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وقت آن رسیده که برای
 برنامه ریزی آینده دامپزشکی کشور 

مطالعات جامع صورت گیرد.

د                                                                                                                   كتر ابراهیم مستجابی 

Dr.mostajabi@kimiafaamgroup.com

بانظریگذرابهمجموعهدامپزش��کیکشوردرچهلسال
اخیر،بوضوحمعلوممیگرددکهدرطولاینمدتدرتمامی
امورمرتبطبابخشدام،دامپزش��کیوبهداش��توخدمات
درمان��ی،تعدادواحدهایمختلفدام��داری،مرغداری،آبزی
پروری،کشتارگاهها،واحدهایبستهبندی،کارخانجاتتولید
خوراکدامطیور،مکملس��ازی،داروسازی،میزانتولیدات
دامیموسس��اتآموزشعالیدامپزشکی،تشکلهاوجوامع
صنفیوخیلیمسائلمشابهدیگردرحدبسیارزیادوچشمگیر
تغییراتحاصلشدهاست،ازدیادتغییراتدامپزشکیدراین
مدت،س��ببگردیدهکهبموازاتپیدای��شتغییرات،بخش
اجرائیوعملیاتیدامپزش��کینیز،برایپاس��خگوییبهاین
تغییراتمجبوربودکهبتدریجباتوجهبهش��رایطمقطعیو
زمانی،تغییراتیرادراموراجرائیوضوابطخودبوجودآوردو
بااستفادهازقدرتنسبیهوشمدیرانوباصرفوقتبیشتر،
درحفظوضعیتوپاس��خگویینس��بیبهمش��کالتاجرائی
تالشنمایند،درنتیجهقسمتیازتواناجرائیمدیرانگرفته
م��یش��دواصالحاته��مبطورروزم��رهومقطع��یانجام

میگردیدوهنوزهمادامهدارد.
ب��اتوجهبهاینمس��ئله،امروزهبوض��وححسمیگردد
کهوقتآنرس��یدهاس��تکهدربخشدامپزشکی،بمنظور
برنام��هریزیاصولیبرایآیندهوبرایاس��تفادهدرس��تاز
امکاناتوبهرهگیریبهترازصنعتدامداریکشوروبخاطر
تأمینبیش��ترس��المتوبهداش��تموادغذایی،یکبرنامه
مطالعات��یآیندهنگر،بادرنظرگرفتنتمامیجوانبامر،هم
چونش��رایطموجود،تجربیاتگذش��ته،تجاربکشورهای
موف��ق،نیازه��ایواقع��ی،بهبودس��اختار،کم��کگرفتناز
بخشخصوصیوبس��یاریموارددیگرمیبایس��تی،مطالعه
آین��دهنگر،بوس��یلهیکواحدیاموسس��هفنیمش��اورهای
ومطالعات��یصاحبنظ��رانجامگیرد،تانتای��جاینمطالعات،
برنامههایاساسیوخطومشیاصولی25سالآیندهرابرای
کمکبهپیشرفتاموربوضوحوروشندراختیارسازمانهای

ذیربط،مدیرانودستاندرکارانقراربدهد.
برایروشنترشدناینمقدمه،شایدبهتراستکهاشاراتی
بهچندموردازمواردداشتهباشیمتامسالهبهتراداگردد.در
چهلس��القبل،تمامیخدماتدامپزشکیاعمازمعاینات،
معالجات،مایهکوبیهاآزمایش��اتکنترلبهداش��تیوفنی
کارخانجاتواماکن،همهوهمهدراختیاردامپزشکیدولتی
ب��ودکهتقریب��اًبطوررایگانانجامم��یگرفتوحتیتوزیع
وف��روشدارونیزتقریب��اًدراختیاردامپزش��کیدولتیبود
وب��اقیمتارزانوتمامش��دهدراداراتیادردرمانگاههای
دولتیدراختیارگذاش��تهمیشد،اینکخیلیسادهوگذرا
آنش��رایطراباش��رایطموجودباهمدرذهنخودمقایسه
میکنیم،تفاوتهارااززمینتاآسمانمیبینیم،تشکیالت
دولتیدراینچهلسالدرمطابقتدادنخودباشرایطروز
وتغیی��راتجاریواقعا" تالشهمهجانب��هایراانجامداده
اس��تولیواقعیتایناس��تکهپیداکردنراهحلبرای
پاس�خگوییبهمس�ائلروزمره،باعثفاصلهگرفتناز
کالننگ�ریمیش�ودکهاینامرمعای�ببزرگیرادر
میانمدتوبلندمدتمیتواندبدنبالداشتهباشد.

