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سرمقاله

خود د امهاي به قدیم زمانهاي در که ایرانیان ــت اس این بخاطر ، ــکی د امپزش روز بعنوان مهرماه 14 روز تعیین علت
مد اواي و دامها نگهداشتن سالم خود د اشتند، د امهاي به سالمتی خاصی توجه آن تبع قائل بودندو به زیاد ي اهمیت
ارزشمندي و مهم خیلی تاریخی بحث یک این آنکه است. با باستان بود ه ایرانیان ویژه عنایت مورد آنها بیماریهاي
اهمیت بحث ، قدیم مقاصد متعالی ایرانیان عالی و نیات از گرفتن با الهام بلکه نیست) مورد نظر بحث این (د ر ولی است
گردد. تبدیل به باور ملی اصولی بطور و باید به واقع اهمیت ــت که این اس حاضرمّدنظر عصر د ر د امپزشـکی به دادن
حرفه به اهمیت این نیز را دیگران ــد. و ش جامعه در ــکی دامپزش حرفه اهمیت متوجه ــتر هرچه بیش و عمل علم باید با

نمود. آگاه
، بلکه د ارند دامپزشکی اشتغال به حرفه آنانکه بخاطر نه و بخاطر د امپزشکان نه ارزش اهمیت و این به آگاهی جامعه
کالن کشور ریزي برنامه و اول تصمیم گیري طراز و مراکز عالی و هاي کشوري ضروریست برنامه و ملی مصالح بخاطر
اقتصاد  ، بمنظور تقویت بنیه کشور عمومی د ر بهد اشت سطح ، ارتقاء ملی و افزایش منافع بخاطر حفظ واقعا" ،
و عنایت ویژه خاص باید توجه د امپزشکی بخش به ... و سازند ه و سالم مشاغل افزایش و حفظ ، تقویت پشتوانه ملی

باشند . داشته اي
تقویت بخش و اصالح ، توجه گرو در ساله 20 اند از چشـم در کشـاورزي هاي برنامه مهمی از بخش تحقق
در را دامپزشکی مهم بخش به اهمیت توجه د ادن به پیش از خیلی وقت پیشرفته کشورهاي است. کشور دامپزشکی
خاص در هاي برنامه براي اجراي آن براساس که گردیده وضع مقرراتی امریکا ــور ، در کش که ــت نیس علت اند بی یافته

گیرد. قرار می آن اختیار و د ر شود آهنگ می با د امپزشکی هم کشور آن ارتش دامپزشکی حتی
کشاورزي دارد. وزارت معاد ل و سنگ هم تشکیالتی دامپزشکی سوئیس کشور در

قالب مجمعی در د امپزشکی تشکیالت که رسانده را به تصویب طرحی دامی ــرمایه حفظ س براي ــتان  بلغارس دولت
اداره میشود . جمهور رئیس اول ریاست معاون به

و بهداشت ، کشور ــاورزي، کش هاي وزارتخانه توسط که شده طراحی طوري دامپزشکی تشکیالت ــه فرانس ــور کش در
میشود. حمایت کامل بطور زیست محیط حفاظت سازمان و شهرد اریها ، درمان

د رکشور ــکی دامپزش جبر زمان ، و ــینیان پیش تالشهاي اثر د ر ما ــور کش د ر ــال اخیر س پنجاه در ــت که نیس ــک ش
و بیماریهاي اشتی با وضعیت بهد مقایسه در باید باشد ، که آنچه با مقایسه در . منتها ــته است داش خوبی ــرفتهاي پیش
درنظر گرفتن با و د ارد بروز دنیا ــورهاي کش که در صدها بیماري اي قرنطینه بیماریهاي ، ــترك بیماریهاي مش ، دامی
کشور راه د ر آمد کار د  امپزشکی یک به رسید ن و تکمیل براي گردد که می معلوم محسوس بطور ، د یگر خیلی موارد

. است پیش د ر د رازي
نوپدید  کرد. بیماریهاي باید توجه ــور کش ــکی دقت به دامپزش با یکبار ، ملی روز این یاد آوري و بخاطر بهانه حال به
هاي فرآورده به روزافزون نیاز کنند ، می تهد ید تمام کشورها را و ــوند می ش ظاهر دنیا کنار و ــه گوش در روزه هر که
در نیز را خیلی مطالب دیگر و ایجاد  اشتغال سـالم و بیکاري بین کشورها ، د ر غذا شـدن سیاسـی و اهرم دامی

گردد. ..... عمل . انشاء است دولت سیاست ، ملت کشور، صالح که تا آنچه کرد باید مرور ها ذهن

د امپزشکی روزملی مهرماه 14

قد یم ایران در د ام بهداشت و به سالمتی توجه روز
معاصر عصر در ، د امپزشکی به مجدد ملی توجه روز

دامپزشکی مجموعه و دامپزشکان زحمات از قدرد انی روز
مبارك باد
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صبور   ، بس لطیفی عشق  د امپزشکا  مظهر
بر جهان     فشاند می روز تو ، هر ساله پرتو
جهان   پروردگار این اي طبیب، خودد انی و
کنی  می ،  اما  تحمل خوري می خون د لها

کند  تقاضا می تو از طیور، دام و صاحب
گرد نکشی این  امروزه کند   می آنفوالنزا
کند می گشائی کشور ، جهان در آنفوالنزا

زمان    افتد کارگر گر دشمنان توپ  و تانک
سر   پشت از زند این کجا د اردنشان،خنجر

کنند هم اعتراضی بوم،تا و مرز شناسد نه
می کنی   ،حفاظت یک اِن از جنون گاوي و
بر زمین   بر زمان و و محبت ، می کنی عشق
انگبین  گالب مشـک تو سـرمه د ید ار

برتري   مسلسـل میلیونها ز د امپزشـکا  تو
ودین   علم د ر صحبتی هم ها پروانه اي که با

مرحبا هزاران چند ین مرحبا د امپزشـکا

85 تابستان مستجابی مهسا

مهر 14

د رنگاهتمستشد رنگین کمانعشقونور
گوهر نشـان پرتو ، مبارك باشـد امروزت
مد اوایشگمان یا دردش تشخیص میدهی

راتـو تـوکلمیکنـی  اول از هرکس،خـدا
کنـد  حل معمـا مـی ، تو عاقبت د سـتان

کشی  مرد م  زحمت مرغکان  و تا بیابد 
می کند  فرمانروائی ، این پاندمی وحشت
مذهبان  ال این چشـم برابر مانعی باشـد

خبر  مید ارد نه ، خنجر از د ارد نه شـمایل
کنند ، چاره سازیها که مردم آید ، نظر نه
کنی می حمایت وحشت این از را توجهانی
گیـردقریـن کمیـن ، پیدا تیغ نا تـا مباد ا
دین و علم  ، موج د ارد مهربانت نگاه  در
سنگري آن در که را جهانی بخت کنی خوش
و شوقت آفرین شور بر که باگل همدمی اي
صفا با د سـتت همه مرم ز تپد قلب می

4
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آن اثر مکانیزم و کارنیتین ال سنتز چگونگی

از که ــت اس آب د  ر محلول چهارتایی آمین یک ال کارنیتین
کبد   ، د  ر لیزین  ضروري متیونین و آمینه  ــید هاي اس ترکیب
ال ذخیره اصلی جایگاه سنتز می شود ، پستاند اران مغز و کلیه
ال . استیل باشد می قلبی و ــکلتی عضالت اس در بد    ن کارنیتین
کارنیتین به همراه و است. کارنیتین ــترهاي اس از یکی کارنیتین
د  ر است متفاوت زنجیره از نظر طول که د   یگر آسیل استرهاي و

شود   . می یافت پالسما
سیتوپالسمی تیوکیناز با (ALC) کارنیتین ال استیل تشکیل
ATP ،فرار چرب یک) که از اسید  هاي (شکل شود  می ــروع  ش
د    ر ماد    ه می شود این ساخته A کوانزیم آسیل ،A کوانزیم و
،I ــفراز تراس پالمتیوئیل کارنیتین حضور د ر کارنیتین ترکیب با

د   هد  . می تشکیل را کارنیتین اسیل
ــوکاز به ل ترانس کارنیتین  ــیل اس کارنیتین- حضور د   ر ــه ک
یک  مولکول مقابل د  ر شود می وارد ماتریکس  میتوکند ري
د    اخلی غشاي د   ر گردد  . می خارج میتوکند ري از کارنیتین

طیور پرورش د ر آن وکاربرد  هاي کارنیتین  ال
بیماریهاي تخصصی (د   ستیار D.V.M نجفی رامین د کتر
تهران) د انشگاه طیور
دامی) علوم سیدمحمد رضا حاج اصغري(کارشناس -

مقدمه
اصالح سیاستهاي اند ، نژاد گرد   ید  ه اصالح شدید    ا بیشتر، وزن به دست یابی منظور به گوشتی هاي گذشته،جوجه د هه د  رپنج
مشکالت بروز بطنی، افزایش محوطه د ر افزایش چربی د رمقابل، است. شد  ه غذایی رشد و بهبود تبد  یل افزایش به نژاد  ي منجر

است. بود  ه این اصالح جانبی نیز از عوارض آسیت متابولیکی همچون بیماریهاي و حرکتی
را نیز چربیهاي اشباع شده از استفاد   ه بهد اشتی عوارض ضمن د  ر نبود     ه ــند پس ــتري مش مرغ ــت گوش چربی د  ر بود  ن باال
افزایش باعث جوجه گوشتی بدن د ر چربی باالي مقادیر تشکیل موجود د رچربی انرژي باالي گرفت.وجود مقاد یر نباید   نادید ه
گرفته نژاد منشاء اصالح از که ــته این  عوارض ناخواس از برخی گردد  . خالص  تولید   می ــود     س کاهش و غذایی تبد  یل ضریب
باشد   بنابراین د  اشته ــی بخش رضایت تواند نتایج می مد   ت دراز در کار این ــتند  و هس تعد  یل قابل ژنتیکی طریق از حد ي تا اند  
این مد  یریتی به یا اي تغذیه فاکتورهاي طریق از توان می جمله از شود . توجه مد   ت کوتاه د    ر ــاله مس حل راههاي به ــتی  بایس
طی جهت میتوکند ري د  اخل سلول به سیتوپالسم بلند از زنجیره با چرب اسید هاي انتقال د  ر کارنیتین ال یافت. د ست هد  ف
تبدیل رشد، د رنتیجه، شود می انرژي و چرب اسید    هاي بهبود مصرف سبب جیره به آن د ارد،افزود   ن نقش ــیون اکسیداس روند

یابد  . کند    بهبود می نمی تامین را آن نیازهاي بد ن د   ر کارنیتین ال سنتز جوان که حیوانات د  ر بخصوص غذایی

رو
دا

بر مروري
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اسیل ، II ترانسفراز پالمیتوئیل کارنیتین حضور د ر میتوکند  ري
تولید    A کوانزیم اسیل شود  و می کارنیتین تبد   یل به کارنیتین
از A کوانزیم و کارنیتین استیل- تولید    نهایت، د  ر شود    . می
اسیل روند Bاکسید اسیون (که در A کوانزیم استیل و کارنیتین
استیل تراسفراز کارنیتین حضور د ر شود  ) می A حاصل کوانزیم
ــترهاي اس و کارنیتین افتد  . می اتفاق میتوکند  ري ماتریکس د   ر
ترتیب A (به کوانزیم اسیل و چرب اسید    هاي تجمع سمی از آن
Aکوانزیم تولید  استیل ضمن د ر میتوکند  ري) و ــم سیتوپالس د   ر

کند  می دارد جلوگیري نقش کندري میتو در انرژي تولید در که
برگشت پذیر در ماتریکس میتوکند  ري ALC آنزیمی تشکیل 
که به سهولت A کوانزیم و استیل Aکه با ایجاد  کوانزیم ــت اس
براي را متابولیکی انرژي شوند می متباد  ل ــاء غش د  و طرف د   ر

کند  . می ــلولی فراهم س د  اخل هاي ارگان
ــت آنزیمی برگش ــتم سیس یک ــفراز ترانس ــتیل کارنیتین اس
ترانسفراز استیل کولین با ــد    رس نظر می که به ــت پذیر اس
کولین د   اخل ــتیل اس تامین بنابراین ــت، اس مرتبط (chat)
می A کوانزیم استیل تولید    باعث معکوس واکنش ــلولی د  ر س
و کولینرژیک عصبی بهبود  انتقال تواند   می مکانیسم ــود .این ش
دهد  . توضیح را ALC د  ر تحقیقات ــلولی س داخل انرژي افزایش
د اد  که نشان اي خوکهاي گینه و د   ر انسان ــده ش انجام مطالعات
ــود   در ش می کارنیتین اد راري د فع کاهش باعث کولین افزودن

گرد  د    می عضالت د ر کارنیتین ذخایر افزایش به منجر حال عین
باشد . آنها می آنزیمی ارتباط از شواهد  بیشتري که

ــور  مغزي عب ــد خونی- س از ــهولت س به ALC ــه آنجائیک از
اعصاب مرکزي ــتم سیس عملکرد  د ر مفید ي می کند    اثرات
د  اد   ه  است. نشان شد   ه انجام مطالعات در ــان انس (CNS)
د یابتی عصبی سالخوردگی،سکته،آسیب آلزایمر، د راثر فراموشی
می قرار ALC تجویز مثبت تاثیر پپتید  تحت نورو ــد   ن آزاد  ش و
از برخی د   ر توجهی قابل اثرات ال-کارنیتین استیل- گیرند  .
دارد    و کرد هاند ، استفاده کورتیزول باالي مقاد یر از که بیمارانی
نقش HIV عفونت درمان د   ر که ایمنی تنظیم مکانیسمهاي د  ر

کند . می د ارد شرکت مهمی
ال کارنیتین کبد با از مورد  سم زدایی اتانول د  ر جالبی گزارشات
بهتر حیوانی هاي درنمونه را اتانول متابولیسم ALC   وجود   دارد
نیمه شود می کبدي آسیبهاي کاهش باعث د  رحالیکه کند، می
تولرانس قابلیت علت به د  هد  . می افزایش خون د   ر را اتانول عمر
بسیار ــیل پتانس با موقت آن ترکیبی جانبی اثرات و ALCعالی

می شود   . محسوب موثر د  رمانی سالمتی و نظر از باال
ــور بط روز د  ر گرم 3 تا گرم 1/5 از ــانی انس خوراکی ــاي د  زه
میشود ، استفاد ه ــرایط  ش اغلب براي د    رمانی  در مقادیر روتین
گرد  د    . می ــتفاد    ه اس نوروپاتی د رمان براي عضالنی ــز تجوی
ــش پوش را کارنیتین ال اعمال ،ALC اثرات از ــیاري بس اگرچه
مورد نباید قلبی اسکیمی بیماري د  ر آن ــاخص اثرات ش میدهد ،
ال- عصبی وCNS شکل آسیب موارد توجهی قرار گیرد  .د ر بی
آزمایی کار و بیشتر تحقیقات با ــت. موثرتر اس کارنیتین ــتیل اس
چیزي تکمیلی طب در کارنیتین آستیل از استفاده بالینی، هاي

(J.H.Furlong,1996). بود خواهد معجزه شبیه

ال-کارنیتین: اثرات

تغذیه د   ر کارنیتین ال- از ــتفاد   ه اس اثرات ــی بررس منظور به
د   ر اي فزایند  ه هاي کارآزمایی اهلی، حیوانات مختلف هاي گونه

موجود   اطالعات مقاله این د  ر گیرد   که می انجام مختلف ــرایط ش
است. گرد  ید ه آوري جمع حد  ي تا زمینه این د ر

500 تا 20 مقاد  یر د ر غذایی، جیره د ر کارنیتین ال از استفاد  ه
افزایش موجب آن غذابسته به اند یکاسیون د  رکیلوگرم گرم میلی
آزمایشگاهی و اهلی حیوانات ــماي پالس د ر مقاد  یر ال-کارنیتین
Lacount et al 1995,) ــرد د   . گ می ماهیان و پرند  گان همچون

( …,Foaster and Harris 1989a,b,Negrao et al,1987
ــد  د رص از 100 بیش تا جیره ال-کارنیتین د   ر ــدار مق افزایش
ال- تجویز منظور باشد  به می پذیر امکان ــد  ه ش توصیه مقاد  یر از
محافظت ــوع ن از ــت اس بهتر ــخوار کنند   گان نش به کارنیتین
ر کارنیتین  د ال ــود    تا ش استفاد ه ــکمبه ش د   ر  برابر ــد ه ش
تجزیه ال- میزان عالوه به نرود . بین از ــکمبه ش میکروفلور اثر
ال-کارنیتین از استفاد ه مد ت افزایش با ــکمبه ش د  ر کارنیتین

ــد   . ــییاب ــش  م افزای
ار ــد مق افزایش باعث نیز ال-کارنیتین از خوراکی ه ــتفاد اس

ــیر ش تخم مرغ، قبیل از حیوانی ــوالت محص د   ر ــن کارنیتی ال
ال مقد   ار است ممکن محصوالت این د  ر شود  . می ــت و گوش
یابد    افزایش کنترل گروه به ــبت د   رصد    نس 100 تا کارنیتین
هفته چند  ین مد    ت به کارنیتین ال از ــتفاد ه اس ــتلزم مس که

ــد . می باش

طیور: د ر کارنیتین ال از استفاد ه

زیاد  ي غالت است درصد د اراي گوشتی هاي هاي جوجه جیره
بنابراین، ــد، باش می ال-کارنیتین از کمتري مقادیري که حاوي
ال- کارنیتین ــنتز س بود ن ناکافی متابولیکی، نیازهاي با افزایش
منجر غذایی جیره کارنیتین در ال بود ن کم ــراه هم به بد ن د   ر
بودن ناکافی ــرد د  ، گ می متابولیکی نیازهاي د ر به محدود    یت
الشه ــد  ن دارش چربی و عملکرد پرند ه کاهش باعث کارنیتین ال
از استفاد ه ماهی و خوك همچون ها گونه از برخی د    ر . شود می
تبد  یل ــد  و رش میزان بهبود باعث غذایی جیره د  ر ال-کارنیتین

می گردد   . بدن در مقدار لیپید کاهش و غذایی
ــر کمت غذایی جیره ال-کارنیتین به ــزود ن اف اثرات د  ر طیور،
و (1994) بیکروشل ،(1986) رایت کارت ــت. روشن گرد  ید  ه اس
جیره به کارنتین ال کرد  ن مفید اضافه اثرات (1995) ــد  ر لیبتس
(a,b 1997) همکاران ربیعی و حالیکه ــاهد  ه نکرد   ند در را مش
تبد  یل شد ن بهتر ــد ، رش بهبود میزان (1998) ژیالگی و و ربیعی
چربی مقاد یر کاهش ران و و سینه ــت تولید  گوش افزایش غذایی،
کرد  ه کارنتین د  ریافت ال- گوشتی که هاي جوجه د ر را ــکمی ش

اند. کرد ه گزارش بودند
انرژي میزان ــد ه، ش ــتفاد ه اس ال-کارنیتین مقاد یر د  ر تغییر
فیزیولوژیکی ــت غالت جیره و وضعی و چربی ــم، متابولیس ــل قاب
شد ه منتشر مطالعات موجود در تفاوتهاي علت احتماال حیوانات

باعث  جیره، ال کارنتین د  ر از  استفاد ه
و مرغ، شیر تخم د  ر آن افزایش مقاد  یر
گرد   د  . می ( حیوانی محصوالت ) گوشت
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موارد ي د   ر ، جیره به کارنیتین ال افزود    ن عالوه به ــد ، باش می
حمل و مانند استرس وجود دارد ، متابولیسم افزایش به که نیاز
برخی د ر دارد   . مفید ي اثر سرما، یا فعالیت ــیون، واکسیناس نقل،
میزان کاهش باعث کارنیتین ال- از ــتفاد   ه اس اخیر از مطالعات
پرورش معمولی ــتی که د  ر حرارت گوش هاي خروس د   ر چربی

است. گرد  یده شد ند می د اده
حد د   ر شد  ه انجام مطالعات د  ر اختالف وجود   واقعی دالیل
شد   ه استفاد ه د  زهاي تفاوت علت تواندبه امامی ــت اس زنی گمانه
ژنوتیپ و جنس کارنیتین، ال از ــتفاده ال-کارنیتین، د وره اس

باشد   . پایه جیره اصلی ترکیب یا گوشتی هاي جوجه
بدن د  ر ال-کارنیتین سنتز که است شد  ه پذیرفته مجموع، در
بدن طبیعی اعمال تواند  براي می آن، خوراکی د   ریافت ــار کن د ر
هنگامیکه متابولیسم، موارد افزایش وجود د ر این با ــد  . باش کافی
ال- ــترس بود   ن قابل دس یابد احتمال می افزایش انرژي نیاز به
ها، ساز چربی سوخت و براي محد  ود کننده کارنیتین فاکتور 
اثرات غذایی جیره به ال-کارنیتین افزودن شود   که می محسوب
100mg/kgممکن میزان به کارنیتین ال خواهد  داشت. مفید ي
قلب وزن ــبی نس افزایش طریق از موارد  آسیت کاهش د   ر ــت اس

باشد . موثر
طیور  غذایی هاي در جیره ال-کارنیتین  مقاد   یر مورد استفاد ه
د    ر ــت.  کیلوگرم غذاس د ر میلی گرم 150 تا گرم ــی میل 50 از
تا 20 میزان به کارنیتین ال- از ــتفاد    ه ــتی اس گوش جوجه هاي
روزانه وزن افزایش  میانگین ، غذا کیلوگرم گرم د ر ــی میل 100
Lettner et al,1992) ــید. بخش بهبود د رصد   حد  ود 2/5 را تا
ــري د  یگ ــش آزمای د ر .(Iben and Meinhardt, 1997
غذا کیلوگرم یک د  ر ال-کارنیتین 200mg 100mgو ــر مقاد  ی

وجود  این Buyse)با et al,2001)ــد  نداشت رش در میزان اثري
کارنیتین، مقدار ال گرم میلی 100 از ــتفاد   ه اس خوکها، همانند
بطور داد   و کاهش محیط پایین درد   ماي را بطنی محوطه ــی چرب
(Buyse et al,2001) داد . افزایش را ــب وزن قل توجهی قابل
کاهش بالقوه عامل عنوان به کارنیتین ال شواهد   ، این ــاس بر اس

محسوب گوشتی هاي جوجه د ر بیماریهاي متابولیک بروز د  هند ه
تبدیل وزن، د ر افزایش ال-کارنیتین مثبت قطعی اثرات شود. می
د   ر جوجه عضالت از هریک د  ر به چربی گوشت ــبت نس و غذایی
جیره، ال کارنیتین به 50mg/kg اضافه کرد ن ــتی با گوش هاي
ــت اس آمد ه بد   ست 1997 ــال س د  ر همکاران و ربیعی مطالعه د  ر
ــز ــن نی ال-کارنیتی د  ز ــش افزای (Rabie and et al 1997 a,b)

شد   ه است. شکمی چربی مقاد یر د   ر مشخصی کاهش منجر به
گرم میلی 100 50 و مقاد   یر کارنیتین با ال اولیه د   ر مطالعات
(بد ون چربی بد   ن مقد  ار و گیري روي وزن اثري غذا کیلوگرم در
بود  . نگرد  ید  ه ــاهده مش د رصد)) (1تا5 جیره چربی مقد ار به توجه

(Baker And Shell,1994)
ــرم گ میلی 160 30 و مقادیر د  ر کارنیتین ال بودن ــد    اثر فاق
جوجه د ر نیز الشه خصوصیات عملکرد  رشد و د   ر غذا کیلوگرم د ر
Horng, Lien (2001), Richter(2002) توسط گوشتی هاي
ال- Horng, Lien (2001) مطالعه د   ر است. گرد  ید ه گزارش
د اشت سرم ترکیب در توجهی قابل شد ه،اثرات استفاد  ه کارنیتین
غیر چرب ــیدهاي و اس ــرید  تري گلیس کاهش مقادیر باعث و
جوجه عضالت در موجود کارنیتین ال مقد  ار . گردید ــتریفیه اس
به می باشد     . مرطوب ماهیچه 40,80mg/kg وزن از ــتی گوش

موجود   ال-کارنیتین مقدار که این کردن شاید آزمایش علت همین
هاي جوجه را د  ر جیره نیاز لیزینی ــتی گوش هاي جوجه غذاي د   ر

باشد  . د هد  جالب قرار تاثیر الرشد  تحت سریع گوشتی
7

وزن  نسبی با افزایش کارنتین ال-  
موثر موارد آسیت کاهش د  ر قلب

. است

رو
دا
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ــرم کیلوگ ال-کارنیتین د  ر گرم میلی 100 50 و از ــتفاد ه اس
جوجه در میزان ــه توج قابل افزایش باعث مادر  مرغان ــذاي غ
به آلبومین ــبت نس ــش و افزای (Leibetseder , آوري (1995

(Rabie Et Al شود  (1997 می زرد   ه مصرف
ــس ــن(کوترنیک بلد رچی ــوك،ماهی، ــاتزیاد يد رخ مطالع
د اد  ه اند  که نشان گوشتی هاي و جوجه ــب اس کره کوترنیکس)،
قابل بطور جیره، د ر کارنیتین ال از استفاد  ه اثر ــد د   ر عملکرد   رش

یابد . بهبود  می توجهی
Santulli & DAmelio 1986, Weeden et al, 1991,)
Lettner et af Schumacher et al 1993, Torreele et al ,

(Hausenblasz et al, 1996 Rabie et al. 1997 c,d
باعث ــذار تخمگ مرغان د  ر ال-کارنیتین مکمل از ــتفاد  ه اس
ابتدائی مراحل طول د  ر مرغ تخم ــفید  ه س کیفیت بهبود
Rabie et al) ــت اس گردید ه تخمگذاري د   وره ــی انتهائ و
میزان که است ه گزارش کرد ر (1995) لیبتسد (.1997 a,b
مقاد  یر د ر ال کارنیتین ــتی که با گوش ماد ران د ر آوري جوجه
به % ــد ند   از 83 ش تغذیه کیلوگرم در میلی گرم 100 50 و
به جهت ــت. یافته اس ــش افزای % 85/3 ــه ب 82/4 و از %87
افزودن آن ــرژي، ان ــم رمتابولیس ال-کارنیتین د ي کلید نقش
می ــتی گوش هاي د  رجوجه چربی تجمع کاهش باعث به جیره

(Rabie et al 1998) گرد   د .
ــان د  ر مرغ آن وزن و ــرغ م تخم زرد    ه بر کارنیتین ال ــرات اث
بصورت تخمگذار مرغان مورد   مطالعه قرارگرفت  ــس  نژاد   بون
، خام پروتئین %18/2 د اراي آنها جیره و شد   ند تغذیه ــتاند  ارد اس
متابولیزم قابل انرژي 2860 کیلوکالري ــید   لینولئیک و اس %2/2

د اشت. برکیلوگرم
به  ــن کارنیتی ال د   رکیلوگرم گرم میلی 50 د  اراي ــره آنها جی

بود. مرغ تولید  تخم سیکل ازآغاز ماه سه مدت
کارنیتین ال ــه ک تخمگذار مرغان کنترل گروه با ــه د  رمقایس
نظررسید مورد وزن به زودتر مرغشان تخم بود  ند ، کرده دریافت

گرم بیشتر بود   . تخم مرغها 2 وزن میانگین و
ــرغ م تخم میزان افزایش ــث باع ماد ر د  رمرغان ــن کارنیتی ال
جوجه ــت قابلی و افزایش غذا تبد یل ضریب و کاهش ــد  ي تولی
گرد    د      و همچنین می ایمنی سطح رفتن د             رآوري  و  باال
سبب ــتی مادرگوش مرغهاي غذایی جیره موجود د  ر ال کارنیتین
انرژي یابد و افزایش مرغ  تخم زرد  ه کارنیتین  ال ــود  که می ش
به کارنیتین  ال و گرد    د     تامین جنین نمو و رشد     جهت الزم 
چربی منبع از حیات اول د  رمرحله کند  که می کمک ها ــه جوج
براي کنند  . ــتفاد  ه خویش  اس تأمین  انرژي براي زرد ه د    اخل
باید   حدود  60 ــتی مادرگوش مرغان جیره هچ، درصد  افزایش

باشد  . د  اشته کارنیتین ال د رکیلوگرم گرم میلی

انرژي جیره: با ارتباط ال-کارنیتین
 

ــی ــاط معن ارتب ــاندادند  که نش همکاران(1998) ــیو ربیع
ــد رش د  وره طول د ر جیره انرژي مقد ار و ال-کارنیتین بین د اري
مواقعی د  ر کارنیتین ال افزود ن وجود  دارد  و گوشتی جوجه هاي
جیره انرژي که است مواقعی از موثرتر ــت باالس جیره انرژي که
با مقاد   یر باالي کارنیتین ال ــتی بین سینرژیس اثر و است پایین
ــتی گوش هاي جوجه غذایی تبدیل و وزن ــش افزای روي ــرژي ان

شد. مشاهد ه
مربوط جیره انرژي سطح تنها به است ممکن پاسخی، چنین

اثر نتایج د ر یعنی جیره باشد. اسید چرب نوع خاطر و به ــد نباش
ال-کارنیتین ــون چ گیرد  ، قرار تاثیر تحت ــره جی چربی ترکیب
بلند حائز زنجیره با چرب ــید هاي ــاز اس س و ــوخت س د ر اساسا
ــرات اث جیره، به ال-کارنیتین ــزود ن ــت، بنابراین اف اس ــت اهمی
ــتی گوش هاي جوجه د  ر ارد . د چربی کاهند ه ــد   و محرك رش
اثر شوند   ، می تغذیه انرژي متفاوت ــطوح س با هاي جیره که با

است. متفاوت ال-کارنیتین
ــش کاه (1998) همکاران و ربیعی مطالعه د  ر ــود  ، وج این با
چربی کاهش د  ر ، اگرچه     mg/kg به  جیره ــرژي ان ــد  ار مق
گوشتی عملکرد جوجه هاي و رشد در اما بطنی موثر بود محوطه

ند اشت. چندانی تاثیر

ایمنی: سیستم تنظیم د ر ال-کارنیتین اثر

گرم  100 میلی از ــتفاد ه اس که گرد  د یاد  آوري ــت اس جالب
ــا ب ــتی گوش هاي جوجه ــذاي غ ــرم کیلوگ ــن د  ر ال-کارنیتی
هفتگی، 6 تا 2 د ر IgG و ها ایمونوگلوبولین مقاد  یر ــش افزای
ــد    کن می ــل عم ایمنی ــتم کنند  ه سیس عنوان تنظیم ــه ب

.(Mast et al ,2000)
آلبومن از ــتفاد  ه اس زایی با دنبال ایمنی به ایمنی هاي ــخ پاس
جیره به کارنیتین ال افزود  ن (4) گرد  ید. گیري اند  ازه گاو ــرم س

د   نبال به را  موش  و انسان  لنفوسیت هاي  تکثیري ــخهاي پاس
ــته گذش د   ر .(Cavazza,1983) د  اد   افزایش میتوژنی تحریک
پیر افراد د  ر خون محیطی ــیتهاي لنفوس توانایی تکثیر د  ر نقص
کارنیتین ال با د رمان د  ر اکتسابی ایمنی نقص ــند رم س با بیمار و

یافت. بهبود  می
. (De Simone et al1982,1993,1994Franceschi et al 1990)
افزایش باعث کارنیتین دهد   ال- می نشان که است ــواهد  ي ش
De Simone)  شود می اي چند    هسته هاي سلول کیموتاکسی
اي هسته هاي تک فاگوسیت ــازي س فعال ، د   ر (et al 1982
کارنیتین کارنیتین به ال ــتیل اس از د  رصد 50 از بیش  ــان، انس
استیل مهم متابولیکی نقش د   هند ه نشان که ــود می ش تبد  یل
تک هاي سلول فاگوسیت هنگام د  ر ایمنی ــخ پاس د  ر کارنیتین

(Kurth et al, باشد (1994 اي می هسته
هیبریدوماي ــلولهاي کشت س به محیط ال-کارنیتین افزودن

ــد    کن ــی تحریک  م را باد  ي ــد   آنتی ــد و  تولی رش ، ــوش م
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ــر مقاد   ی (Berchiche et al 1994 Typlt et al 1991)
ــنهاي واکس به  مربوط اختصاصی باد  یهاي آنتی  از باالیی
موش د   ر کارنیتین ال- تجویز اثر د  ر پنوموکوکال و ــزا آنفلوان
Shay Gravenstein,) ید گرد ایجاد ، کنترل گروه به نسبت
د  اد ه ــان نش (2000) همکاران و Jan Mast مطالعه ر د (1996
و IgGپاسخهاي باافزایش جیره به ال-کارنیتین افزود  ن ــد  که ش

د ارد. نقش ایمنی سیستم د رتنظیم کل ایمونوگلوبولین
ژن (آنتی ،BSA ــه علی ــخ IgA اختصاصی نبود   پاس علت به
کینتیک و IgG با د  ر مقایسه سرم د  ر IgM ــرم)مقاد   یر پایین س
توان می ،IgG و BSA اختصاصی ایمونوگلوبین کل ــخص مش
جیره روي به کارنیتین ال افزودن اثر که کرد ــت برد  اش چنین
اثر منعکس کنند ه ــا اساس ،BSA اختصاصی ایمونوگلوبین کل 

IgG می باشد . روي ال-کارنیتین
از و ــت نیس گذرا BSA اختصاصی IgG ــخهاي پاس افزایش
سازي روز از ایمن 4 حد   اقل تا اولیه سازي روز از ایمن هشتمین
ال-کارنیتین اینکه ــاهده مش و افزایش این یابد  ، می اد امه د وم
اصال BSA د  ارد   یا اختصاصی IgM ــخهاي پاس روي جزئی اثر
مانند باشد   که ال-کارنیتین این د  هنده نشان ــت ند ارد ممکن اس
د هد اما نمی افزایش را ایمنی پاسخهاي ــروع ش ادجوانتها، اغلب
تبد  یل د ر یا و پالسما سلولهاي د ر IgG    تولید د ر اختصاصی بطور
ــن ال-کارنیتی افزود   ن د  ارد. نقش IgG به IgG هاي ــپ ایزوتی
سلولهاي براي کارنیتین مورد نیاز ال جبران کمبود  با جیره، به
هاي جوجه د  ر اختصاصی IgG ــخهاي پاس ایمنی، باعث افزایش
د  ر گوشتی هاي جوجه رشد  میزان ، واقع د  ر شود  . می گوشتی
6 تا هفتگی 2 از هومورال پاسخ آن د   نبال به و واکسیناسیون طول
نشانگر نیاز باال متابولیسم میزان این باشد  . می حد   اکثر د  ر هفتگی
کارنیتین ال سنتزکافی عدم علت باشد .به می ال-کارنیتین به باال
حیوانات این باالي متابولیکی نیازهاي حیوانات جوان ، بد   ن د   ر

گرد  د  . کارنیتین می کمبود  ال- به منجر و شود نمی تامین
همکاران (1994) ــروپ و و همکاران (1993) و گ ــوماخر ش
که هنگامی بلدرچین جوجه و خوکها بچه د   ر که د اد ند     ــان نش
نیاز (حد   مورد مرزي حد د ر سیستئین متیونین+ و مقاد یرلیزین
گردد نسبت می مشخص بیشتر ال-کارنتین اثرات باشند، بد ن)
کافی حد به جیره آمینه در ــیدهاي اس این مقاد یر که به مواردي

است.
ــناخته باد ي ناش تولید آنتی د  ر اثر ال-کارنیتین ــم مکانیس
لیپید  ها متابولیسم ــلولی، س کارنیتین مقاد یر ال بازخوانی است،

بخشد     می بهبود را ــلولی س انرژي تعاد  ل د  هد و می افزایش را 
مقادیر ال کارنیتین دادند  که نشان همکاران (1994) و دسیمون

د   هد  . می کاهش انسان د   ر را TNF-à بخصوص ها سیتوکین

صحرایی، موش د   ر و شوك سپتیک ــی کاشکس هاي نمونه د  ر
نکروز فاکتور و IL,1ß اینترلوکین مقادیر کارنیتین با ال ــان د  رم
(Winter et al د  اد (1995 کاهش )را TNF-à)تومور د   هند ه
انرژي کل را د   ر هموستاز مهمی و نقش حیاتی ــیتوکینها س این

می کنند. بازي باد  ي، آنتی پاسخهاي تنظیم و د  ر بدن
ــه ــد     ک د   اد   ن ــان نش اخیرا (1997) همکاران و ــو د      ي  مارزی
د هد . می کاهش را اسید  ي ــفنگومیلیناز اس فعالیت ال-کارنیتین
کند  . سرامید  ، می سرآمید  تبد یل به را ــفنگومیلین  اس آنزیم این
به منجر که است ــلولی (MRNA) داخل س پیامبر یک مولکول

شود  . می آپوپتوزیس
ال-کارنیتین ــتفاده از ــابی، اس اکتس ایمنی نقص ــند رم س د  ر
همچنین گرد  د. می آپوپتوزیس و سرآمید    تولید کاهش باعث
د  ر آپوپتوزیس د  ر اثر B ــیتهاي Tو لنفوس مرگ  از ال-کارنیتین

می کند   پیشگیري ــتی، گوش جوجه هاي ایمنی پاسخهاي طول
گرد   د   . می ها باد   ي آنتی تیتر افزایش به منجر که

رشد، معیارهاي با حیوانات اهلی تغذیه اي نیازهاي گذشته در
Cook)جان شد   (1996, برآورد می تولید  مثلی و غذایی تبد یل
تهیه هنگام د  ر کنند که پیشنهاد می (2000) همکاران و ماست

اي  تغذیه آورد   نیازهاي بـر د  ر هنگام  
نیازهاي به حتما با ال- کارنتین رابطه د  ر
گرد د  . توجه ایمنی پاسخ

رو
دا

9
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رو
دا

ــه کارنیتین ب ال با رابطه در ــا مخصوص اي تغذیه ــاي ه توصیه
اند   عقید  ه این بر آنها گرد   د . توجه ایمنی سیستم ــخ پاس نیازهاي
پاسخهاي افزایش به تواند  منجر می ال-کارنیتین استفاد  ه از که

عملکرد رشد بهبود   که حالی ــود در ش ژن آنتی اختصاصی IgG
(Baker Sell,1994)  یابد نمی

بصورت IgG ــخ پاس جیره به ال-کارنیتین افزود ن نتیجه د   ر
پاسخهاي افزایش تواند د ر می یابد که می افزایش مد ت طوالنی
باشد . د اشته بیشتري کاربردي اهمیت ــیون در واکسیناس ایمنی
با سرم د  ر اختصاصی IgG مقاد  یر بین ــتقیم مس ارتباط به علت
منجر به کارنیتین ال اثر د ر ــرم س IgG افزایش مرغ، تخم IgG
بنابراین استفاد  ه گردد . می مرغها به تخم IgG انتقال افزایش
باد  یهاي تولید آنتی یا ماد ري بهبود ایمنی باعث ــن کارنیتی از ال

گرد    د  . می تجاري شکل به مرغ تخم از استخراج قابل

کبوترها در ال کارنیتین از استفاد ه تاثیر

د   ر گروهی توسط بخصوص گرفته صورت تحقیقات به توجه با
اثرات ال-کارنیتین که رسد    می نظر به بلژیک، گنت ــگاه د  انش
اي ــابقه مس فیزیکی کبوتران و مثبتی د  ر عملکرد   تولید مثلی
استفاده شد  ه، اي تربیت مسابقه کبوتران مثال د  ر عنوان به دارد ،

بهبود    ــث باع هفته یک مد ت به ال-کارنیتین گرم ــی میل 90 از
(Janssens et al.,1998a).  گردید اسید چرب ساز و سوخت
سنگین تمرین طول انرژي در بهبود مصرف ــبب س چنین هم و
عضله الکتریکی ــک تحری با ــه Janssens) ک et al.,1998b).

شد  . گرفت می صورت سینه
از ــل قب کارنیتین ال ــی خوراک تغذیه با ماد   ه، ــاي کبوتره د   ر
با توان می می دهد  که روي وزن زیادي کاهش مقد   ار ــرواز پ

کرد . حیوانی جبران هاي زیاد  مکمل تغذیه
ــی ــرد   کل عملک (Janssens And De Wilde,1995a)
میلی 80 تغذیه اد امه با تولید مثل چند  ین طول د ر نیز کبوترها
افزایش باعث ال-کارنیتین بهبود  یافت. روز د ر ال-کارنیتین گرم
د    ر ــد ن ب وزن ــش کاه میزان ــد  ن ش کم یا بد ن وزن و غذا ــذ اخ
افزایش ــث باع ال-کارنیتین چنین، هم گردید ، ماد   ر پرند   گان
مقاد   یر و دان ــیره چینه ش افزایش تولید  کبوترها، جوجه وزن
شد . ماد ر کبوتران د  ان چینه شیره د ر و پالسما د ر ال-کارنیتین
ــز نی کبوترها جوجه ــینه س عضله در ال-کارنیتین ــد  ار مق
وزن کاهش ــی از غذای ــره جی ال-کارنیتین ــت. ــش یاف افزای
جلوگیري بود  ، کاهش یافته ــان ش جیره انرژي که کبوترهائی
ــن ال-کارنیتی Janssens) افزود  ن et al 1999a) ــرد . نک
اثرات و NEFA استریفیه غیر چرب اسیدهاي پالسمایی مقد   ار
همانطوریکه د   اد   . کاهش را الکتات و NEFA افزایش از ــی ناش
در کارنیتین ال ــت، اس گردیده ــتی گزارش گوش جوجه هاي د ر

گرد  د  . ایمنی می پاسخ افزایش باعث نیز کبوترها

خالصه

حرکت و ــم متابولیس براي کوفاکتور ــوان عن ــن به کارنیتی
ــن کرب 8 از ــش آنها بی ــر کربن زنجی که ــی ــید         هاي چرب اس
قاد ر تا عمد و است ضروري و الزم انرژي تولید و ــد باش می
چرب ــید هاي اس از انرژي منابع به ــی سترس د میزان ــت اس
د اخل به ــلول س ــاء غش مواد   از انتقال د هد   و افزایش را
مکمل عنوان به تواند   می و ــد   بخش ــرعت س را میتوکند   ري

و (ماهی آبزیان اسب) و گاو خوك، (طیور، د   ام انواع براي غذایی
گیرد  . قرار مورد استفاد  ه گربه) و ــگ خانگی (س حیوانات و میگو)
یافت ــان گیاه بعضی و حیوانات، باکتریها تمامی  د   ر ــن کارنیتی
غلظتهاي با بد ن و مایعات ها سلول تمام د ر د ر بد   ن ــود  . می ش
میشود . ذخیره عضله داخل کارنیتین بیشتر وجود د  ارد . متفاوت
ــالت و عض قلب عضله در در بدن  ــود   موج ــن  کارنیتی از %98

وجود   انواع سلولها تمام د ر کارنیتین کبد  وجود  د ارد . و ــکلتی اس
اسید میتوکند   ریال اکسید  اسیون فاقد   ــلولهاي س د ر حتی د ارد 
قرمز هاي گلبول حتی و ها ــیت گرانولوس و ها مانند   نورون چرب

د ارد  . وجود هستند میتوکند ري فاقد که خون
کارنیتین دي کارنیتین و ال ــري ایزوم فرم د اراي د   و کارنیتین
است کارنیتین ال از نظر بیولوژیکی آن فعال شکل تنها که است
D-L ــمیک فرم راس و Dایزومر دارد  . وجود    طبیعی  بصورت و
ایزومر فرم تنها کلی بطور ــوند ش ساخته می ــنتتیک س بصورت
ویژگی هاي ــت. اس ــد  ه ش توصیه غذایی مکمل عنوان آن به L

است. ایزومر متفاوت د و و فارماکولوژي بیوشیمیایی
براي ــترا سوبس یک عنوان به کارنیتین - ال ــال مث طور ــه ب
د  ي حالیکه د   ر کند می عمل ــفراز ترانس استیل کارنیتین آنزیم
امروزه می کند   . عمل رقابتی مهار کنند  ه یک عنوان به کارنیتین
جلب موجب حیاتی توان برد  ن باال د  ر ــن کارنیتی ال تأثیر قد  رت
و ــابقه حیوانات مس و د  ام غذاهاي به آن افزود  ن ــراوان و توجه ف

است. گردیده خانگی
و گیر نم رنگ و بی ــفید یا س ــتاله کریس پود    ر یک کارنیتین
و بنزن اتر و ــتون د    ر اس نامحلول و گرم الکل و د     ر آب محلول

5/5 است. تا 9/5 بین pH د  اراي آب آن د  ر %5 محلول است.

