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در گاوهای  E.coli ناشی از های بالینیورم پستان بر  Marbofloxacin بالینی بررسی اثراض

 نژاد هلشتاین یشیر

 
 مسعود طالب خان گروسی1*، بابک خرمیان طوسی9، ایرج نوروزیان 3

 

 ، ایران.مال، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران گروه مامایی و بیماریهای تولید -1

 .یرانا ،خز مامایی و بیماریهای تولید مال، گروه ع ود بالینی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسیب -2

  استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران -3
 

 1337اسفند  21،  پذیرش نهایی: 1337اسفند  11،  بازنگری: 1337بهمن  21دریافت مقاله: 
 

 چکیده

های واگیددردار، افددزایز های اخیددر بدده دلیددل کنتددر  عوامددل ایجادکننددده ورد پسددتانهای م یهددی در سددا ورد پسددتان

نسدددل سدددود از  ،Carboxylic acidاز مشدددتقات  Marbofloxacin باکتریدددا آنتدددیگیدددری یافتددده اسدددت. داروی چشددد 

هددای ضددد باکتریددا  در مقابددل باکتری تلیددافابیوتیدد  ایددن آنتی .اسددت Fluoroquinoloneهددای خددانواده بیوتی آنتی

دو م  ددددو    بددددالینیا ددددرات ای ی مقایسددددهههدددددا از ایددددن بررسددددی، مهالادددددارد.  مابددددتو  گددددرد منفددددی

رگس   11ها از اسددت. نموندده E.Coliروی درمددان ورد پسددتان م یهددی گاوهددای شددیری بددا عامددل   Marbofloxacinتزریقددی

 E. Coliهدا آلدوده بده رگس از داد 51ال بده ورد پسدتان بدالینی تهیده و کشدت باکتریدایی انجداد شدد. گاو نژاد ه شدتاین مبدت

هدای تقسدی  شددند. داد وو دید   دو گدروه  هدا بدهبودند کده پد  از تشدخید آزمایشدگاهی، درمدان آنهدا شدرو  شدد. داد

 KELA. N. Vشددرکت دارویددی  Kelbomar بددا ندداد تجدداری   Marbofloxacinم  ددو  تزریقددی رگس(  25 گددروه یدد  

روز  3کی ددوگرد وزن زنددده داد( را بدده صددورت  داخددل عضددالنی بدده مدددت  51لیتددر/ می ی 2mg/kg  1 ب ژیدد (، بدده میددزان

 Marboxبددا ندداد تجدداری  Marbofloxacinبیوتیدد  تزریقددی بددا آنتی (رگس 25 هددای گددروه دو مسددتمر دریافددت کردنددد. داد

 زنددده وزن کی ددوگرد 51/ لیتددرمی ی 2mg/kg  1 فرانسدده( بدده میددزان  Ceva Sante Animalسدداخت شددرکت دارویددی: 

 52و  41هددا در گددروه یدد  و دو، بدده ترتیددو: روز، ت ددت درمددان طددرار گرفتنددد. داد 3بدده صددورت عضددالنی بدده مدددت  (داد

مشداهده نشدد دو و ید  داری بدا اسدتفاده از آزمدون مربدر کدای بدین دو گدروه اخدتالا آمداری ماندیدرصد بهبود یافتندد. 

 P>0.05.)  

E.coli، Marbofloxacine گاو های شیری، ورد پستان،  کلماض کلیدی:

                                                           
 garoussi@ut.ac.irپست الکترونی  نویسنده مسئو  مکاتبه:  *
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 مقدمه

هدددا، حدددذا و بیوتیددد هددددا از درمدددان بدددا آنتی

هدددای عفدددونی از بددددن داد اسدددت. کنی بیماریریشددده

بیوتیدد  بایددد همددراه بددا حددداطل خهددر درمددان بددا آنتی

ایجدداد مقاومددت  باشددد تددا ندده تنهددا در دراز مدددت بتوانددد 

ای باشدد کده کارایی خود را حفدس نمایدد. ب کده بده گونده

با مصرا مواد پروتئینی بدا منشد  دامدی، منجدر بده بدروز 

هدای مشدتر  نگدردد. ایدن مسد له بده کتریبیماری بدا با

هددایی ندیددر بیوتی خصددوا در مددورد اسددتفاده از آنتی

Fluoroquinolone 2، 1  ها مهرح است.) 