ازتشکیالتاجرائینبایدانتظارداشتکهکارهایمطالعاتی
راه��مخودانجامدهدواصوالًاینانتظارضمنآنکهدرس��ت
نیس��تبهنتیجهواقعیهمنمیرسد.مطالعاتکالنبایستی
توس��طبخشیکهدرگیرمسائلاجرائینیستوصاحبنظردر
اینامرمیباشد،بادیدهمهجانبهنگروباتدوینبرنامههائی
باچشمانداز25سالهدرمقاطعمختلفآنصورتپذیرد،که
متأس��فانهدامپزشکیکش��وربصورتجامعدراینچهلسال

اخیراینمطالعاتراانجامندادهاست.
درمجموعهدامپزش�کیکش�ور،باالخصدرس��ازمان
دامپزشکی،کلماتیمانندبررس��یها،بررسیبیماریها،بررسی
صحرائیبیماریها،مطالعات،مطالعاتگذش��تهنگر،تحقیقات،
تحقیقاتکاربردی،پژوهشهاوامثالاینها،معموال" عبارات
رایجیمیباشندوبصورتمفهومیدرمکاتباتومذاکراتبکار
بردهمیش��وندوگاهیهماینگونهکلماترابجایهمدیگر
همبکارمیبرند،ضمنآنکههریکازاینکلماتمعانیخاص
خودرادارندولیعلیالظاهر،حدومرزدقیقوتعریفش��ده
ایدربینآنهاوجودندارد.ممکناس��تبجایبررس��یکلمه
مطالعهبکاربردهشودویابجایمطالعهکلمهتحقیقاستفاده

گرددومشکلعمدههمایجادنخواهدشد.
ولیوقتیدرقالببرنامهریزیهایکش��وریدرهرزمینه
ای،ازطریقس��ازمانهایعالیومسئولبرنامهریزی،بحث
مطالعاتجامعمطرحمیگردد،اینعبارتدرنظامتشکیالت
برنامهریزیکش��وری،تعریف،شرایط،ضوابطوالگویخاص
خ��ودرادارد،اینگون��همطالعاتجامعدره��رزمینهایکه
باشد،ازطریقس��ازمانهایبرنامهریزیعالیکشورهدایت
وتوس��طموسس��اتغیردولتی،صاحبنظر،رتبهبندیشدهو
تخصصی،تحتضوابطخاصخودانجاممیگیردوتشکیالت
مطالع��هکنندهدرقبالس��ازمانهایمج��ریوذیربطمتعهد
استومسئولیتهایحسنانجاممطالعاترادارد،متأسفانه
اینگونهمطالعاتجامعدرزمینهمجموعهدامپزش��کیکشور
صورتنگرفتهاس��تواصوال" دامپزش��کیودستاندرکاران
آن،ازس��الهایقب��لب��امطالعاتجامعب��همعنیخاصآن
اکثرا" کماطالعهس��تندوب��دانجهتهیچوقتبدنبالیک
مطالعهجامعنرفتهاندوبصورتاصولیواساسیبادیدگذشته
نگروآیندهنگربرنامههایمختلفدامپزشکیراتدوینوتنظیم
نکردهاندومعموال" کارهاراباراهحلهایلحظهایومقطعی
پیشبردهاند،بدانجهتاس��تکهوقت��ینیازبهمطالعات
جامعدامپزشکیازسالهاقبلبرایدستاندرکارانامرمطرح
میش��دیامیش��ود،بالفاصلهیکس��ریکارهایبررس��ی
ومطالع��هوتحقی��قهایصورتگرفت��هدراذهانمیآیدو
تصورش��اناینبودهوهس��تکهاینمطالعاتانجامش��دهیا
م��یش��ود،هیچوقتدراذه��انتوجهنمیش��ودکهمنظور
ازمطالع�اتجام�عدامپزش�کی،مطالع��اتتعریفش��ده
دس��تگاههایعالیبرنامهریزی،باس��ازمانبندیرسمیآن