تواند    می کارنیتین ال هاي مکمل کلی بطور

اضافه شوند بطوریکه بد ن وزن افزایش در باعث -1
هاي گله د  ر وزن افزایش باعث کارنیتین ال کرد  ن
با عبارتی به شود    یا می %10 8 تا میزان به گوشتی

افزایش جیره %0/02 میزان به کارنیتین ال کرد  ن اضافه
گرد   د   . می حاصل %2/5 میزان به وزن

شود   . شکمی چربی میزان کاهش باعث -2
شود   . زرد ه موجود د ر کلسترول کاهش باعث -3

وزن افزایش و گذاري تخم میزان افزایش باعث -4
شود   . ها مرغ تخم

شود  . درآوري جوجه و د رصد   هچ افزایش باعث -5
چند  روز جوجه در زنده ماند ن شانس افزایش باعث -6

شود . مرگ و میر زند  گی و کاهش اول
کارنیتین ال کرد  ن اضافه با زرد ه کارنیتین ال مقد  ار -7
اثر یک افزایش یابد   این می افزایش وضوح به جیره د  ر

است. خوراکی هاي مرغ تخم براي مطلوب
مقابل د   ر را طیور بد ن، مقاومت و ایمنی افزایش با -8

کند  . محافظت می استرس زا عوامل و بیماري
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چکیده
وارد ه میکروبی ــار ب کمی کیفی و هاي میزان و ــو س یک از مصرفی جیره کارآیی و اهلی عملکرد  د  امهاي بین ــی ــاط تنگاتنگ ارتب
طور به طیور یابد . ــی راه پرورش جایگاه به محیطی عوامل خوراك یا طریق میکروبی میتواند  از بار این وجود د ارد . ــوي د یگر س از
بر عالوه ضد  میکروبی ترکیبات  ــند. باش می زا بیماري بالقوه هاي ــم محد ودي علیه میکروارگانیس ایمنی و مقاومت د اراي ذاتی
مغذي و سالم تولید محصوالت در هم قابل توجهی نقش می نمایند  از ایفا پرورش طیور صنعت د هی  سود در که اي عمد ه سهم
پیشگیرانه اصل یک راستاي در و  ها بیوتیک آنتی به مقاوم باکتریایی هاي ــویه افزایش  س به د لیل ــند. طیور برخورد ارمی باش
د ر نمود  . صاد  ر را طیور د ر رشد خوراکی محرك بیوتیک آنتی چهار مصرف ممنوعیت د  ستور 1999 ــال س در اروپا ــیون کمیس
به توان می این روشها جمله از قرار د ارد  . رو پیش در مختلفی غیر د ارویی جایگزین هاي ــهاي حاصله روش جبران خالء ــتاي راس
و ایمنی سیستم هاي محرك اتري، هاي روغن و گیاهان ها، پروبیوتیک ها، پربیوتیک ارگانیک، ــید هاي اس ها، از آنزیم ــتفاد ه اس
بیان خالصه طور به این روشها از یک عمل هر مکانیزم ــتار نوش این د ر نمود . ــاره اش مد  یریتی راهکارهاي و بکارگیري رهنمود ها
غیر صورت به را میکروبی بار آن موجب به بهبود بخشید  ه و را باریک رود ه هضم اگزوژن قابلیت آنزیم هایی افزود  ن خواهد شد .
in-)موجود زند ه د ر هم را میکروبی توانند  فلور خود  می شیمیایی مشخصات به توجه با ــید  ها اس د هند . می کاهش ــتقیم مس
باکتري از هایی ها گونه پروبیوتیک کنترل نمایند . (in-vitro) آزمایش در لوله  یعنی موجود زند ه بد ن د ر خارج هم و (vivo
توجه با می باشند. روده د ر شدن کلونیزه توانایی و باال اي رود ه ــم پایداري ژنتیکی، متابولیس ــیل پتانس د  اراي که بود ه هاي خاص
غیر اجزاء جز "بعضی چیزي که ها بیوتیک پري نمایند . می ممانعت رود ه محیط در بیماریزا از رشد باکتریهاي مختصات این به
بطور غیر وعمال هستند رود ه فلورطبیعی میکرو روي بر انتخابی اثرات از بعضی د اراي باشند نمی مغذي" مواد هضم برخی قابل

به مورد  بسته لذا بوده میکروبی ضد اتري د اراي اثرات هاي روغن گیاهان و گرد ند . برخی می مضر مانع رشد باکتریهاي مستقیم
لنفاوي هاي بافت در زایی ایمنی فعالیت توانند نیزمی خاص هاي تغذیه اي فاکتور از بعضی گرد ند . می مضر رشد باکتریهاي مانع
راهکار گرد  ند. می محیط روده در هاي بیماریزا باکتري شد ن کلونیزه و مانع اتصال طریق بد ین نموده و تنظیم را روده با مرتبط
عمل آنها ممانعت از کلونیزاسیون و زا عوامل بیماري با مقابله راستاي د ر الذکر فوق طرق نیز می توانند   همگام با مد یریتی هاي
بایستی حال عین د ر نمایند . اعمال می خود  را نسبی اثر با واسطه و مستقیم طورغیر به بحث عمد  تا مورد هاي استراتژي نمایند  .
بیوتیک حذف آنتی از ناشی خال پرکرد  ن د  ر توانند اند کی می میزان تنها به ذکرشده هاي ــتراتژي اس از بعضی که ــت د  اش نظر د ر
براي هنوز که آن کالم ــوند . مخلص ش ــوب محس نمی توانند  روش جایگزینی کاملی لذا نمایند . نقش ــد   ایفاي رش محرك هاي
مصرف کامل ممنوعیت که نیست مشخص هنوز حقیقت د ر ندارد. وجود ــنی روش راهکار کامال و بیوتیکها نظریه آنتی جایگزینی
میزان هاي افزایش تواند ازطریق می باال هزینه این نمود  . خواهد اي هزینه چه به پرد اخت مجبور طیور را صنعت بیوتیکها آنتی

گرد  د  . حاد  ث صنعت وري بهره کاهش و کشتارشد ه محصول کیفیت کاهش و بیماریها از ناشی میر و مرگ و وقوع

آخر ســال (د انشــجویان نســب یوســفی امیررضا و جمشــید یان مجید ترجمه: و گردآوري
.D.V.M.PHD باســامی محمد  رضا نظر د کتر تحت مشــهد ) فردوسی د انشگاه د امپزشــکی

مشهد) فردوسی دانشگاه دامپزشکی د انشکد ه (استاد یار

جایگزینی
بیوتیکهاي آنتی

رشد  محرك
اول) قسـمت طیور( پرورش  د   ر
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مقدمه
و متمرکز پرورش هاي د  ر سیستم بویژه آبزیان و د ام، طیور پرورش د ر
گیرند . می قرار استفاد  ه مورد نسبی طور به ها بیوتیک آنتی صنعتی
منظور حفظ سالمت به و د رمانی مقاصد با بیشتر اگرچه این استفاد  ه
با ترکیبات این از مصرف توجهی قابل بخش ــد ، ولی باش حیوان می
ضریب کاهش و غذایی راندمان وبهبود ــد رش ــرعت هد ف افزایش س
که هر هد فی با بیوتیکها آنتی مصرف ــفانه متاس ــد  . باش می تبد  یل
. (Hooge, 2001a)د ارد بد نبال را ها باکتري مقاومت باشد پدیده
اما میگرد د ، بر پیش چند دهه به پد یده این شناخت ــابقه چه س اگر
بیوتیک آنتی ساخت و ــف کش با همگام پد  ید ه از این حاصله عواقب
امروزه نگرفت. قرار تحلیل و ــی ــتی مورد بررس جد ید به د رس هاي
ــکل مش ــریع س معنی افزایش به بیوتیک از آنتی ــرط مف ــتفاد  ه اس
سراسري سالمتی یک بحران به آن تبد  یل بیوتیکی و مقاومت آنتی
د ر ها د ارو این مفرط تجویز که ــت نیس شکی هیچ ــد . جاي باش می
رابطه می توان این کند . د ر می کمک انسان به ایجاد  مقاوت بیشتر
استافیلوکوك و (VRE) ــین وانکومایس به مقاوم به ظهورآنتروکوك
استفاد ه از آنتی البته نمود . (MRSA)اشاره سیلین مقاوم به متی
و د ر یابند می منظورتولید غذا پرورش به د امهایی که ها د ر بیوتیک
ها انسان در بیوتیکی مختلف مقاومت آنتی ــطوح ایجاد س نتیجه آن
استفاد ه از از تر انگیز بر بحث است. نقاد انه مورد بررسی دقت نیز به
آنتی از ــتفاد ه اس طیور و د ام بیماریهاي د رمان د  ر میکروبی مواد  ضد

باشد. می راند مان افزایند  ه رشد و محرك بعنوان بیوتیکها
زئونوتیک ــاي ه باکتري ــه عوامل پاتوژن ازجمل که ــت نیس ــکی ش
طریق از و سالمونال ، کمپیلوباکتر مانند و د ام) انسان بین ــترك (مش
باکتري لذا ــوند . ش می منتقل ــان انس به از حیوانات غذایی زنجیره
انسان مستقیم به توانند بطور می خاص بیوتیک آنتی مقاوم به هاي
به فلور را آنتی بیوتیک به مربوط به مقاومت ژن یا اینکه منتقل شد  ه
مقاومت پد یده ماهیت کنند . منتقل ــان انس گوارش د ستگاه طبیعی
و فراوانی میزان ــود ن مبهم ب همچنین ها و بیوتیک آنتی ــل مقاب د ر
مهمترین از خاص ــاي ه آنتی بیوتیک به ــاي مقاومت ه ژن ــار انتش
که با اطالعاتی د  ارند. ــتر بیش فهم به نیاز که ــند باش می موضوعاتی
ــخ پاس سواالت از برخی به نمی توان ــد باش ــترس می د  س اکنون د ر
کمیتی چه نمود که ــخص توان مش می ــما چگونه ش مثال د  اد  . بطور
آنتی مقاومت پد ید ه از ــی ناش ــان انس در بیوتیکی مقاومت آنتی از

؟ است درحیوانات بیوتیکی

ــل حد اق به ــراي ب مد ون ــتراتژي اس نیازمند یک ما ــک ش بدون
اکوسیستم د ر کل بیوتیکی آنتی مقاومت انتشار ــاند ن میزان رس
اغلب مد  یریت خطر هاي حل راه که د  انیم می چه باشیم. اگر می
تا دانش واقعی. شوند طراحی می ملموس آنها پایه مفید بودن بر
هاي مقاوم ــري افزایش باکت و انتقال ــت  اهمی افزایش ــطه بواس
تصمیم 1999 ــال س د ر اروپا اتحاد یه ــی، غذای زنجیره ــق طری از
بیوتیک محرك رشد (ویرجینامایسین، آنتی چهار مصرف گرفت
کند. ممنوع را ــین) باسیتراس زینک و تایلوزین ــین، اسپیرومایس
اتخاذ کارانه ذیل ــه محافظ اصل ــاس اس بر ــی سیاس حل راه این
پیرامون جبرانی قابل غیر زیان یا تهد  ید جدي حالتی "د ر ــد: ش
نمی ــد ، باش ــته وجود داش خاص محیطی ــت زیس مخاطره یک
به براي اي ــه بهان را علمی ومکفی کامل ــات اطالع فقد ان ــوان ت
احاله و خاص مورد آن تهد ید ــري د ر گی تصمیم اند  اختن تعویق
اعالمیه پانزد ه (اصل نمود  " زیان ــود و س میزان ــبه محاس به آن
خود را تمایل اروپا اتحاد یه بعالوه .(1992 ریو، محیطی ــت زیس
و رشد (فالومایسین هاي محرك بیوتیک ــایرآنتی س حذف براي
اظهار سال 2006 تا ــین) الینومایس و / موننسین ــین آویالمایس
مقاالت مطالعه ــتر بیش اطالعات کسب  منظور به ــت. اس نمود ه

گردد . پیشنهاد می لیتراتور متعدد  در مروري
حاصله مقاومت آنتی بیوتیکی کاهش آنکه ممکن است ذکر شایان
افزایش میزان به ــد خود  منجر رش محرك بیوتیکهاي آنتی از حذف
ــود ش مقاصد  د رمانی با ها بیوتیک آنتی مصرف افزایش و بیماریها
پد  ید ه کاهش ــتاي راس د  ر حرکت آغاز نقطه ــد  که میرس نظر به . 
محرك اي ــه مرحل و تد ریجی ممنوعیت ــی بیوتیک آنتی مقاومت
ــگیري از راهکارهاي جایگزین پیش به به عنایت کافی ــد و رش هاي
مد یریتی به فاکتورهاي ویژه ــه توج و بذل بیماري حدوث و حضور
اقد ام ترین ــی اساس است بد یهی ــد  . باش مولد غذا تولید د امهاي د ر
ورود براي آنها ــالمت س کردن فراهم مولدغذا د امهاي پرورش د ر
بزرگ مشکل یک غذایی منشا با عفونتهاي است. غذایی زنجیره به
اقتصاد کشورها بهد اشت عمومی و حال گسترش براي در احتماال و
با هاي عفونت از ــی ناش مرگ ومیر و تبیین تعیین البته ــد . باش می
ویژه مراقبت سیستمهاي است. دشوار کاري عمل د  ر غذایی منشا

ــد   توانن می ند رت به خاص پاتوژن عامل ــک ی براي جاري ــاري و س
به ــد . دهن ارائه وقوع بیماري از را ــتماتیکی سیس و اطالعات کامل
یک براي نظارت و مراقبت هاي سیستم کرد  ن عملیاتی براي عبارتی
ویژه د ر مورد آن ــرایط ش بسیاري از ــت اس ممکن زا عامل بیماري

نشود . نظرگرفته در پاتوژن
ــی آنت ــدون دامپروري ب که ــود د ارد ــند الیلخوبیوج بنابرای
اندازه د ر همان و به نمود ه ــن وتمری تدریج ترویج به را بیوتیک
رشد باشیم ــب براي محرکهاي هاي مناس جایگزین جستجوي
انتقال از و محدود  کرد ه حیوانات در را بیماري ــاید   بتوان تا ش
آنتی هاي مقاومت انتقال و کاسته غذایی ــا منش با هاي پاتوژن
فواید  آنتی بر مروري مقاله د راین ــاند . رس حد اقل به بیوتیکی را
نتیجه عنوان به گرفته و ــد صورت محرك هاي رش بیوتیکهاي
به غذا افزود نی ومواد غذایی ترکیبات د ر الزم برتغییرات ــري گی
تد ریجی حذف از ــی ناش خسارات ــاند ن رس حد اقل به منظور به
آشفتگی گونه هر ایجاد بد ون طیور پرورش در ها بیوتیک آنتی

شود. تاکید  می آن پرورش و رفاه طیور در

رشد محرك هاي بیوتیک آنتی عمل مکانیسم

بهبود د ر (AGPs)  رشد محرك هاي بیوتیک آنتی ــک ش بد ون
مقاالت اند . بود  ه د خیل طیور سالمت افزایش و حیوانات عملکرد
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بیوتیک آنتی عمل ــم مکانیس د ر خصوص جزئیات متعد د ي مروري
ــی آنت توجه قابل اثرات ــه ب ــاهد ات مربوط مش ــد و محرك رش هاي
آنتی عمل مکانیسم است. شد  ه ــته نگاش رشد   محرك هاي بیوتیک
مهار پذیرد : می صورت ذیل ــهاي رشد  به روش محرك هاي بیوتیک
د ر اختالل یا مهار سنتز اسید نوکلئیک باکتریها، سلولی جد اره سنتز
می گیرد. صورت پروتئین سنتز مهار یا رقابتی آن، مهار ــیون فونکس
از با یکی ــا ه بیوتیک آنتی مقابل در نیز ها باکتري ــر ــویی د  یگ س از
یا تغییر ها، نمودن باکتري فعال غیر می نمایند : مقابله ذیل روشهاي
کاهش و (Binding site) تماس مکان و هد ف هاي آنزیم ــل تعد ی
باکتري. سلولی (active efflux) ترشح فعال (uptake) یا جذب
از جرم ــاري ع حیوانات ــد د ر رش محرك بیوتیک هاي مصرف آنتی
ــاله مس این ــت. ارزش اس گونه فاقد هر  (germ-free animals)
پایه بر ــتر بیش د اروها این تاثیر د ارد  که ــاره اش نکته این به وضوح به
روي ــر ب متقابل اثر ــا ت ــت اس ــتوار ــان اس س ضد  میکروبی خاصیت
می میکروبها ــا ب ایمنی ــتم سیس چالش حیوان. فقد ان ــوژي فیزیول
ــن ای ــد ود  نماید . مح ــد را رش هاي محرك به ــخ پاس وضوح تواند به
د هد . می رخ گوارش ــتگاه د س فلور میکرو پیرامونی محیط در چالش
تدریج به ــد ه آم بیرون تازه از تخم هاي جوجه ــتریل اس تقریبا رود ه
ــیون براي کلونیزاس باکتري مختلف هاي گونه و رقابت ــه نبرد صحن
ــت جمعی گردد . می روده در آنها ــی جایگزین و (colonization)
فیزیکی-شیمیایی شرایط پایه بر گوارش د ستگاه موجود د  ر میکروبی

گیرد . می شکل ارگان این مختلف هاي قسمت
از ــی غذای ــواد ــریع م س انتقال د اراي ویژه ــرایط ش د لیل به ــور طی
د ر پایین ــیار بس pH ــطه واس به .(1 ــکل باشند (ش می گوارش لوله
داري ــکل معنا ش به دوازد ه به ورودي غذاي معد  ه، ــنگدان/پیش س
ــی، گوارش وجود آنزیم هاي د لیل به باکتریایی کمتري دارد . جمعت
ضد میکروبی، ترکیبات باالي غلظت حضور ــیژن و باالي اکس ــار فش
با ــه مقایس د  ر د وازد هه، د ر باکتري ــد رش صفراوي، هاي مانند نمک
قسمت د ر است. همراه بیشتري محد ودیت از رود ه، قسمتهاي ــایر س
ــی ــد  باکتریای رش براي و نمود ه تغییر محیط ــه از دوازد  ه بعد ــاي ه
کاهش و اکسیژن فشار کاهش واسطه به تغییر این شود . می مساعد  تر

بازجذب د  ر نتیجه ــدي (تا ح صفراوي هاي و نمک ها آنزیم ــت غلظ
(deconjugation) ــی زد ای کونژوگه پد ید ه ــطه واس به تا حدي و
گسترد ه فرار د  لیل به گیرد. می صورت صفراوي هاي نمک میکروبی
جذب، ــه پروس زاد (endogenous) و د رون هضم ــواد مغذي از م
ــک باری ــی رود ه انتهای ــمت هاي قس د ر میکروبی جمعیت ــل تکام
(میکرو ــی ریزبینی شناس ــکل ش رابطه این د  ر گرد د . می ــاهده مش

د ارد. غالبی اثر رود ه فیزیولوژي و مورفولوژي)

اي ــته نشاس غیر ــاکارید هاي س پلی باالي ــره هاي باغلظت د ر جی
ــدي تا ح وجذب هضم ذرت) مقابل د  ر جو ــبنده (مانند  گند م، چس
انتهایی ــمت قس د  ر آن تکثیر میکرو فلور نتیجه ــود که ش مهار می
و کولون ــکوم س د ر میکروبی جمعیت د یگر ــوي س از ــت. ایلئوم اس
تخمیرجیره. قابل مواد باشد تا می هضم قابل غیر مواد پایه بر بیشتر
ــیار بس د وگروه بر ــتمل مش گوارش د ر لوله میکروبی هاي جمعیت
لوله اپیتلیوم به متصل هاي میکروب جمعیت یکی ــند  . باش می مهم
یا متصل آزاد هاي میکروب د یگري و ها) (مانند الکتوباسیل گوارش

روده. مواد معلق در مجراي به
عملکرد روي را بر متفاوتی تاثیرات فوق الذکر میکروبی جمعیتهاي
طبیعی ــش بنابراین چال ــند. باش می د ارا میزبان حیوان ــالمت س و
مختلف هاي محرك ــر موث د وز میزان و فعالیت با طیف ــی باکتریای
محرك بیوتیکهاي آنتی به پاسخ باشد . می د ارا را متقابلی ــد اثر رش
متعددي عوامل پایه بر عمد تا که بود  ه متنوعی د امنه داراي ــد رش
استوار جیره) افزایند ه ویسکوزیته (اجزاء نوع جیره و همانند محیط
با باال، مولکولی وزن دلیل به ــد عمدتا رش هاي محرك ــد . باش می
د  ارا را رود ه از جذب می شوند قابلیت ــتفاد ه اس جیره د ر که غلظتی
این از ــید یوز) ضد کوکس داروي (نوعی یونوفورها البته ــند . باش نمی
کشتار منع زمان است که یک ضروري مستثنی می باشند لذا قاعد ه
مکان اصلی بنابر این گرفت. نظر د ر د  ارو این روزه براي تا پنج ــه س
ــد د ي متع ــد . موارد باش می گوارش لوله د ر بیوتیکی آنتی ــت فعالی
مثل ) آنان ــل متفاوت عم ــم علی رغم مکانیس ها، بیوتیک ــی آنت از
می نیز ــد محرك رش اثرات داراي ،( مهاري غلظت هاي تفاوت د ر
1 آورده شماره جد ول د ر مفید ي بند ي جمع ارتباط این ــند. د ر باش

است. شد ه
مصرف از عملکرد د  ام حاصله رشد و افزایش که شد ه است مشخص
گونه تعد یل و تغییر از طریق رشد  عمدتا محرك هاي بیوتیک آنتی
آنها د یواره تر ساده ساختار د  لیل به روده باکتریایی مثبت گرم هاي
teichuronic اسید و teichoic اسید و پپتیدوگلیکان از (متشکل
ساکارید) لیپوپلی از گرم منفی (متشکل هاي گونه با ــه مقایس در (
لوله را در میکروبی مختلف هاي ــد گونه رش محرك هاي می باشد .

عملکرد  روي روده اثرات جانبی میکروفلور و نمود ه متعاد ل ــوارش گ
د ر ــر تغیی ــد  : ــران می نماین جب ذیل هاي ــم مکانیس را با ــوان حی
آن فراساختار د ر توجه قابل تغییر با گوارش لوله د یواره ــاختمان س
بوسیله روده ــی پوشش جایگزینی الیه کاهش ،(ultrstructure)
صرفه ، گوارش ــتگاه د س نگهد اري متابولیکی انرژي جویی د ر صرفه
د ر و مهار رقابت تخمیري فعالیت مهار طریق ــواد  مغذي از م جویی
جذب بردن باال ، لوله گوارش د ر نفع میزبان به ــذ مواد غذایی اخ
د ستگاه (up-regulation) پاسخ ارتقاء ، بدن متابولیک توانایی و
سروزیت مانند پلی ثانویه هاي ناشی هاي بیماري کاهش و ایمنی
پرفرنژنس. ازکلسترید   یوم ناشی نکروتیک انتریت و E.coli از ناشی
دو (flavomycin) فالومایسین و (Avilamycin) آویالمایسین
اتحاد یه دام خوراك بازار د ر ماند ه ــد باقی محرك رش بیوتیک آنتی
پرفرنژنس کلستریدیوم مهار فعالیت آویالمایسین د ر می باشند. اروپا
Zinc- مانند بیوتیکها آنتی از د ارد . به عالوه بعضی ــتري بیش تاثیر
با رابطه د ر را ــذب ج از پس ــم ــی توانند   متابولیس م bacitracin

بخشند . بهبود گرمایی تحمل
تاثیر بر براي ممکن مختلفی شوند راههاي رشد حذف اگر محرکهاي
بیوتیک آنتی تجویز بد یهی روش ــود  دارد. وج رود ه میکروفلور روي
باعث شک بد ون استفاده صورت د  ر باشد که می د رمانی د  وزهاي با
که جایی تا گرد د . می ــانی هاي انس پاتوژن احتمال مقاومت افزایش
هیچ شود ، می ــد مربوط رش محرك هاي بیوتیک آنتی به جایگزینی
حذف جایگزین کامل طور توانند به نمی ــنهاد ي موارد  پیش از کد  ام
استراتژي هاي از بعضی باید تاکید کرد  که بشوند  . ها آنتی بیوتیک 14
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رشد  هاي محرك جایگزینی به حد کمک د ر تنها
ها روش این آنها. کامل جایگزینی ــند نه می باش
عمل مستقیم غیر هاي مکانیسم طریق از عموما
جایگزین عنوان به که دیل ــتی می نماتند . لیس
و نبود ه ــود جامع ش می ارائه بیوتیکها آنتی هاي
وجود نیزممکن است محصوالت دیگري احتماال
هاي آنتی بیوتیک د اشته باشد که در جایگزینی

رشد ارزشمند باشند . محرك

جایگزین هاي روش عمل طریقه

بطور که هایی (آنزیم اگـزوژن هاي 1.آنزیم
شوند) می اضافه جیره به دستی

(NSP)اي ــته نشاس ــر غی ــاکارید هاي س ــی پل
ــات ترکیب ــی از گروه ــور طی د ام و ــوراك درخ
خواص و شیمیایی ساختمان نظر از ــتند  که هس

پلی باشند  . می ــیار بس واحد تفاوت فیزیولوژیکی فعالیت فیزیکی و
پکتین، ــلولز، (همی)س بر ــتمل مش اي نشاسته غیر ــاکارید هاي س
ــیون (فراکس ها بتا-گلوکان و ها ــیالن آربینوکس ــاکارید  ها، الیگوس

ــالت واجد  ــند  . مهمترین غ باش ) می حل قابل غیر و حل ــاي قابل ه
متغیر ــطوح س حاوي جو) و (گند م او-کاروتنوئید ها پایین ــطوح س
شیمیایی ترکیبات از نظر که بود ه اي نشاسته ــاکارید هاي غیر س پلی
ــند . باش می متفاوت نیز ها بتا-گلوکان و ها ــیالن آرابینوکس همچون
اثرات اي ــته نشاس غیر ساکاریدهاي پلی آن ــط توس که مکانیسمی
ــوله کپس ــت. نمایند  پیچیده اس می اعمال را خود اي  ضد تغذیه
در د ستگاه تغییرات ــطه کاهش  هضم  بواس یا و مواد مغذي ن نمود
اثرات از تواند می (gastrointestinal modifications) گوارش
نشاسته غیر ساکاریدهاي پلی چسپند ه طبیعت موادباشد . این مستقیم
د  رطیور ــواد   این م اي ضد تغذیه اثر ــن دلیل براي اولی (NSP) اي
کاهش موجب رود ه محتویات ویسکوزیته و حجم افزایش زیرا باشد . می
مورد لیپید ها) د ر (بویزه گوارشی ها آنزیم و ها سوبسترا انتشار میزان
پلی شود .بنابراین، غلظت می موکوس سطح د  ر اثر متقابل مانع شد ه و
میزان با ارتباط معکوسی گند  م د ر محلول اي نشاسته ساکارید هاي غیر

باشد . می د ارا گوشتی جوجه د ر آن متابولیزابل انرژي
بر روي NSP ــبند ه مواد چس ــتقیم مس اثر بر ــد  عالوه میرس بنظر
مستقیم اثرات غیر بعضی گوارش، دستگاه و مورفولوژي فیزیولوژي

مواد  بکارگیري و توانند  در جذب می ــد که باش ــته داش وجود نیز
تواند مربوط می مستقیمی غیر اثر چنین ــوند . ش تلقی موثر مغذي
توان می را ــور ــد (فعالیت میکروفل باش گوارش میکروفلور لوله ــه ب

ــید  ) مانند اس VFA)فرار چرب ــیدهاي اس غلظت اندازه گیري با
آورد ). ــت بدس رود ه د ر اسید بوتیریک و اسید پروبیوتیک ــتیک، اس
پلی پایین مقاد یر ــاوي ح جیره هاي با طبیعی محیطی ــرایط د ر ش
باریک روده د ر غالب میکروبی جمعیت اي نشاسته غیر ساکاریدهاي
باشند د ر حالیکه د ر میکروفلور هوازي تخمیري می هاي بی باکتري

(مانند  مقاوم هاي هوازي ، باکتري غالب میکروبی جمعیت ــکوم س
(2 شکل باشند ( پرفرنژنس) می کلسترد  یوم

می  (مستقر) ــکوم کلونیزه س کوچک و اپیتلیوم رود ه د ر ها باکتري
فرار چرب هاي ــید اس غلظت NSP، از غنی هاي جیره ــوند . د ر ش
فلور میکرو همراه تکثیر زیاد به تخمیر (بواسطه لومن ایلیوم د ر فقط
انتهایی لوله ــه فعالیت فلور اینک بدون یافته افزایش کنند ه) تخمیر
به جیره آنزیم افزودن یابد . در حالیکه تغیییر (Hindgut) گوارش
و ایلیوم د ر فرار چرب اسید هاي غلظت کاهش NSP از غنی هاي
با تخمیر قابل مواد و د  اشته بدنبال را سکوم د  ر اسیدها این افزایش
تولید ي انرژي سهم طیور د  ر شود . می وارد  سکوم کم مولکولی وزن

نیست. فرار زیاد اسیدهاي چرب از
ذیل  شرح توان به می را NSP د  ر آنزیمهاي ــمهاي مطلوب مکانیس
انتقال باریک، در رود  ه مواد گوارشی کاهش ویسکوزیته با نمود : عنوان
می حاصل مواد  غذایی هضم سرعت افزایش و شد ه سریعترمواد هضم
میکروارگانیسم کمتر براي زمان کمتر و نیز بنابراین سوبستراي شود.
آند وژن آنزیمی هضم در نتیجه ــود . ش می فراهم کنند ه تخمیر هاي
اثرات ها آنزیم ــود . ش می برقرار مجددا باریک رود  ه د ر موثري و نرمال
عملکرد  طیور روي بر محلول اي نشاسته غیر ساکارید  هاي جانبی پلی

نمایند. می نیزخنثی را
کارایی و گند م ــل متابولیزاب ارزش انرژي بین ارتباطی ــن همچنی
ــی کارای عالوه ــه ب وجود دارد  . NSP هاي ــم ــتی متناظر آنزی زیس
پذیري ــباع اش د  رجه و چربی میزان ــا ب NSP هاي آنزیم ــتی زیس
مفید بود ن امکان تخمین چه اگر ــد  . باش می مرتبط نیز گند م جیره
ــی میکروب جمعیت انتخابی ــش کاه و مربوطه ــواد غذایی بهبود م
NSP واسط هاي متابولیت ــواهدي وجود دارد که ش وجود ند ارد  .
هنگام وجود   میکروفلور در د هد   کاهش می را هضم ــرعت که س
آنزیم آن کاهش ــد . د لیل نبود آن می باش از ــیار فعالتر بس رود ه 
د ر میکروبها یافتن ــتقرار اس و هاي صفراوي نمک و ــی گوارش هاي
وجود  نسبی عد م د لیل به اروپا، اتحاد یه د ر باشد . می جذب ــطوح س
جیره د ر ــا مخصوص آنزیمها کاربرد بیوتیکی ــد آنتی رش محرکهاي
نهایی اثر گذشته این از شد . ترخواهد ــترد ه گس کم کیفیت هاي

ــا مانند  ه پاتوژن از بعضی تواند تکثیر می متعادل ــک میکروفلور ی
چرب اسیدهاي را کاهش د هند . E.coli و پرفرنژنس ــتردیوم کلس
caecal)ــکومی س حمل میتوانند پروپیوتیک) ــید فرار (عمدتا اس
را کلسترید یوم و کمپیلوباکتر ــالمونال، س هاي جمعیت (carriage

بافت کاهش د هند. این در

2.اسیدها
موجود بوده طبیعت در ــترد ه گس به صورت ارگانیک هاي ــید اس
بافت هاي ــا وی گیاهان ــی طبیع اصلی ــزء ازاج ــوان یکی عن ــه ب و
میکروبی تخمیر طریق از ــید  ها اس این ــند  . باش می مطرح حیوانی
تولید برزگ طیور از رود  ه ــهاي زیاد ي بخش د  ر  کربوهیدراتها
که ــیدها اس ــیمیایی و ش خصوصیات  فیزیکی از  میگرد ند. بعضی
جد ول 2 د ر شوند می (acidifiers) شناخته ــید مولد اس عنوان به

است. شد ه آورد ه
ــیم  پتاس و ــد  یم س بصورت نمک هاي آنها از ــیاري بس ــن  همچنی
اسید ي امالح استفاده از مزیت باشند. می نیز د ر دسترس کلسیم و
تر آسان و استفاده بو بود ن عام، بد ون صورت تنها به اسید جاي 15به
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جامد بود ن به علت خوراك فراوري مراحل مختلف ترکیبات در این
خاصیت ها کمتر نمک این عالوه بر باشد. می آنها فرار شکل عد م و

شوند. می حل آب د  ر بهتر و د  اشته خوردگی
بهترین از یکی خاصیت اسید  زایی غذایی، بر عالوه اسید  هاي ارگانیک
ضد میکروبی اولیه خاصیت ــوند . ش می ــوب نیزمحس مواد نگهدارند ه
به بعضی ود ر کنند ه رشد  باکتري مهار گونه ها از بعضی (د ر ــید ها اس
آب جیره و pH در کاهش به مربوط ــد باکتري) رش تاخیر اند اختن
اثر میکروبها) pH محد ود ه وراي (د ر pH کاهش باشد  . می مصرفی
د  ارد  . فعالیت میکروبی جمعیت کاهش و ــلول س روي بر ــتقیمی مس
یکسانی مکانیسم پایه بر عمدتا (in vivo) زند ه موجود د ر اسید ها
همراه ــنگد ان س معده و پیش نمودن ــیدي باشد: اس می ــرح ذیل بش
کیموس حفظ و پپسینوژن-پپسین تبد یل روي بر ــب با اثرات مناس
نوع و pH محد ود ه به (بسته ها میکروارگانیسم گزند از (chymus)

. باشد می میکروارگانیسم)
یونیزه غیر ــکل ش حالت از ــید  در تغییر اس توانایی همه از مهمتر
به آنرا تبد یل ــد ، محیط می باش pH پایه بر که ، یونیزه ــکل ش به
وقتی نماید. می ــب مناس غیر ــب یا مناس ضد میکروبی ماد ه یک
ــاي غش تراواي پرد ه نیمه از راحتی د  ارد  به غیر یونیزه ــید حالت اس
شود. می سلول ــم وارد  سیتوپالس کند و می عبور ــم میکروارگانیس
یونیزه شکل میباشد واسید به 7 برابر تقریبا pH ــلول س د رون د ر
ــردن ک متوقف و جد اکردن ــن حالت باعث ای در ــید اس آید . می د  ر
و و کاتاالزها) ــیالزها (مانند د کربوکس شده سلولی آنزیمهاي عمل
می فراهم نیز را مواد  غذایی انتقال ــد ن سیستم ش متوقف موجبات
PKa (pH ــه پای میکروبها بر ــار مه ــید د ر اس یک کارایی نماید  .
آن ــد ) ــته باش داش یونیزه ــید حالت درصد اس 50 آن د ر که اي
خاصیت ــند باش باالتري Pka د اراي که ارگانیکی ــیدهاي است.اس
کاهش طول زنجیره و افزایش با کلی به طور محافظتی بیشتري د ارند .

یابد. می ضدمیکروبی افزایش پذیري کارایی اشباع درجه
ــیمیایی فرمول ش ــند : باش می موارد ذیل ــامل ش موثر فاکتور هاي
که اسید ، PKa ارزش زنجیر بلند )، مقایسه با د ر (زنجیرکوتاه اسید
باشد ، ارگانیک می آن هید روکسیالسیون زنجیره و طول به مربوط
بود  ن (esterified)استري) شیمیایی شکل بودن، ارگانیک غیر یا
ــدون ب ــا ی د ار ــش پوش نبود ن، بود ن یا نمک د ار ــید ، اس نبود ن یا
واالنسی اکی براي شاخصی عنوان (به مولکولی وزن ، بود ن پوشش

ــید   اس (MIC-value کنند ه مهار غلظت ترین پایین عیار ، آن)
درصد براي 0.2 ــید فرمیک، 0.15 تا اس درصد  براي تا 0.15 0.1)
میکرو ، نوع ( اسید  الکتیک براي 0.4 تا 0.25 ــید  پروپیونیک و اس
در مکان وموقعیت گونه حیوان، مخمر) ، (باکتري، قارچ، ارگانیسم
خوراك بافري ظرفیت و تیپیک) میکروبی فعالیت (با گوارش ــه لول
ماتریکس یک با چرب هاي ــید اس نمود ن ــوله میکرو کپس مصرفی.
ضد میکروبی د ر اثرات براي اعمال تد ریجی  ــازي آزاد س با قابلیت

عالوه بر است. گوارش ضروري ــتگاه د س انتهایی قسمتهاي طول
زنجیره با وجود  اسید  هاي چرب است که آن گر شواهد  بیان آن
اسید همراه مانند  کاپروئیک ، کربن اتم 12 تا 8 طول (به متوسط
اسید هاي کارایی ممکن است د ر میزبان) کمتر جذب ــرعت با س

بهبود بخشد  . را کوتاه زنجیره با چرب
بر عالوه باشد زیرا می بیشتر ها نمک با مقایسه د ر اسید ها اثرات
از یک هر باشد. می مطرح نیز آنیونی اثرات آن اسیدیته خاصیت
مربوط که بود ه خاص ضد میکروبی فعالیت دامنه داراي اسید  ها
ــاختمان د یواره س ــید  ، اس آن خاص pH د امنه چون عواملی به
می کوارش د ستگاه میکروفلور سلولی د رون فیزیولوژي و سلولی
مورد استفاده آلی اسید  هاي مخلوط فارم شرایط د ر معموال باشد.
و افزایش داد  ه را ــات د امنه اثر این ترکیب امر این گیرد. ــرار می ق
شد ه داد ه نشان شود  . می مختلف ــیدهاي اس کیفی ارتقاء موجب
جیره نمونه یک به ــده ش (اضافه آلی ــید هاي اس مخلوطی از که
د  اروي با مثبت جیره کنترل نمونه یک مقایسه با د  ر منفی کنترل
توانسته هرکیلو) ازاء به میلیگرم 50 د  وز با ــین زینک-باسیتراس
د  ر را ــتی گوش هاي میر جوجه و مرگ از ــی بخش تنها که ــت اس
طرف از نماید . جبران E.coli از ــی ناش ــروزیت س پلی بیماري
اي تغذیه ارزش مبین آل در شرایط محیطی اید ه مشاهد ات د یگر
اسید هاي از مخلوطی ) اسید ها د  ار پوشش مخلوط براي ــان یکس
سیلیکات چرب، اسید هاي کننده محافظت ماتریکس یک با آلی
به ازاء میلیگرم 15 د  ور با ــن فالومایس و گلوکوپپتید  ها) ــفو وفس

است. بود ه زنده وزن کیلوگرم هر
روي بر اول وهله د ر فرمیک ــید اس از نظر فعالیت ضد میکروبی
موثر ــالمونال س و کولی ــیا مانند اشرش باکتریها وبعضی مخمرها
ــبی نس قارچ ها د  اراي مقاومت ي LA و ها ــد . باکتري باش می
یک عنوان به هستند . اسید استیک ــید فرمیک اس مقابل اثر د  ر

در و بوده باکتریایی هاي گونه از بعضی ــد رش ــگیرانه پیش ماد ه
مهار می را قارچها و ها ــد مخمر کمتري رش به میزان حال عین
این . ــت اس ها قارچ روي ــید پروپیونیک بر اس عمد ه کند  . تاثیر
روي اثر بدون و ها ضد  باکتري بر ضعیفی فعالیت ــید  داراي اس
متابولیزه را ــید توانند این اس می مخمر ها ــد . باش می مخمرها
ضد بر ــید فرمیک اس (MIC) کنند ه مهار غلظت کنند. حد اقل
اثر ضد میکروبی ــت. اس ــید  استیک اس برابر پنج تقریبا E.coli
حالیکه باشد د ر می ها باکتري روي بر ــتقیما مس اسید الکتیک
به کنند  . متابولیزه آنرا توانند می ها مخمر و قارچها از ــیاري بس

اسید  به نسبت ضد میکروبی کمتري اسید سیتریک اثر کلی طور
میکروارگانیسم ــبی نس قابلیت امر این د  لیل د ارد. ارگانیک هاي
می آن پایین PKa همچنین و ــید اس این کرد  ن متابولیزه ها د  ر 16
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ــیار بس مخمر ها و ها بعضی باکتري ضد ــید   مالیک بر اس باشد .
باکتري بعضی و قارچها و ها مخمر ــوربیک ــت. اسید  س فعال اس
ــید هاي اس اینکه افزود ن امکان این عالوه بر کند می مهار را ها
منبع انرژي با یک عنوان بتواند به طیور خوراك ــتر د ر بیش آلی
نماید  نمیتوان عمل د ستگاه گوارش طیور از جذب سریع سرعت
بر مهاري اثر د اراي ــید فرمیک اس شرایط بیشتري د ر رد  نمود .
ذکر شود  که بد نیست است. ها هاي میکروارگانیسم روي آنزیم
نیز را کمپیلوباکتر سالمونال و ــح ترش کاهش ارگانیک اسید  هاي

اسید  چند از مخلوطی معموال طبیعی حالت د ر شوند. می باعث
از ترکیبی و گسترد ه طیف د  اراي مخلوط این گرد د . می استفاد ه

می باشد. مناسب کیفیت چندین اسید با
میکروارگانیسم برخی تکثیر از ــتن کاس اسید ها با ــت ممکن اس
کارا ــور یک میکروفل القاء ــا ب خود  را نهایی ــر اث بیماریزا، ــاي ه
با ــه مقاس در که نمود گیري نتیجه بتوان ــاید ش نمایند . اعمال
و بیشتر محدود یت آلی اسیدهاي ــد، رش محرك آنتی بیویکهاي
د ستگاه باکتریایی هاي جمعیت علیه بر را کمتري اثر یکنواختی
د  سترس شواهد ي در این بر ــند . عالوه باش می د ارا طیور گوارش
چربی ــید هاي اس بویژه آلی، اسیدهاي حضور د  ر ــد که باش می
حاد ث گوارش د ستگاه رشد مخاط افزایش ، اسید بوتیریک چون
مشاهداتی به مربوط حد وث حال د ر بالقوه معضل یک شود. می
زنجیره کوتاه با چرب اسیدهاي آلی و اسیدهاي آن که د ر ــت اس
بیماریزاي عوامل ماند ن زنده قابلیت افزایش موجبات (SCFA)
بوده را پایین pH معرض که د ر ــید ي به اس ــاس زاد حس غذا
ــید ي اس تحمل القاء ــطه بواس این پد یده ــت. آورده اس فراهم
ــدت ح افزایش با ــط مرتب اي ــد  ه پد  ی ) (acid-tolerance)
شرایط معرض د  ر باکتري که ــرایطی ش د ر ــم ها) میکروارگانیس

شود. ایجاد می گرفته قرار اسیدي
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مقدمـه
را بشـر مـورد    نیاز پروتئین از تامین قسـمتی میگو صنعـت
می کند. ایجاد سود   اقتصادي صنعت اهالی براي و بعهده د اشته
مانند    خطرناك بیماریزاي ویروسهاي اثر د  ر که میگو بیماریهاي
Taura ویروس Yellow Head ویروس ( WSD )    سـفید لکه
د ر را میگو پرورش سـودآوري ایجاد   می شوند، Syndrome

اند     . انداخته خطر به جهان نقاط از بسیاري
اعتقاد برایناسـتکهایـن3بیماريمهـم اقتصـاديبـه
آلود     ه زند   ه میگوي هاي گله معرفی طریق از کشورها از بسیاري
با بیماري یک (WSD)   سفید لکه بیماري است. کرد   ه سـرایت
هنگام اولین ظهور از است. پوستان سخت گسـترش جهانی د    ر
گسـترش سرعت به بیماري و ژاپن، چین د ر 1993 سـال آن د    ر
د      ر برگرفته را آمریکایی و آسیایی کشـورهاي سـایر و یافته
سـال از (Yellow head) YHV ویروس ابتد ا آسیا د     ر اسـت.
ایجاد      1993 سال از (WSSV)     سفید لکه ویروس سپس و 1992
صنعت به دالر میلیارد حدود  یک ساالنه ضرر اقتصادي مداوم

کنند   . می میگو پرورش
اصـول رعایـت علمـی و اجـراي اسـتراتژي مد   یریتـی
اي منطقه کشـوري و ، مزرعه استخر، د    ر سطح بیوسـکیوریتی
پید ا میگو صنعت در موفقیت به اي در رسـید  ن فزایند  ه اهمیت

است. کرد ه

بیوســکیوریتی
( امنیتزیســتی)

د    رمزرعــههــاي
و پــرورش میگــو

میگو ســفید د ر لکه بیماري

یک است. قد یمی مفهوم یک جد ید  براي عنوان ــکیوریتی بیوس
تواند    به ولی  می ندارد بیوسکیوریتی  وجود براي واحد تعریف

استاند   ارد    علمی روشهاي از اي مجموعه شود: تعریف ــکل ش این
و میزبان و فارم به ورود    پاتوژنها از جلوگیري جهت شد    ه پذیرفته

پاتوژنها. گسترش و کرد   ن استقرار محد ود تر وسیع د   ر مقیاس
ــایی شناس عبارتند  از: ــکیوریتی بیوس در مهم مفاهیم برخی از
به میزبانهایی که از مراقبت و قرنطینه ، ــاي ورود      پاتوژنها راهه
(ccp) بحرانی کنترل نقاط ضد  عفونی شوند ، وارد    می ــتم سیس
پاتوژن گسترش و براي استقرار خطر که فاکتورهاي ــایی شناس و

باشند  . می مناسب
Biosecure) ــتی زیس ــت امنی د  اراي ــتم سیس یک بنابراین

د  ارد           ــرار ق ــوژن پات ــارياز ع ــاي ه ــه گله ــر  پای ب (system
بسته ــتم سیس ــامل ش و (Sepcific Pathgen free=SPF)
این گیرد    . در می صورت آن کمتر د   ر آب تعویض ــوده که اي ب
گرفته قرار مجد د     استفاد ه مورد چرخشی بصورت آب ــتم سیس
بیماریها از پیشگیري و کنترل جهت مد      یریتی ــتراتژیهاي اس و

گردد  . می اجرا
د اراي امنیت سیستم یک مایلند د هند گان پرورش تقریبا همه
بودن اصول اجرا قابل میزان حال هر به باشند       . ــتی داشته زیس
فارم نوع به ــتگی  بس زیادي  اندازه تا  فارم یک ــکیوریتی بیوس

دارد   . پرورش شیوه و
باز مشکل سیستم با فارم هاي گسترده در اجراي بیوسکیوریتی
و ورود  عوامل پاتوژن روي فارمها این د ر زیرا کنترل کمی ــت. اس

باشد  . می آب تعویض هنگام د    ر آن حاملین
میگو را در پرورش عمد   ه اي ــهم س هنوز ــیا  آس د ر فارمها این

دارند.

D.V.M عرب کاظم منوچهر د    کتر ترجمه
R&D شرکت کیمیافام) گروه (عضو
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مفهـوم«علـتبـروزبیمـاري»

آن ــراي ب ــی» کاف ــت «عل که د  هد می رخ ــاري هنگامی بیم
اجزاء عفونی مورد بیماریهاي د ر بویژه ــد  ، باش ــته وجود    داش
و الزم) (علت پاتوژن حضور شامل کافی» علت د     هند  ه« ــکیل تش
خطر فاکتورهاي بعنوان آنها است که از دیگري د   رکنار آن اجزاء

شود  . یاد  می (Risk Factors)
فاکتورهاي ــایی شناس اپید   میولوژي، ــهاي روش از ــتفاد   ه با اس
گرد     ید ه مقد  ور فارم و استخر سطح د ر بیماریها ــیوع ش در خطر
رساند     ن حد  اقل به جهت در ها استراتژي این اجراي . ــت اس
می بیماري ــیوع ش خطر کاهش و ــر خط فاکتورهاي حذف ــا ی
خطر فاکتورهاي شناسایی جهت اپید میولوژي روشهاي ــد    . باش

میگو بیماریهاي شیوع از پیشگیري  جهت ــتخر اس سطح د     ر
حال د  ر پروري ــفید  ) همراه با گسترش آبزي س لکه ازجمله )

ــد    . ــرفتمیباش ــترشوپیش گس
ــیوع ش ــب موج ــب اغل ــاك ــزاي خطرن بیماری ــهاي ویروس
. رعایت ــوند ش می میگو پرورش د   ر تلفات ید    و ــد ش بیماري
ــیار بس که بیماریها ــن ای با مواجهه د    ر ــکیوریتی بیوس ــول اص
با عمودي انتقال توانایی د  اراي د رمان، غیرقابل شد ید   ،عفونی،
ــیار بس نمایند    ، می تهد  ید میگورا صنعت که متفاوت میزبانهاي

ــد  . مهممیباش
اند  شد     ه لیست OIE توسط که پوستان سخت بیماریهاي کلیه
این از بیوسکیوریتی اصول رعایت گیرند. می قرار ــته د س این د    ر
خارج از تنها نه بیماریزا عوامل ــن ای د      ارند  که اهمیت  ــت جه
منطقه و ــور کش به حتی شوند بلکه د  اشته نگه مزرعه و ــتخر اس

نیابند  . راه نیز
از ــیاري بس موفقیت آمیزي ــورت ص به ــترالیا مثال اس براي
بیوسکیوریتی اصول و محکم ــخت س رعایت با را پاتوژن عوامل
نگه خود     د  ور ــور کش از ــالمت، س گواهی صد ور قرنطینه و
منطقه وارد  خطرناك پاتوژنهاي که صورتی د   ر ــت. اس د  اشته
پرورشی هاي سیستم از آنها کرد  ن خارج شوند  ، بومی و ــد    ه ش

ــت. اس تقریبا غیرممکن باز) ــتم هاي (به ویژه سیس
خطرناك پاتوژنهاي از ناشی بیماریهاي از ــگیري پیش بنابراین

ــه هم د     ر ــکیوریتی بیوس اصول محکم و ــخت س رعایت با ــا تنه
اجراي بیوسکیوریتی هد ف آنجائیکه از ــد . باش می ممکن سطوح
لذا شناخت ــد باش می میزبان و فارم به پاتوژن ورود از ممانعت

است. ضروري امري ورود آن راههاي و حاملین پاتوژن،

پیشگیري جهت بیوسـکیوریتی) زیستی( امنیت اصول
پاتوژن ورود از

ها، (مانند   تخم آلوده میزبانهاي ــامل ش پاتوژن حاملین محتمل
حاملین مخزن)، میزبانهاي و واسط میزبانهاي حاملین، مولد    ین،
و شکارچیان ها، سگ حشرات، (پرند گان، میزبان غیر بیولوژیک
ها، ها، کفش سطل نقلیه، وسایل (آب، جان بی و ناقلین انسان)

ــند   . ــه)میباش تورها،البس

و انتقال زمینی نقل و هوا آب، طریق از حاملین پاتوژن قاد      رند
استخرهاي (فاضالب آلود  ه آب طریق از انتقال شوند    . وارد  فارم
ــود طبیعی موج میزبانهاي و آوري) عمل ــا کارخانجات ی آلود ه
مهاجر، پرند   گان ــامل (ش هوا طریق از انتقال ــد     . باش می آب د  ر
انتقال . د ارد اهمیت سیستم باز پرورشی د ر بویژه ( باد حشرات،
ــایل پرورش) وس و خود  روها حیوانات، ــان، مانند  انس ) زمینی

ــد   . باش می ــتم سیس به پاتوژن ورود    یک راه مهمترین اغلب
حاملین و ورود   پاتوژن از جلوگیري براي ــیاري بس ــهاي روش
ورود      رساند ن اقل حد به جهت د ارد   . وجود  استخر و فارم به آن

ــود    : ش توجه موارد  زیر باید   به آب» طریق «از پاتوژنها
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آبی آلود     ه منابع پرهیز از جهت مناسب محل انتخاب -
بسته سیستم -

آب تعویض روش از استفاد ه کاهش -
آب بهبود کیفیت -

آب ورودي نقاط د  ر مناسب فیلترهاي وجود -
ها کننده ضدعفونی از استفاده -

زیرزمینی و سطحی آبهاي از استفاد     ه -



85 تابستان
شماره5

KIMIAFAAM

85 تابستان
شماره5

KIMIAFAAM

زیر هاي ــیوه ش به را هوا» طریق «از انتقال پاتوژنها خطر
اد   : ــشد ــوانکاه ــی ت م

د      ور زباله دفع محلهاي و فارمها سایر از فارم - محل
باشد

باشد    پوشید ه استخرها روي -
ورود آنها راههاي بستن و پرند گان کنترل -

حشرات کنترل -

زمینی» به طریق از » ــا پاتوژنه انتقال از ــگیري پیش جهت
: ــود ش توجه زیر موارد

مورد استفاد    ه میزبانهاي از مراقبت -
کشی فنس با دسترسی محد  ود کرد ن -

کارگران ها، بازدید  کننده جهت بهداشتی قوانین - اجراي
ــت رعای ــوزش آم ــب، مناس کار ــاس لب ورود    ي، هاي ــه (حوضچ

ضد عفونی) ــایلنقلیهوحوضچه ــت و وس ــتد     س بهد    اش
-محد    ود   کـرد ننقـلوانتقـاللـوازمپـرورش(تـور، 

غیره) و سطل،هواده
-محـد  ود   کردن انتقالحیـوانزنـد هپرورشـیبیـن 

مزارع و استخرها
ــن ممک مزرعه ــطح س د ر ــکوریتی محکم بیوس قوانین ــراي اج
باز به ــتم سیس با پرورشی مزارع جهت شود     و تمام گران ــت اس
مختلف حاملین ــبی نس خطر تعیین و ــایی صرفه نباشد     . شناس
طریق مطالعات از ــتم سیس به پاتوژن ورود    و راههاي پاتوژنها
ــی اصل ــرات خط ابتد ا ــود که در ش می موجب اپید   میولوژیک
آنها با مواجهه د  ر ــکوریتی بیوس اصول اجراي و ــایی شد  ه شناس

گردد   . صرفه به مقرون
ــود   که ش می اجرا فارم د    ر سطح هنگامی عمال ــکیوریتی بیوس
ــکار فارم آش صاحب براي بیماري از ــگیري پیش د     ر آن تاثیر هم

صرفه باشد. به مقرون و هم شود

(wssv) سفید لکه فارم و ویروس سطح در بیوسکوریتی

ــرورش پ ــت. اس گرفته صورت زمینه زیاد    ي در این ــات مطالع
در ازwssv آسیب د   ید ه اند که جهان ــر درسراس میگو د هند گان

هستند    : زیر سواالت پاسخ جستجوي
کرد      ؟ جلوگیري استخر به wssv    ورود از توان می آیا -  

WSD ــیوع از ش توان می شد  آیا ــتخر وارد     اس ویروس اگر -
نمود ؟ جلوگیري

آن ــترش گس از توان می آیا د  هد، رخ بیماري ــیوع ش اگر -
نمود ؟ ممانعت

د     ر و ــرد  ه ک موضوع مطالعه ــن ای روي همکاران و CORSIN
بیوسکیوریتی گسترش ــد و رش چگونه کنند  که می مطرح اینجا

محدود    کند . را WSD تواند فشار می

wssv  ورود از پیشگیري

یا الرو پست طریق از است ممکن ــی پرورش Wssv د     ر میگوي
د ر صید   شد ه حتی یا مرد  ه یا بیمار میگوهاي ــد، رش د یگر مراحل
بسیاري د    ر wssvهمچنین گیرد  . قرار سالم میگوهاي با مواجهه
خارج د      ر حاملین ــایر س و وحشی ــتان پوس ــخت هاي س گونه از

تواند  می ــتخر نیز اس سازي آماد  ه بعد از یا قبل ــتخر اس د اخل یا
از جلوگیري جهت ــورها کش ــیاري از بس د ر باشد . ــته وجود    د  اش

می شود: موارد    زیر توجه به استخر و به فارم wssv ورود

پاتوژنها و  حذف منظور به استخر سازي   - آماد    ه
آنها حاملین

ذخیره  استخرهاي د    ر سازي آب سالم و - ضد  عفونی
حاملین کشتن آزاد   و ویروس کرد  ن فعال غیر هد   ف با

ویروس
ورود    از جلوگیري هد  ف با ورود   ي آب فیلتراسیون -

حاملین
با آلود     گی از جلوگیري منظور به بسته سیستم اجراي -

ورود  ي آب فشار
آب تعویض -کاهش

انتقال از ــگیري پیش جهت محل در محد   ود ي ــتراتژیهاي اس
هاي حوضچه ، فارم اطراف ــی کش زمینی وجود         دارد.  فنس
که ضد عفونی برنامه هاي و ها اتومبیل چکمه و جهت ضد  عفونی

شوند. می اجرا کمتر آسیایی کشورهاي در
توجه ویژه آن سالمتی باید به الرو، پست ــازي س هنگام ذخیره
مطمئن آن سالمت از PCR     مانند غربالگري هاي تست با شود     و
شوند. می آزمایش نیز میگو تخمهاي کشورها بسیاري د     ر ــد. ش
اغلب ــد   ولی باش DNA ویروس حاوي تواند   می نیز پلت غذاي

است. نبود  ه عفونت منشاء غذا
از کامال نتوان صورتیکه د ر د   ارند که این بر داللت ــواهد   زیاد  ي ش
توان می کرد   ولی ــگیري پیش ــتخر اس یا مزرعه به WSSV    ورود
کاهش د   ر روشها این بسیاري از ــاند . رس حد  اقل به را آن احتمال
بویژه سالم PL سازي ذخیره باشند  . مفید  می WSD شیوع خطر

د    ارد. اي العاده فوق اهمیت متراکم هاي سیستم در

WSSV عفونـت گسـترش از ممانعـت

و است شد ه انجام WSSV حضور د  ر آمیزي موفقیت صید هاي
WSSV شده صید استخرهاي ــتر بیش مزارع، برخی د ر یا حد اقل

باشد : می زیر شرح به محتمل د   الیل از برخی اند   . بود  ه مثبت

الروها. پست د      ر آن کم شیوع و پایین ویروسی بار -
پایین). تراکم (مثال انتقال و تماس نسبی بود    ن کم -

بود ن تمیز غذا، و آب باالي استرس (کیفیت بود ن -کم
استخر). کف

مناسب. (Surveillance) سیستم پایش -
آگاهانه. اقد  ام و سریع تشخیص -

ــازد   که س می رهنمون حقیقت این به را ما موارد   این به توجه
نمود    . جلوگیري پاتوژن حضور د   ر WSDحتی شیوع از میتوان

ظاهر ــتخر  اس د       ر مرد   ه و بیمار میگوهاي که  هنگامی
می تواند شود    . انتقال می تسریع WSD و شیوع پیشرفت میشوند 
Wu و بررسی در گیرد . صورت نیز مرد ه میگوي خوردن از طریق
مرد  ه میگوهاي خورد   ن شد  که مشخص 2001 سال د ر همکاران
استخر یک د  اخل د   ر انتقال راه ترین عمد ه بالیسم) بیمار(کانی و
استفاد ه مرگ، ودرحال بیمار میگوهاي سریع ــد.جد اکرد   ن میباش

میتواند    مرد  ه میگوهاي مناسب فارمی،د فع تشخیص هاي ازکیت
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معتبر روشهاي از استفاد   ه با بکاهد  . فارم د   ر بیماري ــد     ت از ش
تصمیم یک  با تواند   می دهنده  پرورش  فارم، د    ر شناسایی 
این کند . با اقد       ام گله کشتن یا ــی اورژانس صید  جهت آگاهانه،
خطري و « پاتوژن استخر » به آلود  ه ــتخر اس تبد یل اقد     امها از
اغلب بالینی عالئم  شود . می جلوگیري د  یگر ــتخرهاي اس براي
گیري تصمیم جهت بالینی عالئم به اتکا ــتند      و نیس اختصاصی

شود . تواند  موجب خطا می
وجود      WSD شیوع از جلوگیري جهت موثر روشهاي حال هر به
شیوع از جلوگیري جهت فارم یک پرسنل به تواند    می د     ارد     و

نماید  . کمک WSD

WSD تاثیر محد  ود کردن
ــریع س ــخ پاس ــد  . باش نمی قطعی گزینه یک WSDد  رمان د    ر
کمک سریع پاسخ باشند     . می مطرح شیوع از پس تنها کنترل و
دیگر مزارع د     یگر، استخرهاي به بیماري ــترش گس از تا می کند

شود. جلوگیري زیست محیط و منطقه در
به تبد    یل آلود  ه مزرعه کند  ، می پید ا شیوع بیماري که هنگامی
استخرها، پوشاند  ن ، مزرعه کرد ن جد ا گرد د . می پاتوژن منبع
کرد  ن میزبانهاي خارج آلود    ه، مزرعه آمد  به و از رفت اجتناب
عفونت انتشار از جلوگیري ضد   عفونی به هاي برنامه آلود      ه و

کنند  . می کمک
د  ر د قت موقع، ــد  ار به هش پایش، زمینه د ر د یگر هاي تالش
هماهنگ شده آوري عمل و  ــتخر آلوده اس آب و تعویض صید
ــاب پس یا میگو انتقال و نقل که ــکلی ش گیرد به باید      صورت آن

حقیقت درصد     د ر ــود . نش آلودگی موجب آوري عمل کارخانه
حاوي و بود  ه آلوده نابالغ مناطق د  ر ــده صید ش از میگوي باالیی
این آوري وعمل انتقال و نقل باشند . می wssv   زیاد مقاد     یربسیار

باشد . می بیوسکیوریتی قوانین محکم نیازمند   رعایت میگوها

تصویـبواجـرايبرنامـههـاي بیوسـکیوریتی
مراحل تمام د  ر فارم ــطح س در ــکیوریتی بیوس اجراي د  ر نقص
پرورش مراکز (بویژه د ر آسیایی کشورهاي بسیاري از د ر پرورش

عبارتند  از: ها این شود . می د  ید ه متراکم) میگوي

ناقص اولیه سازي آماد  ه -
ذخیره استخر د  ر سازي آب سالم فقد  ان -
نشد    ه تست الورهاي پست سازي ذخیره -

استخرها د ر و لوازم مشترك وجود کارگرها -
د سترسی در محدودیت عدم -
عفونی ضد هاي برنامه فقد ان -

د فع (مثال WSDشیوع از پس ــکیوریتی بیوس اجراي در خطا
عد  م و آلود   ه ــتخر اس آب کرد   ن خارج یا مرد  ه میگوهاي ناقص
منفی براي تواند  عوارض می ــد) ذکر ش قبال که موارد  ي رعایت
آگاهی ــد   . بنابراین باش ــته د اش همراه به مجاور مزارع و ــتخرها اس
اولویت یک فارم سطح در بیوسکیوریتی اجراي از د    هند گان پرورش
اجراي به صرفه مقرون و ــب مناس مد    یریتی ــهاي ــت. روش اس
اکنون هم ــود. ش معتبر و یافته ــترش گس ــکوریتی باید بیوس
روشهاي اجراي به اي ویژه توجه ــیا ــرق آس ش جنوب منطقه د     ر

شود. مدیریتی می
ــت  ــاحمای ــموب ــامدادی ــدانج ــهماد  رهن ــه کاريک نتیج
ــخص مش شد انجام ــترالیا) (اس ACIAR و (هند) MPEDA
را WSD از ــی ناش تولید افت از ناشی توان ضرر می گرد    ید  که

با کوچک مزارع در را ــود   آوري س تولید  و میزان و د  اد    ه کاهش
با اجراي توان می را اینها داد . افزایش بیماري کنترل برنامه هاي

بد ست آورد: موارد زیر

کنترل بیماري. علمی اجراي اصول -
اجراي  جهت دهند   گان پرورش از علمی - پشتیبانی

خود. مزارع در صحیح مدیریت
بررسی جهت منطقه اي گروههاي علمی -تشکیل

کل د     ر بیماري هاي نشانه پیگیري و پرورشی مشکالت
پرورشی. منطقه

موجب ویتنام SUMA) د ر DANIDA ما و( مد اوم همکاري
ذخیره به تشویق د   هند   گان شد . پرورش هایی یافته ایجاد   چنین
اصول و شد      ه منفی wssv و ــالمت س گواهی با الرو پست سازي
بیشتر که د    رمناطقی شد. د اد  ه آموزش آنها به بیوسکیوریتی

شد  ند      سازي ذخیره شد   ه آزمایش الروهاي پست یا استخرها
به کلرزنی و با ضدعفونی ضمنا شاهد بود یم را WSD شیوع کمتر
شد  . جلوگیري استخرها WSDبین گسترش از آلود  ه استخرهاي

گیـري نتیجـه
انجام که قابل فارم ــطح س د ر بیوسکیوریتی اجراي میزان
ن) بود به صرفه مقرون از اقتصاد ( ــیله ترکیبی بوس باشد

ورود        مختلف ــاي اهمیت راهه و خطرات همه از ــر مهمت و
هاي برنامه ــود       . ش می تعیین ــتخر اس یا مزرعه  به پاتوژن
و صرفه به مقرون جامع، باید   فارم سطح د  ر ــکیوریتی بیوس
ــد    . باش محصول صید تا سایت انتخاب مرحله از انجام قابل

بتوان کرد تا ــتفاد ه اس باید  اپید میولوژیکی از یافته هاي
ــراي اصول و اج ــت رعای ــالوه بع ــت. گرف ــه آگاهان ــم تصمی
ممانعت گسترش بیماري تواند از می شیوع پس از بیوسکیوریتی
سایتهاي د   ر فارم سطح ر د  بیوسکیوریتی قوانین اجراي کند    .