طددادر بدده ایجدداد  E.coliهای بسددیاری از سددروتای 

های م یهددی در هسددتند. بددروز ورد پسددتان ورد پسددتان

های اخیددر بدده دلیددل کنتددر  عوامددل ایجادکننددده سددا 

گیری یافتدده های واگیددردار، افددزایز چشدد انورد پسددت

در  E.coliهای بدددالینی بدددا واسدددهه اسدددت. ورد پسدددتان

های ورد پسددتانی او  عامددل اولیدده ایجادکننددده درجدده

د. بیشددترین فراوانددی عوامددل ورد باشددت ددت بددالینی می

 E.coli  3/11های بددالینی بدده ترتیددو شددامل: پسددتان

درصددددد(  Staphylococous aureuas  4/14درصددددد( 

S. dysgalactiae  3/1  درصددددد( اسددددت. وطددددو  ورد

ی شددیردهی پسددتان ک ددی فددورمی در مراحددل اولیدده دوره

بیشددتر از مراحددل پیشددرفته شددیردهی اسددت و میددزان 

برابددر دوره  4عفونددت داخددل پسددتان در دوره شددیردهی 

باشددد. عالئدد  ورد پسددتان در مددوارد حدداد خشددکی می

ترین نشددانی دهتوانددد متنددو  باشددد ولددی عمددبیمدداری می

آن، تغییر طواد و رند  شدیر اسدت کده بده صدورت آبکدی 

توانددد ت  یرگددذار بددر و زرد، همددراه بددا لختدده بددوده کدده می

صددورت تددو و از دسددت دادن اشددتها  روی کددل بدددن بدده

 (.  3باشد  

، از  یددب وسددیای از E.coliدر درمددان ورد پسددتان 

بدده  E.coliشددود. بدداکتری هددا اسددتفاده میبیوتی آنتی

ها  ندیددر هددای نسددل سددود سفالوسددپورینبیوتی نتیآ

Ceftiofurها  مادددل (، نسدددل چهدددارد سفالوسدددپورین

Cefquinome ،)Fluoroquinonlone  ،هدددددددددددددددددددا

وپری  و تریمتددد-جنتامایسدددین، آمیکاسدددین، سدددولفامید

 باشد. اکسی تتراسیک ین حساس می

 از Marbofloxacin باکتریدددددددددددددددا آنتی داروی

 از سدددددود نسدددددل ،Carboxylic acid مشدددددتقات

اسددددت  Fluoroquinolone خددددانواده هدددایبیوتی آنتی

هددای ضددد باکتریددا  در مقابددل باکتری تلیدداکدده دارای فا

ایددن دارو در امریکددا و  .گددرد مابددت اسددتو  گددرد منفددی

اروپددددا بددددرای درمددددان ورد پسددددتان م یهددددی بددددا 

مکانیسد  عمدل آن بده  شدود.اسدتفاده می  E.coliواسدهه

ماتقدنددد کدده ایددن شددده اسددت ولددی درسددتی مشددخد ن

بدداکتری مدد  ر بددوده و  DNAبیوتیدد  بددا ا ددر روی آنتددی

 ددددر باکتریوسددددایدا  دارد. ایددددن بدددددین ترتیددددو ا

 شددود. بیوتیدد  بدده صددورت صددناعی تهیدده میآنتددی

Marbofloxacinبیددوتیکی اسددت کدده بدده خصددوا آنتی

هدددای هدددای گدددرد منفدددی در دادبدددرای درمدددان باکتری

دانی بددرای هددای چنددشددود. تالشمخت ددب اسددتفاده می

هددای مخت ددب بررسددی ا ددرات ایددن دارو بددر روی بیمدداری

ایجدداد شددده ناشددی از عوامددل باکتریددایی گددرد منفددی بدده 

عمددل آمددده اسددت، امددا هنددوز هدد  اختالفددات بددالینی در 

(. 1، 7  باشدددهای مخت ددب متفدداوت مینتددایج تجربدده

Marbofloxacin  بددده صدددورت خدددوراکی و تزریقدددی در

شددود وپددایی اسددتفاده میهددای مخت ددب کشددورهای ارداد

(. امدددا شدددکل خدددوراکی آن بیشدددتر در سددد  11، 4 

(. مهالادددات وسدددیای  در مدددورد 7شدددود  اسدددتفاده می

ا رات ایدن دارو بدر روی عوامدل مخت دب باکتریدایی گدرد 

گددذار اسددت ه در بددروز ورد پسددتان گاوهددا ت  یرمنفددی کدد

ی ههدددا از ایددن بررسددی، مهالاددانجدداد نشددده اسددت. 