میباشدکهشرحآندراینمقولهمجالنیست.
فقطخیلیمختصربهفهرس��تکلیمطالعاتجامعاشاره
میکنیم،هرمطالعهجامعیبایدش��رحخدماتکاملخود
رابصورتمصوبداش��تهباش��د،تمامیجنبههایمرتبطبا
موضوعمطالعاتجامعرااز25س��الگذشتهتاوضعموجود
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بطورپرسش��نامهای،کتابخانهای،مصاحبهای،بازدیدیو....
راجمعآورینماید،مس��ائلجهانیمرتبطراهمهمینطور،
مطالبدس��تهبندی،تقس��یمبندیودرحدگ��زارشاولیه
وض��عموجودتدوینمیگردد،س��مینارارائهگزارشاولیهبه
کارشناسانوسازمانهایمجریتشکیلمیگردد.نظراتاخذ،
تجزیهوتحلیلواعمالمیگردد،گزارشاصلیوضعموجود
وگذش��تهتدوینمیشودبراساسیافتههایمطالعاتحال
وگذشتهازتمامیجهات،مشکالت،تنگناهاومعایبباشرح
وتحلیلهایمربوطهتهیهمیگرددچشماندازبرنامه25
س�الهبراس��اسواقعیتهایموجودونیازهاوامکاناتتهیه
میش��ود،سمیناردومبرایارائهواخذنظراتورسیدگیبه

اینمطالببرگزارمیشود.
سپسبراساستمامیمطالب،برنامههایتوسعهمربوطبه25
سالآیندهبازمانبندیهایالزموحجمووزنکارهاوآمارها
وپروژههایداخلبرنامهتوسعهوتمامیجوانبومشخصات
مرب��وطبهبرنامهتوس��عهوپروژههاوپی��شبینیهاتدوین
میگرددوبرایارائهنهاییواخذنظروانجامهماهنگیهای
الزمسمینارمربوطهبرگزارمیگردد،مطالعهکنندهازگزارش
برنامهتوسعهومطالبآندرمقابلکارشناسانوصاحبنظران
کارفرما،دفاعمیکندوتامرحلهنهاییوتصویبش��دناین
موض��وعادامهمییابد.اینش��مایخیلیخالصهایازروند
انجاممطالعاتجامعدامپزش�کیمیباشدکهانجامآندر

شرایطجاریضروریبنظرمیرسد.
هزارانموردریزودرشتدرزمینههایمختلفدامپزشکی
درش��رایطحاض��روج��ودداردکهبایس��تیهم��هیکجاو
هماهنگمطالعهوس��پسبتدریجدرجه��تاصالحوبهبود
آنهااقدامگردد،بدوناش��ارهبمواردریز،بهچندنکتهبصورت
دستهبندی،فهرستواراشارهمیکنیم،البتههریکازآنها

شرحوبحثطوالنیخاصخودرادارند.

1.نی��رویعظیمیازتحصیلکردههایدامپزش��کی،امروزه
دربخ��شهایمختلفبعنوانبخشخصوصیوبامجوزهای
س��ازماندامپزشکیکشورمش��غولکارمیباشند،بحثاین
استکهایننیرویارزشمندچندهزارنفریآیابراساسیک
مطالعاتجامعبکارگرفتهش��دهاند،آیاس��اختارتشکیالتی،
نیازهایجامعه،شرحوظائفآنهاوخیلیموارددیگربدرستی
موردبررس��یومطالعهقرارگرفتهاس��ت؟آیاب��امطالعاتو
بررس��یهایالزممیتوانازایننیروهایخالقاستفادهبهتر
وبیش��ترگرفت؟اصوال" درساختارسازمانیبرایایننیروی

چندهزارنفریجایگاههدایتچگونهبایدباشد؟
واردریزقضایاازمس��ئولینفنیکش��تارگاههاتاواحدهای
پ��رورش،واحدهایتولیدی،واحدهایتوزیعکنندهومس��ائل
آموزشینمیشویم،اگرنیازباشد،آمادهبازکردنموضوعات

فقطبمنظوروبانیتاصالحوبهبودکارهاهستیم.

2.نی��رویعظیم��یازتحصیلک��ردههادرمقط��عدکترای
دامپزش��کیسالیانهش��ایدبیشاز700نفررویموضوعاتی
بعنوانپایاننامهکارمیکنند،آیاوقتآننرس��یدهاستکه
ازای��ننیرویعظیم،برایپیداک��ردنیکزنجیرهمطالعاتی
ق��وی،باتمهیداتالزمبرایبهبودواصالحامورکمکبگیریم

ونکاتتاریکرابدینوسیلهروشنکنیم؟
آیادرساختارس��ازمانیبهاینمطلبنبایدجایگاهیداده
شود؟بررسیسالیانه700موردرقمقابلتوجهیاست،حتی

10درصدآنهمرقمجالبیخواهدبود.