شد . WSD شیوع کاهش به منجر ویتنام و هند       د   ر پاپلوت
پرورش باید    شرایط بیوسکیوریتی اصول موثر اجراي جهت
ایده این ــترش گس نمود   . را د   رك او اقتصاد ي منافع و د هند    ه
تشکیل با بیشتري د     ارد    . انرژي به نیاز منطقه یک ــطح س د   ر
ــوان می ت د هندگان پرورش خود از محلی ــاي امدادي گروهه

برد  اشت. گام هد  ف این به رسید  ن جهت د     ر
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کند .  می جلوگیري بیماري خطرناك گسترش از میگو پرورش کامل استخرهاي ضد  عفونی با  سانوسیل
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( زیستی امنیت ) بیوسکیوریتی
شیري گاو پرورش د   ر مزرعه هاي

( د وم بخش )

.D.V.M مهر شجاعی حسن د    کتر
فام ) (کیمیا پخش  

بیولوژیک: خطرهاي ایجاد کنند ه ب-عوامل
افراد بازدید کنند ه -1

جد  ید  گاوهاي ورود -2
نقلیه وسایل -3

حیوانات -4
کود  -5

خوراك -6

هاي گله بیوسکوریتی د  ر جامع طرح قبل د  رباره شماره د  ر
بود   . اینگونه خالصه بطور بیان شد   که مطالبی شیري گاو

ارزیابی خطرهاي بیوسکیوریتی: الف-
بیولوژیک خطرهاي -1
شیمیایی خطرهاي -2
فیزیکی خطرهاي -3

بخش دوم: در اد امه و

نقلیه وسایل -3
ــایل وس اوال نمود  که ایجاد  گاود اري د ر را باید   امکاناتی
وسایل ــوند       و نش گاود اري وارد  وجه هیچ به ــخصی  ش نقلیه
ــیله وس و ، خوراك حمل ــیله وس ، مانند    تراکتور نقل و حمل
ند  اشته تماس گاوها ــوند با ش گاود اري باید  وارد  که گاو حمل
مناسب هاي حوضچه نشوند  .و بهاربند  ها وارد فضاي ــند   و باش

ضد    و شستشو براي قوي ــار با فش مانند     آب  الزم و امکانات
محوطه به ورود قبل از حمل ــایل وس چرخهاي کرد ن عفونی
ــمتهاي قس کلیه کار انجام از پس و . ــد فراهم باش گاود   اري
ضد    عفونی و ــو شستش آن بار حمل بخش بویژه نقلیه ــایل وس

گیرد. ویژه خود  قرار محل د  ر ه ــد ش

حیوانات -4
ــه فاصل ــنی س مختلف هاي بخش د  ر گله ــاي گاوه ــد   بین بای
فنسهاي از اند باید چسبید  ه بهم بهاربند ها اگر و باشد ــبی مناس
نمود. ــتفاد ه اس گاوها بینی به بینی تماس امکان عدم براي د وبل
از که گله گاوهاي و جد   ید ــد  ه ش خرید  اري گاوهاي جد    اکردن
جد  اسازي این معنی است مهم ــیار بس نیز اند  . برگشته نمایشگاه
مشترك وبستر وسایل نبایدآب،خوراك، گاوها این که ــت اس این
کنند باید می کار که  با  این گاوها کارگرانی  ــته باشند و د اش
با تماس از قبل باید  حتما امکان، عدم صورت در یا ــند  باش جد     ا
وچکمه د   ستها و نمود  ه تعویض خود  را لباس گله، گاوهاي ــایر س

نمایند  . ضد عفونی را هایشان
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ــود ش باید رعایت هم بیمار مورد   گاوهاي د ر ــازي جد  اس
بیمارستان د    ر شد ه  جد ا گاوهاي گله ــایر س از بیمار گاوهاي و
کار اتمام باید بعد از مریض گاوهاي د   رمان براي شوند . نگهد   اري
را لباسها آن بعد  از شد  و وارد  بیمارستان ، گله گاوهاي ــایر با س

نمود    . ضد  عفونی را ها چکمه و تعویض
قرنطینه بخش براي اگانه جد تجهیزات و وسایل ن جد   اکرد
وسایل این ضد     عفونی و شستشو و است. الزامی ــتان بیمارس و
برنامه تغذیه د ر . باشد می ضروري د     مجد ــتفاد ه اس از قبل
ــپس س و جوان حیوانات ابتد    ا نمود   که عمل باید   طوري گله
شوند    وسایل بیمار تغذیه گاوهاي آخر د ر  و ــن مس حیوانات
نحوي به ه ــتفاد اس از باید پس گاوها با تماس ر د تجهیزات و
حشرات نماند و باقی کود  از اثري که گرد د  تمیز و ــو شستش

ــند  . نباش تماس ر د آن با
شد    ه تلف و مرد   ه حیوانات الشه یا کود   و نقل و حمل ــایل وس

ضد  د    قیقا و شستشو کامال دوباره ــتفاد     ه اس از باید قبل حتما
قبل هم خوراك نقل و حمل و جایجایی ــایل وس گرد     ند   . عفونی
ضدعفونی باید کامال شستشو و ــازي خوراکس و انبار به ورود از

باشند. شده

کود  -5
ــا ب تماس د  ر که چیزي هر نمود ن ضد   عفونی و کرد ن ــز تمی
حیوانات سایر براي استفاد ه از قبل ــت رار گاوهاس اد کود   یا
حمل براي که تراکتوري یا ر لود از وجه هیچ به ــت. الزامی اس
حمل براي نباید   شود ه می حیوان استفاد مرد ه ــه الش کود  یا
ید کامال با حتما اجبار صورت د   ر و شود    . ــتفاد  ه اس خوراك
آب با باید  چرخها . شود انجام د قیق عفونی و ضد ــو شستش
گرد ند    . ضد  عفونی سپس شد ه شستشو آب باالي فشار با گرم
پید   ا تماس بالغ کود   حیوانات با ــاله ها نباید  گوس وجه به هیچ
اي ویژه کانالهاي از ها بهاربند فاضالب نمود توجه باید کنند   .
اري گاود قسمتهاي سایر با تماس د      ور  از مسیرهایی ر د که
تماس گاوها خوراك یا باآب وجه هیچ به گرد   د  و خارج ــت اس

. ــد ــتهباش ند    اش

خوراك -6
می  خرید اري گاوها براي د   ر مورد یکایک مواد غذایی که  باید
خرید   اري شده وغالت باشیدعلوفه مطمئن آنها ــالمت س کنید از
کانتینرها مواد   با این ــد  و باش .... کود   و ، گرد   وخاك از باید  عاري
حمل گاود     اري د  اخل به ــد   ه ش ضد عفونی و تمیز کامیونهاي و

باشند. شده
ــالمت آن س باید    از کنید می تهیه بیرون از را ــانتره اگر کنس
باکتریایی و و..) قارچی (آفالتوکسین آلودگیهاي بود  ن از عاري و
خوراك آلود    گی اینکه براي باشید      . مطمئن و....) ــالمونال (س
و لوازم اختصاصی نگهد  اري محل باید  از برسانید    به حد اقل را
نمایید . استفاد    ه ویژه نقل و حمل ــیله وس و جد اگانه تجهیزات و
ضد عفونی و شستشو کار نوبت هر اتمام باید  بعد    از ــایل وس کلیه

گردد.
ــد. هممفیدمیباش ــد ه ــاختهش ضد عفونیکرد  نخوراكس
ضد     عفونی و تمیز ــم منظ باید      بطور آبخوریها و آب ــزات تجهی
موذي حیوانات و ــرات حش کنترل براي باید برنامه اي گرد     ند    . 
نظر د  ر سازي خوراك محل به آنها د  سترسی از جلوگیري جهت

گرفت.

اجراي د  ر مهمی بسیار نکته بیماریها گزارش و تشـخیص
: بیوسکیوریتی

کنترل سریع جهت آن گزارش بیماریها و تشخیص زود     هنگام
شیوع بیماري از جلوگیري براي وفوري ضروري انجام اقد   امات و
ترشحات تولید   شیر، کاهش ناگهانی، مرگ است. اهمیت با بسیار
گاو سم و ــتان پس ضایعات و گاوها ــم چش د   هان و و بینی اطراف
اختالالت مشاهد   ه ، د  امها بد  ن روي ــرات حش الرو و کنه وجود  
عالئم تنفسی و ــهال اس فلجی و.....) و تعاد  ل مانند    عد  م ) عصبی

موارد   ود ر د امپزشک به باید   فورا ــتند که هس موارد ي جمله و.....از
نمود. گزارش دامپزشکی اداره به بالفاصله حاد

به میرد باید می گله  د   ر که حیوانی که هر ــت داش باید توجه
برد اري ونمونه موردبررسی گله دامپزشک توسط وبد قت ــرعت س
آن به گزارش گیرد    و قرار مرگ علت تعیین براي جهت آزمایش

گرد د. ارسال د امپزشکی اداره

کنترل مد   یریت توسط چگونه خطر -عوامل پ
گردد :  می

گله به ورود    گاو عد م و گله حفاظت از با -1
گاو نه عفونی، بیماریهاي از محافظت براي ــته گله بس یک د    ر
به شده خارج گاود  اري از که نه گاوي ــود  ش وارد    می جد  ید  ي
نمی چراگاه به بسته گله د ر  یک  گاوها گرد  د  . گاود    اري بر  می
قرض گله یک نباید د ر گاونر شوند   . می تغذیه بهاربند  ها روند   د ر
خریداري گاوهاي شود . گرفته قرض د  یگر اي گله از شود یا داد  ه
و در ــده حمل ش گاود اري به بهد اشتی حمل با وسیله باید ــد ه ش

شوند . نگهد اري قرنطینه

شد    ه: خریداري گاوهاي منشا به توجه -2
اطمینان آنها ــالمت س از نمایید که باید   خرید اري را گاوهایی
درستی اطالعات مورد نظر گله از باید    باشید شما د اشته کامل
ــیونآن ــهواکسیناس برنام ــهو د  رگل ــابقهبیماریها ــورد   س د  رم
زمانی چه و واکسنی نوع چه بد انیم د  قیقا باید   باشید. ــته د     اش
و متفرقه گاوهاي که بررسی کنیم باید  کامال است. شد ه ــتفاد   ه اس
نشد ه باشد.که بسیار ما نظر مورد وارد گله ــخص خریداري و نامش

باشد . تواند خطرناك می
داشته  مطابقت گاوها اسکیج با ــد  ه ش ثبت اطالعات تمام باید
تولیدمثل باید  قبل از حتما شده خرید اري تلیسه هاي  ــد. باش
سالمت از باید هم شیروار مورد گاوهاي د ر باشند  . شده واکسینه
بالینی وساب تحت پستانهاي بالینی به ورم ابتال از گاوها تک تک
کسب اطالعات از کرد   . پیدا اطمینان الزم ــات آزمایش با انجام
بسیار تعد اد سلولهاي سوماتیک مانند روزانه آزمایشات شیر نتایج

است. مهم

گله: جد  ید به گاوهاي ورود روشهاي -3
خود تان گاوهاي و دیگر جاهاي از شد ه خرید اري گاوهاي باید  حتما
خود    تان شخصی حمل وسیله با گرد     ند می باز نمایشگاه از که را
باید کامیون حتما صورت این د  ر غیر نمایید  . حمل گاود    اري  بد اخل

گرد  د . ضدعفونی د قت با و شده تمیز و شستشو کامال دام حمل
سپس شوند و نگهد اري قرنطینه د   ر روز باید  30 جدید حیوانات
باید امکان حد و تا مجزا بایدکامال قرنطینه ــوندفضاي ش گله وارد

نماید  عوامل بیماریزاپیشگیري انتقال که از نحوي باشد به ایزوله
نماید . جلوگیري شیوع بیماریهاي تنفسی بتواند از بویژه
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موارد   احتیاط باید تمام BVD از ــگیري پیش براي همچنین
ــت رعای گله گاوهاي ــا ب قرنطینه گاوهاي ــاط ارتب عد    م ــراي ب را
ــزات تجهی و ــا آبخوریه و ــد آخورها نبای ــايقرنطینه نمود   .گاوه
گله که با گاوهاي نحوي باشد به ــته د  اش گله با مشترك خوراك
حتما واگیردار ــتان پس ورم از ــگیري پیش براي نماید    . تماس پید ا
و استفاده شود. قرنطینه د  ر اختصاصی شیرد وش ــتگاه د س باید از
ضد عفونی بدقت شیردوشی وسایل کلیه باید ــی شیر دوش از بعد

گردد.
ــرل کنت ــان بد نش حرارت د رجه باید روزانه قرنطینه حیوانات
باید  فوري طبیعی حالت از د رجه حرارت صورت تغییر د   ر شود و
تازه گاوهاي قرنطینه هنگام د  ر نمود . گزارش فارم ــک به د  امپزش
واکسیناسیون برنامه جد ید با گله واکسیناسیون برنامه وارد  ، باید
گیرد  . صورت الزم واکسیناسیونهاي گرد د  و هماهنگ قبلی گله

ورم یون، ،BVD لحاظ باید از ــد ه ش خرید   اري گاوهاي همه
مایکوپالسمابوویس و استرپآگاالکتیه پستانهاياستاف اورئوس،
تا برد   اري نمونه از مد  ت تمام د  ر شوند   و آزمایش لوکوز همچنین و
باید   توجه باشند . قرنطینه د  ر باید گاوها بخش اطمینان نتایج اخذ
باید حتما نخواهد بود    و کافی وجه هیچ به تنها، قرنطینه که داشت

نمایید . آزمایش را شد ه خرید اري گاوهاي

عوامل خارجی رسانید ن به حد اقل -4
و آب تجهیزات، ــراد   و اف جابجایی از طریق عفونی ــاي بیماریه
عوامل از برخی شوند     . می منتقل نقل و حمل ــایل وس و خوراك
از گرد   ند    . برخی می منتقل چکمه و کار لباس ــیله بوس بیماریزا
اگر ــوند  . ش حمل ــخاص هم اش بد ن توانند  روي می حتی عوامل

خود   ــایه همس مزرعه وسایل لوازم و از ــتید  که هس مجبور ــما ش
آنرا د قت باید  به گاوداري به ورود از قبل حتما نمائید ــتفاده اس

نمایید . ضدعفونی و نمود ه تمیز
ــایر ــیله س توانند   بوس می گاوها ــزاي بیماری عوامل از ــی برخ
دهد    که می ــان نش موارد این ــوند . ش منتقل یا و حیوانات حمل
آمد رفت و کنترل به ــبت نس اي ویژه د قت باید مد یران گاود    اري
ــود خ مزرعه د اخل ــه ب حیوانات ــایر ورود س از جلوگیري افراد و
حداقل به براي مزرعه مد   یریت که هایی ــیوه ش ــند   . باش ــته د اش

شامل: ببند د باید  بکار خارجی ورود عوامل خطر رسانید ن

ــایل باوس گاوداري د اخل افراد به ــی دسترس محد ود کرد ن -
زنجیر) و قفل (حتی مختلف

ورود   به از خودد اري براي دهند  ه هشد  ار عالئم و تابلوها نصب -
مزرعه مد یریت تلفن باید  شماره تابلوها حتما این روي گاود اري،
بتوانند افراد سئوالی، هر یا ضروري صورت کار د   ر تا باشد موجود

نشوند   . وجه وارد گاود   اري هیچ به بگیرند و تماس شما با
ــا حتم گاود  اري بد اخل کنند ه ــراد بازد ید ورود اف صورت د  ر -
استفاد    ه نمایند ــده ش ضد عفونی هاي چکمه و تمیز لباس از باید

ــد   ــیکنن م کار گاود اریهايد یگر بازد  ید کنند گاند ر اگر ــژه بوی
ــتري بیش د قت و ــدت ش با مراقبتها این آمد د  ارند   باید و رفت و

گیرد . صورت
ها چکمه روي مصرف یکبار پالستیکی روکشهاي از استفاد   ه -

موثر است. بسیار هم بیشتر براي کنترل
د ر هنگام بازدید  کنند  گان شوید که باید مطمئن حتما شما -
و برس با ضد   عفونی هاي حوضچه د  اخل خود  را هاي چکمه ورود  ،

نمایند. ضد عفونی موثر و تازه کنند   ه ضد عفونی ماده
ــما گاود    اري ش از که گاوهایی یا نر هاي ــاله گوس حمل براي -
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صنعـت د ر المللی بین مهم بیماریهاي جـد ول
شیري گاوهاي

مزرعه ازورود به حمل باید قبل کامیون شود  حتما می خرید  اري
باشد    و شد ه ضد عفونی دقت با سپس شد ه شستشو و تمیز کامال

نماید . شما د امهاي حمل به اقد ام آنگاه
این نمود   که باید  د    قت هم مرد  ه حیوانات حمل هنگام -
گاود  اري از بسرعت نباشند  و تماس د ر د   امها  ــایر باس حیوانات

گردد    . ضدعفونی آن جایگاه و خارج
مرتب طور به که افراد  ي باشد  ، د اشته باید توجه مزرعه مد    یر -
ــان خروجش نباید  ورود و کنند بازد ید می گاود اري از روزانه یا و
برخورد آنها با گاود   اري کارکنان عنوان به و ــود  ش تلقی عادي
شایع بیماریهاي انتقال راه مهمترین توانند   افراد  می این ــود  ، ش

باشند  . مزرعه به
اد اره خود و یا ــک د امپزش طریق باید از فارم مدیر یک -
ــه منطق بیماریهاي وضعیت از را ــی کاف ــکی اطالعات د   امپزش
ابتال به از پیشگیري براي را الزم ات اقد بتواند نماید    تا ــب کس

ــازد  . آنهاعملیس

واکسیناسیون -5
ــگیرانه پیش طرحهاي عمد ه بخش ــیون واکسیناس ــتراتژي اس
مقابله د ر واکسیناسیون گردد   . می شامل گاود  اري د ر را ــما ش
باید   بد  قت آن برنامه بنابراین د  ارد  . را تاثیر بیشترین بیماریها با

گیرد . صورت د    قیق نظارت آن انجام بر شود و طراحی
و  مهم ــه بیماریهاي ب توجه با که و فنی ــی برنامه اصول ــک ی
کم واکسیناسیون انجام باشد    از شد ه ریزي طرح د  ر منطقه شایع
گله باید  از د    امپزشک حتما منظور  این براي ــت نیس تر اهمیت

نمود   . استفاد ه کار جزئیات بینی پیش براي

بیوسکیوریتی: در مهم عامل سه
جداسازي -

آمد     و رفت کنترل -
بهداشت -
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حد   اقل یا به پیشگیري واقعی، براي بیوسکیوریتی یک اساس
بزاق، ، اد  رار، مد  فوع ) بد  ن گاوها مایعات تماس با ــانید  ن رس
و خوراك، گاوها بین گاوها، بین تنفسی و...)، ــحات د   ستگاه ترش

باشد    . می گاوداري تجهیزات و لوازم و گاوها بین

جداسازي.........................................................................
شد   ه کنترل محیط ایجاد یک با گاوها بین تماس از جلوگیري
حد    اقل به با که ــد    . باش می بیماریها د   ر کنترل گام مهمترین
بی حرکتهاي از جلوگیري د ر مزرعه، آمد  ها رفت و ــانید   ن رس
گاوهاي تازه خرید اري ــازي جد  اس و بهاربند ها، بین گاوها مورد
گاوهاي رسد    . انجام می به نمایشگاه از برگشت شد   ه یا شد ه
مزرعه با که جداگانه بخش د ریک امکان صورت د  ر باید جد   ید 
ورود باید  براي محض به شوند .گاوها ــد نگهد اري نباش ارتباط د  ر

شوند. نگهد اري قسمت این د  ر هفته دو حداقل
د   ر ــل حد اق یا جد   اگانه بخش یک باید د  ر هم بیمار ــات حیوان
د    اشته تماس نباید   گاوها با سایر شد ه د   اري نگه ــتان بیمارس
اسهال که گاوهایی می کند      یا ــرفه س که گاوهایی ــند     .  باش
عفونت انتقال از جلوگیري براي شوند   و ــازي جد  اس باید  د   ارند   
براي همچنین نمود   . استفاد  ه جداگانه ــایل وس باید از مزرعه د   ر
کود     گاوهاي بستر و ــالم باید  حتما س گاوهاي ابتال جلوگیري از
که نحوي کرد  به تخلیه مجزا محلی د  ر جد اگانه را بیمارستانی

نکند    . پید  ا تماس سالم گاوهاي با وجه هیچ به

آمد............................................................ و رفت کنترل
آمد   و رفت یا و کار محل آمد افراد به و رفت آمد  تنها و ــت رف
افراد    ، و آمد    براي رفت کنترل  نیست، د  یگر نقاط به ــخاص اش

باید  بتواند      کنترل این باشد . می نقل و حمل وسایل و حیوانات
کنترل طریق از را آلود گی خوراك گاوها، آلود  گی آلود    گی شیر،
سیستم یا و گاوها براي مصرفی وسایل خوراك، جابجایی وسایل

حداقل برساند. شیردوشی به
فقط باشد و به بهاربندها محل نزد یکی در باید   ــیلو س چال
و شود   . وارد آن سیلو چال اختصاصی (لود  ر) سیلو حمل ــایل وس
باید   امکانات مناسب براي ــازي س خوراك ــالن س یا خوراك انبار
آنجا د ر خوراك براحتی حمل وسایل د اشته باشد    و خوراکسازي
آلود ه ــد   تا نباش بیرون با محیط تماس د ر ــود و خوراك ش جابجا

نگردد.
وسیله شود  فقط ــیلو س چال نباید  وارد حیوانی و وسیله هیچ
سیلو چال د لیل همین وارد شود. به تواند    می اختصاصی حمل
د اشته گاود   اري حمل وسیله متناسب مناسبی شیب و عمق باید

باشد.
باشد    کود باید جد اگانه و خوراك سیلو، حمل وسایل ــه همیش
نمود     . جابجا خوراك کود     ، حمل وسایل با نباید    وجه هیچ به و
بار قسمت و نقلیه ــیله باید وس امکان حتما صورت عد م د    ر و
براي گرد   د  سپس ضد عفونی سپس و شستشو بدقت آن بیل یا
د قیق و مرتب باید بطور کار این و ــود ش ــتفاد   ه اس خوراك حمل

گیرد . انجام
ــه ــتند   ک هس مثالهایی بهترین یون و ــالمونلوز بیماریهاي س

کود   حمل ــایل وس از مشترك استفاد ه بد لیل گله د  ر آنها انتشار
افتد  . می اتفاق خوراك جابجایی براي

بهداشت...........................................................................
عالئم با همراه هاي مواد ضد عفونی کنند  ه حوضچه از استفاد  ه
مختلف محلهاي د ر آنها از استفاده د    هنده براي  هشد ار مناسب
نحوي به دیگر بخش به بخش یک از یا مزرعه ورودافراد     به براي
د     ر کامل بطور بابرس کود  ، از شد    ن تمیز از پس آنها چکمه که
وسایل و ورود کامیونها یا گیرد  .و قرار تازه کنند  ه مواد  ضد  عفونی

بتواند   کامال که  ویژه هاي حوضچه د    اخل از گاود  اري  نقلیه
نماید  . ضد عفونی را چرخها

آلود  گی و ــت. اس مهم ــیار بس گله د ر آلودگی مد    فوع زیرا 
سازد می منتقل را بیماریها از بسیاري د رگاوها مد  فوعی دهانی-
بد   قت حتما خوراك حمل باید   وسایل بیماریها این کنترل وبراي
گرد  د  . تمام ضد    عفونی مناسب کنند   ه عفونی ضد با شستشو و
و وسیله مرد ه هاي یا گوساله گاوها الشه  تماس با در ــایل  وس
گرد  د  . ضد عفونی و شستشو باید   بد قت استفاد  ه از بعد آن حمل

مزرعه زیستی امنیت براي حفظ موارد    ضروري

خواهند  وارد  مزرعه می که ــناس افراد ناش هویت شناسائی
افراد نباید    وجه هیچ به گاود اري. د اخل ورود  به از قبل ــوند ش

شوند. گاود اري وارد هویت نامشخص با افراد یا گرد دوره
جسمانی سالمت حتما باید از کارگر جد ید ــتخد  ام اس  براي
براي باید افراد   ي را د اشت د رستی اطالعات آنها کاري ــینه و پیش
جسمانی توانایی بر که عالوه نمود استخدام د    ر گاود اري کار
مد    یران توسط ــد   ه ش د  اده هاي آموزش بد  قت کار، هر ذهنی و

نکنند   . عمل خود  سرانه نمایند  و اجرا را مزرعه
ــه ب آنها مزرعه، در کنند ه مالقات ترد د افراد ــد  ود کرد  ن مح
باید د راتاقی را کنند گان شوند ومراجعه نباید وارد  گله وجه هیچ

نمود   . مالقات منظور همین براي ویژه
د   ور باید خیلی مزرعه از کننده افراد  بازد    ید نقلیه وسایل
د هند    ه ــد ار هش عالئم با قبال شما باشد که ــده ش پارك از مزرعه
زنجیر یا باخط شد ه تعیین مسیرهاي از اید  وآنها نمود  ه مشخص

نمایند . عبور
حتما شوند گله کار وارد انجام براي به اجبار باید که افرادي
چکمه ــند و بپوش را کنند  گان بازد ید ویژه تمیز کار باید  لباس

نمایند   . استفاد ه مخصوص شد ه ضد عفونی و تمیز هاي
رفت آمد    خود به مربوط بخش د    ر فقط باید مزرعه کارگران
قسمتها سایر به تماشا و ــرگرمی  س براي نباید   هرگز نمایند    و
براي و قسمت هر در د هند ه هشد ار باید عالئم ترد    د نمایند.حتما

شود. نصب کارکنان براي وسیله هر از استفاد ه
ــازي،  خوراکس ) گاود   اري از بخش هر ورود     ي د   رهاي
انجام بعد   از و....) شیرد  وشی زایشگاه، د انی، گوساله ــتان، بیمارس

افراد  وارد    نشوند  سایر اینکه بر عالوه شود تا قفل و باید بسته کار
گرد   د . جلوگیري نیز پرند  گان و حیوانات سایر ورود از

، و افزود  نی مواد      مواد     خوراکی، سالمت باید   از شما  
باشید. مطمئن می شود وارد مزرعه که داروهایی

ضد     و تمیز شده استفاد ه باید بعد از تجهیزاتی و ــیله وس هر
شد  ه مشخص قبال که خود    ش ــت د  رس جاي د ر و گرد د   عفونی

گیرد . قرار

 . گاوداري ورود  ي حوضچه و بیمارستان ، زایشگاه ضدعفونی د    ر آل اید  ه و موثر مختلف کنند ه ضد  عفونی 5 از ترکیبی با  د سپاد اك
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بیوسکیوریتی: گام هفت
گله جدید به گاو ورود عد م -1

واکسیناسیون با گله محافظت -2
آنها جد  اسازي با گاوها محافظت -3

شد   ه خریداري گاوهاي منشاء به توجه -4
شد   ه خرید اري تازه گاوهاي آزمایش انجام -5

وارد  تازه گاوهاي کامل جد اسازي -6
گله د ر ترد د افراد کنترل -7

به گله گاو ورود عد    م و بسته گله یک ایجاد اول: گام

خارج گاو هیچ و ــود ش نباید وارد گاود اري گاو جد   ید ي هیچ
شود اگر برگرد اند   ه گله به نباید   دوباره دلیلی، هر به گله از ــد ه ش
یا برگردند د  وباره و شد  ه خارج گاود  اري از گاوها گاوداري، د ریک
مختلف افراد محصور نباشد و نشده باشد  و حصارکشی گاود اري
رعایت ــکیوریتی بیوس گله این د ر آمد کنند . و رفت آن بد  اخل

است. نشد ه

واکسیناسیون با گله د   وم: محافظت گام

بیماریها با مواجهه د ر را گله ایمنیت تواند می ــیون واکسیناس
چطور و زمان چه واکسیناسیون اینکه باشد ولی د  اشته همراه به
واکسیناسیون انجام باید   براي ــت. اس مهم شود   بسیار می انجام

            ( واکسن با (ایمنیت واکسن د       رگاوهاي شیري                                              بیماریهاي مهم

 1- لوکوز                                                                                                                 _ 
 BSE -2  (آنسفالیت اسفنجی شکل گاو،جنون گاوي )                 _ 
+  BVD -3 (اسهال ویروسی گاوها)                                                           
+ بروسلوز                                                                                                             -4

 + 5- کلسترید                یا                                                                                        
6-  ایی کالي + روتاویروس + کروناویروس                                       ؟
؟  تب برفکی                                                                                                           -7
؟ زخم سم                                                                                                                -8
؟  9- یون                                                                                                                         
10- لپتوسپیروز                                                                                                  ؟
11- ورم پستان واگیرد                 ار                                                          ؟

محیطی پستان ورم -12
- 13- ورم پستان مایکوپالسمایی                                                             

 + IBR -14 (بیماري عفونی تنفسی گاوها)                                                
؟ 15- سالمونلوز                                                                                                       

باشیم ــته د   اش گاوداري هر براي مد ون و واحد برنامه یک گله د  ر
باید مورد توجه مهم ــیار بس چند  نکته ــیون واکسیناس هنگام د  ر

گیرد : قرار

آنها د    ر پاسخ ایمنی را میزان گاوها به استرس -1
دهد  . می کاهش

دقیقا واکسن، سازند   ه کارخانه هاي توصیه باید به -2
نمود . توجه

اطمینان واکسیناتور هاي تکنسین کار د  قت باید   از -3
کرد . حاصل

یک در آنها تناسبی بی و واکسنها تد   اخل باید از -4
نمود  . جلوگیري گله

ــود    ش زیاد ایجاد می هاي واکسیناسیون د  ر که مهمی ــکالت مش
عبارتنداز:

نخواهد   کرد    . بروز بیماري ها، عالیم عفونت به نسبت -1
خواهد بود  . کنند  ه گمراه و کننده گیج تشخیصی آزمایشات -2

خواهد   شد    محد ود واکسن نسبت به میزبان پاسخ -3

آنها جد   اسازي با گاوها محافظت سوم: گام

بیوسکیوریتی: اصول رعایت براي گله یک د ر
جد ا گاوها از ها تلیسه و ها تلیسه از ها باید گوساله -1

شوند. نگهداري

شیري گاوهاي کالسیک بیماریهاي جد   ول

ــیري هاي گاوش گله د ر که ــیک کالس بیماري 15 این نمایید که از نکته توجه این به باید  بد   قت – مهم نکته
نماید  و نمی تامین بیوسکیوریتی را و نیست کافی گله د    ر 4 بیماري از کمتر برعلیه ــیون واکسیناس ــایع است، ش

نماید . ایجاد    می مشکالتی گله د  ر هم بیشتر و بیماري 8 برعلیه واکسیناسیون
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2- کارکنان گاود                 اري، لوازم وسایل حمل و نقل و سایر 
حیوانات نباید                  با گاوها د                 ر تماس باشند                 . (د                 ر %80-90 

گاود                 اریها سگ و گربه با گاو، آب و غذاي گاوها تماس د                 ارد                 )
3- با اقد                 امات الزم باید                  هر چه می توان از تماس پرند                 گان و 

جوند                 گان با گاوها و خوراك آنها، جلوگیري نمود             .    
4- نباید                  لوازم آخورها وآبخوري هاي بین بهاربند                   ها مشترك 

باشد                   .

گام چهارم: توجه به منشاء گاوهاي خرید                 اري شد                 ه 

هنگام خرید                  گاو و تلیسه قبل از آورد                 ن آن به گله براي رعایت 
اصول بیوسکیوریتی رعایت موارد                  زیر ضروري است: 

1- باید                  گاوهاي خرید                 اري شد                 ه قبل از ورود                  به گله آزمایش 
شد                 ه باشند                 .

2- باید                  اطمینان حاصل نمایید                  که برنامه هاي واکسیناسیون 
گله قبلی د                 رست انجام شد                 ه و موثر بود                 ه است.  

3- باید                  گاوها با وسایل نقلیه تمیز و ضد                 عفونی شد                 ه حمل شوند                 .
4- باید                  تلیسه ها را جد                 اگانه از گاوها حمل نمود                  و جد                 اگانه 

نگهد                 اري کرد                 .
5- حتما باید                  گاوهاي گله خرید                 اري شد                 ه را از نظر ورم 

پستان بد                 قت مورد                  آزمایش قرار د                 اد                 .

گام پنجم: انجام آزمایش گاوهاي تازه خرید                 اري شد                 ه

1- تست گاوهاي خرید                 اري شد              ه د                 ر ابتد                 اي ورود                  به گله، 
براي سل، بروسلوز، ورم پستان و زخم سم، و..... 

2- توجه به تاریخچه گله خرید                 اري شد                 ه د                 ر مورد                  بیماریهاي، 
ورم پستان، BVD، یون و زخم سم و....

گام ششم: جد                 اسازي کامل گاوهاي تازه وارد                 

- 15 تا 30 روز قرنطینه گاوهاي تازه وارد                  باید                  بطور د                 قیق 
اعمال شود                 .

- به هیچ وجه نباید                  خوراك، آب، علوفه، و د                 ستگاه 
شیرد                 وشی گاوهاي قرنطینه با گاوهاي گله مشترك باشد                 .

- براي گاوهاي قرنطینه حتما باید                  از حمام سم با مواد                  
ضد                 عفونی کنند                 ه مناسب استفاد                 ه نمود                 .

- د                 ر طی قرنطینه باید                  شیرد                 وشی با د                 ستگاههاي مناسب و با 
روش صحیح انجام گرد                 د                 .

- گاوهاي قرنطینه باید                  روزانه د                 رجه حرارت بد                 نشان کنترل 

شود                  و د                 ر صورت بروز هرعارضه اي باید                  به د                 امپزشک مراجعه 
کرد                 . 

- انجام د                 قیق واکسیناسیون با مشارکت د                 امپزشک گله

گام هفتم: کنترل ترد                 د                  افراد                  د                 ر گله

1- محد                 ود                  کرد                 ن د                 سترسی ها بوسیله عالئم هشد                 ار د                 هند                 ه، 
حصار، د                 روازه، فنس و قفل و زنجیر.

2- ایجاد                  پارکینگ براي وسایل نقلیه، د                 ور از محیط گاود                 اري.
3- نصب عالئم ورود                  و خروج و تعیین مسیر براي بازد                 ید                  

کنند                 گان.
4- تهیه لباس کار و چکمه مناسب تمیز و ضد                 عفونی شد                 ه، 
که پس از هر بار استفاد                 ه باید                  د                 وباره تمیز و ضد                 عفونی شود                 .

5- همه بازد                 ید                  کنند                 گان  باید                  چکمه ها را د                 ر حوضچه 
ضد                 عفونی با برس ضد                 عفونی نمایند                  و د                 ستهایشان را با آب و 

صابون بشویند                 .
6- کارکنان گاود                 اري باید                  حد                 اقل تماس را با گاوها د                 اشته 

باشند                 .
7- بارگیري و حمل کامیونها و تراکتورها و وسایل حمل 

و نقل باید                  د                 ور از گله باشد                 .
8- هیچ وسیله اي یا، فرد                 ي نباید                  وارد                  انبار خوراك شود                  

و باید                  انبار خوراك قفل د                 اشته باشد                 .
9- هر وسیله اي که به بیرون از گاود                 اري می رود                  قبل از 

ورود                  مجد                 د                  باید                  شسته و ضد                 عفونی گرد                 د                 .

*د                  ر نکات گفته شد                 ه، مکانهاي مهم د                 ر گاود                  اري کجا 
هستند                 ؟ که باید                  بیشتر مورد                  توجه مد                  یر مزرعه قرار  

گیرند                  ؟
- د                 ستگاه شیرد                 وشی و مخازن نگهد                 اري شیر 

- گوساله د                 انی
- زایشگاه

- لوازم خوراکسازي
- چاه ها و کانالهاي آب

- بیمارستان 
 و موارد                 ي که د                 ر گله می توانند                  بیشـترین خطر را ایجاد                  

نمایند            ، شامل:
- حیوانات د                 ر تماس با گاوها (سگ و گربه و پرند                 گان و.......)

- افراد                  د                 ر رفت و آمد                  و د                 ر تماس با گاوها
- وسایل مشترك

                                                            اد                 امه د                 ارد                 .
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 د                سپاد                اك ضد                 عفونی کنند                ه اي انتخابی براي اجراي بهتر برنامه هاي امنیت زیستی  . 
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د                کتر رامین نجفی D.V.M (د                ستیار تخصصی بیماریهاي
 طیور د                انشگاه تهران) و الناز بابایی (کارشناس علوم د                امی)

چکید                 ه : 
ــغول ساخته است از تخم مرغ  ــتی، قبل  از هر چیز ذهن مد                 یران صنعت طیور را به خود                  مش کیفیت جوجه یک روزه گوش
بارور تا جوجه ریزي د                 رمزرعه، فاکتورهایی از قبیل خصوصیات تخم مرغهاي قابل جوجه کشی، شرایط نگهد                 اري تخم مرغها، 
شرایط جوجه کشی  و شرایطی که پس  از خارج شد                 ن جوجه از تخم تا جوجه ریزي د                 ر مزرعه پرورش وجود                  د                 ارد                  و ارتباط 
آنها با یکد                 یگر ممکن است کیفیت جوجه یکروزه  را تحت  تاثیر قرار  د                 هد                 . ممکن  است این سوال پیش آید                  که آیا حد                 اکثر 

جوجه د                 رآوري و یا میزان زند                 ه مانی پس از هچ، بهترین شاخص براي کیفیت جوجه محسوب می شود                 ؟ 
با اینکه جوجه د                 رآوري مطلوب، الزمه جوجه کشی موفق است، شرایط محیطی د                 ر طول د                 وره جوجه کشی [د                 ما، رطوبت، 
ــتقل از همد                 یگر تنظیم نمی شوند                   هر چند                  که هر کد                 ام از این فاکتورها د                 ر حد                   ــید                  کربن)] مس میزان تهویه، (غلظت د                 ي اکس
ــت با توجه به  ــند                 .  مقاد                 یر مطلوب هریک از این فاکتورها ممکن اس خاصی براي جوجه د                 رآوري و کیفیت جوجه موثر می باش
ــی تغییر یابد                 . بنابراین کنترل هر چه بیشتر یکایک فاکتورها د                 ر کنار کنترل متغیرها د                 ر  خصوصیات تخم مرغهاي جوجه کش

شرایط فیزیکی استاند                 ارد                  جوجه کشی، به منظور جوجه د                 رآوري و کیفیت جوجه ضروري است.

مقد                 مه
ــاي  ــق و کیفیت جوجه ه ــد                 . جوجه د                 رآوري موف ــت جوجه هاي یکروزه مهمترین د                 غد                 غه اغلب مد                 یران صنعت طیور می باش کیفی
ــته معیار کار یک جوجه کشی بود                 . موفقیت د                 ر جوجه د                 رآوري و کیفیت جوجه کامال با یکد                 یگر مرتبط می باشد                 ،  ــد                 ه، د                 ر گذش تولید                  ش
ــد                  کیفیت جوجه هاي تولید                 ي نیز خود                  به خود                  مطلوب خواهد                  بود                 ، اما آیا حد                 اکثر جوجه  بد                 ینصورت که هرچه جوجه د                 رآوري باال باش
د                 رآوري بهترین شاخص براي زند                 ه مانی باال بعد                  از خارج شد                 ن از تخم و نیز مطلوب بود                 ن رشد                  و ضریب تبد                 یل غذایی د                 ر جوجه هاي 

تولید                  شد                 ه، محسوب می شود                 ؟
با فرض اینکه حد                 اکثر جوجه د                 رآوري شرط الزم د                 ر موفقیت یک جوجه کشی است آیا این موضوع متراد                 ف با تولید                  جوجه هایی با 
ــرایط انکوباتور،می تواند                  طور د                 یگري نیز مطرح گرد                 د                 ، این که حد                  تغییرات د                 ر شرایط  ــئوال مربوط به ش کیفیت عالی نیز خواهد                  بود                 ؟س

انکوباسیون جوجه کشی به منظور جوجه د                 رآوري مطلوب و د                 ست یابی به باالترین کیفیت جوجه، چقد                 ر است؟
ــمانی روشن و براق، عاري از  ــک و عاري از هر گونه کثیفی و آلود                 گی، با چش جوجه یک روزه با کیفیت خوب باید                  پاك و تمیز، خش
ــته شد                 ه باشد                 . کیسه زرد                 ه یا غشاي خشک نباید                  از ناف بیرون زد                 ه باشد                 ، بد                 ن جوجه  ــکلی ظاهري با ناف کامال تمیز و بس هر گونه بد                 ش
ــد                  و مشکل تنفسی  ند                 اشته  باشد                 . جوجه  باید                   هوشیار و حساس  به محیط اطرافش باشد                  و به  ــتوار  باش د                 ر هنگام لمس  محکم و اس
ــکل طبیعی د                 اشته، بد                 ون تورم، لنگی یا جراحاتی د                 ر مفصل خرگوشی یا پوست بود                 ه و خوش فرم باشد                   ــخ د                 هد                 . پاها باید                  ش صد                 اها پاس

و انگشتان نیز باید                  محکم و راست و مستقیم باشد                 .

