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د                                                                                                                   كتر ابراهیم مستجابی 

Dr.mostajabi@kimiafaamgroup.com

طرحیباعنوانفوقدرمجلسمحترمشورایاسلامیمطرحگردیدهکهمتاسفانهبهمرحلهتصویبهمرسانیدند،درمادهیکبعنوانمقدمهواصلواساس
طرح،آمدهاستکهبمنظور:الف:حفظمنابعژنتیکی،افزایشتولید،ایجادامنیتشغلیواشتغالزائی

ب:بهجهتکاربردفنآوریهایروزدرامرپرورش،تغذیه،اصلاحنژاد،نگهداریوهمچنینساختمانهاوتاسیساتدامپروری،میخواهنداینطرحراتصویب
کنندتامسائلذکرشدهدرفوققانونمندگردند.

عج��ب،چق��درراح��تب��اچیدنکلماتوبکارگیریلغاتیخاص،میتوانواقعیتهاراجوردیگریجلوهدادوبامختصراس��تفادهازدیگرابزارها،آنرابه
تاییددیگرانوحتیدرخانهملتبهتائیدنمایندگانمحترممجلسشورایاسلامیهمرساند.بهمواردتعجب،باجمالاشارهمیگردد:

• درعنوانطرحکلمهجامعبرایخودجائیراگرفتهاستکهبامفادطرحهمخوانینداردوقتیکلمهجامعدرموردمسئلهایبکاربردهمیشود،بطور
خیلیروش��ن،همهجانبهبودنآنمس��ئلهرابیانومطرحمیکند،اس��تفادهازکلمهجامعدرعنوانطرح،اصولاهمهجانبهنگریاینطرحراالقاءمیکند.در
صورتیکهبرخلافانتظار،بنابرمطالبیکهدرمادهیکمطرحگردیده،همهجانبهنگریدراینطرحدیدهنمیشود.حالعلیرغمناقصبودن،چرادرعنوان،کلمه
جامعبکاربردهشده؟جایتعجباست،شایدچنینتوجیهکنندکهمنظورازکلمهجامعدرچارچوبهمینمطالبیاستکهآمده،وقتیاینطرحتصویب
گ��رددوحک��مقان��ونپیداکند،بخودیخودکلمهجام�عنیزدراینچارچوبمعنیپیداخواهدکرد.اگرچنینتوجیهیصورتگیرد،جایتعجبفراوانتریرا
خواهدداشت،بااینتوجیهمیتوانگفتکهازاینبهبعدمیتوانمعانیلغاتواضحرابااسموتفسیرقانونتغییرماهیتدادومثلاجامعرامیتوانبجایناقص

وروزرابجایشببکاربرد،چرا؟چونفلانقانونآمدهاست.
مواردیکهدرمادهیکآوردهشده،نظیرنحوهتغذیه،پرورش،نگهداری،اصلاحنژادو...مطالبیهستندکهبخشدولتیبایستینسبتبهارتقاءسطحدانش

دامداراندراینزمینهها،ازطریقاجرایبرنامههایآموزشیوترویجی،مثلدیگرکشورهایپیشرفتهجهاناقدامنماید.
چوناینگونهاموردامداریدرعهدهصاحباندامهاوخودواحدهایدامداریس��توتش��کیلاتدولتینمیتواندبزورقانونهیچدامداریراوادارکندکهمثلا
درامرتغذیهدامهایخودنبایدویابایدبفرصازیونجهیاکاهیافلانعلوفهاس��تفادهبکندیانکند،یابزورقانوننمیتوانهیچدامداریرامجبورکردکهمثلا
فقطفلاننژادراپرورشبدهدیاندهدوخیلیموارددیگرکهنمیتوانبهزورقانونمتوس��لش��د،بلکهرویآموزشوترویجبایدتکیهگردد،روش��هایدرس��ت

درموردمطالبذکرشدهدرمادهیکبطوراصولیبایدآموزشهایلازمومفیدبهدامداراندادهشود.
قدرمس��لمآنکهدامدارعلاقمنداس��تکهمطالبعلمیخوبرادرپیش��بردکارهایدامداریباگوشجانبشنودودرافزایشتولیدوبهبودکیفیتمحصول

بکارگیرد.دامدارانتشنهاطلاعاتیهستندکهواقعایکچیزجدیدکاربردیمفیدرابیاموزدوبکاربندند.
شایدبکارگیریالزامیدانشآموختگاندامپروریرابرایاینامرتوجیهنمایندولیاینبخشاولاًکمتراز5%دامداریهاراشایدپوششدهد،ثانیاًاینروش

اجرائیجوابخوبیدرامرآموزشنمیدهدچونکاریاجباریوالزامیاستوبیشتربصورتتشریفاتاداریدرتعدادخیلیاندکعملمیشود.
بحثآموزشوترویجبطورواقعیواصولییکیازارکانمهمتوسعهوبهبودکاردامداریودامپرویاستکهمتاسفانههمدرعملوهمدراینطرحنظام

جامعجاییندارد.علیرغمآنکهکلمهجامعدرعنوانبطورتعجبآوربخوبیجاسازیشدهاست.
• ازمبحثآموزشوترویجکهاس��استمامیاموراتاس��تومتاس��فانهاجرایکاملودرس��تومداومآندردامداریهافراموششدهاستکهبگذریم،بحث
مهمواساس��یدیگرکهکلیداصلیحفظ،بقاءوتوس��عهدامداری،همدرمس��ائلتغذیه،پرورش،س��اختمانهاوتاسیساتونگهداریداموهمدرمسائلکیفیت

محصولاتدامیفرآوردههایحاصلهازآنهامیباشد.مسئلهبهداشتوسلامتیدامهاودامداریهاست.
درمادهیککهمقدمهاصلیوسرفصلاساسیطرحمیباشد،بهاینمبحثخیلیمهمحتیاشارهاینشدهاست.شایدبدلائلیفعلاازکناراینبحث،ندید
ردشدهانددرجاهائیکهبهاهمیتبهداشتدامدرسلامتیجامعهاشارهشده،آنرابهقانوینسازماندامپزشکیارجاعدادهاند،اینخوددلیلیبرجامعنبودن
طرححتیبرایخودطراحانمیباش��دوراهچارهراهمخیلیس��ادهوبیمحتواباذکرجملهایبهاعلاماس��امیمناطقآلودهبهبیماریهایواگیردار،قرنطینه

ایویاکانونبیماریزادرپایانهرماهبهوزارتجهادکشاورزی،اکتفاکردهومثلامشکلراحلکردهاند.لازماستتوجهگرددکه:
• اولاًبحثبهداش��توس��لامتیداموطیوردرکش��ورومناطقمرزیوجهانیومباحثطولانیاینبخشرابهاینحدس��ادهاندیش��یدن،کاریستبسغیر

کارشناسیورسیدنوتحققاهدافمربوطدرسندچشمانداز،برنامههاوتامینبهداشتوسلامتمردموامنیتغذاییرامشکلخواهدکرد.
• ثانیاًازطرزنگارشوتفکردراینطرح،میتوانگفتکهخودطرحبطورغیرمس��تقیمولیکاملاواضحجامعنبودنطرحرامطرحمیس��ازد.حالقضاوتبا
شماستکهآیااینطرحراواقعامیتوان" طرحنظامجامعدامپروریکشور" نامیدوقبولکرد؟طرحرابدلائلیبرایبرخیتفکراتفعلابااینچیدمانکلماتبطورغیر

واقعی،فقطبرایالقاءبهنمایندگانمحترممجلسشورایاسلامی،اینگونهتهیهکردهاندوازطریقتحریکوالقاءغیرحرفهایهاآنرابهتصویبرساندند.
• درعنوانطرحازکلمهدامپروریاس��تفادهش��دهاس��ت.درتعاریفکلمهدامپروریرابهمعنی)علموفن(مرتبطآوردهاند،ضمنآنکهاینتعریفنیزناقص
است.ضمناذکراینکلمهبااینمفهومدرعنوانبازهمازجامعبودنآنکاستهاست.کلمهدامداریخیلیوسیعتروکاملتراستوتمامیفعالیتهایدامداری
کشورراپوششمیدهد،همدامداریهائیکهصنعتیهستندوعلموفندامپروریصحیحدرآنهابکاربردهمیشودوهمدیگردامداریهایروستائیوعشایری
وغیرصنعتیکهبیشاز80%بخشدامکشورراشاملمیگردد.حالبرمیگردیمدوبارهبعنوانطرح،اگرقرارباشدازعنوانطرحکلمهجامعحذفگردد

وکلمهدامپروریهمبهدلائلذکرشدهبادام�داریج�ایگزینشودآنموقعاسمطرحمیشود:" نظامدامداریکشور" 
اینعینعبارتیاستکهبدرستیدرماده19قانونسازماندامپزشکیدرچهلسالقبلآوردهشدهکهعینمادهدرزیرآمدهاست.

ماده19قانونسازماندامپزشکیکشور)وزارتکشاورزیمکلفاستظرفسهماهازتاریختصویباینقانونمقرراتلازمبرایبرقراری)نظامدامداریکشور(
راتهیهوبهمجلستقدیمنماید.

چهلس��القبل،باهماهنگیس��ازماندامپزش��کیودیگرسازمانهایوزارتکشاورزیتهیه،تدوینوبهتصویبنیزرسیدوضوابطآنبصورتکتابهایکامل
،قطوروتصویبش��دهتهیهومنتش��رگردیدندوازآنبهبعدهرچندس��الیدوبارهبس��تهبهشرایطبازنگریمیشد.حالمدتهاستکهسازماندامپرشکیرادر

مورداینوظیفهقانونیمیخواستنددوربزنندکهزدند.
• لازمبهذکراستکهاینطرحراباکمیتغییراتحدود12سالقبلازطرفوزارتجهادکشاورزیبهاسم"لایحهنظامدامداریودامپروری" تقدیمدولتشده

بودکهپسازصرفوقتزیادوبررسیهایلازمدرکمیسیونهایدولتدرنهایتاینلایحهموردپذیرشدولتقرارنگرفتوازدستورکاردولتخارجشد.
• پسازمدتیهمینطرحیاآنلایحهرابااس��م"طرححفظ،حمایت،توس��عهوبهرهبرداریازمنابعدامیکش��ور" بهمجلسمحترمش��ورایاسلامیتقدیم

کردندوآنهمدرصحنعمومیمجلسموردتصویبقرارنگرفت.
• پسازمدتیبرایچندمینبار،بااصرار،بااستفادهازکلماتوچیدماندیگریازجملات،نظامجامعدامپروریکشوررابهمجلسمحترمدادندکهشایدچون
نیروهایحرفهایومدافعدامپزشکییاخستهشدهبودند،یاقرارهایدیگریسببمیشود،یابیاعتناشدهبودند.بالاخرهاینلایحهرابهتصویبرسانیدند.

چونبهمادهیککهاصلواساستفکراست،ایرادهایاساسیوارداست،دیگربهبقیهموادکههریکازآنهاجایحرفوحدیثزیادیدارند.دراینمختصر
نمیپردازمبقیهمسائلرابهاستنباطاذهانروشنودلسوزشماوامیگذارم.بندهآمادههستمباکمالصداقتبهرنقدیبهاحترامگوشدادهوپاسخگوباشم.

نقد               ی بر
 طرح نظام جامع د               امپروری کشور
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 Iد                                                                              كتر مجید                                                                        سعید                                                                       فر د                ستیار تخصصی فارماكولوژی
)مد                یر گروه تحقیق و توسعه كیمیا فام(

Dr.saeidfar@kimiafaamgroup.com

شکلدارویی)Dosage form(عبارتستازشکلفیزیکی
یکدارو)قرص،محلول،سوسپانس��یونو....(معمولاانتخاب
شکلداروبرایمصرفآنبهفاکتورهایمتعددیبستگیدارد

کهاهمآنعبارتنداز:

1-موردمصرفدارو
2-جنسوسنمصرفکننده

3-میزانفوریتموردلزومبرایکاربرددارو
4-نوعترکیبدارویی

وبسیاریازموارددیگر....
باتوجهبهاینکهبیش��ترینش��کلداروییمورداس��تفادهدر
دامپزش��کی،محل��ول)Solution(میباش��ددرابتدامبحث
مربوطبهمحلولهاموردبحثقرارمیگیرد.س��پسبهس��ایر

اشکالداروییپرداختهخواهدشد.

:)Solutions(محلولها
بطورکلیمحلولشکلیکنواختیازمخلوطدویاچندماده
مختلفبودهکهشاملدوبخشاصلیحلال)Solvent(وحل
شونده)Solute(میباشد.بخشحلشوندهمیتواندجامد،
مایعیاگازباشدکهعمدتادرحلالهایمایعحلمیشوند.

معمولاغلظتموادحلشوندهدرداخلحلالکمترازحداکثر
قدرتحلالیتآنبودهوبااندیکاتور%مش��خصمیش��ود.سه

پارامتراصلیتعیینغلظتیکمحلولعبارتنداز:

W/V-1)وزنحلشوندهبهحجمنهاییمحلول(
V/V-2)حجمحلشوندهبهحجمنهاییمحلول(
W/W-3)وزنحلشوندهبهوزننهاییمحلول(

ک��هدرصورتع��دمذکرهرک��دامازپارامتره��ایفوق،%
عبارتستازوزنحلشوندهبهحجمنهاییمحلول.بهطورمثال
محلولفلورفنیکل10%یعنی10گرممادهخالصفلورفنیکلدر
100میل��یلیترمحلولآمادهمصرففلورفنیکل.برایتقس��یم
بن��دیانواعمحلولها،مقیاس��هایمتفاوتیازجملهخصوصیات
فیزیکوش��یمیایی،روشس��اخت،مواردمصرف،اندازهذرات،
نوعموادتش��کیلدهندهوغلظتدرنظرگرفتهمیش��ود.اکثر
داروس��ازانطبقهبندیخودرابراساسروشهایمصرفتعریف
نمودهاندوبراس��اسآنمحلولهارابهگروههایذیلتقس��یم

بندیمیکنند:

oral solution1-محلولخوراکی
otic solution2-محلولگوشی

ophthalmic solution3-محلولچشمی
topical solution4-محلولموضعی

امابراس��استقس��یمبندیتولیدصنعت��یداروودرمقیاس
وسیعتر،محلولهاراباگروهبندیمتفاوتیبهدستههایمختلف
تقسیممیکنندکهعبارتنداز:محلولهایآبیوغیرآبی

پیرومباحثمطرحشدهدرشمارههایقبلیوپسازبررسیاجمالیقوانینومقررات
ناظربرتولیدداروواصولکنترلهایانجامش�ده،ازاینش�مارهسعیبربررسیروند
تولیداشکالمختلفداروییخصوصااشکالمتداولدردامپزشکیخواهدشد.تنوع
وتعدداشکالدارویی،آشناییمختصربافرمولاسیون،روشاستفادهصحیحازاشکال
داروییونحوهانتخابآنوبسیاریدیگرازمطالبمربوطهمیتواندپاسخگویبسیاری
ازسوالاتوابهاماتموجودبرایدستاندرکارانومصرفکنندگانداروباشد.ضمنا
دربررس�یاش�کالمختلفدارویی،بهصورتمختصرراجعبهداروهایپرمصرفو

مطالبیدرموردبهترینروشمصرفهریکازآنهانیزاشارهخواهدشد.

 )Dosage Forms(  مروری بر انواع اشکال د         ارویی 
نح��وه س��اخت و کنت��رل آنه��ا                                     و 
                                                       ) قسمت اول(        
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AQUEOS SOLUTIONSالف(محلولهایآبی
اینمحلولهاعمدتابرپایهحلالهایآبیفرمولهوتولیدشده

وبهانواعذیلتقسیممیشوند:
1-محلولهایمعطر)Aromatic waters(:مادهموثره
اینمحلولهاازروغنهایفراریاس��ایرموادفرارومعطرتشکیل
شدهاست.معمولااینمحلولهاازتقطیرمواداروماتیکساخته
میش��وند.اینمحلولهابهعنوانحاملویااس��انسدرساخت

سایرداروهامورداستفادهقرارمیگیرند
2-دوشها)Douches(:شکلیازیکمحلولآبیاست
کهمعمولابرایاستفادهدرقسمتهایمختلفبدن)عموماحفره
هایعمومیبدن(س��اختهمیشود.اینشکلداروییبیشتر
جهتضدعفونیویاشستشوتجویزمیگردد.بطورمثالاستفاده
ازدوشچشم)eye douche(برایخارجکردناجساممختلف

ازچشماستفادهمیشود.
)Mouthwashes(3-دهانشویهها

)Nasal solutions(4-محلولهایبینی
)Otic solutions(5-محلولهایگوشی

6-محلولهایشستشو
)Mucilages(7-موسیلاژها

)Syrups(8-شربتها
ش��ربته��امحلولهایآبیح��اویمیزانقندبالاوش��یرین
مزههس��تندکهمیتوانبهعنوانپایهبرایساختمحلولهای
داروییدیگرنیزمورداستفادهقرارگیرندوالگزیرهامحلولهای
هیدروالکلیش��یرینهستندکهدرس��اختمحلولهایخوراکی
ازآنهااس��تفادهمیشود.دوش��کلداروییفوقعمدتادرطب

انسانیکاربرددارد.

ب(محلولهایغیرآبی
معمولادرفرمولاسیوناینمحلولهامقادیریازحلالهایارگانیک
)آلی(استفادهمیگردندالکلهاماننداتانول،گلیسیرین،پروپلین
گلیک��ول،پلیاتیلنگلیکولوتع��دادیدیگرازحلالهایآبیاز
جملهاینحلالهایآلیمحس��وبمیشوندمهمترینمحلولهای

غیرآبیعبارتنداز:
1-کولودی��ونها)Colladions(محلولهایغیرآبیحاوی

پیروکس��یلین)Pyroxylin(کهبرپایهاترواتانولساختهمی
شودکهبرایاستفادهپوستیساختهمیشوند.

2-الگزیرها)Elixirs(محلولهایهیدروالکلیشیرینکهمعمولا
بهصورتخوراکیمصرفمیشوند.
)Glycerins(3-گلیسیرینها

)In halants(4-ترکیباتاستنشاقی
5-لینمانه��ا)Liniments(محلولهایالکلییاروغنیکه

معمولابرایاستفادهموضعیساختهمیشوند
6-اسپریتها)Spirits(:کهگاهیبهناماسانسهممطرحمی
شوندعمدتامحلولهایالکلییاهیدروالکلیحاویموادفرارمیباشند.

معمولاغلظتالکلدراینترکیباتبیشاز60% میباشد.
7-ویتامی��نهایمحلولدرچربی)Oleovitamins(مانند

روغنکبدماهی
تع��دادزی��ادیازمحلولهایمورداس��تفادهدردامپزش��کیاز
ن��وعمحلوله��ایآبیوغیرآب��یبودهوبهروشاختلاطس��اده
تولیدمیش��ود.درطیوراینمحلولهاعمدتاآنتیبیوتیک)مانند
انروفلوکساس��ین،فلورفنیکل،داکس��یسیکلینو...(بودهودر
ترکیبآنهاعلاوهبرمادهموثره،ازحلالوکمکحلالمناس��ب،
ترکیباتنگهدارندهوتنظیمکنندهpHاستفادهمیگردد.لازمبه
ذکراستکهحجمعمدهاینمحلولآبویاترکیباتمحلولدر

آب)هیدروفیل(میباشد.
بعضیازمواداولیهداروییدارایقدرتانحلالمناسبباآب
نب��ودهامادرحلالهایدیگرنظی��رپروپیلنگلیکولوپلیاتیلن
گلیکولبهخوبیحلمیش��وندکهاینترکیباتارگانیکبوده

وقدرتانحلالمناسبیدرآبدارند.
درم��واردکمت��ریترکیباتالکلیویاس��ایرکمکحلالها
درس��اختارمحلولهایخوراکیمورداستفادهقرارمیگیرند.
عمدت��ااینترکیباتدارایمیزانمصرفمش��خصیهس��تند
وش��رکتهایتولیدکنندهداروموظفب��هرعایتاینمقادیر

میباش��ند.
ترکیباتنگهدارندهآنتیاکسیدانوتنظیمکنندهpHکه
درفرمولاس��یونمحلولهااستفادهمیشوند،موجبمیگردند
محلولهادرمدتعمرقفسهایخوددچارتغییراتشدیدفیزیکو
ش��یمیایینش��دهوقدرتتاثیروپایداریخودراحفظکنند.
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درنگهداریمحلولهایخوراکینکاتذیلحایزاهمیتمیباشد:

1.درجهحرارتمناسب)عمدتابین4تا25درجهسانتیگراد(
2.دورازتابشنورمستقیم

3.میزانرطوبتمناسب)بین20تا%40(
4.بستهبودندرظرفحاویمحلولخوراکی)عدمنفوذهوا

یاسایرذراتموجوددرمحیطبهداخلظرف(
5.کنت��رلب��وورن��گمحلول)درصورتعدماس��تفادهبه

مدتطولانی(
ذکرایننکتهلازماستکهمعمولابیشترمحلولهایخوراکیشفافبوده
وفاقدذراتمعلقمیباشند.ضمناقوام)ویسکوزیته(محلولهایخوراکی

معادلبیشترمایعاتمورداستفادهبودهوکاملاروانهستند.
محلولهایخوراکیبرایاس��تفادهنیازبهتکاندادنویاگرم
کردنندارند.س��ایرنکاتمهمدرنگاهداریمحلولهایخوراکی
بایدازطرفش��رکتتولیدکنندهبهروش��نیووضوحدرروی

لیبلنوشتهشدهوبهمصرفکنندهگوشزدگردد.

کنترلکیفیدرساختمحلولهایخوراکی:
براس��اسآنچهدرمباحثگذش��تهگفتهش��د،کنترلکیفی
فرآوردههایداروییبراس��اسساختارآنتعیینشدهورعایت
تماممراحلنظارتیآنضروریاست.اهمکنترلهایحینتولید

وپسازتولیدمحلولهایخوراکیعبارتنداز:
1.کنترلحجمیووزنی

2.کنت�رلفیزیکی)ارگانولیپتیک(:ش�املرنگ،بو،
مزه،دانسیته،ویسکوزیته

3.کنترله�ایش�یمیایی:pH ،Assay)اندازهگیری
می�زانم�ادهیاموادموثر(دربعضیم�وارداندازهگیری

میزانمادهمحافظ)نگهدارنده(
4.کنترلمیکروبی

E.coliعدمجداشدنمیکروارگانیسم •
• شمارشسایرارگانیسمهایهوازی)اینتعداددرمحلولهای
خوراکیبرایباکتریکمتراز1000کلنیدرهرگرمیامیلی
لیت��رمحل��ولخوراکیوبرایقارچه��اومخمرهاکمتراز100

)BP2009().کلنیمیباشد
5.آزمایش�هایپایداری:محلولهایخوراکیبراساسعمر
قفسهایمندرجدررویلیبلبایدتمامیخصوصیاتذکرشده
دربرگهآنالیزنهاییخودرادرحدودتعیینش��دهحفظکنند.
بنابراینتمامیکنترلهایفوقدرموردمحصولاتباعمرقفسهای

2سالدرزمانهایذیلمجدداموردبررسیقرارمیگیرد.
)ماههای24،18،12،9،6،3پسازتولیدکالا(

بدیهیاس��تخروجازمحدوهتعیینش��ده،موجبدس��تور
جمعآوریمحصولش��دهوباش��رکتتولیدکنندهنیزبرخورد

قانونیمیشود.
نکتهمه�م:هرگونهتغییردراجزاءفرمولاس��یونمحلولهای
خوراکیکهمنجربهتغییرقابلمش��اهدهدرفیزیکدارومانند
رنگ،بو،ش��فافیتوویس��کوزیتهشودمستلزمپیگیریوارائه
مدارکومس��تنداتموجهبهمس��ئولانداروییبودهودرغیر

اینصورتغیرمجازمیباشد.
آخری��ننکتهدرم��وردمحلولهایخوراکیایناس��تکهاین
ش��کلدارویینس��بتبهسایراش��کالداروییحساستربودهو
درمقابلش��رایطمحیطیبهس��رعتصدمهدیدهودچارافت

کیفیتمیشود.

:)EMULSIONS(امولسیونها

امولس��یونهاسیستمهایدوفازیپراکندهازاختلاطدومایع
میباشندبهطوریکهذراتتشکیلدهندهآنگلبولهایکوچک
غیرهمس��انیکمایعدرمایعدیگرمیباشدمعمولاامولسیونها
دارایفازداخلیوفازخارجیمیباش��ند.اگرفازداخلییافاز
معلق،مایعروغنیبودهوفازخارجیآبیباش��دبهامولس��یون
روغندرآبیاO/Wواگربرعکسباشدامولسیونآبدرروغن

یاW/Oگفتهمیشود.
معمولابرایش�ناختنوعامولس�یونازروشهایذیل

استفادهمیشود:
1.تسترقیقس�ازی)DILUTION TEST(:دراین
روشامولسیونهایروغندرآبباآبرقیقشدهوامولسیونهای
آبدرروغنباموادروغنیرقیقمیش��وند.بدیهیاس��تدر
صورتاس��تفادهازرقیقکنندهنادرست،شرایطامولسیونکاملا

بههمریختهوفازهاازهمکاملاجدامیشوند.
:)CONDUCTIVITY TEST(2.تستهدایتالکتریکی
معمول��ااگرامولس��یونبهص��ورتروغندرآبباش��دهدایت
الکتریکیبیش��ترینسبتبهامولس��یونهاییداردکهبهصورت

آبدرروغنساختهمیشوند.
:)DYE-SOLUBILITY TEST(3.تستانحلالرنگی
دراینآزمایشرنگدانهمحلولدرآبدرفازآبییکامولسیون
حلش��ده،درحالیکهرنگدانهمحل��ولدرچربیدرفازروغنی
امولس��یونحلخواهدش��د.بنابرایناگررنگدانهمحلولدرآب
درس��طوحبیرونیامولسیونتشکیلش��د،امولسیونروغندر
آببودهودرغیراینصورتامولسیونآبدرروغنمیباشد.

پایداریدرامولسیونها:
معمولادرصورتعدمفرمولاسیونمناسبداروویاعدمرعایت
شرایطمناسبنگهداری،امولسیوندچارتغییرحالتشدهوبه

اشکالذیلدرمیآید:

تمامیکنترلهایمربوطبهمحلولهای
خوراکیدرماههای24،18،12،9،6،3
پسازتولیدتوسطگروهکنترلکیفی

بررسیمیگردد.
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متاسفانهاینتصوراشتباهاستکههرچه
دارو)امولسیون(غلیظترباشد،دارایمواد
موثرهبیشترواثربخشیبهتریاست

1.انتق�الوتجم�عذراتمربوطبهف�ازمعلقبهبالای
)Creamingامولسیون)کرمشدن

2.انتق�الوتجم�عذراتمربوطبهف�ازمعلقبهپایین
)Sedimentationامولسیون)تهنشینشدن

3.چس�بیدنذراتچربی)منعقدشدنتودهچربی(و
)Aggregation(تشکیللختهدربینامولسیون

وارونگیامولسیون)تبدیلامولسیونروغندرآببهامولسیون
Invertion)آبدرروغن

همانندمحلولها،امولسیونهانیزبهروشهایمختلفمورد
استفادهقرارمیگیرند)خوراکی،تزریقی،موضعیو...(.

امولسیونهادارایمزایایمتعددینسبتبهمحلولهاهستند
کهبهطورخلاصهعبارتنداز:

1-بس��یاریازداروه��ایغیرمحلولدرآبمیتوانندبهش��کل
)A,K,E,D3امولسیونتولیدشدهوبهمصرفبرسند.)ویتامینهای
2-طعموبوینامناسبترکیباتروغنیخوراکیمانندپارافین

میتوانددرصورتتبدیلشدنبهامولسیوناصلاحگردد.
3-دارورس��انیبیش��تربهاندامهایهدفدرشکلامولسیون

مقدورمیباشد)افزایشفراهمیزیستیدارو(.
4-کنترلاندازهذراتازمیکروتانانودرامولسیونممکنمیباشد.
بسیاریازداروهایمورداستفادهدردامپزشکینظیرروغنهای
معدن��ی)ملینها(مانندپارافین،ویتامینهایمحلولدرچربی
)A,K,E,D3(وروغنهایگیاهیبهشکلامولسیونروغندر
آبساختهمیشوند.همچنینداروهایموضعی)پمادوکرمها(

نیزبهش��کلامولسیونساختهمیشوند.باتوجهبهاینکهاکثر
ویتامینهایمورداستفادهطیوربهشکلامولسیونمیباشددر

اینموردبیشتربحثمیکنیم.
جه��تتولی��دامولس��یونهامهمتری��ناق��دامانتخابیک
امولس��یفایرمناس��بمیباش��داینمادهبایدقابلیتترکیبو
س��ازگاریبامواداولیهوسایراجزایفرمولراداراباشد.علاوه
براینغیرس��میوپایداربودهودرطولعمرقفس��هایدارو،
موجبپایداریوحفظشکلامولسیونباشد.همچنیناستفاده
ازس��ایرم��وادکمکیبهعنوانحلال،کم��کحلال،محافظت
کنندهوآنتیاکسیدانجهتتولیدیکامولسیونموثروپایدار

ضروریاست.
ترکیباتامولسیوننسبتبهتغییراتناگهانیوشدیددرجه
حرارتیمحیطحساسبودهودرصورتقرارگرفتندراینشرایط
بهش��کلدوفازمجزادرمیآیندکهقابلیتاختلاطمجددرا
نخواهدداش��تمعمولادرجهحرارتمناس��بب��راینگهداری

امولسیونهاحداقل4وحداکثر25سانتیگرادمیباشد.
برایبسیاریازمصرفکنندگانداروهایدامپزشکیهمواره
اینسوالوجودداردکهکدامداروبهتراستویاتوصیهجهت

انتخابیکداروچیست.
درموردامولسیونهامواردذیلجهتانتخابومصرفیک

ترکیبمناسبتوصیهمیگردد.
1-س��رعتانحلالدارودرش��رایطمختلفدمایمحیطدر
حلالثانویه)آبآش��امیدنی(مناس��بباشد.زیراعدمانحلال
س��ریعومناسبامولسیونموجبعدمیکنواختیدارووتوزیع

نامناسبآنمیگردد.
2-ویسکوزیتهدارومتناسبباحلالثانویه)آبآشامیدنی(
درنظرگرفتهش��ود،متاسفانهتصوراشتباهمبنیبراینکههرچه
دارو)امولس��یون(غلیظترباشد،دارایموادموثرهبیشترواثر
بخش��یبهتریاست،ش��رکتهایتولیدکنندهراتشویقبهبالا
بردنقوامامولسیونکردهاست.حالآنکهافزایشقوامدارونه
تنه��اتاثیریبرمی��زانموادموثرهآنندارد،بلکهمطابققواعد
داروسازیانحلالویکنواختیآنرادچاراختلالکردهومزیت

محسوبنمیگردد.)ادامهدارد(
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ساختارشیمیایی
پلیمیکسینها،پپتیدهایحلقویبازیمیباشند.کلیستین
BبودهوازنظرشیمیاییمرتبطباپلیمیکسینEپلیمیکسین
،C53H100N16O13 Aمیباشد.فرمولمولکولیکلیستین

کلیستین

کلیستینC52H98N16O13Bوکلیستینمتانوسولفونات
سدیمC58H105N16Na5O28S5میباشد.



1-Multidrug – resistant gram negative organisms 
2-Sub antimicrobial doses 

شکل2:ساختارشیمیایي
کلیستین

شکل1:ساختارشیمیایي
Bپليمیکسین
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تهیه و تنظیم : د                                                                              كتر ابوالفضل غني یي، د                                                  ستیار تخصصي بیماریهاي طیور ) 
بخش علمی كیمیاپخش فام (
Dr.ghanie@kimiafaamgroup.com

مقدمه
در1947،دوگروهامریکاییویکگروهبریتانیاییبطورهمزمانکشفنوعجدیدیازآنتیبیوتیکرااعلامکردندکهبعدا
بعنوانپلیمیکسینشناختهشد.ثابتشدترکیباتیکهتوسطدوگروهامریکاییکشفشدهیکسانمیباشندوباتوافق
آنهامادهپلیمیکسینDنامیدهشد.پلیمیکسینAنامیبودکهبهترکیبAerosporinدادهشدکهتوسطگروهبریتانیایی

شناساییشد.سهآنتیبیوتیکدیگرنیزبعداکشفشدندکهدرمیانآنهاپلیمیکسینBوE)کلیستین(میباشند.
پلیمیکسینهاآنتیبیوتیکهایپپتیدیاندکهفعالیتهایمتنوعیبرعلیهباکتریهادارند.بدلیلاثراتعمومیتوکسیک،
پلیمیکسینهااززمانورودبهعرصهآنتیبیوتیکهامصرفگستردهایپیدانکردند.هرچندبدلیلافزایشجهانیدرارگانیسم

هایگرممنفیمقاومدربرابرچنددارو1دوبارهمصرفبالینیپلیمیکسینهاموردارزیابیقرارگرفت.
پلیمیکس�ینهامحصولاتآنتیبیوتیکیازBacillus polymyxaمیباش�ند.زمانیکهنخس�تینباردردهه1940معرفی
ش�دندبدلیلفعالیتبرعلیهس�ودوموناسآئروژینوزاتوجهزیادیمعطوفآنهاش�د.معمولابصورتموضعیبکاربردهمیشوند
زیرااس�تفادهسیس�تمیکازآنهامنجربهبروزاثراتتوکس�یکخواهدشد.خصوصادراسبگرایشبهاستفادهسیستمیکدر

دزهایزیرحدمیکروبی2جهتاتصالوغیرفعالسازیاندوتوکسینهاوجوددارد.
BacillusنیزشناختهمیشودومحصولتخمیریازEکلیستینآنتیبیوتیکسیکلوپپتیدبودهکهتحتعنوانپلیمیکسین
polymyxa var.colistinusمیباش�د.کلیس�تینمخلوطیازکلیستینAوBبودهکهتنهادرطولزنجیرهجانبیاسیلباهم
تفاوتدارند.واحدکلیس�تینبصورتحداقلغلظتیکهجلویرش�دایکولیI.S.M95رادریکمیلیلیترمحیطآبگوشتدر
30000(تعیین IU/mg(1000فعالیتبازدرهرمیلیگرم µgمیگیرد،بیانمیش�ود.قدرتبازکلیس�تینخالصPH:7.2

24000(میباشد. IU/mg(800فعالیتبازدرهرمیلیگرم µgشدهاست.قدرتتئوریکلیستینسولفات
کلیس�تینبهدوفرمس�ولفاتجهتتجویزخوراکیوفرممتانوس�ولفوناتبرایتزریقموجودمیباشد.مصرفکلیستیندر
طیورصنعتیبهفرمکلیستینسولفاتوخوراکیمیباشد.لذاضروریاستدرادامهبحثتفکیکبینمطالبآوردهشدهبین
تجوی�زخوراکیوتزریقداروانجامگیرد.ازآنجاییکهجذبسیس�تمیکبدنب�المصرفخوراکیدارودرطیورناچیزیاتقریبا
صفرمیباشداثراتیکهمربوطبهفرمتزریقیدراینمتنآوردهشده،مربوطبهطیورصنعتیواستفادهخوراکیدارونمیباشد

واینمطالبصرفاجهتتکمیلبحثوارائهاثراتدارودرتجویزپرنترالآمدهاست.
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کلیس��تینب��ه2فرمس��ولفاتجهتمص��رفخوراکییا
موضعیوسولفومتات)کلیستینمتانوسولفوناتسدیم(جهت
کاربردپرنترالمیباش��دکهاثراتسمیکمتریدارد.نقطه
ذوبکلیستینسولفات215-219وکلیستینمتانوسولفونات
س��دیم222-223درجهس��انتیگرادمیباش��د.pKaدارو

10/4میباش��د.
بستهبهمنبع،دوزاژدرواحدبینالمللی)IU(یاواحدهای
متریکدادهمیشود؛10واحدازپلیمیکسینBمعادل
µg 1 و10واحدازکلیستینسولفاتیاکلیستینمتانوسولفونات
معادلµg 0.5میباشد.اینداروهاپایداربودهوقدرتانحلال
بالاییدرّآبدارند.نمکهایکلیستیندرّآبمحلولمیباشند.
در20درجهکمتراز1س��یس��یآببرایحلنمودن1گرم
کلیس��تینموردنیازاس��ت.نمکهایکلیستینبصورتعملی
دراتر،اس��تنوکلروفرمنامحلولبودهوحلالیتکمیدرمتیل
الکلدارند.در20درجهبیشاز10000س��یسیازاینحلال

هابرایحلنمودن1گرمکلیستیننیازمیباشد.

پایداری
فرمس��ولفاتپلیمیکس��ینBوEترکیباتنسبتاپایداری
میباش��ند.درمحیطخش��کاینآنتیبیوتیکهامدتهای
طولانیپایدارمیمانند.اشکالمحلولبهحالتانجماد،حداقل
6م��اهپای��دارمیمانندوبدوناث��رنامطلوبمیتوانآنراگرم
نمودبش��رطآنکهpHدرحالتبهینهباشد.اینویژگیخاص
کلیس��تین،اس��تفادهازآنرادرشرایطنامساعدجویممکن
میسازدخصوصیتیکهبسیاریازآنتیبیوتیکهایپرمصرف
درصنعتطیورفاقدآنمیباشند.پلیمیکسینهادرمحلولهای
نزدیکبهحالتخنثیپایدارمیباشند)pH: 5-7(امااسیدها

وقلیاهایقویبسرعتقدرتآنراازبینمیبرند.
آنتیبیوتیکهاییکهبعنوانمقاومدربرابرحرارتطبقهبندی
ش��دهاند،حرارتاتوکلاوراتحم��لنخواهندکردومحلولهارا

بایستیباروشفیلتراسیوناتوکلاونمود.
کلیهیونهایفلزیدوظرفیتیجلویفعالیتپلیمیکس��ین
هاراازطریقتداخلجذبتوسطباکتریمیگیرندبنابراینیون
ه��ایمنیزیم،کبالت،آهن،منگن��زرانبایدهنگامفرمولهکردن
ترکیباتیحاویپلیمیکسینبکاربرد.جلویایناثراتممانعت

کنندگیراتاحدیمیتوانبایونهایسیتراتگرفت.

مکانیسماثر
پلیمیکس��ینهاعواملکاتیونیوفعالسطحیمیباشندکه
ساختارفسفولیپیدهایغشاییرابرهمزدهومشابهیکدترجنت،
نفوذپذیریسلولراافزایشمیدهند.ایناتصالدررقابتباکلسیم
ومنیزیممیباش��د.پلیمیکسینهابااتصالبهلیپوپلیساکارید
Aاندوتوکس��ین(ازطریقواکنشمستقیمباناحیهلیپید،LPS(
آنیونی،ساختارغشایخارجیباکتریهایگرممنفیرابرهممیزنند.
اینکارقابلیتاندوتوکسینیLPSراخنثیمیکند.کلیستینجلوی
متابولیسماکسیداتیوباکتریرامیگیرد.فعالیتباکتریکشیپلی
میکسینBوابستهبهغلظتبودهوبنظرمیرسدمرتبطباسطح
زیرمنحنیغلظت-زمانبهMICباشد.فرمسولفاتهپلیمیکسین

BوEآنتیبیوتیکهایباکتریکشمیباشند.

