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 :چکیذُ

راس  12حذٍد . رٍی گبٍّبی گبٍّبی ضیزی پبیِ ریشی ضذثز  السالَسیذهطبلؼِ حبضز خْت ارسیبثی تبثیز 

هَرد ارسیبثی قزار  (ثب السالَسیذ) گبٍ ضیزی چٌذ ضکن سایص ّلطتبیي در دٍ گزٍُ کٌتزل ٍ تیوبر ضذُ

ًتبیح ًطبى دادًذ کِ افشٍدى . گبٍّبی ّز دٍ گزٍُ در ضزایط هذیزیتی، تَلیذی ٍ سي یکسبًی ثَدًذ. گزفتٌذ

ًتبیح ًْبیی (. P <05/0)دّذ هیافشایص کش ٍ اسیذّبی چزة غیز استزیفیِ خَى را سطَح گلَ السالَسیذ

 .هی دّذ افشایصسطح هتبثَلیت ّبی خَى گبٍّبی ضیزی را  السالَسیذًطبى دادًذ کِ افشٍدى 

 

 السالَسیذ، گبٍ ضیزی، هتبثَلیت ّبی خَى: کلوبت کلیذی

 

 :هقذهِ

صص تغذیِ ثِ دًجبل رٍش ّبیی ثزای دست کبری ًوَدى ثِ ػلت اّویت ضکوجِ ثزای حیَاى هیشاى هتخ

(. 1997ًبگبرخب، )ایي اکَسیستن پیچیذُ ثِ هٌظَر افشایص هصزف ٍ تَلیذ حیَاى ًطخَارکٌٌذُ هی ثبضٌذ

ثِ ضکل گبس )راثطِ ی ّوشیستی ًطخَارکٌٌذگبى ثب هیکزٍارگبًیسن ّبی ضکوجِ هٌدز ثِ ّذر رفت اًزصی 

 (.1998؛ ٍاى ًَل ٍ دهیز، 2001اى آر سی، )است ( ًَیبکثِ ضکل آه)ٍ پزٍتئیي ( هتبى

ّبی هحزک رضذ، تَاًذ تَسط ػَاهل هتؼذدی ًظیز آًتی ثیَتیکخوؼیّت هیکزٍثی دستگبُ گَارش هی

ّبی ضزٍری، اٍلیگَسبکبریذّب، ثبکتزیَفبصّب، ّب، هَاد ریشهغذی، رٍغيّب، آًشینّب، پزثیَتیکپزٍثیَتیک

دام هوکي است ثِ دلیل یثیَتیک ّب در تغذیِاستفبدُ اس آًتی. ی گیبّی کٌتزل ضَدّبّب ٍ افشٍدًیٍاکسي

ّبی اخیز، در سبل(.  1389حسیٌی، )ّب ثزای حفظ سالهت اًسبى هضز ثبضذ ّبی هقبٍم ثبکتزیایدبد گًَِ

افشایص گبٍّبی ضیزی خْت افشایص ػولکزد تَلیذ ضیز ٍ یدر چٌذیي کطَر هختلف، اس یًَفزّب در تغذیِ

 .ضَدتَاى ایوٌی ثذى استفبدُ هی
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 Lasaliensisایي یًََفز تَسط ثبکتزی . کطف ضذ 1951السالَسیذ ثزای اٍلیي ثبر در سبل 

Streptomyces  تَلیذ هی ضَد ٍ ًبم تدبری آىX-537A  ٍهی ثبضذ ٍ قبثلیت اهتشاج آى ثب یًَْبی د

ن، آًتی ثیَتیک یًََفزی دٍ ظزفیتی پلی اتزی است السالَسیذ سذی .ظزفیتی هثل کلسین ٍ هٌیشین هی ثبضذ  

 .کِ در ًتیدِ تخویز استزپتَهبیسیي السالیٌَسیس تَلیذ ضذُ ٍ هطبثِ هًٌَسیي است

   در پزٍرش ًطخَارکٌٌذگبى، تغذیِ هستقین هیکزٍة ّبی ثبکتزیبیی اصَالً خْت تَلیذ رٍدُ ای ضبى

(Post ruminal )حفظ هیکزٍفلَر طجیؼی رٍدُ ای در گَسبلِ ثِ طَری کِ ث. هکول سبسی هی ضًَذ ِ

کبرّبی اخیز پیطٌْبد هی کٌذ کِ تغذیِ هستقین هیکزٍة ّب هوکي است . ّبی ضیزخَار کوک هی ًوبیذ

تصَر ثز ایي . اثزات سَدهٌذی در ضکوجِ اس طزیق تغییز دادى یب ثبثت کزدى تؼبدل هیکزٍثی اش داضتِ ثبضذ

ثذیي صَرت کِ تَلیذ اسیذ . ضکوجِ هی گزدد pHهبًغ اس کبّص  است کِ تغذیِ هستقین هیکزٍة ّب ثب