عوامل موثر بر کیفیت جوجه یکروزه از 
مرغ ماد                ر تا مزرعه مرغ گوشتی
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د  رآوري باال خود به جوجه ــد   که ش عنوان مقاله این آغاز د  ر
ارزیابی منظور به ــود     ش می جوجه کیفیت و بهبود    خود    باعث
د     رآوري ــه جوج میزان که فاکتورهایی از گروه ــه س فرضیه این
قرار دهند  مورد    بحث می قرار تاثیر تحت را ها جوجه ــت کیفی و

گیرد . می

مرغهاي خوابانده شد   ه. تخم خصوصیات -1
انکوباسیون. شرایط -2

ها جوجه د    رآمدن تخم زمان از مدیریت چگونگی -3
ریزي. جوجه هنگام تا

همد  یگر از مستقل گروه از فاکتورها، این رسد  که نمی نظر به
ممکن انکوباسیون طی موجود د    ر شرایط مثال عنوان به ــند   ، باش
زمان مد   ت ویا راك د ر شد ه چید  ه مرغهاي تخم کیفیت با ــت اس

باشد. مرتبط آنها نگهداري
از قبل و مرغ تخم از ها جوجه ــد ن ش خارج ــرایط بعد      از ش
زمان مد   ت به د  ر مزارع پرورش، ممکنست ها جوجه جایگزینی
مرغها تخم نگهد  اري مد ت زمان تخم ، از ها جوجه ــد ن ش خارج

باشد   . وابسته گوشتی، ماد ر مرغ سن و
مرحله عنوان ــیون به انکوباس روي مقاله این اگرچه بنابراین،
د و کرد ه، تمرکز کیفیت باال با روزه تولید  جوجه یک د ر ــی اساس
تاثیر تحت را یکروزه جوجه کیفیت که عواملی از د    یگر ــروه گ
فرض بر این و د  هد می ــرح ش خالصه بطور نیز را د  هند می قرار
ــه جوج کیفیت با مرغهاي تولید تخم ــر ب موثر عوامل که ــت اس
اجرا کامل طور به ماد  ر مرغ د  ر مدیریت پرورش مطلوب د    رآوري
گله، ژنتیکی ساختار قبیل از ــرایطی ش مثال عنوان به می گرد   د   .
طول د   ر ماد     ر گله اي تغذیه احتیاجات پرورش، محل ــرایط ش
مد یریت چگونگی و گله بهد  اشت گله، سن وتولید ، پرورش دوره

خروسها. پرورش

آن رابطه کشـی و جوجه قابل مرغهاي تخم خصوصیات
نگهد اري: شرایط با

جوجه و جنین) ــل تکام ــروع ش (نقطه مرغ تخم باروري بین
تکامل د ر زیاد   ي عوامل گوشتی جوجه ــی پرورش مزرعه د ر ریزي
از برخی ــتند      . هس د  خیل آن نهایی کیفیت تعیین جوجه و
توان را نمی برخی حال عین د ر ــتند هس قابل کنترل عوامل این

(1 (شکل کرد کنترل
ــا ی ژنتیکی ــور فاکت و ــتند نیس فاکتورها محیطی ــن ای ــه هم
نقش تکاملی پارامترهاي تغییرپذیري د ر که ــی اند  وژنی  اساس
نیز باشد تد  اخل د   اشته محیطی متغیرهاي ــت با اس ممکن د  ارد و
شروع تا باروري نقطه از جنین تکامل زمانی توالی وجود    د   ارد .در
د  ر رشد   جنین مرحله مرغها، تخم فیزیکی کیفیت ــیون، انکوباس
ذخیره سازي ــرایط ش و نگهد اري زمان مد  ت تخمگذاري، هنگام

گیرد   : قرار باید   مورد توجه همگی مرغها تخم

مرغ تخم فیزیکی کیفیت -1
پاکیزگی، سالم رنگ، ــکل، ش اند ازه، ــامل ش تخم مرغ کیفیت
اندازه باشد  . مرغ، می تخم د ر عد م وجود  بد شکلی و پوسته بودن
تغذیه اي و مد    یریتی فاکتورهاي از برخی تاثیر تحت ــم مرغ تخ

موثر است. نیز مادر گله ژنوتیپ و سن قرار د  ارد  اگرچه
جوجه اند ازه با رابطه مستقیم خاطر د اشتن، به مرغ تخم اند ازه
د  رصد     وزن تا70 64 حد   ود که چرا است مهم بسیار روزه یک
مرغ تخم رنگ شکل و دهد  . می تشکیل وزن جوجه را مرغ تخم
شوند    تحت می هچ که را مرغهایی تعد    اد  تخم و است ارثی بسیار

دهد   . می قرار تاثیر
مرغ، تخم ــکل ش و اند   ازه مرغ، تخم رطوبت کاهش میزان د     ر

موجود   رطوبت میزان و مرغ تخم ــته پوس موجود  د    ر منافذ میزان
ممکن مرغ تخم اند  ازه باشد . می موثر ــیون انکوباس د وره طول د    ر
آخر طول هفته د     ر ــرمایی را س یا گرمایی نیازهاي میزان ــت اس

پرورش مزرعه د   ر ریزي جوجه تا تخم سلول باروري از جوجه کیفیت بر موثر فاکتورهاي -1 شکل
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اند   ازه به جنین که هنگامی د    هد. قرار تاثیر تحت ــیون انکوباس
از طریق باید تولید      شده گرماي همه ــید،  رس خود ش واقعی
تخم مشخصات فیزیکی بنابراین ــود . ش پخش مرغ تخم سطح
تحت را خوب انکوباسیون براي الزم ــرایط ــت ش اس مرغ ممکن

دهد  . قرار تاثیر
ــل د اخ د     ر ــتی گوش لکه هاي یا خونی هاي ــود خون، لکه وج
نشد    ه ــناخته ش درآوري جوجه بر میزان موثر عوامل از مرغ تخم
مد یریت براي یک خوبی ــاخص ش ساد گی به پوسته تمیزي اند.
شود، نمی ــوب محس ماد  ر مرغ پرورش  مزارع  د  ر  ــتاندارد     اس
جوجه میزان روي زیانباري تاثیر پوسته آلود گی د   ارد  که احتمال
د رآمده تخم از تازه هاي جوجه یا کیفیت باشد     د اشته درآوري
شستن یابد . کاهش بیماریزا عوامل نفوذ اثر د  ر آنها مانی زند ه و
پیشگیرانه اقد  ام ــی کش جوجه مرغهاي تخم کرد   ن ضد عفونی و
این اعمال کرد که توجه باید د اد  ولی انجام توان می است که اي
ــث که باع ــته پوس کوتیکول برد   ن بین مضري مانند  از ــرات تاثی

دارد  . شود  را می درآوري جوجه میزان کاهش

تخمگذاري هنگام د ر رشد جنین میزان -2
در تخمگذاري هنگام د  ر رشد جنینی مراحل د  ر وجود تفاوت
رشد میزان و است شد  ه داد  ه تشخیص ــگاهها، آزمایش از تعداد    ي
مختلف هاي الین مرغهاي د  ر تخم تخمگذاري جنینی د   ر هنگام
سرعت تقسیم مستقیم به خاطر تاثیر احتماال ــت که اس متفاوت
نسبت همان به می باشد  و که ژنتیکی است سلولی رشد    اولیه و
است متفاوت مختلف سنین با ماد   ران از حاصل مرغهاي تخم د   ر

موجود      به تغییرات غیرمستقیم مربوط طور به است ممکن نیز و
عوامل احتماال و دماي بد    ن از اویدوکت و یا تخم عبور ــان زم د    ر

باشد   . محیطی و ژنتیکی
ــذاري، تخمگ ــگام هن د   ر ــتروال پیشگاس مرحله ــند  ر جنی
ــه مقایس د  ر مد     ت طوالنی ذخیره برابر د  ر کمتري مقاومت
یا یک براي درمانی گرما آنجاییکه از دارد   . ــتروال گاس مرحله با
است ممکن مرغها تخم نگهد   اري طول د  ر و روزانه ــاعت، چند   س
پایینی د   رآوري درصد   جوجه طبیعی طور به که هایی ــن الی د  ر
رشد اولیه مرحله د ر الینها این رود گمان می ــد د ارند   مفید  باش

کنند. می تخمگذاري بالستود رم،

نگهـد    اري و تخمگذاري بیـن حاکم شـرایط و زمان -3
مرغ تخم

بایستی تا شد ن گذاشته از بعد ساعت حد   ود شش د ر تخم مرغ
(باالي صفر باالست محیط د   ماي که هنگامی خنک شود  . 270C

سلولی علت تکثیر به مرغها تخم شد  ن فیزیولوژیکی) کند    خنک
ایجاد    مشکل الخلقه، و ناقص غیر عادي تولید جنین ــته و آهس
به مرغها تخم ــود   که ش زمانی حادث می وضعیت این می کند   .
به بایستی مرغها تخم گرم روزهاي نشوند    د ر جمع مکرر صورت

گرد د. جمع آوري بار) زیاد  (8-10 دفعات
و  ها تخم روي مرغها خوابید  ن علت به تخمگذاري هاي النه د    ر
می شوند   . د   اشته نگه گرم مرغها ها، تخم النه محیطی ــرایط ش یا
اکسید کربن د  ي از غلظت باالیی تخمگذاري در هنگام مرغ تخم
گاز این کردن رها به شدن  شروع گذاشته از د  ارد     که  بعد را
مهم فرآیند این رود . می باال آلبومین PH نتیجه د ر و کند می
PH به وابسته هاي آنزیم بوسیله اولیه تکاملی فعالیت است زیرا
ــید کربن اکس حد د     ي از بیش رفتن بین از با ــود. ش کنترل می
روي یابد      که می حد  افزایش از بیش آلبومین PH ،مرغ ــم تخ
د  ي رفتن د    ست از اگر گذارد . می منفی اثر رشد  جنین به شروع
خیلی نیز آلبومین PH باشد    ، کم و کند     خیلی ــید     کربن اکس

هستند  بسیار تازه که مرغهایی نتیجه تخم د ر خواهد  بود    و پایین
نخواهد    شد   . هچ اند ، ماند  ه روز 4 3تا که مرغهایی تخم نسبت به
به وابسته نیز اکسید    کربن د ي د ادن د ست از ــه پروس (1 (جد   ول
از تخمگذاري پس خنک سازي اثر است د  ر ممکن است و حرارت

یابد   . افزایش گرفته، قرار تاثیر تحت

کشی جوجه مرغهاي تخم ذخیره -4
ــت اس روند طبیعی یک آوري جمع بعد از مرغها تخم ذخیره
از است بهتر و است تجاري کشی جوجه د    ر ضرورت یک اغلب و
گله یا و متفاوت ــنین س با ماد    ران هاي مرغ تخم کرد    ن مخلوط
نگهد   اري بهرحال نمود. خود د اري سالمتی لحاظ از مشکوك هاي
شود     به عنوان می ــیون انکوباس زمان افزایش به منجر  طوالنی
مد  ت به ساعت مرغ، یک تخم ــتر بیش روز یک نگهد  اري با مثال

(2 نمود  ار ) گرد د. می اضافه انکوباسیون زمان
یابد  و می افزایش هچ براي الزم زمان نگهد    اري، مد  ت افزایش با
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جد                ول 1- مقاد                یر PH و د                رصد                 جوجه آوري تخم مرغهاي خواباند                ه  د                ر سویه هاي راس و کاب

مد                ت نگهد                اري   نژاد              کاب         نژاد              راس 

(روزها) PH جوجه د                رآوري         PH جوجه د                رآوري     

0 8/58 8/47

3 9/15 97/14 9/08 95/38

8 9/41 91/42 9/38 87/88

13 9/43 81/81 9/47 85/07

18 9/45 80/78 9/51 71/43

د                 ر نهایت میزان جوجه د                 رآوري و نیز کیفیت جوجه هاي حاصله 
تحت تاثیر قرار می گیرد                 .

ــار  ــرغ فاکتوري مهم و ضروري د                 ر کن د                 ماي نگهد                 اري تخم م
ــوب می شود                 . مقاد                 یري  که اخیرا  توصیه  گرد                 ید                 ه  رطوبت محس
ــد                 .  د                 ر هر  مورد                 ي ، د                 ماي  د                 ر محد                 ود                 ه  13O C تا 17O C می باش
ــیون  باید                   پایین  تر از حد                   نگهد                 اري تخم مرغ قبل  از  انکوباس
ــلز  د                 ر سال  ــتاند                 ارد                   باشد                   مطابق  مقاله اي که  د                 کوپیرومیش اس
ــته اند                  د                 ر مورد                   صفر فیزیولوژیکی  اتفاق  نظر وجود                   1992 نوش
ــت.به نظر می رسد                   ند                 ارد                  و نظرات از19O C تا 28O C متفاوت اس
ــرایط عملی یک  رابطه  تجربی بین  مد                 ت  زمان نگهد                 اري  د                 ر ش
ــت. د                 ما د                 ر  و د                 ما وجود                   د                 ارد                  د                 ر  نگهد                 اري  کوتاه مد                 ت ، بهتر اس
حد                 ود                  16O C-15O C باشد                  و اگر نگهد                 اري بیش از پنج روز باشد                  

بهتر است د                 ماي نگهد                 اري د                 ر حد                 ود                   12O C-11O C باشد                 . 
ــی، حد                 اقل  ــا این حال اگر کمترین مقد                 ار صفر فیزیولوژیک ب
ــانتی گراد                 است هنگامی که مد                 ت زمان نگهد                 اري  19 د                 رجه س
ــت نیاز به د                 ماي کمتري د                 اریم یافته ها  تخم مرغ طوالنی اس
ــان می د                 هد                  که مقد                 ار اند                 کی رشد                  جنینی د                 ر د                 ماي زیر  نش
ــتانه رخ می د                 هد                  که اگر این رشد                  ناخواسته از  د                 ماي حد                  آس
ــک مرحله معینی تجاوز کند                  می تواند                  د                 ر زند                 ه مانی جنین  ی
ــته باشد این مسئله مرتبط است با گرما د                 رمانی  اثر منفی د                 اش
ــان نگهد                 اري طوالنی تخم مرغ که  متناوب د                 ر طول مد                 ت  زم
میزان جوجه د                 رآوري را بهبود                  می بخشد                  زیرا به جنین اجازه 
ــد                  نامتناسب خود                 ش را جبران کند                 . نگهد                 اري  می د                 هد تا رش
ــت  با مرحله رشد                  جنین  د                 ر هنگام  طوالنی مد                 ت ممکن  اس
ــته باشد                  همان طور که قبال ذکر شد                   تخمگذاري تد                 اخل د                 اش
ــا  ــژاد                  والد                 ین ی ــن و ن ــتگی به س نتایج خوب یا نامطلوب، بس
ــرایط محیطی د                 ارد    .این تد                 اخالت د                 ر نتیجه مطالعات بیشتر  ش

ــت. ــت آمد                 ه اس ــگاه بد                 س ــند                 ه د                 ر آزمایش نویس

شرایط انکوباسیون: 
د                 انش زیاد                 ي د                 ر مورد                  انکوباسیون تک مرحله اي و چند                  
مرحله اي وجود                  د                 ارد                  بغیر از جنبه هاي پیشـگیرانه، نتایج 
حاصل از انکوباسـیون  تک مرحله اي،  بایستی بهتر باشد                  
زیرا که شرایط انکوباسیون مطلوبی را براي گروه مشخصی 

از تخم مرغها فراهم می سازد                 . 
د                 ر شرایط مطلوب هم آگاهی از نیازهاي کوچک و جزئی 
تخم مرغ د                 ر مراحل مختلف انکوباسـیون مشکل اسـت و 
فاکتورهایی مثل فاکتورهاي ژنتیکی، سن والد                 ین، کیفیت 
تخم مرغ، شـرایط نگهد                 اري  که با  شرایط  انکوباسیون د                 ر 

تقابل هستند                  به خوبی شناخته نشد                 ه اند                 .

الف-د                 ماي انکوباسیون
ــت یابی به باالترین حد                  جوجه د                 رآوري، د                 ماي  به منظور د                 س
ــود                   که  این مقاد                 یر  بر اساس  38O  توصیه  می ش C 37O تا  C

ــد                 . این معاد                 له نشان می  منحنی معروفBarott(1997) می باش
د                 هد                  که د                 ماي مطلوب                  است، این سئوال مطرح می 
ــود                  که به منظور د                 ست یابی به جوجه د                 رآوري مطلوب، چگونه  ش

این محد                 ود                 ه د                 مایی را حفظ کنیم؟
ــتر  ــوال اشاره به گراد                 یان د                 مایی د                 ر ماشین س پاسخ به این س
د                 ارد                  و به اینکه  چگونه  فاکتورهایی  مثل  اند                 ازه  د                 ستگاه، روش 
ــینی ها، میزان تهویه و فضاي  ــاخت، روش تجهیز، موقعیت س س
بین تخم مرغها را محاسبه می کنند                 . اغلب تاکید                   شد                 ه است که 
ــتر از 0/3 د                 رجه از د                 ماي مطلوب باال  نباید                  اجازه د                 اد                  که د                 ما  بیش
یا پایین تر رود                 .بنابراین حد                  پایین ترین و باالترین د                 ماي مطلوب 

نیز باید                  مشخص گرد                 د                 .
   378OC               ــتاند                 ارد البته تولرانس د                 ر برابر انحراف د                 ما از د                 ماي اس
ــتگی به مد                 ت قرار گرفتن د                 رمعرض این انحراف و مرحله رشد                   بس

ها 
زه 

تا
(37/8O C )
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ــت آمد                 ه نشان می د                 هد                 ، که  جنین نیز د                 ارد                 . همچنین نتایج بد                 س
مقاومت د                 ر د                 ماي زیر               بیشتر از مقاومت د                 ر د                 ماي باالتر 

از               است. 
ــزان مقاومت به تغییرات  ــویه اي و الینی نیز می اختالفات س
د                 مایی و نوسانات د                 مایی طی د                 وره انکوباسیون را تحت تاثیر قرار 
ــن نتیجه گرفت که انتخاب  می د                 هد                 . از این نتایج می توان چنی
ــه با تولید                  گوشت، می تواند                   مرغ براي تولید                  تخم مرغ، د                 ر مقایس
محد                 ود                 ه شرایط انکوباسیون (د                 ما و سایر فاکتورها)را تغییر د                 هد                 . 
ــئوال د                 یگري که مطرح می شود                  این است که آیا د                 مایی که  س
ــود                  منجر به تولید                  جوجه  باعث باالترین جوجه د                 رآوري می ش
ــید                  که  ــد                 ؟ به خاطر د                 اشته باش هایی با کیفیت باال نیز خواهد                  ش
ــد                  بد                 ن آن و چه تکامل اند                 امهاي  د                 ر طول تکامل جنین (چه رش
ــبی جنین را تغییر می  ــد                  نس مختلف آن) تغییرات د                 مایی، رش
د                 هد                 . بسته به اینکه این تغییرات د                 ر چه زمانی حاد                 ث شود                  ممکن 
ــت روند                  تبد                 یل جنین به جوجه را تحت تاثیر قرار د                 هد                 ، د                 ر  اس

ذیل مثالهایی از این مطالب آمد                 ه است:

د                 ما و تنظیم آن

ــیون، د                 ر د                 ماي بعد                  از تولد                  (نمود                 ار 3) و  د                 ماي انکوباس
ــر د                 ارد                 .  ــد                 ن جوجه تاثی ــن د                 ر توانایی تنظیم د                 ماي ب همچنی
ــول  ــرض د                 ماي پایین                  د                 ر ط ــن د                 ر مع ــرار گرفت ق
ــد                  را تحت  ــیون، تولید                  گرماي پس از تول روزهاي آخر انکوباس

ــد                      . ــی د                  ه ــرار م ــر ق تاثی

د                 ما و تکامل سیسـتم  اند                 وکرین بد                 ن جوجه (به عنوان 
میزان حساسیت به استرس)

ــول  ــرما د                 ر ط ــر س ــن د                 ر براب ــک جنی ــرار گرفتن پریود                 ی  ق
ــیون، با تغییر عملکرد                  اند                 وکرینی بد                 ن جوجه، واکنش آن  انکوباس
ــترس را  پس از 8 هفته از خارج شد                 ن از تخم  تغییر  د                 ر برابر اس
ــیون غلظت تیروکسین  می د                 هد                 . د                 رمان حرارتی د                 ر طول انکوباس
پالسما (T4) و کورتیکوسترون را د                 ر جوجه هاي 40 روزه کاهش 

می د                 هد                 .

د                 ما و رشد                 

ــراي  ــه ب ــه تنها براي جوجه د                 رآوري بلک ــیون ن د                 ماي انکوباس
ــت. د                 ر طول یک چهارم آخر د                 وره  ــد                  پس از هچ نیز مهم اس رش
انکوباسیون، د                 ر معرض د                 ماي پایین قرار د                 اد                 ن                          متناوب 

ــه   ــد                 . د                 ر حالیک ــد                  بعد                  از تولد                  را تحریک می کن تخم مرغها، رش
ــر  ــا د                 ه روز آخ ــول د                 ه روز اول  ی ــاوب د                 ر ط ــی متن ــا د                 رمان گرم
ــی  ــه اي جوجه را بهبود                  م 39O) کارائی تغذی C ــیون، ( انکوباس
بخشد                  ولی وزن بد                 ن تحت تاثیر قرار نمی گیرد                 . د                 غد                 غه اصلی این 
ــتی تغییر نکند                  و یا حد                 اقل  ــت که میزان جوجه د                 رآوري بایس اس

تغییر را د                 اشته باشد                 .

تهویه و غلظت د                 ي اکسید                  کربن

ــید                  کربن (0/4- بر طبق نظر(Brian2000)، غلظت د                 ي اکس
ــد                   ــتر چند                  مرحله اي، مطلوب می باش 0/1)  د                 رصد                  د                 ر یک س
ــد                 . این  که بیانگر یک تولرانس د                 ر حد                 ود                  300 د                 رصد                  می باش
ــد                 ود                   ــت می تواند                  د                 ر هچر از 0/5د                 رصد                  به 0/8د                 رصد                  (د                 ر ح غلظ
ــه را  ــد                 ) افزایش یابد                  بد                 ون اینکه قد                 رت زند                 ه مانی جوج 60 د                 رص

کم نماید                 . 

(33/5O C )

(33/5O C )

(37/8O C )
(37/8O C )
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مرحله ــترتک س د   ر بهتري نتایج که د   هد می ــان ــواهد  نش ش
مراحل طول د  ر اکسید  کربن دي غلظت آید اگر می ــت اي بد  س
به غلظت که این ــد رس می نظر به ــد . د   رصد     باش  0-0/6 اولیه،
د  ر چند  که کند  هر عمل می جنینی ــد  اولیه رش محرك عنوان
برد   ، می باال اند    کی را PH ــد    جنینی، رش اولیه مراحل طول
د وره این طول د   ر آنزیمها از برخی فعالیت کنند  ه تحریک ــه ک

ــد . می باش
انکوباسیون مد ت سراسر د ر اکسید  کربن د  ي حد غلظت اگرچه
خاطر به حال همه باید   د ر گیرد  ولی نمی قرار ــاد    مورد توجه زی
مخاطره به را جنین مانی آن، زنده باالي د    اشته باشید که مقاد یر
شرایط و ند ارد وجود   مورد  این د ر د  قیق هنوز نتایج اند  ازد. می
هنوز کربن ــید د ي اکس مطلوب مقاد یر یابی به د ست براي الزم

بطور دقیق بررسی نشده است.
ــول ط ــرغ در ــد   اريوچرخشتخمم ــراتمد تزماننگه اث

جوجه: کیفیت و روي زمان هچ بر انکوباسیون
استفاده رابطه این از تجربی بطور ، اي گونه بین رابطه یک در

میشود.

گذاشته تازه مرغ تخم وزن egg و ــیون انکوباس مد   ت زمان I
و ml/day برحسب اکسیژن جریان Mo2 و گرم برحسب شد   ه

ثابت است. یک عد د c
مشخص، وزن با تخم مرغ یک که می د   هد نشان رابطه این
است کرد  ه مصرف  Plateau مرحله د ر  کمی ــیژن که اکس
را رابطه ــن ای اگر ارد   . د ــیون تر انکوباس زمان طوالنی به نیاز
حاصل ــت اس ممکن زیر د  هیم نتایج تعمیم یک گونه بین د    ر
راه از انتقال با Plateau مرحله د ر mo2 میزان اگر ــود     ، ش
د   ر مشخص وزن با مرغ تخم یک د    ر باشد   ، متناسب ــته پوس
انکوباسیون زمان باشد مد   ت پایین اي ــته پوس انتقال که صورتی
مرغ تخم نگهد اري زمان طوالنی  شد    ن با بود     خواهد ــتر بیش
باعث یابد که می کاهش Mo2  ــزان می هفته)  1یا2یا3 (مد  ت
مد  ت افزایش که واقعیت شود   این می ــیون انکوباس زمان افزایش
هچ هنگام د  ر T3 کاهش میزان منجر به مرغ  تخم ــد  اري نگه
مرتبط انکوباسیون زمان بود ن طوالنی با ــت گرد   د ممکن اس می
این می  شود  ) براي  هچ  محسوب مهم محرك یک T3) ــد  باش
ــه نتیج پالتو فاز د  ر ــن، پایی Mo2» فرضیه همچنین ــوع موض
با Mo2 زیرا کند    می تقویت را « ــت نگهد   اري اس زمان مد     ت

است. هورمون تیروئید مرتبط ساخت
هفتم تا ــوم س روز از مرغ تخم چرخش بحرانی د    وره مرغ د    ر
در مرغها تخم چرخاند  ن د  ر ناتوانی ــد . باش انکوباسیون می د وره
زیان اثرات کوریواالنتوئیک ــق از طری مرغ تخم  گازي تباد  الت
مانعی بین ــده، نش جذب آلبومن که صورت بد    ین د   ارد   . آوري
باعث نتیجه د     ر پوسته شد  ه د  اخلی ــاء غش و کوریواالنتوئیک 
درمراحل اکسیژن گازي،کاهش فشار سرخرگی تباد الت کاهش

گردد    . می هماتوکریت مقادیر افزایش و جنینی آخر
ــر ت ــن پایی نچرخید ه، ــاي مرغه تخم د ر Mo2 ــن همچنی
ــول ط افزایش به منجر ــت اس موارد    ممکن این ــت. تمام اس
اگر حتی ــود . ش د  رآوري  جوجه و کاهش ــیون انکوباس د    وره
قلب بیماري و ــیت آس به حساسیتشان ــوند   ، ش هچ مرغها تخم
ــیون انکوباس د    وره طول بین ارتباط یابد     . می گرد  افزایش
هاي سویه د ر نیز ، ــیون انکوباس د ر یگرد    خیل د پارامترهاي و

رسید    ه است. اثبات به آسیت حساس به

درآمـد    نجوجـه هـا، ازتخم زمان میزانیکنواختـی
جوجه: کیفیت با آن ارتباط د    رآوري و جوجه

کامل  از پس هچر از ها جوجه آوردن بیرون که ــی د     ر مد  یریت
یا هچ زمان د   ر جزئی تاخیر گیرد   ، می صورت روز 21 ــد     ن ش
جوجه میزان کاهش مرغها، باعث هچ تخم غیریکنواختی افزایش
گرد  یده سبب جوجه یکروزه، کیفیت توجه به ــود  . ش می د رآوري
بخوبی زیرا شود   . هچ زمان افزایش ــئله مس به بیشتري که توجه

بین فاصله پوسته و به زد ن زمان نوك ، هچ زمان - 2 شکل
زمان با مدت ارتباط د  ر ( H1-P1) هچ و زمان زدن نوك

و 12O C زیر د  ماي د   ر انکوباسیون از قبل مرغ تخم نگهد  اري
%95-90 رطوبت

بیستم تا روز روزگی 11 از روزانه د    رمانی ساعت گرما 3 اثر
هفتگی 6 د    ر که پرند گان بد ن د  ماي بر 39O C با انکوباسیون
قرار  نسبی رطوبت %80 و 40O C زیر د  ماي معرض  د   ر

اند . گرفته

ها
زه 

تا
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و آب به جوجه، دستیابی د ر تاخیر هر گونه که شد ه د  اد ه ــان نش
جوجه عملکرد  ي منفی در پارامترهاي اثر هچ از پس د  ان ــا ی

خواهد داشت.
ــه کیس ماند  ه از باقی توانند می د ر آمده تخم از هاي جوجه
می گرسنه جوجه وقتی زرد ه ــتفاد ه کنند اگرچه مصرف زرد   ه اس
شرایط تحت گوارش دستگاه سیستم تکامل ــود . ش ماند   کند می

کند    به مربوط احتماال مسئله این افتد   و می تاخیر به ــنگی گرس
می متابولیسم کنترل کنند    ه هاي آنزیمی سیستم بلوغ ــد   ن ش

باشد.
(T3 فعال سازي چرخه و ید برداشت عنوان مثال سیستم (به

افتد . می عقب نیز ایمنی د ستگاه تکامل و
کند     که ــت به زرده اس مربوط IgG جذب تر، مهم ــئله مس
تخم، از آمد ن بیرون بعد  از بالفاصله تقریبا جوجه ها ــود . ش می
داشت باید توجه کنند   . رشد  می به شروع هستند و غذا دنبال به
بدن و وزن کاهش به منجر غذا بد   ون ها جوجه نگهد اري که 
عملی شرایط خواهد   شد. د  ر جوجه کاهش عملکرد  مجموع د  ر
شد  ن خارج از پس پس از 36 تا 48 ساعت پرند   گان از ــیاري بس
بد    ن وزن مد  ت این طول د  ر یابند   و می ــت د  س غذا به از تخم

یابد   . می کاهش سریعا
36 ــا ت ــاعت س 24 از ها جوجه ــد   ن ش خارج ــم تخ از اوال
تواند     تحت می ــئله مس این ــد    که کش می طول ــاعت  س
یا یکنواختی ــر عبارت د  یگ به هتروژنیتی ــا ی هموژنیتی ــر تاثی
عنوان به ــد    . باش ــی کش جوجه مرغهاي تخم غیریکنواختی 
گله هاي جوان نسبت به ــن مس هاي گله مرغهاي تخم مثال،
تخم هاي جوجه گله یک د   ر و آیند    می د   ر ــم تخ ــر از زود    ت
از زود      تر بزرگتر ــاي تخم مرغه به ــبت نس مرغهاي کوچکتر

ــوند    . ش می خارج مرغ تخم
ماد    ر گله سن و مرغ تخم اند    ازه مستقیم اثرات به ــئله مس این
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مرغهاي تخم جوان، هاي گله اگرچه کند   ، می ــاره اش
مرغهایی تخم مخلوط کردن گذارند و می کوچکتري

اند  شد    ه نگهد اري مختلف هاي زمان و شرایط در که
تغییرات ــال  مث عنوان به ) د     ر انکوباتور  ــرات تغیی و
ــد   ن ش خارج زمان یکنواختی تواند   د ر می حرارتی)

باشد    . داشته تاثیر مرغ تخم از ها جوجه
ــد تعد   اد جوجه باش ــتر بیش زمان مدت هرچه این
آب ــد   ون ب طوالنی مد  ت به اجباري بصورت هایی که
اینکه بعد ي ــئله مس یابد   . می می مانند افزایش غذا و
تخم از ها جوجه ــد    ن خارج ش صرف که زمانی مد      ت
جوجه به انتقال صرف که زمانی مدت شود   و مرغ می
طول د  ر حمل شرایط کنار شود   د ر می پرورش مزرعه
د   ست د ر تاخیر افزایش توانند باعث می جوجه انتقال

گرد ند     . غذا و آب به جوجه یابی
ــر مد   ت تاخی طول ــن ــد   بی رس می نظر به بنابراین
غذا و به یابی ــت تا د س از تخم ــد ن خارج ش هنگام از
ــه جوج وجود  د      ارد. ارتباط مرغ تخم اندازه ــا ب آب
پس از ــریعتر س هرچه حد  امکان کوچک باید   تا هاي
شوند زیرا این پرورش وارد  مزرعه تخم از خارج شد ن

د ارند  . کمتري زرد  ه باقیمانده ها جوجه

گیري: نتیجه
ــتد  ي غلظ و ــه میزانتهوی رطوبت، ــا، ــرایطمحیطی(د م ش
از کد ام چه هر ــتند  اگر نیس همدیگر از ــتقل اکسید کربن) مس
و کیفیت جوجه درآوري را در جوجه خودشان آنها، اثرات خاص
ممکن انکوباسیون فاکتورهاي از یک د رهر د   ارند   مقد ار مطلوب
کشی تغییر قابل جوجه مرغهاي تخم و نوع گله ــاس اس بر است
د رآوري جوجه «حداکثر که این مورد  تردید    د ر همچنین ــد. یاب
از قبیل د یگر پارامترهاي براي اند  یکاسیون بهترین ــه  همیش
تخم از شد    ن خارج از پس آن مانی زند    ه میزان یا و جوجه کیفیت

وجود د ارد  . باشد». می مرغ
ــیون  انکوباس نتیجه د رآوري  مطلوب  در جوجه اگر حتی
هاي یافته ــی برخی   بررس د  ر گیرد  ، آمیز  صورت موفقیت 
جد   ید       (کنترل فنی هاي کنترل همراه به اخیر، ــی فیزیولوژیک
شرایط تغییرات ــاس اس بر کنترل حال عین د    ر مستقل ــیار بس
درآوري، بهبود جوجه منظور به انکوباتور) د   ر ــتاندارد فیزیکی اس

قرارگیرد   . مد نظر بایستی جوجه کیفیت
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از حضور 640 شرکت با ــال هلند  امس VIV ــگاه نمایش
183 حضور هلند  با خود گرد ید . جهان برگزار ــور 45 کش
د اشت ــگاه نمایش د  ر این را فعالترین حضور هلند ي کمپانی
با چین و شرکت 51 با فرانسه شرکت 67 حضور با ایتالیا از
اسپانیا، آنها بعد  از و د  اشتند را حضور بیشترین شرکت 50
اسرائیل، سویس، د انمارك، امریکا، بلژیک، انگلیس، آلمان،
چک، ایرلند  ، اتریش، کانادا، ــتان، پاکس جنوبی، ترکیه، کره
مکزیک، نیوزلند ، یونان، فنالند ، ــوئد ، س ــتان، مجارس هند  ،
بعد ي هاي رد  ه د ر بترتیب سنگاپور رومانی، لهستان، نروژ،

بودند.
جمله ــتند   از داش نمایند ه یک فقط ــورها از کش برخی و
هنگ مصر، ــترالیا، اس آرژانتین، ــر، الجزای عزیزمان، ــران ای
جنوبی، افریقاي موناکو، روسیه، لبنان، ایسلند ، ژاپن، کنگ،
مانند سالهاي ها هلندي قوي حضور بودند  . اوکراین تایلند ،
و ایتالیا، فرانسه فعال حضور شد  اما می پیش بینی گذشته
ربود   ه آلمان و انگلیس ــپانیا، اس را از سبقت گوي که چین

رسید. می نظر به بودند   جالب
ــوالت محص ــکی دامپزش هاي فراورده و دارو ــش بخ د ر
داروهاي ..... بعنوان و ــد  انگل ض و بیوتیک  آنتی ــد  جد ی
دست یک ــتان تعداد انگش به  حتی و طیور دام جد ید  د ر
بود  تولید انواع چشمگیر آنچه نبود . ــگاه نمایش کل هم د ر
د هها بود که اختصاصی ــاي کاربرده با کنندها ضد عفونی
کرد  ه عرضه محصول د  هها کدام هر تولید  کنند ه، ــرکت ش
درمان بر مقد م پیشگیري، هاي برنامه هم بودند  (نمایشگاه
جد  ید  ، هاي بیوتیک جاي آنتی و به بود  ) کرده ــی را عمل
بود . عرضه شد ه جد  ید هاي افزودنی و  آلی اسید هاي انواع
ــگاه د  ر نمایش فام کیمیا گروه اعضاي ــایر س اتفاق به من
فام تحت کیمیا گروه که چند شرکتهایی هر حضور د  اشتم
نماید مانند  KRKA (اسلوونی)، می آنها فعالیت لیسانس
(اسپانیا) د ر کالییر (بلژیک)، ــن یانس ،( (سویس سانوسیل
گروه اعضاي ولی داشتند    کمرنگی حضور ــگاه نمایش این
ــناخته شد  ه ش خارجی، معتبر ــرکتهاي ش براي فام کیمیا

بودند.
ــوع  ن تولید  حد ود  30 حال حاضربا در فام ــا کیمی گروه
آنتی تا کوکسید  یوزها ضد   از ــکی دامپزش مختلف د   اروي
هاي ویتامین انواع تا ها کنند  ه ضد   عفونی از و ها ــک بیوتی
د اخل هاي افزود نی آب و انواع د  ر محلول ــد ه ش فرموله
ــکی د  امپزش د اروي کنندگان  بزرگ رد  یف  تولید د ر د ان،
معتبر شرکتهاي شد  ه با انجام مذاکرات با ــت. اس کشور د  ر

(2006 می هلند  (16-18 اتریخت (VIV) گزارشی از نمایشگاه

د  راین دامی داروهاي انواع وتولید وارد ات د ارد با بنا خارجی
جزء که محصوالت این با امید د اریم کند  . بخش هم فعالیت
شرکتهاي ترین معتبر از د    اروها موثرترین و جد ید   ترین
کشور د امپزشکی بخش به شایانی  کمک باشد می جهان
گروه رسانی این روند خد مت در امر این به امید خد ا نمائیم

باشد . ثمرتر پر و مفیدتر کشور دامپزشکی به

( آورد فام کیمیا جواهریان ( مهد  ي هفت محمد

ش
ار

گز
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مقدمه
باالتر است ؟ بسیار دارو مصرف کشورها میزان سایر به نسبت طیور پرورش ظرفیت به توجه با د ر ایران د  انید می آیا (1

چه زیانهایی است شده مرسوم طیور د  هندگان پرورش د  ربین غلط به آنها توام اسـتفاد ه که از داروهایی د   انید بسـیاري می 2) آیا
د   ارد؟ طیور هاي گله در

خواهید  گرفت؟ بهتري دارو نتیجه کمتر میزان دارند با سازگاري باهم که داروهایی د  رست استفاد ه د انید  با می آیا (3

بیماریهـاي  یا و طیـور و د  ام مخصوص بیماریهاي تنوع همچنین و د  نیا مختلف نقـاط طیور د  ر و د ام جمعیت رشـد   چشـمگیر با
فرمولهاي خلق بحث موضوع، این موازات به هستیم. دامپزشکی درصنعت دارو مصرف شاخصهاي شاهد  افزایش انسان، با مشترك
دامپزشکی علوم هاي د  غدغه از یکی باشـد نیز بعنوان اثر بخش جدید و یا مقاوم میکرو ارگانیسـمهاي بتواند   علیه که جد ید  د ارویی

است. شده مطرح
سـاختار خود    مقاوم تغییرات علت بود ند   به کنترل قابل د   ارو از استفاده با سـابقا که هاي بیماریزایی از ارگانیسـم بسـیاري
ترکیب کردن یا و چند دارو از همزمان اسـتفاد ه این مورد ، در شـد ه  تمهیدات  اتخاذ از جدید   دارند  . یکی به تمهیدات نیاز و شـد ه

باشد. می د  اروها (Combination)
د  ارویی ترکیبات از اسـتفاد  ه بحث باشـند  می معتبر و مد   ون فارماکوپه د    اراي که جهان کشـورهاي از بسـیاري در امروزه

گیرد . می قرار مورد  مصرف و شده ثبت ترکیبات این از زیاد  ي تعد  اد ي و یافته گسترش (Combination Products)
مستند      کامال مدارك ارائه و مختلف مراحل گذراندن نیازمند و بود  ه منفرد د اروهاي مشابه فارماکوپه در این ترکیبات ثبت شرایط
سولفادیازین+ استرپتومایسین، سیلین+ پنی مانند این ترکیبات از محد ودي بجز تعد  اد کشور د امپزشکی فارماکوپه د ر باشـد. می
توسط ترکیبات این از بسیاري تایید و علیرغم نشد   ه ثبت د  یگري د   ارویی اقالم و...... لوامیزول بند ازول+ یا تریکال تري متوپریم 

ندارد  . رشد چندانی با سایر کشورها مقایسه روند ثبت آنها د  ر ،FDA مانند دنیا معتبر مراجع
خود      مشاهد   ات عینی بعضا و شد   ه کسب اطالعات و محفوظات پایه بر مسئولین فارمها، و ها کلینسین از بسـیاري اسـاس این بر  
صورت فراوانی مورد   مالحظات در این اسـت الزم که اند   نموده بیوتیکها آنتی ترکیبات دارویی خصوصا همزمان مصرف به اقد   ام
مانند مسمومیت، عوارضی بروز فارماکولوژیک و اختالالت موجب بروز مد  ت د رکوتاه روش این استفاد ه از صورت غیر این د ر پذیرد .
غیرقابل و مقاوم هاي سویه آمدن بوجود بلند مد  ت موجب و د   ر .... و طیور و منشاء دام با هاي خوراکی فرآورده در سمی باقیماند   ه

گرد   د  . انگلها می و ها ارگانیسم میکرو کنترل
از  گیري بهره و د   اروها متقابل تاثیر بحث د  ارویی، چند  گانه ترکیب یک ویژگیهاي بر مروري با تا است شـد   ه سـعی مقاله  د   ر این

گیرد: قرار مورد بررسی د  ارو مصرف در آن

ترکیبی؛ د اروهاي
. . . . . د  ارو. مصرف سازي بهینه

.D.V.M سعیدفر مجید د   کتر
کیمیافام  ) شرکت R&D گروه   (مد  یر

د  اروها: متقابل هاي کنش
ــد   یا چن د  و هم به نزد   یک یا ــان همزم مصرف از ــی ناش اثرات
در نماید که می بروز مختلفی صورتهاي به ــر یگ یکد بر د ارو

گوناگون: نامهاي با بالینی طب د   ر و فارماکولوژي
اثر، مسمومیت، کاهش اثر، تقویت ــم، آنتاگونیس سینرژیسم،
شود خالصه می عنوان و...... اثر تد   اخل ــازگاري، ناس سازگاري،

است: زیر بشرح د  اروها کنش برهم د   الیل

برهم: د اروها فارماکوکنیتیکی اثرات -1

(Absorption) جذب: -1
به دیگر را داروي و شد  ه وسیع ــطح س داراي دارو یک ذرات -

نماید. می جذب خود

آن جذب  از ــود   و ش پیوند می د یگر د  اروي به د     ارو یک -
نماید  . می جلوگیري

د ر دهد  و می تغییر را گوارش ــتگاه دس حرکات د ارو یک -
نماید  . ایجاد  می تغییر د  ارو جذب میزان

(Distribution) توزیع: -2

رقابت د یگر داروي پالسما با پروتئین پیوند  با براي دارو یک -
کند.  می

افزایش موجب ــجی پیوند  نس محل جابجاسازي با د  ارو یک -
شود  . می د یگر د  اروي خونی غلظت

(Metabolism):متابولیسم -3
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د ر کنند     ه متابولیزه هاي آنزیم افزایش با د   ارو یک -
شود  می د  یگر د اروي ماند گاري عد م کبد  باعث میکروزومال

میکروزومال د  ر کنند   ه متابولیزه هاي آنزیم وقفه با د ارو یک -
شود. می دیگر د اروي ماند گاري باعث کبد

(Excretion):دفع -4

جذب د ر وقفه باعث PH اد رار اثر روي بد لیل د اروها برخی -
شوند. می د  یگر داروي فعال ترشح مجدد  یا

برهم: داروها فارماکود ینامیکی اثرات -2
د ر د ارو دو مشابه اثر مکانیسم یا فارماکود ینامیک اثر د ر -1
شود  . ایجاد می سینرژیستیک پاسخ همزمان تجویز صورت
تجویز صورت د  ر د ارو متضاد د و فارماکولوژیکی اثر د  ر -2

شود    .که د  ر می منجر دارو د  و هر یا یک کاهش اثر به همزمان،
شود . می گفته آنتاگونیسم اصطالح

ایجاد مسمومیت: -3
مصرف اثر سمی د ارند با عضو که روي یک چند دارو -1

شود  . می تشد  ید عضو آن د ر سمی اثر آنها توام
همزمان زمانی د ز در توکسیک نفرو د اروي د  و اگر -2

د ز حتی د ر ضایعات بروز و شوند امکان تشد  ید   اثر مصرف
وجود د ارد. درمانی

د   ارویـی  چندگانـه ترکیـب یـک ویژگیهـاي
(Combination Product)

یا 2 د ارویی از چند  گانه ترکیب یک ــد ، ش ذکر که همانگونه
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از کد ام هر که ــد   ه ــکیل ش تش د  ارویی فعال و اصلی چند  ماد   ه
Dosage) د  ارویی ــکل ش د ر و د ارو یک بصورت قبال مواد اصلی

است. مصرف شده و ثبت در فارماکوپه (Form
چند  اصولی باید به نیز د ارو همزمان چند مصرف براي بنابراین

کرد: نباید فراموش نکته را البته این استناد نمود که

د اشـتن  لحـاظ بر عالوه همزمان چند د ارو مصـرف د ر
هماهنگی و فرموالسـیون نوع موارد  فارماکولوژیک، تمام
و شـد ه باید محاسـبه کامال د  اروها سـاختاري اجزاء بین
سـاختار د  ر هماهنگی عد  م گونه هر گرفته شـود . نظر د  ر
و ناسازگاري شیمیایی بروز موجب د  اروها فرموالسیون این

گرد  د . می آنها تکمیلی یا و سینرژیسم اثر شدن خنثی

حتما ترکیب یک اصلی د ر ماده چند همزمان از ــتفاد  ه 1- اس
صورت مواد  بین فارماکولوژیک تداخل گرفتن نظر د   ر ــد  با بای
بروز بر عالوه فارماکولوژیک، تد   اخل وجود    صورت د  ر ــرد   . پذی
می متوقف کامال ترکیب فارماکودینامیک فعالیت جانبی، ــرات اث
اثر و (Safety) ــالمت س اصلی یعنی فاکتور د و گرد   د    بنابراین

گیرد . می قرار خطر معرض د ر د   ارو (Efficacy) بخشی
ــط محی د   ر ــب ــک ترکی ی ــهاي واکنش ــی بررس بر عالوه ــذا ل
Clinical) بالینی هاي کار آزمایی انجام (Invtro) ــگاه آزمایش
(Invivo) نیز ضروري زنده محیط در ــیها بررس جهت (Trial
رفتار د   ر آشکاري تفاوتهاي فوق شرایط از کد  ام هر زیرا ــت. اس

خواهد    داشت. آن بخشی اثر دارویی و
ــی د اروی چندگانه ــب ترکی کاربرد  یک ــت بخاطر داش باید -2
آن د    هند ه ــکیل تش مواد از کدام هر اثرات و خواص حفظ باید با

باید  همزمان بیوتیک آنتی دو از استفاده مثال بطور ــود . ش انجام
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ــرد   ، گی صورت آنها از کدام هر اثر ــم مکانیس و اثر طیف حفظ با
طیف و از بخشی رفتن د   ست از موجب که متقابل تاثیر هر گونه

فاقد   همزمان استفاده گردد  این باعث می گرد د اثر ــم یا مکانیس
د ارویی باشد  . ترکیب یک انتظار از قابل اثرات

د  ر چند  گانه ترکیبات مصرف یا و ثبت ــابقه وجود س 3- لزوم
ــیم باش ــته د  اش بخاطر ــت. اس انکار غیرقابل معتبر، امري مراجع
برحدس تکیه و با خود سرانه نباید د ارو چند همزمان از ــتفاده اس
د    خیل فاکتورهاي به توجه عد  م بپذیرد   . صورت ــانس ش و
بروز موجب ترکیب ــک ی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک د   ر
د  ر گرد د. می ناپذیر جبران موارد ي ودر ــده نش بینی پیش اثرات
از ترکیبی ــی بخش یا چند مورد گزارش اثر یک اتکا به حال عین

و فاقد     بوده قول نقل و یا  بالینی  اساس مشاهدات بر تنها که
براي نیز محکم باشد  و بالینی فارماکولوژیک علمی ــتوانه پش

باشد. می محض اشتباه آن از استفاد ه
بر کاملی باید بررسی چند د ارو از همزمان ــتفاد ه اس 4- براي
بیماریها، طیور و و دام جمعیت ــرایط اپید   میولوژیک ش تمامی
فوق موضوع از ناقص اطالع اقد  ام گردد. هرگونه ــپس س انجام و
و ــد  ه ش ــا د اروه تجویز و روند  درمانی د ر کامل ــب انحراف موج

نماید  . می آمیز مخاطره هد ف د   ام براي را شرایط
مثبت امتیازات اد  امه د ر ــد ه ش ذکر ــرایط کلی ش به توجه با

گرد  د: می ذکر زمان هم بصورت د   ارویی ترکیبات از استفاده

اثر بخشی میزان الف- افزایش
ــده ش ذکر ــول اص ــاس اس بر را مصرف قابلیت که ــی د اروهای
یکدیگر بخشی اثر توزیع و روند  جذب بر تاثیر با باشند   ، ــته د اش

(Synergism) کنند. می تقویت را
فراهمی میزان تاثیر تحت دارو یک ــی بخش اثر میزان افزایش
باشد . می آن به رسید ن سرعت و (Bioavailibility) ــتی زیس
مقدار و سرعت  د ر افزایش موجب ترکیب د و ــت اگر اس بد یهی
یکد    یگر متابولیزاسیون روند و یا  ــوند ش یکد یگر توزیع و جذب
یکد   یگر کنند   ه اثر تقویت ترکیبات بعنوان نمایند   ــی را بطئ
از همزمان ــتفاده اس فراوانی د  ر موضوع به این گرد  ند . می تلقی
د رمانهاي از بسیاري د  ر مثال بطور شود  . می د  ید ه بیوتیکها آنتی
غلظت مهار حد  اقل فاکتور د و بیوتیکها آنتی توسط ــد ه ش انجام
(MBC) باکتري کشند      ه غلظت حد    اقل و (MIC) کنند    ه
گرد    د    . بررسی می باکتري اند یکاتور بر بیوتیک آنتی به مربوط
الزم آنتی بیوتیک مقد ار حد اقل دهنده ــان MIC نش فاکتور
ــه چرخ مهار یک آنتی بیوتیک و ــی اثر بخش براي ــما پالس د  ر
یابد د  لیل اثر کاهش آن مقد  ار هرچه و شد ه تلقی حیات باکتري
بیوتیک بود  ن آنتی مناسب و د  ارو کمتر با مصرف قطعی ــی بخش
شد   ه انجام مطالعات د  ر ــد . باش می هد  ف باکتري براي انتخابی
که ــین نئومایس و تتراسیکلین ــی اکس بیوتیک آنتی د  و روي بر
همزمان مصرف ــورت بص نیز و  یکبار جد    اگانه   بصورت ــار یکب
است. در گرفته مورد   بررسی قرار MIC میزان ــده اند   فاکتور ش
و نئومایسین تتراسیکلین اکسی از همزمان ــتفاد  ه اس مطالعه این
برابر کاهش 4 ــا ت ــالمونال س و E-coli ــراي ب را MIC ــزان می
میزان بیوتیک آنتی د و این همزمان تجویز بنابراین ــت اس د  اد  ه
اثر از ــی ناش موضوع این است. نمود ه برابر 4 را د  ارو ــی بخش اثر
توزیع جذب، براي را شرایط که بود ه ترکیب د    و ــم سینرژیس

اند . نمود ه تسهیل عملکرد یکد یگر و
کارنیتین ال همزمان مصرف د   ر بخشی اثر تقویت د  یگر نمونه
که است شد   ه ذکر ــد  . باش می چربی د   ر محلول با ویتامینهاي

د  ر ومتیونین لیزین توسط و بود   ه ویتامین ــبه ش که ال کارنیتین
متابولیسم د   ر خود را است نقش ، قاد ر شود می سنتز کلیه کبد و
در کربن 8 از بیش با چرب اسیدهاي انتقال با چرب ــید هاي اس
در کارنیتین نقشهاي ال سایر بر عالوه د   هد . انجام ــلول د اخل س
A، چربی د ر محلول ویتامینهاي با ترکیب این ــم سینرژیس بد   ن
د   ر و ویتامینها این اي رود  ه جذب افزایش ــب موج D3، E، K3
یک با و ویتامینها شد  ه این کبد  ي سلولی و ذخایر افزایش نتیجه
A را و E ــاي ــیدانی ویتامینه اکس آنتی مضاعف خصوصیت اثر

دهد  . می افزایش
د و متقابل تاثیر د هنده نشان د  یگر فراوان موارد و مثال د و این

میباشند . د ر افزایش اثربخشی سینرژیسم ترکیب

بـا مبارزه عمـل د  ر سـایتهاي و اثر طیـف ب)افزایـش
عفونتهاي کمپلکس

ــات ترکیب ــتفاد  ه از اس ــد که ده می ــان نش مختلف مطالعات
گرد  د. می اثر طیف ــتردگی گس موجب همزمان بصورت د ارویی
اثرهاي طیف با بیوتیک آنتی یا و ضد  انگل ترکیب د   و از استفاد   ه
الزم ویژگیهاي شد ه د    ر  ــرایط ذکر ش حفظ با البته متفاوت و
و عملکرد  د  ارو شدن ــترده گس موجب د ارویی براي ترکیبات
مطالعه یک شود.د ر می کمپلکس و چندگانه عفونتهاي با مبارزه
و تري متوپریم سولفاد یازین، ترکیب سه از ــتفاده اس همزمان اثر

بهبود   . اثرات چشمگیر است گرفته مورد  بررسی قرار ستین کلی
مختلف سیستمهاي گسترد    ه ــش پوش و اثر طیف افزایش بعلت

است. گرد ید ه ذکر گزارش د ر د   رمان این در بد ن
که ستین کلی گوارش توسط ــتگاه د  س بیوتیکی آنتی پوشش
محیط د  ر  و  بیشتر کمی  د  اشته بسیار ــی گوارش جذب معموال
سولفاد    یازین توسط هاي بد ن د  ستگاه سایر و است فعال گوارشی
گوارشی بود  ه مناسب و ــریع د  اراي جذب س که متوپریم تري و
ایجاد سطح مبارزه شوند  ،موجب می توزیع بافتهاي بسرعت د ر و

گرد  د. می عفونتها با گسترده
حد   اکثر با متوپریم تري و سولفاد  یازین و ستین کلی همچنین
اثرات ــت نیز جه این از مختلف ــاي ــر روي باکتریه ب اثر ــف طی

نمایند. ایجاد   می را توجهی قابل درمانی

د  ارویی مقاومتهاي از جلوگیري ج)
خطر همزمان، بصورت د ارویی ــب مناس ترکیبات از ــتفاد  ه اس
به د   هد ، کاهش می حد  ممکن را تا مقاوم هاي ــویه ایجاد   س
بد ون و مد اوم بصورت آنتی بیوتیک یک شد  ه تجویز د یده کرات
این از دیگر و بسیاري عالمتی د رمانهاي به قطعی،اقد ام تشخیص
گرد  د. می آنها شد ن مقاوم و ارگانیسمها باقیماند  ن موجب موارد
ــک از ی ــد  اوم م ــتفاده اس و تجویز موضوع این گویاي ــه نمون
بخشی اثر زمان طول در که است خاص ــید  یوز ضد کوکس د   اروي
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مـوارد فارماکولوژیک به نـوع بـر عالوه
نمود . توجه هم د  ارو ویژه فرموالسیون
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می ــت د  س از مقاوم هاي ــویه ــترش س ایجاد  و گس بعلت خود  را
Shuttle بصورت ــید یوز کوکس با مبارزه برنامه اجراي د  هد لذا

مانند   یونوفوره ــیدیوز ضد کوکس د و داروي بین Rotation و
کلیناکوکس، مانند ــیمیایی سالینومایسین و ش و ماد ورامایسین
به ترکیبات پاسخگویی عد   م و ایمریا مقاوم هاي بروز سویه خطر

د   هد. می کاهش حد   ممکن تا را درمانی

د ارو مصرف کاهش د )
موجب د ارویی چند  گانه ترکیبات از همزمان و مناسب استفاده
جلوگیري می د  رمان تکرار از و شد  ه سریع و مناسب ــی بخش اثر
می د ارویی ترکیب یک ــرعت س افزایش با حال د  ر عین نماید .