جدول1:فعالیتپلیمیکسینBوکلیستین)MIC 90,µg/ml(برعلیهباکتریهایگرممنفی
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فعالیتضدمیکروبی
کلیستینمتانوسولفوناتفعالیتضدمیکروبیکمتریدرمقایسه
باکلیستینسولفاتدارد.پلیمیکسینوکلیستینفعالیتباکتری
کش��یسریعیدارندوفعالیتبالاییبرعلیهگونههایزیادیاز
ارگانیسمهایگرممنفیماننداشرشیاکلی،پاستورلا،سالمونلاو
سودوموناسآئروژینوزادارند.امافعالیتکمیبرعلیهپروتئوس،
سراتیایاprovidenciaدارند)جدول1(.جدایههایدامپزشکی
Bسودوموناسآئروژینوزابطورمعمولحساسبهپلیمیکسین
میباشند.بطورکلیباکتریهایگرممثبتحساسیتکمتری
دارند.هرچندس��ویههایحساسیازاستافیلوکوک،باسیلوس،
اس��ترپتوکوکپیوژنزوکورینهباکتریوموجوددارد.درشرایط
in vivoفعالیتبرعلیهسودوموناسآئروژینوزادرحضورغلظت
هایفیزیولوژیککلس��یمکاهشمییابد.باکتریهایحساس
MIC ≥4µg/mlدارند.کلیستینمحرکرشدنیزمیباشد.
درمطالع��هایکهاخیراروینمونههایاخذش��دهازمزارع
طیورشیرازصورتگرفته،از192نمونه30موردازنظرسالمونلا
مثبتبودندکهتمامیسویههایسالمونلایجداشدهنسبتبه

اثراتضدمیکروبیکلیستینحساسبودند.
درمطالعهدیگریکهدرتبریزانجامگرفته50س��ویهاشرشیا.
کولیبیماریزادرپرندگان)APEC(کهازجوجههایگوشتی
باعلائمس��پتیسمیجداسازیشدهازنظرحساسیتبهآنتی
بیوتیکهایمختلفموردبررس��یقرارگرفتند.دراینبررسی
مشخصشدکهاینسویههانسبتبهبسیاریازآنتیبیوتیک
هایپرمصرفدرصنعتطیورمقاومتبالاییدارد.امادرمقابل،

مقاومتبسیاراندکینسبتبهکلیستینمشاهدهگردید.

مقاومت
مقاومتاکتسابینادرمیباشدامابواسطهکاهشنفوذپذیری
باکتریدربینس��ودوموناسآئروژین��وزارخمیدهد.مقاومت
متقاطعکاملبینپلیمیکس��ینهاوجوددارد.اطلاعاتاندکی
درموردمکانیسممقاومتوجوددارد.تصوربرایناستکهناشی
ازفقدانLPSیاجایگزینیمنیزیمتوس��طپروتئیندرغشای
خارجیباش��د.مانندآمینوگلیکوزیدها،مقاومتاکتسابي3در

مواجههنخسترخمیدهد.

متابولیسم
درمطالعهایکهبااس��تفادهازموادنشاندارشدهصورتگرفت
فعالیترادیواکتی��ویدرمواددفعیقفسبدنبالیکتجویززیر
جلدیکلیستینمتانوسولفوناتبهجوجههاییکروزهتعیینشد.
طی28روزنمونهبرداری،کمتراز33%ازدزتجویزش��دهبدست
آمد.درنمونههایجمعآوریش��ده12س��اعتنخست،فعالیت
ضدمیکروبیکمتراز0/1%دزکلنش��اندادهش��د.بااستفادهاز
HPLCتائیدش��دکهاینفعالیتمربوطبهکلیستینمیباشد.

نمونههایمواددفعیبعدیفعالیتضدمیکروبینداشتند.

خصوصیاتفارماکوکینتیک
پلیمیکسینهاازدستگاهگوارشجذبنمیشوند،بنابراین
Bدرمانسیس��تمیکنیازمندتجویزپرنترال)یاپلیمیکسین
س��ولفاتیاکلیستینمتانوسولفوناتس��دیم(میباشد.بعداز
جذبازمحلتجویز،پلیمیکسینهاتاحدودیباپروتئینهای
پلاس��ماباندشدهامااتصالگس��تردهایبابافتعضلانیدارند،
انتش��ارضعیفیازغشاهایبیولوژیداشتهوغلظتهایپائینی

درمایعاتبینسلولیودرشیرایجادمیکنند.درتجویزوریدی،
غلظتکلیستینمتانوسولفوناتسدیمدرمایعمغزی-نخاعی،%25
غلظتپلاسماییمیباشد.خصوصیتمهمانتشارپلیمیکسین،
اتصالبهغش��اهایسلولیپس��تاندارانمیباشدکهتوجیهگر
تجم��عآنه��ادرتجویزطولانیمدتمیباش��د.بدنبالتجویز
خوراکی،کلیستینازمدفوعدفعمیشود.بدنبالتزریقسدیم
کلیس��تینمتانوسولفونات،داروبهشکلکلیستینبازهیدرولیز
شدهوعمدتاازراهادراردفعمیشود.آنهابهآهستگیوبدون
تغییرازطریقفیلتراس��یونگلومرولیدرادراردفعمیشوند.در
بیماران��یبانارکارآمدیکلیوی،غلظتهایبالاییازاینداروها
دربیمارانتجمعمییابد.پلیمیکس��ینهااثراتنفروتوکسیک
ش��دیدیدارندومنجربهآسیبسلولهایاپیتلیومیلولهای
کلیهمیشوند.جهتمصارفسیستمیک،کلیستینمتانوسولفونات
دردکمتریدرمحلتجویزواثراتتوکسیککمتریبرایکلیهها
نسبتبهپلیمیکسینBدارداماپلیمیکسینBفعالیتموضعی
بیشتریدارد.مشتقاتمتانوسولفوناتانتشاربافتیبهترینسبت
بهاشکالپایهداشتهامافعالیتکمتریداشتهوتواناییغیرفعال

سازیاندوتوکسینراندارند.
کلیس��تینقادربهغیرفعالس��ازیتوکسینهایباکتریایی
درش��رایطin vitroم��یباش��د)ziv et al.,1978(کهاین
مسالهتوجیهگراستفادهگستردهازآنهادردرمانبیماریهای
ایجادش��دهتوسطباکتریهایگرممنفیحساسمیباشد.علی
رغماینکهاینآنتیبیوتیکس��الهامصرفش��ده،بررس��یدر
موردفارماکوکینتیکآندرطیورمحدودمیباش��د.دادههادر
موردجذبخوراکیآنمتناقضمیباش��د.بخوبیمعلومش��ده
کهجذبپائینیافاقدجذبمیباش��د.هرچنددادههایینیز
وجودداردکهنش��اندهندهس��طوحقابلتوجهیازداروبعداز
مصرفخوراکیدرجوجههایگوش��تیمیباشد.احتمالاسن

نیزرویجذبآنموثرمیباشد.
برایبررس��یفارماکوکینتیکدارودرماکیانسنینمختلف،
آزمایشیروی178جوجه)Gallus domesticus،نژاددکاب4(
درس��ن1هفتگی،1ماهگیو2ماهگیازهردوجنسانجام
گرف��تکهبهترتیب50/88±0/68، 204±1/2و4±1068
گ��رموزنداش��تند.درانج��اماینکاراز6مرغیکس��الهباوزن
1840±5گرمنیزاستفادهشد.جوجههاومرغهادرقفسهایی
)6مرغدریکقفس(نگهداریش��دهودسترس��یآزادبهآب
وغذاداش��تند.2آزمایشرویآنه��اانجامگرفت.درآزمایش
نخست85پرندهکلیستینسولفاترابهشکلمحلولهایآبی
ب��هروشوریدیوبادز1mg/kgدریاف��تکردند.نمونههای
خونیبلافاصلهقبلازتجویزداروو1/5،1،0/5،0/25،0/083،
5،4،3،2و7س��اعتبعدازتجویزداروجمعآوریگردیدند
.درآزمای��شدوم،داروبص��ورتخوراکیومحلولآبی1%وبا
دز30mg/kgتجوی��زگردیدند.نمونههایخونیقبلازتجویز
داروودر4،3،2،1/5،1،0/67،0/22،0/17و6س��اعتبعد

ازدرمانجمعآوریگردیدند.
دراش��کالنتایجاینآزمایش��اتآوردهش��دهودرجدول
ش��ماره2نیزپارامتره��ایفارماکوکینتیککلیس��تینبعداز
تجوی��زوری��دیوخوراکیبهماکیاندرس��نینمختلفارائه

ش��دهاس��ت.
درمطالعهدیگریکهرویماکیانانجامگرفت،2ساعتبعد
ازتجویزدهانی50mg/kg،حداکثرغلظتدارودرسرموصفرا

بهترتیب10/2µg/mlو5/7µg/mlتعیینش��دهاس��ت.

3-Adaptive resistance 
4-Decalb 
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ش�کل3:غلظتهايس�رميکلیستینس�ولفاتکهبهروشوریديبادز1mg/kgبهجوجههايسنینمختلف
تجویزشدهاست.*تفاوتآماريمعنيداريباP≤0/05بینجوجههايسنین1و2ماههوجوددارد؛+تفاوت

آماريمعنيداريباP≤0/05بینجوجههايسنین1هفتهو1ماهوبین1هفتهومرغانبالغوجوددارد.

شکل4:غلظتهايسرميکلیستینسولفاتکهبهروشخوراکيبادز30mg/kgبهجوجههايسنینمختلف
تجویزشدهاست.*تفاوتآماريمعنيداريباP≤0/05بینجوجههاي1هفتهومرغانبالغوجوددارد

جدول2:پارامترهايفارماکوکینتیککلیستینبعدازتجویزخوراکيووریديبهجوجههايسنینمختلفکه
بصورتمیانگین±SDنشاندادهشدهاست.

n-تعدادپرندگان؛AUC-سطحزیرمنحنيزمان– غلظت؛MRT-میانگینزمانباقیمانده؛Cmax-حداکثر
غلظتهايس�رمي،Tmax-زمانCmax؛F-فراهميزیس�تي؛*اختلافآماريمعنيداريباP≤0/05بهس�مت
پرن�دگان1هفت�هوجوددارد.̂ اختلافآماريمعنيداريباP≤0/05بینپرندگان1ماههومرغانبالغوجوددارد؛

.)n=3(اعدادمرتبطباماکیانيکهدرآنهاغلظتهايسرمياندازهگیريشدهاست §
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درهمکنشهایدارویی
پلیمیکس��ینهابواسطهبرهمزدنساختارغشاهایبیرونی
وسیتوپلاسمی،باعواملضدمیکروبیمتنوعیاثراتسینرژیسم
دارند.سینرژیسمباسولفامیدهاوتریمتوپریمبرعلیهگونههای
متنوعیازانتروباکتریاس��هازجملهگونههایمقاومپروتئوسو
سودوموناسآئروژینوزاشناساییشدهاست.کلیستیندرشرایط
in vivoب��اریفامپینیاceftazidimeبرعلیهس��ودوموناس
آئروژینوزابامقاومتچندداروییاثراتسینرژیسمدارد.بااکسی
تتراسیکلیناثراتسینرژیسمدارد.تنهانیمتا1/16دزطبیعی
ازهرکدامدرموقعمصرفترکیبیموردنیازمیباش��د.اثرات
سینرژیسمدرش��رایطin vivoباکلرامفنیکلوتاحدکمتریبا
نئومایسینبرعلیهسویههایسالمونلانشاندادهشدهاست.عمل
موضعیپلیمیکسینرادرترکیببانئومایسینیاباسیتراسین
م��یت��وانبهبودبخش��ید.هنگامیکهکلیس��تیندرترکیببا
اسپکتینومایسینبکارروداثرسینرژیسمدرباکتریکشیدارند.
طبقتوصیههایشرکتکیمیافام،مصرفهمزمانکلیستینبا
سولتریمدرآبمصرفی،موجبایجادیکپیکپلاسماییمناسب
وسریعدرمقابلعفونتهایسیستمیک،گوارشیوبیماریهای
کمپلکسباعواملچندگانهمیشود.آنتاگونیسماحتمالیدارودر
ترکیببابتالاکتامها،ماکرولیدها،تتراسیکلینها،سولفانامیدها،

تریمتوپریموکینولونهاگزارششدهاست.
درهنگامبررسیدرهمکنشهایدارویی،توجهبهشکلداروی
مصرفیازاهمیتویژهایبرخورداراست.ممکناستکلیستین
درشکلخوراکیباداروییاثرسینرژیسمداشتهباشدامادرتجویز

پرنترالهمزمان،ایندوداروباهمآنتاگونیستباشند.

حداکثرمجازباقیماندهدربافتهایطیوروتخممرغ
حداکثرمجازباقیمانده)MRLs(میزانیازباقیماندههاست
کهباروش��یاس��تانداردموردتجزیهوتحلیلقرارمیگیرد.در
اینروشممکناستمادهشیمیایییامشتقاتمادهشیمیایی
ش��املمتابولیتهایمشتقشدهازترکیباصلییاسایرمواد
ش��یمیاییاندازهگیریش��وند.دربرخیموارد،غلظتظاهری
ترکیباصلیازغلظتاندازهگیریشدهمتابولیتمحاسبهمی
گرددامادرس��ایرمواردیکمش��تقیامتابولیتبعنوانمعیار

اندازهگیریباقیماندهبکاربردهمیشود.
حداکثرمجازباقیمانده،حداکثرغلظتباقیماندهدراثراستفاده
مجازازیکمادهشیمیاییدامپزشکیتعریفمیگرددکهاین

میزانازنظرقانونیدرغذایحیوانیقابلقبولمیباشد.
حداکثرمجازباقیماندهدربافتهایمختلفماکیانوتخممرغ

درجدولزیرآمدهاست.

مطالعاتدرموردحذفباقیماندهها
دادهه��ایاندکیبااس��تفادهازموادنش��اندارش��دهبرای
colistimethate sodiumتزریق��یدرجوجههاییکروزه
وجوددارد)US FDA,1998(.جوجههایکباربااس��تفادهاز
14C-Colistimethate sodiumتیم��ارش��دندتاقدرت
0/2mg5کلیس��تینرافراهمکند.غلظته��ایباقیماندهبرای

جوجههاینرومادهقابلمقایس��همیباشند.باقیماندههاینشان
دارشدهتامدرروزهایi21،14،28بعدازتجویزدرجدولآمدهاست.
مطالعاتاستخراجینشاندادکهاکثرباقیماندههادرعضلات

بهبافتمتصلمیشوند،درحالیکهباقیماندهکمیبعدازهضم
باپروتئازاس��یدیاستخراجشد)میانگین=1/4%(.هنگامیکه
بدنبالتیمارپروتئازی،اس��تخراجآلکالینیصورتگرفت،بیش
از65%استخراجصورتگرفت.دربررسیعصارههایآلکالینی
فعالیتضدمیکروبیمش��اهدهنشد.درمطالعهدیگری،فعالیت
ضدمیکروبیدربافتهایاس��تخراجیب��اآنزیمازجوجههای
درمانشدهبافعالیتضدمیکروبیدرعصارهآنزیمیدربافتهای
گروهکنترلمقایس��هگردیدکهتفاوتیدرفعالیتضدمیکروبی

.)1998,US FDA(ایندوگروهمشاهدهنشد
مطالعهایاخیراروی15مرغتخمگذارانجامگرفتکهبادز
100000IU/kgکلیس��تیندرمانشدهبودند.حیوانات5روز
وروزان��ه2بارتحتدرمانقرارگرفتند.داروبامقدارکمیغذا
مخلوطشدهوباگاواژدهانیقبلازدفعاتغذاییصبحوعصر
دادهش��د.اینهمانروشتوصیهش��دهمیباشد.تخممرغها
درروز6،5،3جمعآوریش��دند.س��فیدهوزردههرتخممرغ
باهممخلوطش��دهونمونههات��ازمانآنالیزفریز)80-درجه(
HPLCش��دند.غلظتکلیس��تیندرتخممرغهابااستفادهاز
تعیینگردید.باقیماندهقابلردیابیازکلیس��تیندرزمانهای
مختلفنمونهبردارییافتنشد.محدودیتاساسیبهکارگیری
داروهایتجاری،رعایتدورهپرهیزدرتخممرغاست.ازآنجایی
کهکلیس��تینسولفاتخوراکیدرطیورجذبرودهایناچیزی
دارد،مص��رفدارودرطیورتخمگذارباقیماندهایدرتخممرغ
نخواهدداشت)شاهداینموضوعمطالعهارائهشدهدربالااست(.

بنابراینایندارورامیتواندرطیورتخمگذاراستفادهنمود.

مسمومیتزاییوعوارضجانبی
پلیمیکس��ینه��ابعدازتجوی��زدهانیی��اموضعیبخوبی
تحملمیش��وندامااس��تفادهسیس��تمیکمنجربهبروزاثرات
نفروتوکسیک،نوروتوکسیکواثراتبلوککنندهدرمحلاتصال
عصب-عضلهمیش��ود.بنظرمیرس��داثراتنفروتوکس��یکو
نوروتوکسیکموقتیباشندوباقطعدرمانیاکاهشدزفروکش
نمایند.کلیستیناثراتسمیکمتریدرمقایسهباپلیمیکسین
Bداردکلیستینمتانوسولفوناتفعالیتضدمیکروبیکمتریدر

مقایسهباکلیستینسولفاتدارد.
گوس��الههاییکهبادز5mg/kgپلیمیکسینBوبهروش
عضلانیتیمارشدهبودند،2-4ساعتبعدازتجویزبیحالیوبی
دردیوگروهینیزآتاکسیموقترانشاندادند.دز5mg/kgاز
پلیمیکس��ینBیامتانوسولفوناتاثراتنفروتوکسیکشدیدی
داش��تامادز2/5mg/kgاثراتحداقلیداش��ت.درآزمایشی
کهرویگوسفندانانجامگرفت1-3میشدراثرنقصتنفسی،
طی2ساعتازتجویزعضلانی10mg/kgپلیمیکسینBتلف
شدند)ziv,1981(.فرمولاس��یونجدیدیازکلیستینسولفات

جدول3:مجموعباقیماندههاينشانداردربافتهايماکیان
14C-colistimethate sodiumبدنبالیکتجویززیرجلدي

   0.2 mg  colistin potency/chickenدردز

5-Potency 
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برایتجویزعضلانیتهیهش��دهکهاثراتتوکس��یکاندکیدر
.)2005.Lin et al(موش،خرگوشوخوکداشتهاست

کلیستیندرماکیاننسبتبهکلیههااثراتسمیدارد.درفرم
سولفاتممکناستمنجربهشوکشدیدمخصوصادرگوشتیها
واردکهاگردد.بعدازتزریقاتمکررممکناستمنجربهآسیت
گ��ردد.تزریقکلیس��تیندرپرندگانپاپ��رهایبدلیلخطرات
نفروتوکسیکممنوعاست.همانگونهکهدرابتدایاینبحثنیز
اش��ارهشد،اثراتسمیکلیستینمربوطبهفرمتزریقیدارومی
باشد.لذادرطیورکهکلیستینبهشکلخوراکیوبهملحسولفات
مصرفمیگردد،انتظاربروزچنینعوارضیوجودنداردزیراجذب

رودهایدارودراینفرمتجویزبسیارناچیزمیباشد.

تجویزودوزاژ
کلیس��تینرام��یتواندرطیورتولیدکنن��دهتخممرغبرای
مصارفانسانیوگاووگوسفندوبزتولیدکنندهشیربرایمصارف
انس��انیبکاربرد.معمولادرغذا،آبآشامیدنییاغذایجانشین
ش��یربصورتخوراکیتجویزمیشود.اینترکیباتبرایتجویز
پرنترالوداخلپستانینیزبکارمیروند.ازآنجاییکهجایگزین
هایکاراتروبااثراتتوکسیککمتروجوددارد،پلیمیکسینها
بطورمعمولبرایتجویزپرنترالدرحیواناتاستفادهنمیشوند.
ب��رایدرمانعفونتهایرودهای،دزخوراکی5mg/kgهر12
ساعتتوصیهشدهاست.1000U/kg-500هر8-12ساعت

ووریدیبرایاندوتوکسمیدراسبهاتوصیهشدهاست.
کلیس��تینرامیتوانبصورتخوراکیدرماکیانوبوقلمون
استفادهنمود.دزروزانهتوصیهشدهبرایکلیستینسولفاتدر
3/75mg/kg75000میباشدکهتقریبامعادلIU/kgطیور
میباش��د.کلیستیندرغذایکاملبعنوانپرمیکسدرمانیبا
دز5kg/tonne-10ب��کارمیرود.تزریقعضلانیدارودراین
-60IU/kgدوگونهنیزممکنمیباش��ددزتجویزدرماکیان
80000میباشدکهگوشتیهانسبتبهاثراتسمیداروحساس
mgتران��د.کلیس��تینتزریقیبهجوجههای1ت��ا3روزهبادز
0/2colistin activity/chickبکارمیرود.دزتجویزعضلانی
دربوقلمونه��ایکمتراز10000IU/kg،5kg-80وبالاتراز5
کیلوگرم70000IU/kg-60میباشد.کلیستینبهدوفرمتجاری
پودرومحلولدربازاروجوددارد.شرکتکیمیافامکلیستینمایع
رابانامتجاریkimiacolist-sوبافرمولاسیونیپایداروهموژن
ارائهنمودهاست.اینترکیبعلاوهبرشفافیتازقدرتانحلالبالایی
نیزبرخوردارمیباشدودرهنگامتهیهمحلولآنتیبیوتیکی،نیازبه
همزدننداردومیتوانازاختلاطکاملویکنواختدارواطمینان
حاصلنمود.کلیس��تینمایعمش��کلاتمربوطبهرسوبدارودر
تانکآبوسیس��تمهایآبخوریمانندکلیستینپودرراندارد.
دورهپرهیزمصرفدرتجویزخوراکیداروبرایاحشاوگوشت7
روز،ودرروشتزریقی21روزمیباشد.درتجویزخوراکیدوره

پرهیزمصرفبرایتخممرغذکرنشدهاست.

کاربردهایبالینی
ب��روزپائی��نمقاوم��تضدمیکروب��یوخصوصی��اتخنثی
کنندگیاندوتوکسینها،گرایشجدیدینسبتبهپلیمیکسین
هاخصوصادرطبانس��انیایجادکردهاست.تجویزپرنترالدارو
نبایستیبیشاز5روزطولبکشدمگرآنکهعملکردکلیهبدقت
تحتکنترلباشد.نفوذبافتیپلیمیکسینهاضعیفبودهومرتبط

بااتصالوسیعباغشایسلولیوغیرفعالسازیمیباشد.

اس��تعمالعمدهضدمیکروبیپلیمیکسینهادردرمانخوراکی
اس��هالهایس��المونلاییوایکولیودرمانموضعیسودوموناس
آئروژین��وزامانندعفونتگ��وشخارجیوکراتی��تباکتریاییمی
باشد.جهتگستردهنمودنمحدودهفعالیتضدمیکروبی،درتجویزهای
موضعی،نئومایسینوباسیتراسینباپلیمیکسینBادغاممیشود.

همانگون��هک��هدرمت��ننی��زذکرش��دهکلیس��تیناثرات
ضداندوتوکسمیدربدنداردکهاینمسالهمخصوصادردرمان
حیواناتیکهدرمعرضشوکسپتیکقراردارند،نمودویژهای
مییابد.دربسیاریازبیماریها،شوکسپتیکناشیازتوکسین
ه��ادرکنارعاملعفونیقرارمیگیردوصرفامدنظرقراردادن
عاملعفونیدررژی��مهایدرمانیمنجربهنارکارآمدیدرمان
میگردد.مطالعاتاندکیدرمورداثراتضدتوکس��یکدارودر
حیواناتانجامش��دهلذادرادامهبهمطالعاتیکهدراینزمینه

درانسانانجامشده،اشارهمیگردد.
درمطالع��هایکهتوس��طMartinezوهمکاراندرس��ال
1997انجامگرفت،دریافتنددرگروهیازبیمارانکهتحتعمل
cardiopulmonary bypassق��رارگرفتهبودندودرآنها
ازکلیس��تینبعنوانازبینبرندهانتخابیمیکروارگانیس��مهای
دستگاهگوارش6استفادهشدهبود،سطوحپلاسماییاندوتوکسین
هاونیزواسطههایالتهابیTNFوIL-6کمترازگروهیبود
کهکلیستینرادریافتنکردهبودند.ازآنجاییکهاندوتوکسینها
منجربهتولیدیکسریواسطههایالتهابیمیشوند،کلیستین
بص��ورتغیرمس��تقیماث��راتضدالتهابینیزدارد.اس��تفادهاز
کلیس��تینجمعیتباکتریهایانتروباکتریاسهراکاهشداده،
کهاینخودمیتواندتوجیهگرسطوحپائینتراندوتوکسینو

سیتوکینردیابیشدهدرپلاسمایبیمارانباشد.
درمطالع��هدیگریکهتوس��طGuarnerوهمکارانروی
بیم��ارانمبتلابهس��یروزکبدیانجامگرف��ت،تجویزخوراکی
کلیس��تین،منجربهکاهشسطوحپلاسماییاندوتوکسینهاو

نیتریتونیتراتسرمگردید.
منابع:

-تجویزصحیحآنتیبیوتیکهادردرمانبیماریهایطیور،نادر
افشارمازندران،ابوالفضلعرب)ترجمه(.

-Tam et al., 2005, pharmacodinamics of polymyxin B against pseudomonas 
aeroginosa, antimicrob agents chemother

-Giamarellos- Bourboulis et al,.2003 , in vitro interaction of colistin and ri--
fampin an multidrug- resistant pseudomonas aeroginosa. J chemother 15:235

-Lin et al,. 2005, toxicity, bioavailability and pharmacokinetics of a newly 
formulated colistin.

-Antimicrobial therapy in veterinary medicine, S. giguere, fourth edition, 
2006 , Blackwell publishing

-Veterinary applied pharmacology and therapeutics,G.C brander,fifth edition,1991
-The European agency for evaluation of medicinal products veterinary medi--

cine and inspections, colistin, summary report, 2002
-Comments on residues of specific veterinary drugs,technical reports series, 2006
-www.poultrymed.com
-A.haritova, L.lashev, I.kanelov, pharmacokinetics of colistin in chicken at dif--

ferent ages, Bulgarian journal of veterinary medicine (2003),6, No 4, 245-250.
-In vitro inactivation of endotoxin by polymyxin B and colistin and colistin in 

mastitic milk, journal of veterinary pharmacology and therapeutics,1, 213-216.
-Colistin,first draft prepared by Lynn G.Friedlander, Rockville,Dieter Arnold.
-Meiji seika naisha, Ltd, 1992, colistin sulphate-establishment of maximum 

residues limits (MRLs) for veterinary medicinal products in foodstuffs of animal 
origin-B. Residue file – Application form (Annex Π). Data vet, vendargnes.

-Meiji seika kaisha, Ltd, 2000, colistin sulphate-residues in eggs following oral 
administration in laying hens, study report MJI011, data vet, vandargues, france.

-T. zahraeei, M.mahzounieh , A.saeedzadeh, the isolation of antibiotic-re--
sistant salmonella from intestine and liver of poultry in shiraz province of iran, 
international journal of poultry science 4(5): 320-322, 2005

-T.zahraeei, farashahi bonab, antibiotic susceptibility pattern of Escherichia 
coli strains isolated from chicken with colisepticemia in Tabriz province, Iran, 
international journal of poultry science 5(7):667-684,2006

-Martinez –pellus AE et al., Endogenous endotoxemia of intestinal origin dur--
ing cardiopulmonary bypass. Role of type of flow and protective effect of selec--
tive digestive decontaminaton, intensive care medicine, 1998 Jul: 24(7): 748-9

-Guarner C et al., Increased serum nitrite and nitrate levels in patients with 
cirrhosis: relationship to endotoxemia. 
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چکیده:
گسترهوسیعيازمیکروارگانیسمهاميتواننددرآبومحیطاستخروجودداشتهباشند.برخيازاینمیکروارگانیسمها
ميتوانندبالقوهوبالفعلسلامتيشناگرانراموردتهدیدقراردهند.بسیاريازاینمخاطراتراميتوانبااعمالگندزدایي
موثرومناسبازبینبردودراینراستاتاکنونازکلروترکیباتآندرگندزدایياستخراستفادهشدهاست.بایدتوجه
داشتکهمقالاتوانتشاراتاخیربرتولیدترکیباتجانبيناشيازگندزدایيباکلرواثراتسوءآنتاکیددارد.بهمنظور
رفعمش�کلاتبهداش�تيناشيازکلروترکیباتجانبيآن،استفادهازموادوترکیباتگندزدايجایگزیننظیرپراکسید
هیدروژنموردتوجهقرارگرفتهاست.اینمطالعهتاثیرنانوسیل)هیدروژنپراکسیدونقره(برمیکروارگانیسمهايشاخص
درگندزدایياستخرمطالعهشد.نتایجدالبرایناستکهاینگندزدابطورموثردردوزباقیمانده20میليگرمدرلیترقادر

بهتامینرهنمودهايمیکروبيارائهشدهتوسطسازمانبهداشتجهانيميباشد.

بررسي کاربري نانوسيل د                  ر گند                  زد                  ایي  
استخـرهاي شنا             

مقدمه:
گسترهوسیعيازمیکروارگانیسمهاميتواننددرآبومحیط
استخروجودداش��تهباشند.برخيازاینمیکروارگانیسمهامي
توانندبالقوهوبالفعلسلامتيشناگرانراموردتهدیدقراردهند.
براس��اسانتشاراتاخیرسازمانبهداش��تجهاني،بیماریهاو
عفونته��ايمختل��فميتوانندنهتنهاازطری��قمدفوعبلکهاز
راههایينظیراستفراغ،مخاط،بزاقوپوستدرآباستخرمنتشر

.(WHO, 2006)شدهوسلامتيشناگرانراتهدیدکند
آباس��تخرومحیطاطرافآنممکناستتوسطفردبیمار
آلودهشدهوزمینهانتقالآنرابهافرادسالماستفادهکنندهاز
استخرفراهمسازد.بسیاريازاینمخاطراتراميتوانبااعمال

گندزدایيموثرومناسبازبینبرد.
کلروترکیباتآنبطورگس��تردهايدرگندزدایيآباستخر
اس��تفادهشدهاست.اس��تفادهگستردهکلروترکیباتآندراین
زمینهعمدتابهدلیلس��هولتکاربريومس��ایلاقتصاديبوده
اس��ت.بااینحالبایدتوجهداشتکهمقالاتوانتشاراتاخیربر
تولیدترکیباتجانبيناش��يازگندزدایيباکلرواثراتسوءآن
تاکیددارد.دریکمطالعهبرروي114استخردرآمریکا،نشان
دادهش��دکهمتوس��طغلظتکلروفرمدرایناستخرهابهمیزان
67,1وحداکث��رآن313میکروگرمدرلیتربودهاس��ت.دریک
مطالعهنیزنشاندادهشدکهافرادغیربالغوبالغبهترتیب37و
16میليلیترازآباس��تخررادرحینشنابطورناخودآگاهوارد
سیس��تمگوارشيخودميس��ازند (Sandel, 1990).بنابراین
مواجهشناگرانحرفهايوافراديکهشناورزشغالبآنهااست،

بطورقابلملاحظهايزیاداست.
مشکلاتتنفسيناشيازکاربريکلردراستخرهايشنانیزبخوبي
موردتحقیققرارگرفتهاست.تماسهايحادومزمنکارکناناستخر
وبروزعوارضتنفس��يوحساسیتهادرمواردبسیاريگزارششده
است(Nemery et al., 2003).کوهلهامروهمکارانتاثیرافزایشي
ترکیباتناشيازگندزدایيکلردراستخرهايشنارابرتبیونجهنشان
دادند (Kohlhammer et al., 2006).دراس��تخرهايشناکهبا
کلرگندزدایيميشوند،اینترکیباتجانبيمخاطرهآمیزازطریق

بلع،استنشاقمیست،جذبپوستيبهبدنواردميشوند.
بهمنظوررفعمشکلاتبهداشتيناشيازکلروترکیباتجانبي
آن،استفادهازموادوترکیباتگندزدایيجایگزینموردتوجهقرار
گرفتهاست.درسال1995،تاثیرکمپلکسپراکسیدهیدروژنونقره
 Pedahzur)درغیرفعالسازياشریشیاکليموردمطالعهقرارگرفت
et al. 1995).عدموجودسمیتوترکیباتجانبيوتاثیرمناسب
اینگندزدابرمیکروارگانیسمهايهدف،ازمزایايکاربريآندر
گندزدایيآباس��تخرتلقيميشود.مواجهبا30میکروگرمدر
لیترازنقره،30میليگرمدرلیترپراکس��یدهیدروژنوترکیب
ایندوبهترتیب0/65،2/87،و5لوگکاهشدرغیرفعالسازي

.(Pedahzur et al. 1995)باکتریهاداشتهاست
درپژوهشيدیگراثرهمافزایيیوننقرهوپراکسیدهیدروژنبر
غیرفعلسازياشرشیاکليK-12مطالعهشدوسهلوگکاهشصورت
پذیرفت(Pedahzur et al. 1997).ازآنجایيکهمطالعاتمورديبر
رويتاثیرکمپلکسپراکسیدهیدروژنونقرهدرگندزدایياستخرهاي
شناوجودنداشت،اینمطالعههدفاصليخودرابربررسيتاثیراین

گندزدابرمیکروارگانیسمهايهدفمتمرکزنمود.

موادوروشها:
تهیهمحلولگندزدايپراکسیدهیدروژنونقره

دراینمطالعهازمحصولتجارينانوسیلبهعنوانمنبعپراکسید
هیدروژنونقرهاستفادهشد.اینمحصولتوسطشرکتکیمیافام
فرمولهوتولیدميگرددوحاوي50درصدپرکس��یدهیدروژنو
0/05درصدنقرهميباشد.نقرهبهعنواننگهدارندهوپایدارسازو

کاتالیستوتشدیدکنندهاثرپراکسیدهیدروژنعملميکند.
استفادهازنانوسیلدرگندزدایياستخر

کارامدينانوس��یلدرگندزدایيدواس��تخرشنايخصوصي
موردارزیابيواقعش��د.یکيازاس��تخرهايشنادرمحیطروباز
قرارداش��تودرفصلتایس��تانمورداستفادهقرارميگرفتو
استخردیگردرمحیطبستهودرتمامفصولموردبهرهبرداري
قرارميگرفت.حجمآباس��تخرهايش��نايروبستهوروبازبه
ترتیب31/2و27مترمکعببود.بایدخاطرنشانکردکهقبل

د                  كتر رامین نبي زاد                  ه،  د                  انشیار گروه مهند                  سي بهد                  اشت محیط -  
د                  انشکد                  ه بهد                  اشت – د                  انشگاه علوم پزشکي تهران  

Dr.nabizadeh@kimiafaamgroup.com
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ازشروعمطالعهاستخرهاتمیزوباآبپرشدندوقبلازاعمال
نانوس��یلهیچگندزدایيمورداس��تفادهقرارنگرفت.ش��مارش
میکروبيبعدازچندروزازاستفادهازاستخرانجاموگندزدایيبا
نانوسیلصورتپذیرفتوآزمونهايمیکروبيبطوردورهايانجام
ش��د.بطورکليدوزنانوسیلبرايگندزدایياستخراز20تا70
میليگرمدرلیترتوصیهشدهاست.دراینتحقیقهدفتعییندوز
نانوسیلبهمنظورحصولبهبهترینکیفیتمیکروبيبود.بنابراین
بهتدریجدوزگندزداافزایشیافتتااینکهش��اخصهايمیکروبي
مربوطهبهحدبهینهرسید.ازایندوزبهعنواندوزمبنادرسایر
تکرارهانیزبرايش��روعکاراستفادهشد.درطيپژوهشقبلاز
اعم��الگندزداوجبرانیاافزای��شدوز،نمونهبرداريمیکروبي
برايتعییندانسیتهمیکروارگانیسمهايهدفقبلازگندزدایي
انجامميش��د.هموارهدوزموردنیازبرايجبرانغلظتمصرف
شدهاعمالميگردیدوپساز24ساعتباقیماندهنانوسیلاندازه
گیريونمونههايمیکروبياخذميگردید.باقیماندهنانوسیلدر
HYP-1 آباستخربااستفادهازکیتتعیینپراکسیدهیدروژن
ش��رکتهکاندازهگیريشدهاست.پسازاندازهگیريمقدار

باقیماندهگندزدادوزجبرانيمحاسبهواعمالميگردید.

شاخصهايمیکروبيوآزمونهايانجامشده
دراینتحقیقشاخصهايمیکروبيمعرفيشدهازسويسازمان
بهداش��تجهانيدرآخریننش��ریاتمنتشرشدهاینسازمان
اندازهگیريوپایششدهاست.ذیلامختصرابهمعرفياینشاخص

وروشتعیینآنهادراینتحقیقاشارهشدهاست.
• شمارشباکتریهايهتروتروف)HPC(:اینشاخصرا
م��يتوانبهعنوانمعیاريدرخصوصوضعیتکلباکتریهاي
یکاس��تخرپذیرفت.اینش��اخصبطورکليوضعیتکیفیت
میکروبياس��تخررانشانميدهد.اینشاخصهمچنینبراي
ارزیابيفعالیتهایيکهبهمنظوربهسازيکیفيآباستخرانجام
9215Bميشوندنیزبکارميرود.اینشاخصبرطبقروش
Standard Methods for the examination of "کتاب
Water and Wastewater" بااس��تفادهازپلیتکانتآگار

وبهروشپورپلیتصورتپذیرفتهاست.
• کلیفرمهايمقاومبهحرارت:

اینشاخصبهمنظورسنجشوپایشآلودگيمدفوعيدرآب
استخرهايش��نابکارميرود.اندازهگیرياینشاخصبراساس
Standard Methods«روشتخمی��رچن��دلولهايکت��اب
»for the examination of Water and Wastewater

انجامشدهاست.
• سودوموناسآئروژینوزا:

اندازهگیريروتینودورهاياینشاخصدرآباستخرهاي
شناازس��ويسازمانبهداشتجهانيتوصیهشدهاست.دراین
تحقیقسودوموناسآئروژینوزابااستفادهازکیتسنجشمیلي

پورباشمارهکاتالوگMHA000P2Pتعیینگردید.
• استافیلوکوکوساورئوس:

گرچهاندازهگیريروتیناینشاخصتوصیهنشدهوليتعیین
آنبرايبررس��يکیفیتمیکروبيزمانيکهمشکلاتبهداشتي
درخصوصآباس��تخرموردنظرباشد،انجامخواهدشد.براي
تعیی��نآندرای��نپژوهشازمحیطکش��تزیربرطبقروش

USPاستفادهشد.
EY)Egg Yolk( ب��ا Baird-Parker Agar Base
Tellurite Enrichment

نتایج:
براس��اسیافتههايحاصلازآزمونهايمیکروبيدراستخر
روبس��ته،تغییراتش��اخصهايمیکروبيدربرابردوزباقیمانده
گندزدادرش��کلهاي1تا3ارائهشدهاست.همچنانکهدرشکل
1ملاحظهميشود،باررسیدنغلظتباقیماندهنانوسیلبه20
میليگرمدرلیتر،کاهشس��ریعيدرHPCرخدادهاس��تو
درمقادیرغلظتبیش��تراینشاخصبهصفرتقلیلیافتهاست.
نتایجحاصلازسنجش��هايمیکروبيدراستخرروبازدراشکال
4تا6قابلملاحظهاست.بهمنظورتامینشاخصهايمیکروبي
گفتهش��ده،سعيبرحفظغلظتباقیماندهنانوسیلدرحد30
میليگرمدرلیتربودوپسازآنمقدارباقیماندهبرايمطالعه
کارامديگندزدايتحتمطالعهبطورمتناسبکاهشوافزایش
ميیافت.همچنانکهدرش��کل4نیزملاحظهميش��ود،مقدار
HPCباکاهشغلظتباقیماندهاز30میليگرمدرلیتر،افزایش
داشتهاست.بااینحالبارساندنغلظتباقیماندهنانوسیلبه30
میليگرمدرلیتر،مقدارشاخصمزبوربهصفررسیدهاست.علاوه
ب��راینگرچهباکاهشغلظتباقیماندهاز30به20میليگرم
درلیتر،ش��اخصافزایشنشادهدادهوليکماکانکمتراز200 
CFU/mLتوصیهش��دهتوسطسازمانبهداشتجهانياست.
همچنانکهدرش��کل5و6دیدهميش��ود،مقادیرسودوموناس
آئروژینوزاواس��تافیلوکوکوساورئوسباتقلیلباقیماندهاز30
ب��ه15میليگرمدرلیترافزایشنش��لندادوليمقادیرهردو
ش��اخصباتامینباقیماندهنانوس��یابهمیزان20میليگرمدر
لیتربهصفررسید.درخصوصکلیفرمهايمقاومبهحرارتدوز
باقیمان��ده20میليگرمدرلیترب��رايتامینمقداررهنمودي

سازمانبهداشتجهانيکافيبود.