بددالینی دو م  ددو  تجدداری تزریقددی ا ددرات ای مقایسدده

Marbofloxacin   بددر روی درمددان ورد پسددتان م یهددی

 باشد.می E.Coliگاوهای شیری با عامل 

 مواد و روش کار

مبددتال بدده رگس  گدداو نددژاد ه شددتاین  11از تاددداد 

بدرداری و کشدت بده عمدل آمدد. ورد پستان بالینی نمونده

های است صددددالی در آزمایشددددگاه تخصصددددی نموندددده



 های ...بر ورم پستان Marbofloxacineبررسی اثرات بالینی                                                                                     
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هددای پسددتان گددروه ع ددود درمانگدداهی دانشددکده اریبیم

دامپزشدددکی دانشدددگاه فردوسدددی مشدددهد کشدددت داده 

هددای شدددند. عالیدد  بددالینی ورد پسددتان در ک یدده داد

شددامل: ترشدد ات زرد رندد  همددراه بددا  E.coliمبددتال بدده 

طددواد آبکدددی بددا و یدددا بدددون لختددده، طددواد پسدددتان و 

سرپسدددتان  و نیدددز وضدددایت حدددرارت بافدددت پسدددتان 

هدا از نددر تادداد زایدز بی شد. در ایدن بررسدی، دادارزیا

و روزهدددای شدددیردهی ارزیدددابی شددددند. پنجددداه رگس از 

بودنددد کدده پدد  از  E. Coliهددا، دارای آلددودگی بدده داد

در ایدن تشخید آزمایشدگاهی، درمدان آنهدا شدرو  شدد. 

بدددون  رگس گدداو شددیری نددژاد ه شددتاین 51 بررسددی

بددتال بدده ورد سددابقه ورد پسددتان کدده بددرای اولددین بددار م

 25  دورگس( و  25 یددد  در دو گدددروه پسدددتان شدددده، 

 گرفتند. طرارمهالاه رگس( مورد 

 25 هدای ت دت بررسدی ایدن گدروه داد: گروه یهک

 Marbofloxacin 100mg/mlم  دددو  تزریقدددی رگس( 

 .KELA. Nشدرکت دارویدی  Kelbomarبدا نداد تجداری 

V 2 ب ژیددد ، بددده میدددزانmg/kg  1 51لیتدددر/ می ی 

کی ددوگرد وزن زنددده داد( را بدده صددورت عضددالنی بدده 

هدایی کده روز مسدتمر دریافدت کردندد. ک یده داد 3مدت 

بالفاصدد ه زایمددان کردنددد، مددورد بررسددی بددالینی ورد 

ای پستان طدرار گرفتندد. متااطبدام ترشد ات پسدتان آلدوده

کددده دارای عالیددد  ورد پسدددتان بدددالینی بدددود پددد  از 

آوری شددده و بدده ی اسددتریل جمددردر لولدده بردارینموندده

بدده آزمایشددگاه تشددخید  E.coliمندددور ت ییددد تشددخید 

درمانگددداه دانشدددکده دامپزشدددکی دانشدددگاه فردوسدددی 

مشدهد ارسددا  شددد. بددر اسدداس دسددتورالامل ذکددر شددده، 

روز از درمددان بددا  3در  ددو  درمددان و پدد  از گذشددت 

داروی مددذکور، ارزیددابی بددالینی پاسددخ بدده درمددان بدده 

ت برگشددت رندد  و طددواد شددیر و بافددت پسددتان بدده صددور

 عمل آمد.