 . الکتیک را تؼذیل کزدُ ٍ هصزف اش را ثِ ٍسیلِ ثزخی اس هیکزٍة ّب افشایص هی دّذ 

 

 

 :هَاد ٍ رٍش ّب

گبٍ چٌذ ضکن سایص ّلطتبیي در قبلت طزح کبهالً تصبدفی استفبدُ گزدیذ، دٍ تیوبر،  ثب  12در ایي هطبلؼِ 

رٍس ثَد ٍ  28دٍرُ آسهبیص .السالَسیذ در قبلت طزح کبهالً تصبدفی هَرد ارسیبثی قزار گزفتٌذٍ ثذٍى  

در پبیبى دٍرُ اس گبٍّبی . رٍس دٍرُ ًوًَِ ثزداری 7رٍس پیص آسهبیص ٍ  14رٍس ػبدت دّی،  7ضبهل 

.. ُ هٌتقل ضذضیزی هَرد آسهبیص خًَگیزی ثِ ػول آهذُ ٍ خْت تؼییي هتبثَلیت ّبی پالسوب ثِ آسهبیطگب

ثب ًزم افشار  GLMٍ ثب رٍش  Yij = µ+Ti+eij    دادُ ّبی حبصل در قبلت طزح کبهالً تصبدفی ثب هذل

SAS در ایي هذل  . تدشیِ ضذYij  ; ،ُهقذار ّز هطبّذµ  ; ،هیبًگیي کلTi  ;ٍ اثز تیوبر     eij  ; خطبی

 .آسهبیص ثَد

 

 :نتایج و بحث

در خیزُ گبٍّبی ضیزی هٌدز ثِ  السالَسیذثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذست آهذُ در ایي هطبلؼِ، اضبفِ ًوَدى 

سطَح ًیتزٍصى اٍرُ ای، تزی گلسیزیذ ٍ کلستزٍل خَى گبٍّبی ضیزی ضذُ ٍلی اختالفبت ثذست افشایص 

هؼٌی داری را در  یصافشا السالَسیذٍلی تیوبرّبی حبٍی (. P >05/0)آهذُ اس ًظز آهبری هؼٌی دار ًجَد 

 (.P <05/0)سطَح گلَکش ٍ اسیذّبی چزة غیزاستزیفیِ داضت 
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ثب تغییز دادى خوؼیت، فؼبلیت یب ًَع هیکزٍارگبًیسن ّبی هَخَد در ضکوجِ، الگَی تخویز ثِ طَر هؼٌی 

 ..داری تغییز پیذا خَاّذ کزد

 

 

 

 خوؼیت رٍی را ختلف السالَسیذه سطَح تبثیز (2000) ّوکبراى ٍ ایَاى(. 2003)َّلذس ٍرس 

 ّوکبراى ٍ ایَاى ّوچٌیي .ًوَدًذ گشارش را پزٍتَسٍآیی خوؼیت در تفبٍت کزدًذ ٍ ثزرسی پزٍتَسٍآیی

 ٍ ضذُ فزار پزٍپیًَیک چزة اسیذ تَلیذ افشایص سجت السالَسیذ افشایص سطَح کِ دادًذ ًطبى(2000)

در ثزرسی اثز هًٌَسیي ٍ ( 1994)ّوکبراى دافت ٍ .دّذ هی را کبّص استیک فزار چزة اسیذ هقذار

درصذ کٌسبًتزُ استفبدُ هی کزدًذ، دریبفتٌذ کِ  90السالَسیذ ثز هیشاى هَاد هؼذًی خَى گَسبلِ ّبیی کِ اس 

 . یًََفزّب ثبػث افشایص غلظت فسفز، کلسین ٍ سذین خَى در هقبیسِ ثب گزٍُ ضبّذ هی ضًَذ
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 خذٍل پبراهتزّبی خًَی گبٍّبی ضیزی

 هَرد ارسیبثیپبراهتزّبی  تیوبرّبی آسهبیطی

 NFEA کلستزٍل تزی گلیسزیذ ایًیتزٍصى اٍرُ گلَکش

 b433/55 933/6 463/13 93/133 b350/148 ضبّذ

 a233/64 033/7 978/15 15/151 a767/159 حبٍی هًٌَسیي

SEM 4102/2 2571/0 1060/1 5482/7 7530/2 
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The effect of using Lasalocid on blood metabolits in dairy cows. 

 

Abstract: 

The present study was conducted order to examine the effect of Lasalocid in dairy 

cattle. about 12 heeds of multiparous Holstein dairy cows were selected in two, 

control and treatment, groups. results show that adding Lasalocid increase Glocose 

and NFEA level of serum (p<0.05). final results was that adding Lasalocid to dairy 

cows diet led to increase of blood metabolites of cows. 
Key words: Lasalocid, Dairy cow, blood metabolites 

 