ش�کل1-تغییراتHPCدربراب�رغلظتهايباقیمانده
نانوسیل)استخرروبسته(

شکل2-تغییراتکلیفرمکلوکلیفرممقاومبهحرارت
دربرابرغلظتهايباقیماندهنانوسیل)استخرروبسته(
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 of water and wastewater, 21 ed. American Public Health
 .Association, Washington
Block, D., (2000), Disinfection, Sterilization, and Preser--
.vation, Lippincott Williams & Wilkins; 5 edition
 Borgmann-Strahsen, R. (2003). Comparative assessment
of different biocides in swimming pool water.  Int. Bio--
  .deterior. Biodegrad., 51(4): 291-297
 Dufour, A. P.; Evans, O.; Behymer, T.D.; Cantú, R. (2006).
 Water ingestion during swimming activities in a pool: A
.pilot study. J Water Health, 4: 425-430
Kohlhammer, Y.;  Döring, A.; Schäfer, T.; Wichmann, H.-
 E.; Heinrich J. (2006). Swimming pool attendance and hay
.fever rates later in life. Allergy ,61 (11): 1305–1309
 Nemery, B.; Hoet, P.H.M.; Norwak, D. (2002). Indoor
 swimming pools water chlorination and respiratory health.
.European Respiratory Journal, 19: 790-793
 Pedahzur,R.; Lev, O.; Fattal, B.; Shuval, H.I. (1995). The
 interaction of silver ions and hydrogen peroxide in the
 inactivation of E.coli: a preliminary evaluation of a new
 long acting residual drinking water disinfectant. Water
.Sci. Technol., 31(5-6): 123-129
 Pedahzur,R.; Shuval, H.I.; Ulitzur, SA. (1997). Silver and
hydrogen peroxide as potential drinking water disinfectant:
 their bactericidal effects and possible modes of action.
.Water Sci. Technol., 35(11-12): 87-93
Sandel, B.B. (1990). Disinfection by-products in swim--
 ming pools and spas. Olin Corporation Research Center,
.Report CNHC-RR-90-154, Arch Chemical, Charleston
WHO (2006). Guidelines for safe recreational water en--
vironments Vol. 2: swimming pools and similar environ--
.ment. WHO press, France

ش�کل3-تغییراتس�ودوموناسآئروژین�وزادربرابر
غلظتهايباقیماندهنانوسیل)استخرروبسته(

ش�کل4-تغییراتHPCدربرابرغلظتهايباقیمانده
نانوسیل)استخرروباز(

ش�کل5-تغییراتس�ودوموناسآئروژین�وزادربرابر
غلظتهايباقیماندهنانوسیل)استخرروباز(

بحثونتیجهگیري:
طبقرهنمودسازمانبهداشتجهاني،مقدارHPCدراستخر
شنابایدکمترازCFU/mL 200باشد.بنابراینطبقیافتههاي
اینپژوهش،حفظباقیماندهنانوس��یلبهمیزان20میليگرمدر
لیتربرايتامیناینرهنمودکافياست.گرچهامروزهکلیفرمکل
بهعنوانیکش��اخصتلقينميشود،روندتغییراتدرشکل2
مویدایناس��تکهافزایشدوزباقیماندهنانوسیلبهنحوموثردر
کاهشاینگونهازباکتریهاعملميکند.همچنانکهدرشکل2نیز
ملاحظهميشود،تغییرخاصيدرمقدارکلیفرمهايمقاومبهحرارت
وجودنداشتهاست.سازمانبهداشتجهانيبرايکلیفرمهايمقاوم
بهحرارتکهنمایندهآلودگيمدفوعياست،مقادیرکمترازیکدر
صدمیليلیترراتوصیهنمودهکهبنظرميرسدبخوبيباحفظدوز
باقیماندهنانوسیلبهمیزان20میليگرمدرلیترقابلتامینباشد.
همچنانکهدرشکل3دیدهشدباافزایشباقیماندهنانوسیلبه20
میکروگرمدرلیتربهشدتازمقدارسودوموناسآئروژینوزاکاسته
ش��دوبهصفررس��ید.بایدتوجهکردکهتوصیهسازمانبهداشت
جهانيبراياستخرهایيکهبطورپیوستهگندزدایيميشونددر
خصوصس��ودومونسآئروژینوزامقدارکمترازیکدرصدمیلي
لیترميباشد.بنابراینباحفظمقدارباقیماندهنانوسیلبهمیزان
20میليگرمدرلیتروبیش��ترميتوانکیفیتمیکروبيخوبي
رادراس��تخرهايشناانتظارداشت.درضمناینترکیبگندزدا
ترکیباتجانبيمخاطرهآمیزتولیدننمودهوایجادحساسیتهاي
پوستيوچشمينمينماید.ازآنجایيکهترکیباتتجاريباپایه
پراکس��یدهیدروژنخاصیتجلبککشيندارند،استفادهازیک
ترکیبجلبککشبراياستخرهايروبازبرايجلوگیريازرشد

جلبکضرورياست.

ش�کل6-تغییراتاستافیلوکوکوسدربرابرغلظتهاي
باقیماندهنانوسیل)استخرروباز(
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باوجودتحقیقاتبس��یاروسیعيکهطيسالیانمتماديبر
رويآس��یتانجامشدهاس��ت،اینمشکلهنوزهمخسارات
اقتصاديزیاديبهمرغدارانسراس��ردنیاتحمیلمينماید.

براساسبرآوردهايانجامشده،دردنیاسالانه40بیلیونجوجه
گوشتيتولیدمیشودکه20-5% اینهابواسطهآسیتميمیرند.
وقوعآس��یتدرس��الهاياخیرافزایشیافتهاس��ت.طبق
بررس��یهايس��الیانهدرانگلستان،درسالهاي2005و2006
ب��هترتیب88و130میلیونقطعهجوجهدراثرآس��یتتلف
ش��دهاند.خس��ارتاقتصاديناشيازضبطلاشههايآسیتي

درس��ال2/25،2003میلیوندلارآمریکابودهاس��ت.
خسارتاقتصاديجهانيناشيازتلفاتجوجههايگوشتي
بواس��طهآسیتسالانهبالغبر500بیلیوندلارگردیدهاس��ت.
سئوالایناست:چگونهمیتوانمواردآسیترابهحداقلرساند؟

براساسباورقدیمي،ژنتیکمقصراصليوقوعآسیتدرگلههاست
وليامروزهشرکتهايتولیدکننده،مقاومتژنتیکيگلههابهآسیت

رابالابردهاند.
درحقیقتشمارقابلتوجهيازمواردآسیت،بواسطهعوامل
میکربي)س��المونلاواي-کولاي(وآسپرژیلوسهمراهباعوامل

محیطيوتغذیهاي،حادثمیشود.
اس��یديفایرهاتوانس��تهانددرصنعتمدرنتولیداتدامي
بعنوانجایگزینيمناس��ببرايآنت��يبیوتیکهاتوجهزیاديبه

خودجلبنمایند.
اس��یدينمودنجیرهبااس��یدهايارگانی��کباجلوگیرياز
آلودگيمیکربيوقارچيآبوغذاباعثبهبودبهداشتمحیطي
میش��ود.بعلاوهاضافهنمودناس��یديفایرهابهجیرهباکاهش
میزانباکتريهايبیماریزادردستگاهگوارش،وضعیتسلامت
ورشدحیواناتراارتقامیدهد.همچنینبهاثباترسیدهاست
کهاسیديفایرهابطورموفقیتآمیزمیتواندباپاتوژنهايدستگاه

گوارشنظیراي-کولايوسالمونلامقابلهنماید.
بابدس��تآمدننتایجموفقیتآمیزحاصلازکاهشموارد
آس��یتدراثراستفادهازاس��یديفایرها،تجویزآنهاميتواند

بیشازپیشتوس��عهیابد.

آسیتدرپرندگان
س��ندرمآسیتدرگلههايگوشتيبهحدهشداردهندهاي
رس��یدهاس��توبهیکيازعللعمدهتلفاتوضبطکليلاشه

استفاد                           ه از اسيد                           ي فایرها 
د                           ر کاهش موارد                            آسيت

تبدیلگردیدهاست.آسیتبابهنمایشگذاشتنطیفوسیعي
ازتغییراتفیزیولوژیکومتابولیک،منجربهتجمعبیشازحد
مایعاتدرحفرهشکميمیشود.اینتغییراتدرپاسخبهشماري

ازعواملتغذیهاي،محیطيوژنتیکرخمیدهد.


تعریف
اصطل��احآس��یتدرحقیق��تبهتجمعمایع��اتدرحفره
ش��کمياطلاقمیش��ود.ازلحاظعلميبیماريبیش��تربعنوان

سندرمافزایشفشارریويشناختهشدهاست.
آسیتاغلبدرهفتهچهارمیاپنجمرخمیدهد.میزان
تلفاتکليآس��یتدرخطوطپدريکهدرمقایس��هباخطوط
مادريتوانایيرشدسریعتروتولیدعضلهبیشتريدارند،بالاتر

است.

آسیبشناسي
آس��یبشناس��يباناهنجاريفش��ارخونبالابینقلبو
ریههمراهاس��ت)افزایشفش��ارریوي(کهمنجربهنارس��ایي
قلبي،بالارفتنفش��ارخوندروریدهاوافزایشتدریجيولي
مف��رطمایعاتدرکبدودرنهایتنش��تاینمایعاتبهحفره

ش��کميميگردد.

علائممشخصهشامل:
.رشدضعیفپرنده
.شکممتسعشده

.تنف��سغیرطبیعي)نفسنف��سزدنتؤامباصدايغرغر
زمانيکهدرجهحرارتبالانیست(.

.سیانوزهشدن)تغییررنگپوستبهرنگآبيخصوصااطراف
تاج،ریشوبافتهايماهیچهاي(

سببشناسي
سببشناسيآسیتبسیارضدونقیضاست.معمولاعلمژنتیک
مقصراصلياینعارضهمحسوبميگردد.اماشرکتهايتولیدکننده

درتلاشبودهاندکهمقاومتژنتیکيبهآسیتراارتقادهند.
ترکی��بعواملمحیط��ي)دمايبالايمحی��ط،ارتفاعبالا،
تراک��م،کیفیتهوا(،تغذیهاي)میزانانرژیوپروتئینجیره،
نوعتغذیه(،بهداش��تی)بهداشتغذاومحیط(وژنتیکيمنجر

  D.V.M برگرد                           ان به فارسی:د                                                                   كتر محمد                                        رضا ترابی
)بخش علمی كیمیا پخش فام ( 

Dr.Torabi@kimiafaamgroup.com
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بهاینبیماريمیشود
شمارقابلتوجهيازمواردسندرمآسیتتوسطمیکروارگانیسمها
ایجادمیش��ود.اغلبباکتریهايگرممنفيبدلیللایهلیپوپلي

ساکارید)LPS(آنهابعنوانپاتوژنشناختهمیشوند.
برخيازمطالعاتنش��اندادندکهLPSبواسطهایجادتنگي
LPS.عروقریهدرطیورگوش��تيمنجربهآس��یتميش��ود
ه��ايمنتقل��هازراههوا)Airborne(کههمیش��هدرمحیط
پرورشطیورحاضرند،نس��بتمستقیميبامیزانگردوغباربا
منش��احیوانيدرس��النهايپرورشطیوردارند.برايمثالدر
صورتیکهدستگاهتنفسطیورگوشتيدرمعرضايکولايقرار

گیرد،احتمالابتلابهآسیتپنجبرابربیشترمیشود.
تحقیقاثابتگردیدهکهس��المونلاتایفيموریومدرهفتهاول
جوجهریزيمیتواندتلفاتيبیشاز79%ایجادکند.درحالیکه
بعضيازمطالعاتحاکيازآناستکهسالمونلوزهمراهباکلي

باسیلوزدرهفتههاي4تا6منجربهآسیتمیشود.
پات��وژنهايدیگرقارچها)بویژهآس��پرژیلوسفومیگاتوس(
هس��تندکهگهگاهدرمحیطزندگيپرندگانیافتميش��وند.
بیماريایجادشدهبوسیلهقارچهاکهبهپنوموني1جوجهکشي
موس��وماس��ت،ایجادکلنيهايقارچيميکندوباعثبوجود
آمدنفضاهايندولاريميشودکهمنجربهعفونتکیسههاي

ومتعاقباآسیتميگردد.
پیشگیريودرمان

دروهلهاولضرورتداردکهکهعواملایجادکنندهآسیترا
شناسایيکنیم.درارتباطباآسیتژنتیکي،محدودیتجیرهبه
کاهشوقوعبیماريکمکميکند.رش��دآهستهترپرندگانبا
کاهشاحتیاجاتاکسیژنموجبميشوداندامهايقلبيعروقي
تحملبیشترينسبتبهتامیناحتیاجاتاکسیژنداشتهباشند.
وليمحدودیتجیرهس��رعترشدراکاهشميدهدوبنابراین
تنهازمانيازلحاظاقتصاديمفیداس��تکهوقوعآس��یتبسیار

شدیدباشد.
درمواردآسیتناشيازعواملمیکروبي،استفادهازاسیدي
فایرهانتایجامیدوارکنندهايدربرداشتهاست.البته،مدیریت
مطلوبومناس��بعاملاساس��يدرکاهشمشکلآسیتوبه

حداکثررساندنعملکردگلهميباشد.

طرحآزمایش
تعدادنهصدقطعهجوجهخروسیکروزهنژادکاب500بهسهگروه

تقسیمشدند.همگيباجیرهحاويذرتوسویاتغذیهگردیدند.
درحالیکهجیرهگروهکنترلمثبتحاويآنتيبیوتیکمحرک

رش��د)AGP(بودوگروهآزمایشباجیرهمحتوياس��یديفایر
بیوترونیکSEبمیزان1/5کیلوگرمدرتنتغذیهشدند.

طولدورهآزمایش46روزبود.وزنپرندگاندرسنین35،14،
42و46اندازهگیريشد.تلفاتومشکلاتبالینيپرندگانشامل

اسهال،افسردگي،عدمتحرکو.......روزانهثبتميگردید.

مدیریتمزرعه
آزمایشدریکفارمگوش��تيباارتفاع2600مترازس��طح
دریادربولیويانجامش��د.میانگیندمايمحیطيخارجس��الن
18درجهورطوبتنسبي40%بود.پرندگانبرضدنیوکاسل،

برونشیتعفونيوگامبوروواکسینهشدند.

وقوعآسیت
وقوعآسیتباعلائمکلینیکي)نفسنفسزدن،صدايغرغر،
تاجوریشس��یانوزه،افزایشتجمعمایعدرمحوطهش��کمي(
وتلفاتناش��يازآس��یتتشخبصدادهميشدوبوسیلهکالبد

گشایيبهاثباتميرسید.

1-Brooder pneumonia

شکل1-نارساییبطنراستدرجوجهمبتلابهآسیت
)RVF(

شکل2-پرخونیشدیدعضلاتسینهدراثرآسیت

شکل3-تجمعمایعاتدرمحوطهبطنی
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نتایجوبحث
تا42روزگيهیچکدامازجوجههاعلائمبالینيقابلمشاهده
ايازآسیتنشانندادند.میزانتلفاتدر35روزگيدرگروه
هايکنت��رلمنفي،کنترلمثبتوآزمایشبهترتیب%2/04،

3/09%و2/39%ثبتگردید.
درروز42یکشیوعآسیتدرجوجههاباعلائممشخصشامل
تنفسبادهانباز،تاجوریشسیانوزه،کزکردگي،اتساعناحیه
شکميوافزایشتلفاتتا7/53%،5/26%و3/81%بهترتیب

درگروههايکنترل،کنترلمثبتوآزمایشاتفاقافتد.
میزانتلفاتگروهتغذیهش��دهباجیرهمحتوياس��یدیفایر
نسبتبهمیزانتلفاتقبلازشیوعآسیت37/27%افزایشیافت،
درمقایسهبامیزانتلفاتگروهکنترلمنفيوکنترلمثبتکه

بهترتیبرشديمعادل72/9%و41/25%داشتند.
درکالبدگشایيضایعاتمشخصآسیتمشاهدهگردید.مایع
لنفيشفافیاکهربایيرنگدرحفرهشکميمشاهدهشد.قلب
متسعش��دهبودباحضورمایعدرپریکاردیوم)هیدروپریکارد(،
کبدمتورموملتهببودوگاهيفیبرینبهس��طحآنچسبیده

بود.ریههانیزرنگپریدهیاقهوهايرنگبودند.
درپای��انهفتههفتممی��زانتلفاتگروههايکنترلمنفيو
کنترلمثبتبهترتیببه15/39%و7/53%رسیددرحالیکهتلفات

گروهآزمایشبا6/76%پایینترینمیزانتلفاتراداشت.
اینآزمایشمش��خصنمودکهاس��تفادهازجیرهمحتوي
اس��یدیفایرميتواندراهحلمناس��بيجهتکاهشخسارات

ناشيازآسیتارائهدهد.
دراینمطالعهبهاثباترس��یدکهآسیتميتواندبهعوامل

جدولشماره1:تاثیراسیدیفایربررويوزنبدنومیزانمرگومیردرجوجههايگوشتي

میکروبيبویژهسالمونلاوبادرجاتپایینتريايکولايوسایر
عواملمستعدکنندهعفونتمنسوبگردد.

نظربهاینکهجوجههاياس��تفادهش��دهدراینآزمایشدر
مقایسهبااستانداردرشدنژادکاب500رشدپایینتريداشتند

علتژنتیکيآسیتدراینجاحذفشدهبود.
بواسطهوضعیتضعیفبهداشتيفارم،تکثیرمیکروارگانیسم
هايبیماریزادرمحیطوخوراکدرحدقابلتوجهيبود.بعلاوه،
بعضيازعواملمستعدکنندهنظیرارتفاعبالاوتهویهضعیفنیز

وجودداشتکهآسیترادرگلهبیشترمينمود.
بخاطرخاصی��تضدمیکروبي،بیوترونی��کSEباعثارتقاي
بهداش��تمحیطگردیدوازآلودگيقارچيومیکروبيخوراک
جلوگیرينمود.مضافبراینکهاضافهکردناس��یديفایرهابه
جیرهباکاهشجمعیتباکتريهايپاتوژندردستگاهگوارش

موجببهبودوضعیتسلامتپرندهميگردد.
اینامرباکاهشمیزانتلفاتگروهآزمایشدرمقایسهباگروه

هايکنترلمثبتومنفيبهاثباترسید.

نتیجهگیري
درسیستمپرورشمدرنتولیداتدامي،استفادهازاسیدي
فایرهابعنوانجایگزینيبرايآنتيبیوتیکهارایجش��دهاست.
اسیديکردنجیرهباتاثیربررويدستگاهگوارشحیوانات،

بهبهداش��تعموميآنانکمکمیکند.
اسیدیفایردرکاهشتاثیراتبیماريهايگوناگونرودهاي
موفقعملکردهاستتاثیربررويمیزانوقوعآسیتسودمند

بودناینمحصولرابرايتولیدکنندگانتوجیهمينماید.
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ترکیبآنتیبیوتیکی��ااختصاصاآنتیباکتریالمعمولابر
باکتریهایگرممثبتیاگرممنفیودرمواردیبرهردوگروه
موثرمیباش��ند.ایناثربهصورتجلوگیریازرشدباکتری
)Bacteriostatic(ویامرگباکتری)Bactericide(بوده
ودرم��واردیافزایشویاکاهشمی��زانترکیباتآنتیبیوتیک
تجویزیمیتواندهرکدامازتاثیراتفوقرانشاندهدمکانیسم
عملعمدهباکتریهاازطریقاتصال)باندشدن(بهمحلموثر
)Site of action(یافاکتورموردنظردرساختارباکتری

میباشد.)شکل1(

مقدمه:
علیرغمپیشرفتچش�مگیردرکنترلبیماریهایعفونی
ازطریقرعایتپروتکلهایامنیتزیس�تیدرصنعتطیور،
هنوزبخشعمدهایازس�بدداروییاینصنعتراترکیبات
آنتیبیوتیکتشکیلمیدهند.متاسفانهمصرفبیرویهو
گاهنامناسباینداروهاموجببروزمشکلاتفراوانازجمله
مقاومتهایدارویی،باقیماندهدارو،حذفسریعداروازسبد
مصرفونظایراینهاشدهاست.هنوزهمدربسیاریازمناطق
کش�ورعدمدسترسیسریعوآس�انبهامکاناتتشخیصی
پاراکلینی�کویاعدماعتقادبهعلمنوینروزموجبمصرف
نابجایآنتیبیوتیکهاوبروزضررهایمترتببرآنمیگردد.
دراینسلسلهازمباحثضمنبررسیچگونگیعملکردتاثیر
ترکیباتآنتیبیوتیک،راهکارهایمناسبجهتبهرهگیری
بیشترومناسبترازاینداروهاموردبحثقرارمیگیرد.

 Iد                                                                              كتر مجید                                                                        سعید                                                                       فر، د                ستیار تخصصی فارماكولوژی
)مد                یر گروه تحقیق و توسعه كیمیا فام(

Dr.saeidfar@kimiafaamgroup.com

شکل 1 : محل های تاثیر د            اروهای آنتی باکتریال بر باکتری ها   

ی 
وژ

ول
اك

رم
فارماکولوژی د          اروهای آنتی باکتریال فا

د          رد          امپزشکی ) قسمت اول( 
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ای��نمحلهادرباکتریهایمختلفمتفاوتبودهوعمدتا
بش��رحذیلمیباش��د.

1(دیوارهسلولی
2(ریبوزومها

3(پروتئینهایاختصاصی
4(آنزیمها)مانندDNAتوپوایزومرازیاآنزیمDNAژیراز(

نکتهمهم:تنهااتصالداروبامحلهایذکرش��دهجهتاثر
بخشیداروکافینبودهولازماست:

1-غلظتمناس��بداروجهتاش��غالحداکثرمحلهایذکر
شدهبرایاثربخشیضروریاست)فاکتورغلظت(

2-زماناش��غالس��ایتهایعملنیزبایدمتناسبباعملکرد
داروومکانیسمهایمتعلقبهآنباشد.)فاکتورزمان(

جهتنیلبهاهدافذکرشدهتشخیصوانتخابدارویموثر
انتخابشکلمناسبدارو،فرمولاسیون،تجویزبهموقعوکافی

وبسیاریازموارددیگرضرویاست.
باتوجهبهاینکهلازماستتاآنتیبیوتیکانتخابی،براساس
فاکت��ورغلظتوزمانحداکثراثربخش��یخودراایفانماید،بر
ایناس��اسگروهبندیآنتیبیوتیکهاراازلحاظوابس��تگیاثر
بهفاکتورهایذکرش��دهموردبررس��یبیشترقرارخواهیمداد.
قبلازآنضروریس��تباواژههایMICوMBCبیشترآشنا

شویم.
همانگونهکهذکرش��دتاثی��رآنتیبیوتیکهاب��رباکتریهای
هدفازطریقتوقفرشدویامرگباکتریاعمالمیشوداز
اینرودوواژهMIC)حداقلغلظتممانعتکنندهازرش��د
باکت��ری(وMBC)حداقلغلظتکش��ندهباکتری(درمورد
آنتیبیوتیکهامصداقپیدامینماید.بنابراینجهتاثربخشی
ی��کآنتیبیوتیکدربیماریهایعفونی،اندازهگیریوتعیین
مق��دارMICیاMBCوتاثیرفاکتورهایزمان)t(وغلظت

)c(برپارامترهایفوقحائزاهمیتمیباش��ند.
بس��ته وا بهگروه باکتری��المعمول��ا آنت��ی ترکیب��ات
بس��تهب��هغلظت Time dependant(ووا بهزمان)
Con centration-dependent(تقسیمبندیمی (
لازم بتدا برایروش��نش��دنکاملاینمطلبا ش��وند.
اس��تبهص��ورتمختص��رفارماکول��وژیترکیباتآنتی

باکتری��الم��وردبررس��یق��رارگی��رد:
داروهایآنتیباکتریالپسازورودبهبدنبیمارازطرقمختلف
تحتتاثیرمکانیسمهایمختلففارماکوکینتیکسجذبگردش
عمومیخونش��دهودرسراسربدنتوزیعمیشوندبدیهیاست
هرعاملیکهبرجذبوتوزیعاینترکیباتتاثیرداشتهباشد،می
توانددرکنترلوبهبودبیمارینیزنقشمهمیایفاکندفرمولاسیون
مناس��ب،انتخابراهتجویزدارووسایرمواردیکهقبلاذکرشداز
شاخصههایموثربرکینتکیسدارومیباشد.همانگونهکهگفتهشد،
جهتموثربودنیکدارویآنتیباکتریالبرعفونتلازماستغلظت
دارودرباف��ته��دفبالاترازMICباکتریموردنظربودهوچون
اندازهگیریدارودربافتهدفچندانمیسرنیست،معمولااینکار

ازطریقخونوتاحدودیسایرمایعاتبدنصورتمیگیرد.
ب��اکنترلمیزاندارودرخونمنحن��یجذبودفعداروبه

شکلذیلترسیممیگردد.

دراینمنحنی،محورطولینش��اندهندهزمانتجویزدارو
ومحورعرضینش��اندهندغلظتدارومیباش��د.همانگونه
ک��هدیدهمیش��ودباگذش��تزمانغلظ��تدارودرخونبالا
رفت��هوپ��سازج��ذبدارو،پدیدهمتابولیزاس��یونودفعکه
ازمکانیس��مهایکینتیک��سدارومحس��وبمیش��وندموجب
کاه��شغلظ��تدارومیگ��ردد.دراینمنحن��یپارامترهای

موج��ودعبارتن��داز:
C Max-1:حداکثرغلظتدارودرخونپسازتجویز

AUC-2سطحزیرمنحنی
باتوجهبهمنحنیفوقتشریحعملکردداروهایآنتیباکتریال

وابستهبهزمانووابستهبهغلظتبهشرحذیلمیباشد.

آنتیبیوتیکهاییباعملکردوابستهبهزمان
بس��یاریازآنتیبیوتیکهانظیرگروهبتالاکتاماز)پنیسیلین
ه��ا،سفالوس��پورینه��او....(کلیندامایس��ینوماکرولیده��ا
)اریترومایس��ین،کلاریترومایس��ین،تایلورینو....(عملکردی
وابس��تهبهزمانداش��تهوتاثیرآنهاارتباطمستقیمیبازمان
اتصالداروباس��ایتعمل)محلاتصالداروباباکتری(دارد
زی��راغلظتاینداروهامعمولادرفاصلهدوتجویزبایدبالاتراز

)t>MIC(میباش��دMICمیزان
بیشترینمیزانتاثیراینداروهاهنگامیرخمیدهد
ک�همدتزمانباقیماندنغلظ�تدارودرمقادیربالاتراز
MICبرابریابیشتراز50%زمانبیندوتجویزباشد.

آنتیبیوتیکهاییباعملکردوابستهبهغلظت:
گروه��یدیگ��رازآنتیبیوتیکه��ا،نظی��رآمینوگلیکوزیدها
)نئومایس��ین(وکینولونها)انروفلوکساس��ین(باغلظتبالاتر
درمح��لتاثی��رخودقادرب��هازبینب��ردنباکتریهابودهواز
ای��نروپارامترموثرفارماکودینامیکاینقبیلداروهانس��بت
Peak/MICمیباش��د.دراینگروهبیش��ترینمیزانتاثیر
هنگامیرخمیدهدکهغلظتدارودرفاصلهدوتجویز،مساوی
یابیشتراز10برابرمیزانMICارگانیسمهدفدرمحلایجاد

عفونتباشد.
درادامهمبحثودرشمارهآیندهضمنتشریحکاملعملکرد
دوگروهداروهایآنتیباکتریال،ضمنارائهمثالهاییازهریک
نکات��یکاربردیوموردمصرفای��نگونهداروهاجهتافزایش

قدرتاثرآننیزارائهمیگردد.
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 گرد                                 آوري و تنظیم : فرزانه انصاري )عضو هیات علمي موسسه استاند                        ارد                         و تحقیقات صنعتي ایران ( 
محمد                         صاد                        ق بیابانکي: كارشناس آزمایشگاه كیمیا تست فام
د                        كترعبد                        الله نظري نیا: مد                        یر آزمایشگاه كیمیا تست فام

خلاصه
)Fusarium(هستندکهتوسطگونهايقارچبهنامفوزاریوم)تریکوتسنهادستهايازمایکوتوکسینها)دومینمتابولیت
تولی�دم�يش�وند.گونههايمتع�دديازفوزاریوموجوددارندکهگیاه�انمختلفعليالخصوصدانههايغل�اتراآلودهمي
کنند.بیشاز40گونهتریکوتس�نمتفاوتوجوددارنددرحالیکهبیش�تریندانستههايمادرمورددوگونهدياکسينیوالنول
)DON( Deoxynivalenolونیوالنول)Nivalenol )NIVميباش�دکهدرگندم،جووذرت،درسراس�ردنیایافتشدهاند.
مصرفغذايآلودهبهDOVوNIVسبببروزاستفراغ،سردرد،تبوتهوعدرانسانشدهودرحیواناتموجببروزاستفراغ
وامتناعازخوردنغذاوهمچنینتاثیربررويسیستمایمنيميشوند.میزانمجازتوصیهشدهآمریکادرموردسمومموجود
درغذايانس�انحداکثر1/0ppmودرخوراكدام10ppm-5درنظرگرفتهش�دهاس�ت.دياکس�ينیوالنولغالبابههمراه
مایکوتوکسیندیگريبهنامزرالنون)Zearalenone(کهنوعيهورمونجنسياست،وجوددارد.زرالنونبهوسیلههمانقارچي
کهDONراایجادميکند،تولیدميشود.اینگروهمایکوتوکسینهابررويدانههايغلاتيکهبافوزاریومآلودهشدهاندودر

هنگامرشدآنهادرکشتزارتولیدميشوندوبنابراینکنترلبیماريهايناشيازآنهامشکلميباشد.

تریکوتسن ها 
)Thrichothecenes(
 د                        رخوراک انسان و د                        ام

مقدمه
ق��ارچفوزاریومکهیکيازقارچهايبیماریزااس��تدرخاک
وجوددارد.اس��پورآنهوازيبودهوبسیاريازگیاهانراآلوده
ميس��ازد.زمانيکهاینقارچگیاهانيمانندذرت،گندم،جو،
برنجوس��یبزمینيراآلودهکندس��ببتولیدسمدرآنهامي
ش��ودکهن��هتنهابرايگیاه��ان،بلکهبرايانس��انوحیواناتي
کهازآنگیاهانتغذیهميکنندمضرهس��تند.اینس��مومرا
»مایکوتوکسین«مينامندکهدرآنکلمه»myco«بهمعناي
قارچوکلمه»toxin«بهمعنايس��مميباش��د.برخيازاین
مایکوتوکسینهابهخوبيشناختهشدهانددرحاليکهبسیاري

ازآنهاناشناختهباقيماندهاند.

منشاء،انواعوعوارضمایکوتوکسینها
قارچفوزاریومدارايگونههايمتنوعيميباشدودرمیزبانهاي
متفاوت)گیاهان(باتولیدتوکسینسببآلودهشدنآنهاميشود.
اینگروهازکپکهادارايویژگيهايخاصيبودهوقادربهتولید
مایکوتوکسینهايمتنوعهستندکهبرخيازآنهااستروژنميباشند،
مانند:زیرالنون)Zearalenone(کهتنظیمکنندهسیکلجنسي
درحیواناتاس��ت،)Fusarochromanones(سببتغییر

شکلاستخوانميش��ود،)Wortmannin(موجبهموراژي
ش��دیدش��دهوبافتهدفآنقلبميباشد،)Fumonisi(که
سرطانزابودهوموجبLiquifactionدرمغزاسبميشود.
ازمی��انمایکوتوکس��ینهايمتفاوتيکهتوس��طگونههاي
فوزاریومتولیدميش��وند،تریکوتس��نهاقابلتوجهميباشند
وع��وارضمختلف��يدربیماريهاایجادميکنند.برخيازآنها
س��ببهموراژيومرگميشوند،درحاليکهگروهدیگرياز
آنهادارايعلائمملایمتريبودهوس��بباستفراغ،امتناعازغذا

خوردن،سردرد،آشفتگيودرددرناحیهمعدهميشوند.
T-2Toxinتریکوتس��نهادرواقعباکشفس��ميبهنام
شناختهشدند.اینسمدرطيجنگجهانيدوموبعدازپایان
جنگس��بببروزخونریزي،درافراديکهغلاتآلودهنگهداري
شدهدرطولفصلزمستانرامصرفکردهبودند،شد.نانهاي
تهیهشدهازاینغلاتآلودهسبببروزخونریزيزیرجلديدر
مصرفکنندگانودرنهایتمرگآنانشد.اینسمبهشیرمادر
منتقلنميشودوبههمیندلیلکودکانمادرانيکهازنانهاي
آلودهاستفادهکردهبودند،آسیبيندیدند.همچنینخوراکدام
آلودهبهاینقارچدرآمریکانیزسبببروزمشکلاتيدردامهاي

تغذیهشدهباآنشدهاست.

ansari@kimiafaamgroup.com
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ازتوکسینهايدیگريکهدرگروهتریکوتسنهاقراردارند،مي
)Deoxynivalenol)DONتواندوگونهدياکسينیوالنول
ی��ا)Vomitoxin(ونیوالن��ولNivalenol )NIV(ران��ام
برد.اینس��مومدردانههايغلاتيمانند:گندم،جو،جودوس��ر
وذرتدیدهش��دهاندوزمانيکهتوس��طانس��انمصرفشوند
س��بباستفراغ،سردرد،تب،تهوع،آش��فتگيهمراهبادرددر
ناحیهمعدهميشوند.بروزاینمسمومیتدرچین،کرهواتحاد
شورويگزارششدهاست.حیواناتنیزتحتتاثیراینسمقرار
ميگیرند.برايمثالبرخیازحیواناتازخوردنخوراکآلوده
بهاینسمومخودداريميکنندوزمانيکهآنرابخورندسبب

استفراغدرحیوانميشود.
امروزهحضورتریکوتس��نه��ا)DON,NIV(دراکثرمواد
غذایي)برايمثالگندم،جووذرت(درسراسردنیابسیارنگران
کنندهش��دهاست.بعلاوهدربرخيازنقاطدنیا،مشکلدرابعاد

اپیدمیکوجوددارد،

)DON(حداکثرمجاززرالنونودیاکس�ینیوالنول
درخوراكانسانودام

ازآنجائیکهغلاتآلودهبهسمDONمشکلاتيرادرتجارت
وبازارفروشآنایجادنمودهاستبههمیندلیلحداکثرمجاز
آنتوسطمراجعقانونيدرکشورهايمختلفتعیینشدهاست.
کهدراینرابطهدرجداول1و2اینمیزاندرکشورمابرطبق

استانداردملیایرانشماره5925آمدهاست:
پایداريمایکوتوکسینها

پختوسایرفرآیندهایيکهبررويغذاانجامميگیرد،قادر
بهازبینبردنمایکوتوکس��ینهایيمانندDONوNIVدر
فرآوردههايغذایينميشوند.برايمثالDONبعدازفرآیند

تخمیردرماءالشعیرزندهميماند.
مطالع��اتمحققی��نژاپنيدرموردپایداريبرخيازس��موم
تریکوتس��نها،برايمثالنیوالنولنشاندادهاستکهزمانیکه
NIVرابهمدت45دقیقهبجوشانیم)دردماي°Cا100-120(
تماميتوکسینبهصورتدستنخوردهوبدونتغییرباقيمي
ماند.تجزیهتوکسینزمانياتفاقميافتدکهعملسرخکردنو
کبابکردندردماي°210C-150صورتگیرد.تحتشرایط
عاديپختNIVپایدارميباش��دودراثرشستش��وباآبازماده
غذایيخارجميش��ودامادرآبجوشپایداراس��توازاینروي
درغذايپختهشدهباقيميماند.درحقیقتدانشمندانژاپني
دریافتن��دکهتنهابخشناچی��زيازNIV،DONوزیرالنون
درفرآیندپختتجزیهميش��وندوقس��متاعظمآنزندهمي
ماند.همچنینNIVدرحضور»باز«یا»بيس��ولفیتسدیم«

تجزیهميشود.

شدتسمیتمایکوتوکسینها
درشرایططبیعي،DONوسایرمایکوتوکسینها،بهتنهایيدر
فرآوردههايغذایيموجودنیستندوحضورسایرمشتقاتبلافصل
آنهانیزدرافزایشسمیتشرکتدارند.نامهايشیمیایيمذکور
بطورخلاصهمشخصميکندکهقارچعاملتولیدسمميباشد.
همچنینگروههاياستاتدرموقعیتهايمتفاوتيدرمولکول
قراردارند.اینمسئلهموجببروزاثراتسميجديتري،نسبتبه
حالتيخواهدشدکهدراثرعملیکسمبهتنهایيپیشگویيمي
شد.بهعنوانمثالمحققینکیوتويژاپندرمطالعاتخودنشان
دادندکهحداقل5توکسینمختلفدرجوتولیدميشوند.چنین
وضعیتمشابهيدرموردT-2 ToxinوDASنیزوجودداردکه
یکخانوادهازتوکسینهادرافزایشسمیتشرکتميکنند.
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ازس��ويدیگریادآورميش��ودکهفوزاریوم،همانقارچي
اس��تکهتولیدکنندهاس��تروژنگیاهي)هورمونجنس��ي(یا
همانزیرالنونميباش��د.زیرالنونبههمراهDONدرگندم،
جووذرتوجوددارد.ایناس��تروژنگیاهيدرس��یکلجنسي

حیواناتتاثیرسمينميگذارد.