 25 هددای ت ددت بررسددی ایددن گددروه داد: گههروه دو

بددا ندداد  Marbofloxacinبیوتیدد  تزریقددی بددا آنتی (رگس

 Cevaسددداخت شدددرکت دارویدددی:  Marboxتجددداری 

Sante Animal  2 فرانسدددده( بدددده میددددزانmg/kg  1 

 کی دددوگرد وزن زندددده داد( بددده صدددورت 51لیتدددر/ می ی

روز پددی درپددی درمددان شدددند.  3عضددالنی بدده مدددت 

جمایت دامی ایدن گدروه نیدز همانندد گدروه ید ، مدورد 

ارزیددابی بددالینی طددرار گرفددت و پدد  از ت ییددد بددالینی ورد 

برداری پسددتان، ترشدد ات پسددتان آلددوده پدد  از نموندده

آوری شددد و بدده مندددور ت ییددد ی اسددتریل جمددردر لولدده

ید میکروبددی بدده آزمایشددگاه تشددخ E.coliتشددخید 

های ارسددالی پدد  از مددورد ت ییددد، ارسددا  شددد. نموندده

 بیوگراد طرار گرفتند. کشت مورد ارزیابی آنتی

نسددخه  SPSSافددزار تجزیدده و ت  یددل آمدداری بددا نرد

انجاد شد. ا العدات بده دسدت آمدده بدا روش آمداری  13

 ( ارزیابی آماری شد.(2χ )P<0.05مربر کای  

 

 های شیر مبتال به ورم پستانهای جدا شده از نمونهو سایر باکتری E.coliفراوانی باکتریایی  -1جدول 

 )%( تعداد نوع باکتری

E.Coli 51 51 

Coagulase –negative Staphylococci 5 1 

Staphylococcus aureus 5 1 

Streptococcus uberis 1 7 

Enterobacter spp 1 1 

Streptococcus dysgalatiae 3 3 

Klebsiella spp 2 2 

Micrococcus 1 1 

 15 13 منفی

 111 11 جمر
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 نتایج

ی فراواندی باکتریدایی شدیر جدو  ی  نشدان دهندده

هددای ت ددت بررسددی مبددتال بدده ورد پسددتان بددالینی در داد

 باشد.می

درصدد(  51در این بررسدی مشدخد شدد کده اکادر  

انددد. بوده E.Coliآوری شددده آلددوده بدده های جمددرنموندده

نشددددان دهنددددده نتددددایج درمددددان داروی  2جدددددو 

Marbofloxacin هدددای تجددداری بدددا نادKelbomar    و

Marbox  .است 

درصددد از  41در ایددن بررسددی مشددخد شددد کدده 

بددا داروی گددروه یدد  بهبددود هددای ت ددت بررسددی داد

 52هددای دو یافتندد در حددالی کدده میددزان بهبددودی در داد

داری بدا آزمدون مربدر . اخدتالا آمداری ماندیدرصد بدود

مشددداهده نشدددد دو  و یددد  کدددای بدددین دو گدددروه 

 P>0.05.)

 

 .E.coliهای مبتال به ورم پستان روی دام Marboxو  Kelbomarبا نام تجاری  Marbofloxacinتوزیع فراوانی نتایج درمانی داروی  -9جدول

 نتایج درمان گروه جمر

 ی   دو 

 بهبود یافته 11( 41 % 13( 52 % 23( 41 %

 عدد بهبودی 15( 11 % 12( 41 % 27( 54 %

 جمر 25( 111%  25( 111%  51( 111% 

 

 بحث

بدددده باددددد در مددددورد ا ددددرات  1334از سددددا  

Marbofloxacin هددایی ندیددر گدداو، خددو ، بددر روی داد

(. 1گربدده و سدد  مهالاددات متاددددی صددورت گرفددت  

ها نشددددددان داد کدددددده نسددددددل سددددددود  بررسددددددی

Fluoroquinolone  هددا بددر روی ورد پسددتان حددادE. 

Coli 5  جدا شده م  ر بوده است .) 