د  اد . کاهش را آن مقدار توان
ــري جلوگی و باکتریها برعلیه موثر د  رمانهاي د  ر ــوع موض این
ــد ند ر ــفب نقاطمختل د ر باکتریها ــع توزی ــد تصاعدي و رش از

د  اشت. خواهد نمود بیشتري عفونت ایجاد اولیه ساعتهاي

موجب دارویی مناسب از ترکیبات استفاد ه بطورکلی

آن از ناشی استرس و دارو تجویز تعد اد د فعات د   ر کاهش -1
د ارو و بیهود  ه متنوع مصرف د ر کاهش -2

د ارو مصرف هزینه د ر کاهش -3
موارد می گرد  د  .  از این ناشی هاي هزینه از بسیاري و
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گیري نتیجه

همزمان بصورت از دارو ــتفاده اس بحث ــد ش که ذکر همانگونه
انجام اي سلیقه تواند بصورت نمی و ــته د  اش را خود قواعد   خاص
چند دارو از استفاد  ه ــرایط ش اجمالی بصورت مقاله این د  ر گردد .
اهمیت حائز ــیار بس که موضوعی اما گرد  ید ذکر همزمان بصورت
ــکیل تش مواد جانبی لحاظ از د اروها فرموالسیون تطابق ــت، اس

است. آن د  هنده
مواد   بین شیمیایی ــازگاري ناس عد م همخوانی و هر گونه
و نه تنها ــد   ه ش د   ارویی اثر تد اخل موجب جانبی و موثره
مصرف کننده را تواند سالمتی می بلکه ــته ند  اش مفیدي اثر
بین کامل هماهنگی د  ارد اهمیت آنچه بیند ازد. بخطر ــز نی
مواد  جانبی مقاله) و د ر ذکر شد ه (مطالب اصلی مولکولهاي
مطلوب اثرات باعث بروز مجموع د   ر ــد که باش می د  اروها

گرد  د . می ...... و د  رمان تکمیل سازگاري، سینرژیسم،
اند   رکاران د  ست و متخصصان تمامی نظر از ــتقبال اس ضمن
تنها ــه  گرد   د  ک ــزد می گوش نکته این د  یگر بار ــرم، محت
ــتفاد   ه اس براي داروها اصلی مولکول ــازگاري س و همخوانی
از برد  اري بهره جهت اصلی ــد  ارد    و موضوع ن کفایت همزمان
ــیون فرموالس ترکیب دارویی، ه یک ــد ش ذکر خواص تمامی

ــد  . می باش ترکیبات هماهنگ این
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دان:  کننده عوامل آلوده
عوامل فیزیکی 
عوامل شیمیایی 
بیولوژیک عوامل

ارگانیسمها میکرو 1.انواع
قارچها ویروسها           - - ها            باکتري -

میکرو ارگانیسمها ناشی از 2.سموم
آفالتوکسین

عبارتند  از: بیولوژیکی آلود گی از ناشی مشکالت
دهند ه ــکیل تش فساد اجزاء میکروارگانیسمها باعث 1.حضور
برخی ود  ر د  هند راکاهش می غذایی د ان ارزش و ــوند ش می د  ان

گرد ند. می د  ان شد ن مصرف قابل غیر باعث موارد
حاد و بیماریهاي بروز باعث دان د ر میکروارگانیسمها 2.حضور

شود . می گله د  ر تلفات و مسمومیت آلرژي، واگیر،
میکروارگانیسمها ــط توس شده ایجاد متابولیتهاي و ــموم 3.س
طیور د ر مزمن حاد و هاي مسمومیت باعث آفالتوکسین) (مانند
د ر که شد ه است مجازي تعیین د لیل مقاد یر به همین شود . می

شود . می مصرف قابل غیر د ان باالتر، مقاد یر آلود  گی با صورت
ها باکتري با آلودگی از ناشی مشکالت

راههاي (از توانند می و...) کمپیلوباکتر (مانندسالمونال، باکتریها
آلود ه و مصرف دان کرده را  آلوده دان در مبحث بعدي) ــده ش ذکر

وکاربرد  نقش
سانوسیل(نانوسیل)

عفونـی رضد د
طیور د ان

شود . می طیور ناشی از آن د ر تلفات و بیماري بروز باعث
ویروسها با آلود گی از ناشی مشکالت

(مانند نیوکاسل،گامبورو، ــی ویروس شیوع بیماریهاي زمان د ر
مهمی عامل تواند می د ان طیور)، حاد فوق آنفلوانزاي و برونشیت

باشد . د  یگر اي به گله گله از بیماري انتقال براي
با قارچها آلود گی از مشکالت ناشی

د ر مکانها تمام در آنها اسپور پراکند گی و فراوانی بواسطه قارچها
د ر و تکثیر به ــروع ش سرعت به مناسب ــد  ن شرایط ش صورت مهیا
ــاي قارچه مثال بعنوان نمایند    . ــی م ــم تولید  س ها گونه برخی
را آن متعاقب مشکالت و کرد ه آلوده را د ان به راحتی آسپرژیلوس

کنند . ایجاد  می طیور براي
طیور د  ر آفالتوکسین با مسمومیت

ایجاد  بالینی و تحت بالینی صورت به د و آفالتوکسین با مسمومیت
مرگ ایجاد حاد  باعث تواند بصورت می آن بالینی فرم گردد که می

شود  . د رگله و میر
ــهال، تنفسی، اس ــکالت مش ــتهایی، اش بی حاد ، بالینی فرم د ر
حاد  و غیر بالینی هاي مسمومیت  د  ر شود و د  ید ه می مرگ و تشنج
ضعف رشد و کاهش تولید ، افت اشتها، کاهش عالئم تحت بالینی

شود  . می د  یده گله عمومی
نوع آفالتوکسین ترین سمی و فراوانترین که B1 آفالتوکسین
گذارد . د ر کبد  می را خود   تخریبی اثر  ــد مهمترین می باش

بد ن  ایمنی ــتگاه د س تضعیف ــد ه ــکل ایجاد ش مهمترین مش

مقدمه:
است موضوعی واگیرد ار، بیماریهاي بروز خطر پرورش طیور با توجه به صنعت در (بیوسکیوریتی) زیستی امنیت بحث
مواد غذایی و کنترل زیستی حفظ امنیت فاکتورهاي مهمترین از است. یکی کرد ه فراوانی پید ا اهمیت اخیر سالهاي که د ر
طیور فارمهاي اپیدمیولوژي تلفات بررسی باشد . د ر می بیماریزا به عوامل آلود گی عدم جهت طیور از خوراکی مکملهاي

کرد  . پیدا (د ان) خوراك طریق از آلود  گی انتقال از رد پایی توان می
آن آلود گی کنترل براي کنند ه مواد ضد عفونی از استفاد ه امکان طیور، خوراك مواد متشکله حساسیت بعلت متاسفانه
باشد. می مهیا طریق این از فارم ورود به جهت پاتوژن عوامل براي مناسبی عمالفرصت و بود  ه محد  ود  یت بشدت د  چار
مورد د ر شـد  ه طیور، مطالعه انجام د ر د ان آلودگی راههاي و عوامل بررسـی با تا است شـد ه سـعی کوتاه مقاله این د ر

گردد . تشریح سانوسیل (نانوسیل) کنند ه ضد عفونی با ماد ه د ان آلودگیهاي کنترل

( کیمیافام توسعه و B.S( عضوگروه تحقیق زمرد یان شیرین
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مانع و کرد ه کم عفونت مقابل د  ر را پرند ه مقاومت ــد که می باش
د ر آفالتوکسین باقیمانده اینکه گردد ضمن می ــن واکس تاثیر از
ــی ناش و عوارض ــان انس به آن انتقال موجب هاي طیور فرآورد ه

گرد د . می ازآن
تولید  آفالتوکسین و رشد  قارچ براي مناسب شرایط

مصونیت که عواملی و ها د انه رطوبت ، مرطوب و گرم هواي و آب
مثلآسیبحشراتوجوندگانبهرشد   قارچها را کاهشمید  هند گیاه

کمک می کنند  .
ــه د رج 80-100 ــانتیگراد ( س 26 د رجه – ــن37 بی ــاي دم
رطوبت %18 با ــر (متناظ هوا %85 ــبی رطوبت نس و ــت) فارنهای
کمتر رطوبت د ر رشد قارچ است. رشد آسپرژیلوس مناسب د انه)

ــد   باش کافی مرطوب مقدار به دانه اما اگر ــت، اس ضعیف %55 از
مقد ار رطوبت کاهش صورت هر د ر شود  . تولید می همچنان سم
ند ارد  . توکسین و رفتن قارچ از بین د  ر تاثیري نیز %12 تا حتی

د ان: آلود گی راههاي

نقل: و حمل .1
تکثیر و تجمع براي ــبی مناس توانند محل می نقلیه ــایل وس
به محموله یک از را به راحتی آلود گی و باشند میکروارگانیسمها

نمایند . منتقل د یگر محموله
مواد مختلف جابجایی براي حمل ــینهاي از ماش موارد یکه د ر
ها آلودگی انتقال غیره) کود ، د ان و مثال طیور، شود ( ــتفاده اس
د ان یا و و نقل آن وسایل حمل عالوه بر قابل توجه است. بسیار
یک بیماریها از انواع و آلود گی انتقال د  ر عامل ــالی مهمترین ارس
باشد  . د یگرمی به فارمهاي یک فارم از یا و دیگر شهري به شهر
نبود نکامیونهايحملمواد ویاعد ماستفاد هازپوششهاي سرپوشید  ه

افزایش مید  هد . حینحمل نیزاحتمال آلودگی را در مناسب
انبار: .2

براي  ــتی بهد اش و فنی نظر از مطلوبی ــرایط ش که انبارهایی
که ــوند می ش ند   ارند   باعث دان ــازي  ذخیره س و نگهد   اري
هرچند ــمی) (آلودگی میکروارگانیس د ان موجود در آلودگیهاي
از ناشی سموم نهایت  د ر کرد ه و تکثیر باشد شروع به اند ك  که

شوند. تشکیل نیز آنها متابولیتهاي
ــب مناس ــرایط ایجاد  ش براي عاملی نیز فله مواد  بصورت انبار

باشد . می آلود گی گسترش براي
حشرات: و پرند  گان و جوند  گان .3

باعث ــرات حش و جوند گان ــد ه حضور نش د ر انبارهاي کنترل
شود . می انبار مواد داخل به آلود  گی انتقال

انجام ــید ه بصورت سرپوش (اگر نقل و حمل در حین پرند گان
کنترل ــه ک (در انبارهایی انبارمانی حین همچنین در و ــود ) نش
ــایر یا س مد   فوع د  فع تماس، با ند  ارد ) وجود آن ــبی د  ر مناس
ناقل که آلودگی هایی انتقال باعث غذایی روي مواد بر ترشحات
بیماریهاي انتقال مورد د ر (این شوند . می ــتند آن هس حامل یا و
حاد آنفلوانزاي فوق و گامبورو نیوکاسل، مانند حاد   و واگیرد ار 

برخورد  ار است) اي ویژه اهمیت طیور از
تولید : .4

ضدعفونی و ــازي عدم پاکس و ــتگاهها د  س د ر د  ان باقیماندن
مناسبی براي تجمع محل دستگاهها شود  که ــب باعث می مناس

گرد  د. بچهاي بعد  ي به تولید ي یک بچ از آن انتقال و آلودگی
عاملی تولید نیز ــالن و ضدعفونی س نظافت عدم بر آن عالوه

باشد . می د ان آلود  گی براي
پرورش: سالن .5

ــراي ب ــبی مناس د انخوري محل هاي و تراف ــا ه خوري د  ان
و ــو شستش د ائم بطور د ر صورتیکه ــد و باش می تجمع آلود گیها

خواهند بود. آلود گی انتقال عامل نشوند یک ضدعفونی
پرسنل: .6

ــف وظای و عدم تفکیک ــنل روي پرس کنترل عدم ــورت ص د ر
شود. منتقل  د ان به  جابجا  و ــط  افراد   توس تواند آلودگی می

توانند  هستند می کار به مشغول مختلف فارمهاي د  ر که پرسنلی
د  هند . انتقال دیگر فارم به فارم یک از را بیماریها

ــال انتق ــاء منش توان می را گارگران ــت د س و چکمه ــاس، لب
آلودگی دانست.

تجهیزات: و وسایل .7
براي رفته بکار مانند  گونی ــایلی وس بود  ن آلود  ه صورت د  ر

مواد  آلود  گی به مواد   اولیه، یا و د ان سازي یا ذخیره و جابجایی
تخلیه، د ر حین بکار رفته وسایروسایل شود . بیل منتقل می غذایی

مواد   گردند  . شدن آلود ه باعث توانند می تولید نیز و جابجایی
باران: خاك و گرد و عوامل طبیعی مانند باد ، .8

گیرد  می صورت غبار گرد  و یا باد  و ــط ــپورها توس اس انتقال
رشد و براي را محیط مرطوب شرایط آورد ن فراهم با نیز باران و

سازد . می مهیا میکروارگانیسمها تکثیر

ضدعفونی د  ان در نقش آن و سانوسیل

ــراي اج د ان ــی میکروب ــاي ه آلود گی ــت اهمی ــه ب توجه ــا ب
نظر به ــروري ها ض این آلود گی مقابله با ــب د ر مناس راهکارهاي
ونقل، حمل بهداشتی د ر اصول کامل و دقیق اجراي  ــد  . می رس
در پیشگیري د  ر توجهی قابل کمک د ان ــازي ذخیره  س تولید و

نماید . می ها آلود گی بروز
آن می ــه مواد  اولی یا و ضد عفونی دان راهکارها از د  یگر ــی یک
با مواد غذایی که امکان ضد   عفونی است توجه قابل البته ــد . باش
نظر مورد ماده ــد و باش نمی مقدور ضد عفونی کنندهاي ماده هر 

باشد. د اشته اي ویژه خصوصیات باید

اي ــد ه ــیکنن ــیلضدعفون ــولضد عفونیکنندهسانوس محل
بسیار عملکرد همراه به ــیع وس اثر طیف که بود  ه بفرد منحصر
محیط د ر تجزیه قابلیت و باال ــالمت س د رجه طرفی از و ــریع س
با مقایسه د ر برتر متمایز و اي ضد عفونی کنند  ه را آن ــت، زیس
بر روي استفاده قابلیت است که نموده کنند ه ها سایر ضد عفونی

د  ارد. را غذایی مواد
سموم میکروارگانیسمها، قارچها و روي بر اثر قوي سانوسیل با
ــالم س دان و گرد  ید   ه آنها رفتن بین از باعث ــد   می توان ــی قارچ
شامل ــیل سانوس ترکیبات  اصلی دهد  . قرار اختیار  طیور د ر را 
بردن بین از به قاد  ر تنهایی به که بود  ه نقره و پراکسید هید  روژن

باشد . می ها  قارچ باکتریها و ویروسها،
استفاد  ه  (EPA-FDA) د  نیا د ر رسمی مراجع تایید به توجه  با
کاهش آلودگی و کنترل مواد  غذایی جهت بر روي ــیل از سانوس

. است تایید   شد ه آفالتوکسین کرد  ن اثر بی و قارچی و میکربی
بر  تاثیر منفی سانوسیل که ــت اس ضروري نکته این توجه به
هیچ سانوسیل  ــتفاده از اس پس از عالوه بر آن ندارد  . اجزاء دان

نخواهد  بجا نهایی محصول در سرطانزا یا سمی ماند  ه باقی گونه
به د  ان هاي  آلودگی انتقال از ــیل  سانوس از  ــتفاده اس با ماند   .
تکثیر از نتیجه د ر شد ه جلوگیري باالبر میکسر و ــیاب، آس د  اخل

دان عفونـی ضد بـراي سانوسـیل ه از اسـتفاد
زیسـتی امنیت حفـظ کمـک قابـل توجهـی به
طیور پرورشـی مزارع د ر (بیوسـکیوریتی)د ان

مـینمایـد .
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گرد  د. ضدعفونی می جلوگیري مکانها این ــمها در میکروارگانیس
است. پذیر امکان نیز سانوسیل محلول با د ان ساخت تجهیزات

ــل قاب کاهش % 2-5 ــاي ه غلظت د ر ــیل ازسانوس ــتفاد  ه اس
مورد  ذرت هاي نمونه موجود د ر ــین آفالتوکس مقد ار د ر توجهی

د اد . نشان را آزمایش
ــول ــپري محل اس با داد که ــان نش ــات آزمایش بر آن ــالوه ع
ــین و آفالتوکس قارچ ــه ب آلودگی از روي ذرت ــر ب ــیل سانوس

گردید . پیشگیري

مختلف: مراحل د  ر سانوسیل با ضد عفونی

تخلیه: نقل و و حمل
محلول ــا ب اولیه مواد یا و د  ان حمل کامیونهاي ــی ضد  عفون -

بارگیري. به اقد ام از قبل %2 سانوسیل
محلول  پاشی مه با توان می انبار د اخل به تخلیه هنگام د ر - 
لیتر 10-20 مقد ار میزان آلودگی) به به (بسته %2-5 سانوسیل

نمود  . ضد  عفونی آماد ه د ان یا و ذرت تن هر ازاء به
بصورت الیه به الیه ــی پاش ــت مه اس بهتر ــت که اس ذکر الزم به
محلول آن با ــمتهاي قس تمامی تا گیرد   د ان انجام تخلیه هنگام د ر

آغشته شود . سانوسیل
انبار:

و کف ، ــقف س ضد  عفونی ــپس س و ــو و شستش ــازي پاکس -
%2 سانوسیل اسپري با انبار د یوارهاي

مه ــتگاه د  س ــط باید  توس انبار موجود د ر مواد  اولیه یا د  ان -
مقد  ار به به میزان آلود گی) (بسته %2-5 ــیل سانوس محلول پاش
گرد  د . ضد  عفونی آماده د ان یا و ذرت تن هر ازاء به لیتر 10-20
تمامی به محلول شود  تا مخلوط ممکن طریق مواد  به است بهتر

برسد . قسمتها
میزان د ان به انبار محیط  د ر  %1 تا 0/5 پاشی سانوسیل مه -
به بسته بار( د  و تا یک هفته اي مکعب متر 50 هر براي لیتر یک

د  ار). واگیر و حاد ورود  بیماریهاي و شرایط
تولید:

سازي دان: آماد  ه اختالط و از قبل ضد عفونی -
گیرند  می قرار استفاد ه مورد د ان سازي آماد ه براي که ذرتهایی
به آلود   گی) میزان به (بسته %2-5 سانوسیل محلول با الیه به الیه
سپس و شوند  ــی پاش مه ذرت  تن ازاء هر به لیتر 10-20 مقد   ار
روش توان می ضد  عفونی براي شوند. ریخته کن مخلوط د  اخل به
مد  ت به سانوسیل حاوي %2-5 حوضچه هاي د  ر ذرت وري غوطه

برد . بکار را دقیقه 30
روش ــی که به ذرتهای ــت بهتر اس که ــت اس ــه ذکر ب الزم *
د   ان تهیه براي ــریعتر س اند هرچه ــد ه ضد عفونی ش غوطه وري

روند . بکار
د ان: اختالط حین د ر سانوسیل محلول کرد ن اضافه -

میکسر در د اخل د ان دهند ه تشکیل اجزاء مخلوط شدن حین د ر
محلول کرد   ن، مخلوط شد ه براي زمان تعیین مد ت به توجه با و
ازاء به مقد ار20-10لیتر به آلود گی) میزان به (بسته سانوسیل%2-5

ریخته مخلوط کن د اخل به مشخص فواصل با د ان ذرت یا تن هر
شود.

و آسیاب میکسر ، ) د ان ساخت تجهیزات ضد  عفونی پاکسازي و -
( %2 سانوسیل وري د ر غوطه اسپري و یا ماهی یکبار( )حد اقل ...

سالن  د یوارهاي و کف ، سقف ضد   عفونی و شستشو و پاکسازي - 
( %2 (اسپري سانوسیل تولید د  ان

مرغد اري: سالن
ضد عفونی و هاي د انخوري و تراف د  انخوریها مرتب پاکسازي -
چنانچه ) %2 سانوسیل با ــخص مش فواصل زمانی آنها د  ر ــطوح س
د  ر غیر و است بگیرد بهتر صورت 20 دقیقه مد   ت به غوطه وري

شود   .) صورت اسپري این
پرسنل:

و %2 ــیل سانوس ــا ب ــه کارگران چکم و ــاس لب ــی ضد عفون -
. سانوسیل فوم با پرسنل د  ست ضدعفونی

تجهیزات: و وسایل
د  قیقه 20 وري را دارند به مد  ت غوطه قابلیت که ــایلی وس -
اسپري وسایل از د  یگر مورد د  ر و دهید  قرار %2 ــیل سانوس د ر

شوند . خشک دهید که اجازه نمایید و استفاد ه %2 سانوسیل
اقدامات: سایر

د  ر اقد امات برخی ــی ضد عفون عملیات صحیح اجراي بر عالوه
جمله: از خواهند  کرد . کمک فارمها بیوسکیوریتی حفظ

مواد اولیه ان و براي د نقل و کامیونهاي حمل نمود  ن اختصاصی -
د  ان. ساخت

فله بصورت که مواد  ي روي ــب بر مناس پوششهاي از ــتفاد ه اس -
شوند  . می حمل

انبارهاي د ر د ما و رطوبت کنترل براي مناسب ایجاد شرایط -
نگهداري.

ورود  از ــري جلوگی ــراي ب ــب راهکارهاي مناس از ــتفاده - اس
ساخت سالنهاي و داخل  انبار به پرند گان جوند  گان  و ــرات، حش

ورودي) د رهاي و ها پنجره براي توري د  اشتن جمله از ) دان
پرسنل وظایف نمودن اختصاصی -

آمد  پرسنل و رفت کنترل -
دیگر فارم فارم به یک انتقال د  ان از عدم -

گیري: نتیجه
امنیت د ر بحث مهمی بسیار نقش شد  د ان که اشاره همانطور
د ر بر اقدامات هزینه (بیوسکیوریتی) دارد و اجراي کلیه ــتی زیس
به توجه بدون مرغد اریها د ر مختلف قسمتهاي ضد عفونی خصوص

تواند  نمی تنهایی به خواهد بود  و نتیجه بی مصرفی د ان سالمت
باشد . فارمها د ر سالمت براي حفظ تضمینی

ــالم س ــوص د    ر خص ــی  ــراي  عملیات اج و   د   ان ــالمت س
برسد و موجب نظر به بر هزینه  امري شاید د  ر ابتد  ا ــازي آن س
با باشند  ولی ــته ند  اش اجراي آن براي تمایلی مسئولین ــود  که ش
ازاهمیت توان می ساد  ه محاسبه یک د ر شد ه موارد  ذکر به توجه
طیور پرورش صنعت د  ر دان سازي ــالم که س مهمی جایگاه و

کرد. حاصل دارد اطالع
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عمل یک بعنوان ــا تنه نه ضد عفونی از صنعتی ــروزه جهان ام
ــن نوی دانش یک   بعنوان ــه بلک ــرورش ، پ ــد اول  در مت
ــت بهد اش موازات به نیز ــکی دامپزش و برد  ه نام صنایع تمام د ر

کاربرد  و ــیون فرموالس د ر ــمگیري هاي چش ــرفت ــان پیش انس
مهمی ــیار بس فاکتورهاي . است ــته د اش کنند ه مواد  ضد عفونی
ــه د ارد ک دخالت کننده مواد ضدعفونی بکارگیري و ــاب انتخ د   ر

: وجود د  ارد اصلی شاخص چهار آنها د رراس

ها) میکروارگانیسم کامل طیف اثر بر اثر(شامل گستردگی -1
زیست محیط و انسان تاثیرسوء براي عد م -2

( سازي خنثی به نیاز عد م ) سمی ایجاد باقیماند ه عد م -3
بود ن اقتصاد ي -4

برنامه مطلب اد امه د ر شد  ه ، ذکر مهم چهارشاخص به باتوجه
و ــیل سانوس کننده ضد عفونی ماده دو با ضد عفونی نوین اجراي
باشد، می فاکتورهاي الزم وسایر موارد  فوق شامل دسپاد  اك که

کرد . خواهیم بحث مورد  آن در تفصیل به خواهد شد  و ذکر
اي ماد  ه ، نقره و هیدروژن پراکسید از ترکیبی با ــیل سانوس
درحضور موجودات آن از استفاده که بود ه بی خطر و بسیارسالم
مجاز کامال روي مواد غذائی بر توصیه شد  ه)حتی رقتهاي (با زند ه
منحصر کامال کنند ه ضد  عفونی یک ــوان بعن لحاظ این از و بود ه

میباشد. مورد توجه بفرد
5 شامل که ترکیبی کنند ه ضدعفونی اولین بعنوان د سپاداك
4 آمونیومهاي ، 3 گروه اصلی آلدئیدها کننده از ضد  عفونی ماده
تمام این توانسته است ــیون ویژه فرموالس با و بود ه الکلها و تائی

نماید . آوري جمع مجموعه یک د  ر را ها گروه
کار براي گروه اصلی ضدعفونی، 2 ــل عملیات کام اجراي د  ر
ویژه شرایط گروه د  و از این هرکد ام که ــود ش گرفته نظر باید د ر

: د ارد را خود

و بد  ن ، پرسنل (دست ، آب ، هوا ضد عفونی  : اول گروه
دان وسایر مواد غذائی درحضور طیور ،  (...

د ر فراوان هاي محد ود یت و باال بسیار ــیت حساس با گروه این
ــمی س باقیمانده هرگونه ایجاد ــد. میباش روبرو ضد عفونی اجراي

و مخاطی ــاد  تحریک ، ایج کیفیت و ، بو رنگ ، ــزه م د ر ــر ، تغیی
ــد  ن ش خنثی و نهایتا فراوان ــکالت مش بروز تواند  موجب می ....
پوشی ــم چش حال عین در گرد د . باال گروه د ر عملیات ضد  عفونی
امنیت عملیات وقفه در موجب ــروه گ این د  ر از انجام ضد عفونی

ایجاد  و ــم ها ورود میکروارگانیس براي ــرایط ش و ــده ش زیستی
شود . می فارم مهیا محیط د ر گله و د ر بیماري

باید کرد  ؟ پس چه
د اراي ــه ک ــیل سانوس ــد ه کنن ضدعفونی ــاد ه م انتخاب ــا ب
و است شد ه ذکر گروه در ــتفاد ه المللی جهت اس بین مجوزهاي
است و مطمئنی سالم کنند ه ضد عفونی ــد ش گفته که همانگونه
ــات امنیت عملی اجراي لحاظ از ــان اطمین حد اکثر به ــوان میت

ــید . ــتیدر فارمها رس زیس
آب، ، د  ان ضدعفونی اجراي د ر ــیل سانوس اثر سرعت و قد  رت
موجب ایجاد باقیماند  ه عد  م اینکه ضمن ، ــوده ب العاده فوق  هوا

طیور میگرد  د . سالمتی د ر هاي شاخص حفظ
سطوح روي ــتفاد ه بر اس مجوز د اراي ــیل حال سانوس عین د ر
غلظت د ر توان همچنین می و د اشته را انسان مانند  پوست زند ه
انسان ، تمام مواد غذائی روي بر را براحتی آن ــد ه ش توصیه هاي
شد  ه توصیه مقادیر است که قابل توجه نمود. ــپري اس طیور و
گروه بسیارکم بود ه این د ر اجراي ضد  عفونی جهت  ــیل سانوس
بسیار کنند ه مواد  ضدعفونی سایر با ــه مقایس د ر ازلحاظ هزینه و

باشد . می صرفه به مقرون

طیور دام و ، انسان براي سانوسیل خطر بودن بی

هوا ضدعفونی -1
ــی ضد عفون مختلف از ترکیبات ــتفاده اس محد ود یت به توجه با
کننده ضد عفونی بعنوان یک سانوسیل هوا ، سازي سالم جهت کننده
استنشاق میگرد  د . استفاد ه هوا ضد عفونی جهت الطیف وسیع و موثر
بر تحریکی اثر هیچگونه شد ه توصیه مقاد یر د ر سانوسیل حاوي هواي
سرطان طوالنی مدت نظیر اثرات و ند  اشته طیور و دام ، انسان روي
ضد عفونی ترکیبات از ــیاري بس ژنتیکی که د ر زائی جهش ویا زائی

نمی شود. دید ه کنند ه وجوددارد، در سانوسیل

کمربند ایجاد
با  فارم د ر زیستی  امنیت

دسپاد اك و سانوسیل
به صرفه) مقرون (موثر و

بسیار نقش (بیوسکیوریتی ) زیستی امنیت برقراري حلقه ترین اصلی بعنوان عملیات ضدعفونی اجراي
د ارد . ، قارچی و .... باکتریائی ، ویروسی از اعم واگیرد  ار بیماریهاي پیشگیري و کنترل انواع در مهمی

فام) کیمیا د اروسازي توسعه و تحقیق گروه ) 
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آشامیدنی آب ضدعفونی -2
ــود  ن نم رقیق هنگام مزه و بو ــگ ، ایجاد  رن عد م به توجه ــا ب
و آشامید نی آب سازي سالم د ر آن استفاد ه ، آب در ــیل سانوس
می فراگیر بسیار ذخیره آب و خطوط انتقال پاکسازي همچنین
پنهان منابع از یکی بعنوان بیوفیلم برد ن بین از همچنین ــد . باش

میباشد. سانوسیل ویژه خصوصیات از فارمها د ر آلود گی ایجاد
ــر د ر ــواد  د  یگ م وجود ــابه بعلت مش ــات ترکیب از ــیاري بس
طعم و بو ایجاد آب ، ــازي س سالم هنگام  ــیون خود فرموالس
توسط د ام آب از نوشید ن موجب امتناع می نمایند که نامناسب

میگردند  . طیور و

پرسنل دست ضد عفونی -3
ــاي ه ــیل د رغلظت سانوس بود ن خطر بی اثبات ــه ب توجه با
د ست، مانند پوست زند  ه سطح روي بر مصرف جهت شد ه توصیه
شاغل پرسنل ضدعفونی د ست مناسبی جهت انتخاب سانوسیل
ضد عفونی ترکیبات میگردد . سایر د امپزشکی محسوب بخش در
ایجاد همچنین و ــت د  ر روي پوس بو یا ایجاد  رنگ و بعلت کننده
د ر باشد  . خطرناك پوست سالمت تواند براي می مضر ترکیبات
نیاز استفاد ه از پس که ــت ترکیبی اس تنها ــیل سانوس حال عین

ندارد . آبکشی به

غذائی مواد سایر و د ان ضد عفونی -4
ــیل، مورد سانوس د  ر د اخلی و المللی بین مجوزهاي به باتوجه
اجزاء روي بر ــتفاد ه اس قابلیت که ــت اس ماده تنها  ترکیب این
این ــت.  داراس را مواد   غذائی همچنین  و د ان د هند ه ــکیل تش
ارگانیسم میکرو از ــیاري بر علیه بس قاطع ــیع و وس اثر با ترکیب

مانند   ــا آنه از ــی ناش تولیدي ــموم س حتی و بیماریزا ــاي ه
مواد  غذائی نهائی و د ان روي بر ــتفاده قابلیت اس و ــین افالتوکس
دارد . سایر مواد  ضد عفونی را ــت طیور و.... ،گوش مرغ تخم مانند

ــن ای از طعم ، رنگ یا و ــب نامناس ایجاد  باقیمانده ــد  ه بعلت کنن
باشند . می بهره بی قابلیت

سطوح ، آالت ، ماشین تجهیزات و : وسـائل د وم گروه
پرسنل کفش و جاند  ار، لباس غیر

و ــود ه اول کمتر ب ــروه گ به ــبت نس گروه ــن ای ــیت حساس
استفاد ه آنها براي ــتري بیش ه کنند مواد ضد عفونی از میتوان
ــود ش نباید باعث موضوع این ــت د  اش بخاطر باید البته نمود .
ــم میکروارگانیس یابد  زیرا کاهش عملیات د ر اجراي قت که د
ورود  براي غفلت و از کوچکترین بود ه طلب فرصت ــیار ها بس
اك بعنوان د سـپاد بنابراین . نمود خواهند  ه ــتفاد اس فارم به
اصلی گروههاي تمام ــامل ش کنند ه ترکیبی که یک ضد عفونی
ر قاد کم بسیار رقت هاي با ــد  باش می کنند  ه ضد  عفونی مواد
و مانع از نمود ه کامل را فارم د  ر ــتی زیس امنیت حلقه ــت اس
میکروارگانیسم گریز . گرد د مورد  راین د اشکالی هرگونه بروز
یعنی اك سپاد از اثرات د مقاومترین اشکال خود ر د حتی ها

د و و چهارتائی آمونیوم ئید   – فرمالد گلوتارآلد ئید  - ــب ترکی
گروه ــن ای اینکه د ر ضمن ــد  . باش می ممکن غیر ــکل ال نوع
ماد ه مقد  ارمصرفی ــه ب نیاز و عملیات ــعت وس به باتوجه نیز
به مقرون ــیار بس اك سپاد د از ــتفاد  ه اس ، کنند ه ضد  عفونی
د هند ه پرورش به ــنگین س هاي از تحمیل هزینه و ه بود صرفه

ــود. جلوگیريمیش

: گیري نتیجه
گسترد  ه موثر و ، کامل ضد  عفونی اجراي یک لزوم بحث
از باشـد  . می پوشی چشـم پرورش طیور غیرقابل فارم د  ر
تلفات تحمیل واگیرد ار و بیماریهاي انواع د یگر هجوم سوي

است. انکارناپذیر نیز فراوان خسارات و
اسـتفاده ضد عفونی و قاطع برنامه اجراي یک با بنابراین
از میتوان بود ن مقرون به صرفه مهمتر از آن و مواد موثر از

کرد. پیشگیري خسارات ایجاد این
ضدعفونی کمتر، هزینه با توان می باشـیم به یادد اشـته
شناخت کامل با فقط  مهم کرد واین را اجرا مناسب وکاملی
و ضـد  عفونی عملیات اجراي براي صحیـح ریزي برنامـه و

پذیرد . می مواد  ضد عفونی صورت مناسب انتخاب
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پذیرش مقاله د            ر فصلنامه کیمیا فام  

فصلنامه کیمیا فام از متخصصین د            ر رشـته هاي د            امپزشکی ، د            اروسـازي و 
پزشکی د            ر بخش هاي مختلف زیر مقاله می پذیرد            . 

-  بیماریهاي طیور ، تغذیه و مد            یریت پرورش 
-  بیماریهاي د            امها بزرگ ،تغذیه و مد            یریت پرورش 

-  بیماریهاي آبزیان ، تغذیه ، سیستم هاي تکثیر پرورش 
-  زنبور عسل 

-  د            اروهاي د            امپزشکی و مواد          افزود            نی خوراك 
-  ضد          عفونی و بیوسکیوریتی 

-  د            اروسازي و فرموالسیون د            اروها 
-  پزشکی و بیماریهاي مشترك بین انسان و د            ام 
-  نقد          مربوط به مقاالت صنفی، خبري ، اجتماعی 

-  تازه هاي علمی و تحقیقات جد            ید          د            ر زمینه د            امپزشکی، د            اروسازي و پزشکی 

توجه :
- مقاالت می تواند             بصورت تحلیلی ، تحقیقی یا ترجمه با قید             مشــخصات کامل منبع 

ارائه شود         .
- مقاالت باید          روي د         یسک یاCD د            ر محیط Word تهیه وارسال شود         . 

- مقــاالت با ارائه شــکل و نمود            ار و جد         ول کــه د            ر محیط Word تهیه مــی شــود          د            ر 
اولویت است.

- فصلنامه مجاز به تلخیص مقاالت می باشد         . 
- فصلنامه صحت و ســقم مقاالت را به عهد            ه نویســند            ه گان می گذارد          و هیچ گونه 

مسئولیتی د            ر قبال آن نخواهد          د            اشت.

نشــانی د            فتر مجله : تهران - فرمانیه - نبش د            یباجی شــمالی  
22283196 پــالك 187           تلفــن : 22289317-

تلفنهاي فصلنامه : 22824657-60 (21)  
فکس : 22815817 (21)

WWW.Kimiafaamgroup.comصند          وق پستی :13185-731
info@kimiafaamgroup.comKIMIAFAAM
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دالیل آسیاب کردن:

ــد روند بای می ــکار ب تولید  خوراك د ر مواد   که از حد ود %80
اند   ازه کاهش براي دالیل اصلی ــوند.  ش تبد   یل ریزتري ذرات به

: عبارتند از تولید خوراك ذرات در
با    متناسب مواد  ، مناسب اند  ازه آورد  ن   - بد   ست

گوارشی حیوانات اي و سیستم تغذیه
مواد    جابجائی تسهیل -

مواد  پذیري اختالط بهبود خصوصیات -
پلت کیفیت افزایش و شدن پلت قابلیت افزایش -

ــم، ــود هض ــدازهذراتبهب ــشان ــلکاه ــند  الی مهمتری
ــازي س پلت بعد       مثل عملیات به کمک مخلوط و یکنواختی

ــد . میباش
مصرف در رتبه د    ومین سازي پلت از پس ذرات اندازه کاهش
اندازه صحیح اهمیت تاکید    بر ــاله  مس این که ارد   د را انرژي

. ــد باش می کرد ن ــیاب آس بهینه کردن عملیات و مواد

وجود د  ارد: کردن آسیاب د ر مختلف روند دو

مقد ماتی کرد ن -آسیاب
نهایی کردن -آسیاب

براي یکد یگر اثر کننده تکمیل بعنوان تواند می سیستم د و هر
شود  . طراحی اي چند مرحله آسیاب یا کرد   ن آسیاب چرخه

د ر د  اده شــد    ه شــرح گذشته شماره د ر توزین بند  ي و تقســیم کرد ن، تمیز ســازي، ذخیره و د ریافت مراحل
پرد ازیم. می ومخلوط کرد ن کرد  ن مباحث آسیاب به شماره د ر این خوراك اختالط و ساخت فرآیند ادامه

فام) کیمیا توسعه و تحقیق گروه (مد یر D.V.M سعید  فر مجید د    کتر
فام) کیمیا گروه R&D (عضو B.S شیرین زمرد     یان

بیوسکیوریتی
درتولید

(4) طیور خوراك

بیوسکیوریتی

آسـیابکرد ن

مقدماتی: کردن آسیاب
شوند می آسیاب جد   اگانه طور به اجزاء تمامی روش این در

عبارتند   از: روش این مزایاي

ند   ارد   کردن مخلوط با ارتباطی کردن آسیاب -
شود  . انجام موثرتري تواند  بطور می بنابراین

برق  هزینه که شب طول د ر کرد   ن آسیاب - امکان
د ارد . وجود کمتر

شود .  تواند  آماد ه می مختلف هاي اند ازه مواد د ر -

عبارتند   از: روش این معایب

مورد     نیاز. آسیاب هاي نقاله و ظروف براي باال هزینه -
تفکیک امکان مختلف هاي اند ازه د  ر ذرات پخش با -

. شود می بیشتر نهایی د رخوراك
است. مشکل پوشال مواد حاوي کرد  ن آسیاب -

نهایی: کردن آسیاب
ــپس س و ــد  ه ش توزین ــیم و تقس ابتد ا مخلوط اجزاء تمامی
شد  ن آسیاب از قبل ذرات امکان د     رصورت ــوند   . ش می آسیاب

شوند  . می الک

تی
ری

یو
سک

یو
ب
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عبارتند   از: روش این مزایاي

و باشد کنترل تواند  تحت می ذرات نهایی اندازه -
است. یکنواخت نهایی محصول ترکیب

که زمانی است مشکل آنها کرد   ن آسیاب موارد   ي که -
شوند.  آسیاب می تر شوند   راحت می دیگر مواد   مخلوط با
. آسیاب ظروف به نیاز بعلت عد  م هزینه د   ر جویی صرفه -

عبارتند   از: روش این معایب

مورد   نیاز باند  ازه د لخواه توانند به نمی خاصی اجزاء -
شوند . آسیاب

ظرفیت به بستگی مستقیما کرد ن مخلوط سیستم -
ارد . د آسیاب

آسیاب: تجهیزات

ــیابهائی ذرات مورد نیاز آس اندازه ظرفیت مورد نیاز و ــاس براس
دارد  : موجود زیر بشرح

د    ار د ندانه اي صفحه آسیاب الف-
غلطکی آسیاب ب-
چکشی آسیاب ج-

د    ار د ندانه اي صفحه آسیاب الف-
براي Flake به شکل ها د انه کردن خرد ها براي آسیاب نوع این

مواد  آسیاب کرد       ن و براي جد   اسازي نیز و طیور تولید خوراك
رود. می بکار معدنی

غلطکی: هاي آسیاب ب-
ذرات اند ازه د   ر یکنواختی حد  اکثر که صورتی د ر آسیاب نوع این

رود. می بکار  آماد ه براي خوراك هاي یا نیاز باشد و مورد
که  باشد           می لوله جفت چند      یا یک شامل ها آسیاب  این 
با ها لوله اند. گرفته چارچوب قرار یک د اخل افقی ــکل به ش
لوله بین از عبور حین در مواد اند. شده جفت چرخان ــفتهاي ش
براساس توان را می ها لوله ــود. ش می و کوچک ریز  چرخان هاي
شیارهاي و کامل آسیاب براي ریز ــیارهاي ش یا کرد   و موجد     ار نیاز
براي صیقلی هاي لوله یا و ذرات روي  شکاف براي ایجاد   ــت د     رش

کرد  . استفاد ه ریز آسیاب

ج- آسـیابهايچکشـی:
باشند     می تولید  خوراك د ر رایج د   ستگاههاي ها آسیاب نوع این
فراهم را خوراك خشک اجزاء تمامی ذرات اند    ازه کاهش امکان که
که است چرخند ه قسمت یک شامل ها آسیاب این سازند . می
است ــکیل شد ه تش اصلی محور یک به متصل چند      صفحه یا از د و
یکی د     ر سوراخی د  اراي ــتند که هس فلزي پهن هاي ها میله چکش
باروکش هایی لبه د    اراي است ــند  وممکن باش می میله انتهاي ازد   و
اند    ازه باشند  .کاهش فرسایش برابر د ر مقاومت افزایش براي سخت
و ذرات و چکش برخورد   بین بعلت چکشی هاي ــیاب آس ذرات د    ر
روي چرخند    ه قسمت ورود مواد  به زمان د   ر است صفحه و ذرات یا
که نیز وجود   دارد آسیابهاي چکشی ــرفته پیش نوع امروزه می د هد.

ندارد    . بخار خروج سیستم به نیازي
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ویکنواخـتکـرد ن: مخلـوطکـرد ن
و ساخت د   ر فرایند عملیات مهمترین یکی از کردن مخلوط
قرار باید   مورد توجه که آنچنان تاکنون که ــت اس تولید  خوراك
کامال ترکیب یک ایجاد کرد ن مخلوط از هدف ــت. نگرفته اس
باید  مواد      اشتی برد نمونه هر د یگر بعبارت ــت اس یکنواخت
ند  رت به البته باشد  . ــته د اش د یگر هاي نمونه همانند    مغذي
شود    که سعی باید    حال بهر ــید   ولی رس حالت این به می توان

ــود   . ش تولید ممکن محصول ترین یکنواخت
با که افراد ي و ــت اس ــیار مهم یکنواختی بس مفهوم د   رك
اجزاء اگر د انند  که ارتباطند می د ر د ام با مرتبط ــوالت محص
آمینه اسید   هاي ها، ویتامین مثل میکروذرات مخصوصا خوراك
باشند بازدهی ه ــد نش ترکیب بخوبی اروها د و معدنی یا مواد
عد م مواقع د ر ــت اس ممکن این بر عالوه کند . می پید ا کاهش

ایجاد شود   . مسمومیت مناسب اختالط
باشند  ــد      ه نش مخلوط خوراك با بخوبی نیز ها افزود نی اگر

ــند . باش نمیتوانند  موثر
ــود      یکنواخت ش ــعی س که ــت اس براین مبنی GMP اصول
به   این رسید    ن ــود و براي تولید    ش ممکن ترین خوراك 
عملکرد  پروتکلهاي شوند . انتخاب درستی به باید تجهیزات امر
حاصل یکنواختی حد   اکثر ــود که ش تنظیم  طریقی باید به نیز
براي مناسب آزمایشات نیز و پرسنل آموزش آن بر گرد    د    .عالوه

. ــت اس الزم مورد   نظر همگنی و یکنواختی از اطمینان

تجهیـزاتمخلـوطکـرد  ن:
مخلوط ــتگاهها د س خوراك اصلی ترین تهیه د  رکارخانجات
فرایند ترکیب د     ر کن مخلوط عمد   ه نوع سه ــند . می باش کن ها
هاي کن پیوسته، مخلوط هاي کن می رود    مخلوط بکار خوراك
افقی هاي مخلوط کن عمود مارپیچی، هاي مخلوط کن و ــی افق
هاي کن مخلوط هستند. مورد استفاد  ه تجهیزات متد   اولترین از
وجود  د  ارند ولی کوچک هاي د رکارخانه اغلب عمودي مارپیچی
اغلب ها کن مخلوط نوع د ارد. این اي ــترد  ه گس کاربرد مزارع د     ر

هستند     . افقی انواع از تر آهسته
ــک ی ــت ــرد  ن، ظرفی ک مخلوط و زمان ــن ک مخلوط ــایز س

کند      . می معین را ــتم اختالط سیس
اختالط متفاوت ــان کن بکار رفته زم ــوط مخل نوع به ــته بس
مارپیچ عمود     د اراي هاي کن مخلوط د ر زمان این که ــت اس
1 داراي پدال 4- هاي  افقی مخلوط  کن در ــه و د  قیق 10-30

باشد. می د قیقه
قرار کن باید مورد  توجه انتخاب مخلوط د ر که مـوارد  ي

از: عبارتند گیرد

برسـد . ممکن ار اکثر مقد حد باید به قت اختالط د -
باید بد   سـت زمان کمترین با یکنواختی - مخلوط

آیـد.
- مـواد مورد  نظربراي اختالطباید  تاحد ممکـنبـه

آرامیمخلوطشـوند  .
د    ر ماند ه شـد مواد  باقی تخلیه کن مخلوط - وقتی

کمترینمقد ارممکنباشـد .
هاي افزود  نی شـد   ن اضافه باید براي کن - مخلوط

باشـد     . مناسـب مایع
را ــد بع تواند      بچ می راحتی به بچ یک از خوراك ــده باقیمان
با را ها کن مخلوط کارخانجات از ــیاري بس کند   بنابراین آلود     ه

کنند. می تمیز ذرت مثل مواردي
ــوراك خ تولید ایجاد  یک د ر ــرد ن ک مخلوط اصلی عملیات
به باید      مواد فله و ذرات میکرو ــت. اس همگن و یکنواخت
مناسب مقد ار حاوي نهایی محصول ــوند که ش توزیع طریقی
اطمینان شود که می باعث  مساله ــد این  باش اجزاء  تمامی
هر پرنده توسط که خوراك از کمی مقاد      یر ــته باشیم د اش
مقد  ار و خوراك از صحیحی فرمول ــود   حاوي ش می مصرف

ــد    . الها باش ــید ذراتیمثلآنتیکوکس میکرو ــباز مناس

ظرفیت و طراحی نظر از پیوسـته: هاي کن مخلوط الف-
اختالط کنها براي مخلوط نوع این اغلب ــتند    . هس متنوع ــیار بس
( د    رد انه رطوبت مقد ار (تعد یل کرد ن د  ر که همانطور مایع ــواد م

روند  . می بکار پلت خمیر ساخت د  ر بخار با

به مخلوط کن مجهز افقـی: این نوع هاي کن مخلوط ب-
از چرخید      ن حین د  ر را مواد   که ــت اس چپ و راست نوارهاي
مخلوط کن هاي . می کنند دیگر منتقل ــر به س ــر یک س
یا ــند     و باش می چند گانه تخلیه محلهاي به مجهز اغلب افقی
شود  باز می که ارد  وجود د ستگاه د طول د ر د ر کف محلی
موجد    ار محفظه به مجهز همچنین کند    . می ــان آس را نظافت و

د   هد  . می کاهش را تخلیه زمان که ــتند هس زیرین ــمت قس
عمود      ي     انواع به نسبت افقی هاي کن مخلوط اصلی مزیت
اضافه ــکان ام آن مزایاي دیگر از ــت اختالط اس کوتاهتر زمان
مخلوط کردن حین د ر د  رصد باالتري  از  مایعات ــدن  ش

میباشد.