DASوT-2Toxin
دوگونهازتریکوتسنهايدیگريکهموردتوجهقرارگرفتهاند،
Diacetoxyscirpenol)DAS(وT-2Toxin:عبارتنداز
ک��همانن��دDONبهتکراردردانههايغلاتپیداش��دهاندو
زمانيکهازطریقخوراکویاتماسپوس��تيواردبدنش��وند

بسیارسميميباشند.
مس��مومیتح��اددراثرمص��رفاینس��مومدرمناطقياز
هندوستانگزارششدهاست.آلودگيخوراکدامبهاینسموم
موج��ببروزضایعاتدهانيوکمتحرکيدرحیوانميش��ود.
ازعلائ��معمدهآنميتوانب��ههموراژيیاخونریزيازروده
کوچکنیزاشارهنمود.برايمثالدوزيمعادل1/2میليگرم
بهازاءوزنبدنحیوان)LD50=1/2(،موجبمرگ50درصد
T-2ToxinنیزتاحدوديباDASازآنهاش��د.توکس��ین
ارتباطداردوحتيدرمقایسه،دارايسمیتبیشتريميباشدو
LD50آن0/37میليگرمميباشدکهنشانهسمیتبسیارزیاد
آناست.خوشبختانهمقدارT-2ToxinوDASدرغلاتدر

حدينیستکهبرایسلامتانسانهمخاطرهآمیزباشد.

جلوگیريوکنترلآلودگي
گونههايقارچفوزاریومکهموجبآلودگيغلاتميش��وند،
قارچمزرعهاي)Field fungi(نامیدهميشوندزیراآلودهشدن
گیاهدرمزرعهصورتميگیردباتوجهبهاینکهاسپورقارچها
ازجملهقارچفوزاریومبهآسانیپراکندهمیشوندبنابرایندر
صورتآلودهشدنمزرعهبهگونههایقارچمزبور،دانه،ساقهو
برگغلاتآلودهشدهوباعثایجادتوکسینمیگردد.بههمین
دلیلبرایجلوگیریازآلودگیقارچیوتش��کیلتوکس��یندر
موادغذاییموردمصرفانسانویاخوراکدامازروشهایزیر

میتواناستفادهکرد:
1-اس��تفادهازبذرهایاصلاحش��دهغلاتکهنسبتبهقارچ
مقاومباش��دنیزمیتواندبهعنوانیکیازراههایپیش��گیریاز

آلودگیمحسوبشود..
2-استفادهازموادشیمیایی)قارچکش(نیزیکیازراههاي
مورداس��تفادهمیباش��داماباتوجهبهپراکندگیآس��اناسپور
قارچهانتایجمطلوبینخواهدداشتزیرامحاسبهمقدارمحصول
ومیزانقارچکشیکهبراساسآنبایداسپريصورتگیردبه
آسانيامکانپذیرنميباشدازسویدیگرموادشیمیاییموجب
آلودگیمحیطزیستشدهوباقیماندهآنهادرمحصولمیتواند

مخاطراتیرابرایانسانودامبههمراهداشتهباشد.
3-اساس��یترینراهبرایجلوگی��ریازآلودگیموادغذایی
بهتریکوتس��نها،کنترلش��رایطرشدقارچوتولیدتوکسینبا
رعایتکلیهنکاتبهداش��تیوهمچنی��نکنترلدماورطوبت
درس��یلوهاوانبارهاینگهداریغلهمیباش��د.زیرابارعایت
نکاتبهداشتی،امکانوجوداسپورمحدودمیگرددوباکنترل
دماورطوبتامکانرش��دوتکثیرقارچوتولیدتوکسینازبین

خواهدرفت.

Refrences:
1- Official Journal of the European Union 

20.12.2006 L 364/6-24, mmission regulation (EC) 
NO 1881/2006. Setting maximum levels for certain 
contaminants in foodstuffs.

2- Chester J.Mirocha, Third Joint FAO/WHO/
UNEP. International conference  onmycotoxins, 
Tunis, Tunisia, 3-6 March 1999.

3-استانداردملیایرانشماره5925،خوراکانسانودام
– بیشینهرواداریمایکوتوکسینها،سال1387.

Aساختمانمولکولیتریکوتسننوع

Bساختمانمولکولیتریکوتسننوع

ساختمانمولکولیزرالنون
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پلتسازي:
پلتسازيعبارتستازتبدیلذراتریزمواداولیهدانطیوربه
شکلتودهمتراکم.پلتسازيدرسال1920دراروپاوامریکا
آغازشدوبسرعتجایگاهخودراپیداکرد.امروزهبیشترغذاي
طیوردرسرتاسردنیابصورتپلتشدهاست.بنابراینپلتسازي

اهمیتویژهايدارد.
دلایلزیاديوجودداردکهفرآیندساختپلتراتوجیهميکند.مزایاي

ساختپلتراميتواندردوگروهاصلیذیلدستهبنديکرد:

پرورشدهندگانطیور:
نیازبهفضايکمتربرايانبارشونگهداری
نیازبهکانویرهايکوچکتربرايجابجائي

کاهشدرقیمتتمامشدهدان
)Segregation(کاهشاحتمالتفکیکوجداشدناجزایدان

کاهشدراحتمالآلودگيدان
کاهشضایعاتخوراک

تخلیهآسانظروف
حملونقلآسان

کاهشهزینهحملونقل
تولیدگردوغبارکمتر

طیور:
کاهشزمانوانرژيلازمبرايدریافتغذا

یکنواختيبیشترموادغذائيدربدن
کاهشاحتمالآلودگیباکتریایيوقارچيازطریقخوراک

یکنواختياجزاءتشکیلدهندهخوراک
افزایشراندمانهضمغذا

کاهشضریبتبدیلغذائيدرطیورگوشتيوافزایشرشدآنها

مواردموثردرفرآیندپلتسازي:
1-موادخام/خمیر:• اندازهذرات
• شکلذرات

• دانسیتهمحصول
• رطوبتمحصول

• اهدافپلتسازي

2-دستگاه:• قالب
• رول

• سرعتقالب
• فاصلهرولها
3-کنترلفرآیند:• مشروطسازي

• ذراتریز
• اضافهکردنمایعات

فرآیندساختپلت:
فرآیندساختپلتشامل3مرحلهاست.درمرحلهساختپلت

نیزمانندمرحلهاختلاط،بایدعملیاتکنترلکیفیتاجراشود.

1-حالتدهی،فرمدهی،شکلدهی
co(درای��نمرحلهابتداعملیاتیتحتعنوانمش��روطکردن
nditioning(ص��ورتمیگی��ردکهبهمعنيافزایشرطوبت

برايتعدیلوپخشیکنواختآنميباشد.
مشروطکردنباعثميشودکهخمیرقابلیتشکلگیريبه

پلتپیداکردهواصطکاکدرحینپلتسازيکاهشیابد.
معمولابایدرطوبتبهمیزان6-4% بهخوراکطیور)کهحاوي
مقادیرزیاديذرتاست(اضافهشودتابتوانآنرابشکلپلتدر

آورد.مقداررطوبتبایدبهدقتتنظیمشود.
درمش��روطکردن،پوره82oC-60حرارتميبیندکهاین

مزایای استفاد               ه از فرم پلت د               رخوراک طيور 

مقدمه:
پلتشکلفشردهومتراکمتشکیلشدهازمواداولیهدانطیوربودهکهامروزهبهفراوانیمورداستفادهقرارگرفته
وعلیرغمتاریخچهنس�بتاکوتاهخود)ازس�ال1920تاکنون(جایگاهمهمیدرصنعتخوراكداموطیوربهخود
اختصاصدادهاس�ت.برآوردش�دهاس�تکهبیشترخوراكمصرفیطیوردرجهانبهشکلپلتبودهوباتوجهبه

مزایایفراوانپلتکهدراینمقالهبهآناشارهخواهدشداینروندروبهافزایشمیباشد.
دریکمطالعهانجامگرفتهمشخصشدکهدریکنژادگوشتی،مصرفجیرهپلتشدهبیشترازجیرهآردیبوده
ودرنتیجهافزایشوزنبیش�تریبهدس�تآمدودرنتیجهضریبتبدیلغذادرکلدورهبرایجیرهپلتش�ده

بهترازجیرهآردیبود.

گرد                آوری : شیرین زمرد                یان ، كارشناس ارشد                مد               یریت صنعتی
  )مد                یر كنترل كیفی  و عضو R&D كیمیا فام(

zomorrodian@kimiafaamgroup.com
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حرارتباعثژلاتینهشدنآنميشود.
مشروطکردنبهدوصورتميتواندانجامشود:

الف(بااستفادهازرطوبتسرد
ب(بااستفادهازبخار

درمش��روطکردنبابخارهمزمانحرارتورطوبتمناسب
بهخمیرمحصولمیرسد.

اهدافاصليمشروطکردنبابخار:
-مقدارظرفیتبیشتر
-کاهشمصرفانرژي

-بهبودعمرقالبورولها
-شکلدادنبهذراتخمیر

-ساختپلهايرطوبتي
-ژلاتینهکردننشاسته

-کاهشآلودگيباکتریایي
-جبراناتلافرطوبتاحتمالي

-کاهشهزینهتولید
-کاهشایجادذراتریز
-افزایشمقاومتپلت

-استفادهازبخاربعنوانیکروانکنندهبرايکاهشاصطکاک
درحینپلتس��ازيپسازمش��روطکردنشکلدهیصورت
م��یگیردکهمعمولاًش��کلدهيبهپل��تدرلولههاوقالبهای

مخصوصانجاممیشود.

2-اضافهکردنچربي:
اضافهکردنتا0/5%چربيبهپلتچندهدفدارد:

اول:چربيباعثافزایشکالريخوراکمیشود.
دوم:اضافهکردنچربيبهکنترلگردوذراتخوراکپلتشده

کمککردهوباعثنگهداريبهترجیرهفرمولهشدهمیشود.
س�وم:چرب��يحاصل��هازپیهحیوانات،گری��سزرد،چربي
ئیدرولیزشدهوروغنیابهپلتهايخنکشدهاضافهميشود

ویادرزمانخروجپلتازقالبرويپلتداغاضافهمیشود.

3-سردکردنپلت:
حرارتحاصلازفرآیندوآباضافيحاصلازمشروطکردن

بایدازپلتحذفشودتاپلتهايتولیديفاسدنشوند.
ا5کاهشبیابد.سردکردن

oCحرارتپلتهايتولیديبایدتا
مناس��بباعثکاهشرطوبتمیشودتامقداررطوبتبهمقدار

مناسبخمیرخوراکبرسد.

کیفیتپلت:
براس��اسکیفیتتولیدپلت،برخيپلتهاممکناس��تبه
ذراتبس��یارریزيبشکند.کارخانجاتاغلباینذراتریزرا
جداميکنند.اینذراتميتوانندمجدداًبهظرفخمیرباز
گرداندهش��وندتادربچمشابهس��اختپلتاس��تفادهش��ود.
کارخانجاتاغلبکیفیتپلترابهدوروشارزیابيميکنند:
:PDI)Pellet Durability Index(iشاخصمقاومتپلت)الف

اینشاخصعبارتستازاندازهگیريشکلومقاومتپلتهاکه
عبارتستازنسبتیازپلتهاکهپسازتکاندادنفیزیکیپلتهادر
مدتزمانمعینیسالمباقیمیمانند.پلتهایتولیدیبایدتاحدممکن

سفتومحکمبودهبطوریکهدربرابرتکانهایشدیدمقاومباشند.
ب(اندازهگیريدرصدپلت:

ای��نش��اخصارزیابيراندمانفرآیندس��اختپلتاس��تو

ش��اخصيازفرآین��دبرايکارخانجاتمحس��وبميش��ود.
اینارزیابيدرصدپلتهايس��المرادرهرنقطهازپروس��ه

مش��خصميکند.
درخ��وراکطی��ورPDIبایدحداقل90%باش��دونیزوجود

80-65%پلتسالمنیزمقدارقابلقبولميباشد.

بطورکليمیتوانگفتکهکیفیتپلتتحتتاثیرعوامل
زیرميباشد:

• فرمولاسیون)%40(:
اجزاءتشکیلدهندهپلتنقشبسیارمهميدرکیفیتپلترا
بازيميکنند.بعنوانمثالنشاسته،فیبرها،موادمعدنيوچربي
درموادتشکیلدهندپلتوجوددارند.نشاستهوپروتئینبطور
طبیعيداراينیروهايچسبندگيميباشند.گندم،جووکانولا
ازطریقپیوندهايفیزیکيوشیمیائيداراينیرويچسبندگي
هستندوباعثافزایشکیفیتپلتميشوند.ذرتسویاداراي

نیروهايچسبندگيکمتريهستند.
دربس��یاريازمواردجیرهطیوربراس��اسحداقلقیمتتمام
شدهوبدونتوجهبهقابلیتپلتشدنآنهاصورتمیگیردولي
افزایشکیفیتپلتبااستفادهازاجزايمناسبمقرونبهصرفه

ترمیباشد.
• اندازهذرات)%20(:

کاهشاندازهذراتباعثمیشودکهسطوحبیشتريدرمقایسه
باحجمپلتدرکناریکدیگرقرارگیرد.ذراتریزترنقاطتماس
بیشتريدرواحدوزندارنددرهمینحالنفوذحرارتورطوبت
بهداخلپلتومرکزآنباکاهشسایزاجزايآنسریعترصورت
ميگیرد.علاوهبراینتنوعسایزدرموادتشکیلدهندهپلتبه
نسبتاستفادهازاجزايیکنواختویکاندازهباعثایجادپلت

باکیفیتبهتريميشود.

• مشروطکردن)%20(:
یکيازموارداهمیتمشروطکردنبابخارافزایشکیفیتپلت
ميباشد،زیرامشروطکردنبابخارمقاومتپلتراافزایشداده
ومق��دارذراتریزراکاهشمیدهد.عل��اوهبرآنباعثکاهش

مصرفانرژيميشود.
• مشخصاتقالب)%15(:

ضخامتقالببراساسقطرمنافذآنیکيازفاکتورهايموثر
درکیفیتپلتاست.

• سردکردنوخشککردن)%5(:
عملیاتس��ردکردنوخشککردنبهافزایشماندگاريپلت

کمکقابلتوجهيميکند.
براس��اساصلذکرشده60%کیفیتپلتتحتتاثیرمراحل
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قبلازورودخمیربهمرحلهمشروطسازيميباشدواگرمرحله
مشروطسازيرااضافهکنیمتازمانورودخمیربهمحفظهقالب

دستگاهساختپلت80%کیفیتپلتتعیینشدهاست.

پلتسازيدوبل:
پلتس��ازيدوبلبرايافزایشکیفیتمحصولانجاممیشود.
دراغلبمواردفرآیندهايپلتس��ازينميتوانندمستقیماًاثر
کافيبرايساختپلتيباکیفیتبالاداشتهباشند،بنابراینپلت

سازيبصورتدوبلانجاممیشود.

چسبندگيدرپلت:
چسبندگيدرپلتپروسهاياستکهمواددرکنارهمبوسیله
فعلوانفعالاتشیمیائيیافیزیکيدرکنارهمقرارميگیرند.
اینپروسهباذوبموادیابابکاربردنیکچسبدربینآنهابه
انجاممیرس��د.البتهدرپلتسازيازچسبهابندرتاستفاده
میش��ودوتلاشميش��ودکهباکنترلحرارتورطوبتباعث
فعالشدنچسبهايطبیعيموجوددراجزايتشکیلدهنده

خوراکشوند.

تئوریهايمختلفيبرايمکانیسمچسبندگياجزايپلت
اثباتشدهاستکهشامل:

:)Mechanical  Interlocking(1-بهمپیوستگيمکانیکي
دراینحالتموادچس��بندهدربینس��طوحزبرجریانپیدا
کردهوپسازس��فتش��دناجزاءتشکیلدهندهخوراکرادر

کنارهمقرارميدهند.
:)Diffusion(2-انتشار

براساسانتشار،پلیمرهايبینسطوحدرزمانيکهموادگرم
ميشوندودمايپلیمربهبالاترازدمايتغییرحالتشیشهمي

رسد،بینسطوحمنتشرميشوند.
:)Absorption(3-جذب

عبارتس��تازجذبموادچسبندهبعلتنیروهايبیناتميو
ملکوليبینسطوحموادچسبندهوسوبسترا.ایننیروهاشامل
پیوندهايیوني،کووالانس��ي،ئیدروژني،دوقطبيوواندروالس

ميباشد.
درنمودارهاتاثیراس��تفادهازدرصدهايمختلفخوراکپلت
شدهدرضریبتبدیلغذایيطیورووزننهایيطیورمشخص

شدهاست.

References:
1. Behnke, Keith C., Processing Factors Influencing 

Pellet Quality, http://www.engormix.com/ , Accessed 
Aug. 2008

2. Zinn, R.A., A Guide to Feed Mixing, http://Ani--
malsciance.ucdavis.edu, Accessed Dec. 2008.
3.خجس��تهشلمانی،ساسان،ش��یوازاد،محمود،تاثیرشکلپلتو
آردیجیرههایمتداولبرعملکردس��ویهگوشتیآرین،مجلهعلمی

پژوهشیعلومکشاورزی،سالسیزدهم،شماره1386،1
4.برکتین؛محمدرضا،پوررضا؛جواد،اثرجایگزینیپلتچس��بان
پروتئین��یبهجایپودرماهیب��رقابلیتهضمموادمغذیوعملکرد
درجیرهجوجههایگوشتی،علوموفنونکشاورزیومنابعطبیعی،

شکل:یکدستگاهساختپلتسال12،شماره43)ب(،بهار1387
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مقدمه
س��لامتدهانودندانیکيازمواردمهمدستیابيبهبهداشت
عمومياستکهدرسلامتکليافرادجامعهتاثیربهسزائيدارد.
پوس��یدگيدندانهمچنانیکيازشایعترینبیماریهایياستکه
جامعهانسانیراتحتتاثیرقرارمیدهدودربیناقشارجامعهباهر

نژاد،جنس،سنوردهاجتماعيمشاهدهمیشود.
تحقیقاتوبررسیهانشاندادهاستکهموثرترینراهمقابلهبا
اینبیماریهاپیشگیريازآنميباشد.سایربیماریهابطورمستقیم
نقشيدرایجادپوسیدگيدندانندارندامابطورثانویهدراثراستفاده
ازدارویابدوندارومثلادربیماريعصبيو....باعثميشونددندانها
تمایلبیشترينسبتبهپوسیدگيداشتهباشند.بهترینراهبراي
پیشگیريازپوسیدگي،مقاومسازيدندانهاميباشد.مقاومسازي
دندانهادرواقعروشهایيميباشندکهازطریقآنهازمینهمساعد
برايرشدباکتریهاازبینمیرودوهمچنینمیتواندندانهارادر
مقابلپوسیدگيتقویتکرد.یکيازروشهايمقاومسازيدندانها

استفادهازفلورایدميباشد.
فلورایدیکمادهمعدنيطبیعياستکهدرپوستهزمینوجود
داردودرطبیعتبهوفوریافتميشودازموادمهمدرساختمان
مینايدندانميباش��دودراس��تخوانهاودندانهايدرحالرشد
کودکانتجمعکردهوبهسفتشدنمینایدندانهاقبلازپیدایش
آنهاکمکمينماید.فلورایددراستحکاممینايدندانبزرگسالان
نیزموثرميباشدوهرچقدرمیزانآندرمینابیشترباشددندان
مقاومترميش��ود.بنابراینبایدبهطرقمختلفمقداراینمادهرا
درمین��اافزایشداد.بههمینجهتاغلببهمنظورجلوگیرياز
پوسیدگيدندان،فلورایدرابهآبآشامیدنياضافهميکنند.مطالعات
نشاندادهاستاحتمالبرعدمپوسیدگيدندانهادرافراديکه
درسنینرشدآبحاويفلورایداستفادهمیکنند،یکسوم
افرادياستکهآببدونفلورایدمصرفمیکنند.فلورایدنهتنها
برايکودکانبلکهبرايتمامسنینسودمندميباشدومصرفآن

برايجلوگیريازپوسیدگيدندانبطورروزانهتوصیهمیگردد.
فلورایدموجوددرآبآشامیدنيبهترینراهبرايتقویتدندانها
درمقابلپوس��یدگیميباش��دوليبدلیلکمبودنمیزانآندر
آبمصرفيماکهدرحدود0/4ppm_ 0/3ميباش��د)حدلازم
1ppm(بایدازروشهايدیگربرايافزایشاینمادهدرمینايدندان
استفادهنمود.اصطلاحفلورایدتراپي1درحقیقتهمانمقاومکردن
دندانهاازراهدهاناس��تویکیازراههایآناستفادهازدهانشویه
هایحاویفلورایدمیباشدکهبعنوانیکمکملمیتواندباعث
مقاومش��دندندانهاشود.ش��رکتداروسازيکیمیافامباتوجهبه
اولویتامرپیش��گیريدردندانپزشکيوباتوجهبهمزایایفلوراید
اقدامبهتولیدمحصولجدیددهانشویهبهنامدهانشویهنانوسیل

D1i+Fنمودهاست.

ترکیباتومکانیسماثر:
دهانش��ویهنانوس��یلD1i+Fیکفرمولاس��یونترکیبياز
هیدروژنپراکس��ایدوس��دیمفلورایدميباشدکهضمنداشتن
اثراتآنتيس��پتیکي،اکس��یژنرس��انيبهبافتهايدهانيو
خاصیتضدپوس��یدگيباعثافزایشس��لامتده��انودندانو
نیزاحس��اسخنکيوتازگيدردهانمیگردد.باتوجهبهاینکه
هیدروژنپراکسایدبعنوانمادهموثرهدردهانشویههاباخاصیت
ضدالتهابلثه/ضدپلاکدندان2ونیزجهتشستشویجراحات
وبافتهایعفونیدهان3موردتائیدFDA)سازمانغذاودارو
آمریکا(قرارگرفتهاست،دهانشویهنانوسیلD1i+Fنیزبدلیل
دارابودنهیدروژنپراکسایدبعنوانیکدهانشویهموثرومناسب

دربیماریهايالتهابیبافتمحیطیپریودنتال4کاربرددارد.
هیدروژنپراکسایددارايخواصسفیدکنندگيوازبینبرنده
لکههايدندانينیزميباش��دوهمچنینبدلیلخواصاکسید

کنندگيباعثازبینرفتنبويبددهانمیگردد.
هیدروژنپراکس��ایدبادومکانیسماثرمتفاوتبشرحذیلبر

رويپلاکهايدندانيموثرميباشد:
1-بدلیلخواصآنتيمیکروبیالونیزآزادسازياکسیژناز
تکثیرجمعیتمیکروبيغیرهوازيموثردربیماریهايپریودنتال

جلوگیريمينماید.
2-بدلیلخاصیتجوش��ان5وایجادحباب6بررويس��طوح
دنداني،اثراتپاککنندگيمکانیکيویاسس��تکردنپلاک

هايمیکروبيرانیزداراميباشد.
همچنینهیدروژنپراکس��ایدبعنوانی��کمنبعآزادکننده
اکسیژنباعثافزایشسرعتترمیمزخمهاواولسرهايدهاني،
ازبینبردنوکاهشمیزانالتهاباتبافتهايدهاني،جلوگیري
ازتشکیلپلاکهايدندانيوبیماریهايپریودنتالازطریقاثرات
باکتریوسیداليبررويمیکروارگانیسمهايغیرهوازي)پاتوژن

هايدهاني(میگردد.
لکههايدنداني7ناش��يازوج��ودمولکولهاوکمپلکسهاي
آب��يباوزنمولکوليبالاميباش��ندکهطولموجهايخاصياز
نوررامنعکسمينمایندوباعثتغییررنگوتیرهشدندندان
ميش��وند.هیدروژنپراکسایدباتجزیهاینمولکولهايپیچیده
آليوتبدیلآنهابهمولکولهایباوزنمولکولیپائینباعثکمتر
شدنمیزانانعکاسنورودرنتیجهکاهشویاحذفلکههاي

رنگيرويمینايدندانمیگردد.
بويبددهانناش��يازوجودترکیباتحاويس��ولفورفراربه
فرمS-H)گروههايسولفیدریل(ميباشدکهترکیباتاکسید
S-Hکنندهازقبیلهیدروژنپراکسایدباعثاکسیدشدنگروه
پروتئینهاوتبدیلآنهابهگروهS-Sش��دهودرنتیجهباعث

ازبینبردنبويبددهانمیگردد.
1)Fluoride therapy                                                                           4)Periodontal disease            7) Dental  Stains    
2)Anti gingivitis / Anti Plaque                                                        5)Effervescent 
3)Debriding & Wound Cleanser  for  Oral  mucosal Injury           6)Bubbling

Nanosil D1i+F

محافظ سلامت د                 هان و د                 ند                 ان 

د                 هانشویه آنتی باکتریال )حاوی هید                 روژن پراکساید                  و سد                 یم فلوراید                 (
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گرد                آوری و تنظیم: د               كتر مریم ربیعیPharm.D)عضو R&D كیمیا فام(

Dr.rabie@kimiafaamgroup.com
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فلورای��دموج��وددردهانش��ویهنانوس��یلD1i+Fاث��رات
ضدپوس��یدگيراازط��رقمختلفاعمالميکن��د.فلورایداز
طری��قتجمعدربزاقوپلاکهايدندانيس��ببافزایشروند

رمینرالیزاسیون1مینامیگردد.
رمینرالیزاسیوناصطلاحابهپروسهایگفتهمیشودکهدرآن
موادمعدنیموجوددرمینایدندانکهدرزماندمینرالیزاسیون
ازمیناخارجشدهبوددوبارهبهدنیابازمیگردد.مهمترینماده
معدنیموجوددرمینایدندانکمپلکسهایفس��فاتکلسیم
میباش��د.پوس��یدگیدندانهاتوس��طنوعخاصیازباکتریهای
تولی��دکنندهباکتریهايکاریوژنی��ک2ایجادمیگردد.محتویات
معدنيدندانهابهافزایشاس��یدناش��يازتولیداسیدلاکتیک
حس��اسميباش��ندودندانهادائمادرپروسهدمینرالیزاسیون3
ورمینرالیزاس��یونبابزاقدهانقراردارند.زمانیکهpHسطح
دندانبهزیر5/5کاهشپیداميکندپروس��هدمینرالیزاسیون
س��ریعترازرمینرالیزاس��یوناتفاقميافتدکهباعثجداشدن
موادمعدنيازس��طحدندانش��دهوپوس��یدگيایجادمیگردد.
کاهشpHدرحدفاصلپلاکدندانباعثآزادشدنفلورایداز

پلاکهايدندانيميشود.
فلورای��دآزادش��دهوفلورای��دموجوددرب��زاقبهمراهاملاح
کلس��یموفسفاتسببرمینرالیزاسیونوایجادمیناباساختار
کریس��تاليومقاومشدهکهنس��بتبهاسیدهامقاومميباشد.
پروس��هدمینرالیزاسیونورمینرالیزاسیوندرتمامطولزندگي

یکدندانادامهپیداميکند.

فلورایدهمچنینباجلوگیريازفعالیتباکتریهايکاریوژنیک
کهباعثمتابولیزهشدنکربوهیدراتهاوافزایشتولیداسیدمي
ش��وندخواصضدپوس��یدگيدندانرااعمالميکند.مطالعات
آزمایشگاهينشانمیدهندکهموجودبودنمقدارکمامامداوم
فلورایدسببکاهشتولیداسیدتوسطنوعخاصيازباکتریهاي

کاریوژنیکبنامStreptococcus   Mutansميشود.
فلورای��دموج��وددرآبآش��امیدنيوناش��يازمص��رف
دهانشویههاودیگرمحصولاتدهانودنداندربزاقدهانذخیره
میگردد.بنابراینبزاقدهانباآزادس��ازيغلظتمداومودرحد
مجازفلورایددرپلاکهايدندانيودرپروس��هرمینرالیزاسیون
بعنوانمهمترینمنبعذخیرهدرجلوگیريازپوس��یدگيدندان

عملميکند.

نتیجهگیری
باتوجهبهاهمیتسلامتدهانودنداندربهداشتجامعه
وباتوجهبهمزایایس��دیمفلورایددرکاهشپوس��یدگیدندان
وخواصهیدروژنپراکسایددرکاهشبیماریهایالتهابیلثه
مصرفروزانهدهانش��ویهحاويفلورایدنانوس��یلiD1i+Fپس
ازمس��واکوبهویژهقبلازخ��وابتوصیهمیگردد.حداقلنیم
س��اعتپسازاستفادهازدهانشویهبایدازخوردن،آشامیدنو

یاشستشويدهانخوددارينمود.
مطالعاتانجامشدهحاکیازآناستکهفلورایدپوسیدگیدندان
رادردندانهایشیریبهمیزان50%-40%ودردندانهایدائمي
بهمیزان60%-50%کاهشمیدهد.بنابرایناستفادهازفلوراید

درهمهسنینتوصیهمیگردد.
D1i+Fکلیهاثراتضدمیکربيفرمولاس��یوندهانشویهنانوسیل
موردبررسيوآزمایشقرارگرفتهواثراتباکتریوسیدالایندهانشویه

بررويمیکربهاي:

• Neisseria  meningitidis 
• Haemophilus  influanzae
• Streptococcus  pyogenes
• Streptococcus  pneumoniae
• Escherchia   coli
• Bordotella  bronchiseptica
• Pseudomonas  aeruginosa
• Klebsiella  pneumoniae
• Candida  albicans
• Staphylococcus  aureus

تائیدگردیدهاست.

 References:
1.Title 21… food and drugs chapter I …food and drug administration department of health and human services sub--

chapter D… drugs for human use.
2.Recommendations for using fluoride to prevent and control dental caries in the United States     August  17, 2001/50  

( RR14) ; 1-42
3.Mouthrinse composition containing hydrogen peroxide and fluoride   United States patent 4684517
4.Mouthrinse and method of preparation US patent 5174990 Issued on December 29,1992
5.Daneshnameh . roshd . ir /mavara/mavara-index . php     
6.www.behvazan.com/ Persian /29 htm
7.www.pezeshk.us/p = 12895            

1)Remineralization                  2)Cariogenic Bacteria                              3)Demineralization
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تحقيقات جد                                                                                                    ید                                                                                                     د                                                                                                    ر د                                                                                                    امپزشکی

31 30

ساخت واکسن جد                        ید                         سه گانه طيور د                        ر تایوان

محققاندانش��گاهبینالملل��يNational chung Hsingبه
دس��تاورديمهمدرس��اختواکسنيس��هگانهدرمقابلهبابیماریهاي

طیوردستیافتهاند.
پروفسورLee Lung-huمدیرتحقیقاتایندانشگاهکهمدیریت
اینتیمنیزبرعهدهایشانبودهاستبراینباورهستندکهواکسنهاي
ترکیبيبرايطیورميتوانندجایگزینبهتريبرايواکسنهايمجزا
باش��ندزیراکهاستفادهازچندنوعواکسنبهطورهمزمانميتوانند

اثراتمنفيبرايطیوربهدنبالخواهدداشت.
بیماریهایيمانندآنفولانزايمرغي،آبلهمرغي،نیوکاسلوبورسال
واگیردارميتوانندکلفارمرادرگیرکنندازاینروبسیارهزینهبردار
هستند.ساختایناینواکسنسهگانهدربرابرآبلهمرغي،نیوکاسل
وبورسالواگیرداربهمرغداردرکاهشهزینههایاريميرساندواثرات

اختصاص  135 ميليون د                        لار به امر تحقيقات د                        امپزشکي آمریکا د                        ر سال 2009

دربودجهسال2009میلاديمبلغ135میلیوندلاربهمطالعاتوتحقیقاتدامپزشکياختصاصیافت.
اینمبلغدرمقایسهبابودجهسالگذشتهرشد20درصديداشتهاست.

مواردمصرفاینبودجهدرذیلمشخصگردیدهاست:
1-نگهداريازحیوانات22میلیوندلار
2-سرویسهايمنظمبیوتکنولوژي16میلیوندلار
3-بیولوژيداميوخطایابي53میلیوندلار
4-سایرسرویسهايتکنیکيوعلمي33میلیوندلار
5-امنیتفیزیکيوعملي7میلیوندلار
6-سایرموارد4میلیوندلار

درمبحثفعالیتهايعلميوتحقیقاتينسبتبهسالگذشتهبارشد4میلیوندلاريمواجهميشویمکهاینمقدارافزایشصرف
برنامههايمدیریتکنترلکیفيبیوتکنولوژيوتحقیقاتدرموردمتودهايجدیدتشخیص،کنترلوخطایابيميگردد.

 Reference : FY 2009,Budget summery and performance plan 
US Department of Agriculture                                                                                                      

بعدازواکسیناسیونراتاحدقابلتوجهيکاهشميدهد.
پروفس��ورLee Lung-huازتکنیکهايژنتیکيبرايرس��یدنبهاینمهماستفادهکردهاست.ويازویروسآبلهمرغيبهعنوان

حاملدربرابربیماريبورسالکمکميگیرد.گامبعديتستاینواکسندرفارمهايطیورخواهدبود.

Reference: The poultry site , JANUARY 02,2009
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اثر روغن ماهي آزاد                         بر ميزان امگا 3 موجود                         د                        ر تخم مرغ

اخیرا˝یکش��رکتبزرگتحقیقاتيدرانگلستانبهتاثیرپریمیکس
روغنيماهيسالامون)موجوددرذخیرهغذایيمرغتخمگذار(برمیزان

اسیدهايچربتخممرغازجملهامگا3اشارهکرد.
اینش��رکتتحقیقاتيافزودازمایشاتيرادرفارم43000قطعهاي
م��رغتخمگذار45روزهانجامدادهکهنتایجاینآزمایشنش��انگرتاثیر
بسیارزیادروغنماهيسالاموندرتخممرغبدونتاثیراتمنفيدرتولید

تخممرغگردیدهاست..
دراینآزمایشاتمشخصگردیدمیزاناسیدهايچربمهممانندامگا
EPA،3وDHAدرتخممرغکهبرايس��لامتيانس��انبسیارمفیدند
افزایشقابلملاحظهايداشتهواینامرکمکشایانيبهجذباسیدهاي

چربتوسطمصرفکنندگانایننوعتخممرغخواهدداشت.
Reference: World poultry       15 January 2009  

د                 ید                 گاه هاي جد                 ید                  د                 ر مورد                  بيماري E Coli  طيور

محققانمؤسسهBiodesignدرآریزونايایالاتمتحداآمریکابهتولیدواکسني
علیهE Coliبیماريزايطیوردستیافتهاند.

E Coliبیم��اريزايطیورAPEC((عض��ويازگروهبزرگيازمیکروبها
کهE Coliبیماريزايخارجرودهاي)ExPEC(نامیدهميشوندهستند.این
میک��روبباعثایجاداختلالهايمغزي،ریويوبیم��اريهايمجاريادراريدر

انسان،حیواناتوطیورميشود.
دانشمندانمعتقدندکهحلقههايAPECبهعاملبیماريزايغذایيتبدیل
ExPECميشوندازاینرومحصولاتطیورمنبعمشکوکيبرايعفونتهاي

کهانسانهارانیزدرگیرميکنند،هستند.

مقاوم شد                 ن باکتري ها :

آنتيبیوتیکهااولینابزاردفاعيبرايجلوگیريازAPECبهشمارميرفتهاندوليازآنجاکهباکتريهابهطورگستردهاي
نس��بتبهدرمانمقاومش��دهانددرحالحاضرآنتيبیوتیکهاقدرتخودراازدس��تدادهاندواینکهاینمیکروبهاچگونهباعث

بیماريميشوندبهدرستيدرکنشدهاست.
دانش��مندانبرايدرکترفندهايمولکولياینباکتريهاکهجهتازبینبردنسیس��تمدفاعيمیزباناس��تفادهميکنند،به

سختيتلاشميکنند.
اکنون،محققاندرحالتجزیهسريDNAاجزايمهمژنتیکيAPECکهشاملژنهايمختلفمسؤولبرايرهاسازياثرات

مخربهستند،ميباشند.
درادامه،درمقایس��هاینژنهاباترکیبيازحلقههايExPECانس��اني،نش��اندادهش��دهاستکهE Coliطیوروانساني

ميتوانندناقلعناصربیماريزايیکسانيباشندکهریسکابتلايانسانبهبیماريهايطیورراافزایشميدهد.

ساخت یك واکسن:
محققانبهایننتیجهرس��یدهاندکهبهترینراهبرايجلوگیريازاینس��رایتتولیدیکواکس��ناست.هدفاصليحفاظتکامل
انسانهاوطیورباپیداکردنگروهيازژنهايمشترکدربرابرتمامE Coliهايخارجرودهاياست.محققانباتوجهبهدستیابي
APECوبیواینفورماتیکهاکهابزارقدرتمنديدرشناختخطرهايDNAوآنالیزسريهايAPECبهاطلاعاتجدیددرباره
هس��تند،امیدوارندبهکاندیداهايمناس��بيبرايتولیدواکس��نجدیددسترسيپیداکنندوافقهايجدیديبرايتحقیقاتگشوده

شود.
Source: worldpoultry.net                   29 Jan 2009

ی
شک

پز
ام
ت د                                                               

قا
قی

تح



KIMIAFAAM

 9
ره 

شما
    

   8
8 

ان
ست

تاب

33 32



KIMIAFAAM

 9
ره 

شما
    

   8
8 

ان
ست

تاب

33 32



KIMIAFAAM

 9
ره 

شما
    

   8
8 

ان
ست

تاب

35 34

براس�استعریفس�ازمانجهانيبهداش�ت:زئونوزها
بیماريهایاعفونتهائيهس��تندکهبطورطبیعيبینانسانو
حیواناتمهرهدارپس��تترقابلانتقالهس��تند.زئونوزهاازدو
جنبهاقتصاديوبهداشتي)اعمازسلامت،رفاهحیوانوتولیدو
همبهداش��تعمومي(حائزاهمیتهستند.گذشتهازخسارات
اقتصاديناش��يازاینبیماريه��ادرحیواناتبهویژهحیوانات
اهليکهبسیارسنگیناست،مشکلاتبهداشتعموميفراواني

رانیزبدنبالدارند.