3.نی��روینس��بتاًزی��ادیبرایانج��اممأموری��تهائیاز
س��ازمانبهکش��ورهایخارجاعزاممیگردندشایدمیانگین
آنس��الیانه50نفرباشد،ایننیروهاضمنانجاممأموریت
محوله،عمال" بدلیلآنکهبابخشدامپزش��کیآنکشورهابه
نوعیدرارتباطمیباش��ند،برخیازاطالعاتدامپزش��کیرا
نیزکهمیتوانبعنوانتجاربعملیدامپزش��کیآنکشورها

میباشند،جمعآوریومدونکردهوبهسازمانبدهند،البته
بایس��تیموضوعات،نحوهکاروجزئیاتمس��ئله،بستهبههر
کشوروفردازطرفسازمانبهمأمورینمنعکسواعالمگردد.
آیادرتش��کیالتساختاریس��ازمانوجودچنینواحدیا

فردیبرایهدایتموضوعضرورتدارد؟

4.دربح��ثاطالعازش��یوعوب��روزبیماریه��ا،درمناطق
روس��تائی،عش��ایری،واحدهایصنعتیونیمهصنعتیواقعا" 
نحوهگزارشگیریها،جمعبندیها،تجزیهوتحلیلهاکافی
استونقصیندارد؟آیاآنچهدرکشورمیگذردباگزارشات
موجودمطابقتدارد؟آیانیازیبهداش��تنکتابس��البرای
مناطق،استانهاوکشوردرمورداطالعاتبیماریهاوعملکردها
ب��رایبرنامهریزیهایبعدینیازاس��ت؟اصوالًجایگاهیدر

ساختارتشکیالتیبطورفعالدراینزمینهنیازنیست؟

5.مجموعهدامپزشکیکشورازنظرتشکیالتی،درمجموعه
کالنکش��وریبرایبهب��ودروندنتای��جکاریچهوظایفو
مس��ئولیتهایمش��خصیراباچهدالیلواختیاراتیبایدبه
عهدهداش��تهباش��د،بخشخصوصیدامپزشکیباچههدف
وبرنام��هایبای��دپیشبرودووظائ��فوتعهداتونظارتو
حمای��ته��ایبخشدولت��یوعموم��یازبخشخصوصی

دامپزشکیدربهترینوضعچگونهبایدباشد؟
همچنینمس��ئولیتها،وظایفوتعه��داتبخشدولتی
دامپزش��کیدرمقابلدولت،وزارتخان��ههایذیربطنظیر
وزارتجهادکشاورزیومعاونتهایمربوطه،وزارتبهداشت
درمانوآموزشپزش��کیودیگ��رارگانهاونهادهادربهترین
ش��رایطچگونهباشد؟آیاهمیش��هبایدبراساسسلیقههاو
نوعارتباطاتمقاماتکشوریبامسئولیندامپزشکیبایستی
اینگونهوظائف،مسئولیتها،حمایتهاونظارتهاتعیین
گردد؟وباتغییراتیدرمقامات،اینگونهمسائلدچارضعفیا
قوتقرارگیرندوآیاهمیشهبخشاعظمیازنیروهایخالق
ووقتوامکاناتمجموعهدامپزشکیبیهودهبایدصرفایجاد
تنشهاویاتنشزدائیهاگردد؟آیانبایدیکبار،اینگونه
مسائلدرچارچوبقانونی،بوسیلهواحدهایمطالعاتیقانونی،
زیرنظردس��تگاههایقانونیمربوطه،بصورتمطالعاتجامع
م��وردتوج��هقرارگیرد؟تاقبلازهرگونهدس��تاندازیهای
بناحقبهمحدودهمجموعهدامپزشکیبرنامههارا،خودبطوری
روش��ن،علمیوقابلارائهودفاعآمادهکردهباشیمکهبرای
هربینندهوصاحبنظریموردتأییدباش��د،درچنینحالتی
اجازهوسوسهوفکرتاراجبهذهنکسیخطورنخواهدکرد.

بخشفراوانیازتنشهایچندینس��الهاخیرکهازبیرون
گریبانگیرمجموعهدامپزشکیکشورمیگرددبدلیلعدمانجام
مطالعاتجامعدامپزش��کیکش��وروعدمروشنبودنخطو
مرزهادرزمینههایمختلفبطورکارشناس��یومطالعهشده
بودهاستواختالفسلیقههایمختصرداخلینیزاینگونه

تنشهایبیرونیراتشدیدمینماید.