گوندده، ت ددت گوندده و سددرواریته  141بدده  ددور ک ددی 

گدداو جدددا شددده اسددت. بنددابر باکتریددایی از بافددت پسددتان 

شددددرایت اپیدددددمیولوژی  و پاتوفیزیولوژیدددد  عوامددددل 

باکتریددایی ورد پسددتان، ورد پسددتان در گاوهددای شددیری 

بندی بددده ورد پسدددتان واگیدددردار و م یهدددی تقسدددی 

عامدددل  3شدددوند . ورد پسدددتان م یهدددی شدددامل می

هددا   فردزای اصدد ی اسددت کدده عبارتنددد از: ک ددیبیمدداری

( ، Klebsiella sppو  Esherchia coliخصدددددوا به

Streptococcus spp.  م یهدددددی وTrueperella 

pyogenes   هدای مبدتال بسدتگی بده (. درمدان داد3است

نددو  ورد پسددتان ایجدداد شددده از ندددر بددالینی و ت ددت 

(. 11هددا دارد  بددالینی بددودن آنهددا و وضددایت سددالمت داد

درمددان گاوهددای مبددتال بدده ورد پسددتان بدده صددورت 

هددای عمددومی بددا دهددای پسددتانی و درمانموضددای بددا پما

هددای تزریقددی صددورت بیوتی هددای آنتیکمدد  م  و 

 گیرد. می

یکددی از  E. Coliهای م یهددی بددا منشددا  ورد پسددتان

خصددوا در فصددو  هایی اسددت کدده بهانددوا  ورد پسددتان

های سدددرد و مر دددو  سدددا  نسدددبت بددده ورد پسدددتان

 واگیددردار شددیو  بیشددتری دارد. در ایددن بررسددی م  ددو 

بددا ندداد تجدداری  Marbofloxacin 100mg/mlتزریقددی 

Kelbomar  سددداخت شدددرکت دارویدددیKELA. N. V 

بیوتیدد  هددای گددروه یدد  و نیددز آنتیب ژیدد ، در داد

 Marboxبدددا نددداد تجددداری  Marbofloxacinتزریقدددی 

 Ceva Sante Animalسدددداخت شددددرکت دارویددددی 

 فرانسددده( در گدددروه دو، مدددورد ارزیدددابی بدددالینی طدددرار 

داری بددین د شددد کدده تفدداوت مانددیگرفددت. مشددخ

هددای مبددتال بدده ورد دمصددرا ایددن دارو در درمددان دا

 (.  2باشد  جدو موجود نمی E.coliپستان با منش  



 های ...بر ورم پستان Marbofloxacineبررسی اثرات بالینی                                                                                     
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در بررسی انجداد شدده نشدان  داده شدده اسدت کده  

بسدددیار  Marbofloxacinنسدددبت بددده  E coliبددداکتری 

مبدتال بده   یر در مدوارد گاوهدای حساس اسدت و ایدن تد

خدوبی ه هدای مبدتال بده اسدها  بدان و یا گوسالهورد پست

بیوتید  در ( امدا ا درات ایدن آنتدی1دیده است  ا بات گر

 یبیشدددتر از مدددوارد ابدددتال E.coliمدددوارد ورد پسدددتان 

زا اسدت ها به اسها  بدا منشدا  ایدن عامدل بیمداریگوساله

 12  .) 

در ایدددن بررسدددی مشدددخد شدددد کددده ا دددر دارو در 

هددای گددروه درصددد( از داد 52هددای گددروه دو بیشددتر  داد

های گاوهددای درصددد( اسددت. در ورد پسددتان 41یدد   

  ر هددای مددبیوتیدد فرمددی، آنتیشددیری بددا منشدداو ک ی

دارد ری تددکننددده نتددایج طددویهمددراه بددا داروهددای کمدد 

بیوتیدد  ن پددژوهز نشددان داد کدده از ایددن آنتی(. ایدد3 

تدوان در درمدان گاوهدای مبدتال بده ورد پسدتان ک دی می

 برداری کرد.بهرهباسی ی 
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Summary 

 
Environmental mastitis has been increased significantly in recent years due to control of contagious 

mastitis agents. Marbofloxacin is an antibiotic which is the derivative of Carboxylic acid, the third 

generation of Fluoroquinolone. It has antibacterial activity against gram negative and positive bacterial. 

The aim of this study was to explore the comparative effects of two injectable solutions of Marboflox-

acin on environmental mastitis due to E. Coli. Milk samples were taken from 86 dairy cows with clinical 

mastitis and were cultured. Fifty cows contaminated with E.coli were treated after diagnosis. Animals 

were stratified into two groups, one and two. The animals in group 1 (No. 25) received injectable anti-

biotic solution of Marbofloxacin (Kelbomar. KELA. N. V. Belgium), 2mg/Kg, (1ml/50Kg body weight) 

IM for 3 days. The animals in group 2 (No. 25) received injectable antibiotic solution of Marbofloxacin 

(Marbox. Ceva Sante Animal. France) 2mg/Kg, (1ml/50Kg body weight) IM for 3 days. The animals 

in group 1 and 2 were cured 40% and 53%, respectively. There were no significant differences (P>0.05).  

It is concluded that Marbofloxacincan can be effective on mastitis with E. Coli infection. 
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