تقسیمبنديزئونوزهابراساسچرخهزندگيارگانیسمعفوني
زئونوزهايمس�تقیم:عفونتیابیماريازیکمیزبانمهره
داربهمیزبانحساسازطریقتماسباعاملبیماريیابوسیله
ناق��لمکانیک��يانتقالميیاب��د.درطيانتق��العاملعفوني
تغییراتتکثیريوتکاملينداردمانندهاري،بروس��لوز،س��ل،

شاربن،پاستورلوزو...
سیکلوزئونوزها:بیماريهائيهستندکهازنظربیولوژیکي
حداقلبهدومخزنمهرهدارنیازدارندمانندتنیازیس)سیستي

سرکوز(،اکینوکوکوزیس)هیداتیدوز(و...
مت�ازئونوزه�ا:بیم�اريهائيهستندکهتوسطوک�تورهایا
بيمهرههایابندپایانبهمیزبانانمهرهدارمنتقلميشوندوتکامل
سیکلعفونيوابستهبهناقلبيمهرهیابهعبارتدیگربهمیزبانهاي
واسطميباشدمانندفاسیولوز،تبخونریزيدهندهکریمه– کنگو،

تبدرهریفت،پیروپلاسموز،طاعون،شیستوزوموزو...
ساپروزئونوزها:بیماريهائيهستندکهبعنوانمخزنبهمواد
بیجانیاموادارگانیکازجملهموادغذایي،آب،خاکوگیاهان)مخازن

غیرحیواني(نیازدارندمانندبوتولیسم،کزاز،آسپرژیلوزو...

تقسیمبنديبراساسمیزبانهايمخزن
آنتروپوزئونوزها:بهعفونتهاوبیماريهایيگفتهميشود
کهازحیواناتبهانس��انمنتقلميش��وندمانندبروسلوز،سل

گاوي،سلمرغيو...
زئوآنتروپونوزها:بهعفونتهاوبیماريهایيگفتهميشود
کهازانسانبهحیوانات،انتقالميیابندمانندسلانسانيو...
آمفیکسنوزها:عفونتهاوبیماريهائيکههمازحیواناتبه
انس��انوهمازانسانبهحیواناتوهمازمحیطبههردوانتقال

ميیابندمانندسالمونلوزو...

بطورعامدرمبحثزئونوزهابیماريهايقابلانتقالبه
دوگروهدستهبنديميشوند:

1-بیماريهایيکهازحیواناتبهانسانانتقالميیابند.در
اینگروهحیواناتنقش��يضروريرادربقايعفونتدرطبیعت

ایفاءنمودهوانسانفقطمیزبانياتفاقيیاتصادفياست.
2-بیماريهایيکهمشترکانسانوحیواناتميباشند.دراین
گروهعموماحیواناتوانسانازمنشاءمشترکيچونآب،خاکگیاه
وبيمهرگانبهعفونتمبتلاشدهومعمولاحیواناتنقشيضروري
درسیکلزندگيعاملاتیولوژیکبهعهدهندارند،اماممکناستبه

درجاتمختلفدرانتشاروانتقالواقعيعفونتهاسهیمباشند.
برپایهاعلامسازمانجهانيبهداشتازمیان1415گونه
ع�وام��لپاتوژنانس��ان،868عامل)61درص��د(زئونوزواز
می��ان175گونهبیماریزا)12درصد(بهعنوانعواملنوپدید
وبازپدیدش��ناختهشدهدرانسان132موردآن)75درصد(
زئونوزهستند.باپیشرفتدانشپزشکيودامپزشکيوفراهم
شدنامکاناتتشخیصي،روزبهروز،زئونوزهايبیشتريمورد
شناس��ائيقرارميگیرند.ازطرفيجهانيشدنبیماريهابه
دنبالجهانيش��دنتجارتدردهههاياخیرموجبگردیده
اس��تتاهررخ��دادبیماريدرهرگوش��هايازجهانبتواند
بالقوهبرايهمهجهانخطرآفرینباش��د.درچنینش��رایطي
مدیریتبیماريهابااس��تفادهازسیس��تماعلامخطرس��ریع،
آزمایش��گاههايتش��خیصيمجه��زوواکنشس��ریع،راهکار
اساس��يمقابل��هبابیماريهااس��ت.ازآنجاکهمخزناکثراین
عوام��لعمدت��احیواناتوی��افرآوردههايآنهاميباش��ند
اس��تراتژيمقابلهباآنها)پیش��گیري،کنترلوریش��هکني(
درجمعیتداميقراردارد.اهمیتوخس��اراتناش��يازاین
بیماريهادرابعاداقتصاديوبهداش��تي،س��ازماندامپزشکي
کش��وررابرآنداش��تهاس��تتادرحدمنابعومقدوراتخود،
برايمقابلهباآنهاتلاشنماید.سازماندامپزشکيجمهوري
اس��لاميای��رانبهعنوانعضويازس��ازمانجهانيبهداش��ت
دام)O.I.E(درس��الهاياخیرباراهاندازيسیس��تممراقبت
بیماريها،سیس��تماطلاعاتجغرافیائي)G.I.S(،بهرهبرداري
ازآزمایش��گاههايتشخیصيمجهزتلاشمينمایدتابتوانددر
براب��ررخدادبیماريهادرای��نمنطقهپرخطروچالشهاي
پیشروپاسخگوباشد،هرچندکهتارسیدنبهوضعیتمطلوب

فاصلهزیاديهس��ت.

زئونوزها ) بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان(
به عنوان تهد                  ید                  ات جوامع انساني و نقش سازمان 

د                  امپزشکي کشور د                  رمقابله با آن ها
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 د                  كتر محسن مشکوه، مد                  یر كل د                  فتر بررسي ، مبارزه و مراقبت بیماري هاي د                  امي 

Dr.meshkat@kimiafaamgroup.com
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وظایفسرویسهايدامپزشکيدربهداشتهمگاني:
1-مراقبتومبارزه)پیش��گیري،کنترل،ریش��هکني(با

زئونوزهادرجمعیتدامي
2-سلامتغذا

3-همکاريدرتحقیقاتپزشکي
4-همکاريدرتامینامنیتغذایي

VPHدرتع�����ریفس�����ازمانبهداشتجه���انياز
)Veterinary Public Health(ی��ادامپزش��کيدرخدمت
بهداشتعموميچنینآمدهاست:تماميکوششهاياجتمائي
تاثیرپذیروتاثیرگذارازطریقعلموهنردامپزشکيبرايمقابله
بازئونوزهادرجمعیتحیوانيدرراستايحفظسلامتيوافزودن

رفاهانساني.

زئونوزهايمهم:
شاربن)س��یاهزخم(،بروس��لوز)تبمالت(،سل،مشمشه،

لپتوسپیروز،طاعون،تولارمي
هاري،تبهايخونریزيدهنده،آنفلونزا

آنسفالوپاتياسفنجيشکلگاوي
س�یستيسرک��وزیس)تنی�ازیس(،ف��اسیول�وز،اکینوکوکوز

)هیداتیدوز(،تریشینوز،توکسوپلاسموز،لیشمانیوز)سالک(
ش�اربن)س�یاهزخم(:اینبیماريازجملهقدیميترین
بیماريهايش��ناختهش��دهدرایرانميباشد.اولینتشخیص
قطعيبیماريدرسال1285هجريشمسيگزارششدهاست.
عاملبیماريباسیلوسآنتراسیساستکهدرهنگاممرگدر
خونوتمامترش��حاتبدندامبیماروج��وددارد.بیماريدر
حیواناتحس��اسميتواندبهسپتيس��ميومرگبیانجامد.
انساندراثرتماسبادامبیمار،لاشه،ترشحاتوفراوردههاي
آلودهبهبیماريمبتلاميگردد.میکروبش��اربنازراهخراش
هايجلدي،مخاطدستگاهگوارشومخاطدستگاهتنفسوارد
بدنميشودوبستهبهراهورودعاملبیماريبهسهفرمجلدي،
گوارشيوریويممکناستتظاهرنماید.عاملبیماريمیکروبي
اس��تهاگداروهاگمیکروبميتواندمدتهادرزمینباقي
بماندوهمهسالهموجباتبروزوشیوعبیماريرادردامهابویژه
علفخوارانوانس��ان،فراهمآورد.پیشگیريوکنترلبیماريبر
پایهامحاءدامهايبیماربهروشبهداشتيوواکسیناسیوندام
هايحساسقراردارد.باافزایشپوششسالیانهواکسیناسیون
درسالهاياخیر،رخدادمواردبیماريدرجمعیتداميوبالطبع

درجمعیتانسانيکاهشیافتهاست.
پوششواکسیناسیونشاربندرسال1386

جمعیتداميپوشش
-گوسفندوبز77میلیون72درصد
48درصد -گاووگاومیش7/9“
8درصد -تکسميها1/5“
14درصد “0/183 -شتر

واکسیناسیونعلیهبیماريشاربن23درصدازکلمایهکوبي
دامهارابهخوداختصاصميدهد.

بروسلوز)تبمالت(:عليرغماقداماتکنترليبکارگرفته
شدهدربسیاريازکشورها،هنوزهمبروسلوزدربینزئونوزها،از
اهمیتبیش��تريبرخورداراست.ویژگياینزئونوزدرقابلیت
آلودگيآندرتماميحیواناتاهليووحش��يقرارداردوعلت
پراکندگيجهانيبیماريدرانتشاروسیعآندرحیواناتنهفته
اس��ت.بهاس��تثنايتعدادکميازکشورهايجهانکهعارياز

بیماريبودهیاموفقبهریش��هکنيشدهاند،اکثریتکشورها
بهعفونتآلودهاندبراساسآخرینگزارشاتتنها17کشوریا
ناحیهش��امل:جزایرمانش)1935(،نروژ)1952(،س��وئد)
1957(فنلاند)1960(،دانمارک)1962(،سوئیس)1963(،
چکوس��لواکي)1964(،روماني)1969(،اس��کاتلند)1980(،
انگلستانوویلز)1981(،هلند،لوگزامبورگ،اطریش،قبرس،
ژاپن)1985(،بلغارستان)1986(وجزایرفالکند)1994(،از
بیماريعاريش��دهاند.ایس��لندوجزایرویرجینیايآمریکانیز
ازابت��دافاق��دبیماريبودهاند.کاناداونیوزیلندبهمرزریش��ه

کنيرسیدهاند.
دامهايمبتلابهبروسلوزدرهنگامسقطجنین،بروسلارابه
شدتازطریقترشحاترحميدفعمينمایند،بهگونهايکه
درهرمیليلیترازترشحاترحميگاوآلودهتعداد1013– 12
10ج��رم)هزارمیلیاردت��ادههزارمیلیارد(درمحیطپراکنده
ميشود.ترشحاترحمي،جنینوپردههايجنینيآلودهبه
عنوانمهمترینمنابعانتشاربیماري،شناختهميشوند.دوز
عفونيبروسلابرطبقگونهباکتريوراهورودآنمتفاوتاست.
درانسان،حداقلدوزاستنشاقيازطریقذراتآئروسل1300
جرمبرايبروس��لامليتنس��یسو10تا100جرمبرايبروسلا
آبورتوساس��ت.حداقلدوزگوارشيبروسلاملیتنسیس5000

جرموبروسلاآبورتوس1میلیونجرماست.
درایران،اولینبارعاملبیماريازانس��اندرس��ال1311
ازکشتنمونهخونبهطورهمزمانتوسطانستیتوپاستورایران
وبیمارستانشورويسابقودرحیواناتبهترتیبازجنینگاو
درس��ال1323ازش��یروجنینگوسفندوبزدرسال1329و
ازخوکدرس��ال1350توس��طموسسهرازيگزارشگردید.
درحالحاضرتنهادوگونهبروسلاملیتنسیسوبروسلاآبورتوس
درایرانشایعميباشد.سروتایپ1بروسلاملیتنسیسوبایوتایپ
3بروسلاآبورتوستیپهايبوميایرانهستند.درایرانبروسلا
آبورتوسازگاو،بزواس��ب)جنینمادیان(ومليتنس��یساز
گوس��فند،بز،گاو،ش��تر،سگوانسانجداشدهاست.بطور
معمولبروسلاآبورتوسبعنوانعاملعفونتدرگاو،بروسلاملي
تنسیسدربزوگوسفندوبروسلاسوئیسدرخوکشناختهمي
ش��ود،اماعفونتمتقاطعناش��يازبروسلامليتنسیسدرگاو

وبروسلاآبورتوسدرگوسفندرويميدهد.
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بهاستثنايبیماريناشيازبروسلاکانیسدرسگ،بروسلوز
دراینحیوانعفونتيباماهیتمس��تقلراتشکیلنميدهد،
اماسگهادرنواحيآلودهازطریقتماسباگاو،گوسفندوبز
آلوده،بهعفونتدچارميگردند.همچنینگربههانیزبعنوان
حاملبروسلامليتنسیسشناختهشدهاند.بروسلوزدربسیاري
ازحیواناتوحشيشناختهشدهاستونقشآنهادررابطهبا

عفونتحیواناتاهليقابلاهمیتخواهدبود.
مب��ارزهاصول��يب��ابروس��لوزبرپای��هآم��وزشهمگاني،
اقداماتبهداش��تيقرنطینهاي،واکسیناسیونفراگیرجمعیت
داميحس��اس،تس��ت،شناسائيوکش��تاردامهايراکتوردر
دامدارهايتحتپوش��ش،پرداختغرامتبهصاحباندامهاو

همکاريهايبینبخشياستواراست.
عملکردسال1386)درگاووگوساله(:

-خونگیريوتست808600نوبتسر
-مواردمثبت1881راس

0/23درصد -نسبتراکتوربهتست
45درصد -پوششجمعیتهدف

-تعدادواکسیناسیونگوساله933338راس
-پوششجمعیتهدف70درصد
2612185راس -تعدادواکسیناسیونگاو

80درصد -پوششجمعیتهدف
-تعدادواکسیناسیونبرهوبزغاله11364480راس

80درصد -پوششجمعیتهدف
-تعدادواکسیناسیونگوسفندوبز31113578راس

65درصد -پوششجمعیتهدف
عملکردس��ال1386واکسیناسیونعلیهبروسلوز15درصد

ازکلمایهکوبيدردامهارابهخوداختصاصميدهد.
سلگاوي:درحالحاضربغیرازمیکربسلجوندگانکه
برايانس��انوحیواناتاهليبیماریزانیس��ت،سهگونهباسیل
سل:میکوباکتریومتوبرکولوزیسگونهسلانساني،میکوباکتریوم
بوویسگونهس��لگاويومیکوباکتریومآویومگونهسلمرغي
بعنوانعاملاینبیماريدرحیواناتخونگرمشناختهشدهاست.
اگرچهس��هگونهمیکربسلبیشتراوقاتازمیزباناصليخود
یعنيانس��ان،گاووپرندگانجداميش��وندوليتماميآنها
ممکناس��تدرمیزباناندیگرنیزمشاهدهشوند.باوجوديکه
گونهس��لانسانيممکناستانواعمختلفيازحیواناتراآلوده
س��ازددرسگوگربهایجادس��لعموميميکند.گونهمرغي
فراگیرترازگونهانسانياستودرپرندگان،خوک،گوسفندو
ندرتادرانسانایجادعارضهميکند.گونهگاويازدوگونهدیگر
فراگیرتروبرايسایرحیواناتاهليوانسانبیماریزاست.مبارزهبا
بیماربرپایهتستتوبرکولین،شناسائيدامهايراکتور،کشتار
دامهايراکتوروپرداختغرامت،ضدعفونيجایگاهدامواعمال

ضوابطبهداشتيقرنطینهايقراردارد.
عملکردسال1386:

-تعدادتوبرکولیناسیون1397816نوبتسر
-مواردمثبت1757راس

-نسبتراکتوربهتست0/13درصد
-پوششجمعیتهدف21درصد

هاري:هاريبیماريحادوکش��ندهاياس��تکهدس��تگاه
اعصابمرکزيپستانداران)درحالتتجربيپرندگان(رادرگیر
مينمایدوانتقالآنعمدتاازطریقگزشحیواناتوازطریق
ب��زاقآلودهودرمواقعيهمازطریقتنفس،خوردنبافتهاي

آلودهبصورتخاموازطریقپیونداعضايآلودهگزارششده
است.ازدیدگاهاپیدمیولوژیکيهاريدارايدوفرماست:

1-فرمشهريعمدتادرسگوگربه
2-فرموحش��يیاجنگليدروحوش)روباه،گرگ،ش��غال،

خفاشو...(
بیماريدرپستانداراناهليمعمولاازتغییروجابجائيویروس
ازمخازنفرموحش��يبهفرماهليحاصلميش��ود.انس��انبا
داشتنحساسیتمتوسطنسبتبهویروسهاريازهردومنبع:
هاريش��هريوهاريوحش��يامکانابتلاءب��هبیماريرادارد.
درکش��ورهايپیش��رفتهبهعلتمبارزهبرعلیههاريشهريدر
نیمقرناخیر،بیشترینمنابعگزشانسانيازنوعهاريوحشي
ودرسایرکشورهاعمدهمواردگزشناشيازفرمشهريبیماري
است.درایران85درصدمواردحیوانگزیدگيهايانسانيتوسط
سگهاصورتميگیرد.مبارزهبابیماريدرزیربخشدامپزشکي
برپایه:واکسیناس��یونسگهايصاحبدار،بهبودوبهسازي
کشتارگاهها،همکاريدرامرآموزشهمگانيوهمکاريدرامر
کنترلجمعیتسگهايولگردقراردارد.باتوجهبهنسبتهاي
جمعیتي)جمعیتانساني،جمعیتگوسفنديوجمعیتسگ
ها(جمعیتس��گهايصاحبداردرکشورحدود900000

قلادهبرآوردميشود.
عملکردسال1386:

-تعدادواکسیناسیون411756قلاده
-پوششجمعیتهدف46درصد

مشمش�ه:عاملبیماريبورخولدریامالئياست.ازبیماري
هايقابلانتقالبینانسانوتکسميهاميباشد.اغلببشکل
مزمنوباایجاددانههاویاقرحههائيدردس��تگاهتنفس��يویا
پوس��تمشخصميشود.عاملبیماريبوسیلهترشحاتبیني
ویااخلاطویاترشحزخمهايجلديوهمچنینحیواناتتلف
ش��دهمحیطراآلودهميس��ازد.بیماريدرسال1317هجري
شمسيدرایرانگزارشگردید.درسال1319آئیننامهمبارزه
بامشمشهدرهیاتدولتبهتصویبرسید.ازسال1351تاسال
1373هیچسابقهايدالبروجودبیماريگزارشنگردیدهاست
درسال1373مجددابیماريدربرخيازمناطقغربيومرکزي
کشورمشاهدهشدکهباانجامتستمالئین،شناسائياسبهاي

آلودهوامحاءآنهابیماريکنترلگردید.
عملکردسال1386:

-تعدادمالئیناسیون16695نوبتسر
2راس -مواردمثبت

-پوششجمعیتهدف50درصد
لپتوسپیروز:یکبیماريزئونوزباکتریائياستکهدرانسان،
حیواناتاهليووحش��يوجوندگانبروزمينماید.بیماريبه
اس��اميمختلفينظیرتبش��الیزار،تبباطل��اق،بیماريویل
وبیمارياشتوتگارتمعروفاست.درسال1336برروي3000
س��رمگاووگوسفندازمناطقمختلفتهران،گیلان،مازندرانو
خراس��انبررسيصورتگرفتکه31درصددرگاوو17درصد
گوسفنداندارايواکنشبودند.بیماريازجنبهاقتصاديمهم
بودهوسببسقطجنین،مردهزایي،عدمباروري،پائینافتادن
تولیدش��یر،لنگشودرپارهايمواردتلفاتميش��ود.براي
پیشگیريوکنترلبیماريبراساسپروتکلسازماندامپزشکي

واکسیناسیوندامهادرسطحمحدودصورتميپذیرد.
عملکردسال1386:

64331نوبتسر -واکسیناسیوندام
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بیماريهاينوپدیدوبازپدید:
بنابرتعریفسازمانبهداشتجهاني:بیماريهايعفوني
نوظهور)نوپدیدوبازپدید(بیماريهائيراش��املميشوند
کهطيسهدههاخیردرجهانافزایشیافتهوبرپایهبررسيهاي
آماريدرآیندهنزدیکافزایشخواهندیافت.تعدادزیادياز
عواملبیماریزايانس��انينوپدیدوبازپدیددرس��طحجهاندر
هردوگروهدرحالتوسعهوتوسعهیافتهازحیواناتیافرآورده
هايآنهامنشاءگرفتهاند.اینبیماريهابعنوانبیماريهاي
جدی��دی��انوپدیدویابعدازمدته��اعدمظهور،درنواحيیا

مناطقيبعنوانبیماريبازپدیدمجدداظاهرشدهاند:
-ابولاوویروسهايوابستهبهابولا1976درزئیروسودان

-لیشمانیوزاحشایي1981دربرزیل
-آنسفالوپاتياسفنجيشکلگاو1986دربریتانیا

-س��المونلاتیفيموریوم104DTمقاومبهچندداروس��ال
1988درانگلستان

-هاري1991دربرزیل
-موربیليویروساسبي1994دراسترالیا

-اشریشیاکولي1994H7:O157درتکزاس
-لپتوسپیروزیس1995درنیکاراگوا

-آنسفالیتاسبيونزوئلایي1995درکلمبیاوونزوئلا
-هانتاویروس1995درتکزاس

-طاعون1995درتکزاس
-هاري1996دربریتانیا
-هاري1996دراسترالیا

-عفونتاشریشیاکوليآنتروهموراژیک1996درژاپن
-ویروسهپاتیتEخوکي1997درایالاتمتحدهآمریکا

-نیپاویروسخوکي1998درمالزي
-سندرمتنفسيفوقحاد)سارس(2003در33کشورجهان

-آنفلوانزايمرغي2004درآسیايجنوبشرقي
-بیگانهپیونديوزئونوزهايبیگانهپیوند

آنس�فالوپاتياسفنجيش�کلگاويB.S.E:درسال
1986براياولینباردریکمزرعهدرانگلستانگزارشگردید.

قبلازس��ال1986هیچکسشناختيازاینبیمارينداشتو
تصورنميشدکهاینبیماريدرشروعقرنبیستویکمبعنوان
یک��يازمعضلاتپیچیدهوبغرنجبهداش��تيواقتصاديوحتي

اجتماعي-سیاسيمطرحگردد.
ازسال1986تاکنوننزدیکبه200000موردبیماريدر
جمعی��تگاوياروپاوحتيخارجازق��ارهاروپادرژاپنگزارش
گزارشگردیدهاست.همچنینتاکنوننزدیکبه3میلیونگاو
دررابطهبااینبیماريکشتارگردیدهاست.B.S.Eصدماتجبران
ناپذیريرابربخشکشاوريبریتانیاتحمیلکردهاست.براساس
الزاماتسازمانجهانيبهداشتدامکلیهکشورهابایدوضعیتخود

راازنظراینبیماريمشخصنمایند.دراینراستا
سازماندامپزشکياقداماتيرادردستاجرادارد:

-مراقبتغیرفعال:
کلیهدامپزشکانموظفهستنددرصورتبرخوردباگاوداراي
هرگونهعلائمعصبيگزارشنمایند.مس��ئولبررسيشهرستان
واستانموردراپیگیريودرصورتکشتارویاتلفاتنسبتبه

ارسالمغزبهآزمایشگاهاقدامنماید.
-مراقبتفعال:

انتخابتعداديازگاوداريهاياستانوانجام
1-ثبتکلیهدامهايایندامداريها

2-گزارشتلفات
3-گزارشموارددارايعلائمعصبي

4-نمون��هب��رداريازمغ��زدامه��ايدارايعلائ��معصب��ي
وکشتارهاياضطراريوارسالبهآزمایشگاه.

ط��يس��هس��ال)1379– 1377(40489راسگاودر9
اس��تانکش��ور)80واحد(درمعرضخطرازنظروجودبیماري
آنسفالوپاتيموردبازدید،بررسيومعاینهدرمانگاهيقرارگرفته
ومواردمشکوکتاتشخیصنهایيپیگیريگردید.532مورد
مغزگاوازدرمانگاههاوکشتارگاههايدرسراسرکشورموردبررسي
آسیبشناسيقرارگرفت.103موردمغزگوسفندازدرمانگاههاو

کشتارگاههاموردبررسيآسیبشناسيقرارگرفت.
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نتای�جتحقیق:تاتاریخاتماممطالعههیچمورددرمانگاهي
وهیچضایعهآسیبشناسيکهازنظربیماريمثبتتلقيشود،

مشاهدهنشد
ت�بخونریزيدهندهکریمه-کنگوC.C.H.F:برپایه
اعلامفائواینبیماريدربیشاز34کش��ورجهاندرقارههاي
آسیا،آفریقاواروپابهصورتبالقوهآندمیکميباشد.ویروس
C.C.H.Fدامنهوسیعيازحیواناتاهليووحشيراآلودهميسازد.
اینبیماريدردامهابجزتبمختصرفاقدنشانههايبالینياست.
هماننداکثرعواملمنتقلهبوسیلهآرتروپودها)بندپایان(کهبیماري
درانسانراموجبميشوند،عموماویروسC.C.H.Fدرطبیعت
درسیکلآنزئوتیککنه-مهرهدارغیرانساني-کنهدرچرخش
است.کنههابعنوانمخزنوناقلویروسC.C.H.Fشناختهمي
شوندوتوزیعجغرافیائيویروسباتوزیعکنههابهویژههیالوماها
،انطب��اقدارد.درس��اله��اي1373،1358،1354،1350به
گونهايردپايآنتيباديوآنتيژنویروسC.C.H.Fدرایران

بهتائیدرسیدهاست.
درس��الهاياخیررخدادهائيازبیماريدرایرانبهوقوع
پیوستهاست.کنترلC.C.H.Fبرپایهآموزشواطلاعرساني
بهجوامعدرمعرضخطر،کنترلکنهها،جلوگیريازگزش
کنهها،خودداريازتماسبابافتهايکنهها،رعایتاصول
بهداش��تيوایمنيشغليدرکش��تارگاهوجلوگیريازانتشار

بیماريتوس��طبیمارانقراردارد.
عملکردسال1386:

سمپاشي:
-جایگاهدام37081376مترمربع
-بدندام8883423نوبتسر

سمپاش��يجای��گاهوبدندامعلیهکن��ههايناقلویروس
C.C.H.Fبهترتیب10درصدو18درصدکلسمپاش��يعلیه

انگلهايخارجيرابهخوداختصاصميدهد.
عواملزئونوزوبیوتروریسم

کاربردنادرستوسوءاستفادهازعواملمیکروبيوفرآوردههاي
آنهاوبهبیاندیگراستفادهازعواملبیولوژیکبمنظورایجادترس
ووحشتیانابوديانسانها،حیواناتیاگیاهانبیوتروریسمنامیده
ميشود.بیشاز30جنگافزاربیولوژیکشناسائيشدهاستکه

جزچندمورداستثناءبقیهآنهاازعواملزئونوزهستند.
تقسیمبنديعواملبراساسویژگيهاوکارآیيآنها:

1-گروهاول
-عواملباکتریائي:شاربن،طاعون،تولارمي،بوتولیسم

-عواملویروسي:آبله،تبهايهموراژیکماربورگ،ابولا،
آرژانتینوتبلاسا

س��هولتانتش��ار،انتقالازفردبهفرد،مرگومیر،تهدید
بهداشتعموميوایجادوحشتازویژگيهاياینگروهاست.

2-گروهدوم
-عواملس��ببيتبکیو،بروس��لوز،مشمشه،سالمونلوز،
شیگلوز،وبا،آنسفالیتهايونزوئلایي،اسبيشرقيوغربي،
-توکسینهايریسین)ازدانهکرچک(،اپسیلون)ازکلستر

یدیومپرفرینژنس(وآنتروتوکسینB)استافیلوکوکسي(.
سهولتنسبيانتشار،قابلاشاعهبودنازطریقآبوغذا،ایجادبیماري
تاحدمتوسطومرگومیردرحدپائینازویژگيهاياینگروهاست.

3-گروهسوم
-ویروسهاينیپا،هانتا،تبهايهموراژیکمنتقلهبوسیله
کنه،تبزرد،باس��یلمقاومبهچنددارووعواملبیماریزاينو

پدیدبابهرهگیريازمهندسيژنتیک.
سهولتتولیدوانتشار،قابلیتبالقوهایجادبیماريدرسطح
وسیعباکش��ندگيزیادومخاطراتبهداشتعموميازویژگي

هاياینگروهاست.
براس��اسویژگيهايجنگافزارهايبیولوژیکدرقابلیت
اطمینانبالا،هدفگیريدرس��طحمحدود،امکانانتش��اراز
طریقذراتآئروسلیاافشانهپایداروایجادهمهگیريدرسطوح
موردانتظار،عواملمولدسیاهزخم،طاعون،تولارمي،تبکیو،
بروس��لوز،آبله،آنس��فالیتهاياسبيشرقيوغربي،تبهاي
هموراژیکوهمچنینتوکس��ینهابهعنوانمناسبترینجنگ

افزاربیولوژیکشناختهشدهاند.
عملکردس�ال1386سازماندامپزشکيکشوردرامور
بررس�ي،مبارزهومراقبتبیم�اريهايداميازحجمو

منابعبکاررفته،سهمزئونوزهابالغبر:
38درصد   -واکسیناسیون
26/5درصد   -سمپاشي
20درصد  -بررسيومراقبت

نقشواهمیتزئونوزها
-برپایهآخرینگزارشاتسازمانجهانيبهداشتازمیان1415
گونهعواملعفونيپاتوژنانسانازجمله583باکتريوریکتزیا،217
ویروسوپریون287کرمانگلي،66تکیاختهو307قارچ،868عامل

)61درصد(زئونوتیکقابلانتقالبینانسانوحیواناتهستند.
-ازمی��ان175گون��هبیماریزابهعن��وانعواملنوپدیدوباز

پدید،132گونه)75درصد(زئونوتیکهستند.
-بهدلیلاس��تفادهمکررازف��رآوردههايداميدرطيروز،

احتمالابتلاءبهاینبیماريهابسیاربالااست.
-برخ��يازای��نبیماريه��ا)هاري،ت��بخونریزيدهنده
کریم��ه-کنگو،طاعون،ابولا،آنفلونزا،س��یاهزخمریويو...(

موجبرعبووحشتجامعهميگردند.
-برايتعداديازاینبیماريهاواکسنویادرمانموثريوجودندارد.

-عليرغمتلاشسازمانهايمختلفدرمبارزهبااینبیماريها،هنوز
همزئونوزهاموجبناتوانيومرگومیربسیاريازافرادميشوند.

-گروهيازاینبیماريها)شاربن،تبدرهریفت،آنفلوانزاو...(،موجب
تلفاتوزیانهاياقتصاديدرجمعیتداميحساسميگردند.

-برخيازاینبیماريهابهدلیلنگرانيازورودوگسترشآن
هابهسایرکشورها،درتجارتمنطقهايوجهانياثرسوءدارند.

-ناکافيبودنآگاهيمردمودرنتیجهمیزانهمکاريآنها،
مهاراینبیماريهارابامشکلمواجهميسازد.

-نقشعواملزئونوزدربیوتروریسم.
-مراقب��تومب��ارزهبااینبیماريها،مس��تلزمهمکاريو

هماهنگيهايبینبخشياست.
عواملموثردررخدادزئونوزها:
-موقعیتجغرافیائيوشرایطمحیطي،

-نوعوسیستمدامداري،
-نوعوسیستمفراوري،

-نقلوانتقالداموفراوردههايدامي،
-ساختارجمعیتي،

-مذهب،فرهنگوآدابورسوممردم،
-وضعیتاقتصاديمردم،

-تجارتداموفرآوردههايدامي،
-ماهیتزئونوز،

-برنامههايدردستاجرا.
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معرفي:
م��س،آهنومنگنزدرکناررويمتعلقبهمهمترینعناصر
اساسيهستندکهدرجیرهطیوراستانداردشدهاند.اینعناصر
دربافتها،ارگانهاوهمچنیندرمحتویاتتخممرغوپوستهآندر
غلظتهايمختلفبستهبهمیزاندزاینعناصروسایرفاکتورها

مانندفاکتورهايفیزیولوژیکي،متراکمشدهاند.
براس��اسJamroz)2001(جذبم��س،آهنومنگنزاز
جیرههايترکیبيتجاريبرايطیوربهطورمتوسط%10-15
ميباش��د.درای��نخصوصJongbload)2002(نش��انداد
کهش��اخصزیس��تيبرايMn,Fe,CuویاZnبااستفادهاز
Metal amino acid complex,iiiiiiiii(منابعارگانیکاینعناصر
iMetal amino acid chelate ,Metal proteinate(در
مقایسهبامنابعاکسیدیاکلریداینعناصربالاتراست.یکمنبع
خوبازفرمارگانیکمیکروالمانهامخمرساکارومایسسسرویسیه
ميباشد.باروشبیوتکنولوژيمخمرهاباMn,Fe,Cuغنيشده
ودرفرممخمرهايخشکشدهبهجیرهطیوراضافهميشوند.
اطلاعاتکميدرمورداینکهفرمهايارگانیکاینعناصرچگونه
تجمعزیستيخودرادرطیوربویژهدرتخمهاافزایشميدهندو
آیاباZnکهنقشمهميدرکارکردمتابولیکيطیورداردتداخلي
دارندیاخیر،موجودميباشد.هدفازاینمطالعهارزیابيتاثیر
فرمارگانیکمس،آهنومنگنزرويمیزانمس،آهنومنگنز

تخممرغ،خونوپرمرغانتخمگذارميباشد.

موادوروشها:
600م���رغلوهم��نقه�وهايتخ�مگذارهش��تهف��تهاي
جه��تآزمای��شانتخ��اب،ب��ه5گ���روهتقس��یمودرقف�س

نگه�داريشدند.
برنامهنورياس��تاندارديدرنظرگرفتهشدوشرایطگرمایي
ورطوبت��ينیزمانیتورگردید.پ�رندگانبهآبوداندسترس��ي

راحتوفراوانداشتند.
میانگینتخ�مگذاريبالاودرتم�امگروههامشابهبود)حدود
95%(مص��رفداننی��زبرايهرمرغمش��ابهبود)درروز

.)130/3-127/9gr
جیرهبراساسمیکساستانداردJ-297همراهباپروتئین
خاممعادل16/5%وحاويmg/kg11/6انرژيمتابولیزه،

تهی��هگردی��د.
می��زانکلس��یم3/65%وفس��فر0/3%ب��وددرحاليکه
:Cu:21/8,Mnودرگروههاي i140/5,Fe:200/8میزان
مختلفس��همانواعارگانیکوغیرارگانیکاین3میکروالمان

متف��اوتب��ود.
میزانرويدرجیرهمش��ابهبود)86mg/kg(وازاکسید
روياس��تفادهش��د.غلظتمیکروالمانهايفوقباتوصیههاي
غذایياستانداردجهتمرغانتخمگذارمطابقتداشت.جدول
1ط��رحتجربيمی��زانمس،آهنومنگن��زرادرجیرهمورد

اس��تفادهنش��انميدهد.

بررسـی اثرات  تجمع بافتي فرم ارگانيك آهن ، 
روی و منگنز د                  ر مرغان تخمگذار

خلاصه:
تحقیقفوقنتایجارزیابيتجمعبافتيمس،منگنزورويدرنژادتخمگذارلوهمنرانش�انميدهدکهبااس�تفادهازروش
ICP-MSغلظتاینعناصردرمحتویاتوپوستهتخممرغها،خونوپرمرغهااندازهگیريگردید.جیرهبراساسمخلوطيازنوع
J-297محتويmg/kgا,Fe:i200/8i,Mn:i1405ا,21/8اCu:iتنظیمگردیدودرگروههايخاصسهمانواعارگانیکوغیرارگانیک

این3میکروالمانباهمتفاوتداشت.میزانرويدرجیرهنیز86mg/kgا)zinc oxide(درنظرگرفتهشد.
میکروالمانهادرمیزانهايmg/kgاMn:i80اhCu:i10i,Fe:i40,جداگانهبهجیرهگروههايکنترلوآزمایشبواس�طهپرمیکس�هاي
)Copper sulfate,Iron solfate,Manganese oxide(مخصوصاضافهگردیدند.درگروهکنترلفرمغیرارگانیکاینعناصر
Saccharomyces Cervisiaeمورداستفادهقرارگرفتدرحاليکهدرگروهآزمایشفرمارگانیکاینعناصر)استفادهازمخمر

کهبااینعناصرغنيشده(استفادهگردید.
درجیرهگروهآزمایشسهمفرمارگانیکاینمیکروالمانهابرايCu:i47,Fe:i20,Mn:i58درصدومیزانپرمیکسدرجیرهحدود0/5

درصددرنظرگرفتهشد.مخمرهاحاويmg/kgا22/7اFe :i33/9,Mn :i35/4,Cu:iومیزانمخمرهااز0/4درصدتجاوزنکرد.
اف�زودنف�رمارگانی�کمسافزایشمعنيداريدرغلظتمسدرمحتویاتوپوس�تهتخممرغ،خ�ونوپردرگروهآزمایش
نسبتبهگروهکنترلرانشانداد.استفادهازفرمارگانیکآهنومنگنزدرجیرهتغییرمعنيداريدرغلظتاینعناصردرتخم
مرغ،خونوپرایجادنکردبجزدرموردفرمارگانیکمنگنزکهمیزانمنگنزرادرپرهايگروهآزمایشدرمقایسهباگروهکنترل
رابالابرد.فرمهايارگانیکمس،منگنزوآهنهیچتداخليباروينداش�تنداگرچهاثرآنتاگونیس�تیازCuواثرسینرژیستياز

Mnدرگروهآزمایشدرمحتویاتتخممرغهادیدهشد.
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تهیه و تنظیم :د                  كتر فرنام شاپوری فر .D.V.M )بخش علمی كیمیاپخش فام (

Dr.shapouri@kimiafaamgroup.com
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Cu:i10,Fe:i  hhhhh40,Mn:ihhhhhhhh80اmg/kgمیکروالمانهابهمیزان
بصورتجداگانهبهجیرهکنترلوآزمایشاضافهشدند.درجیره
گروهکنترلفرمغیرارگانیکاینعناصردرپرمیکساستفادهشد
ودرگروهآزمایشفرمارگانیکاینعناصراس��تفادهگردیدند.

سهمفرمارگانیکاینمیکروالمانهادرجیره
Cu:i%iوس��هم

47,Fe:i%i

20,Mn:i%i

گروهآزمایشبراي58
پرمیکسدرجیره0/5%بود.

مخمرمحتويتقریبا40%پروتئین،درحدود1%چربيخام،
کمترازmg/kg10انرژيمتابولیزهوغلظتعناصرعبارتبود
Fe:i33/9,mg/kg Cu:i22/7mg/kg1,Mn:35/4mg/kgاز

،سهممخمردرجیرهاز0/4%تجاوزنکرد.
پرندگانبه5گروهتقس��یمش��دند)120م��رغدرهرگروه(
یکگروهکنترلوچهارگروهآزمایشکهسهممتفاوتيازفرم
ارگانیکوغیرارگانیکمیکروالمانهابرايهرکدامدرجیرهاضافه

شدهوبهشکلزیرتقسیمبنديگردیدند:
گروهI:)گروهکنترل(فرمهايغیرارگانیکمس،آهنومنگنز.