تصورایناس��تک��هچونمطالبخیلیزی��ادواینچند
سطرمجالشکافتنمسائلراندارد،شایدبرایطرحمطلبو
روش��نترش��دنموضوعنیازبهیکنشستدوسهساعتهبا
حضوردس��تاندرکاراناصلیدامپزشکیباشدکهاگرصالح
دیدندوتمایلینش��اندادند،برایاینجانبکمالآرزوس��ت
ک��هنظراتخودرافقطبخاط��ربهبودواصالحامورمطرحو

ارائهنمایم.
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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

مروری بر انواع اشکال دارویی
)Dosage Forms( 

و نحوه ساخت و کنترل آنها
)قسمت دوم (

•  سوسپانسیونها:
یکسوسپانس��یونداروییبهعنوانسیستمپراکندهدرشت
شناختهمیشودکهازموادغیرمحلولشناور)جامد(درمحیط
مایعتشکیلشدهاست.ازلحاظفیزیکوشیمیاییسوسپانسیون
ازدوفازمتفاوتس��اختهش��دهک��هموادنامحل��ولدرحامل
)جامد-مایع-گاز(ش��ناورمیباش��ند.معم��والًاندازهذرات
نامحلولبیشترازسایزمحلولهایکلوئیدبودهوقطرآنهابیشتر

ازیکمیکرومترمیباشد.
سوسپانسیونهاجهتتجویزداروهایبدمزهویاغیرمحلول
ساختهشدهومعموالًبصورتخوراکی،جلدی،تزریقیوچشمی

مورداستفادهقرارمیگیرند.

:)oral suspensions(سوسپانسیونهایخوراکی  •
جایگزینمناس��بیب��رایداروهایجامد)قرص،کپس��ول،
بولوسو...(بودهکهبهوسیلهآنمیتوانداروهاینامحلولرا
بهفرممحلول)مایع(درآورد.درعینحالمیتوانداروهای
تلخوبدمزهرانیزش��یرینوقابلتحملکرد.)اس��تامینوفنو

کلرامفنیکلپالمیتات(
درعینحالموادیمانندکائولینوکربناتمنیزیمهنگامی
کهبهش��کلسوسپانسیونساختهوتجویزگردندمیزانجذب

آنهادردستگاهگوارشبیشترمیگردد.
:)Topical suspensions(سوسپانسیونهایموضعی  •

عموماًجهتاس��تفادهموضعیخارجیتجویزش��دهوبراین
اس��اسبایدکاماًلیکنواختوفاقدذراتدرشتباشند.ازلحاظ
شکلظاهریازمایعتاخمیرتقسیمبندیمیگردند.بهعنوان
مثاللوس��یونکاالمین1بهش��کلمایعس��اختهشدهوپساز
اس��تفادهموضعیرویپوستتبخیرشدهوالیهایازکاالمین

بررویپوستباقیمیگذارد.
کرمزینک)روی(بهفرمنیمهجامدس��اختهمیش��ودوحاوی

مقادیرزیادازپودرمعلقدرفازروغنی)پارافین(میباشد.

:)Parenternal suspensions(سوسپانسیونهایتزریقی  •
اینسوسپانس��یونهابایدکاماًلاستریلبودهوقابلیتتزریق
توس��طس��رنگراداش��تهباش��ند)syringability(.معموالً
سوسپانسیونهایتزریقیجهتکنترلمیزانجذبدارو،تجویز
میشوندزیراجذبداروارتباطمستقیمیبامیزانانحاللدارو
دارد.ازای��نروتفاوتدراندازهذراتفازجامدسوسپانس��یون

میتواندمیزانجذبداروراتغییردهد.
واکس��نهانیزازتعلیقمیکروارگانیسمهایکشتهشدهدرفاز
مایعتشکیلشدهاند.بهطورمثال،واکسنوباازتوکسینتضعیف
ش��دهایتشکیلشدهکهدرسوبسترایهیدروکسیدیافسفات
آلومینیومساختهوموجبمیگردد،تحریکآنتیژنیناشیاز
آنتاخیریباشد.واکسنهایدیفتریوکزازنیزبههمینشکل

ساختهمیشوند.
:)ophthalmic suspensions(سوسپانسیونهایچشمی  •
اینگروهازداروهانیزبایدبهشکلاستریلوازذراتبسیاربسیار
ریزس��اختهش��وند.معموالًداروهاییکهبهفرممحلول،ناپایدار
میباش��ندبهشکلسوسپانسیونس��اختهشدهوحاللآنها
غیرآبیمیباش��د.برایمث��الازروغننارگیلبهعنوانحالل
تتراسایکلینهیدروکلرایددرسوسپانسیونهایچشمیاستفاده

میگردد.
ویژگیهایسوسپانسیونهایدارویی:

1-سوسپانسیونهابایدقابلیتپرشدنآساندربستهبندیهای
مختلفداروییوهمچنینتخلیهس��ادههنگاممصرفداش��ته

باشند.
2-بایددارایخصوصیاتارگانولپتیک)طعم،بو،شکلظاهری

و...(مناسبباشند.
3-توزیعذراتجامددرسوسپانسیونبایدیکنواختباشد)اندازه

ذراتبایدحتیالمقدوریکسانباشد(.
4-پسازبههمزدنبایدبهسرعتبهشکلیکنواختدرآید.