مخلوط نوع این عمودي :  هاي مارپیچی کن مخلـوط ج-
نوع اند   . این ــد  ه ش عمود  طراحی مارپیچ د و یا و یک با کن ها
براي مزارع یا و کوچک هاي کارخانه ر د اغلب ــتگاهها د        س

رود  . می بکار ــان خود  ش مصرفی تولید  خوراك و ترکیب
ــیار زیرا بس هستند رایج ــیار بس ي عمود هاي کن مخلوط
به نیازي و ــت اس راحت ــیار آنها بس نصب و اقتصاد   ي   بود   ه

ــد ارد  . ــین ــزاتجانب تجهی
خوراك حرکت حین د    ر ها کن مخلوط نوع این اختالط ــل عم
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می آن انجام ــی باالئ ــمت قس ــه ب ــن ک ــوط ــاي مخل انته از
اتفاق کن مخلوط باالیی قسمت د  ر اختالط ــود     اکثر عملیات ش

مورد  و اگر زمان باشد     می آهسته بسیار اختالط عمل افتد . می
این باشد     ند اشته خاصی محد   ودیت ــد  ن ش مخلوط  نیاز براي
هاي کن مخلوط باشند   . بخش اثر توانند     بسیار می ــتگاهها د    س
سیستم یک روي ــتقیما مس را ــد   ه ش مخلوط عمود     ي خوراك

ــد     . ــیکنن م ــه ــالتخلی انتق

مشـکالتمخلوطکرد  ن:
ــاوي مس اختالط ن کرد مخلوط اصلی ام ــد اق اینکه نظر به
شد    ن مخلوط د  ر عمد ه مشکل ــد   باش می خوراك اجزاء تمامی
د ر که بسیاري از فاکتورهایی خوراك می باشد  بود  ن ناهمگن

ــند  : باش می موارد  زیر ــامل موثرند   ش اختالط کیفیت

هند   ه -مشـخصاتاجزاءتشـکیلد
موثر کرد    ن مخلوط د ر ــد   توان می اجزاء خصوصیات فیزیکی
باشند ــابه مش نسبتا اجزاء فیزیکی خصوصیات اگر . ــد باش
خصوصیات که زمانی . شود    می ــاد  ه س نسبتا کرد     ن مخلوط
د     ر مشکالتی باشد یکدیگر از متفاوت ــیار بس اجزاء فیزیکی
از ــد    . برخی آی بوجود می یکد  یگر از اجزاء تفکیک و ــالط اخت

ــد  از: ــل عبارتن ــن عوام ای

ازهذرات انـد -
- شـکلذرات

مخصوص وزن یا د   انسـیته  -
آب) جذب (قابلیت هیگروسـکپی  -

- الکتریسـیتهسـاکن
گی - چسـبند

ذرات و ــکل ش ذرات، اند  ازه فوق د ر ــد  ه ش موارد   ذکر از
ــی خیل ذرات ــت. اس مهمتر ــیته از همه د      انس
شوند  . اگر نمی مخلوط خوب ــت درش یا ریز
انجام بهتر باشد    اختالط متوسط ذرات اند   ازه
مواد   معدنی مثل باال د  انسیته با ذرات شود . می
کناره هاي در قرارگیري و جداشد   ن تمایل به

دارند  . را ظرف
ــذبآب ــید   رج ــتباالی ــواد   يکهقابلی م
اطراف محیط از ــت اس ممکن اوره مثل د     ارند   
آیند برخی د   ر تود ه ــکل ش به و کرده آب جذب

وجود  اثر د     ر د اروها و ها ویتامین ــواد مثل از م
جد    اره و ظروف د   ور به قوي ساکن ــیته الکتریس

چسبند    . می کن مخلوط هاي
ــب مناس توانیم ــی م که ــی از مراحل ــی یک
ازعملیات قبل کنیم مواد   راکنترل و بود   ن اجزاء

است. اختالط
آسیاب آیا شود   که باید  بررسی مرحله این د   ر

اند   کرد       ه ایجاد را ذرات ــب مناس اند ازه ها 
خیر. یا

ذرات اند  ازه ــد  که باش نیاز است ممکن گاهی
برخی د ر شود زیرا گیري اند  ازه د  ریافت د رزمان
تولیدیک باعث ذرات ــب نامناس موارد اند    ازه

شوند   . می نامناسب مخلوط

فاکتورهـا وعوامـل مرتبـطبـامخلـوطکـن:
ــک ی تولید به منجر ها کن مخلوط اند    ازه از بیش ــرد ن پرک
میکرو ــب توزیع مناس عد  م و یکنواخت و غیر ناهمگن مخلوط

ــود   . میش ــید   الها ذراتیمثلآنتیکوکس
د    ر ــکالت مش ایجاد باعث است ممکن کن مخلوط ــاختار س
مکانیکی عوامل بین موجود  فواصل د  ر ــود . ش اختالط عملیات
مکانی کن مخلوط ــاي انته نیز و  کن مخلوط ــواره هاي د      ی و
خوراك مخلوط با و هستند ساکن مواد و ذرات که  ــت اس
متر میلی ــه س یا این مورد  د  و در  مناسب فاصله ــوند   . ش نمی
اضافه کن به مخلوط مناسب زمان د ر ذرات باید   میکرو ــت. اس
آنتی مورد  د ر شود  مثال زود اضافه مواد  خیلی این اگر شود .
امکان که جایی کن مخلوط کف د    ر است ممکن ها کوکسید      ال

ــود    . ش وجود  ندارد جمع خوراك با ــب مناس اختالط
ــش پخ ــی یکنواخت بطور نهایی محصول مواد    د ارویی در ــر اگ
از ــتر بیش دگر مقد  ار برخی و کمتر ها مقدار جوجه ــود  برخی نش

می کنند. نیاز دارو د ریافت مقدار مورد
از: کن عبارتست مخلوط پرکرد  ن و اضافه کرد ن ترتیب

اصلی و اجزاء از مواد نیمی -1
افزودنی ها پرمیکسها و فرعی مثل 2- مواد

اصلی مواد باقیماند ه -3
ــن حی ــد  د ر بای ذرات عمود ي  میکرو کن هاي ــوط مخل د  ر

ــود     . مارپیچی اضافهش ــیر ــطمس وس یا و بارگیريمجرا
زمان د     ارد . ــتگی بس کن مخلوط نوع به ن کرد مخلوط زمان
ــی م اضافه کن مخلوط به ماد  ه آخرین که ــی هنگام از اختالط
پذیرد. می مواد  پایان کامل تخلیه هنگام د    ر و شد ه شروع شود

ــند    باش شد  ه متصل زمین د  رستی به باید به ها کن مخلوط
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ــود    . ــاکنایجاد نش ــیتهس الکتریس تا
د   رستی د قت و به باید   کن ها مخلوط ــوي شستش و نظافت
مختلف ــمتهاي قس به چسبید     ه مواد  تمامی ــود    و ش انجام

ــود    . ــازيش مخلوطکنکامالپاکس

برد اري: نمونه
ــه نمون ــود    که ش می توصیه اختالط تکمیل ــی بررس براي
نمونه براي ــود  . ش انجام بچ یک مختلف ــمتهاي قس از برد   اري
انتهاي و ــط اواس ابتد  ا، از برد  اري نمونه باید  3 صحیح برد   اري
تشخیص براي نظر سپس آنالیزهاي مورد  و ــود  ش انجام بچ 
نتایج ــپس س . ــود ش انجام آنها روي خاص د  اروي غلظت یک
. ــود ش ــبه محاس آنها میانگین و گرفته قرار ــه مقایس مورد 
ــخص مش را مخلوط ــی یکنواخت کاربرد ي ــش بطور آزمای این
. ــد باش میانگین از -

+ ه %10 محد ود ر د نتایج باید می کند   .
ناقص عملیات ــر خاط به ــت اس ممکن ناهمگن مخلوط یک
یک حصول هنگام د  ر ــد  . باش آمد  ه ــت بد  س کرد  ن مخلوط
(قیف، کن مخلوط تجهیزات توزین، باید   روي ناهمگن مخلوط
ــایش فرس ، کن مخلوط بد     نه و نوار بین فاصله ، لغزش د     ریچه
مجد    دا کنترل را آنها و کرد  د    قت و.....) کن مخلوط مارپیچ در
خالی کن مخلوط آیا شود    که ــخص مش باید آن بر نمود     .عالوه
است ه پر شد ازه اند از و یا بیش ــت اس ه بود معمول حد تر از
محاسبه ــتی د  رس به اختالط براي مورد  نظر زمان اینکه و یا
براي الزم هاي آزمون نیاز صورت د     ر و خیر یا ــت اس ــد      ه ش
نوع هر و کن ــوط مخل نوع هر براي زمان مورد      نیاز ــن تخمی

ــود   . خوراكانجامش

کن: مخلوط بررسـی و ارزیابی
زمان آورد ن ــت بد   س کن مخلوط ارزیابی لیل مهمترین د
ــاده س بسیار کار است. روش ــب مناس براي اختالط نیاز مورد

ــود    . ش می انجام ــخص مش زمانهاي د ر برد   اري نمونه با ــت و اس
روش، ــک .ی رود می ــکار ب عمل این د     براي متعد ــهاي روش
است شیمیایی یا مغزي مواد    از خاص جزء یا ماد   ه یک ــی بررس
عنوان به توان می را نمک ــد . باش می ، که منبع واحد     د  ارند
خوبی معیار حالیکه پروتئین د ر نام برد  ــب مناس یک انتخاب
د ر اجرا قابل و ساد ه نسبتا باید شد ه انتخاب ــد .روش باش نمی
تجهیزات به نیازي باشد   و کیفیت ــگاه کنترل آزمایش و کارخانه

ــد  . ــته باش اينداش حرفه و ــنلآموزشد ید    ه پرس گرانو
کار ــازي معتبرس ــراي ب نیز اري برد نمونه ــات د  فع تعد   اد 
ــمتهاي قس از نمونه حداقل10 ــت. اس مهم ــیار بس کن مخلوط
مخلوط د      اخل از مواد  تخلیه هنگام یا و کن مخلوط ــف مختل
مقد اري برد اري نمونه بار هر د ر شود      و ــته برد  اش کن باید
مناسب تا آزمایش ــته برداش گرم) (حد  ود 200 نمونه از کافی

باید    مختلف زمانهاي د    ر بچ 5 تا بطورکلی3 ــود  . ش انجام آن روي
شود . بررسی

کن عبارتند    از: مخلوط ارزیابی براي رایج تسـتهاي

-آزمایشـاتشـیمیایی(د ارو-ویتامینها)
colourred irons) ه شـد رنگی فلزات - آزمون

(filings
(Quantab  متـد)آزمـونیـون کلـر-

:Reference
1-College Of Agricultur & Natural Resources
2-Department Of Agriculture & Rural Deve
Lopment
3-University Of Minnesota
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اخبار
انتصابات چند              ماهه اخیر             د              ر سازمان د              امپزشکی کشور

از سـوي جناب آقاي د              کتر حسین حسنی ریاسـت محترم سازمان د              امپزشکی کشور احکام انتصاب همکاران به سـمت 
هاي جد              ید               بشرح زیر صاد              ر گرد              ید              ه است: 

ــت و مبارزه با بیماریهاي طیور به  ــت مد              یرکلی د              فتر بهد              اش 1- جناب آقاي د              کتر ابوالفضل رجب از پس
ــگاهها منصوب گرد              ید              ، براي این همکار مجرب و متعهد               د              ر این  ــت مد              یر کل د              فتر د              ارو، د              رمان و آزمایش پس

پست حساس از خد              اوند               آرزوي موفقیت د              اریم.

2- جناب آقاي د              کتر سـعید               کرمی به پست مد              یرکل د              فتر بهد              اشت و مبارزه با بیماریهاي طیور منصوب 
ــاس جهانی از نظر بیماري آنفلوانزاي فوق حاد               پرند              گان  گرد              ید              ند              . براي این همکار پر تالش د              ر این ایام حس

و د              یگر مسائل مربوطه صمیمانه آرزوي موفقیت د              اریم.

3- جناب آقاي د              کتر مجید               رجبی به سمت مد              یرکل د              فتر بهد              اشت و مبارزه با بیماریهاي آبزیان منصوب 
گرد              ید              ند              ، موفقیت این همکار عزیز را د              ر مسئولیت سنگین و حساس از خد              اوند               متعال خواستاریم.

ــمت مد              یرکلی د              فتر بود              جه و ارزیابی برنامه ها  4- جناب آقاي د              کتر سـید               محمود               حاج اکبري به س
ــائل مهم طرحها و برنامه ها د              ارند                ــمند              ي که د              ر مس ــد              ه اند              ، این همکار عزیزمان با تجارب ارزش منصوب ش
امید              واریم که انشاء ا... د              ر این پست مهم کلید              ي منشاء اثرات مفید               براي مجموعه د              امپزشکی کشور باشند              .

5- جناب آقاي د              کتر محسن مشکوه به سمت مد              یرکل د              فتر بررسی و مبارزه با بیماریهاي د              ام منصوب 
گرد              ید              ند              ، این همکار ارزشمند              مان با تجارب خوبی که د              ر زمینه هاي مختلف و همچنین د              ر پست جد              ید              شان 
ــاءاثرات  ــاء ا.... د              ر امور بررسی و مبارزه با بیماریها با ایجاد               تحوالت و اعمال ابتکارات جد              ید              ، منش د              ارند              ، انش

ارزشمند              ي خواهند               شد              .

ــکی  ــت عمومی د              ر سازمان د              امپزش ــمت مد              یرکل د              فتر بهد              اش 6- جناب آقاي د              کتر مرتضی راعی به س
کشور منصوب گرد              ید              ند              ، براي این همکار گرامی آرزوي موفقیت د              ر این پست مهم و سنگین د              اریم.

ــکی  ــازمان د              امپزش ــمت مد              یرکل د              فتر آموزش و ترویج د              ر س 7- جناب آقاي د              کتر بهروز یاسـمی به س
ــی  ــفکر و جوان پر تالشمان آرزوي موفقیت د              ر ارتقاء سطح آموزش منصوب گرد              ید              ند               براي این همکار خوش

فنی تخصصی جهت همکاران شاغل د              ر بخش د              امپزشکی را از خد              اوند               متعال د              اریم. 
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بار
اخ

NEWS
 شرکت 
داروسازي
فام کیمیا

استاند  ارد هاي آموزش د  وره یک 1385/2/25 تاریخ *در
اس آر استاند   ارد یو موسسه همکاري با GMP د   ارویی
و مسئولین و مدیران از نفر تعداد   28 حضور با انگلیس
برگزار فام کیمیا د   اروسازي کارخانه محل د  ر کارشناسان

گردید.

د   فتر محترم مدیرکل توسط توسعه و تحقیق پروانه *
به معاد    ن و صنایع وزارت آموزش و فناوري و پژوهش

گرد ید . اعطا فام کیمیا داروسازي شرکت

پروژه و فام کیمیا شرکت مشخصات و نام *
سانوسیل محصول جمله از شد   ه انجام هاي
پایگاه د  ر استریلیزان و کنند  ه عفونی ضد 
نشانی به معاد   ن و صنایع وزارت رسانی اطالع

گرد ید   . ثبت تایید و www. mim. gov. ir

تحت شرکت این Iso 9001: 2000 کیفیت گواهینامه مد  یریت مشخصات و نام *
پایگاه مد یریت د ر هاي سیستم هاي گواهینامه آماري فهرست 13/13 در رد یف
تایید   www. Isi-ri org ایران صنعتی تحقیقات استاند   ارد  و موسسه رسانی اطالع

ثبت گردیده است. و
تحقیقات  و آموزش مرکز همکاري با صنایع و توسعه تحقیق واحد  هاي مد  یران * 
و تحقیق برتر واحد بعنوان فام کیمیا د  اروسازي شرکت R&D واحد از ایران فنی

بازد ید نمود ند . 1385/4/27 مورخه در (R&D) توسعه

فام کیمیا د  اروسازي ازغرفه معادن و صنایع وزیر بازد   ید
اسالمی سالن اجالس سران

و توسعه  تحقیق المللی  همایش بین
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مخد ر مواد و دارو امور بر نظارت کل اداره طرف از
پزشکی آموزش و د رمان بهد اشت، وزارت

گردید. صادر فوق محصول دو توزیع و تولید مجوز

باشد ، را د اشته ــیل به فرد سانوس منحصر مزایاي اي که ماد ه ــور، کش موجود د  ر کنند ه عفونی مواد ضد بین د ر آنرمان تا
میکروارگانیسم شکل مقاومترین بعنوان اسپورباکتریها حتی که  عفونی کننده ضد این گسترد ه اثر طیف . نداشت وجود

و گرد ید درکشور شیمیائی استریلیزان اولین بعنوان محصول این ثبت موجب برمیگرفت، د ر را بیولوژیک

نانوسیل تا سانوسیل از

ــور، درکش مطلوب کامال کننده ضد  عفونی محصول ارائه یک بمنظور 1380 ــال س در فام کیمیا ــازي د اروس گروه
کننده ضدعفونی محلول لیسانس تولید تحت Repack وارد  ات و سوئیس سانوسیل قرارد اد با کمپانی عقد به اقدام

نمود. سانوسیل

نانوسیل دو محصول تولیدو توزیع مجوز

54

ایران باردر اولین براي
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تولید بخش با احد اث اول در مرحله موجود ، موانع
تولید سمت CGMP به منطبق براصول  جداگانه
مد یدي شبهاي و روزها شد . برداشته گام ــیل نانوس
ــود نم پید ا ــه اد ام ــیون فرموالس و ــد تحقیقات رون
و جد ید تکنولوژي به ــتیابی دس ــن روش افق هربار و
ــنل پرس میگردید تا تمامی نمودن آن موجب بومی
حرکت از کیمیافام اروسازي د گروه مخلص و ــا کوش

ــند. نباش ناامید خود
حصول براي ــاله زمانبندي 5 س ابتد اء ، برنامه د ر
جهت محصول ــن ای ــیون و فرموالس ــوژي تکنول ــه ب
خد اوند کمک با ــد  که ش گرفته نظر د ر داخل تولید
2 مد ت ظرف ــروژه این پ حرکت گروهی ــزه معج و

ــید . ــالبهانجامرس س
تمامی ــت هم ــا به و توانفرس ــنگین س پروژه این
هاي ــمت تمامی قس بزرگ د ر ــت مل این ــد ان فرزن
یریت مد ــرم راس ه از فام ــازي کیمیا اروس گروه د
نی باورنکرد ــرعت س با ــطح اجرائی س ترین تا پائین
ــراي اولین اینک ب و ــید رس انجام آور به ــگفت ش و
ــاد ه م یک ــاخت س تکنولوژي ــور کش د اخل د ر بار
ــور کش از 100 ــش بی د ر ــه ک ــد ه کنن ــی عفون ضد
ــن ژاپ ، هند  ، اروپا اتحاد یه ، ا ــاد کان از اعم ــا د نی
میگیرد ، انجام ــانس لیس تحت ات وارد بصورت ... و
ــور کش جوانان افتخارات ویترین به و ید ه گرد بومی

ــد . ــهگردی اضاف
به دستیابی از پس کیمیافام داروسازي گروه
ثبت د راد اره خود را ابد اع بزرگ موفقیت ایـن
بالفاصله و رسـاند  ه ثبت به ... صنعتی مالکیت
وزارت از مـدارك تائیدیـه اخـذ بـه مفتخـر
جهـت آموزش پزشـکی و درمـان ، بهد اشـت
گرد ید. کشـور داخل در محصول ارائه و تولید
را جهت خود کیمیافام آمادگی ــازي د  اروس گروه
ــایر مراجع با س علمی پروژه هاي د ر تمامی همکاري

مید ارد . اعالم علمی مجامع و

باعث  ، زیست محیط و انسان براي آن خطربود ن  بی
علوم ، صنایع کلیه شامل که اي ــترد  ه ایجاد  کاربرد گس
علوم وابسته سایر و دندانپزشکی ، ، د امپزشکی ــکی پزش
.. خانگی و ــارف مص و ــالب فاض و آب ــع صنای آن ، ــه ب
و عد م ایجاد باقیمانده سازي به خنثی عدم نیاز میگردید ،
کوتاهی مدت د ر گرد ید موجب زیاد مزایا د یگر و ــمی س
ــاي ه کنند ه ضد عفونی بین در ــبی مناس کامال جایگاه

. خود باز کرد براي کشور موجود د ر
گسـتردگی و اثر قدرت گفت میتوان جرات به
در تقریبا نانوسـیل د ر موجود سـالمت کاربرد و
ند ارد . وجود اي کنند ه ضد عفونی محصول هیچ

د اروسازي گروه توسعه و تحقیق بخش زمان این در
ــات مختلف تحقیقاتی آزمایش انجام بر عالوه فام کیمیا
ــیون فرموالس ــدام به اق ــیل، سانوس روي بر ــی بالین و
اختصاصی ــکال اش به ــیل سانوس مختلف ــوالت محص
ــبزي و س میوه ، هاي آب ــی کننده ضد عفون ــه جمل از
ــه د ر نمود ک ... و ــوم آکواری ، ــطوح س ، ــت دس ، هوا ،
ــن ای کنندگان ــرف مص گرد ید موجب کوتاهی ــد ت م
آن از ــتفاده اس به اقدام خود نیاز به باتوجه محصوالت
انجام اقدام این اینکه به موازات ضمن نمایند. محصول
ــانس سانوسیل سوئیس لیس تحت Repack عملیات
خطري ویژگی بی به باتوجه ــت. پذیرف می صورت نیز
موارد مصرف ــتر بیش انسان ــتفاده اس براي ــیل سانوس
ــارف مص ــتقیم با مس ارتباط در ــده ش ذکر محصوالت
ــت بهداش ــطح موجب ارتقاء س ــت و داش قرار خانگی
گردید. اضطراري می موارد خصوصا در جامعه عمومی
یاري ــا ب ــعه توس و تحقیق گروه ، حرکت ــه در اد ام
ــایر س تالش و مد یران واالي ــت هم و ــد  متعال خد اون
د انش ــتوانه پش با و کیمیافام داروسازي گروه ــنل پرس
ــی ــد د اخل تولی به ــد ام اق ــده ــبش و تکنولوژي کس
ــیار اي بس ــروژه پ . کرد ــیل ــام نانوس با ن ــول محص
ــاد ي تا حدود زی ــداء ابت ر د که ــا و توانفرس ــر خطی
و مشکالت از ــیاري . علیرغم بس می نمود غیرممکن
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(PHD) استیونسون اس. جفري. د کتر
کانزاس ایالتی دانشگاه د امی علوم بخش
D.V.M مهر شجاعی حسن  ترجمه :د   کتر
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به 1950 ــال س از شیري در آمریکا گاوهاي ــتنی آبس میزان
شیر میزان با آن همزمان و است د  اشته ــمگیري چش بعد کاهش
2410 (از است. افزایش د اشته برابر گاو 3/3 هر ــاالنه س تولید ي
است). یافته سال افزایش د ر کیلوگرم 8061 سال به د ر کیلوگرم
1982 تا 1975 سالهاي به نسبت انگلستان د ر گزارشی اساس بر
1998 کاهش تا 1995 سالهاي در شیري گاوهاي میزان باروري
تلقیح اولین بعد  از ــتنی آبس میزان سالها این بین است. ــته د اش
د ر فاصله ــابهتی که مش رغم علی ــت. اس یافته کاهش %40-56
روز 370 از زایمانها بین فاصله وجود د اشته، ها تلقیح اولین بین

است. یافته افزایش روز 390 به
و موفقیت ــیر ش میزان بین معکوس رابطه گفت یک می توان

است. شده ایجاد ه آبستنی
ژنتیکی بین ــم آنتاگونیس یک که ــم بدانی اگر ــت نیس عجیب

بهبود  باروري   راهکارهاي  مفید  براي
( ( بخش اول گاو شیري د  ر گله هاي

می  شیر کنندگان د رآمد تولید و کاهش موفقیت عد م موجب گاو شیري، هاي گله در مثلی تولید کارایی  عد  م
گوناگونی زیرا فاکتورهاي نیست، اید ه آل مثل فرآیند  تولید هم باز گاود اري، یک شـرایط مطلوب د ر حتی گردد .
فرآیند تولید مثل و فحلی سـیکل پیچید ه هاي جنبه فهم پرورش مد یریت د ر دارند . د خالت روند تولید مثل د  ر

است. دشوار د ارند بسیار وابستگی بهم که فیزیولوژیک عملکردهاي از بسیاري درك همچنین سالیانه،
هاي مختلف: شـیر در بخش گاوداري کارکنان گله، موفق مد یریت بجز مثـل تولید کارایی د ر این بر عـالوه

د ارند. مهمی بسـیار نقش هم، نگهداري گاوها مراقبت و و مصنوعی تلقیح سـازي، خوراك د  وشـی،

ــن ای ــیر وجود د ارد. ش و میزان تولید مثلی ویژگیهاي ــی از برخ
با است. ــد ه ش اول مشخص شکم د ر گاوهاي ــم بویژه آنتاگونیس
این تواند بر می منطقی و ــت د رس مد  یریت یک اوصاف این همه

کارایی تولید  ــول مورد  قب میزان به نماید و غلبه معکوس ــه رابط
یابد . خود د ست گله در مثلی

عوض در است روشن گله د ر بهبود تولید مثل مزایاي چند هر
است ــکل مش و پیچید ه ها گله د ر تولید مثلی کارایی عد م د  الیل

بهبود کارآیی تولید  براي نیست. کار آسانی علت آن ــخیص تش و
د ر تولید مثلی کارایی اصلی در عد م ــد فاکتورهاي ابتد ا بای مثلی
ــراي ب بزرگ ــکل مش یک یابی فحل معموال  گرد د . ــه تعیین گل
در آبستنی افزایش شانس گله است. براي آبستنی در به رسید ن
می زایمان که اي تلیسه گاو یا فحلی هر سیکل مراحل تمام گله،
سیکل هاي بخش از یک هر د رك ــود ش مد یریت کند باید  بد  قت
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د ر ــت. اس مشکل گاو ــالیانه س مثل تولید ــیکل همانند س فحلی
ــتیابی به د س براي زمانی محد ودیتهاي و مهم نقاط ــه چرخ این
به باروري مناسب باید ــیدن و رس مصنوعی تلقیح هاي موفقیت

گرد د. مشخص و تعیین بدقت
د و  بین مد یریت تولید مثلی کارایی حد اکثر به ــید ن رس براي

است. الزم (calving interval) گاوها زایمان

باشد :  بخش می سه دوره شامل  این

(VWP) اختیاري انتظار د وره -1
مصنوعی تلقیح با باروري د وره -2
خشکی) د وره (شامل آبستنی -3

(VWP) اختیاري انتظار د وره -

(Calving interval) بین دو زایمان دوره یک بخش اولین
شود  . می نامید ه گاو زایمانی بین استراحت د وره که است

ــت مدیری تصمیم به ــته بس مختلف گاود اریهاي د ر دوره ــن ای
روز متغیر است. 70 40 تا پرورش از

برطرف تناسلی گاو نیاز فیزیولوژیک د ستگاه د وره طی این در
می گرد  د. بر عادي حالت رحم به درمانی، یک برنامه با و شده

طوالنی ــتراحت اس هاي دوره که د اد ه ــان نش مطالعات برخی
ــئله شاید این مس بخشد  . بهبود می را بعد ي ــتنی آبس میزان تر
دوره این د ر رحم مختلف هاي ویژگی که چرا ــد ، باش ــت د رس
گاوها بدون هنگامیکه است داد ه نشان تحقیقات یابد. بهبود می
روز را 40 از ــش می کنند، دوره درمان بی ــکلی زایمان مش هیچ

ندارند . نیاز
د وره این حالت طبیعی د ر به از برگشت رحم منظور اینجا در
گرد د انجام می که میکروسکوپی است ــکوپی و ماکروس تغییرات
جد ید آماد ه آبستنی گاو، براي یک رحم بویژه تناسلی دستگاه تا
این ــد در بای ــت که تطابق فیزیولوژیک اس مهم نکته یک گرد د.
زایمان بعد از جد ید شرایط با باید خود را گاو بیافتد. اتفاق دوره
تولید شیر فعالیت به تبد یل تولید مثل، فعالیت دهد زیرا تطبیق
غدد پستانی باید تغذیه مناسب براي تامین نیازهاي ــود و می ش

گردد . فراهم شیرزایی براي
کنند ه مواد بیشترین مصرف جفت د وره آبستنی طی اواخر در
غذایی اولویت باید یک شود که می محسوب جنین براي غذایی
هماهنگ منظور خون را براي این ــتفاد ه جنین از طریق اس براي
کننده مصرف بیشترین ــتانی پس غد د زایمان، از پس ولی نمود.

گرد د. می بد ن غذایی مواد
هاي د ر گاو انرژي بندي الویت یک که گیریم نتیجه می پس

مواد  از ــتفاد ه اس مهمتر الویتهاي و ــت اس شد ه شیري مشخص
عبارتند از: غذایی

گاو بد ن فیزیولوژیک فعالیتهاي نگهد اري و حفظ -
جوان) گاوهاي رشد (براي -

زایمان بعد  از شیر ترشح تولید و -
فحلی سیکل -

جد ید  آبستنی یک آغاز -

ه استفاد غذایی د ر جیره ــک کمتري خش ماد ه که گاوهایی
استفاد ه خشک بیشتري ماد  ه از که به آنهائی نسبت کنند می

ــند : میباش ــرحزیر ــکالتیبش د  ارايمش مینمایند

اووالسیون د ر اولین تاخیر -
زایمان از بعد فحلی اولین د ر تاخیر -

کمتر تولید شیر -
باروري د ر کمتر موفقیت -

شد ه: ریزي برنامه باروري
و کنترل زمانبند ي روش براي ــد ه یک ش ریزي برنامه باروري

باشد . می گله شیروار در گاوهاي مصنوعی تلقیح

است: موارد زیر شامل فحلی سیکل برنامه مزایاي

براي کارها و انجام براي زمانبند ي سهولت برنامه -1
کارگران

هر د و یا اووالسیون وقوع فحلی، کنترل -2
باروري د ر وضعیت سیکل فحلی و شناخت دوره -3

گله مختلف د ر گاوهاي

موارد زیر است: شامل گله درگاوهاي وضعیت باروري

تلقیح اولین براي شد ه آماد ه گاوهاي -1
مجد د  تلقیح براي شد ه آماد ه گاوهاي -2

اند  شد  ه انتخاب ویژه گاوهاي بعنوان که گاوهایی -3
است شده تاییده آنها آبستنی که گاوهایی -4
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تواند براي دو نهایت می د ر ریزي شد ه برنامه بنابراین باروري
گرفته شود : بکار گاوها مشخص از گروه

آماده زایمان بعد از تلقیح اولین براي که گاوهایی -1
اند. شده

نبود ه آبستن آبستنی، تشخیص د ر که گاوهایی -2
اند . شد ه ریزي برنامه د وباره تلقیح براي ولی

باروري: گروههاي

ریزي باروري برنامه است براي ــی روش یک گروهی باروري
ه ــتفاد اس می تواند  گاوها از اي گروههاي ویژه د  ر که ــد ه ش
روز ر50 (vwp)ــار اختیاري اگر دوره انتظ مثال براي ــرد د . گ
متناسب و ــیرواري ش روزهاي از اي محد  وده د ر ــد. گاوها باش
قرار ــروه گ تواند در یک می باروري هدفد  ار، اولین  ــا تاریخ ب

ــرد  . گی
افزاري نرم ــاي برنامه ه از که ــا د ر گاود اریهایی گاوه ــن ای
ساد گی کنند  به می ه استفاد باروري و پرورش ــتم سیس براي
این برنامه ها، ــوان د ر ت راحتی می به و بود ه ــخیص قابل تش
نمود . گروه مشخص زمانبند ي ــت لیس د ر را زایمان هاي تاریخ
ــه س هر هاي زایش 200 راس، ــر از کوچکت هاي ــه گل ر د
، گروه بنابراین ــد   گیرن قرار گروه یک ر د می تواند   ــه، هفت
(vwp) اختیاري انتظار ــان د وره زم اقل حد زا تازه ــاي گاوه
انتظار ــه د وره ک هنگامی . د ارند مصنوعی تلقیح ــان زم تا را
گاوهایی ــامل گروه ش یک ــت. روز اس 50 (vwp )ر اختیاري
گذشته ــیر آنها ش د  وره از روز 70 تا 50 که ــد   خواهد ش
60 این گاوها ــراي تلقیح ب اولین ــه زایش تا فاصل ــن میانگی و

ــد . روزخواهد ش
هر یک هاي راس، زایش 200 از بزرگتر گله هاي ــی د ر ول
مصنوعی تلقیح ــد . گیرن می قرار گروه یک ر د هفته، د و ــا  ت
فاصله معیار که نحوي به ه ــد ه ش ــاد س ها گروه این د ر گاوها

ــد  . می باش و هفتگی یا د یک هفتگی ــاس اس بر ها
گاوها ار هد  فد زمان باروري از د وره، قبل طی ر د ــن بنابرای
[(vwp) انتظار اختیاري وره د و روزهاي شیرواري اساس [بر
هفته یک طی د ر تا است، شد ه همزمان ــیون اووالس یا فحلی
نحوي طراحی به ــد  همزمانی بای وره معموال د بیافتد . ــاق اتف
ایام د  ر کاري باشد و طی ساعات تلقیح، د ر زمان که ــود  ش

ــکالت کاري رخ ندهد . مش آن انجام براي تا ــد نباش تعطیل
د ر گاوها ــا و ه ــه تلیس که ــت اس اینگونه برنامه این ــه البت

طبق را، باروري گروه د ر تلقیح براي آماد گی ــخصی، مش محل
برنامه باروري ــتم سیس سپس آورند. ــت بد س الزم معیارهاي
می پرورش مدیریت هفتگی برنامه با متناسب ویژه، ــد ه ش ریزي

انجام گرد د. تواند

امریکا شـیري گاوهاي براي کاربرد ي برنامه چهـار
است: بد ین شرح

هدفدار باروري -1
شد ه تعدیل هدفد ار باروري -2

اوسینک -3
اوسینک + پرسینک -4

هد فد ار: باروري برنامه
د ر ــیري گاوهاي ش تلقیح مصنوعی برنامه براي همزمانی این

شود  . می پیشنهاد گله یک
این شود. می تجویز روز 14 به روز 14 گالندین پروستا تزریق
بعد از زمان کافی که، ــت اس ــاد  ه س واقعیت یک بر مبتنی فاصله

د هند  پاسخ تزریق اولین به گاوها ــود تا ش باید طی تزریق اولین
زرد جدید  جسم بیابند ) و یک رود  و فحل تحلیل زردشان (جسم
به بتواند باشد  تا رسیده اندازه کافی بالغ و به که باشند  ــته د  اش

فحلی) سیکل ششم آخر روز (در پاسخ بد هد . د وم تزریق
ــی ــیکل فحل س از مرحله یک د ر ــه ک ــی ــوع گاوهای مجم د  ر
از ــد   بع که زرد  ي  دارند    ــم جس آنهائیکه و ــد     ند  ارن ــرار ق
ــق تزری به باید ــت اس نرفته تحلیل اول ــتاگالندین تزریق پروس

بدهند. بعد پاسخ روز 14 پروستاگالندین
ــق تزری ــن اولی که ــت اس الزم ــاروري هد فمند ــتم ب سیس در
ــاري اختی انتظار د  وره  ــان پای ــل از قب 14 روز ــتاگالند ین پروس
تلقیح تزریق اولین نباید بعد  از گاوي هیچ ــود و ش انجام (vwp)
فحلی ممکن است و موارد گاوها %50 باالي (با وجود اینکه شود .

تواند   می تلقیح پروستاگالندین تزریق دومین در د هند ). ــان نش
یافته پایان (vwp) ــاري اختی انتظار د وره که چرا گیرد. ــورت ص
باشند . می باروري براي الزم مرحله واجد شرایط این د  ر گاوها و
ــتا پروس تزریق دومین از هد فمند بعد ــاروري ب در برنامه ــر اگ
بعد، روز باید 14 نشود ، د یده فحلی از ــانی نش گالندین هم، هیچ
از سوم، نشانی تزریق از بعد هم باز اگر د  اد. انجام ــوم را تزریق س
تزریق از بعد ــاعت س 80 تا تواند 72 می نگرد د  ، ــاهد ه فحلی مش

د اد . انجام (TAI) را اجباري تلقیح گالند ین، پروستا سوم
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شد ه: تعدیل هدفمند باروري برنامه

که است د یگري پروتکل ــد ه، ش هد فمند تعد یل باروري برنامه
براي این برنامه بکار می رود . ــک گله ی تلقیح در همزمانی براي
قرار فحلی ــیکل س مرحله لوتئال اوایل که د ر تولید ي پر گاوهاي
(پیش گالندین پروستا یک تزریق با که شد ه است طراحی د ارند
100 سپس می شود . انجام GnRH از تزریق قبل همزمانی) از
ــتاگالند ین پروس دوم تزریق  بعد  از 7روز GnRHر گرم میکرو

گرد د . می تزریق
ــیون اووالس ــی ط د ر را ــی ــد  فولیکول رش GnRH ــق تزری
ــم جس یک از تخمدانها د ر غالب)، (فولیکول فولیکول بزرگترین

دهد. می تغییر زرد کهنه جسم جد ید تا زرد
هیپوفیز از LH ــد ن آزاد ش موجب که GnRH به ــخ پاس د  ر
فحلی سیکل سراسر د ر گاوها، تصاد فی توزیع اساس بر شود . می
فولیکول ــتند که ــیکل هس س از اي مرحله در گاوها %64 تقریبا

بعد   ــوال معم فحلی بنابراین خواهد  کرد  . تخمکگذاري ــب غال
که هنگامی ــا ت افتد ، نمی اتفاق گالند ین ــتا پروس یک تزریق از
فولیکول موجب شود  GnRH رفته، زرد  طبیعی تحلیل ــم جس
تزریق اولین زرد  بوسیله جسم کرده، گذاري ــده تخمک ایجاد ش

بگیرد . شکل GnRH
ــرا اولت ــیله بوس (که ها تخمدان د ر جد  ید فولیکولهاي بنابراین
تزریق اولین از بعد روز د  و تا یک است) مشاهد ه قابل ــونوگرافی س
فولیکول فولیکولهاي جد ید ، یک از آن ــود. ش می نمایان GnRH
فحلی و بعد  از می گرد د بالغ شود  ، می نمایان یافته  تکامل غالب

نماید. می گذاري گالند ین تخمک پروستا بوسیله شد ه ایجاد
فحلی عالئم اساس بر گاوها گالندین، ــتا پروس تزریق متعاقب
تا 72 اجباري تلقیح یک فحلی عدم صورت در اند  یا شده تلقیح

گیرد . تواند انجام می گالندین پروستا بعد از ساعت 80

  اوسینک: 

عالئم الزم نیست اینکه بجز است قبل برنامه مشابه برنامه این
د ر باشد که پروتکلی ترین شاید عمومی و شود ، ــاهد ه مش فحلی

رود. می بکار ها گاوداري
ــت اس تخمک گذاري همزمانی برنامه یک ــینک اوس واقع د  ر
میکرو گرمی 100 یک تزریق شود . می بیشتري عمل با د قت که
د ومین ــپس س گالند ین، ــتا پروس تزریق بعد  از 7روز GnRHر
تا و1 گالند ین پروستا بعد از تزریق ساعت 48 تزریق GnRHر

(TAI) اجباري تلقیح یک آن ساعت بعد از 24
نمونه ــتنی 50 آبس د ر میزان د اده جدید گزارش یک مطالعه
فوق الذکر زمان د و از د  ر هر یک GnRH گرم 100 میکرو ــه ک
باید عمیق و تزریق این ــت. تفاوتی نیس هیچ ــاعت) س 24 تا 0)

باید گرمی و 20 اینچی 1/5 تا 1 ــوزنهاي س از باشد و عضالنی
شود. جلوگیري تزریق محل از د ارو خروج از نمود تا ــتفاد ه اس
ــراي ب غالب فولیکول ــک ی GnRH ــق تزری ــن اولی ــال بدنب
(به GnRH تزریق دومین بدنبال گیرد. می ــکل ش ــیون اووالس
جسم زرد تحلیل از بعد پروژسترون باالي فقدان غلظتهاي دلیل
LH موج بزرگ ، است) پروستاگالندین ایجاد شده ــیله که بوس
تخمک است. (همانند پیش موجب شد ه را گذاري تخمک پیش

آن) از بعد ساعت 24 تا 34  بین فولیکول گذاري
تا  8 برنامه، فحلی را نشان خواهند  داد  ، در این کمی  گاوهاي
پروستاگالندین حوالی زمان تزریق د ر گاوها، فحلی را درصد 16
همزمان یا کمی را د  رصد  ، فحلی 30 از بیش ــان می دهند  و نش

. خواهند د اد GnRH نشان دوم تزریق از بعد
د هند ، باید طبق ــان نش د یگري زمانهاي در را فحلی گاوها اگر
تزریق شوند و تلقیح ( AM- PM ) شب – صبح معمول برنامه

شود. حذف د  و باید هر یا و  GnRH،پروستاگالند ین

: اوسنیک + پرسنیک

ــه د  هد ک می ــان نش ــینک پروتکل اوس با ــات تحقیق ــتر بیش
تا 5 روزهاي گرد  د بین می اجرا پروتکل این د ر گاوها هنگامیکه
کمتري حالت طبیعی از تخمد ان فولیکول فحلی قطر سیکل 12
مرحله این شد  ن طوالنی تر بدلیل ، آبستنی میزان ــد اما باش می

است. شد ه بهتر فحلی سیکل مراحل سایر به نسبت
هاي سیکل هنگامیکه که است داده نشان دیگري ــات آزمایش
ــد ه همزمانی ش پیش ــینک، اوس پروتکل بکارگیري از فحلی قبل

است. شد ه بهتر گاوها باروري باشند ،
روز پروستاگالند ین 12 تزریق یک با ــت اس ممکن روش این
ــتر بیش کارایی با صورت گیرد یا ــینک اوس پروتکل انجام از قبل
پروتکل از ــل قب و 12 روز ــه ترتیب 14 روز ب د و تزریق ــیله بوس

پذیرد. انجام اوسینک
که ــی هاي گاوها در گروه ــتنی آبس میزان مطالعات ــن ای د ر

درصد  13 اند، د اشته اوسینک از قبل پروستاگالندین تزریق یک
قبل گالندین پروستا تزریق د و هنگامیکه و است. ــته داش افزایش
صد بهتر در 18 تا ها 6 ــتنی آبس اند  میزان ــته ــینک داش اوس از

است. شد ه
قبل از پروستاگالند ین تزریق د و استکه روشی پرسینک روش
د وم تزریق روز و 14 فاصله به اول تزریق د اشته باشد ، ــینک اوس

آوسینک. آغاز پروتکل از قبل روز تا 14 12 فاصله به
ــح تلقی براي ــب مناس زمان که ــد ــان د اد ن نش اخیرا محققان

پروتکل. بعد   از GnRHتزریق همراه به ( TAI ) اجباري
تزریق پروستاگالند ین  از بعد ساعت اوسینک، 72 + پرسینک

بود     ه است.                              
                                  اد     امه د     ارد    .
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د                کتر یلد                ا تمد                ن D.V.M (عضو گروه R&D شرکت کیمیا فام ) 

تحقیقات جد                ید                 د                ر د                امپزشکی

آنفلوانزاي طیور د                ر هلند                

ــت: (Med. Wet.61 676.679) ، میزان شیوع آنفلونزاي طیور، د                ر  ــد                ه اس د                ر این مطالعه که د                ر هلند                 انجام ش
ــی گرد                ید                ه است. این مطالعه مراقبتی، از سال 2001 تا 2004 صورت گرفته  ماکیان و پرند                گان آزاد                 زي هلند                ، بررس
ــت هزار و د                ویست عد                د                 نمونه از ماکیان، بوقلمون، ارد                ك، غاز، شترمرغ، کبوتر، قرقاول  ــت و د                ر طی این زمان بیس اس

و مرغ گینه گرفته شد                ه است.
اغلب این نمونه ها، نمونه خون بود                 که جهت آنفلونزاي طیور مورد                 بررسی قرار گرفت. جمعا 2680 نمونه خون از 

ماکیان و 1515 نمونه از پرند                گان آزاد                 گرفته شد                 و مورد                 آزمایش قرار گرفت.
ــی، یکی از هر پنج  ماکیان و نیز د                و گله بوقلمون با آزمایش به روش االیزا د                ر  د                ر آخر هفت د                وره، آزمایش بررس
ــال2001 مثبت د                رآمد                ند                . ولیکن همین نمونه ها وقتی با ایمنو د                یفوزیون جهت H7,H1,H5 مورد                 آزمایش قرار  س

گرفتند                ، منفی بود                ند                .
هشت نمونه از سه گله قو که با HI تست شد                ند                 (یک گله د                ر سال 2001، یکی د                ر سال 2003 و یک گله د                ر سال 
ــه  ــم آنتی باد                یهاي H7 د                ر د                و گل ــیار کمی ه ــی باد                ي بر علیه H5   بود                ند                . همچنین به میزان بس 2004) د                اراي آنت

جوجه گوشتی د                ر سال 2003 شناسایی شد                .

         بررسی برروي ماشینهاي شیر د                وشی

ــس  ــال 2004 د                ر انگلی ــن مطالعه مراقبتی که د                ر س د                ر ای
ــی برروي  ــورت گرفت (Vet.Rec 157 147-148) بررس ص
ماشین هاي   شیرد                وشی  انجام   شد                ه  تا  مشخص شود                 چه 
 ISO) ــتاند                ارد                هاي   الزم تعد                اد                ي  از  آنها  د                اراي حد                اقل   اس

5707E) می باشند                . 
ــکاتلند                 صورت گرفت و  ــتان، ولز و اس این مطالعه د                ر انگلس
نتایج آن با مطالعه مشابهی که د                رسال1997 انجام شد                ه بود                ، 
ــه  شد                . 30% از ماشینهاي شیرد                وشی که بیشتر متعلق  مقایس
ــال 2001 به اپید                میهاي  به گاود                اري هاي بزرگ بود                ند                 و د                ر س
تب برفکی  مبتال  شد                ه  بود                ند                 ، ارتقاء سطح پید                ا کرد                ه بود                ند                 

و یا با مد                لهاي جد                ید                 جایگزین شد                ه بود                ند                .
ــال 2004 مورد                  ــی که د                ر س ــینهاي شیرد                وش 60 % از ماش
ــی  قرار  گرفتند                  حد                اقل  استاند                ارد                ها  را    بطور  کامل  بررس
ند                اشتند                   و  این  رقم  د                ر مطالعه   1997 بیش از 70% بود                . 
ــینهاي نامناسب کاهش یافته بود                ، تعد                اد                 آن  اگرچه تعد                اد                 ماش
د                سته از سیستم هائی که ظرفیت مخزن خال آنها کافی نبود                ، 
ــاس بررسیهاي  از   9%  به  25% افزایش پید                ا کرد                ه بود                . بر اس
ــینهاي نقص د                ار   ، د                اراي نقص د                ر  اخیر،  پیش از 80%  از ماش
ــتم  وکیوم  و 20%  د                اراي  نقص د                ر بخش خطی و لوله  سیس

هاي شیرد                وشی هستند                .
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ضد میکروبی د اروهاي برابر د ر مقاومت  

(App.and Env.Microbiol 71 2796-799 2 ) شده انجام اي مطالعه فرانسه د ر
ــه طیوري ب محتویات رود ه که از هائی ــیوم فوس انتروکوکوس تا نوزد ه ــرروي ب
مقاومت ونکومایسین یاجنتامایسین با د رمان به نسبت بود  ند  که ــت آمد   ه د  س

بودند . داد ه نشان
تتراسایکلین، ، ــین اریترومایس به نسبت این  باکتریها شد      که ــاهد   ه مش
بررسیهاي اساس بر هستند  . مقاومت د  اراي هم ــین و آویالمایس استرپتوگرامین
هاي شیوه و زیر هاي ژن بیوتیکی به آنتی چند گانه هاي ــد     ه مقاومت ش انجام

شود   . می مربوط یکد یگر با ها آن ترکیب متفاوت
aac(6)-aph(2),erm(B),emtA,mef(A),tet(L),tet(M),vanA

شیوع نحوه روي بر د  قیق بطور (AV.Dis. 49 301-303) آمریکائی: علمی ــریه نش د    ر
مجد   د این شیوع و سه هفتگی سن د ر اخته شد  ن متعاقب گوشتی هاي جوجه در ــم بوتولیس

است. کرده بررسی و بحث هفتگی 8-14 سن در عارضه
ــل ش فلجی تعاد  ل، چون عد   م عالئمی با تلفات  همراه میزان رفتن باالتر، باال ــنین س د   ر
بود   . شد  ه همراه ــهال اس و گرد  ن پیچش با همراه طیور خوابید   ن وضعیت و گرد ن و بالها پاها،
بوتولیسم C تیپ نشدند  ،توکسین مشاهده خاصی میکروسکوپیک یا ماکروسکوپیک ضایعات
از نیز بوتولینوم کلسترید یوم همچنین شد  . جد اسازي سکوم محتویات و قلب داخل خون د  ر

شد . جد  ا سکوم د اخل محتویات
ــن س د  ر که موارد     ي این شود    و می کم سن افزایش با ــم بوتولیس به ــیت معموال حساس
تصور هستند . این سن در موارد   مبتال، اولین رسد   می نظر به شدند  ، مشاهد ه هفتگی 14

باشد. ساختن وارد    شد    ه اخته از ناشی جراحات راه از عفونت که میشود

گوشتی هاي جوجه د  ر بوتولیسم

تخمگذار مرغ در سالمونال

(AV.Dis.49 189-194) ــا ه آمریکائی مطالعه ــن ای
سواپ شامل: شد   ه، انجام پانصد  نمونه و هزار روي بر که
از ــواپ س نیز و ها جوجه نمونه از ها ، تخم مرغ از جد     ار
هواکشها، و فن پره هاي محیطی مانند، خارجی بخشهاي

بود. وسوسک مگس و جوندگان،
د    ر واقع جد  اگانه گله د  و از ــد ه ش گرفته هاي مرغ تخم
سالمونال به ابتال قبال سابقه متفاوت  بودند  که فارم د    و
شده انتخاب آزمایش براي تعمدا و د   اشتند    انتریتید یس
ها مرغ تخم از غیر ــی که نمونه هائ از تقریبا %35 ــود    .  ب
سالمونال خارجی) بخشهاي (نمونه از شد    ه بود ، گرفته
ــد ه، ش گرفته مرغ تخم نمونه 450 بین از بود ند     . مثبت
از فقط سالمونال انتریتید یس نشد . جداسازي سالمونالئی
مقابل در  جدول  آن میزان و بود    جدا  شده فارم  یک
S.enteritidis فقط د   یگر فارم د  ر است. ــخص شد ه مش
از سالمونال B گروه شد.(%4/2). ــازي جداس جوند    گان از

جد  اسازي شد    . ها مگس جز از به ها نمونه تمامی

مثبتها د رصد ها نمونه
1/4 سوآپ

2/4 جوندگان
8/4 مگس
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د     ر نروژ  گاوها سم صد   مات و ضایعات   

20 تا که است شد  ه ریزي برنامه ولیکن شوند   . می نگهد  اري Tie Stall هاي سیستم د  ر نروژي گاوهاي از %90 امروزه،
است. بسیاري بازسازیهاي نیازمند   به امر این شوند   و نگهداري Free Stall هاي سیستم د  ر گاوها آیند  ه، کلیه سال

نروژ گاوهاي شیري لنگش و ضایعات سم  ــیوع ش میزان ــی بررس به (Prev.Vet.Med 70 191-209) مطالعه این
وجود    د    ارد Free,tie هاي سیستم د  ر ضایعات این حضور لحاظ از تفاوتی آیا که نکته این ــی بررس نیز و ــت اس پرد اخته

خیر. یا
ذیل ــم در جد   ول تعد  اد   ضایعات س گرفت. صورت (Free) آزاد گله 57 tieو 55 د ر گاو 2665 برروي مطالعه این
Free Stall هاي سیستم د   ر پا ضایعات نروژي شیري گاوهاي در د   اد که نشان مطالعه این همچنین است. شد   ه خالصه

باشد   . می tie-stall هاي سیستم از بیشتر

جوجه ها د ر هچري بعد از غذا د ریافت تاخیر  

شده هچ هاي تازه جوجه براي یابی به غذا د   ست تاخیر اثرات (Poult.sci 84 1314-1320) گزارش بلژیکی این در
بعد   د    ر مراحل جوان روي رشد    طیور بر منفی تواند اثر می این تاخیر که است شد  ه گیري نتیجه و شد ه است بررسی
در ها جوجه تک تک شد  ن هچ ابتد    اي باید از غذا تاخیر دریافت این زمان که است شد   ه گیري همچنین نتیجه بگذارد .
بر روي انرژي منبع یک تامین با د   ریافت غذا تاخیر منفی اثرات هچ. د   وره یافتن خاتمه هنگام شود    نه از هچري محاسبه

شود    . می برطرف نقل حین حمل و د  ر شد ه تازه هچ هاي حامل جوجه جعبه هاي یا هچري هاي سینی

(%)Free Stall (%)Tie Stall شرایط

5/7 4/2 درماتیت
0/38 7/9 پاشنه اروزیونهاي
13/6 7/3 سفید   خط هموراژیهاي
20/4 11/7 سم هموراژیهاي
3/2 2/8 سم زخمهاي
9/7 5.5 White Line Fissures

منبع
1-International Poultry Production, Volume 14 Number 2 (2006)

2-International Dairy Topics, Volume 5 Number 2 (2006)
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بیماري و از جلوگیري و حیوانات شاد ابی و مثل ، تولید بهبود وضعیت و نگهد  اري بهداشت د  ام) بخش در د  امپزشکی( حرفه از وظایف
تولید  مشکل یا بیماري صحیح تشخیص به قاد ر می بایستی وظیفه د امپزشکان این انجام برد   .براي نام توان رامی بیمار حیوانات التیام
شامل این تصمیم مورد  بیماري است و د ر گیري تصمیم براي اي پایه باشند .تشخیص، بیماري همچنین تعیین علل احتمالی و مثل
ــت. اس بعد   ي مراحل براي انتظار و یا ــتر بیش ارزیابی مورد    و این د ر عملیاتی هرگونه اجراي عد  م الزم)، ریزي برنامه انجام یا ) د    رمان
و آزمونهاي کاري ــائل مس د  ریافت ، شم کاري هاي تجربه ، علمی حقایق ، د   ارند اختیار ــخیص د   ر تش براي ــکان د   امپزش که ابزارهایی
اثر درباره  شک . ( 1 شکل د   هد   . ( افزایش می صحیح را ــخیص تش احتمال مکانیسم صحیح این چهار کاربرد   . ــت اس ــخیصی تش
وظیفه ــخصا" مش  . بنامند stochastic art را طب علم که نمود  ه واد  ار را قد  یم یونانیان بیمار، ــالمتی س آورد    ن  ــت بد   س د   ر د    رمان

است . نتیجه د رمان و تشخیص ترد  ید در چالش با هر د کتر
پزشکان میان ویژگی معمول د  ر یک این ترد ید   ها به ر واکنش د شکست و ــخصی ش ناتوانی از ترس ــکی پزش حرفه مطالعات د  ر
طبیعه ماوراء مسائل یا جاد   وگري نباید  به د  یگر لذا رود   ، می پیش گرایی فن و شد  ن تخصصی ــوي س جوامع به جایی که آن از ــت. اس

کرد . را روشن مبهم نکات علمی باید   با نگاه آورد و بیشتر روي

گویند ؟ می چه ما به حقیقت د    ر تشخیصی آزمونهاي

د  امپزشکی حرفه و تشخیص
 D.V.M زاد ه حسن اختیار دکتر :  مترجمین
تهران) استان د امی و مراقبت بیماریهاي مبارزه ، بررسی اد اره (رئیس

 D.V.M شهریور اله عزت  د کتر
کرج) د امی شهرستان بیماریهاي با (کارشناس مبارزه
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فرآیند تشخیصی
ــود یک ش تعیین ــت که اس این هد  ف ــخیص، تش با رابطه د  ر
این معنی به ــا الزام این و نه ــت یا حالت طبیعی اس د    ر حیوان

تواند   می ــخیص تش همچنین ــت . اس بیمار حیوان ــت که نیس
فرآیند   د  ر طول . باشد مثل تولید هاي د ر توانایی ضعف ــامل ش
تایید   براي تشخیصی را ابزارهاي مختلف کلینیسین هر تشخیص
ابزارهاي ــن ای کار می گیرد  . یا نه به ــت اس بیمار د    ام که ــن ای
می شوند ولی گرفته می د ر آزمایشگاه به کار معموال تشخیصی
برداري یا عکس د  رمانگاهی ، آزمایشگاهی شامل روشهاي توانند
بر احتماالت تشخیص، فرآیند طول د   ر . باشند ایکس با اشعه
بازبینی مورد شد  ه آوري جدید گرد تشخیصی هاي د اد ه ــاس اس
1 ــاري بیم ــیوع ش میزان از آگاهی گیرد   . قرار  می ــالح اص و
. است ــخیص تش ــروع ش نقطه معموال جمعیت مورد  مطالعه د    ر
حیوان بود   ن بیمار اولیه احتمال بیماري شیوع میزان از آگاهی
امکان کلینیکی هاي آزمایش نماید   . می مطرح را ــورد  معاینه م
این و دهیم قرار بررسی و مورد   اصالح را می د هد  که احتماالت