گروهII:فرمارگانیکمسوغیرارگانیکآهنومنگنز.
گروهIII:فرمارگانیکآهنوغیرارگانیکمسومنگنز.
گروهIV:فرمارگانیکمنگنزوغیرارگانیکمسوآهن.

گروهV:فرمارگانیکمس،آهنومنگنز.
تخ��ممرغهايهرگروهجهتآنالیزدر3نوبتبعداز40،25
و55روزگيآزمایشجمعآوريش��دند.وزنتخممرغها62/4

تا65گرمبودوپسازشکس��تنمحتويازدیوارهآنجداشد.
تخممرغهايجمعآوريش��دهازهرگروهبه2قس��متتقسیم
شدهوباهمترکیبگردیدند،درنتیجهدرمجموع180نمونهاز
محتویاتتخممرغو180نمونهازپوستهتخممرغجهتآنالیز

شیمیایيازهرگروهبدستآمد.
درروز55ازخونوریدبال)120نمونه(وازپرهايناحیهپشت
)120نمونه(ازهرگروهمرغانجمعآوريگردید.زردهوسفیدهبا
دقتمخلوطگردیدندوپوستهتخممرغ)همراهغشاءتحتپوسته(
خش��کگردی��د،درحاليکهپرهاباآبگرم)ح��دود50درجه(و
دترجنتشس��تهودرنهایتباآبمقطرنیزشس��تهشدند.پوسته
تخممرغهاپودرشدهوپرهانیزخردشدند،همچنیننمونههایي
ازجیره،پرمیکسومخمرجهتآنالیزمیزانمس،آهنومنگنزقبل

ازشروعآزمایشجمعآوريگردید.
جهتآنالیزروشاMass Spectrometryا)ICP-MS(همراهبا
استفادهازدستگاهVarian Ultramass-700بکارگرفتهشد.
Microwaveقبلازآنالیز،موادمعدنينمونهها،بوسیلهروش
وبااس��تفادهازدستگاه2000هMCS Microprocessorجمع

آوريشدند.

نتایجوبحث:
میزانمیکروالمانهادرتخممرغ،خونویاپرمرغهاودرمواد
بیولوژیکيکهبدونکشتارپرندهجمعآوريميشودبهمیزان
زیاديبس��تهبهش��رایطتغذیهاي)محتوايشیمیایيجیره(و

سیستمنگهداريپرندهبستگيدارد.
ب��هعنواننمون��هSkrivanوهم��کاران)2005(غلظتهاي
متفاوت��يازمسورويدرجی��رهپرندگانبکاربردندکهمنجر

*جیرهفاقدپرمیکس
**پرمیکسحاوي:

Feso48000اmg/kg،Cuso4 2000mg/kg
Zno1000اmg/kg،Mno2 16000mg/kg
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ب��هب��روزغلظتهايمتفاوت��يازاینعناص��ردرمحتویاتتخم
م��رغ،کب��دومدفوعاینپرن��دگانگردید.همچنینKolazو
هم��کاران)2003(غلظتهايپایینيازم��سورويدرعضلات
وکبدمرغداریهايکوچکوغیرصنعتيرانشاندادنددرحالي
ک��هDobrzanskiوهم��کاران)2004(غلظتهايبالاترياز
تجم��عبافتياینعناصردرمحتوی��اتتخممرغهايفارمهاي

صنعتيرامشخصکردند.

میزانمیکروالمانهادرتخممرغها:
نتایجبررس��يمیزانعناصردرمحتویاتوپوستهتخممرغها
درجداول2و3نش��اندادهش��دهاست.غلظتمیانگینمسدر
محتویاتتخممرغبین0/784-0/699نوس��انداشتوبطور
واضحيدرگروهIIبالاترازسایرگروههابود.غلظتمیانگینمس

درپوستهتخممرغبین3/034mg/kg-2/273وبامیزانرو
بهافزایشيدرگروهIIوIVهمراهبود.جدول3-2

بنابراینمسارگانیکبیشتروبهترازمسغیرارگانیکبراي
پرندهقابلاستفادهميباشد.میانگینغلظتآهندرمحتویات
تخممرغها20/34mg/kgتا23/76ودرپوستهتخممرغها
1/984mg/kgالي2/464تخمینزدهشد.تفاوتآماريمعني
داريبینگروههايمختلفمشاهدهنشددرنتیجهآهنارگانیک

الزاماموثرترازآهنغیرارگانیکنميباشد.
غلظ��تمی��انگی��نمنگ��ن��زدرتخمم�رغه��ادرح��دود
0/392mg/kgتا0/482تخمینزدهشدودرگروهIVبالاترین
میزانراداشتوليدرمقایسهباسایرگروههااختلافمعنيدار
نبود.میزانمتوسطمنگنزدرپوستهتخممرغ1/329mg/kgتا
1/776بود،بنابراینمنگنزارگانیکنیزبهترازمنگنزغیرارگانیک

قابلاستفادهتوسطپرندهنبود.اگرچهدرگروهIVدرمحتویات
تخممرغمیزانبسیارناچیزيبالاترتخمینزدهشد.

م�یانگی��نغ�لظ���ترويدرمح�تویاتتخ��مم�رغبی�ن
15/97mg/kgت��ا16/93تخمینزدهش��دودرگروهIVبه

وضوحبالاترازگروهIIبود.
غل�ظ��تمی�انگ�ی��نرويدرپ�وس��تهتخ���مم�رغبی�ن
2/779mg/kgتا3/448اندازهگیريشد.افزودنفرمهايارگانیک
مس،آهنومنگنزهیچاثرتداخليباروينداشتند،چهدرموردگروه
IIکهاثرآنتاگونیستيمسوچهدرموردگروهIVکهاثرسینرژیستي
منگنزرادرترکیبدارابود.درمجموعميتوانگفتکهفرمهاي
ارگانیکمس،آهنومنگنزکهدرقالبمخمرساکارومایسساضافه
گردید،افزایشمنحصربهفرديدرغلظتمسدرمحتویاتوپوسته
تخممرغراداشتنددرحالیکهغلظتآهنومنگنزورويدرمحتویات

وپوستهتخممرغهادرتمامگروههایکسانبود.
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میزانمیکروالمانهادرخون:
نتایجآنالیزخونمرغهادرجدول4نش��اندادهشدهاست.
می��زانم��س0/343mg/kgتا0/320ودرگروهIIمش��خصا
305/7mg/kgبالاترازس��ایرگروههابود.میزانغلظتآهن
mg/kg0/21ت��ا0/174ورويmg/kgت��ا272/4،منگنز
8/931تا8/312وبدونهیچاختلافمش��خصيبینگروهها

اندازهگیريگردید.جدول4
فرمهايارگانیکمس،منگنزوآهنکهبهجیرهمرغهااضافه
ش��دهبودهیچتداخليباروينداشت.ممکناستدزهايبالاتر
ازفرمهايارگانیکمسومنگنزوآهنميتوانستنتایجبسیار
متفاوتيدربرداشتهباشد،اگرچهسطحاینمیکروالمانهادر

خونطیورکميمتغییرنیزميباشد.

میزانمیکروالمانهادرپرها:
نتایجآنالیزپرمرغهادرجدول5نمایشدادهش��دهاس��ت.
85/66mg/kg6/922تا8/349،آهنmg/kgمیزانم��س
تا95/40ومنگنز54/31mg/kgتا68/92تخمینزدهشد،
درحالیک��همی��زانروي58/44mg/kgتا64/30اندازهگیري
ش��د.بج��زدرگروهIIوگ��روهIV،تفاوته��ايبوجودآمده
درس��ایرگروههااختلافآماريمعنيدارينداش��توفرمهاي
ارگانیکمس،منگنزوآهناضافهش��دهبهجیرههیچتداخليبا

روينداشتند.جدول5
درم��وردطیورمی��زاناینعناصردرپرهامهماس��تزیرا
پرندگانميتوانندپ��رهارابخورند.همچنینتکنولوژيهایي
وج��وددارن��دکهماراقادرميس��ازندازپرهاجهتس��اختن
جیرهاس��تفادهکنیم.اگرچهبنظرميرس��دپرهايپرندگان
ش��اخصمناس��بيجهتفراهميعناصردرجیرهنیستند،زیرا
درمع��رضآلودگ��يمحیطيق��راردارندوهمچنینس��اختار

یکنواختيندارند.

نتایج:
1-اف��زودنف��رمارگانیکمسدرجی��رهمرغانتخمگذار
افزایشچشمگیريدرغلظتمسدرمحتویاتوپوستهتخم
مرغ،خونوپرهاداشتکهنشانازفراهميزیستيبالاياین

فرمدرمقابلفرمغیرارگانیکمسدارد.
2-افزودنفرمارگانیکآهنومنگنزبهجیرهطیوردرمیزان
غلظتاینعناصردرتخممرغ،خونوپرتغییرمحسوسيایجاد
نکرد.بجزدرموردگروهيکهمنگنزارگانیکدریافتکردند)میزان

منگنزدرپرهانسبتبهگروهکنترلبالاتربود(.
3-فرمارگانیکمس،منگنزوآهنبارويهیچتداخلينداشتند.
اگرچهاثرآنتاگونیستيمسدرگروهيکهمسارگانیکدریافت
کردندواثرسینرژیستيمنگنزدرگروهيکهمنگنزارگانیکدریافت

کردنددرمحتویاتتخممرغهامشاهدهگرید.
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متابولیسمووظایف
فرمخالصبتائینازقسمتمیانيژژنومجوجهجذبميشود.
بتائینجذبسریعترينسبتبهکولینومتیونیندارد.کولین
ومتیونینبهلیپوپروتئینپلاسمامتصلميشونددرحاليکه
بتائینبهفرمآزاددرپلاس��ماباقيميماند.کولینبایس��تياز
س��یتوزولبهمیتوکندريمنتقلش��دهوبهبتائیناکسیدشود
وس��پسبهسیتوزولمنتقلشود.هرچندضدکوکسیدیوزهاي
یونوفورهپلياتريباتداخلدرانتقالترکیبازغشايمیتوکن
دري،کارای��يتبدیلکولینبهبتائینراکاهشميدهند.گروه
متیلبتائینبههوموسیس��تئینمنتقلش��دهتامتیونینایجاد
شود)ازطریقبتائین– هوموسیستئینمتیلترانسفراز(.هرچند
اینواکنشمتیونیناضافهتريبرايس��لولفراهمنميکنداز

آنجایيکههوموسیستئینازمتیونینساختهميشود.
بتائینبعنواندهندهمتیلواس��مولیتعملميکندکهبه
هوموس��تازآبس��لوليکمکميکند.افزودنبتائینبهجیره
ممکناستنیازبهدهندههايمتیلمانندمتیونینوکولینرا
کاهشده��د.بتائینازطریقS-آدنوزیلمتیونینبرايتامین
گروههايمتیلدرسنتزکارنيتیننقشدارد.کارنيتینبراي
انتقالاسیدهايچرببازنجیرهطویلبهغشايمیتوکندريبراي
اکسیداس��یوننیازميباشد.بتائینغلظتS-آدنوزیلمتیونین
وهوموسیستئیندرکبدراافزایشميدهدکهسنتزمتیونین
رابامصرفگروهمتیلازمنبعتککربنيتسهیلميکند.در

جوجهها،گروهمتیلبتائینبرايسنتزمتیونینازهوموسیستئین
بکارميرود.

تقریب��ا3براب��رکولی��نکارایيدارد.هرچن��د،مقادیرکافي
سیستئینبراينیلبهاثراتمفیدبتائینلازماست.غلظتناکافي
سیستئیندرجیرهممکناستباکاهشغلظتهوموسیستئین

برايایجادمتیونین،رويفعالیتبتائیناثرگذارد.
ویژگيحفاظتاس��مزيبتائینممکناس��تناش��يازیون
هايدوقطبيوحلالیتبالايآندرآبباش��د.اسمولیتهادر
دهیدراسیونسلوليمهمميباشند.بتائیندرمقابلیکگرادیان

مقدمه
بتائینمشتقتريمتیلاستکهدرارگانیسمهايزندهدرنواحيخشکباریزشباراناندكميباشد.بعنوان
یکاسمولیتبرايحفظتعادلآبيسلولعملميکندوبعنواندهندهمتیلدرمتابولیسممتیونیننقشدارد.
افزایشاحتباسآببواسطهاثراسمولیتیکبتائینحجمسلولرابالابرده،درنتیجهفعالیتآنابولیک،یکنواختي
غشايسلولوعملکردکليپرندهراافزایشميدهد.ویژگياسمولیتیکبتائینامکانسازگاريسلولباشرایط
اس�مزيدرآبوهوايگرمومرطوبرافراهمميکند.مهرهدارانازجملهطیور،توانایيمحدوديبرايس�نتز
مقادیرکافيبتائیندارند.درگیاهان،بتائینس�نتزش�دهوجهتحفاظتدرمقابلاسترساملاحودرجهحرارت
تجمعميیابند.درتغذیهعمليطیور،بتائینميتواندنقشيدرعملکردوترکیبلاشه،کاهشرطوبتبسترو

غلبهبرکوکسیدیوزواسترسداشتهباشد.
درای�نمقالهس�عيبرآناس�تتامروريبراث�راتبتائینصورتگیرد.درابتداتاثی�ربتائیندرجوجههاي
گوش�تيبهتفصیلبیانش�دهوس�پسبهبررس�يبتائیندرمرغانتخمگذاروبوقلمونپرداختهشدهاست.اما
اینبدانمعنانميباش�دکهاثراتذکرش�دهدرگلههايگوش�تي،درس�ایرگلههادیدهنميش�ودبلکهبدلیل
اهمیتبیشتربتائیندرجوجههايگوشتيوحجممطالعاتبالادراینزمینه،ایناثراتدرقسمتجوجههاي

گوشتيذکرشدهاست.

بتائين و نقش آن د                        ر پرورش طيور بتائين و نقش آن د                        ر پرورش طيور 
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  گرد                                 آوري و تنظیم: د                                                         كتر محسن توتونچیان D.V.M. )بخش علمی كیمیاپخش فام  (

Dr.totonchi@kimiafaamgroup.com
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اسمزيشایعبینسلولومحیطاطرافآن،ازدستدادنآبرا
بهحداقلميرساند.تجمعبتائیناتصالآبدرسلولهايروده
راافزایشدادهکهزمینهسازتغییردراپيتلیومشدهومنجربه
افزایشسطحرودههاميشوند.دیوارهاپيتلیومياتساعیافته
ميتواندسطحجذبموادمغذيراافزایشدهد.افزودنبتائین
)هیدروکلرای��د(باکاهشPHرودههاوارتفاعویليهاقابلیت

هضممتیونینوسایرموادمغذيرابهبودميبخشد.

استفادهازموادمغذي
بتائی��نقابلیتهضملیزین،پروتئین،چربيوکاروتنوئیدهاو
inدرجوجههايگوشتيچالشیافتهباکوکسیدیادرشرایط
vitro،جذبمتیونینرابهبودميبخشد.بنظرميرسدبهبود
یکنواختيسلوليوسطحلومندستگاهگوارشباافزودنبتائین،
قابلیتهضمموادمغذيجیرهراافزایشميدهد.افزودنبتائین
بهجیرهمرغانتخمگذارفعالیتهورمونهايمتعدديدرس��رم
مانندLH،FSH،T3،تیروکس��ین،استرادیولوپروژسترون
راافزایشميدهد.افزایشفعالیتهورمونها،س��طحمخاطيو
یکپارچگيس��لوليممکناس��تمنجربهورودسلولبهمرحله
آنابولیکش��دهکهبهتکثیروفعالیتمتابولیکيس��لولکمک
ميکند.بهبودس��طحوزندهمانيمخاطرودههاممکناس��ت
منجربهافزایشترشحهورمونهايگوارشيوسطحجذبدر

رودههاگردد.

ویژگيدهندهمتیل
بتائیندرس��اختارخود3گروهمتیلداردوگروههايمتیل
خودرادرواکنشهايمتعدديشرکتميدهد.درنتیجهافزودن
بتائینمصرفترکیباتيمانندمتیونین،کولینواس��یدفولیکرا
کاه��شدادهونیازبهافزودناینموادمغذيکاهشميیابد.بر
اس��اسوزنمولکولي،بتائی��ن3/75متیونینو0/9کولینگروه
متیلدارد.نخس��تینگروهمتیلبههوموسیستئینبرايتبدیل
آنزیميبهمتیونیندرکبددادهميشود.2گروهمتیلدیگرجهت
تامینمنبعتککربنهبکارميرودکهتوس��طاسیدفولیکمورد
اس��تفادهقرارميگیرد.گروهمتیلتتراهیدروفولاتنیزميتواند

برايسنتزمتیونینازهوموسیستئینبکاررود.
مطالعهايتوس��طMc Devittوهم��کارانانجامگرفتو
س��رعترش��دوخصوصیاتلاش��هرادرجوجههايگوشتينر
DLک��هجیرهکنترليفاقدمتیونین،جیرهايحاويبتائینیا
متیونینیاهردوافزودنيراداش��تنداندازهگیريشد.هدفاز
اینکارپاس��خبه2س��ئوالمهمبود.1-آیابتائینراميتوان
جایگزینبخشيازمتیونیندرجیرهجوجههايگوشتينمود؟
2-آیابینمتیونینوبتائینسینرژیسموجوددارد؟پرندگاندر
گروهيکهجیرهکنترلدریافتميکردندیاگروهيکهبتائینرا
تنهادرجیرهداشتندغذايکمتريخورده،سرعترشدآهستهتر،
ضریبتبدیلبالاترودر42روزگينسبتبهگروهيDLمتیونین
دریافتميکردندتنوعوزنيبالاتريداش��تند.افزودن1/2گرم
درکیلوگرمDLمتیونینبهجیرهکنترل،ازنظروزنيسنگین
ترینپرندگان)2500گرم(ودومینگروهازنظرعضلاتسینه
)366گ��رم(راتولی��دکرد.بعدازاصلاحتفاوتهايتیماريدر
تودهبدن)آنالیزکوواریانس(پرندگاندرگروهکنترلوگروهي
کهتنهابتائیندریافتکردهبودند،حجمعضلاتس��ینهنسبتا
س��بکتر،اماتودهچربيش��کميسنگینترنسبتبهپرندگان
گ��روهکنترلدریاف��تکنندهDLمتیونینداش��تند.هرچند

افزودنبتائینبهجیرههايحاويمتیونینبازدهعضلاتس��ینه
رابهبودبخشید.بعدازاصلاحاختلافاتدرتودهبدنبینتیمارها،
گروهيکهبالاترینمتیونینرادریافتکردهبودند،نسبتبهگروه
دارايکمبودمتیونین،احش��ايسبکتريداشتند.اینموضوع
قابلیتانعطاف1رودهرانش��انميدهدکهاحتمالابزرگشدن
احش��ابرايدریافتمتیونینازجیرههايحاويمتیونینپائین
ميباش��د.نتایجاینمطالعهاینفرضیهراکهميتوانبتائینرا
جایگزینمتیونیندرجیرههايدارايکمبودجزئيمتیونین+
سیس��تئین،ردميکند.هرچندبتائینميتواندترکیبلاشه،

مخصوصابازدهعضلاتسینهرابهبودبخشد.

فعالیتاسمولیتیک
بتائینبعنوانیکاس��مولیتقويدراکثربافتهايبدناز
جملهکبدعملميکند.بهبرقراريتعادلاسمزيدراپيتلیوم
رودهکوچکباحفظتعادلآبدرحالاتهیپراسموتیکمانند
اسهالغیراختصاصيوکوکس��یدیوزکمکميکند.درشرایط
استرسگرمایيودهیدراسیون،یونهايسدیمازمایعسلولي
بهسلولمنتقلميشوند.هرچهغلظتسدیمبیشترباشدمهار
جذبموادمغذيتوس��طس��لولنیزبالاتراست.افزایشغلظت
پتاس��یم،منیزیموفسفردرسلولنیزجلويفعالیتآنزیمهاي

ضروريدرمتابولیسمموادمغذيراميگیرد.
برايحفظفعالیتآنزیمي،عملکردوحجم،سلولهاغلظت
»اس��مولیتهايارگانیک«داخلسلوليمانندکولینوبتائین
رابالاميبرن��د.درپرندگانمیوایتوزیتول،بتائینوتورین2نیز
اس��مولیتهايارگانیکمهميميباش��ند.بتائی��نباافزایش
توانایينگهداريآبدرسلول،جلويدهیدراسیونراميگیرد.
استفادهازبتائینبعنوانیکاسمولیتنسبتبهالکترولیتهاي
غیرآليمفیدتراس��تکهبدلیلمصرفانرژيدرتنظیماسمزي
وسازگاريباارگانلهايسلوليميباشد.حتيدرفشاراسمزي
بالاتردرلومنرودهپرندگانيکهجیرهحاويبتائیندریافتمي
کنندپایداريساختارسلولمخاطيافزایشوانتقالآبازسلول

مخاطيکاهشميیابد.
افزودنبتائینانرژيموردنیازبرايتنظیمفشاراسمزيرابا
کاهش64%درفعالیتپمپسدیم/پتاس��یمراو73%درپمپ
کلس��یمکاهشميدهد.بصورتاولیهازآدنورینتريفس��فات

)ATP(بعنوانمنبعانرژياستفادهميکند.
درحالتدهیدراس��یونغلظتالکترولیتدرس��لولافزایش
ميیابد.برايتنظیمغلظتمطلوبآبدرسلول،+kبرخلاف
گرادیانغلظتيواردس��لولميشود.برايپمپنمودنهریون
برخل��افگرادیانغلظتي،یکمولکولATPموردنیازاس��ت.
مش��خصشدهکهغلظتبالاترالکترولیتهادرسلول،آنزیمها
وپروتئی��نهاراغیرفعالميکنن��د.غلظتبالاترالکترولیتها
بهمحلهايفعالآنزیمهامتصلش��دهوآنهارابياثرمي
کند.انتقالبتائینازطریقغش��ايسلولينیازبهانرژينداردو
بااکوسیس��تمیامتابولیسمسلوليتداخلنخواهدداشت.بتائین
درآبوغ��ذاميتواندبرايکنترلحالاتتنظیماس��مزي3از

جملهاسهال،تنقیه،پرادراريوآسیتبکاررود.

بهبودعملکرد
تاثیربتائینرويعملکردجوجههايگوشتيبطوراولیهوابسته
بهغلظتسایرگروههايمتیلناپایداروشدتاسترسواردهبه
پرندهميباشد.افزودنبتائینبهجیرههایيکهمقادیرکافيیا
 1-plsticity
2-Taurine
3-Osmoregulatory
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کمبودشدیدمتیونینداشتندرويعملکردپرندهاثرينداشت.
ه��رچندباافزودنبتائینبهبودوزنبدن،تولیدعضلهس��ینه،
ضریبتبدیلوکاهشوزنتودهچربيش��کميگزارشش��ده
اس��ت.نتایجمطالعاتاخیرنشانميدهدکهبهبودقابلتوجه
)800mg/kg(دربازدهغذایيجوجههايگوش��تيکهبتائین
رابامقادیرکمترازحدمطلوبمتیونیندرمقایسهباآنهایي
کهبتائیندریافتنميکردند،دیدهشدکهاینموضوعصرفنظر

ازغلظتاسیدآمینهبود.

بنظرميرس��دکهبتائیندرحالاتمختلففشاراسمزيبه
سلولهاکمکميکند.علاوهبراینمطالعاتدرخوکهانشان
Sharma.دهندهاثربتائینرويمتابولیس��مانرژيميباش��د
وهم��کاران)2003(پيبردندهنگاميکهبتائینبهغذاافزوده
ميشودانرژينگهداريکاهشميیابدوHuangوهمکاران
)2007(نش��اندادن��دکهبتائینمیزانهورمونهايرش��درا
افزایشقابلتوجهيميدهد.اینیافتههاممکناستتاکیدي
برافزودنبتائینبعنوانیکمادهمغذيباشدتااینکهبتائین

جایگزینبخشيازنیازمتیونینیاکولیندرجیرهباشد.
بدلیلافزایشوزنجوجههايگوش��تيطيس��الیاناخیر،
درجهحرارتبهینهبرايعملکردطیورکاهشیافتهاست.نتایج
تحقیقاتنش��انميدهدنسلنوینجوجههايگوشتينسبت
بهدرجهحرارتبالاحساستربودهوآسیببیشتريازاسترس
گرمای��يميبینند.درکناراث��راتمضريکهدرجهحرارتبالا
رويدریافتغذا،سرعترشدوضریبتبدیلغذادارد،منجربه
کاهشپروتئینوچربيبدننیزميشود.ازآنجایيکهبتائین
ميتوانداثراتمثبتيرويبازدهوترکیبلاشهدرطیوروخوک
داشتهباشدونیزبواسطهاثرآنروياسمولاریتهسلول،افزودن
بتائی��نبهآبوغذاممکناس��تبرايغلبهبراثراتاس��ترس

گرمایيوعملکردوترکیبلاشهمفیدباشد.
نتای��جمطالعهايک��هتوس��طEissonوEntingصورت
گرفتنشاندادکهحتيدرجیرههایيکهحاويمقادیرمقادیر
کافيمتیونین،متیونین+سیستینوکولینميباشند،بتائین
اثرمثبتيرويعملکردوکیفیتلاش��هجوجههايگوشتيدر
ش��رایطاس��ترسگرمایيدارد.اینیافتههانشانميدهدکه
بتائی��نم��ادهمغذيضروريوجزئيارزش��منددرجیرهطیور

محسوبميشود.
درمطالعهايکهروي2287جوجهگوشتيازسن3تا56
روزگيانجامگرفت،پرندگانبه4گروهمساويازسنیکروزگي
تقس��یمشدندکهگروهنخس��تبعنوانکنترل،جیرهمعمولرا

دریاف��تکردندگروهدومدرجیرهآنها0/2درصدبتائیناضافه
B1210غذا،ویتامینmugBUI/kgش��د،گروهس��ومدرآب
دریاف��تکردندوگروهچهارمهمبتائینوهمویتامینB12را
دریافتنمود.نتایجبیانگرآنبودکهافزودنبتائینبصورتتکي
یادرترکیبباویتامینB12دردورهاس��تارترمنجربهافزایش
وزنگیريجوجههايگوشتيشدامابادز0/2درصددرجیره

پایانيموثرنبود.

کاهشرطوبتبستر
طيحالاتاسترس��يدرروده)ازجملهاس��هال(،جذبیون
هايسدیموکلرازویليهايرودهکاهشميیابد.اینموضوع
منج��ربهپیدایشمحلوليبااس��مولاریتهبالادرلومنرودهمي
ش��ود.افزودنبتائینیکپارچگيس��لولمخاطيرودهراافزایش
دادهوباعثميش��ودس��لولهافعالیتطبیعيداش��تهباشند.
اینکارقابلیتهضمموادمغذيرابهبودبخش��یدهودفعآنرا
کاه��شميدهد.6روزبع��دازافزودنبتائیندرآب)2/5گرم
درلیتر(میزانرطوبتبس��تراز46به27درصدکاهشیافت.
دزبتائینبرايکنترلاس��هالدرجوجهها0/15– 1/5گرمدر
هرکیلوگرموزنبدنبود.همچنینبتائیناثرمثبتيرويتعادل
آبدرجوجههايگوش��تيمواجههشدهباکوکسیدیاداشتهو

میزانرطوبتمدفوعراکاهشميدهد.

بهبودبازدهلاشه
بتائینمصرفمتیونینراکاهشدادهودرس��نتزکارنيتین
نق��شدارد.بنابرایندرمتابولیس��مپروتئینوچربينقشدارد
وم��يتواندترکیبلاش��هراتغییردهد.بتائی��نتغییروتبدیل
پروتئی��نراکاهشميدهدکهمنجربهاحتباسبالاترنیتروژن
ميش��ودکهاثرمثبتيرويیکنواختيپروتئیندرعضلهدارد.
بتائینکاتابولیسملیپیدرابواسطهنقشآندرسنتزکارنيتین
بالابردهکهدرنتیجهلاش��ههايباچربيپائینتولیدميگردد.
اثربتائینرويمیزانچربيشکميوبازدهلاشهمتغیربودهوبه

فاکتورهايتغذیهايدیگريوابستهميباشد.
دادههاياخیرحاکيازبهبودقابلتوجهدرعضلهس��ینهبا
افزودنبتائین)800mg/kg(بهجیرهايحاويمقادیرمختلف
متیونیندرمقایس��هباحالتيکهبتائیناضافهنشده)صرفنظراز
غلظتمیتونین(،ميباشند.درغلظتهايبالايمتیونین)%2/4 
پروتئینخام(بتائیناثريرويبازدهعضلهسینهدرجوجههاي

گوشتيتجارينداشتهاست.
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کنترلکوکسیدیوز
بتائینتجمعیافتهسلولهارادرمقابلاسترساسمزيحفظ
کردهواجازهادامهفعالیتهايمتابولیکيمعمولرابهس��لول
هاخواهدداد.درپستاندارانبدلیلنقشآندرتحملاسترس
اسمزيبواسطهتولیدادرارهیپراسموتیک،بخوبيشناختهشده
است.نهتنهادرحیواناتيکهبتائیندراثراکسیداسیونکولین
تجمعميیابدبلکهدراثرس��نتزبتائینافزودهشدهبهغذانیز،

اثرحفاظتاسمزيدیدهميشود.
کوکس��یدیوزدرپرندگانیکبیماريرودهايبودهکهمنجر
بهاختلالاتاس��مزيویونيميگ��ردد.اینناهنجاریهااحتمالا
دراثردهیدراسیونواسهالبوجودميآیدکهمشخصهعفونت

کوکسیدیایيميباشد.
اث��راتبتائینبعنوانیکاس��مولیتهنگاميکهدرمواجهه
بااختلالاتاس��مزيرودهقرارميگیرد،مش��خصميش��ود.
کوکسیدیوزارتفاعویليونسبتکریپتژژنومبهویليراکاهش
دادهواسمولاریتهددنومراافزایشميدهد.اثراتمفیدبتائین
درپرندگانآلودهبهکوکس��یدیوزممکناس��تناشيازفعالیت
اس��مولیتیکونیزافزایشفعالیتفاگوسیتيدرغشايمخاطي
رودهباش��د.بتائین)0/1%(اس��مولاریتيددنومراکاهشداده
وتع��دادلکوس��یتهارادراپيتلی��ومولامیناپروپریايجوجه
هايآلودهبهکوکس��یدیوزافزایشميدهد.بتائینفاگوسیتوز
کوکس��یدیاهاتوس��طماکروفاژوآزادش��دننیتریکاکسایداز

ماکروفاژهاوهتروفیلهاراافزایشميدهد.
کارایيبرخيضدکوکس��یدیاهايخاصراميتوانباافزودن
بتائینبهجیرهاصلاحنمود.درجوجههايکهجیرهحاويبتائین
)0/075%(وسالینومایسین)66mg/kg(دریافتکردهبودندرشد
ایمریااسرولینانسبتبهجوجههایيکهفقطسالینومایسینمصرف
کردهبودند،کاهشیافت.سایرضدکوکسیدیاهامانندیونوفورهاي

پلياتريدرتبدیلکولینبهبتائینتداخلایجادميکند.
درصورت��يکهکوکسیدیواس��تاتب��هتنهایيموثرباش��د،
اف��زودنبتائیناثرمثبتيخواهدگذاش��ت.ام��ادرصورتيکه
کوکسیدیواس��تاتاثرينداش��تهباش��دبعیدبنظرميرسدکه

بتائیناثرمفیديداشتهباشد.

انتریتنکروتیک
پیش��نهادش��دهکهتکثیرکلس��تریدیومپرفرینجنزوایجاد
انتری��تنکروتیکباحضورمقادیربالای��يازپروتئینجیرهدر

سکومتسهیلميگردد.
تغذی��هباجیرههایيکههض��منیتروژنيضعیفيدارندبراي
تولیدبوتیراتدرسکومرتها)اندیکاتوريازتخمیرکلستریدیایي(
مناس��بميباشند.کلستریدیاهابرايحادشدننیازبهمقادیر
بالاينیتروژندارند.درش��رایطمعمول،نیتروژنبخوبيهضم
شدهمقدارکميازآنواردسکومميشود،وانتریتنکروتیک

غیرمعمولاست.
جیرههایيباویسکوزیتهبالایاکوکسیدیوزآسیبرودهکوچک
راافزایشدادهومقادیرزیاديازنیتروژنهضمنشده،واردسکوم
شدهوانتریتنکروتیکافزایشميیابد.سلولهايکندهشده
ازویليهايآسیبدیدهنیزعلاوهبرغذايهضمنشده،نیتروژن

رادرسکومتامینميکنند.
بتائین-بعنوانیکاس��مولیت-توانایيکوکسیدیواس��تاترا
برايبهحداقلرس��اندنآسیبرودهايایجادشدهتوسطگونه
هايایمریايرودهکوچک،افزایشميدهد.بنابراین،یکپارچگي

هضميرودههابهترحفظشدهونیتروژنکمتريواردسکوممي
شود.درصورتيکهميخواهیممواردکميازانتریتنکروتیک
داشتهباشیمضرورياستسوبسترايلازمبرايرشدکلستریدیوم

پرفریجنزبهحداقلبرسد.
بنابرایندرحالتيکهشرایطمناسبوجودداشتهباشدبیماري
بهس��رعتایجادخواهدش��د.آنتيبیوتیکهااثرمهارکنندگي
رويکلس��تریدیومپرفرینجنزدارنداماامروزهاستفادهازآنها
بعنوانمحرکرش��دممنوعشدهاست.بنابراینضرورياستتا

ترکیباتجایگزینبدینمنظوربهجیرهاضافهگردد.

مقابلهبااسترس
اس��ترسمنجربهآزادس��ازيتعدادزیادياکسیژنباواکنش
بالاROS(4(درسیس��تمميش��ود.اینهابهساختارسلولي،
یکپارچگيغش��اوپم��پهايیونيدرلومنرودهآس��یبمي
رسانند.دهیدراسیونسلوليمنجربهاختلالدرمتابولیسمسلولي

وفعالیتآنزیمهايآنميشود.
دریافتغذامنجربهانتقالآبداخلس��لوليبهسمتلومن
رودههاشدهکهمنجربهچروکیدهشدناپيتلیوممخاطيمي
گردد.اختلالدرساختارسلوليجذبموادمغذي،انتقالازغشاي
س��لوليوپروسههايمتابولیکيداخلسلوليخاص)متابولیسم
اس��یدآمینه،آمونیاک،کربوهیدراتواسیدهايچرب(رامختل
ميکند.درمواردش��دید،چروکیدهشدنغشايسلوليممکن
استمنجربهبرهمخوردنیکپارچگيمخاطرودهشدهکهاجازه

ورودپاتوژنهاوتوکسینهارابهجریانخونميدهد.
بتائینفشاراسمزيسیتوپلاسمرادرسلولهايتحتاسترس
وتحم��لبهدرجهح��رارتواختلالاتیونيراافزایشميدهد.
تجمعاسمولیتهايمعمولمانندپتاسیمدرسلولممکناست

منجربهبرهمزدنفعالیتآنزیمهايسلولگردد.
تجمعبتائینسلولهارادرمقابلاسترساسمزيمحافظت
کردهوامکانادامهفعالیتهايمتابولیکيرابهسلولهايتحت
استرسدادهکهدرغیراینصورتسلولغیرفعالميشود.افزودن
بتائینطياسترسگرمایينسبتهتروفیل:لنفوسیتراکاهش

ميدهدکهاندیکاتوريازاسترسدرطیورميباشد.

دز
غلظتبتائینموردنیازدرجیرهجوجههايگوشتيوابستگي
زی��اديبهغلظتس��ایرترکیباتدارايگ��روهمتیل)متیونین،
کولین،اس��یدفولیک(درجهحرارتمحیطي،یکپارچگيروده،
درگیريباکوکسیدیوزوداروهايضدکوکسیدیوزمصرفيدارد.
پاس��خبهبتائینبیشتردرموارديبودهکهبهجیرههايحاوي

مقادیرکممتیونیناضافهشدهاست.
بطورمعمولبتائینراميتوانبادز0/05تا0/08درصدبه

جیرهجوجههايگوشتياضافهنمود.
اثراتمفیدرويامتیازدهيبهضایعاتکوکسیدیوزدرغلظت
0/05درص��دم��وردتوجهقرارگرفته،اماب��اافزایشدزبتائین،
فعالیتاس��مولیتافزایشميیابد.دراسهالکهتعادلاسمزي
بهمميخورد،دزموثربرايکنترلاسهالاز0/15تا1/5گرم

بهازايهرکیلوگرموزنبدنمتغیراست.
درمجموع،غلظتتوصیهشدهبتائیندرغذا500-700گرم
درتنميباش��د.مصرفبتائینممکناستدرغلظتهايبالا

کاهشیابد)بیشتراز800گرمدرتن(.

 4-Reactive oxygen species
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نتیجهگیري
بتائیناسمولیتطبیعياستکهدرحیواناتوگیاهانرشدیافته
درمناطقيباریزشباراناندکیافتميشود.فعالیتاصليآندر
حیوانات،بعنوانیکاسمولیتودهندهمتیلميباشد.خصوصیات
اس��مولیتیکآنبرايکمکبهحفظغشايمخاطيرودههاطي
استرسگرمایيواختلالاتگوارشيمفیدميباشد.بعنواندهنده
متیل،درس��نتزمتیونیننقشدارد.همچنینگزارشش��ده
بتائینبازدهعضلهس��ینهرادرگوش��تيهابهبودميبخشد.