5-بایدازلحاظفیزیکیوشیمیاییپایدارباشد.

1-کاالمینمخلوطیازاکسیدروی)zno(واکسیدآهنسهظرفیتی)Fe2o3(میباشدکهمعموالًبرایدرمانخارشناشیازآفتابسوختگی،اگزماوگزشحشراتتجویزمیشود.
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•  بررسیفازپراکندهدرسوسپانسیونها:
درس��اختیکسوسپانسیون،ذراتجامدکوچکدرداخل
محیطپراکندهمیباشند.وجودذراتکوچکوسطحگسترده
برخ��وردآنهابایکدیگرموجبمیگ��رددکهانرژیفراوانیدر
محی��طوجودداش��تهوموجبناپایداریای��نمحیطازلحاظ
ترمودینامیک��یمیگردد.ازای��نروذراتجامددارایمیزان
انرژیباالترتمایلبهرس��یدنبهسطحانرژیکمترداشتهوبه
فرمفولیکولکنارهمقرارمیگیرند.نیرویکشش��یناش��یاز
پیونده��ایواندرووالسباعثمیگردداینذراتتاحدممکن
)براس��اسقدرتپیوند(بهیکدیگرنزدیکش��وند.درش��رایط
نامناس��بازلحاظفرموالس��یونوس��اختسوسپانسیون،این
فولیکولهابههمچس��بیدهورسوببسیارسختیرامیسازند

.)Hard cake(
برایاینکهبتوانسوسپانسیونپایداریراساختبایدسطح
انرژیآزادسیستمراکاهشدادیعنیکششسطحیدوجانبهرا
تاحدامکانپائینآوردواینموضوعبااستفادهازسورفاکتانتها

امکانپذیرمیباشد.
اغلبذراتهنگامتماسباسطوحآبیدارایشارژالکتریکی
میشوند.یکذرهجامدهنگامقرارگرفتندرمحیطآبیدارای
یونمثبتیامنفیمیگردد.بنابراینمیتواندیونهایمنفی
ومثب��تدیگرراجذبیادفعکند.درنتیجهیکالیهدوطرفه
الکتریکیازذراتباردارتشکیلمیشود.میزانبارالکتریکیبر
توزیعیونهاتاثیرمیگذاردوموجبایجادپتانسیلالکتریکی
zeta(بینیونهایهمباروغیرهمبارمیگردد.پتانسیلزتا
potential(براساسش��ارژالکترواستاتیکذراتایجادشده
وموج��بمیگ��رددذراتدرمیدانالکتریکیایجادش��دهبه
س��متقطبهایغیرهمنامحرکتکنند.یونه��ایامولکولهای
ب��اردارتوس��طس��ورفاکتانتهایغی��ریونیتخلی��هالکتریکی
میگردند.معموالًس��ورفاکتانتهاتوسطخاصیتهیدروفوبیک
)آبگری��زی(جذبش��دهوب��ررویمی��دانالکتریکیتاثیر
میگذارند.همچنینپتانسیلزتابااضافهکردنبعضیازمواد

نیزکاهشمییابد.)شکل1(


• فاکتورهایفولیکولکننده)الکترولیتها،س��ورفاکتانتها،پلیمرها(درپتانسیلزتا
تغییرایجادمیکنند.

• اگرپتانسیلزتابسیارباالباشد،سیستمدفولیکولهمیشود،زیرانیرویدفعیبین
ذراتبهحداکثرمیرسد.

)شکل1(

درسیس��تمهایپراکنده،ذراتمعلقبراس��استئوریجنبش
ب��راون)Brownian movement(ب��ایکدیگ��ردربرخورد
میباش��ند.بستهبهاینکهنیروهایالکتریکیموجوددرمحیط
پراکن��دهچهمق��داروازچهنوعباش��ند،ذراتجامدتمایلبه

همگراییوتشکیلفولیکولازخودنشانمیدهند.
برخ��وردوتصادمدائمیوپایدارذراتموجبپیوس��تنآنهابه
یکدیگروتشکیلتودههایبزرگترازذراتجامدمیگرددکه
براساسقانوناستوک)stokes’law(اینتودههارسوبکرده

وتهنشینمیشوند.