گیرد . انجام می تشخیصی روش هر اجراي بعد  از اصالح

تشخیصی آزمونها از استفاد  ه
حد   ود  ي تا که کند می فراهم را امکان این ــخیصی تش آزمون
واقعی ــرایط مورد    ش ترد  ید در کاهش راهکارهاي عملی براي
عنوان به معموال و  برآیند آزمون آید .  نتیجه حیوان به د  ست
شود که نشان / خیر)تفسیر می نوع آري تایی2( متغیر متغیر د و
راست راهی این ؟ نه یا است حیوان بیمار آیا که آن است د  هند    ه
میکرب نظر از آزمون  نتیجه اگر مثال ، براي ــت ــتقیم اس مس و
ارگانیسم خاصی وجود عد  م یا وجود     د  هند  ه ــان نش ــی شناس
گیري اند   ازه مقابل .د ر است تایی د  و متغییر یک نیز این باشد 

3 سوماتیک سلولهاي شمارش یا ــرم س آنتی باد  ي د ر سطح مثال
باید به ــد که خواهد   ش انجام پیوسته مقیاس یک د  ر ــیر ش د   ر
موارد غیر در تشخیص ــود بنابراین ش تبدیل دوتایی یک متغیر
قطعیت حد  فاصل،عد م ــطح به س توجه با طبیعی از موارد طبیعی
افزایش ــکل2)د   رحقیقت می شود .(ش مطرح موارد این از هرکد ام
وجود  خواهد   داشت. بیماري حالت به سالمتی حالت از تدریجی
غیر شرایط تشخیص آزمونهاي تشخیص احتمال ارزش افزایش با
حد  ود    سطح د  ر آزمون نتایج شد  . خواهد  بیشتر و بیشتر طبیعی
. نماید براي کلینیسین ایجاد  می را مشکالت بیشترین حد فاصل

آزمون: کارآیی ارزیابی
واقعی حالت و ــخیصی تش آزمون نتیجه مورد  د  ر عد   م قطعیت
با ــون آزم کارآیی  هر گیري کرد . توان  اند  ازه ــی را م ــوان حی
آن تورش5 صحت4 و مورد د     ر الزم اطالعات آوردن ــت بد   س
با را آن نزد  یکی آزمون هر صحت شود .میزان می ارزیابی آزمون

د  هد  . می نشان حیوان بالینی واقعی وضعیت
، صحت جمعیت ــه آزمونها ب واقعی و منفی ــت ــبت نتایج مثب نس
بیماري شیوع به  ــتگی  بس آزمون صحت د  هد . ــان می نش را آزمون
نیست. مناسب مقایسه آزمون براي د  رجمعیت مورد  نظر دارد بنابراین
حقیقی شرایط نتایج از سیستماتیک هرگونه انحراف به تورش
از ذهنیت تواند انحراف می این ــود  . ش می اطالق بالینی د ام
تاثیر تحت مشخص آزمون یک نتیجه ــیر تفس از ــین یا کلینیس
آزمون یک 6 د قت باشد  . شد ه منتج د رمانگاهی قبلی معاینات

می کند   ــخص مش ( مختلف هاي آزمایش د     ر آن پذیري تکرار )
یک اطراف د  ر نمونه یک برروي (آزمایش) آزمون ــک ی که نتایج
هم صحت الزاما که د   ارد   ، ــان نوس ( خاص نتیجه ) خاص عد    د    
آن که گوید می ما آزمون به یک دقت  عبارت دیگر ــد   . به ند   ارن
نمونه یک تواند   درتکرار روي می اي اندازه تا چه ــخص مش آزمون
چنین از ارزیابی نوع دهد . هر را ارائه یکسانی نتایج ــخص مش
د  ارد  . طالیی7 استاندارد یک با نتایج مقایسه به احتیاج آزمونی

که حیوان، واقعی ــرایط ش از است عبارت ــتاند  ارد    طالیی اس
هاي . آزمایش ــت اس ممکن غیر اغلب صحت %100 با آن تعیین
نهایی د انست استاندارد   طالیی و عنوان به توان می مرگ را بعداز

وجود    نقایصی  و ها کند    ولی آشفتگی مشخص می را چیز همه که
شامل اینها شوند. نمی مشخص هم گشایی کالبد د    ر که د  ارد
حیوان د ر که فقط 8 است و عصبی ــیمیایی بیوش ظریف تغییرات
اختالف تواند  موضوع می این و ــند    باش می تشخیص قابل زند ه
ارد  ــتاند اس تعیین براي متخصصین بین اساسی و ید ــد ش نظر
، بعضی ــتان پس ورم نمونه ر د مثال براي ایجاد  نماید . طالیی
ــتاند  ارد  اس را ــتان پس ر د حالت التهابی یا ها پاتوژن وجود ها
ــن ای د یگران وجودهمزمان که حالی کنند، در می فرض ــی طالی
د   انند  . می طالیی ــتاندارد اس ) را التهابی حالت و میکرب ) عوامل
سالم حیوانات و بیمار حیوانات گروه به مذکورکه گروه مورد   د   و د        ر
د  هیم. می انجام را اند استاندارد طالیی شد   ه ــیم تقس بیمار) (غیر
یک روي هر بر کاربرد  آن تواند  با می مشخص آزمون کارآیی یک
د   ر بیماري طیف گیرد . قرار مورد ارزیابی گروه د   و ــات از حیوان
سرحد      امکان باید  تا ــتند   هس آن د  ر گروه د  و این که جمعیتی
د   ر تشخیصی آزمون ــد  که باش جمعیتی د ر بیماري طیف شبیه
ــکل تواند  کامال مش مورد     می این . ــود   ش می گرفته کار به آنها
حیوانات و گیرد     می انجام  زیادي ارزیابی هاي که چرا ــد    باش
هاي کارخانه و ها ــرکت ش وسیله به شد  ه کنترل ــرایط ش تحت

. شوند می نگهداري د اروسازي
1-prevalence.                                       5-bias.               
2-dichotomous variable.                   6-precision.
3-somatic cell count.                         7-Gold Standard.
4-accuracy.                                    8-nero logic.
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یک جد   ول از ــتفاد ه اس با ــخیصی تش آزمون یک خصوصیات
بیمار به مربوط حالت د و که ــاس چهار حالت اس و بر د  و د   ر د   و
ــت ــخیصی اس تش به نتیجه آزمون ــت مربوط حال و د  و ــی واقع

گردد  . می تعیین
بیمار بیمار غیر

مثبت آزمون a   b    

منفی آزمون c   d     

تشخیصی ارزیابی آزمونهاي براي د و د ر د و جد   ول : جد ول 1

خصوصیات آزمونهاي تشخیصی
ــوان عن به ــنتی س طور به ویژگی2 و 1 ــیت مقیاس حساس د  و
، مقیاس د  و این . ــوند ش د   اد ه می توضیح یک آزمون خصوصیات
وضعیت با د  رحیوانات آزمون عملکرد چگونگی باره در اطالعاتی
مالك عنوان د   و به توانند می د  هند می ــان نش بیماري مشخص

مورد  یک د   ر آزمون یک کاربرد   براي گیري تصمیم د ر ــی اصل
گیرند . قرار مورد توجه خاص

به موارد   مثبت واقعا حیوانات ــبت نس با آزمون یک ــیت حساس
اید  ه این حساسیت عبارت د  یگر به شود . می توصیف آزمون مثبت
تشخیص را واقعی بیمار حد  حیوانات چه تا آزمون د  هد  که می را
حیوان ند رت به باالست حساسیت داراي که آزمونی د هد   . می
است).محاسبه پایین بسیار کاذب گیرد   .(منفی می ناد  ید ه را بیمار
ــبت نس به ویژگی است. شد   ه داده توضیح 4 ــکل ش مسئله د  ر این

هستند   منفی آزمون د ر و ند  اشته بیماري یا نابسامانی که حیواناتی
یک چگونه گوید که می ما به ویژگی این، بنابر ــود  . ش اطالق می

است. صحیح تشخیص د   اد ه طور به را سالم حیوانات آزمون،
را ــاري فاقد  بیم حیوانات ند  رت به ــاال ب ویژگی با آزمون ــک ی
ــت حال این د    ر کاذب کند  .(مثبت ــی م معرفی بیمار عنوان ــه ب
را نشان ویژگی ــبه محاس روش 4 ــکل .) ش است پایین ــیار بس
آنها پیوسته هاي د  اده که ــخیصی تش آزمونهاي براي می د  هد .
یا باد ي مانند تیترهاي آنتی دارند ــانی همپوش توزیع حالت د  ر
طبیعی غیر و طبیعی براي حیوانات سوماتیک سلولهاي شمارش
فاصل نتایج حد    ــطح س تغییر با را و ویژگی آزمون ــیت حساس

می تواند     آزمون ــیت حساس افزایش د    اد   . تغییر منفی و مثبت
ویژگی کاهش باعث د رنتیجه د اده افزایش را کاذب مثبت ــج نتای

کنید ) مالحظه 3a را شکل شود ( آزمون
د ر و کاذب ــی منف ایجاد نتایج باعث آزمون ــی د ر ویژگ افزایش
کنید  )با مالحظه را 3bــکل شود  (ش می حساسیت نتیجه کاهش
مالی هاي هزینه د    ر قالب مثال طور نسبی(که به هزینه به توجه
مطرح پاك اي منطقه د  ر هاري قبیل از بیماري حضور قالب د   ر یا
منفی کرد تا اي انتخاب گونه رابه اند ازه حد   فاصل توان می است)
کاهش که ــد (طبیعی است برس به حداقل کاذب یا مثبت کاذب

برعکس) شود   و می د  یگري باعث افزایش یکی
د رباره ، آگاهی تشخیصی آزمون یک د الیل انتخاب به ــته بس

مفید   ــب، مناس آزمون انتخاب  د  ر تواند     می آزمون آن خواص
حیوان که این از هد ف اطمینان با بد  واالمر آزمون یک اگر باشد    .
جمعیت باقی د ر حیوان بیمار (تا ــت اس شد ه مهیا نیست بیمار
که ، ــت اس قبول قابل کاذب منفی تعد اد حد اقل این نماند    )،بنابر
این باشد . باید  باال آزمون حساسیت که ــت اس معنی بد ین این

کند   می سعی دامد   ار یک که ــد باش اي تواند   نمونه می- موضوع
ــی عفون ــاري بیم یک از خود را ، گله ــد حیوانات ــان خری د  ر زم

تواند  آزمون می کاذب منفی نتایج حالت این د  ر کند  . ــت حفاظ
ها آزمون ویژگی و حساسیت در حد فاصل اند ازه تغییر تاثیر :  شکل3

ــت مثب نتیجه یک که حالی د ر ــد  . باش فاجعه آمیز ــراي د  امد  ار ب
خرید  اي گله چنین او از زیرا ــت نیس توجه زیاد  قابل  کاذب
حیوان که شویم مطمئن ــد که باش این هد   ف اگر نخواهد   کرد  .
د  ر د ارد  ) نقش بیماري در است(یعنی بیمار حقیقتا مثبت آزمون
بود  و خواهد قبول قابل کاذب مثبت تعداد  کمی فقط آن صورت
است د  امپرور یک نظر ــد  .این باش باید    باال آزمون ویژگی بنابراین
گله خود را به عنوان بفروشد  یا ــعی می کند گله خود   را که س
بسیار کاذب مثبت اینجا در قلمداد کند . خاصی بیماري از عاري

نا خوشایند خواهد بود .
طیف و گسترد   گی  به زیاد ي حد تا حساسیت و ویژگی که آنجا از  
زد ن ــن د  ارد، تخمی ــتگی بس مطالعه جمعیت مورد در ــاري بیم
د  ر مقاالت آزمون مشخص گزارش یک براي ویژگی، حساسیت و

باشد . موثر و مفید می تواند خیلی
آزمون براي مورد استفاد ه حیوانات تواند در می بیماري طیف
معرض حیوانات  د ر که این صورتی ، د  ر ــرایط  آزمایشگاه ش د  ر
باشد  . ــند کامال متفاوت باش گرفته قرار تجربی یا طبیعی عفونت
مورد حیوانات خصوصیات ــامل ش د  یگر فاکتورهاي تعد  اد  زیاد  ي

توانند  می محیطی شرایط یا و ،جنسیت ــن س مانند  نژاد   ، مطالعه
و نتایج بنابراین د هند   و تغییر 1را زایی بیماري یا و ایمنی ــخ پاس

دهند   . تغییر مورد  مطالعه درجمعیت را طیف بیماري
می تواند   مشخص جمعیت یک د  ر ویژگی / ــیت حساس تخمین
به اندازه بستگی  که باشد   ، مختلفی ــانس هاي ش ــتخوش د  س
دارد. آزمون ارزیابی براي مطالعه مورد ــات تعداد  نمونه حیوان و

. شود تعریف اطمینان تخمین می تواند با %95 د  قت د رجه
ویژگی / حساسیت که ــت اس اطمینان موید آن باریک فاصله
. است نزد یک بسیار واقعی ویژگی حساسیت و با شد  ه مشاهد ه

آزمونها نتایج تفسیر
د   یگر است د سترس د ر تشخیصی آزمون یک نتایج که هنگامی
اولیه برخورد  ار نیست اهمیت آزمون از ویژگی و مفهوم حساسیت
شرایط د رباره آگاهی و د انش به نیاز ــد   ه یاد  ش مفهوم دو هر زیرا
ــی حقیق ــرایط ش عوض . د ر ــورد  مطالعه د ارد م حیوان حقیقی
از استفاد   ه کند   با می سعی کلینیسین که است چیزي آن حیوان

1- sensitivity.
2-specificity.                       
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نیاز کلینیسین که چه آن . کند پیدا را آن تشخیصی آزمونهاي
تا مشخص هاي آزمون نتایج که از احتماالت د   ارد   تخمینی است
با را موضوع این می د   هد  . نشان را حیوان واقعی حد   شرایط چه

. نمود تعیین توان اخباري2می هاي ارزش استفاده از
واقعا که حیواناتی آزمونها 3بیانگر نسبت مثبت اخباري ارزش
است. بوده مثبت آنها نتایج آزمونهاي حیواناتیکه بیمارهستندبه
پاسخ ــی بین دریافت شانس چه گوید   می ما به به عبارت دیگر
اخباري ارزش وجود  د  ارد . مثبت  واقعا حیوان د ر آزمون مثبت
ند   ارند   به را بیماري که حیواناتی نسبت بیانگر آزمون منفی4
ما به عبارتی به هستند . آزمون منفی ــخ پاس د   اراي حیواناتی که
حیوان یک براي آزمون منفی نتیجه د  هد که می را احتمال این
ــت. فاقد    بیماري اس حیوان آن که ــت معنی اس این بخصوص به
ویژگی و حساسیت ــتن د   انس احتیاج به اخباري هر د  و  ارزش

جمعیت مورد   د  ر بیماري  5 واقعی شیوع تشخیصی و آزمونهاي
باشد  بیشتري داشته ویژگی آزمون یک قد   ر چه هر د ارد . مطالعه
میزان با ارزش اخباري خواهد بود . بیشتر مثبت آن اخباري ارزش
تفسیر که معنی است آن به این کند  . می بیماري تغییر ــیوع ش
د  ریک بیماري شیوع تواند براساس می آزمون ومنفی مثبت نتایج

باشد  . متفاوت د یگر جمعیت با بخصوص جمعیت
باشد  مانند   مرحله پائین بیماري یک ــیوع ش اگر مثال به طور
باال ویژگی با ــک آزمون ی با حتی بیماري ــه کنترلی برنام پایان
از تعد  اد  زیاد   ي و ــه یافت کاهش آزمون مثبت ــاري اخب ارزش 
مثال د    ر شد . خواهند حذف ــتند هس فاقد  بیماري که حیوانات 
اخباري ارزش %6 شیوع یک با 2 جد  ول د ر شد  ه د    اد     ه نشان
نتایج که حیوانات است معنی بد  ان ــد   باش %5 آزمون مثبت
حیوان عنوان به واقعا دارند که را آن ــانس آزمون50% ش مثبت
ــرایط شیوع ش د ر صورت همین به ــوند     . ش بند  ي طبقه بیمار 
از تواند    ــی نم ــاس حس خیلی آزمون  یک حتی بیماري باالي
اخباري ارزش که مبین آمد   ه وجود به کاذب ــی منف ایجاد  نتایج
ــرایطی ش جدول 3 ضعیف خواهد  بود  جلوگیري  کند . منفی
این بار ولی دهد می بود ه نشان شماره 2 درجدول آنچه ــبیه  ش
اخباري ارزش که است شد ه فرض د    رجمعیت%60 شیوع میزان
منفی اخباري که ارزش صورتی در رفته باال %96 تا مثبت آزمون
تشخیصی آزمونهاي این بنابر . است آمد   ه پائین %86 تا آزمون
نشان تنها شوند   .آنها مقایسه هم با اخباري ارزش مبناي نباید   بر
در صحیح طور به حیوان یک هستند  که احتمال این دهند   ه

. است شده بند  ي طبقه مشخص نتیجه یک داراي گروه
، ــیوع ش از صحیح اخباري، یک تخمین ارزش ــن براي تخمی
زیرا بود  ه ویژگی ــیت / حساس مفهوم  از حتی مهمتر  یا حد  اقل
نمی ــرات قرار تغیی تاثیر تحت بیماري ــیوع ش اند ازه با ویژگی
که است الزم باال مثبت اخباري ارزش به ــتیابی د   س براي گیرد  .
شیوع د   ر آنها ــود  که ش کار جمعیت از گروهی زیر یا جمعیت با 
یا بیماري شیوع چگونه د ارد که وجود هایی راه باالست.6 بیماري
کاربرد  آزمون افزایش از پیش  را د  ام بود ن  بیمار احتمال اولیه
از خاصی گروه رابراي آزمون فقط کلینیسین یک مثال براي د  هد  .
د   هد می احتمال د رمانگاهی اطالعات پایه بر کند  که اعمال دامها

باشند  . مورد   نظر بیماري آن د اراي گروه آن
تواند  می معاینات فیزیکی تاریخچه و مناسب ــیر تفس بنابراین
د  ر آزمون برنامه از قبل حیوان د   ر تشخیص احتمال افزایش براي
جمعیت انتخاب یک از  7 تصاد  فی طور که به حیوانی مقایسه با
تشخیص عنوان به آزمونی این شرایط د ر کارگرفته شود . به شد  ه

            a   = ویژگی              a   = حساسیت
 a+b                            a+b              

ارزش اخباري            = a ارزش اخباري           =  d            
c +d     b   منفی              a + b     مثبت 

شیوع ظاهري = a + b a + c = شیوع واقعی      
                                          N                                  N            
                                  a + cd  = شیوع واقعی            
                                  N                                                 

اخباري   ارزش بیماري د   ر پائین اثر شیوع : 2 جد  ول   
شیوع %6 حساسیت %90     ویژگی %95      

اخباري ارزش د    ر بیماري باالي  شیوع اثر : 3 جد  ول
%60 شیوع        %90 95%       حساسیت ویژگی

        وضعیت حقیقی بیماري  
جمع  غیر بیمار     بیمار  نتایج آزمون            ارزش اخباري        

%96             56               2               54            مثبت 
 %86            44              38           6              منفی        

1- pathogenesis.
2-predictive values or past – test probability.            past – test probability  است بیمار تشخیصی آزمون از پس شود    یک حیوان مشخص که این  احتمال
.3-predictive value of a positive test

 4-predictive value of a negative test.
5-true prevalence.     7-Random.  .8-Screening test
6-pretest probability prior :  باشد بیمار تشخیصی کاربرد  آزمون از پیش جمعیت از شد  ه گرفته نمونه د  ر خاص حیوان یک اینکه احتمال

ص
خی

ش
ت

مشخصات آزمون محاسبه :  4 شکل

بیمار بیمار غیر جمع
مثبت a b a + b

منفی c d c + d

جمع a + c b + d N

        وضعیت حقیقی بیماري  
جمع  غیر بیمار     بیمار  نتایج آزمون            ارزش اخباري        

%50            10             5             5           مثبت 
 %98           90           89           1           منفی       

 . ــت اس متفاوت 8 گري غربال آزمون از ــود    که می ش ــتفاد  ه  اس
یک جمعیت بد  ون بررسی قبلی حیواناتی از روي آزمون غربال گري

.( بیماري کنترل برنامه مثال ) می گیرد . د  رمانگاهی انجام
براي تخمین آزمون غربال گري به عنوان یک یک آزمون ــر اگ
شود  ممکن است کار گرفته به یک جمعیت د ر ــیوع بیماري ش
الزاما که شوند پید ا کاذب منفی و کاذب مثبت هاي دام تعد  اد ي
ظاهري ــیوع ش فقط بنابراین بود  . نخواهد ــان یکس ــان تعد  اد  ش
با ازمون ویژگی و حساسیت با رابطه د  ر شود  که می زد   ه تخمین
2 جد  ول مثال بخواهیم اگر نخواهند  داشت. یکسان واقعی شیوع
%10 ظاهري ــیوع میزان ش آزمون نتایج پایه بر بگیریم را د  ر نظر

. 6% بود حقیقی شیوع صورتیکه خواهد بود  د ر

 Pfeiffer,D.u:(1994)  
Reference:
Pfeiffer, D.U; what do diagnostic tests really
tell us? New Zealand veterinary association, Deer
Branch NO,11.p: 54-61
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ــاق جهان اتف از مرد م ــر میلیارد نف د   و از بیش د  ر B هپاتیـت
جهان د ر B هپاتیت مزمن ناقل ــون میلی حد     ود   350 و افتاد ه
زند  گی ــرقی ش جنوب ــیاي آس د     ر کثرا  ا که د    ارد     وجود          
بیماري ترین ــایع ش ماالریا و ــل س از پس B هپاتیت کنند    . می

تعد  اد        به نفر میلیون حد ود  50 ساالنه و است ــري مس و عفونی
د رکشورهاي مبتالیان ــود بیشتر ش می اضافه د نیا د  ر آلود   ه افراد

برند      . می سر به تایوان و چین
می ــامل ش را جمعیت کل حدود    %3 مبتالیان رقم ایران د      ر
آلوده هستند ویروس این به نفر میلیون که حدود       2-2/5 شود

 Bمزمن هپیاتیت نفردچار هزار تعد اد  حدود 200-300 این که از
کند   د ر می فرق مختلف د    راستانهاي B هپاتیت باشند .شیوع می
ایران%70-80 رسد د       ر می % 5 از بیش به بلوچستان و سیستان
به می باشد   و (HBV) Bهپاتیت ویروس مزمن هپاتیت عامل
از ــی ناش میر و مرگ علت ترین اصلی ویروس این د      لیل همین

است. ایران د ر هپاتیت
می ــوب محس B هپاتیت به آلودگی ــط مناطق متوس جزء ایران
عمر فعال سنین د   ر B مزمن هپاتیت به افراد     مبتال اکثریت شود   و

برند. می سر به سالگی 30-50 خودیعنی
ساالنه و است B هپاتیت به آلود گی د نیا د  ر مرگ علت نهمین
مزمن نوع به مبتالیان ــد   .%25 کش می جهان راد   ر نفر میلیون د     و

M.D.PHD زاد ه افتخار فرید  ه د کتر
عفونی) بیماریهاي (متخصص

دهد    ــکیل می تش را د  ر جهان بهد اشتی مشکالت ترین مهم از یکی حاضر حال در ــی ویروس هپاتیت بیماریهاي
ــیوع ــتند . ش هس مبتال آن به آفریقا و ــیا آس نظیر اند  میک نواحی د ر بخصوص درصد      افراد جهان پنج بطوریکه
و C هپاتیت به مبتالیان از %50 تعد      اد  این از باشد     که می نفر هزار هر د     ر نفر 1-2 آمریکا حاد     در هپاتیت
د     ر نفر 15هزار از بیش ــاالنه س کنند  . می ــرفت پیش مزمن هپاتیت ــوي س B، به هپاتیت به مبتالیان از %5-10

خواهد   شد    . هم آیند   ه بیشتر د ر میزان این کنند  . و می فوت ویروسی مزمن هپاتیت از آمریکا

هپاتیت بیماریهاي
 شناخت راههاي انتقال
از آن  و پیشگیري

هپاتیت بیماریهاي
 شناخت راههاي انتقال
از آن  و پیشگیري

20 د  ر اروپا حد    ود کنند . می یا سرطان فوت سیروز از نهایت د ر
حد  ود      میکنند فوت هپاتوسلوالرکارسینوما یا ــیروز س از نفر هزار
زند    گی ــیا آس د  ر % 75 ــوم و س جهان د  ر هپاتیت ناقلین از %90

می کنند. 
در جهان حدود       یک ــیوع ش نظر از (HCV) C هپاتیت
این به آمریکا د ر نفر میلیون چهار حدود   ــد   . می باش د       رصد
یکصد    میلیون جهان د  ر ــتند  . هس آلود  ه ( HCV ) ویروس
ــت عل مهمترین ویروس این ــند     و می باش Hcv ــر ناقل نف
و ژاپن آمریکا د     ر سلوالر هپاتو ــینوم کارس و کبد ي ــیروز س
. آمار ــت اس آمریکا براي پیوند کبد د  ر د  لیل ترین مهم و
نفر هزار 300-400 %0/3 ود  حد ایران د  ر Hcv به مبتالیان
د ر کمترین و و بلوچستان سیستان شیوع د  ر ــد باالترین باش می

است. فارس استان

ــر سراس د      ر ــیوع ش نظر از (HDV) D ویـروس هپاتیـت
د اراي که نواحی ــد   رس می نفر میلیون پانزد      ه حد ود   به جهان
و کلمبیا آمازون، ایتالیا، باشند شامل می ویروس این باالي شیوع
HDV انتقال علت آرام هستند مهمترین اقیانوس برخی جزایر
از %3-14 بین ایران د   ر ــت اس مخد ر تزریقی مواد     از ــتفاد    ه اس
با از بیماران % 50 نزدیک به مثبت و HBSAG ــالم س ناقلین

کی
ش

پز
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کی
ش

پز
از  میلیـارد نفـر د و از بیـش در B هپاتیت
میلیون حد ود  350 و افتاد  ه اتفاق جهان مرد  م

وجود د ارد   . جهان در مزمن ناقل نفر

HDV علیه بادي آنتی کبد ي، ــیروز س
خود دارند . خون د  ر

ــع توزی د اراي (HAV)  A هپاتیـت
آن شمال اند میک مناطق است جهانی 
هند     و خاورمیانه، از ــهایی بخش آفریقا،
است. مرکز آمریکا  و جنوب  پاکستان و
10 ــن س افراد   د  ر اکثر مناطق این د   ر

هستند  ایمن عفونت این برابر د ر سالگی
د رصد  میرسد    صد به باد ي آنتی میزان و
A هپاتیت  نظر از شرقی اروپاي آسیا و
مناطق  غیر و باشد   می نیمه  اند    میک
ایاالت و غربی و شرقی اروپاي اند      میک 
بیش ایران باشد  .د  ر می استرالیا و متحد  ه
سال و 20 از باالتر ــن س در د     رصد   90 از
از30 سال باالتر ــن س د  ر %95 از بیش
A هپاتیت علیه باد  ي خود  آنتی سرم د    ر
عفونت بیشترین ایران در بنابراین د   ارند 
د        ر (HAR) A ــت هپاتی ویروس ــا  ب

د    هد . می رخ نوجوانی و کودکی سنین

ــن بزرگتری د   اراي ــن چی د ر (HEV) E ویروس هپاتیـت
شوروي آسیاي ــمتهاي قس برخی نپال و هند ، د ر و اپید   می بود ه
آن هائی از اپید     می افریقا ــمال ش پاکستان، افغانستان، ــابق،  س
د ر یعنی باالتري سن د  ر HAV به نسبت HEV شد  ه گزارش
خاورمیانه، آفریقا، آن اندمیک مناطق د  هد   و می رخ ــالی  بزرگس

باشد    . می آسیا از مناطقی و مرکزي آمریکاي
-35 بین HEV ــیوع ش ــعه توس حال د ر ــورهاي کش د     ر
و کرمانشاه د ر سال 1369 یک اپیدمی در است شد ه 10%گزارش

گزارش شد. لرد  گان در 1371 سال دیگري د ر
به منجر G-F-E-D-C-B-A کبد ي ــهاي ویروس بطورکلی
ویروسها این بین ــد    از ش خواهند کبدي ورم یا و ایجاد    هپاتیت
و آب با تماس و (Fecal-Oral) ــی د هان راه مد   فوئی- از E-A
خونی هاي فراورد ه خون و راه از ــود    و می ش منتقل آلود ه غذاي

ندارد . شیوع
ــاري را ــاد  بیم ــرمح ــروس(HEV-HAV)ف ــند   ووی ای
و کبد  ي ایجاد     سیروز و شد  ن مزمن ــمت س به کنند و می ایجاد

ــینومايکبد  ينمیرود   . ــلوالرکارس هپاتوس
افزایش  طوالنی و ــک نزد   ی تماس با A هپاتیت عفونت میزان
او با که ــانی کس یا و فرد   مبتال افراد  خانواد ه بنابراین یابد       می
که موسساتی ها، ــربازخانه س زند  انها، دارند (مثل نزد   یک تماس
هم ها و مهد    کودك کنند ، می مراقبت ــب ماندگان ذهنی ازعق
معرض د  ر و آلود     گی براي ــتري بیش شانس مرد  ) بازان جنس

ــتند . خطر هس
بیماریهاي گسترش به نظافت و فرد ي ــت بهد اش نکرد     ن رعایت
گیر ــار همه انتش در موارد معد ودي و کند می کمک A هپاتیت
د   ر مناطق است. شد    ه گزارش غذایی آلود   گی از ــی ناش بیماري
بدون و زند  گی اول ــال چند س د ر افراد  اکثرا A هپاتیت اندمیک

شوند  . می آلود  ه بالینی عالمت
ــت اس پایین ــیار بس ــد  ه ش گزارش عفونتهاي میزان بنابراین
ایمن عفونت برابر د  ر جامعه اکثریت د   ه سالگی ــن س بطوریکه د  ر
%100 نزد  یک به بالغین در ANTI-HAVABشیوع هستند و

رسد . می

آمریکاي و غربی اروپاي مثل A غیر اندمیک هپاتیت مناطق د    ر
نوجوان در ها اپید  می جریان د ر عفونت میزان حداکثر ــمالی ش
و آب هاي و محل ها مهد کودك درمراکز جوان وگاهی ــن بالغی و
بد نبال A هپاتیت از موارد  نادري ــود . ش می د  ید ه آلود  ه یا غذاي
در خطر بروز نیز فاضالب کارگران است. ــد ه دید    ه ش خون تزریق

هستند  . عفونت این
ــت به اس ــافران مس د  ر کنترل قابل عفونت ــایعترین ش HAV

کاند   ید  خطر معرض د ر شغلهاي شاغلین و مسافران دلیل همین
هستند. واکسن دریافت

جلوگیري هد  ف با عمومی بهد  اشت فردي و رعایت کلی طور به

از فاضالب کامل جد اسازي شامل که و غذا ــد    ن آب ش آلود   ه از
غذا  سروکار د  ارند    باید  که با افرادي تمام است. ــامید نی آب آش
د ست مرتب شستشوي بنابراین کنند رعایت را بهد  اشتی موازین

است. افراد ضروري براي مزاج اجابت بعد از خصوصا
بزرگی هاي اپید می گذشته سال د   ر سی که E مورد    هپاتیت د  ر
این د ر که است داد     ه رخ ــیا آس جنوب از آن در مناطق مختلف
مزمن حالت ــوند   و ش می مبتال جوان بالغین عموما ها اپید   می

شود . نمی د یده بیماري
منبع و ــت اس باالتر بارد  ار زنان و میر مرگ اپید  می ها این د      ر

باشد   . می فاضالب به آلود   ه آب اغلب عفونت
بیماري این از اپید   می یک نو د هلی د   ر 1957 ــال س د   ر مثال

کرد   . د رگیر را نفر 29000
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Hepatitis A vivus  
Modes of Transmission
Fecal-oral
1-House Hold
2-Intimate
3-Institutional
4-Common-Source     Water

               Food               
             Mollusk              

ــر می و مرگ به منجر بارد   ار هاي خانم د   ر E هپاتیت ــی اپید      م
هند ، نپال، د   ر آلود    ه آب راه از ها اپید می این و ــود . ش می باالیی
جلوگیري جهت آب منابع ــت. اس شد ه گزارش و....... ــتان افغانس
از آب باید     قبل ــوند . ش کنترل بایستی می ــها ویروس نوع این از

شود . زد    ه کلر یا و جوشاند ه مصرف
ــت بهد   اش رعایت هم E مورد هپاتیت د  ر و A هپاتیت همچون
بقیه است. مهم ــیار بس از بیماري پیشگیري د ر و عمومی فرد    ي
راههاي از   HDV,HCV,HBV مثل ــهاي  کبد    ي ویروس
ــی جنس تماس خونی، هاي فراورد      ه و خون انتقال مثل د     یگري
ترشحات واژینال و (Semen) منی مایع طریق از (Sexual) و

شود. آلود گی می باعث فرزند به مادر و از آلوده

ــن گروه ای ــروس وی ــایعترین ش ــه ک B هپاتیـت ویـروس
بیش ــت، اس کبد  ي و سرطان مهم سیروز علل از یکی ــد  . میباش
کبد  ي ویروس این مزمن د چارعفونت د نیا د   ر نفر ــون از350میلی
آن انتقال راههاي شناخت و B هپاتیت ویروس شناخت هستند     .
در ویروس د   ارد  . این اهمیت بسیار درمان ــگیري و د رجهت پیش
میزان شیوع از آن است جزء هم ما ــور کش که خاورمیانه منطقه

افراد   د   رگیر ــتر بیش ــفانه متاس و است برخورد ار %3-5 ــط متوس
باشند    . می میانسال و جوان

است نانومتر 42 قطر با و د ار پوشش و کوچک ویروس HBV
آنتی یا و مرکزي پروتئین د  اراي ــد و می باش DNA از نوع ژنوم
از HBEAG    باشد می HBCAG,HBSAG ــترالیاي ژن اس
تشخیص د  ر ها این پروتئین وجود ــت که اس آن ترکیبات د  یگر
حائز اهمیت آزمایشگاهی نظر از بیماري سرایت میزان بیماري و
(Antihbsab) Bهپاتیت ویروس باد    ي آنتی ــت. تعیین اس

عفونت است. به نسبت فرد ایمنی میزان نشان د   هند  ه
د      ر داد  ن حرارت ــاعت یکس با (HBV) B هپاتیت ویروس
را ژنی خود آنتی خواص 100O C د ر د   قیقه 5 یا و 85O Cــاي د  م
الکل و اتر ،UV برابراشعه د  ر ویروس این د هد  ولی می ــت ازد    س
فرمالین گلوتارآلدئید  ، کلروفرم و نظیر ــت. ترکیباتی  اس مقاوم

کند     . می فعال غیر را HBV
ــند میباش نفر میلیون 350 از بیش که جهان ــت جمعی کل 5%
بدلیل گروه این از % 25-30 ــتند   که HBV هس مزمن  حامل
تمام در  B هپاتیت میرند   . می موقع از پیش کبد ي ــاري  بیم
و آسیا شرقی جنوب چین، د ر آن شیوع وجود   د    ارد ولی جهان
ناقلین %5-20 میزان مناطق این د  ر باشد   می ــیار باال بس آفریقا
استرالیا و غربی اروپاي ــمالی، ش آمریکاي د  ر حالیکه د      ر است

A هپاتیت انتقال استراههاي %2 کمتر از ناقلین میزان مناطق این د    ر کمتر است ــیار بس
شوند می کود  کی آلوده د ردوران بیماران اندمیک اکثر درمناطق

است. %2-5 که متوسط شیوع با مناطق د    ر
ــود    د ر ش می انجام ــالی بزرگس نوزاد   تا از ــنین س انتقال در تمام
ــت اس ویروس حامل ــور کش جمعیت ما حد     ود  %2-3 ــور  کش

مبتالهستند  کبدي مزمن بیماري به نفر ــیصد هزار حد ود    س و در
سیروزکبد  ي مزمن به بیماري مستعد   ابتال HBVمزمن حاملین

باشد  . می کبد   ي سلولهاي کارسینوم و
فقط ولی اند  ــته د      اش تماس ویروس این با افراد  جامعه ما 40%
سیستان و استان شیوع در ــترین بیش اند   که ماند ه باقی 3% ناقل

باشد   . می فارس استان د   ر کمترین و بلوچستان

این ویروس اینکـه علت به :B هپاتیـت انتقال راههـاي
مایع و بزاق و خون مثل بد     ن مایعات و ترشـحات تمام د       ر
طریق تلقیح د ارد    از وجود واژینال ترشـحات سمینال و
ویروس است. پذیر امکان مخاطات و پوست به مایعات این
- 20O Cویروس در د    ماي این است مقاوم بسیار B هپاتیت
د ماي اتاق ود ر سال د    و براي - 80O Cد ماي ود ر سـال 15 تا
شیشه سـطح روي ماند     همچنین می زند  ه 6 ماه مد    ت به
محیط د    ماي د  ر و شد ه خشک خون صورت به مثال خشک
ماند   . می زنده 44O براي 7 روز  C دماي د   ر و 4-3 هفتـه
طریق و از غیرمستقیم بطور ویروس اسـت ممکن بنابراین

گرد  د . منتقل افراد   سالم به آلوده اشیاء
ــود    ي)  (عم پریناتال ــامل ش ویروس انتقال اصلی روش ــار چه
و روش تزریقی ــی، ــر خوراک غی روش (افقی)، ــی فیزیک ــاس تم

است. جنسی
بزرگساالن جمعیت د   ر HBV مزمن عفونتهاي %25 ــیا آس د   ر
مثبت HBSAG حامله زنان از نواحی%5-12 این ــد    د  ر می باش
بیماریزا خود ویروس د   رخون آنها از نیمی به نزد یک ــند  و می باش
انتقال راه ترین مهم ــت اس زیاد تعد ادناقلین که د رمناطقی د     ارند.
ایران در انتقال راههاي از ویکی است نوزاد    ان به ماد ران طریق از

نوزاد    است. به آلود ه ماد  ر از است شایع بسیار که
ــال انتق و ــت اس کمتر پریناتال انتقال ــه خاورمیان و ــا آفریق د      ر
می د ید ه ــتر بیش خانواد      ه خارج منابع از یا و خانواد  ه افقی درون
شدن سوراخ صورت به که تزریقی و خوراکی غیر انتقال ــود ش
انتقال چشم، مخاط به خون پاشید ن آلود  ه، سوزن توسط پوست

افراد  د ر سرنگهاي  غیراستریل مشارکتی ــتفاد ه از اس آلوده خون
آلوده، با وسایل گوش کرد   ن ــوراخ س کوبی و خال تزریقی، معتاد

مورد    د   ر شود . HBV انتقال باعث است ممکن و...... ــوزنی طب س
HIV    بعد و HCV از HBV انتقال آلود     ه، سوزن راه از انتقال

است. بیشتر
و ــکی پزش ــنل پرس ها، هموفیلی مثل خون کنند  گان د     ریافت
آزمایشگاه، انکولوژي، همودیالیز هاي بخش خصوصا پیراپزشکی
معرض در د   یالیزي بیماران تزریقی، معتاد    ان ، ــکان پزش د  ند ان
آلود  گیرا خطر بیشترین که گروه د     و ــند  . باش می HBVابتالبه
وافراد دارايشرکاي مشترك سوزن د  اراي تزریقی دارند معتاد   ان
مهاجران بین در عفونت بروز باشند  همچنین متعد د    می ــی جنس
با نزد یک تماس بعلت جنسی انتقال ــت. اند میک باالس مناطق از
و HDV از HBV جنسی سرایت وجود دارد . منی و مایع بزاق

است. بیشتر ترتیب به HCV   بعد و HIV     بعد
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شامل: HBV با آلودگی خطر معرض در گروههاي بطورکلی
بیماریهاي سابقه یا جنسی د  ارند و شریک چندین افرد   ا یکه -1

دارند . مقاربتی
ــی زند     گ خانه ــک ی د   ر B هپاتیت به مبتالیان ــانیکه با 2-کس

فرزندان. مثل همسر و کنند می
تماس هاي خون فرآورد ه با که ــتی مراکز بهداش 3-کارکنان

دارند.
افتاد  ه. افراد   عقب نگهد اري مکانهاي و زند  انها ساکنان -4

ــت د     ریاف ه ــود آل خونی محصوالت ــا ی خون که ــانی 5-کس
کرده اند.

مزمن ایجاد     عفونت B هپاتیت عفونت خطرناك عوارض از یکی
رخ  آلود        گی موارد     از %10 د  ر که ــت اس مزمن یا هپاتیت و
شوند  حاد  Bمی هپاتیت د چار موارد افراد یکه د  ر%90 دهد و می
درصد    %10 این از شود می پاك بدنشان از ویروس ــبختانه خوش
و فعال، سیروز مزمن هپاتیت ــمت س به حد    ود %1 خیلی کمی

خواهد  شد  . کشید ه ، کبد ي سلولهاي سرطان

VIRAL     HEPATITIS

SEXUAL TRANSMISSION

EFFICIENCY

High          HBR

HDV                 
Low            HCV

HAV                  
HEV                   

هپاتوتروپ ویروسهاي در جنسی انتقال وجود ند ارد     .ترتیب درمانی بیماري حاد فرم براي کلی طور به
از ــوان ــیت موارد م ــیاز ــان هپاتیتBمزمند   ر برخ د رم د    ر
روزانه اینترفرون تجویز سود برد   میزان اینترفرون مثل د   اروهایی
که است ماه 4-6 مد ت وبه جلد  ي زیر واحد بصورت پنج  میلیون
شد ن پاك و HBSAG بین رفتن به از منجر % د ر20-40 فقط
ــی ویروس د اروهاي ضد از ــتفاد ه اس ــد  . ش خواهد بد ن از ویروس

ند ارد  . بارزي تاثیر B مزمن هپاتیت د  رمان در المیووزین نظیر
وجود        عوارض و   B ــت هپاتی باالي ــیوع ش به توجه ــا ب
کبد       ي، ــیروز س قبیل کبد     از روي بر ویروس این خطرناك
نبود   ن طرفی از و باال میر و مرگ و کبد    ي سلولهاي ــرطان س
کنترل جهت کار مفید  بهترین و موثر ــد  ص صد  د ر د      رمان
از آن ــگیري پیش براي عمومی اقد  امات انجام بیماري ــن ای
آموزش شامل بیمارستانها ــگیري پیش برنامههاي می باشد      .
شستن بیماران، و ــنل پرس مد     اوم غربالگري و ــنل مد     اوم پرس
بردن صحیح بین از محافظتی و ،   پوشش هاي ــت د س صحیح
خون تماس با هنگام به د ستکش از استفاد   ه آلود    ه، ــوزنهاي  س
مراکز در کنند  ه ضد عفونی مواد استفاد  هاز بیمار، وترشحاتآلود ه
براي12 فرمالین د   قیقه، براي30 سد یم هیپوکلریت مثل د  رمانی
10 براي آلدئید     %2 کلوتار و ساعت 18 براي %70 الکل ــاعت، س
کرد     ن ضد  عفونی براي د  قیقه 15 بمد  ت %2 سانوسیل و ــاعت س

مفید    است. بیمارستان تجهیزات و وسایل
شخصیبیمارمثل وسایل از باید بد انند که خانواد ه مورد   افراد در
انتقال باالي میزان به توجه با نکنند ، ــتفاد  ه اس و.... تیغ مسواك،
به پیشگیري جهت د  ر الزم ــدارهاي هش جنین به ماد  ر از ویروس
از بین براي روش ترین ساده شود . داد ه ــت بایس می جامعه زنان
B هپاتیت فرد  ناقل خون به آلود   ه لوازم و د   رلباس ویروس ــرد  ن ب
به ژاول آب از یا و است خون کرد       ن پاك از پس آنها جوشاند       ن

گرد   د. استفاد ه ساعت نیم مدت
ایمن دیگر، ــد   روش نباش موفق ــگیرانه اقدامات پیش وقتی که
هپاتیت (ایمونوگلوبین HBIG ــط توس که است غیرفعال سازي

شود   . می زیر توصیه موارد در شود    که می انجام (B

تولد    ) بد  و (در جنین به مادر انتقال آلود ه، سوزن رفتن فرو -1
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 HBIG 0/06ml/kg تزریق مشکوك تماسهاي جنسی و د     ر
بهتر که ــود    ش می ــوزن آلوده توصیه  س رفتن فرو هنگام د     ر
فعال از سازي ایمن شود . د     ر اول تزریق ــاعت س 48 د   ر ــت اس
پالسمایی واکسن صورت به شود  که می استفاد   ه ــیون واکسیناس
سه د    ر که واکسن تزریق با است پذیر امکان نوترکیب ــن واکس و

ــود        ش می تجویز اول) تزریق بعد     از ماه 6 و ماه یک (صفر، نوبت
میکند. ایمنی ایجاد کنند    گان د ریافت از درصد  90 از ــش بی د ر
توصیه خاصی گروههاي د  ر B هپاتیت ــن واکس کلی تزریق بطور

شود : می
معرض  در که گروهی بخصوص پزشکی ــنل پرس میان د ر -1
هستند    بد  ن مایعات سایر یا خونی هاي فراورد ه خون، با مواجهه
پرستاران و اورژانس پرسنل ها، پاتولوژیست د    ند  انپزشکان، مثل

و....... د یالیزي بخش
بیماران ــامل د ارند  ش متعد د   خون تزریقات که  ــانی 2-کس

ها. همودیالیزي هموفیلی،
هستند  . معرض خطر د  ر که باز مرد ان همجنس -3

افراد معتاد تزریقی. د ر -4
ــرکاي ش د  اراي ــتند   و هس فعال ــی جنس نظر از که افراد ي -5

باشند. می متعدد   جنسی
ــتند    هس Bهپاتیت بیماران با نزد  یک تماس د   ر که افراد ي -6

بزنند  . واکسن که بهتر است فرزند ان و همسر
ــرد ک ــم خواهی بحث مختصري ــورد      آخرین  مطلب که م د ر
نفر یکصد      میلیون جهان د  ر همیشه ــت. اس C هپاتیت ویروس
کبد   ي سیروز علت مهمترین HCV ــتند   و هس C هپاتیت ناقل
بیشترین ژاپن است. و ــلوالر در آمریکا ــینیوم هپاتوس س کار و
ایران د ر ــت اس بود   ه تزریقی مخد ر د اروهاي اعتیاد  به ابتال، علت
و تاالسمی هموفیلی، بین در که  هستند     مبتال %0/3 حد    ود  
A غیر هاي هپاتیت از %85 باالترست میزان این ها همود     یالیزي
د   اد     ه تشخیص HCVخون انتقال از ــی ناش (NACB) Bوغیر

: شامل HCV انتقال شد    ه روشهاي
و....) د    رپوست آلوده سوزن فرورفتن خون- (انتقال پوستی -1
هنگام )،  آلود       گی جنسی تماسهاي شامل ) ــتی 2- غیرپوس

باشد     می ( و...... زایمان
هپاتیت انتقال میزان خون هاي فراورد ه و خون غربالگري بعلت
عفونت شیوع امروزه و یافته کاهش بسیار خون تزریق طریق از C
افراد  هموفیلی د ر و است %48-90 تزریقی معتاد ان د ر HCV
جمعیت د  ر C شیوع هپاتیت ــد  و بطورکلی رس می به %70-90

ب:  هپاتیت  ویروس

کنترل هاي برنامه ب هپاتیت از پیشگیري براي
سانوسیل است. شد ه توصیه متعد  دي بهد  اشتی
آمد   هاي کار کنند  ه موثرترین ضد عفونی از یکی
خطرات از را تواند انسان می براحتی باشد  که می

بدارد   . مصون ویروس این

است. HCV عفونت عمد  ه منبع یک تزریقی معتاد   ان
مالحظه ها قابل پیوندي و ها د  یالیزي همو در C هپاتیت شیوع
رفتن فرو د  چار که بهداشتی درمانی  مراکز پرسنل د  ر ــت. اس

وجود د ارد . %3 تا آلود گی اند   امکان شد ه آلوده سوزن
شایع جنسی انتقال بخصوص ــتی غیر پوس از راههاي HCV
جنسی شریک اگر است شد ه گزارش کمی موارد      د   ر و ــت نیس
شانس احتماال ــد     نیز باش HIV به مبتال همزمان  بطور آلود   ه
به ماد  ر از که Bهپاتیت یابد برخالف می حد  ي افزایش تا ــال انتق
د   ر مورد جنین به مادر از د   ارد   انتقال باالیی انتقال ــوزاد احتمال ن
مثبت HIV که د  ر ماد   رانی باز و ــت  نیس موثر چند   ان HCV
خود نوزاد     ان به بیماري انتقال براي بیشتري ــتند احتمال هس

دارد.
در که ــگیري پیش راههاي همان از ــتفاد ه اس ،HCV     مورد د ر
عفونت از جلوگیري د  ر تواند   می ــت د  اش کاربرد   B مورد   هپاتیت
به د   ستکش از استفاد    ه شامل راهها باشد  این موثر هم C هپاتیت
ضد عفونی کرد       ن بیمار، ترشحات آلود ه و خون با تماس هنگام
د   ر مشترك ازسرنگ استفاده د  ندانپزشکی،عدم و پزشکی وسایل
اطمینان جنسی، تماسهاي د ر کاند  وم از ــتفاد  ه اس معتاد    ان، بین
ــهاي ویروس ــر نظ از خونی فراورده هاي و خون ــد    م آلودگی ع از
ــتن صحیح شس و غیره و HIV-HCV-HBV نظیر ــف مختل

است. عمومی و فرد   ي بهد اشت رعایت و د   ستها
ــی نقش واکسن و ایمونوگلوبین از ــتفاد ه اس C مورد  هپاتیت د    ر
هپاتیت براي واکسنی تا امروز متاسفانه و ند   ارد ــگیري پیش د    ر
احتیاطات رعایت پیشگیري راه شاید  بهترین و نشد   ه ــاخته س C
این C مورد  هپاتیت د ر باشد   . می ــد ه ش ذکر باال د ر عمومی که
ــد     ن ش درصد  مزمن کرد که ــان نش خاطر ــت بایس می را نکته
ایجاد     سیروز احتمال و است B هپاتیت ویروس از بیماري بیشتر
از کمتر C هپاتیت شیوع ایران د   ر ــت اس باالتر و سرطان  کبد     ي

نبود     و آن به ــبت نس آگاهی عد م بد    لیل ولی ــت اس B هپاتیت
وجود موارد   بیماري افزایش احتمال ــیون واکسیناس به د سترسی

دارد.
ــرایت بیماریهاي س و انتقال از ــگیري جهت پیش کلی طور به
که اید      ز و C ــت هپاتی و B هپاتیت نظیر ــی خطرناك ویروس
ــتی بهد  اش اصول رعایت راه ند      ارد بهترین موثري د رمان
ــاد      تزریقی اعتی نظیر پرخطر رفتارهاي انجام ــري از جلوگی و
موجود      ــیون واکسیناس از استفاد    ه و حفاظ بی ــی تماس جنس

ــد            .  می باش
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مازند   ران استان طیور کلسینین : سوال
ویتامین زیاد   ي بسیار مقد   ار اشتباه به که ماد  ر گله یک د ر
جیره آن از گله مد  تی و وارد شـد ه غذایی جیره د   ر اي
نقـرس اسـت عالیم نمود ه تغذیه زیاد اي ویتامین بـا
آیا مشاهده شد  ه است کلیه آن در عالیم بویژه و احشایی
این د  ر احشایی نقرس تواند  موجب می اي هیپرویتامینوز