مرغانتخمگذار
درمطالعهايمرغانتخمگذار®Hy line W36درسن40
هفتگيکهجیرهايبرپایهذرتوس��ویادریافتميکردند،به
3گروهتقس��یمشدند.هر3گروه0/35%متیونیندریافتمي
کردند.یکگروهmg150کولینبهازايهرمرغدرروزدریافت
م��يکردند)مصرفغذايروزانه100گرم(بهجیرهگروهدیگر
همینمیزانبتائینافزودهشدودرگروهسومنصفمقادیرکولین
وبتائینافزودهش��دهدرجیرههاي1و2اضافهش��د.آزمایش
8هفت��هبطولانجامیدودرفواصل2هفتهپارامترهايمختلف
اندازهگیريميش��د.براساسنتایجحاصلهتفاوتمعنيداري
بی��نمرغ��اناین3گروهازنظرتولیدتخممرغ،وزنتخممرغ،
محتوايتخممرغ،مصرفغذایاوزنگیريمشاهدهنشد.علاوه
برای��ن،تفاوتمعنيداريبینگروهه��اازنظردریافتروزانه
متیونینیامتیونیندرهرگرمازمحتوايتخممرغدیدهنشد.
ازآنجایيکهجیرههابرايتامینمتیونینبیشازحدموردنیاز
مرغفرمولهش��دهبودندنتایجدورازانتظارنبود.دراینمطالعه
محت��وايتخ��ممرغها47گرموزنداش��تنددرحاليکهاین
مرغانپتانسیل50گرمراداشتند.بنابراینچنیننتیجهگیري
شدکهبتائیندرمقایسهباکولینویابصورتترکیبباکولین

عملکردمرغانتخمگذارتجاريرابهبودنميدهد
مطالعهايبم��دت14هفتهبرايتعییناثرافزودنبتائینبه
جی��رهمرغانتخمگذاررويعملکردآنهاصورتگرفت.1536
مرغلگهورن21هفتهدر12گروهقرارگرفتند.نتایجحاکيازآن
بودکهدرپائینترینمیزانمتیونین،درهمکنشقابلتوجهي
بی��نمتیونینوبتائینوج��وددارد.افزودنبتائینبهجیرههایي
کهحاويکمترینمیزانمتیونینبودندتولیدتخممرغرابهبود
بخش��ید.امادرمرغانيکهمتیونینبالاتريداشتندتاثیريروي
تولیدتخممرغنداشت.متیونینتاثیرزیاديرويوزنتخممرغ
دارد.مصرفغذاووزنمخصوصتخممرغباافزودنمتیونینیا
بتائینتغییرينکرد.میزانمتیونینتاثیرقابلتوجهيرويوزن
بدنداشتامابتائینچنیناثرينداشت.نتایجاینمطالعهنشان
دادکهبتائینراميتوانجایگزینمتیونیندرجیرههايحاوي

مقادیرکممتیونیننمود.
نتای��جایندومطالع��هرويمرغانتخمگذارنش��انداددر
موارديکهمتیونینجیرهبهاندازهکافيميباشد،اضافهکردن
بتائینتاثیرمثبتيرويعملکردتولیديگلهنخواهدداشتاما
درم��وارديکهجیرهازنظ��رمتیونینکمبوددارداثراتمفید
بتائینرويتولیدنمایانخواهدش��د.ب��امطالعهاثراتبتائین
درجوجههايگوش��تي،رسیدنبهچنیننتایجيدرگلههاي
تخمگذاردورازانتظارنبود.اماهمانگونهکهقبلانیزاشارهشدبتائین
رويتولیدهورمونها،متابولیسمانرژيوچربيتاثیرمثبتيدارد
کهبواسطهایننقشها،حتيدرموارديکهمقادیرمتیونینجیره

نیزکافيميباشد،افزودنبتائینمفیدخواهدبود.

بوقلمون
فرآوريبیشتربرايتولیدمحصولاتگوشتيمتنوعازبوقلمون،
منجربهتاکیدبیش��تررويبازدهگوش��تمخصوصاعضلهسینه
شدهاست.گوشتسینهارزشومصرفبیشترينسبتبهسایر
محصولاتگوش��تيبوقلموندارد.میزانگوشتسینهدرزمان
کشتارتابعيازسنووزنميباشدکهتحتتاثیرتغذیهوشرایط
محیط��يقرارم��يگیرد.ازآنجایيکهبوقلم��ونهاطيدوران
پرورشدرمعرضاسترسهايمختلفقرارميگیرند،پیشنهاد

شدهکهبتائینميتواندعملکردبوقلمونرابهبودبخشد.
پژوهش��يدردانش��گاهمینسوتابرايبررس��يپاسخبوقلمون
ه��اينربهمکملمتیونینوبتائیندرجیرهانجامگرفت.نتایج
حاک��يازآنبودکهافزودنبتائینبازدهعضلهس��ینهرابهبود
بخش��یدحتيدرموارديکهمیزانمتیونینجیرهکافيبود.در
همکنشقابلتوجهيبینبتائینومتیونیندیدهنشدبنابراین

هردوعاملاثرافزایشيرويیکدیگردارند.

-Bogdanov M, et al., Effect of betaine hydro--
chloride on broiler chickens when used alone 
or in combination with vitamin B12, vet med 
nauki, 1976; 13(6): 66-71

-S.V. Rama rao, et al., betaine plays many 
roles in broiler chicken

-Mc Dewitt RM et al., can betaine partially 
replace or enhance the effect of methionine by 
improving broiler growth and carcass charac--
teristics ,British poultry science, 2000, 41(4): 
473-80

-R.H. harms, C.B. Russel, betaine does not 
improve performance of laying hen when the 
diet contains adequate choline, poultry science, 
2002, 81: 99-101

-S.yadalam et al., influence of betaine on the 
performance of commercial leghorns, auburn 
university, Alabama

-P.C Augustine et al., effect of betaine on the 
growth performance of chicks inoculated with 
mixed cultures of avian eimeria species and on 
invasion and development of eimeria tenella and 
eimeria acervulina in vitro and in vivo, poultry 
science 1997, 76: 802-809

-Jaco eissen, henk enting, role of betaine in 
preventing heat stress, feed mix, vol 15, 2007

-Milan hruby et al., betaine through its ability 
to presence intestinal integrity, will help intes--
tinal lesions in conjunction with a coccidiostat, 
and thus may aid in minimizing losses due to 
subclinical and clinical necrotic enteritis

-Betaine and breast meat yield in
-turkeys, university of Minnesota, 2002
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پرسش و پاسخ  
د                                                                                                       امپزشکان بخش کلينيك و مد                                                                                                                یران 

فارمهای پرورش د                                                                                                                ام و طيور سراسرکشور 

توجه:فراخواِنطرحپرسشویژه
نش�ریهکیمیافامقصدداردبینکلینیسینهایدامپزشکو
مدیرانفارمهایپرورشیبامتخصصینواساتیدرشته
هایمختلفدامپزشکیارتباطبرقرارنمایدتادامپزشکان
ومدیرانفارمهابتوانندمشکالتومسایلیراکهباآنمواجه
هس�تندباکارشناس�انمتخصصوخبرههربخشمطرح
نمایندوازتجربیاتاس�اتیدباتجربههررشتهجهترفع

مشکلخودبهرهمندشوند.
بدینمنظورشمامیتوانیدبانشانیفرمانیه)شهیدلواسانی(
-نبشدیباجیش�مالی-پ�الك187دفترمجلهکیمیافام

مکاتبهنماییدویاباتلفن22824657تماسبگیرید.
بخش�هایمختلفیکهمجلهکیمیافامبامتخصصینآندر
ارتباطمیباش�دوشمامیتوانیدسواالتخودرامطرح

نماییدشاملمواردزیرمیباشد:
1-بیماریهایطیور

2-پرورشطیور
3-مدیریتگلههایمادرواجداد

4-بیماریهایدامهایبزرگ
5-ماماییوجراحیدامهایبزرگ

6-بیماریهایماهیومیگو
7-بیماریهایدامهایکوچک

8-آنتیبیوتیکها
9-ویتامینها،میکروالمانهاوماکروالمانها

10-ضدکوکسیدیوزها
11-افزودنیهاومکملها

12-ضدعفونیها
13-فرموالسیونداروهایدامپزشکی
14-تداخلاثرداروهایدامپزشکی

15-بهداشتعمومیوبیماریهایمشتركبینانسانودام
16-واکسنهاوواکسیناسیون

فصلنامهکیمیافامبرحس�بانتخابدرهرش�مارهتعدادی
ازس�واالترسیدهراباجوابهایمتخصصینچاپومنتشر
خواهدکرد،تادرصورتیکهسایرهمکاراننیزباآنمشکل

مواجههستندبرایآنهاراهگشاباشد.

سوال:
-تاثی�رواقعیاس�یدیفایرهادرپ�رورشطیور

)بخصوصطیورگوشتی(چیست؟
-ک�دامفرمتاثیربهتریدارد،فرممحلولدرّآب

یاپودردرخوراك؟
-درچ�همرحل�هایازپ�رورشم�یت�وانازآن

استفادهنمود؟
اس�تفادهازاس�یدیفایرهاچهنتایجیرابهمراه
خواهدداشت؟آیاجنابعالیگزارشیازبهبودعملکرد

ونتایجحاصلازاینترکیباتدراختیاردارید؟

پاسخ:
سئوالاینشمارهنشریهکیمیافامدرخصوصجایگاهاسیدها
وعواملاسیدیکنندهیااسیدیفایرهادرپرورشطیورگوشتی
میباشد.سئوالاتیازقبیل:تاثیرواقعیاسیدیفایرها1درپرورش
طیور)بخصوصطیورگوشتی(چیس��ت؟کدامفرمتاثیربهتری
دارد،فرممحلولدرّآبیاپودردرخوراک؟درچهمرحلهایاز
پرورشمیتوانازآناستفادهنمود؟استفادهازاسیدیفایرهاچه
نتایجیرابهمراهخواهدداشت؟سوداقتصادیحاصلازاستفاده
ازاینترکیباتچگونهاست؟آیانگارندهشخصاتجربهایازبهبود

عملکردونتایجحاصلازاستفادهازاینترکیباتدارد؟
میدانیمنس��لنوینطیورگوش��تیازنظرساختمانبدنو
فیزیولوژییکموجودنس��بتاناهماهنگمیباشد.سرعترشد
زیاد،حجمسنگینعضلاتسینهورانووزننهاییبالاازمزیت
هایطیورگوشتیامروزینمحسوبمیشوند.اینموضوعبهنفع
تولیدکنندهومصرفکنندههایفراوردههایگوش��تیماکیان
وبهضررس��لامتطیورمیباشد.ریه،کبد،قلب،کلیهوارگان
هایدیگردراینجوجههامتناس��ببارشدسریعووزنبالای
آنهاتوسعهپیدانکردهاست.حتیوزنواندازهارگانهایلنفاوی
کهدرتوسعهسیستمدفاعیبدننقشآفرینمیباشند،نسبت
بهجوجهنس��لگذش��ته)یکیادودههگذشته(کوچکترشده
است.مجموعاینشرایطنسلجدیدطیورراآسیبپذیرترنموده
است.لذااعمالتمهیداتمختلفبرایحفظسلامتآنهاضروری
است.اینجوجهبهمثابهماشینهایمسابقهایمیباشندکه
1-Acidifiers
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 پاسخ از : د                                                                                                                   كتر محمد                                                                                                                 رضا باسامی  D.V.M.PhD )استاد                                                                                                                 یار بخش بیماریهای طیور د                                                                                                                 انشگاه مشهد                                                                                                                ( 
د                             كتر ابوالفضل غني یي؛ د                             ستیار تخصصي بیماري هاي طیور) بخش علمی كیمیاپخش فام (  
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برایشرکتدرمسابقهنیازمندپیستاتومبیلرانیمیباشند.
دراینپیستقرارگرفتنمانعیکوچکدرمسیرمسابقهمنتج
بهتصادفاتوحش��تناکمیگردد.اینماشیننیازمندسوخت
مناس��بمیباش��د.اینموضوعزبانحالجوجههایامروزین
نیزمیتواندباشد.فراهمنمودنشرایطمحیطیمناسب،تغدیه
معادلوبهداش��تمناسبازضروریاتپرورشطیورمیباشند.
بشربرایتامینسلامتطیوربهخصوصپرورشطیورمتراکمدر
دهههایگذشتهبابکارگیریآنتیبیوتیکهابهمقابلهباعوامل
پاتوژنباکتریالپرداختهاست.افزایشسویههایباکتریالپاتوژن
مقاومدربرابرآنتیبیوتیکمخصوصاباکتریهایگرممنفیو
خطراتاینپدیدهبرایبهداشتانسان،وهمچنینتمایلمردم
کشورهایتوس��عهیافتهبهمصرففراوردههایطبیعیموجب
کاهشیاعدممصرفآنتیبیوتیکهایمحرکرشدودرمانی
درکش��ورهایتوسعهیافتهشدهاست.ازطرفیپرورشمتراکم
طیورگوش��تیلاجرمنیازمندروشه��ایجایگزینبرایآنتی
بیوتیکهاش��دهاست.ازجملهروشهایآلترناتیومیتوانبه
پروبیوتیکها،پربیوتیکها،حذفرقابتیواستفادهازاسیدها

وعواملاسیدیکنندهیااسیدیفایرهااشارهنمود.
اسیدهاوعواملاسیدیکننده)Acidifiers(چگونهموادی
هستندوچگونهعملمینمایند؟بعبارتیتاثیرواقعیاینمواد

چیستوچگونهاثرمیکنند؟
درابتدابهتراس��تدرمورداس��یدهاوس��پسدرخصوص
عواملاس��یدیکنندهتوضیحیدادهشودتاتفاوتهامشخص
ش��ود.اس��یدهاش��املاس��یدهایآلی)ارگانیک(واملاحآنها
)س��دیم،پتاسیموکلسیم(،اس��یدهایغیرآلی)غیرارگانیک(
واختلاطیازاس��یدهایااملاحآنهامیباش��ند.ولیشکلغالب
تجاریدردس��ترسبطورعمدهاسیدهایغیرآلیواملاحآنها
میباشند.اسیدهایآلیمتنوعیدربازارموجودمیباشندکه
شاملاسیداستیک،اسیدبنزوئیک،اسیدبوتیریک،اسیدسیتریک،
اسیدفرمیک،اسیدفوماریک،اسیدلاکتیک،اسیدپروپیونیکو
اسیدسوربیکمیباشند.اسیدهایغیرآلیکهبعضاکمترمورد
استفادهبرخیمرغدارانقرارمیگیرندشاملاسیدکلریدریک،
اسیدسولفوریکواسیدفسفریکمیباشند.اگرچهایناسیدها
ارزانترهستندولیکارباآنهاخطرناکتربوده،ضمناینکهواجد
اث��رخورندگیرویفلزاتمیباش��ند.برخیمحصولاتتجاری
اسیدیدارایپوشش��یازجنسچربییادیگرموادمیباشند
کهآنهاراازآزادش��دندرقس��متهایابتداییدستگاهگوارش
حف��ظمیکند.درقیاسبااس��یدها،املاحاس��یدهابدونبوو
غیرفرارمیباش��ندوکارکردنباآنهاازخطرکمتریبرخوردار
است.ضمناینکهکمترخاصیتخورندگیداشتهوبهتردرآب

حلمیگردند.
توصیهمیش��وددرصورتیکهاستفادهازاسیدهادردستور
کارق��رارمیگیردتنهاازاس��یدهایضعیفب��رایطیورودام

استفادهشود.
بایس��تیتوج��هداش��تکهاس��یدهاکمتربص��ورتتنها
استفادهمیشوندومعمولابصورتترکیبیاز2یاچنداسید
ب��کارمیروند.اینموضوعبخاطرآناس��تکهیکاس��ید
ممکناس��تبرعلیهیکباکتریموثرباشدامارویدیگری
اثرنداشتهباشد.مثلااسیدلاکتیکباکتریکشمناسبیبرای
باکتریE.coliبوده،درحالیکهاثراتاکسیدکنندهضعیفیروی
س��المونلا،قارچهاومخمرهادارد.همچنینباکتریهاتوانایی

مقاومشدنبهیکاسیدخاصرانیزدارند.

امااسیدیفایرهایاعواملاسیدیکنندهمتفاوتمیباشند.
اینمواددس��تهایازموادش��یمیاییغیرآلیب��ودهکهتوانایی
تبدیلبهاس��یدیاتولیداس��یدرادارند.اس��یدیفایرهاشامل
اسیدهایچرببازنجیرهکوتاه،اسیدهایچربفرارواسیدهای

کربوکسیلیکهستند.
مکانیسموچگونگیاثراسیدهاوعواملاسیدیکننده:فعالیت
ضدمیکروبیاسیدهایآلیمربوطبهکاهشpHوتوانایییونی
pHاسید)یکpKaشدنآنهامیباشدکهتحتتاثیرمیزان
pHمشخصکهدرآن50%اسیدبهفرمغیریونیزهدرمیآید(و
محیطپیرامونیاس��ت.مقادیرpKaاسیدهایآلیتاثیرزیادی
رویکاراییآنهادارد.بطورکلیمقادیرپائینpKa)مثلااسید
سیتریک،فرمیک(بیانگراثرقویکاهندهpHمیباشد.درحالی
کهویژگیضدمیکروبیقویدرمقادیرpKaبالاتربدستمیآید
)مثلااس��یدپروپیونیک،بوتیریک(.بنابراینممکناستترکیب
اس��یدیکنندههابامقادیرمختلفpKaاثراتسینرژیس��تی
داش��تهواثراتمفیدافزودناسیدآلیرارویسلامتوعملکرد

رشدبهحداکثررسانند.
اس��یدهایآلیدرفرمغیریونیزهچربیدوستبودهوبراحتی
ازغشاءغیرتراوادیوارهباکتریعبورنموده،عملدیوارهسلولی
رامختلنمودهوواردسیتوپلاس��ممیشوند.اینموضوعنشت
محتویاتسلولیواختلالدرسیستمحملونقلسلولرابدنبال
دارد.اسیددرpHحدودا7یانسبتاقلیاییدرونسلولتجزیه
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+Hوآنیون)-A(تولیدمینمایند.
iشدهویونهای

یون+HآزادشدهpHسلولرااسیدیمینماید.ازطرفی
یکپمپاختصاصیH+-ATPaseفعالشدهتاpHداخلی
رابهحالتاولیهبرگرداند.اینپدیدهبامصرفبالایانرژیومهار

واکنشهایمتابولیکاصلیسلولهمراهمیباشد.
حداقلمیزانمهارکنندهاسیدتجزیهنشدهدرقیاسبافرم
تجزیهش��دهبررویباکتریهامتفاوتمیباش��د.مثلاحداقل
غلظتمهارکنندهاسیدپروپیونیکبرعلیهباکتریE.coliدر
فرمتجزیهنشدهآن70میلیمولدرمقابل800میلیمول

درحالتتجزیهشدهآنمیباشد.
درخصوصمکانیس��مدقیقاثراتکشندهاسیدهابایستیذکر
نم��ودکهکاه��شpHموجبکاهشفعالیتآنزی��مهاازجمله
دکربوکسیلازهاوکاتالازها،مهارگلیکولیز،مهارانتقالفعالوتداخل
درsignal transductionمیشود.ازطرفیآنیونهایتولید
شده)-A(ازاسیدبهروندسنتزDNAوپروتئینآسیبرسانده
واثراتتوکسیکخودراازطریقایجادمشکلاتاسموتیکآنیونی
اعمالمینماید.ارگانیس��مرادروضعیتاسترسقرارمیدهند.
تنشدرهموستازpHدرونسلولی،تجمعآنیونهایسمیدر

سلول،تنشناشیازمصرفانرژیتوسطسلولبهمنظوربرقراری
هموستازسلولیمنجربهتوقفرشد،مهارتکثیرباکتریومرگ
pHباکتریخواهدش��د.درخصوصباکتریهایغیرحساسبه
مثللاکتوباسیلهابایستیخاطرنشاننمود،اینباکتریهاقادر
بهتحملدامنهوس��یعیازpHهایمختلفمیباش��ند.دراین
باکتریهادرpHپاییندرونسلول،اسیدهایآلیمجددابهفرم
غیرتجزیهشدهدرآمدهوازباکتریبهخارجهدایتمیشوند.با
اینعملمجدداتعادل2دردرونباکتریفراهمش��دهوباکتری

آسیبینخواهددید.
اثراتمفیدتغذیهایاسیدیفایرهارویسلامتدستگاهگوارش

وعملکردرشدبهعواملزیرنسبتدادهشدهاست:
•کاهشpHغذاودستگاهگوارشکهبعنوانسدیدرمقابل
میکروارگانیس��مهایبیماریزایحساسبهpHپایینعملمی

کند.
• اثراتضدمیکروبیمستقیم

• کاهشظرفیتبافریدرکنارافزایشقابلیتهضمپروتئین
• اثراتاس��یدهاوعواملاس��یدیکنندهدرکاهشجمعیت

میکروارگانیسمها)قارچ،باکتریومخمر(درهنگامانبارنمودن
اجزاءجیرهکهبصورتغیرمستقیمرویپارامترهایتولیدوعملکرد

گلهمیتواندموثرباشد.

موارداستفادهازاسیدهاوعواملاسیدیکننده:
درابتدایرونقاس��تفادهازاس��یدهاوعواملاس��یدیکننده
تولیدکنندگانازاسیدیفایرهادرچندروزآخرپرورشاستفاده
میکردند.اسیدpHچینهدانپرندهراکاهشدادهوشرایطرشد
باکتریهارادررودهنامناس��بمیسازد.اینکار،میزانآلودگی
لاشههارادرزمانکشتارکاهشمیدهد.استفادهازاینترکیبات
درپرندگانج��وانبرایبهبودهضمپروتئینهاازدیگرمواردی

استکهتوسطمرغداراناستفادهمیشد.
پسازآنبسیاریازپرورشدهندگانازاسیدهابرایپاکسازی
خطوطآبخوریهاوهفتهاییکباراستفادهمیکردند.زیراسیستم
آبرسانیدرواحدهایپرورشطیوریکمحیطمناسببرایتکثیر
بسیاریازعواملبیماریزامحسوبمیشود.البتهبایستیتوجه
داشتکهاسیدهاباpHمعادل4نیزقادربهازبینبردنباکتریها

درآبهایبسیارآلودهنمیباشند.

امروزهبرخیپرورشدهندگانازاسیدهاواسیدیفایرهاممکن
اس��تبصورتمنظمومستمراستفادهکنندتاpHآبرازیر7
نگهدارند.اینعملچینهدانپرندگانرااس��یدینمودهومنجر
بهکش��تنباکتریهادرخطوطآبمیشود.نتایجتحقیقاتنیز
نش��اندادهنگامیکهpHآببین6-8باشدکلراستفادهشده
نیزکاراییبیشتریدارد.بایستیتوجهداشتکهpHپایینآب
pHویااضافهنمودناسیدبهآبتاثیرچشمگیریدرکاستناز

دستگاهگوارشخودجوجههاندارد.
اسیدیهایآلیوعواملاسیدیکنندهمیتوانندبرایبهداشتی
نمودندانوکاهشکلونیزاس��یونسالمونلا،E.coli،کلستریدی
ها،کمپیلوباکتردرطیوربکارروند.هدفاسیدینمودنغذامهار
باکتریهایرودهایاستکهبامیزبانبرسرموادمغذیموجود
رقابتمیکنندونیزمیزانمتابولیتهایسمیباکتریاییراکاهش
میدهند.دراینراستااستفادهازاسیدیکنندههابخصوصدر

10روزاولپرورشجوجههایگوشتیامریرایجاست.
اس��یدیکردنآبمیتواندیکیازراهکارهایجلوگیریاز
تشکیلبیوفیلمدرلولههایآبنیزباشد.اسیدیکردنآببه
2-Equilibrium
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حفظتعادلمناس��بچینهدانکمککردهواینمسالهتوجیه
گرس��فتترش��دنمدفوعپرندهمیباش��د.اینمسالهموجب
میشودجمعیتباکتریهایهمزیستراافزایشدهدکهباعث
بهبودسلامتدستگاهگوارشوبهبودجذبموادمغذیمیشود.
استفادهازاینموادمیتواندتلفاتواستفادهازداروهاراکاهش
دهد.اینکارباعثافزایشسلامتپرندگان،متابولیسممطلوب
تردرپرنده،بهبودکیفیتلاشه،پوستهتخممرغقویتر،ضریب

تبدیلبهترودرنهایتمنجربهسوددهیبیشترمیشود.

شیوههایاستفادهازاسیدهاوعواملاسیدیکننده:
اینترکیباتمیتوانندبه3شیوهدرپرورشطیوربکاربردهشوند:

• م��یتوانن��دبهصورتپودربهدانطیوراضافهش��وند.این
ش��یوهجمعیتقارچهایموج��وددردانونیزpHچینهدان

پرندگانراکاهشمیدهد.
• اسیدهامیتوانندبررویبسترطیوراسپریشوند.اینامر
باکتریهاراموردهجومقراردادهوتجزیهاسیداوریکراتسهیل

میکند.نتیجتامیزانآزادشدنآمونیاکمحدودمیشود.
• اس��یدهامیتوانندبرایکش��تنباکتریهابهآبتزریق
شوند.اینعملاثرکلررادرکشتنباکتریهاتسهیلوتقویت

کردهوpHچینهدانپرندهراکاهشمیدهد.

احتیاطاتلازمدرخصوصاستفادهازاسیدهابیشازحدمجاز:
بهخاطرداش��تهباشیمکهاسیدهابخصوصاسیدهایقوی
بهش��دتخورندهفلزاتمیباش��ند.درصورت��یکهمرغداربه
غلطتصمیمبهاستفادهازاسیدهایقویمثلاسیدکلریدریک
یااس��یدسولفوریکمینماید،اولینسئوالیکهبایستیبرایش
مطرحش��ودایناس��تکهآیاارزشاینکاربهاندازهایهست
ک��هبتواندهزین��هاحتمالیحاصلازاثراتخورندهاس��یدهابر
رویوس��ایلفلزیراجبراننماید؟مواردیدیدهشدهاستکه
اس��تفادهازاسیدهایقویدرطولیکسالمرغداررامجبوربه
دوبارتعویضقطعاتفلزیآبخوریها)نیپلها(نمودهاس��ت.
تغیی��رpHاز7/2ب��ه6/2اس��یدیتهآبرا10برابرمینماید.
رساندناسیدیتهبه5/2و4/2بهترتیبآبراصدوهزاربرابر

اسیدیمینماید.
بایستیتوجهداشتکهتزریقاسیدبهآببیشترینمخاطرات
راممکناس��تبهمراهداشتهباشد.بخصوصهنگامیکهازکلر

برایبهس��ازیآبمورداس��تفادهقرارمیگیرد.کلربهتنهایی
دارایخاصیتخورندگیبرایفلزاتوقس��متهایپلاستیکی
آبخ��وریهابودهومنجربهنش��تآبمیش��ود.ازطرفیکلر

خاصیتخورندگیاسیدهاراافزایشمیدهد.
pHدرهنگاماضافهکردناسیدیااسیدیفایربهآببایداز
آبآگاهبود.هرگزنبایدکلرواس��یدیفایررامخلوطکردزیرا
گازس��میتولیدخواهدش��د.درصورتیکهمیخواهیمهردو
مادهراهمزماناس��تفادهکنیم،بایدازسیس��تمتزریقجداگانه

ایبرایهریکاستفادهکرد.
توصیهمیشوداستفادهازاسیدهاواسیدیکنندههابارعایت
تمامیجوانبصورتپذیرد.استفادهازترکیباتجایگزینکلرو
اسیدجهتبهداشتینمودنآبموضوعدیگریاستکهامروزه
درکشورهایتوسعهیافتهموردتوجهمیباشد.ازجملهترکیبات
جایگزینمیتوانبهپراکسیدهیدروژناشارهنمودکهدرصورت
فرمولاسیونصحیحیکترکیببسیارموثردربهداشتینمودن

آبمیباشد.
عیبدیگراس��تفادهازاسیدهایااسیدیفایرها،تحریکرشد
جلبکهاوبعضارش��دبرخیقارچهادرسیس��تمآبرسانیمی
باشد.اینپدیدهممکناستدردرازمدتمنجربهبستهشدن
آبخوریهاونش��تآبش��ود.دراینحالتممکناستنیازبه

اضافهکردنموادیبرایازبینبردناینعواملباشد.
اضافهنمودناس��یددرداناگرچهازبووخورندگیکمتری
برخوردارند،ولیعیبآن،ایناستکهبهفرمجامدیاپودربوده

ودرصورتاستنشاقشدنتحریکزیادیایجادمیکنند.

تجربی�اتش�خصینگارن�دهدرخصوصاس�تفادهاز
اس�یدهاواس�یدیکنندههاچیس�ت؟

درپاس��خبهاینس��ئوالبایستیبهاس��تحضاربرسانمکه
نگارن��دههیچگونهآزمایشبالینی3باروش��هایاس��تاندارددر
خصوصارزیابیاس��یدهاوعواملاس��یدیکنندهانجامنداده
اس��ت.منظورایننیس��تکهازاینعواملاستفادهنشدهاست،
منظورایناستکهمطالعاتبصورتکاملافنیبادرنظرگرفتن
پارامترهایآماریصورتنپذیرفتهاس��ت.لذادراعلامنظردر
مورداینموادصرفابهتجربیاتبالینیبس��ندهمیش��ود.در
تجربیاتمحدودنگارندهاثراینعواملدرکاهشبارمیکروبی
وکاس��تنازش��دتبیماریهایرودهایقابلذکرمیباشد.در
مواردیدیدهش��دکهاس��تفادهبیشازحدوغلطاسیدتوسط
خودمرغداردرپیشگیریازبروزکلیباسیلوزموثربودهاست.
نگارندهدرنظردارددرصورتآمادهش��دنش��رایطدراولین
فرصتدریکبررسیمقایسهایقابلیتاثربخشیاینترکیبات
رابهشیوهعلمیارزیابیکند.نکتهایکهذکرشضروریاست
ایناس��تکهتجربیاتش��خصینگارندهیاهرشخصدیگربه
هیچوجهنمیتواندجانش��ینمطالب��یکهدرمنابععلمیدر

دس��ترس4ذکرش��دهگردد.

3-Clinical Trial
4-Literature

استادگرانقدر
جنابآقایدکترمحمدرضاباسامی
مجلهفصلنامهکیمیافامبرخودواجبمیداندکهدرایناولین
فرصتخودفوتپدرگرامیتانرابهشماوخانوادهمحترم

وهمچنینبههمکارارجمندجنابآقایدکترشهرامباسامی
صمیمانهتسلیتعرضنمودهوسلامتیوموفقیتبرایهمه

شماعزیزانازخداوندمتعالمسئلتنماید.
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آنفلوان��زایH1N1 ی��ابهق��ولمحافلعلم��یوغیرعلمی
آنفلونزایخوکیبیماریویروسیکهعلتنامگذاریآناندمیک
)بومی(بودنویروسدرخانوادهخوکهامیباشد.امابیماریبه
سرعتدربینانسانهادرحالگسترشمیباشدوتصوراینکه
بیماریمختصخوکهااس��تاش��تباهینابخشودنیاست.11
ژوئنWHO،2009سازمانجهانیبهداشتاینآنفلوانزارابا
عن��وانپاندمیجهانیاعل��امنمودوآنرادرفاز6یکبیماری
واگیردارقرارداد.قرارگرفتنبیماریدراینمرحلهواکنشیبه
گس��ترشش��دیدجهانیآنمیباشدزیرادربیشاز70کشور
جهانبیماریثبتش��دهاست.جدول)1(میزانآخرینابتلاو

مرگومیرثبتشدهدرجهانرانشانمیدهد.
بیم��اریهمانندس��ایربیماریهایویروس��یواگی��رداربودهو
مهمترینراهانتقالآنریزقطرههایتنفس��یخصوصاازطریق
عطسهوسرفهواستنشاقآنهاتوسطفرددیگرمیباشد.درمنابع
معتبرفاصلهمخاطرهآمی��زجهتانتقالاینقطرات150-180
سانتیمتروکمترذکرشدهاست.همچنینتماسباسطوحاشیاو
البسهآلودهنیزمیتوانددرانتقالبیمارینقشداشتهباشد.سایر
راههامانندراههایچشمی،گوشیوگوارشیهنوزاثباتنشده

است.دورهکمونبیماریبین1تا7روزذکرمیگردد.
علائمبیماریبیشتربهصورتتب،آبریزش،سردرد،سرفه،عطسه،

تنفسسریع،دردعضلات،اسهالواستفراغثبتشدهاست.
اطفالکمتراز5س��ال،س��المندانبالای65س��ال،افراددارای
بیماریهایمزمنوطولانی،افرادباسطحایمنیپائین،زنانباردارو
افرادیکهدرمشاغلپرخطر)گروهدرمانی(قراردارند،بیشترازسایر

افرادجامعهدرخطراینبیماریوعوارضناشیازآنقراردارند.
عمدتابیمارانیکهباتبش��دید،بیماریتنفس��یوسندرم
عفونیبهمراکزدرمانیمراجعهمیکنندبایدموردآزمایشویژه
ونمونهبرداریبرایتشخیصاینبیماریقراربگیرند.ایننمونه
معمولابهصورتس��واپیاآسپیراس��یونناحیهحلقوبینیو
س��واپازترشحاتبینیبرداشتهمیشودودرآزمایشگاههای

ویژهموردبررسیقرارمیگیرند.
درمانبیماریبراساساستفادهازداروهایضدویروسمانند
OSELTAMIVIRوZANAMIVIRبرنام��هریزیمی
گرددودرعینحالاستفادهازداروهایآنتیباکتریال،بستری
کردنسریعبیماردربخشایزوله،مایعدرمانیوسایراقدامات

تحتنظرپزشکنیزتوصیهشدهاست.
گفتهشدهدورهبیماریکاملامشخصنبودهوکاملابستگیبه
حدتویروس،شرایطبیمارواقداماتدرمانیدارد.امادورهایبین
7تا10روزپسازشروععلائمدربیشترمواردثبتشدهاست.

متاسفانهاینبیماریدرکشورمانیزثبتشده)تالحظهتنظیم
مقال��هحداق��ل16موردقطعی(وباش��روعفصلپاییزوافزایش
آنفلوانزایفصلیگسترشبیشتریخواهدیافتلذالازماستتمامی
اقشارمردم،خصوصاکودکانباروشهایکنترلبیماریبهخوبی
آشناشدهوآنهارافرابگیرند.لازمبهذکراستتاکنونواکسن
موثریبرعلیهاینویروسدرجهانثبتنشدهوواکسنهای
رایج)کهدرافواهعمومیبهاشتباهواکسنسرماخوردگی

تلقیمیشود(هیچگونهتاثیریبراینویروسندارند.

مهمترینروشهایپیشگیریازگسترشبیماری:
1.شستش��ویمکرردس��تهاباآبوصاب��ونخصوصاهنگام

تماسهایمکررروزانهبااشیاءمختلف
2.عدمتماسنزدیکباافرادبیمارویامشکوکبهبیماری

3.استفادهازماسکهایمخصوصوموثردرهنگامابتلانزدیکانوخانواده
4.عدماستفادهازوسایلشخصیدیگرانمانندحوله،مسواکو...

5.مراجعهسریعبهپزشکدرهنگاممشاهدههرکدامازعلائم
فوقوعدمخوددرمانی

6.خودداریازحضوردرمجامععمومیهنگامبیماری
7.استفادهازمقادیرفراوانمایعاتخصوصاآبدرهنگامبیماری

علیرغماینکهاینبیماریتاکنونشرایطسختیدرجهانایجاد
نکردهوتلفاتعمدهاینیزنداشتهاستامابیمآنمیرودکهبا
توجهبهتغییراتژنتیکیشدیدویروسآنفلوانزا،فرمیازویروس
ایجادشودکهکنترلآنبسیارسختبودهوبیماریزاییوحدت
آنچندینبرابرش��دهوتلفاتگستردهایدرجهانایجادکند.
تمامیمجامععلمیبرایناعتقادندکهجلوگیریازش��یوعاین

بیماریتقریباناممکناست
امابهیادداشتهباشیمحداقلوظیفهمادرقبالسلامتیخودوجامعه

بشریرعایتنکاتبهداشتیسادهوکمهزینهذکرشدهمیباشد.
ازاکنونباآموزشمقابلهبااینبیماریواطلاعدادنبه
H1N1دیگرانکمربندایمنیجهانیرابرعلیهآنفلوانزای

استحکامببخشیم.

 Iد                                                                              كتر مجید                                                                        سعید                                                                       فر، د                ستیار تخصصی فارماكولوژی
)مد                یر گروه تحقیق و توسعه كیمیا فام(

Dr.saeidfar@kimiafaamgroup.com

H1N1  )خوکی(  آنفلوانزای 
این بار خطر جد        ی است ! 
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 تهیه و تد                                            وین: طیبه زینلی ، د                                                        انشجوی د                                                        امپزشکی د                                                        انشگاه فرد                                                        وسی مشهد                                                        
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آموزش د                         امپزشکی
 د                         ر اروپا از منظر فد                         راسيون 

د                         امپزشکان اروپا

تاریخچهآموزشنویندامپزشکیاروپایی

عصرنوینآموزشجهانیدامپزشکیباتاسیساولیندانشکده
دامپزشکیتوس��طClaude Bourgelatدر1761درلیون
فرانس��هآغازش��د.دومیندانشکدهدامپزش��کیتوسطنامبرده
درس��ال1765درآلفورتتاسیسگردید.بدنبالآنهاتاسیس
دانش��کدههایدامپزش��کیدربرن،بولونیا،بروکسل،کپنهاگ،
ادینب��ورو،گوتینگن،لندن،مادرید،اوترختووینانجامش��د.
براس��اساینمدلآموزشدامپزش��کی،متعاقبادانشکدههای
دامپزش��کیبیشتریدرسراس��رجهانازجملهمکزیک،کانادا،
ایالاتمتحده،استرالیاونیوزلندتاسیسگردید.درحالحاضر
تقریبا100دانش��کدهدامپزشکیدراروپاوجوددارد.حدود7
دانشکدهجدیدبهاینمجموعهاضافهشدهواحتمالاباتاسیس

دانش��کدههایدامپزش��کیخصوصیرقمازای��نفراترخواهد
رف��ت.اغلبکش��ورهایکوچ��کاروپاییداراییکدانش��کده
بوده،درحالیکهکش��ورهایبزرگتردارای4تا6دانش��کدهمی
باشند.استثناهاازنظرتعداددانشکدههایدامپزشکیکشورهای
ایتالیا،اس��پانیاوترکیهمیباشندکهازتعدادبیشتریدانشکده
برخوردارند.آنچهممکناس��تموردپرسشواقعشودایناست
کهآیابرایآموزشدامپزش��کیدراینکش��ورهاداشتنتعداد

دانشکدههایمتعددسودیدارد.
ساختارجاریآموزشدامپزشکیدراروپاهمچنانبراساسسه
قانونکمیسیوناروپاییاتحادیهاروپا)قوانینEEC/78/1026و
EEC/78/1027وEEC/78/1028(هدایتمیشودکهقریب
30س��الازتصویبآنهامیگذرد.البتهنقشکمیتهمش��ورتی

پیشزمینه

فدراس�یوندامپزش�کاناروپا)FVE(نمایندگی41سازمانملیدامپزشکیرادر36کشوراروپاییازجملهترکیهبرعهدهدارد.از
اینرواینفدراسیونرامیتواننماینده200000دامپزشکقلمدادنمود.در1975فدراسیوندامپزشکاناروپابهعنوانیکتشکیلات

صنفیحرفهایبرایکشورهایعضوسازمانملیدامپزشکیوچهارگروهویژهدامپزشکیبهشرحذیلپایهگذاریشد:
)UEVP(11-اتحادیهشاغلیندامپزشکیاروپا

)UEVH( 22-اتحادیهمتخصصینبهداشتدامپزشکیاروپا
)EASVO(33-انجمنایالتیمتصدیاندامپزشکیاروپا

)EVERI( 44-انجمندامپزشکاناروپاییشاغلدرآموزش،پژوهشوصنعت
ماموریتفدراسیوندامپزشکاناروپاحمایتازدامپزشکانبهمنظورقادرساختنآناندرایفایمسئولیتشاندرارتباطباسلامت
ورف�اهحیوان�اتومردمبهطریقیحرفهایمیباش�د.بهعن�وانیکیازاولیترینوظایف،اینفدراس�یونتقویتفعالانهآموزش
مس�تمردامپزش�کیرادردورههایدامپزشکیعمومیوتخصصیدراروپابعهدهدارد.اینکارباهمکاریدیگرسازمانهایکلیدی
دامپزشکیاروپا،بویژهانجمناروپاییموسساتآموزشدامپزشکیEAEVE( 5(وبورد)Board(اروپاییمتخصصیندامپزشکی6 
)EBVS(بهانجاممیرس�د.تقریبایکپنجمدانش�کدههایدامپزش�کیجهانعضوانجمناروپاییتشکیلاتآموزشدامپزشکی

)EAEVE(هستند.
کشورهایعضوفدراسیوندامپزشکاناروپا)FVE(مشتملبرکشورهایاتریش،بلژیک،بوسنیوهرزگوین،بلغارستان،کرواسی،
قبرس،جمهوریچک،دانمارك،اس�تونی،فنلاند،فرانس�ه،مقدونیه،آلمان،یونان،مجارستان،ایسلند،ایرلند،ایتالیا،لاتویا،لتونی،
لوکزامبورگ،مالت،هلند،نروژ،لهستان،پرتغال،رومانی،صربستانومونتهنگرو،اسلواکی،اسلونی،اسپانیا،سوئد،سوئیس،اوکراین

)فعلاعضوناظر(،بریتانیاوترکیهمیباشند.
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78/1028/EECموضوعقانون)ACVT(آموزشدامپزشکی
ک��هنیزدررابطهباآموزشدامپزش��کیبودبعدهاملغیگردید.
قوانی��نفوقالذکرفهرس��تیازموضوعاتلازمبرایتدریسدر
دورهتحصیل��اتدامپزش��کیراتعیینکردهاس��ت.امافاقدهر
گونهسندیدرخصوصحداقلاستانداردهایلازمبرایآموزش
دامپزش��کیاس��ت.دراینقوانینحداکتسابنهاییبرایاین
موضوعاتبیانشدهاست،اماکشورهایعضواختیاردادهشده
استکهچگونگیاجرایدورهراخودتعریفنمایند.اینمسئله
درخوشبینانهترینحالتبحثکیفیتآموزشرابهمیزانبسیار
اندکیتضمیننمودهاس��ت.درسال2004تغییراتمهمیدر
آموزشدامپزشکیاروپاتوسطLeibetsederپیشنهادگردید.
ی��کجزءلاینفککلیدیقوانینفوقالذکر،شناس��اییمتقابل
مدارکدامپزشکیبینکشورهایاتحادیهاروپابود.اینموضوع
مهاجرتدامپزشکانرابینکشورهاتسهیلنمودهوموجبشد
کهتعدادزیادیازفارغالتحصیلانجواندراروپاکشورخودرا

برایکاردرجایدیگریترکنمایند.
ازاکتبر2005باتصویبقانونEC/36/2005ارزیابیوتایید
گواهینامههایحرفهایدامپزش��کیبصورتاجباریبراساس
اینقانونپیش��نهادگردید.همهکش��ورهایعضواتحادیهملزم
گردیدندکهتابیستماکتبر2007اینقانونرااجرایینمایند.
78/1027/EEC78/1026و/EECازاینتاریخ،قوانینجاری
توسطقانونجدیدجایگزینگردید.ازهمانزمانبحثفرمت
واحدآموزشدامپزش��کیاروپادرس��طوحB.ScوM.Scبر

طبقاعلامیهبولونیادنبالگردید.