براساسقانوناستوک:
V=2a2g )δ-ρ (/aη

دراینمعادله:
V:سرعتتهنشینیg:شتابمربوطبهجاذبه

a:شعاعذراتρ:دانسیته
δ:دانسیتهذراتجامدη:ویسکوزیتهفازپراکنده

براساساینتئوریذراتبزرگتر،شتاببیشتریجهتتهنشینی
ازخودنش��اندادهواینموضوعنسبتمعکوسیباویسکوزیته

پراکندهدارد.

:2DLVOتئوری  •
براس��اساینتئوریدریکسیس��تمپراکندهتداخلعمل
بی��نذرات،دفعالکتریکیبارهاونیروه��ایواندرووالسوجود
دارد.بی��نفاکتورهایفوقانرژیپتانس��یلمجموعهنیزاضافه

میگردد.)شکل2(

درش��کل،کششدرفواصلکوتاهبینذرات،بسیارقویبودهو
حداقلاولیهرامیس��ازد.کششدربینذراتبافواصلبیشتر
حداقلثانویهراایجادکردهاماتوسطانرژیناشیازرانشمنحرف
ش��دهکهاینحالتبسیارس��ریعترازکششاتفاقمیافتد.در
فواصلمتوسطبینذراتنیرویرانشبیندوالیهبزرگتربوده
ویکحداکثرثانویهرادرمنحنیایجادمیکند.اگراینحداکثر
ازانرژیگرماییبینذراتبیشترباشد،سیستمپایداراست.در
غیراینصورتذراتبهانرژیپائینترینس��بتبهحداقلاولیه
رسیدهوتودههایلختهغیرقابلبرگشتتشکیلمیدهند.اگر
حداق��لثانوی��هکمت��رازانرژیگرمای��یباش��د،ذراتبههم
نمیچسبندامادائماًهمدیگررادفعکردهوسیستمرادفولیکوله

Primary  Maximum)حداکثراولیه(

2 -Derjaguin  Landav  and  Overbeek
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1-فازپراکنده،جامدقابلانتشار

2-فازپراکنده،جامدغیرقابلانتشار
3-فازپراکنده،جامدنیمهخشک
4-فازپراکنده،مایعتهنشینشونده

ج(براساسنحوهتهنشینشدن
1-سوسپانسیونهایفولیکوله:

دراینشکلازسوسپانسیون،ذراتفازپراکندهبههمچسبیده
وتش��کیلساختاریمیدهندکهمشابهذراتجامددرمحیط
مایعمیباشد.تودهتشکیلشدهسختنمیباشدوبهسرعتته
نشینمیگردد)براساسسایزذرات(.اندازةتودهتهنشینشده
بزرگ،قوامآنسستوباتکاندادنبهسرعتبهحالتیکنواخت
درمیآید.بنابراینفولیکولشدنسوسپانسیونبامیزانسرعت
تهنش��ینشدن،شکلرس��وبوسیالیتسوسپانسیوندرحال

تعادلمیباشد.

2-سوسپانسیونهایغیرفولیکوله:
دراینش��کل،ذراتجامدبهش��کلکاملجداازهمدرمحیط
وجوددارند.معموالًقوامتهنشینورسوببهصورتسختاست،
ذراتبهآرامیرسوبکردهومقداررسوبنیزبسیارکماست.
اینسوسپانسیونشرایطبسیارخوبیداشتهوفازپراکندهمدت
طوالنیبهاینحالباقیماندهوظاهریکنواختیبهسوسپانسیون

میدهد.
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میکنن��د)De-flocculated(بنابرای��ندراینحالتیک
تودهبس��یارسس��تتش��کیلمیگرددکهباهمزدنبهآسانی

پراکندهمیشود.
حداقلثانویهبراساساندازهذراتنیزتغییرمیکند.هرچه
اندازهذراتبزرگترباشد)بیشترازیکمیکرون(تمایلبیشتری
بهتش��کیلتودهنش��انمیدهند.بلندیمنحنیحداکثراولیه
نیزبس��تگیبهپتانسیلزتادارد.اضافهکردنالکترولیتهاباعث
فش��ردگیالیههاییونیوکاهشپتانسیلزتامیگرددواین
موض��وعموج��بتاثیربرپائینآمدنحداکث��راولیهوتغییردر
حداقلثانویهشدهوبرهمیناساسوباتوجهبهتمامیمسائل
فوقدس��تیابیبهسوسپانس��یونداروییمناسبوپایدارامکان

پذیرمیباشد.
اضافهکردنسورفاکتانتهاییونیمیتواندموجبپائینآوردن

حداکثراولیهوتاثیرآنبرحداقلثانویهشوند.