باشد ؟ شد ه ماد ر گله
است؟ دخیل عارضه این د  ر دیگري عوامل یا

، پرسش طرح براي فراخوان
د امپزشـکانبخشکلینیـک ومدیـران 
سراسرکشور طیور و د  ام پرورش فارمهاي

 D.V.M باسامی محمد رضا : د کتر  جواب
مشهد) د انشگاه طیور بیماریهاي بخش (استاد یار

هیپرویتامینوز مورد د خالت د ر محترم همکار سئول به پاسخ
احشایی: نقرس ادراري و سنگهاي د  ر ایجاد E

مؤید   عد م ــد  ه ش آزمایشات انجام و ها ــی بررس نتایج ظاهرا
سنگهاي و ایجاد  نقرس احشایی د ر شد ه ــناخته ش عوامل د   خالت
نتایج آن از اطمینان با لذا اند  . بود ه مورد  نظر ماد ر گله د   ر اد   راري

حد   از بیش ــهوي س (مصرف E هیپرویتامینوز متوجه ظن اصلی
است. شد  ه جیره) د ر E ویتامین

ایجاد  E علت هیپرویتامینوز ــد  که رس می نظر بعید به ــیار بس
د  ر هیچ باشد. الذکر ماد ر فوق د  ر گله اد راري ــنگهاي و س نقرس
و نقرس اد راري ــنگهاي س ــی شناس علت د ر منابع معتبر از یک
از البته ــت. اس ــد ه E نش به هیپرویتامینوز اي ــاره ــایی اش احش
ــره جی د ر E ویتامین باالي ــیار بس مقاد   یر ــر فارماکوکینتیک نظ
از ــی چرب د  ر هاي محلول ویتامین ــایر س مانع جذب تواند ، می
کمبود   سایر موجب نهایتاً و ــد   ه K ش Aو ، D3 ویتامین جمله
ویتامین این از یک کمبود هر شود. چربی د  ر محلول ویتامینهاي
ــخیص تش قابل راحتی که به بود ه خاص خود بالینی تظاهر ها با

خون،کمبود  انعقاد د   ر اختالل با K ویتامین ــند. کمبود باش می
کمبود   ویتامین و ــتخوان اس قوام د  ر اختالل با نیز D3 ویتامین
جراحات و جراحات اپیتلیال جمله خاص خود   از با عالئم ــز A نی
A کمبود  ویتامین عوارض از یکی است. همراه بینایی و ــمی چش
تواند  باشد  . می نقرس و اد  راري سنگهاي نهایتا و کلیوي جراحات
ماد  ر گله د ر موضوع که این است باور بر این وجود  نگارند ه این با
گله د ر که ــت این اس امر این دلیل موضوعیت ند   ارد. مورد بحث

د  امپزشـک کلینیسینهاي قصد داردبین فام کیمیا نشـریه
رشـته اساتید و فارمهاي پرورشـی با متخصصین مد یران و
و دامپزشکان برقرار نماید  تا ارتباط دامپزشکی مختلف هاي
مواجه آن با که را مسایلی و مد   یران فارمها بتوانند مشکالت
مطـرح بخش هر خبـره و متخصص کارشناسـان هسـتند   با
رفع جهت رشـته هر تجربه اسـاتید با تجربیات نمایند   و از

مند  شوند . خود بهره مشکل
(شـهید فرمانیـه نشـانی توانیـد با می شـما منظور بد ین
مجله د  فتر 187 پالك - د  یباجی شـمالی نبش -( لواسـانی
تمـاس 22823157 تلفن با یـا مکاتبه نمایید   و فـام کیمیا

بگیرید.
د ر آن متخصصین با فام کیمیا مجله که مختلفی بخشـهاي
مطرح خود را توانید  سـواالت می شـما باشـد و می ارتباط

: باشد می زیر موارد شامل نمایید
طیور بیماریهاي -1

طیور پرورش -2
اجد اد  و مادر هاي گله مدیریت -3

بزرگ د امهاي بیماریهاي -4
بزرگ د امهاي جراحی و مامایی -5

میگو و ماهی بیماریهاي -6
کوچک د امهاي بیماریهاي -7

ها بیوتیک آنتی -8
ماکروالمانها و ،میکروالمانها ویتامینها -9

کوکسید یوزها ضد -10
مکملها افزودنیهاو -11

12- ضد عفونی ها
د امپزشکی د اروهاي فرموالسیون -13

دامپزشکی داروهاي اثر تداخل -14
د ام و انسان مشترك بین بیماریهاي عمومی و بهد  اشت -15

ها و واکسیناسیون واکسن -16
تعد  اد ي شـماره هر انتخاب د  ر برحسـب فام کیمیا فصلنامه
منتشر و چاپ متخصصین جوابهاي با را سواالت رسـید ه از
مشکل آن با نیز همکاران سـایر صورتیکه د ر خواهد    کرد  ،تا

باشد . گشایی راه هستند برایشان مواجه
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و استخوانی اختالالت خونریزي، مثل د یگري مشکل ظاهرا ماد ر
و جراحات چشمی و مخاطات ــت پوس به مربوط ضایعات فلجی،
ــته د اش را ویتامینها کمبود   این که اي گله است. ــته وجود ند  اش
کاهش ــد ، رش کاهش ــد  . تواند باش نمی نرمالی گله ــد  هرگز باش
عوامل به مقاومت کاهش سن، ــب با متناس غیر وزن د  ان، مصرف
ــد  ه ش انجام هاي ــیون واکسیناس ــب به نامناس ــخ عفونی، پاس

توانند   می براحتی ــتند که هس موارد ي دیگر عد ید  ه ــکالت مش و
که ــت اس باور این بر نگارند ه لذا شوند . داد  ه ــخیص تش و رد   یابی
تواند علت نمی E ویتامین باالي مصرف مورد   بحث ماد  ر گله د ر

باشد  . بود  ه گله د ر مشکل بروز

که است الزم گله در مشکل بروز علت به ــخ پاس د   اد ن  براي
و کلیوي جراحات شناسی آسیب و ــی شناس علت به نگاهی ابتد  ا
نماییم قضاوت آنگاه بیند  ازیم. احشایی نقرس و اد  راري سنگهاي
ــام انج د  ر گله ــکل مش بروز علت نظر از کاملی ــی آیا بررس ــه ک
ــکل احتمالی مش العلل علت به نیز نهایتا خیر. یا ــت اس پذیرفته

پردازیم. به مادر گله

ــت نفری ــایی، احش نقرس جمله از متعد د   این بیماري نامهاي
اي، تغذیه نقرس اد  راري، ــنگهاي س کلیه، سنگ توکسیک حاد  ،
بیماري د  ارند  . این ــی متنوع شناس علت از حکایت همگی نفروز

واقعیت به بیماري توصیف این جهت ــند رم س واژه ــاید  اطالق ش
باشد. نزدیکتر

 
بازهاي و ها پروتئین متابولیسم از ــی زوائد ناش پرند گان د  ر
باشد . می ــید اوریک است،اس اوره که پستاند اران برخالف پورین،
سفید مایعی ادراربصورت همراه به اسیداوریک سالمت حالت در
مشخص علت بهر کلیه شود  .نارسائی می د فع کلیه طریق از رنگ
مایعات بد  ن و خون اسید اوریک د ر موجب تجمع ــخصی یا نامش
اورات در سد  یم- کلسیم- کریستالهاي بصورت نهایتا ــده که ش
نماید  . تظاهر می ــوب رس بافتهاي بد ن و ارگانها ــایر س کلیه و
و کلیه د   ر مانند ــفید  گچ س رسوبات پد  ید ه این ــکپیک ماکروس

باشد . می بد  ن ارگانهاي سایر
 

اد راري ــنگهاي س و احشایی نقرس معموال ــرایط مزرعه ش د ر
د ر است ممکن است، که (multifactorial) چند  عاملی اصوال
نباشد  . آسان کاري آن علل بروز علت یا موارد  یافتن از ــیاري بس
عامل یک تنها ــکل مش بروز این افتد که در اتفاق می به ند   رت

باشد. دخیل
 

نقرس و اد راري ــنگهاي س ــکیل تش عدید ه از میان عوامل
عفونی سرآمد   ــیت برونش از ویروس ناشی عفونت قطعا ــایی احش
ویژه جایگاه و بیماري این اهمیت توجه به با ــد  . باش عوامل همه
علت را بیماري این که کلیوي- ضایعات ــی ــبب شناس س د   ر آن
پایان ــت- د  ر ــنگهاي اداري نموده اس س و کلیوي جراحات العلل

خواهد گرفت. قرار مورد بحث مفصل بطور

تواند    می نیز پرند  گان نفریت ویروس ، ویروسی عوامل سایر میان  از
سنگهاي ساز زمینه رشد   ابتد ایی سنین در کلیوي ایجاد   جراحات با
اگر بخصوص . باالتر  باشد     سنین د   ر احشایی  نقرس و اد    راري
همچون د یگر عوامل بواسطه کلیوي جراحات رشد  روند د وران د ر
تشد ید و ... کلسیم و فسفر باالنس و عد  م آب دسترسی به عدم
بر دال گزارشی منابع د   ر اینکه رغم علی که است ذکر شایان گرد د  .
نگارند  ه ولی وجود ند ارد ، کشور در پرند گان نفریت ویروس حضور
گسترد   ه خود بحضور مقد ماتی مطالعات و بالینی تجربیات حسب

رخد اد   اینکه د ارد   . باور کشور طیور صنعت د ر ویروسی عفونت این
اتفاق جوجه رشد    ابتد ایی سنین د ر عمد تا که این ویروس با عفونت
اداري سنگهاي تشکیل کلیوي و جراحات میزان د ر چه به افتد - می
در گزارشی است دخیل تولید    و پرورش د وران نهایی مراحل در
علتهاي جمله از ویروس حال این عین د ر ــت. اس ثبت نشد   ه منابع

شود  . می محسوب اد راري سنگهاي و کلیه ضایعات

مایکوتوکسین کلیوي جراحات د ر د خیل د  یگر عوامل جمله از
سیترینین اووسپورین، اوکراتوکسین، جمله از نفروتوکسیک هاي
د ر جد   ي ــفانه مطالعات متاس باشند  . ــیکلوپیازونیک  می س و
حاصله خسارات و ها توکسین این ــمومیت با رخد   اد  مس خصوص
د  ان اجزاء کیفیت به نگاهی نیم با لذا است. نگرفته صورت آنها از

تواند     نمی کسی جد ي کیفی کنترل ــتم سیس فقد  ان و مصرفی
ــیب آس عوامل کمکی د  ر بعنوان یکی از ــموم را س این د  خالت
کلیوي ــات جراح البته نماید   . انکار را ماکیان د  ر کلیه ــی شناس

ایجاد    آنها د  ر مستقیم معناي د  خالت به لزوما سموم این از ناشی
و مستعد  ه فاکتور یک عنوان بلکه به ــد   . باش نمی نقرس احشایی

باشد. می مطرح کلیوي ایجاد جراحات د ر تشد ید   کنند  ه
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ــفر، مصرف فس و ــیم کلس باالنس عد   م ــیم، کلس باالي میزان
ــد    رش حال پولتهاي د  ر د ر یا تخمگذار ماد ر گله جیره ــهوي س
ــنگهاي س تشکیل عوامل دیگر از نیز چند سنی هاي ــتم سیس د  ر
شیطنت نگارند ه ت بیا تجر ــند . باش می احشایی نقرس و اد  راري

واحد  در عمد ي ــارت ایجاد  خس بمنظور مرغد اري کارکنان برخی
می حساب به کلیوي احتمالی جراحات علل از جمله را مرغد  اري
مرغد اري کارگر که است نمود ه مشاهده مواردي در نگارند   ه . آورد
جیره با را باال به ماه سه جیره پولت طوالنی پریود    نسبتا یک براي
کیفیت کاهش همزمانی، گله این در بود  . کرد  ه تعویض تخمگذار
تخمگذار مرغان د   ر استخوان قوام کاهش و گذاري لمبه و ــته پوس
شیطنت بواسطه فقط احشایی نقرس اد  اري و سنگهاي ــکل با مش
کلسیم تنظیم نیز موارد  ي د ر بود . شد ه حاصل مرغد    اري کارگر
یک برقراري هد ف با مورد   نیاز میزان از فراتر حد   ي د ر ــره جی
عنوان تواند   به می موردنیاز ــیم کلس تامین نظر از امنیتی حاشیه

شود  . محسوب جراحات کلیوي د ر مستعد   کنند  ه عامل یک
 

ــت کیفی و ــی مصرف آب ــی کیف کنترل ــتم سیس ــد   ان  فق
نیز سد    یم کلسیم، بخصوص امالح و سختی نظر از آب ــب نامناس
گرد د . تحمیل گله به د  یگر ــتعد  مس یک عامل بعنوان می توانند
هر به جیره) D3 د  ر باالي ویتامین ــطح (س D3 هیپرویتامینوز
ــنگهاي ایجاد   س و کلیوي جراحات ایجاد تواند  د ر می نیز د  لیل

اداري دخیل باشد.
 

اد راري ــنگهاي س ــکل بروز مش عوامل مؤثر د ر دیگر میان از
برد که نیز نام را (A A (کمبود   ویتامین هیپوویتامینوز ــوان میت

شد. به آن اشاره فوق در
ــل  (مث ــا آمینوگلیکوزید ه ، ــولفامید ها س جمله از ــا د  اروه
برخی ــد    ون). (مثل فورازولی ــا  نیتروفورانه ، (... و ــین جنتامایس
سمیت (داراي نفروتوکسیک بالقوه بطور که ــید ها کوکسید یوس
شوند  می مصرف اندازه از بیش صورتیکه در ــتند ، هس کلیوي)
مصرف د اروهایی مانند ــوند. ش کلیوي جراحات موجب توانند

حد  میتواند  از بیش مصرف صورت د  ر نیز (متنامین) اوروتروپین
اد   رار اسیدي محیط د ر د ارو این زیرا ــود ش کلیه تورم موجب
نفرون کنند ه خودتحریک ماد  ه این نماید  که تولید فرمالد ئید می
آزاد  شد  ن از ناشی اد  رار تکرر بواسطه آنها مد   ر ــد واثر باش ها می
ــت. اس مضر کلیه براي آن مصرف زیاد ــد، لذا باش می ماد  ه این
حتی مصرف ــط توس ــتقیما مس اد راري ــنگهاي س نقرس و البته
ــن ای ــه بلک ــود . نمی ش ایجاد الذکر فوق حد د اروهاي ــاد   از زی
بخصوص باشند، می تشد ید کنند ه و کننده حد  مستعد در عوامل

محد  ود باشد  . د لیل بهر پرندگان آب مصرف که هنگامی
 

ــران قط ــیاز ــاتناش مثلترکیب ــد  ه ــیضد   عفونیکنن برخ
ــت عد  م رعای د ر صورت ــز - نی فنل ترکیبات مثل ــنگ س ذغال
ذي کلیوي جراحات ایجاد و توانند د ر ــی م - مصرف محد  ود  یت

باشند . نقش
 

ترکیباتآفت کشو د  وزهايباالي کاتکبود  نامناسباز استفاد ه
باشند   . می د ارا را کلیوي جراحات ایجاد قابلیت نیز مس) (سولفات

د  ار اصلی کارزار مید  ان د  نیا تمامی د ر باور صاحب نظران ــه ب
ــایی احش نقرس و اد راري ــنگهاي س ــکیل جراحات کلیوي، تش
هاي خصیصه ــطه بواس قابلیت این باشد  . می ــیت برونش ویروس
ــروس کد امند  ؟ وی ها خصیصه این ــد. باش می ویروس ویژه این

آنزیم است. چند  قطعه اي باژنوم RNA ویروس یک ــیت برونش
ــی باالی خطاي از ــروس وی RNAاین ــازي ــئول همانند   س مس
نسخه به نسبت ــخه همانند سازي شد  ه نس یعنی است برخورد   ار
ــید نوکلئیک) اس ــاختمانی (واحد س نوکلئوتید ها برخی اصلی د ر
ــاوت این تف ــود . ش می جهش نقطه اي دچار بعبارتی و ــاوت متف

تواند    ــد می باش ها) (ژن کد   کننده نواحی د  ر اگر اي نقطه هاي
برد  اري ــت رونوش هنگام در شوند . اي ــترد  ه گس موجب تفاوتهاي
ــی (تولید   پل ترجمه ــگام هن د ر نتیجه د ر و (mRNA ــنتز (س
جمله د  یگر از تغییرات همراه به اي نقطه تغییرات ــن) این پروتئی

اسید   رد  یف تغییر موجب نوکلئوتید ي هاي سکانس د رج یا حذف
اسید آمینه تغییر گردد . این ژنها می این از حاصله پروتئین آمینه
نتیجه در ، ــد   ه ش پادگنی هاي ــاخص ش تغییر تواند منجر به می
نمی ــد ه ش ــینه واکس پرند ه خون د  ر حاصله باد ي) (آنتی پاد  تن
ــه نتیج نماید . د ر را خنثی ــه یافت تغییر ــیت برونش تواند  ویروس
ــتی البته بایس نماید . محافظت کامال را پرند  ه تواند نمی ــن واکس
د ر و فراوانی ژنی به جهش هاي این تغییرات و که ــت د اش توجه

تکثیر را حضور و زمینه ــارایمنی فش رخ د  اد ه و تحت زمان طول
نیافته اند تغییر که ــها ویروس از ــته دس آن یعنی نمایند   . می پید ا
در ــد  کنند  ولی توانند رش نمی ــن واکس از ــی ناش ایمنی اثر د  ر
نمی خنثی واکسن ایمنی توسط یافته جهش ــهاي ویروس عوض
میدان تاز یکه جدید هستند  که ویروسهاي این نتیجه د   ر ــوند. ش
ــژه وی نمایند . خصوصیت ــی م اعمال خود  را و بیماریزایی ــد  ه ش
ــد. باش می آن ژنوم بودن قطعه اي چند ــیت ویروس برونش د یگر
ویروس د   و حضور صورت د  ر ــود   که ش می موجب ویژگی همین
باشند  یا د  و مزرعه ویروس د و خواه بصورت همزمان- ــیت برونش
مزرعه ویروس واکسن و ویروس از اي یا مجموعه واکسن ویروس
شد  ه تعویض ها ویروس این ژنی بین نواحی یا ژنوم از قطعاتی –
حاصل ایمنی ــود  . ش می تولید جد  ید خصائص با ویروس هایی و
مقابل د   ر را خود حفاظتی عمل نتواند ــت اس ــن ممکن واکس از
طیور تولیدکنند گان رساند . لذا به انجام جدیدتر ــهاي ویروس این

جد   ید   ــیت برونش ــهاي ویروس حضور و بروز با جا همه و همواره
تحت سروتیپ، جد ید بصورت ویروسهاي این ــند . باش می مواجه
ــی م ــر جد ید   تظاه ژنوتیپهاي ــاو ه ــویه و س ها واریانت ــپ، تی
ــپ تی تحت ، ــروتیپها س و حضور تکوین بطور خالصه د  ر ــد   . یابن
ــه س ویروس این تکامل و ــیت برونش ویروس هاي و واریانت ــا ه
ژنی بازآرایی و (جهش) موتاسیون به ویروس ذاتی تمایل فاکتور
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فشار و متنوع واکسن هاي از و استفاد ه (Recombination)
با ایمنی حاصل از واکسیناسیون که بطور غیرمستقیم از ــی ناش
را زمینه حاصل از واکنش، ــاس به ایمنی ــرکوب ویروس حس س
حالت د    ر یافته که جهش هاي ویروس تکثیر  و نما و ــو نش براي
می فراهم باشند   ، ند   اشته را تکثیر فرصت ــت اس ممکن عاد  ي
ها واریانت و تیپ ها تحت ها، ــروتیپ س حاضر د   ر حال آورند   .
اروپا، قاره قاره آمریکا، قاره در متعد   د  ي ــیار بس هاي تیپ ژنو و
د  رهرنقطه وسیع بسیار تنوع این است. شد  ه شناسایی اقیانوسیه
است.ایران اي عادي پد ید  ه باشد طیور داراي صنعت که ازجهان

نیست. مستثنی قاعده این از نیز
به توجه با ایران، بویژه ــعه، توس حال د  ر ــورهاي کش د  ر اتفاقا
به توجه با و تخمگذار  مرغان ها  بویژه بود  ن  فارم ــنی چند   س
سروتیپها ظهور عفونی، برونشیت بیماري در پایدار عفونت پد ید ه

باشد   . باال نسبتا تواند جد ید  می هاي ژنوتیپ و واریانت و
ــن  در ای ــیت برونش که تنوع ویروس نماییم ادعا نمی ــه البت

عفونی د  ر دنیا برونشیت ویروس هاي و سویه ها اریانت ها، تیپ تحت ها، سروتیپ لیست تعد  اد  ي از :1 شماره جدول

Masschusset, Arkansas, Connecticut, Delaware, JMK, Pa/Wolgemuth, MD/1o6/000, CV-56B, SE-17,
Mass 41, Florida, UK/7193, 6/82, D207, 4/91, B1648, D1466, Mex/7483/98, Mex/1765/99, V5/90, Vic S,
N1/62, Q3/88, Mass 41, Ark DPI, Holte, Gray, T, 46C, 16VT, 33 VT, 3330, 06

هاي سویه با چالش از پس عفونی برونشیت ویروس مختلف واکسنهاي با واکسینه هاي جوجه صد  حفاظت د  ر :2 شماره جد   ول
گوشتی و تخمگذار مرغان از جد  ا شد ه هاي و واریانت استاند  ارد  ویروس

مورد استفاد ه ویروس
تجربی عفونت د ر

چالش و
ویروس با چالش مقابل د ر گله د   رصد  حفاظت و گله واکسیناسیون براي مورد استفاد  ه واکسن نوع

استاندارد   هاي سویه Mass
(Holland

Mass (L-1) +
Conn

Mass (Holland)
+ Ark

Mass (L-1)
+ Ark

Mass
(Connaught)

+ Ark
Mass 41 84 93 87 86 100
Ark DPI 47 27 87 100 93
Conn 57 100 100 87 100
JMK 80 86 73 93 93

Holte 70 33 79 40 93
Florida 77 80 78 60 80
میانگین 69 70 84 78 93

شد  ه جد ا هاي واریانت
تخمگذار مرغان از
46C 27 33 47 73 40
16VT 47 20 73 60 67
33VT 60 13 80 87 60
3330 47 13 87 53 53
میانگین 45 20 71 68 55

شد  ه جد ا هاي واریانت
گوشتی مرغان از
06 93 100 80 87 80

طیور صنعت با یافته ــعه توس از کشورهاي بسیار فراتر ــورها کش
امر این علت نیست. نظر منظور این هرگز نه باشد  . می ــرفته پیش
اصلی نیست. علت نیز کشورها صنعت طیور این تر بود  ن متعالی
می یافته توسعه کشورهاي در طیور صنعت قد مت و ــترد  گی گس
سویه بجز کشور د   ر اگر که است این اطاله کالم از منظور ــد   . باش
که از ویروس 4/91 اخیرا و ماساچست ــروتیپ س مربوط به هاي
می باشد ، هیچگونه پروفایل عفونی هاي اروپایی برونشیت سویه

وجود ند ارد  . کشور د ر برونشیت ویروس از مشخصی
فراتر از  بسیار کشور د  ر برونشیت ویروس تنوع نگارند  ه  به باور
ها، سروتیپ از تعد ادي شماره1 جد ول نماید(به می که است آنی
د   ر عفونی ویروس برونشیت سویه هاي و ها اریانت ها، تیپ تحت
ایجاد کامل را حفاظت لذا اگر واکسیناسیونی توجه نمایید ). دنیا

موجود نیست. واکسنهاي د ر اشکال معنی نکرد به
که  تحقیقاتی کار یک نتیجه شد   ن موضوع به تر ــن براي روش

نمایید. توجه (2 شماره جدول شده(د ر انجام امریکا کشور در
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ــی میزان محافظت جوجه ها ناشی از واکسنهاي  د           ر این بررس
ــرد           ه  ــه ک مختلف را پس از ایجاد            عفونت تجربی و چالش مقایس
ــتی انتظار  ــت.  هد           ف از طرح این مسائل این است که نبایس اس
ــیون جاري حتما می  ــته باشیم که با برنامه هاي واکسیناس د           اش
ــیت عفونی را مانع شویم. این  ــی از برونش ــارات ناش توانیم خس
ــف  ــد           ق می نماید           . از وظای ــوع د           ر همه جا و همه مکانها ص موض
متولیان صنعت طیور مراقبت و مانیتورینگ ویروس هاي فیلد            و 
ــب از جمله تعد           یل یا تغییر واکسنهاو برنامه  انجام اقد           امات مناس
ــیون موجود            میباشد           . بایستی توجه د           اشته باشیم  هاي واکسیناس
ــطه آنتی ژنهاي مخصوص گروه  که ویروس هاي برونشیت بواس
ــت  ــل توجهی قابلیت ایمنی ــد            قاب ــا ح (group- specific) ت
ــا تحت  ــروتیپ ی متقاطع را د           ارند           ، یعنی ایمنی حاصل از یک س
ــویه ممکن است تا حد           ي جوجه را د           ر مقابل  تیپ یا واریانت یا س
ــویه هاي د           یگر محافظت کند           . میزان محافظت تابعی از میزان  س
ــد           .از طرفی  ــویه جد           ید            می باش تغییرات حاصله د           ر واریانت یا س
ــت که این آنتی ژنهاي مخصوص گروه  د           یگر، بایستی توجه د           اش
ــی د           ر  ــت فقط د           ر حد            افزایش تیتر پاد           تن باشد            و نقش ممکن اس
حفاظت گله ند           اشته باشد           . د           ر این شرایط آزمایشگاه فقط واکنش 
متقاطع پاد           تنی راگزارش می نماید           . یعنی گله ممکن است با یک 

سویه ویروس برونشیت عفونی د           رگیر شود            و بواسطه آنتی ژنهاي 
مشترك  تیتر  گله  د           ر آزمایش  ELISA باال  نشان د           اد           ه شود           . 
ولی این تیتر باال ممکن است به معناي حفاظت د           ر مقابل سویه 
ــد            . این نکته  متاسفانه  د           ر تفسیرهاي  سرولوژیک  واریانت  نباش
ــورد            د           قت قرار نمی گیرد            و به صرف تیتر باالي ELISA تصور  م
ــود            که گله د           ر مقابل هر سویه و واریانت ویروس برونشیت  می ش
ــد            ، د           ر حالیکه تیتر باال  همواره  به این معنا نمی  مقاوم  می باش
باشد           . نکته ظریف د           یگري را نیز بایستی متذکر شد           که کیت هاي 
ELISA مورد             استفاد           ه  ممکن  است  قابلیت جستجو و تعیین 
ــویه ها  و واریانتهاي جد           ید            ویروس برونشیت را  تیتیر  برخی  س
ــته باشند           . یعنی علی رغم عفونت  با سویه یا واریانت جد           ید             ند           اش

تیتر گله به میزان خیلی زیاد           ي باال نرود           . 
ــوم که تیتر باالي  ــت د           ر این جا این نکته را متذکر ش الزم اس
ــرمی  IgG می باشد             ــطور فوق منظور  تیتر س مورد            بحث د           ر س
ــتم اد           راري- تناسلی ماکیان د           ر برونشیت  که د           ر حفاظت از سیس
عفونی نقش د           ارد           .  تیتر  موضعی IgA  که د           ر  حفاظت سیستم 

تنفسی نقش اساسی را به عهد           ه د           ارد            منظور نظر نمی باشد           . 
ــت که صنعت طیور کشور همانند            بسیاري از  کالم آخر این اس

ــورهاي  د           نیا  می تواند             آلود           ه  به  سروتایپ ها،  تحت  تیپها  کش
ــیت  باشد           .    و  واریانت  ها وژنوتیپ هاي  متعد           د              ویروس  برونش
ــترد           گی  عفونت با ویروس 4/91 تنها نشان د           هند           ه گوشه اي  گس
از تنوع ویروس برونشیت د           ر کشور می باشد           . د           ر مورد            سویه هاي 
ــیت چون کاري صورت نگرفته بالتبع آگاهی  د           یگر ویروس برونش
ــورد            آنها  وجود             ند           ارد           .  به ویژه این نا آگاهی د           ر مورد             ــم  د           ر  م ه
ــروتیپ ها و سویه هاي نفروتروپیک برونشیت عفونی د           ر کشور  س

عیان تر می باشد           . 
ــور  ــاید            بتوان بط با توجه به موارد            فوق و تجربیات نگارند           ه، ش
ــکل گله  مرغ  ــیت د           ر ایجاد            مش قطع و یقین نقش ویروس برونش
ماد           ر مورد            بحث را قریب به یقین عنوان نمود           .نتایج تیتراسیون به 
 (Seroconvert) خواه گله د           چار تغییرات سرمی ELISA روش
شد           ه باشد            و خواه هیچ تغییر سرمی مشخص صورت نگرفته باشد           ، 
ــیت  عفونی د           ر  گله  مورد             نمی تواند            د           ال  بر  رد            بیماري  برونش
ــهاي آزمایشگاهی معتبر از جمله  ــد           .  مگر  اینکه  با روش نظر باش
ــازي  ویروس،  خنثی سازي  ویروس (VN) و تست هاي  جد           اس
سرمی ELISA و HI هیچگونه اثري از این ویروس یافت نشود           . 
امري که حد           اقل د           ر کشور بصورت روتین د           ر آزمایشگاهاي کشور 

انجام نمی شود           .
 لذا نگارند           ه بعید            می د           اند            که منتفی بود           ن تشخیص برونشیت 
ــتناد            به پاسخهاي آزمایشگاهی معتبر صورت  عفونی د           ر گله با اس
گرفته باشد           . د           ر گله فوق احتماال سنگهاي اد           راري ونقرس احشایی 
ــویه هاي نفروتروپیک ویروس برونشیت  ــطه س ــتقیما بواس مس
عفونی به همراه عوامل مستعد           ه یا تشد           ید            کنند           ه د           ر ایجاد            مشکل 
نقش د           اشته اند           . البته شاید            بتوان هیپرویتامینوز E را با مکانیسم 
ــتعد           ه  د           ر نظر  ایجاد             هیپوویتامینوز  A به عنوان  یک عامل  مس
گرفت. اگرچه حسب مباحث مطروحه د           ر ابتد           اي این نوشتار این 
موضوع بسیار  بعید            می باشد           . از میان عوامل  مستعد           ه  و تشد           ید            
ــین هاي  نفروتوکسیک و محرومیت  کنند           ه نمی توان مایکوتوکس
ــیم را  ــبی کلس ــبی از آب و احتماال ایمباالنس نس ــی نس احتمال

براحتی رد            نمود           . 
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ز نـور ایـزد      و  پـرورد    گاري
تو بارید        ي ،  نهال  برد   باري

سپاس  لحظه ها را میگذاري 
تو برگ د   فتر ،  این  افتخاري

جالد        اد        ي  پرستشگاه و پروا   
نشستی خلوت و رفتی  به  رویا  

توتابید        ي ،  د   رخشید         ي  به فرهنگ
د ل سـنگّی  عهـد   جاهلّیـت

زالل  اشک  شبنم  روي گلبرگ
م،چه  ظلمتها کشید        ي تواي جد   ّ
تبسم  بر نگاهت   بس چه  زیباست

همه شب کرد        ه اي شب زند        ه د        اري
توپرتـو افکـن   پروانـه هـا یـی   

تویی لحظه به لحظه  د   رهد          ایت 

تولد    حضرت امام حسین (ع)
سـه شـعبان ،  نفس عطر د   ل انگیز بهار
قلمم وسوسـه شـد    بر گل رخسـار سـوار 
تو حسـینم ، تپـش بـرگ  گلـی د   ر ورقـم 
مـن  همه شـیفته ام، بـر نفـس  پـاك حـرم 
تـو همان   بـاور  د   یرینـه ء   افـکار   منـی 
تو همان صاعقهء اشـک د   وچشـمان تري 
تـو   نسـیمی  ز د   ر  بـاغ  لطیـف  ملکـوت 
مید   می مهرعطوفت به نم اشـک وسـکوت 
تو  نسـیم   ملکوتی   به  نم   اشـک  قلم  
همـه  شمشـیر   قلم هـاي  مـرا " آختـه اي 
تـو  مثـال   پـد   رت ،  بالقـب   شـیر  خـد   ا 
تویـی  از    پنـج  تـن   نـاز   گل  آل عبـا 
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روزهاي بزرگی را پشت سر  گذراند   یم  و روزهاي د   رخشانی را پیش رو د   اریم ماه رجب را با همه برکاتش سپري 
کرد   یم بد   ان امید    که پیام موالید    روز نخست آن ماه را که میالد    امام باقر بود    و د   ر د   ومین روزش میالد    امام هاد   ي 
و د   ر د   همین روزش میالد    حضرت جواد    را به خوبی فراگرفته باشیم د   ر سیزد   هم ماه رجب چهر ه نورانی علی  علیه 
السالم روي  د   ست ماد   ر و د   ر آغوش پیامبر کنار خانه کعبه د   ید   ه و آن میالد    را تبریک  گفتیم و به وجود    چنین پیشوا 
و ســروري مباهات کرد   یم و با محبت علی و آل به اســتقبال عید    بزرگ مبعث خاتم النبین د   ر بیست و هفتمین روز 
از آن ماه  رفتیم و با نوشــید   ن جرعه ها از زالل مبعث ختمی مرتبت و والیت علویه د   رماه رجب وارد    به ماه شــعبان 
شــد   ه و د   ر جشــن هاي میالد    ساالر شهید   ان حســین ابن علی و براد   ر بزرگوارش حضرت قمر بنی هاشــم و فرزند    
گرامیش ســید    الساجد   ین شرکت کرد   یم و د   رآستانه نیمه شــعبان قرار گرفته و میالد    حضرت ولی عصر را تبریک 

گفتیم و به ما ه عظیم خد   ا ماه رمضان وارد    شد   یم.

عید   مبعث 

زمین لرزه اي، کعبه را می شـکافت             علی بود    و ماد      ر، د      رون می شـتافت  
چو کعبه صد      ف شـد      ، د      هان باز کرد                  ز د    ُ  ّر  وجود      ش ، به خود        ناز کرد      
علی بود     و  ماد      ر،  د      ر آغوش  مهر               شـتابان به محراب خود    د      ر سـپهر
علی  بود     د      ر  جامه   مهر  و  ماه             سـکوتی شکسـت با صد      ایش پگاه
علـی سـروري، تـا کـه آغاز کرد                      زمیـن و زمـان را، سـرافرازکرد     
چـو پروانـه د      ر د      ل، بـه بازو چوشـیر                 خرد      مند    و پاکیزه و بـس د     لیـر

علی آمد     و  د      ل  چه  آرام   گشـت                علی مهربان بود       و بس باگذشـت

مولود    کعبه 
سه شنبه 13 رجب 

سه شنبه 27 رجب 

د     وشنبه 3 شعبان 

مسـلمان را ، تو آن آموزگاري  
د   رخشـید        ي به برگ رسـتگاري 
تـو ،زنـگار   د   لـم  را ، مـی زد        ایـی
د   ل  پروانـه هـا   را ،  مـی ربایـی
تو بال و پر گشـود        ي تا ، ثرّیا
  به لب ها  گسـتراند        ي قل هواهللا
 تویی معصوم تر از  عطرگلبرگ

 تبسـم  کرد        ي   و کرد        ي  هد        ایت 
تأللو   می کنی  بر  چشم گلبرگ

تو  تلخ  و  مزهء   د   نیا  چشید        ي
نگاه  مهربانت مست  و گیراست
تو مشکل را ، زد   ل هامی گشایی
تو آن عاشـق  به  نور  کبریایی

مثال  ابر  و  باران  پر   سخاوت 

ماه رجب     ماه خد ا  بر مسلمین مبارك باد . ماه رجب     ماه خد ا  بر مسلمین مبارك باد . 
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مهد        ي موعود      
نیمه شعبان سالروز میالد    مسعود    حضرت بقیه اهللا صاحب الزمان (عج) را به عموم چشم براهان 

عد   الت و صلح و آرامش و همه ظلم ستیزان و تیرگی و تاریکی گریزان تبریک می گوئیم.

پیام این روز بزرگ همان اســت که بــاور د   اران آن میگویند    ما خواهان عد   الــت ، صفا و صمیمیت، 
زند   گی شــرافتمند   انه ، د   انش یابی و خرد    جویی براي همه جوامع انســانی هستیم، ما د   ر انتظار روزي 
بســر مــی بریم که جنگ و ویرانی، آوارگی و د   ر به د   ري، فقرو بی ســواد   ي ، جهالت وعــوام فریبی ، 
گمراهی و ســرگرد   انی ، تبعیض و  گروه گرائی د   رآن نباشــد    آنان که همان شــیعیان د   وازد   ه امامی و 
جشــن و ســرورد   اران روز نیمه شعبانند    سال ها است که همیشه ایام، به ویژه د   ر ماه رمضان بعد    از 
هر نمازي این ســرود    را می نوازند    و این حماســه را می ســرایند    و این نیایش را د   انسته و از خد   اي 

بزرگ خواهان این جهان و چنین جامعه اي هســتند    که:
ور:  خد   ایا مرد   گان و د   ر خاك خفتگان را شــاد   مان و مســرور  ــرُ اَلّلُهمَّ  اَد   ِخل َعلی اَهِل الُقبُور السُّ
گرد   ان و هر گونه حرکتی که باعث ناخشــنود   ي مرد   گان از زند   گان و بویژه از بازماند   گانشان شود    از 

آنان ســر نزند   .
جامعه اي که نیازمند    و فقیر د   ر آن نباشد   اَلّلُهمَّ اَِغن ُکلِّ َفقیر، تهی د   ستان ونیازمند   ان را بی نیاز گرد   ان 
جهانی که د   ر آن هیچ کس به اسارت گرفته نشود    و همه اسیران آزاد    گرد   ند    اَلّلُهمَّ ُفَک ُکلِّ اَسیر هیچ 
غریب و آواره اي نباشد    رُّد  َّ  ُکلِّ َغریب هیچ بیمار و هیچ گونه بیماري نباشد    اَلّلُهمَّ  اَشِف ُکلِّ َمریض  

همه گیتی و زیر یک پرچم و یک شــعار و یک د   ین و یک آئین و رهبري چنین جهانی به د   ســت بزرگ 
مرد   ي از سالله  پاك نبوي و از اوالد    علی و از ذراري فاطمه.

و ازتبارحسـین اسـت که نیاکانی بد   ین پاکی د   ارد    و سابقه اي به این د   رخشند   گی که د   رباره اش 
می گویند    ((لَم یُشــِرك ِباهللا ُطرَفٌه ِعین اَبد   اً )) هیچگاه و به هیچ عنوانی حتی یک چشــم به هم زد   ن 
شــریک و انبازي براي خد   اي متعال قائل نشــد   ه و هیچ کس را بر خد   اي متعال ترجیج ند   اد   ه و یک لحظه 
به باطل روي نیاورد   ه  اســت. او د   اراي د   عوت نبوي ، صولت حید   ري  ، عصمت فاطمی ، حلم حســنی ، 
شــجاعت حسینی ، عباد   ت ســجاد   ي  ، علوم باقري آثار جعفري کماالت موسوي ، حجج رضوي ، جود    
تقــوي، پاکی نقوي و هیبت  و ابهت عســگري اســت که وقتی بیاید    تکیه بر د   یوار کعبه زنــد    و بگوید    اي 
جهانیان هر که چشم به راه پیامبران است و خواهان د   ید   ار ابراهیم خلیل و موساي کلیم و عیساي رو ح اهللا 

هم اکنون من واجد    همه کماالت آنانم و تحقق بخشند   ه آرمان هاي همه مصلحان و پیامبرانم .
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مهد        یا ،  این نفسم  عطر  تو  را می بوید                 گل من با تپش عطررخت می روید   
تو  بیا ، تا  که زمستان  ز جهان بگریزد            تو بیا ، تا   که  گلستان   قلم  برخیزد    

تو بیا ، شور  بپا  کن   نفس  گرم    مرا          شعر من را تو بخوان اي گل امید    و وفا 
تو  پراکند        ه  بکن عطر  گل صلح  و صفا        تو  بخوان  شعر  مرا  اي  نفس  آل عبا 
تو ، نفس هاي  گل و اشک  نگاه  صنمی         تو ،  نسیم سحر و   عطر  گل  یاسمنی 
شعف   برق   نگاهت ،  نفس  عطر  بهار         بوسه ام  وسوسه شد    برگل رخسار بهار 
تو  همان بازترین  سفرة  احساس  منی        تو   همان  ناز ترین   کلبۀ    پند        ار  منی 
به  سر  زلف  قلم بازچه  روئید        ه  سخن        تو  بیا   بر    تپش   ناز   خیال  د   ل  من 
تو   همان  غنچه  آراسته  با  برگ  گلی         تو نشاط  چمن و نبض د   ل  غنچه  گلی 
تو   گل  ناز  منی ،  جرأت    پرواز  منی         تو همه د   رد   ل شب ،صحبت و آواز منی 

مهد   یا ،   باز     عزاد        ار     گل     نسترنم         تو   گل  نرگس  من  باز   بیا  برچمنم

 شنبه 15 شعبان 

و مـا پیام نیمه شـعبان را چنین می د   انیم از این جهت فرا رسـید   نش را تبریک مـی گوئیم که اگر 
فرد   ي بیاید    و این خواسته ها را انجام ند   هد    عد   م تحقق این خواسته ها د   لیل برکذب هر مد   عی است و 
اینها بهترین نشان  براي شناخت مد   عیان راستین  مهد   ویت،  از پرچمد   اران د   روغین صلح و راستی  

است. 
به امید     چنان  روزي این روز را به همه طرفد   اران راستی وعد   الت،  اسالم و تشیع  و پیروان علی 

و آل علی تبریک و شاد    باش می گوئیم. 

گل  نرگـس  تـو  بیـا  برچمنـم
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فقی:  ا
گویندـ  می هم Scabby mouth آن به که بز ــفند    و گوس واگیر ــتوالر پوس د رماتیت -1
ایجادنوعی باعث Multipapillosaآن گونه ایران د ر که Filariidae خانواده از نماتودي
گوسفند  که ویروسی لنتی بیماریهاي از -2 شود    . می ها سمی تک د   ر ند والر پوستی بیماري
آن خارد ار که از گیاهی ـ آسپرژیلوس قارچ از اي گونه ـ CNSاست د ر ضایعات آن بیشتر

بلند   و راست شاخه هاي مرزبان ـ گیاهی با ـ د  نیا هیات منصفه ـ بام گیرند   . 3- می کتیرا
بویژه اهلی حیوانات د ر تیلریا مهم گونه هاي از ـ سنت به 4- منسوب بند بند  . و توخالی و
ــاي بیماریه از د  یگر یکی ــود ـ  ش East می coast fever (ECF) بیماري باعث ــه ک گاو

گوسفند   کنه به 5- اصطالحا شود  . می پیشروند  ه پنومونی گوسفند   که باعث ویروسی لنتی
آد  می ـ شخص و ـ پوست ثانویه ضایعات از گویند ـ  Melophagus می ovinus به نام
گوسفند که بصورت در موارد  ي اسب و و ناد ر د ر ویروسی و پیشروند ه بیماري آنسفالوپاتی
پارالزي عالئم با بالینی لحاظ از اند و کرد  ه ــاهد ه مش ــوئیس س و آلمان د   ر آنرا ــپوراد   یک اس
این بیماري شود   و می مشخص Flaccid paralysis و لتارژي عضالنی، ترمور فارنکس،
نام اسپانیاـ  در شهري -6 میشود . ــناخته ش نیز Equine Encephalomyelitis با نام
د نیا به بد    ون جفتگیري و بطور مصنوعی ژنتیک علم کمک با که گوسفند   جهان معروفترین
بعنوان که اسبها عصبی د ژنراتیو بیماري -7 قارچها. گروه بزرگترین هاگد  ان ـ است آمد   ه
براي ــیمیایی ش آزمایش هاي ـ از است شده شرح د  اد ه عصبی محیطی ــینوز لیپوفوش یک
روزگی (از120 آبستن مادیان اد  رار د  ر ــتروژن را وجود اس که د  رماد یان آبستنی ــخیص تش

یابند    می تمایز تیموس د  ر که هایی ــیت لنفوس کند  ـ  می مشخص ــتنی) آبس د وره تا پایان
Plantar ــد   ن ش ضخیم و تورم بیماري -8 شوند . نمی تبد    یل ــل س ــما پالس به هیچگاه و
کارهاي د ر عمد   تا که میمون نوعی ـ ارتش ارشد    د ر ــر افس ـ ــب اس د ر tarsal ligament
واحد مقیاس -9 گویند  . می هم Macaca mulatto آن به شود و می استفاد  ه تحقیقاتی
هاي ــایر بافت س و مغز د    ر ویژه به که ــفولیپیدها از فس گروهی ـ مربع صد    متر برابر ــطح س
از ـ گروهی رکاب جمع -10 کوچک معنی حوض به عربی ــود   ـ  لغت ش می یافت عصبی
بوي بی رنگ با مایع نوعی -11 سر پوشاك ـ کربن هاي بین اتم ترکیبات آلی باپیوند    د    و گانه
جمع عالمت آید  ـ  می بد  ست سنگ زغال قطران تد   ریجی تقطیر از که اشتعال قابل تند   و
نماتودي -12 زیبایی ــکوه ش ـ رؤیت قابل غیر و بو بی و رنگ بی گازي ـ ــی فارس زبان د  ر

کند    می زند گی میمون و ــان انس ــتی پوس بافتهاي زیر د    ر که Filarioidea خانواد  ه از فوق
د ر متد اولی غیر قارچی بیماري شودـ  مختلف بدن می نواحی د  ر هایی ایجاد ند ول باعث و
اصوال پوست ماکیان و است Trichophyton gallinae آن ایجاد   کنند  ه عامل که طیور
ـ CGS د  ر سلسله واحد   قوه ـ د  ار آستین نیمتنه -13 د  ل اي کند ـ  می مبتال را و بوقلمون
لپتوسپیروز بیماري -14 د رهیستولوژي اصطالحی ـ انسان در ماالریا بالینی هاي نشانه از
موش آن منشاء Leptospira که icterohaemorrhagiae بوسیله سرووار که انسانی
که طیور انگلیسی نژاد  هاي از ـ تجارتی شود    ، از حشره کش هاي ایجاد می است صحرایی
نیمه و بالغ ماکیان نئوپالستیک از بیماریهاي گوشتی شناخته شده 15- طیور بعنوان عمد   تاً
گله، د   ر تدریجی آن وقوع مشخصه ایجاد  می گرد  دو Retrovirus نوعی توسط که بالغ
بسیاري به متاستاز با همراه بورس فابریسیوس شد ن توموري مد  اوم و ولی کم میر و مرگ
د ر که حاد اسب بیماریهاي از یکی باشدـ کلیه) می و طحال د    یگر(کبد  ، داخلی اند امهاي از
فارنژیت، چرکی، رینیت تب، با Streptococcus ایجادمی شود  و equi با آلود  گی نتیجه

شود   . می مشخص لنفاوي زیر گلوي هاي عقد  ه شد   ن چرکی و الرنژیت

عمودي:
ــه ب ــت و اس خوك بیماري ــل اص د ر ــی (PHV-1)که ویروس هرپس ــاري ــی بیم نوع -1
ــتیل ــتقاس مش ــه ک ــید   ارو نوع ــد  ـ  ــیگوین ــمم Pseudorabies ه آن Maditchو
ــتگی و انباش آتونی ها، ــب اس ــتگی د  ر انباش از ــی ناش کولیک د    رمان جهت و ــت اس کولین
ــواد ه ــوانازخان ــهايحی ــواسـگون ــخری بی -2 ــود   . ــیش ــتفاد   هم اس ــکمبه د رگاو ش
ــی طوالن آن ــل فواص که ارادي ــر غی عضالنی ــمود یک اسپاس ــات انقباض ـ Mustelidae
ــام ن و Black leg عامل بیماري ــه ک ــتریدیوم کلس از اي گونه -3 ــت. Tremor اس از تر
اگر معنی به ــرط ش ـ حرف ــنتز مهمانی ـ پاراس و ــن ـ جش ــت اس Chauvoei آن د    یگر
ــور بط که مو ــی ب از موش ــویه اي س ـ گلوبولین آنتی ــت تس د   یگر نام ـ ــد    م چوپان هم -4
ناحیه در و ــت پوس زیر در ـ غده اي مقیاس طول -5 ــت. اس تیموس فاقد غده ماد  رزاد   ي
معروف برج ـ ــیقی موس هاي نت از ـ است ــتاند  اران پس د ر چربی غد  ه ــبیه ش که ماکیان د  م
د  ر ــی آزمایش عنوان دوم 7- ـ یک ــبنم ـ ش ــوختگی س اثر د ر برآمد گی حاصل ــه 6- فرانس
ویروس چند ین که تنفسی سگها بیماریهاي از ـ اد رار د   ر جستجوي آلبومین براي د امپزشکی
بیماري این Bordetella د  ر bronchiseptica نام به باکتري یک به همراه و یکد  یگر با
می ــناخته ش نیز Infectious tracheobronchitis نام با بیماري این د ارند   و د   خالت
که اسب د  ر مقاربتی بیماریهاي از یکی ـ ــیمی ش د ر پیشوند    ایزومر -8 چیزي سطح ــود ـ  ش
می شود و منتقل جفتگیري ــیله وس به ایجاد و Trypanosoma equiperdum اثر د  ر
پوستی جراحات تناسلی، د  ستگاه ابتالي بصورت و متمایز مرحله سه د اراي عالئم بالینی آن
بیماریهاي از – د   ر معنی به و زمان مکان ظرف -9 آتش زبانه ـ است عصبی هاي واکنش و
و Arthrogryposis زایی، مرد ه ــقط جنین، که س Bunyaviridae خانواد  ه ــی ویروس
پیش ا10- (Azotemia)وتمی از ـ ــت اس بیماري ــرات تظاه از Hydranencephaly
که شیري گاوهاي متابولیک بیماریهاي از ـ زند  ه هاي ــم ــاختمانی ارگانیس ـ واحد  س قراول
کند . بروز می انرژي منفی باالنس نتیجه د  ر ــیون الکتاس د  وره اول هفته ــش ش د ر معموال
نام به اسپیروکتی بیماري عامل که ــان ــگها و انس س آرتریت حاد   و راجعه پلی بیماري -11
لحاظ غنی از بسیار منبع ـ تابان آفتاب کشور واحد    پول ـ است Borrelia burgdorferi
می ــخوراکی خوش باعث کنند و می اضافه جیره گرد وغبار کاهش خاطر به اغلب انرژي که
صلبیه، ــت، پوس ــدن ایکتریک ش بیماري ـ معرفت و د  انش -12 چیز د    و میان ـ حائل گرد   د
ـ صفراوي رنگد انه هاي ــوب رس و هیپربیلی روبینمی اثر د ر ــحات ترش مخاطی و ــاءهاي غش
جنگ جامه ـ پوست چروك و ـ چین خون گرد  ش ــتگاه د س از ــمتی ها 13- قس ورزش ماد    ر
نشخوارکنند   گان باکتریال مزمن بیماریهاي از قرص 14- شکل به چیز هر ـ کوتاه آستین با
تورم شد  ید  و وجود بیماري و اصلی بالینی از نشانیهاي الغري پیشرونده و مداوم ــهال اس که
خستگی باشد  ـ می این بیماري کالبد  گشایی مهم هاي یافته رود  ه از عمیق چروکهاي و چین
نظر از ــه ک ــیرین ایران ش آب ماهیان انگلی نماتود هاي از -15 بد  بختی و ـ بیچارگی ــر ناپذی
زمانی انگل این ــیله بوس انسان آلود گی از هایی گزارش د ارد   و اهمیت نیز انسانی ــت بهد   اش
با آلود گی حاصل از بیماري از وجود د ارد  ـ شود می مصرف پخته نیم یا آلود ه خام ماهی که
ــیرد ان ش د ر عمده جراحات کالبد گشایی د ر که گوسفند د ر Clostridium septicum

شود. می دید  ه
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(D.V.M) محمود تخله د  کتر طراح:
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4جدول شماره

3 شماره جد ول جواب
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