آموزشوکس�بمه�ارتدردورهعمومیآموزش
دامپزشکی

)EAEVE(انجمناروپاییموسس��اتآموزشدامپزش��کی
سازمانحامیبرایتقریباًصدموسسهآموزشدامپزشکیاست.
ماموریتانجمنترویجوتوس��عهآموزشدامپزش��کیاستو
ترغیبهمکاریبینموسساتآموزشعالیدامپزشکیدراروپا
اس��ت.انجمناروپاییموسس��اتآموزشدامپزشکیبهعنوان
کانونیبرایبحثآموزشدامپزش��کیواب��زاریبرایبهبودو
هماهنگیآموزشدامپزش��کیبینکشورهایعضومیباشد.از
جملهوظایفاصلیانجمناروپاییموسساتآموزشدامپزشکی
تسهیلتبادلاطلاعاتآموزشیوپژوهشیدربیندانشکدههای
دامپزشکیاروپا،ترغیبتبادلاستادوترویجتبادلدانشجوبین
موسس��اتآموزشیعضواس��ت.اینانجمنهمچنینبهعنوان
پلارتباطیکلیدیبینموسساتآموزشدامپزشکیاروپاییو

اتحادیهاروپامحسوبمیشود.
بواس��طههمس��نگبودننس��بیدورهآموزشمتوسطهدر
کش��ورهایعضو،برنامهآموزشدامپزشکیعمومیدردانشکده
هایدامپزش��کیاروپا5تا6س��المیباشد.بافشردهترشدن
نیازهایآموزشیجدیدونیازفزایندهبهکسبمهارتهایعملی
بیش��تر،امروزهزمانلازمبرایتکمیلدورهآموزشدامپزشکی
طولانیتراز5تا6س��المیباشد.تکنیکهاودانشموجوددر
زمینهدامپزشکیبهسرعتدرحالگسترشفزایندهايمیباشد
differentiation(واغلبدانشکدههاامروزهگرایشینمودن
or tracking(برنام��هآم��وزشدامپزش��کیعموم��یخودرا
م��وردتوجهق��راردادهویااجرای��ینمودهاند.ای��نموضوعبه
دانش��جویانفرص��تمیدهدت��ارویزمینهه��ایویژهایاز
طبدامپزش��کیتمرکزنموده،درحالیکهبهس��ایرزمینههای

کاریدامپزش��کیدرحدکمتریتمرکزنمایند.از1987برنامه
اراس��موس)ERASMUS program(ای��نام��کانرابرای
دانش��جویانفراهمکردهاس��تتایکدورهسهماههیابیشتررا

دردانشکدهدامپزشکیدیگریدراروپابهتحصیلبپردازند.
درسراس��راروپا،تعدادروبهافزایش��یاززناندردانش��کده
هایدامپزش��کینامنویس��یمیکنند،وامروزهزنان70تا90
درصدفارغالتحصیلانجدیدراتشکیلمیدهند.یکیازاثرات
منفیکهتوسطبرخیعنوانمیشودایناستکهحضورزنان
درحرفهدامپزش��کیب��اعلائقیکهب��هکاردرخصوصطبابت
حیواناتخانگییااسبهادارند،نیرویکاردرسایرزمینههارابا
نقصانمواجهنمودهاست.درهمینراستاتحرکاتیبرایجبران
اینکمبوددردیگرزمینههااز2س��الپیشآغازش��دهاست.
مثلاًدردانش��کدهدامپزش��کیاوترختهلندتسهیلاتیرابرای
پذیرشف��ارغالتحصیلانیکهقصدپیگی��ریوتحصیلمهارت
بیش��تردرطبدامهایبزرگ)نشخوارکنندگان،خوکو..(را
دردورهتحصیلاتتکمیلیدارند،فراهمنمودهاست.شایانذکر
استکهتعدادفارغالتحصیلانجواندامپزشکینیزدراروپادر
حالافزایشاست.همچنینپذیرشدانشجویانجدیدنیزافزایش
یافتهاس��ت.بهاینموضوعتاسیسبرخیدانشکدههایجدید
درسالهایاخیربویژهدرجنوباروپارانیزبایستیاضافهنمود.
اش��باعاحتمالییاوجودنیرویبی��شازحدنیازبازارحرفهای
دربرخیکش��ورهایاروپاییبهافزایشرقابتبیندامپزش��کان
منجرش��دهاس��ت،اگرچهتنوعوتخصصیترشدنحرفهرانیز
بدنبالداشتهاست.درهمینراستاامروزهدامپزشکانبیشتری
توجهش��انرابهمدیری��توپژوهشمعطوفنمودهاند،جاییکه
دانشوسیعپاتوفیزیولوژیومهارتهایدامپزشکیبعنوانامتیازی

ویژهبهموفقیتبیشترآنانمنجرمیشود.
برایبهترشدنآموزشدامپزشکیدرآیندههماهنگیخوبی
بیندانش��کدههایدامپزشکی)EAEVE(وفدراسیونحرفه
ای)FVE(ضروریاس��ت.برایرسیدنبهاینهدف،FVEو
EAEVEدر2003کمیتهایباسیاستمشترکتاسیسکردند
تاابتکاراتموردعلاقهمشترک،گفتمانباموسساتاتحادیهاروپا،
وتشویقاجرایحداقلنیازمندیهایمهارتیرادرهمهدانشکده
هایدامپزشکیآغازوهدایتکنند.در2005اینکمیتهبهکمیته
هماهنگکنندهاروپاییمهارتدامپزش��کی)EAEVE(تحول

یافتکهذیلابهآنپرداختهمیشود.

)Accreditation(اعتبارسنجی
)ACVT(بامنحلشدنکمیتهمشورتیآموزشدامپزشکی
درس��ال2000،مسئولیتارزیابیواعتبارسنجیدانشکدههای
دامپزشکیاروپابهانجمناروپاییموسساتآموزشدامپزشکی
)EAEVE(وفدراس��یوندامپزشکاناروپا)FVE(واگذارشد.
جزئیاتسیستمپیشنهادیتوسطHalliwellارائهشدهاست.
فراینداجراییمورداس��تفادهدرس��ندیتحتعنوان»ارزیابی
آموزشدامپزش��کیدراروپا:روشهایاستاندارداجرایی«تعریف
ش��دهاست.هدفاصلیرونداعتباردادنتعییندانشکدههایی
بودهاس��تکهالزامهایتنظیمشدهدردستوراتاتحادیهاروپا
رارعایتکردهاند.تااکتبر2005،تنهاتعداد37دانشکدههمه
آنچهراکهتحتعنوان»گروهیک«)1Category(التزامها
تعریفشدهبودند،رعایتکردند.تاکنونبازرسیانجامشدهدر
تعداددیگریازدانش��کدههایEAEVEباقیماندهانجامشده
یادرش��رفانجاممیباشد.اینموضوعتاییدتعدادبیشتریاز
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ایندانش��کدههارابدنبالداشتهاست.ازپذیرشEAEVEتا
دریاف��تکاملاعتبارنامهی��کروندچندمرحلهایوجوددارد.
هدفاینسیس��تمتضمیناستانداردبالایقابلمقایسهمهارت
دامپزشکیدراروپااست.ازشواهدچنینبرمیآیدکهسیستم

فوقازکارآییخوبیبرخورداراست.
ب��رایارزیابیبیش��ترودرمواردلازمب��رایافزایشکارایی
سیستماعتبارس��نجییکنیرویاجراییمشترکبینانجمن
اروپاییموسساتآموزشدامپزشکی)EAEVE(وفدراسیون
دامپزش��کاناروپا)FVE(تعبیهش��دهاست.وظیفهایننیروی
اجرایی،ارزیابیروشهایعملیاتیاستاندارد)SOPs(موجودو
اطمینانازش��فافیتاس��تانداردهاواجراشدنآنهابهطورهم
ترازویکس��اندرهمهدانش��کدههایمتقاضیاعتبارس��نجی
است.انتظارایناستکهبازنگریایجادشدهدرقوانینمصوب
آموزشدامپزشکیدراتحادیهاروپاسامانهایراایجادنمایدکه
مطابقباسیستمهایبینالمللیارزیابیکیفیتبودهودانشکده
هاییکارآمدوازنظراقتصادیمقرونبهصرفهراتضمیننماید.
فدراس��یوندامپزشکاناروپابهعنواننمایندهحرفهای،تلاش
میکندتابهیکسامانهاعتبارسنجیمثلAVMAدستیابد
تابتواندفارغالتحصیلانیبااس��تانداردعلمیبالاوشایستگی

هرچهبیش��ترتربیتنماید.

آموزشتحصیلاتتکمیلیوتخصصیدامپزشکی
فارغالتحصیلاندامپزشکینیازمندکسبمهارتهایتکمیلی
وتخصصیبهمنظورحفظوارتقاءس��طحتواناییوشایس��تگی
خ��وددرگرایشتخصصیمنتخبخوددردرسراس��رزندگی
حرفهایش��انمیباشند.فدراسیوندامپزشکاناروپا،بههمراه
The European Union(شاغلیندامپزشکیاتحادیهاروپا
of Veterinary Practitioners(درحالتعریفوتوس��عه
Continuing(سیس��تمیبرایپیش��رفتحرفهایمس��تمر
Professional Development()CPP(ب��رایش��اغلین
دامپزش��کیاس��تکهتصدی��قشایس��تگیوتوانای��یآنهادر
Lifelong(گرایشه��ایمختلفوتامینآموزشمادامالعمر
Learning(برایآنهارابهعهدهخواهدداش��ت.دراینراستا
تمام��یگرایشهایحرفهایدامپزش��کیبایس��تیدرکس��ب
مهارتهایوابستهبهتحصیلاتتکمیلیمشارکتنمایند.رسیدن
بهاینهدفحرفهاینیازمندهمکاریانجمناروپاییتشکیلات
آم��وزشدامپزش��کی)EAEVE(ومتخصصیندامپزش��کی
)Veterinary Specialists(میباش��د.دراینراستااعمال
سیاستیبرایتمدیدپروانهکار)Re-registration(واجرای
)Accreditation(سیاس��تیب��رایارزیابیواعتبارس��نجی
دورههایپیش��رفتحرفهایمستمر)CPP(ازضرورتجدی

برخوردارمیباشند.
)Board(سازمانتخصصدامپزشکیهدایتشدهتوسطبورد
اروپاییمتخصصیندامپزشکی)EBVS(ازدیگراجزایکلیدی
آموزشدامپزش��کیاروپااس��ت.EBVSکالجهاییرابرپایه
ارگانهایبدن،دیس��یپلینهایخاصدامپزش��کیوگونههای
حیوانیسازماندهینمودهاست.دراینراستاامروزهاینتشکیلات
برای21تخصصمختلفحرفهدامپزشکیدورههایتخصصی
تعریفنمودهاست.کسبدرجهدیپلماتدریکرشتهتخصصی
نیازمندچهارس��الآموزشوموفقی��تدرامتحاناتتخصصی
میباش��د.EBVSیکسازمانخصوصیاستکهبرایانجام
وظایفشنیازمندحرفهودانشکدههایدامپزشکیمیباشد.

کمیتههمکاریاروپاییبرایآموزشدامپزش�کی
)ECCVTV(

س��هسازمانفدراس��یوندامپزش��کاناروپا)FVE(،انجمن
اروپای��یموسس��اتآم��وزشدامپزش��کی)EAEVE(وبورد
)Board(اروپای��یمتخصصیندامپزش��کی)EBVS(همگی
علاقهوافریبهامرآموزشدامپزشکیدراروپادارند.در2005،
اینسهسازمانکمیتههمکاریاروپاییبرایآموزشدامپزشکی
)ECCVT(رابنیادنهادندکهرسالتاصلیآن،»هماهنگیبرای
پیشرفتحرفهایدامپزشکیوتضمینقابلقیاساستانداردهای
بالادرسطوحدامپزشکیعمومیوتخصصیاست«.اینکمیتهوظیفه
نظارتبرموضوعاتمرتبطباآموزشوتاییدمدارکحرفهایهارا
نیزبهعهدهخواهدداشت.نیلبهاهدافاینکمیتهازطرقذیل

حاصلمیشود.
• تبادلاطلاعاتدربارهمحتوا،س��طح،روش��هایآموزشیو

ساختاردورههایتئوریوعملی
• ترغیبتضمینکیفیت

• توصیههایلازمدرخصوصتعریفحدوداکتس��ابینهایی
دانشومهارتدرسطوحآموزشیدامپزشکیوتخصصی

)Harmonization(توصیههایلازمدرموردهماهنگسازی •
آموزشدامپزشکیعمومیوتخصصی

• توصیههایلازمدربارهعملیاتاجراییسامانهارزیابیآموزش
• نظارتبرکارآییتخصصهايمربوطه

• معرفینمایندگانبرایارتباطباتشکیلاتاجراییاروپاییو
بینالمللیپسازتاییدتوسطبوردتخصصیمربوطه

جمعبندی
حرفهایدامپزش��کیکهتوس��طفدارسیوندامپزشکاناروپا
نمایندگیمیشود،درهمکاریفعالباانجمناروپاییموسسات
آم��وزشدامپزش��کی)EAEVE(وب��ورد)Board(اروپایی
متخصصیندامپزشکی)EBVS(طوریعملمینمایندتابتوانند
یکآموزشدامپزش��کیعمومیبااستانداردبالا،یکاستاندارد
تعریفشدهبرایهرتخصص،یکسامانهسازمانیافتهبامبنای
اروپاییبرایپیشرفتحرفهایمستمر)CPD(ویکسیستم
آموزشمادامالعم��ر)lifelong learning(راتضمیننمایند.
اینفعالیتهادرراس��تایماموریتفدراس��یوندامپزشکاناروپا
یعنیتعهدنسبتبهتربیتدامپزشکانیباتواناییپاسخگوییبه

نیازهایبهداشتیوتامینرفاهانسانوحیوان،میباشد.

1-The European Union of Veterinary Practitioners )UEVP(,
2-The European Union of Veterinary Hygienists )UEVH(
3-The European Association of State Veterinary Officers 

)EASVO( ,
4-The European Association for Veterinarians in Education,

Research and

Industry )EVERI(
5-The European Association of Establishments of Veterinary 

Education )EAEVE(
6-The European Board of Veterinary Specialization )EBVS(
7-The European Coordinating Committee for Veterinary 

Training )ECCVT(

ها
ی 

د    ن
وان

خ



KIMIAFAAM

 9
ره 

شما
    

   8
8 

ان
ست

تاب

57 56



KIMIAFAAM

 9
ره 

شما
    

   8
8 

ان
ست

تاب

-آق�ایدکترلطفابیوگرافیخ�ودرابرایخوانندگان
مجلهبفرمائید:

-متولد1351درشهرستانآذرشهر)آذربایجانشرقی(میباشم.
دانشآموختهیدامپزشکیدرمقطعدکتریحرفهایازدانشگاه
تهران،کارمندس��ازماندامپزشکیهستموعلاقهکاردرحوزه
ادبیاتراهمدارموبهصورتغیرحرفهایدرزمینهیادبیات

نیزفعالیتدارم.
-ازکجابهطرحجدولدامپزشکیپرداختید:

-چندس��الپیشروزیدروقتفراغتممشغولحلجدول
یک��یازروزنامههابودمکهیکیازهمکارانمکهعنایتخاصی
ب��هبندهداردخطابمکردکه»دکترتودرس��طحیقرارداری
کهمنازتانتظاردارمخودتجدولطرحکنیتاحلشبکنند
نهاینکهجدولحلکنی«اینحرفهمکاررفیقمهمانلحظه
درم��نی��کاثرخاصیایج��ادکرد.دیگرحلج��دولراادامه
ندادم.ش��بهمانروزدرمنزلجدولیترس��یموسعیدرطرح
جدولکردم.گرچهدرابتداسختمینمودامادیدماگرکمی
دقتکردهووقتبگذارمتوانطرحجدولرادارموازآنجائیکه
دیدمتقریباتمامجرایدطراحجدولاختصاصیدارندوش��اید
جای��یبرایطرحجداولبندهنباش��دج��دولرابهترکیطرح
کردمکهقبلااینکاردرکش��ورمانصورتنگرفتهبودواولین
دفعهجدولحرفهایترکیرادرایرانطرحکردموچندسال
مرتب��ابایکیازمجل��اتکارکردموبالاخرهاینکاررابهحوزه
دامپزشکیگسترشدادموبرایچندمجلهدامپزشکي،جدول

دامپزشکیطرحکردم.
-آیابرایطرحجدولاشلخاصیوجوددارد؟

-ازآنجائیکهجدولیکیازس��رگرمیهایرایجدرجوامعو
ازآنجملهدرکشورمانبهشمارمیرودوچونازسرگرمیهای
علم��یبهش��مارمیرودکهمیتوان��ددرهمهجاوباکمترین

معرفیکتاب" مجموعهکاملقوانینوآییننامههایدامپزشکی"

کتاب" مجموعهکاملقوانینوآییننامههایدامپزشکی" اخیراتوسطانتشاراتپلکمنتشرگردیده
اس��ت.اینکتابتالیفآقایدکترحس��ن.مجعفرزادهمیباش��دکهآقایدکترمجتبینوروزینیزبرآن

مقدمهایمرقومکردهاند.
کتابدردوبخشتنظیمگردیدهاستکهبخشنخستآنمجموعهقوانینوآییننامههایدامپزشکی
میباشد.بخشدومضمایممیباشدکهشاملاساسنامهجامعهدامپزشکیومقرراتمربوطبهسازمانهای

مرتبطبادامپزش��کیوقانونمدنیدربارهیحیواناتوقانونمجازاتاس��لامیدربارهیحیواناتوغیرهباتوجهبهعصر
ارتباطاتلزومدردسترسقرارگرفتنمجموعهیکاملدرزمینهقوانینوآییننامههادرهررشتهگریزناپذیرمیباشد.
اینکتابکهدرقطعجیبیمنتشرگردیدهاستکوشیدهاستایننیازرابرایشاغلیندربخشدامپزشکیوامورمرتبط

حلنمایدومقرراتپراکندهرادریکجاجمعآوریوبراحتیدراختیاردستاندرکارانقراردهد.

مصاحبه فصلنامه کيميافام با آقای د                        کتر جعفرزاد                        ه د                        ر زمينه طراحی جد                        ول

هزینهدراختیارهرکسقرارگیردوعلاوهبرسرگرمیدرزمینه
اطلاعاتعمومینیزموثرباشد،طرحجدولنیزاشکالگوناگون
بهخودمیگیردوبهانواعمختلفدرجرایدمطرحمیش��ودو
بهچندیننوعازچندینجهتتقس��یمبنديمیگردد.امروزه
برایطرحجدولحتیآموزشهاییوجوددارد.امامندرطرح
جدولپسازترس��یمچهارچوبوتقس��یمبندیدرخانههای
15×15کهاس��تاندارترینجدولحرفهایمیباشدومشخص
نمودنخانههاییکهبایدرنگبخورندبهطرحسوالمیپردازم.
دررن��گکردنخانههاروشخاص��یوجودنداردبلکهفقطبه
دلخ��واهامابارعایتقرینهآنهاتیرهمیگردند.درطرحس��ؤال
شایدچندسؤالرامیتوانباقصدقبلیطرحکردبقیهسوالات
براس��اسحروفاتیطرحمیش��ودکهدرطرحآنچندس��وال

مشخصگردیدهاست.
-طرحجدولچقدروقتشمارامیگیرد؟

-بس��تگیبهحروفاتیداردک��هدرحینطرحپیشمیآید.
گاهییکس��اعتوگاهیحتیسرجمعشایدپنجساعتوقت
بگیرد.ولیرویهمرفتهازآنجاکهبهطورحرفهایبهاینکار
مشغولنمیباشمسرجمعوقتهاییکهبرایطرحصرفمیشود
برایهرجدولمیانگین2س��اعتوقتلازماس��ت.بهخصوص

وقتیکهجدولتخصصیباشد.
-درح�وزهادبیاتغیرازجدولدرچهزمینهایفعال

هستید؟
-درزمینهيادبیاتکودکانوادبیاتترکیبیشترکارکردهامو
دراینزمینهنیزچندجلدکتاببهچاپرساندهاموچندکتابدر
اینحوزهزیرچاپدارم.اکنوننیزدرحالترجمهيرمانبهفارسي

هستماماهمهیاینفعالیتهابهصورتغیرحرفهایاست.
جنابآقایدکترجعفرزادهازجنابعالیتشکرمیکنیموازخداوند

سلامتیوموفقیتهایبیشتررابرایشمامسئلتداریم.

فرهنگوادبیاتحوزهایاستکهمحدودیتنداردودرهرحرفهوموقعیتی،وقتوبیوقتمیتوانبهاین
حوزهواردشدیاحداقلسرککشیدآقایدکترحسنجعفرزادهازهمکارانیاستکهعلاوهبراشتغالدررشته
تخصصیخود)دامپزشکی(درحوزهادبیاتنیزفعالوصاحبتألیفاتیاست.ویاولینطراحجداولدامپزشکی

درکشورمانهستند.گفتگوییدرزمینهجدولباایشانانجامگرفتهاستکهازنظرتانمیگذرد.
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نقلازطنزدرمانیهفتهنامهسپید-حاشیه
حبابآنفلونزایمرغیترکید!

))وزارتبهداشتودرمانبرنامههایخودرابرایمبارزهباآنفلونزایمرغیاعلامکرد((جراید
خبرگ�زاریمرغانا:اکبرجوجه،س��خنگویکمیتهضدآنفلون��زااعلامکردایندایرهباهیچمرغو

خروسیرودربایستینداشتهوهرگونهتفکیکجنسیتیرامحکوممینماید.
1(عبورومرورهرگونهماکیانازدوروبراینادارهممنوعاس��تومخالفینبهقصابس��پردهمی

شوند!
2(مرغهایبیماردراس��رعوقتخودرابهآش��پزخانهمعرفینمودهتاترتیباسقاطآنانبهجوجه

کبابویاچینیدادهشود!
3(مرغهایمادرتازمانارایهگواهیسلامتخروسمحلهازهرگونهتظاهربهتخمگذاریدرملأعام

منعمیگردند!تخممرغهایمشکوکدرآبدارخانهتبدیلبهنیمروخواهندشد!
4(اینوزارتبرخلافس��ازمانهایدیگرباجوجههایپارس��الی،خروسزادههاودانهدرش��تها

یکسانبرخوردخواهدکرد!
5(دومرغدارباس��ابقهدریکمرغداریمتروکهدس��تگیرشدند!نامبردگانبهعلتآنفلونزایمرغی
ورشکستشدهبودندوازترسنزولخوارانوبانکهایخصوصیبهغازچرانیرویآوردهبودند!
6(امروزصبحخروسخوان،چندولگردپرندهبازتوسطجوخهمرگدرتورمامورانگرفتارشدند.
نامبردگانبهدس��تورمقامعالیغذاییبهجرماش��اعهویروسهایغیرمجازبهآزمایش��گاهمعرفی

گردیدند!
7(جهتردیابیمرغهایمش��کوکالحالچندقلادهش��غالوروباهاصیلازباغهمس��ایهدعوتبه

همکاریگردیدهکهدراسرعوقتطیمراحلقانونیبهاینحوزهواردخواهندشد.

دکتراخوی،تکذیبکنندهآنفلوآنزایمرغی

درتیرماهسال88انتصاباتزیردرسازماندامپزشکیکشورصورتگرفته

59 58

برایتمامیهمکارانآرزویسلامتیموفقیتدرخدمتراازخداوندمتعالخواهانیم.

1-سرکارخانمزیباحاجحیدریبهسمتمشاورورئیس
سازمانومدیرآموزشوترویجدرسازمان

2-آقایدکترصمدیگانهبهسمتمسئولهمآهنگیاستانهایکشور

3-جنابآقایدکترمحس�نمش�کوهبهسمترئیسهس�تهتدوینقوانین
درسازمان
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پذیرش مقاله د                                                                                                                  ر فصلنامه کيميا فام  

فصلنامه کيميا فام از متخصصين د                                                                                                                  ر رشـته های د                                                                                                                  امپزشـکی ، د                                                                                                                  اروسازی و 
پزشکی د                                                                                                                  ر بخش های مختلف زیر مقاله می پذیرد                                                                                                       : 

-  بیماریهای طیور ، تغذیه و مد                                                                                                                  یریت پرورش 
-  بیماریهای د                                                                                                                  امهاي بزرگ ،تغذیه و مد                                                                                                                  یریت پرورش 

-  بیماریهای آبزیان ، تغذیه ، سیستم های تکثیر پرورش 
-  زنبور عسل 

-  د                                                                                                                  اروهای د                                                                                                                  امپزشکی و مواد                                                                                                                افزود                                                                                                                  نی خوراک 
-  ضد                                                                                                                عفونی و بیوسکیوریتی 

-  د                                                                                                                  اروسازی و فرموالسیون د                                                                                                                  اروها 
-  پزشکی و بیماریهای مشترک بین انسان و د                                                                                                                  ام 
-  نقد                                                                                                                مربوط به مقاالت صنفی، خبری ، اجتماعی 

-  تازه های علمی و تحقیقات جد                                                                                                                  ید                                                                                                                د                                                                                                                  ر زمینه د                                                                                                                  امپزشکی، د                                                                                                                  اروسازی و پزشکی 

توجه :
- مقاالت می تواند                                                                                                                   به صورت تحلیلی ، تحقیقی یا ترجمه با قید                                                                                                                   مشخصات كامل منبع 

ارایه شود                                                                                                               .
- مقاالت باید                                                                                                                روی د                                                                                                               یسک یاCD د                                                                                                                  ر محیط Word تهیه وارسال شود                                                                                                               . 

- مق��االت ب��ا ارایه ش��کل ، نمود                                                                                                                  ار و جد                                                                                                               ول ك��ه د                                                                                                                  ر محیط Word تهیه می ش��ود                                                                                                                د                                                                                                                  ر 
اولویت است.

- فصلنامه مجاز به تلخیص مقاالت می باشد                                                                                                               . 
- فصلنام��ه، صحت و س��قم مقاالت را به عهد                                                                                                                  ه نویس��ند                                                                         گان می گ��ذارد                                                                                                                و هیچ گونه 

مسوولیتی د                                                                                                                  ر قبال آن نخواهد                                                                                                                د                                                                                                                  اشت.

نش��انی د                                                                                                              فتر مجله : تهران -  فرمانیه -  نبش د                                                                                                                  یباجی ش��مالی  - پالک 187  
تلفن های فصلنامه : 22824657-60 )021(  

فکس : 22815817 )021(
صند                                                                                                                وق پستی :13185-731

WWW.Kimiafaamgroup.com
info@kimiafaamgroup.comKIMIAFAAM
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مهسامستجابی)مهسان(
بهار-88

تولد                        حضرت محمد                        )ص( مبارک باد                  

بهار 
عط�ر خ�وش به�اران د                  ل م�ی کن�د                   ن�وازش 
به�اران گل  رخ�ت  پران�د                        ه  زس�ر  هوش�م 
س�ر م�ی زند                         به گلب�رگ عطر خ�وش بهاران
گلب�رگ ن�از و معص�وم احس�اس ش�اد                        مانه
احس�اس ن�از گل ب�رگ د                        رای�ن تران�ه د                        ارم
د                        ل م�ی تپ�د                         سراس�ر د                        ر ش�ور و د                        رنش�اطی

از اش�ک ن�از ب�اران پروان�ه گش�ت ممن�ون 

ه�ر لحظه ای�ن چمن�زار رن�گ گل نيایش 
د                  ر ب�اغ  و د                  ر چمن�زار گل ها ش�کوفه  باران 
باران چه عش�ق د                  ارد                   بر کوه و س�بزه زاران  
 گل  می ش�ود                          سراس�ر عطر خوش  ترانه 
 ش�وق و تپش سراس�ر با ای�ن بهانه د                        ارم  
عط�ر گل نبات�ات د                        ارد                         چه خ�وش صراطی 
ليل�ی چو ب�رگ گل ها د                        ل می ب�رد                         زمجنون 

ش�د                         ب�اران  ن�ور  سراس�ر  د                        ني�ا  و  آم�د                          محم�د                         
سراس�ر ش�ور ش�د                         پيد                        ا سراسر عشق ش�د                         باران 
ک�ه بخش�يد                         او طراوت را به ش�بنم ه�ای گلزاران 
زش�ور و ش�وق او  هر  د                  م د                        و  چشم ابر گریان شد                         
نگاهش مس�ت و عطر آگين چه خوشبوتر ز رویاها 
نس�يمی ش�د                          وزید                        ا  و د                        ر س�را و  د                        ر  س�مای  ما 
د                        رون بس�تر  خ�ود                          آمن�ه  آن  لط�ف  س�رمد                        را 
گل ن�از محم�د                         ش�د                        نس�يم عط�ر ای�ن س�احل 

ش�کوه س�بزه و گل ها، سراس�ر عطر باران ش�د                        
سراس�ر نور می پاش�يد                       ، به رخت ای�ن چمنزاران
محم�د                        آم�د                        این د                       نيا سراس�ر مس�ت ش�د                        د                       یوان
ش�د                       ب�اران  ن�ور   سراس�ر   او  نازني�ن  طل�وع 
از او عط�ری سراس�يمه ت�راوش ک�رد                        ب�ر د                       ني�ا

م�ا  سرس�رای  ش�د                        ش�کوفا  نب�وت   عط�ر  گل 
ب�ه چش�م خود                        چه می د                       ی�د                        او ید                       بيض�ای احمد                        را
د                       ل آش�نای   نس�يم   عش�ق   آفت�اب   ن�گاه  
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ه��ر چن��د               که فرا رس��ید              ن ماه های بزرگ رجب و ش��عبان را به مناس��بت موالید               
گرامی امامان و پیش��وایان د              ینی جد              اگانه تبریک گفته و به حضور بس��یاری از 
عزیزان خالصانه ترین ش��اد              باش های خود               را تقد              یم حضورش��ان د              اشته ایم ، ولی 
د              ر این فصلنامه لازم د              ید              یم که همه د              وستان و آشنایان و مخاطبان این فصلنامه را 

به لطف وعنایت الهی د              ر این ایام که د              ر پیش د              ارند               متذکر شویم : 
روزها و شبهای پر برکت از رحمت و مغفرت ، توجه و بخشند              گی و ایجاد               رابطه 
معنوی با خد              اوند               و برخورد              اری از لذت مناجات و نیایش با پرورد              گار به ویژه  
با توجه به د              عاها که از ناحیه مقد              س��ه امامان و پیش��وایان د              ینی به ما رسید              ه است 
که بخش��ی از آن ها را د              رکتاب ش��ریف  » مفاتیح الجنان « نوش��ته مرحوم آقای 
حاج شیخ عباس قمی رضوان الله علیه می توانیم مطالعه کرد              ه و بخوانیم ، عمل 
ک��رد              ه و روح معن��وی بگیریم ، نمازها و روزه ها  اذکار و د              عاها را انجام د              اد              ه 
س��اعات و لحظاتی را به نیایش و ارتب��اط معنوی با خد              اوند               بگذرانیم بعد               از هر 
نماز بخوانیم :  » یا َمن اَرُجُوه لُِکلِّ َخیٍر« ای خد              اوند               که برای هرگونه خیر و 
برکتی به تو امید              وارم .....و اگر فرصتی ش��د               به زیارت حرم نبوی و بیت الله 
الحرام ، مش��اهد               مش��رفه رفته که بهترین فصل زیارت همین فصل اس��ت خاصه 
که این ایام د              ر تابستان واقع شد              ه ، هنگام تعطیل مد              ارس و فراغت بیشتر و انجام 
سیرو سفر، چه بهتر که به سفر زیارتی رفته و از فضای معنوی حرم امامان و 
امام زاد              گان بهرمند               شویم و د              ر آنجا خد              ای را سپاس گفته که این زیارات را نصیب 

َّذی اَشَهد             َ نا َمشَهد               اَولِیائِِه فی َرَجٍب« ...... ما کرد              ه و بگوییم :  » اَلَحمد             ُ لِلِّه اَل
بهترین تبریکات و جشن های خود               را به مناسبت میلاد               امامان و پیشوایان که پاکان 
روزگارانند               و انس��انهای بی عیب و خطا رهبران معصومند               و بر پای د              ارند              گان 
صد              ق و راس��تی به آنان که هیچ گاه به پیروان خود               د              روغ نگفته ، قانون مد              اری 
را ب��ر د              یکتاتوری و خ��ود               کامگی و خود               محوری ترجیح د              اد              ه و اگر روزی بر 
اریکه قد              رت تکیه زد              ند               غرور قد              رت آنان را نفریفت ، صد              اقت را از د              ست ند              اد              ه 
و اس��تکبار نورزید              ه به ملت خود               خیانت نکرد              ند               از حق مس��لم خود               گذش��ته د              نیا 
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را به د              نیا مد              اران واگذار کرد              ه د              ین را به خاصر رس��ید              ن به د              نیا نابود               نس��اختند              ، 
د              ر حریم پاکی و پاکد              امنی اعتکاف کرد              ه ، معبد               توحید               را به پایگاه ش��رک تبد              یل 
ننمود              ند              . میلاد               این بزرگ مرد              ان تاریخ را از نخستین روزهای ماه رجب که میلاد               
مسعود               امام باقر و حضرت هاد              ی و امام جواد               است و آنگاه میلاد               بزرگ پرچمد              ار 
عد              ل و احسان ،  رافت و رحمت ، محبت و عشق ، امیرمومنان و مولای متقیان و آنگاه 
بعثت نبی گرامی اس��لام حضرت ختمی مرتبت د              ر بیس��ت و هفتمین روز از این ماه  
جشن گرفته د              ر ماه شعبان از ایام پر برکت میلاد               حضرت حسین بن علی و براد              ر 
بزرگوارش حضرت قمر بنی هاش��م و گرامی فرزند              ش پیام آور نهضت بزرگ 
حسینی حضرت زین العابد              ین و سید               الساجد              ین عبور کرد               ، د              ر نیمه شعبان جشنی 
پرشکوه ، د              ر میلاد               شکوهمند              ترین پیشوا که جهان چشم به راه اوست یعنی حضرت 
بقی��ه الل��ه )عج( صاحب العصر والزمان برپاد              اش��ته میلاد              ش را فراتر از هر مرز 
جغرافیایی و به همه انسان ها ی ستمد              ید              ه و خواهان حق و عد              الت تبریک گفته خود               
را آماد              ه ضیافت و میهمانی الهی نمود              ه وارد               ماه مبارک رمضان ش��د              ه ، روزهایش 
را روزه گرفته و شبهایش را به شب زند              ه د              اری و قرائت قرآن و د              عا گذرانید              ه  
د              ر مجالس  وعظ و تبلیغ ، ذکر و د              عا ، فراگیری د              ین و آئین و پاکس��ازی روح 
و جان شرکت کرد              ه و خلاصه د              ر نیمه این ماه پر برکت میلاد               مسعود               حضرت امام 
مجتبی کریم اهل البیت را جشن گرفته ، خود               آماد              ه برگزاری مراسم احیاء و شب 
زند              ه د              اری د              ر ش��بهای قد              ر نمود              ه با امیرالمومنان هم راز و هم ند              ا ش��د              ه و خلاصه 
ش��هاد              ت آن بزرگوار را د              ربیس��ت و یکمین روز از این ماه به س��وگ نشسته و با 
انجام تمام این مراس��م و پاک ش��د              ن از همه گناهان ماه مبارک رمضان را به پایان 
برد              ه د              ر روز عید               فطر بزرگترین جشن اسلامی را با شرکت د              ر نماز بزرگ عید               
فطر برگزار می کنیم و د              ر آن نماز خد              ای را به عظمت و کبریایئت یاد               کرد              ه و 
آن کبریاء را به همراه جود               و جبروت و د              رعین حال با عفو و مغفرت می خوانیم 
َُّهمَّ اَهَل اَلِکبِریاِء و اَلَعَظَمه َو اَهَل اَلجُود             ِ  َو اَلَجَبرُوِت َو َاهَل الََعفِو  و می خوانیم : اَلل

حَمٍه َو اَهَل اَلتَّقوی َو اَلَمغفَِرٍه ...... َو اَلرَّ
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