایگاارم

کالمی ا یوز ،س ا تیساامی باکتری اایی مشاااه

ساای یتاار ماای ساا

 )Stockham and Scott, 2013نتایم ملا عه حارر نیز

ماایشااو

Campbell and Coles, 1986; Stockham and Scott,

)2013
بیشاتر

هی اساایون و افاازایش مواا ا

ملا عه حارر از حااظ میازان داروتئی تاام

خون تفاوت ان کی بی

و گرو وجو اشات و نتاایم

حاص نیز با ملا عات دیشی همخوانی اشته است
نتایم ملا عه حارر نشان ا  ،استفا از منتیبیوتیاک
شرایط مولعای مایتوانا

اکپیسای،لی

ماان

کلیباسیلوزیس موثر بو و میتوان بهع،وان جاایگزی،ی
برای وش مانی ممت

طیو گوشتی باش

با ملا عات دیشی همخوانی اشته و حااکی از افازایش
کراتی،ی سرم
طبیعی ش

هر و وش تجویز نپابت باه حا ات

است ،با ای حاال اخاتالف بای

و گارو

از مرغاا ا محتاارم مقااای حمیاا
مزمایشگاهی انشا،

مو ملا عه مع،ی ا نبو
غلرت دروتئی تاام خاون درنا گان از موا ا من
دپتان ا ان بپیا کمتر است میزان دروتئی تام سارم یاا
دالسمای درن گان اغلس بی  0تاا  2گارم
بو و غلرت کمتر از  0گارم

سپاسگزاری

سای یتار

تبریز به دا

مشااوی و بخااش

ام زشا،ی انشاگا مزا واحا

هم،ا یشاان توا یر و تشا،ر مایگار

رم،اً نویپ ،گان اعالم می ا نا کاه های گوناه تضاا
م،افعی ن ا ن

سای یتار نمایاانگار
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Abstract:
Escherichia coli is one of the most important causes of infection in avian species. To reduce the losses
caused by this organism, antimicrobials are widely used in the poultry industry. The aim of this study
was to compare pulse and continues administration of doxycycline on the clinical signs, lesions and
selected biochemical parameters in colibacillosis infected broilers. The study was performed in a
colibacillosis infected broiler farm with two similar houses. In the first group Doxycycline was
administrated continuously for 4 days and in the second group it was administrated by pulse method for 4
days and 8 hours daily. After treatment, 20 blood samples were taken from each group, and the amounts
of ALT, AST, ALP, total protein and creatinine was evaluated by biochemical tests. Differentiated white
blood cell counts were also recorded along with gross lesions and clinical signs. Results indicated that
there was a significant difference between the two methods concerning the amounts of AST (p<0.05).
Although the amounts of ALT, ALP and creatinine in the continuous group were lower than pulse group,
but it was not statistically significant. In the continuous group, WBCs and lymphocytes decreased
significantly (p<0.05) while hematocrit, heterophils and eosinophil increased significantly (p<0.05). It
was demonstrated that the pulse administration of doxycycline had better outcome in treatment of
colibacillosis in comparison to continuous administration.
Conflict of interest: None declared.
Keywords: Colibacillosis, Doxycycline, Pulse administration, Continues administration, Biochemical
indices.
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