•  انواعسوسپانسیون:
الف(براساسروشتجویز:

1-سوسپانسیونخوراکی
2-سوسپانسیونموضعی
3-سوسپانسیونتزریقی
4-سوسپانسیونچشمی
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D.V.M. برگردان به فارسی: دكتر فرنام شاپوری فر
)بخش علمی كیمیا پخش فام(

Dr.shapouri@kimiafaamgroup.com

مقاومت آنتي بیوتیکي  

خالصه:
موادآنتيباکتریاليمانندباسیتراس��ینروی)ZB(وویرجینیامایس��ین)VG(درپرورشجوجههايگوش��تيبهعنوانترکیباتمحرکرش��د
اس��تفادهميش��وند.هدفازاینتحقیقارزیابياثراتاس��تفادهازZBوVGدرظهورمقاومتباکتریایيدرفارمهايجوجههايگوشتيميباشد.
3آزمایشبااس��تفادهاز3جیرهمختلفانجامش��د:1-بدونترکیباتآنتيباکتریال2-جیرهحاوي3VG-جیرهحاويZB.س��ویههايE.coliو
bcrRوvatD,ermBجداش��دهوازلحاظحساس��یتدربرابرموادآنتيباکتریالمتفاوتتس��تشدند.پدیدآمدنژنهايمقاومEnterococcus
درانتروکوکهابوس��یلهPCRمش��خصگردید.E.coliوEnterococcusجداشدهازگروههايفوقسطوحمتفاوتيازمقاومتنسبتبهترکیبات
آنتيباکتریالمختلفنشاندادند.بهنظرميرسدکهاستفادهازمحرکهايرشددرصدE.coliجداشدةمقاومبهترکیباتآنتيباکتریالراکاهش
ميدهد.پدیدآمدنژنbcrRنتوانس��تتماميفنوتیپهايمقاومبهZBراتوجیهکند.ژنهايدیگريغیرازvatDوermBممکناس��تدرایجاد
مقاومتEnterococcusنس��بتبهVGنقشداش��تهباش��ند.استفادهازمحرکهايرش��دباحضورژنbcrRدرنمونههايDNAاستخراجياز

مدفوعهمراهنشدولياستفادهازVGباحضورvatDهمراهگردید.

مقدمه:
دزهايتحتدرمانيترکیباتآنتيباکتریال-کهبهعنوانمحرکرشد
تجویزميشوند-جهتبهبودقابلیتهايفیزیولوژیکيدرپرورشحیوانات
اس��تفادهميشوند.درحاليکهدراروپاقوانینيجهتکاهشاستفادهاز
محرکهايرش��دوضعشدهاست،درس��ایرمناطق،هنوزازاینترکیبات
درپرورشجوجههايگوش��تيصنعتياس��تفادهميشود.باسیتراسین
یکترکیبآنتيباکتریالپليپپتیدياستکهبوسیلهباسیلوسلیچني
فورمیس1تولیدميش��ود.اینترکیبدفسفوریالس��یونایزوپرنیلپیرو
فسفاتC55رامهارميکند،کهجلویگردشمجدداینترانسپورتررا
میگیردکهبرایتولیدپپتیدوگلیکاندیوارهسلولیضروریاست.مقاومت
درEnterococcusبواسطهیکپمپیکطرفهمشاهدهشدهاست.

1 -Bacillus licheniformis
   2-Hexadepsipeptides 

ب��هنظرميرس��دbcrRمس��ئولتنظی��مژنهايایج��ادمقاومتبه
باسیتراس��یندرانتروکوکهاباش��ند.E.coliژنيدارد)bacA(کهباعث

ایجادمقاومتبهZBميشود.
ویرجینیامایسینعضويازخانوادهاسترپتوگرامینهامیباشدکهبه
2دستهتقسیمميشوند:الف:الکتونهايماکروسیکلیکب:پپتیدهای
هگزادپسي2.ویرجینیامایسینترکیبيازایندودستهبهنسبت30:70
s50ریبوزوميازتحتواحدs23ميباش��د.اینترکیببهتحتواح��د

متصلشدهوتولیدپروتئینرامهارميکند.
مقاومتبهVGميتواندنتیجهتغییرهدفژنهايermBباشد،این

ژنهادرانتروکوکهاوگروهآزمایشBیافتشد.
ب��ياثرکردنVGبوس��یلهژنه��ايvatدرگ��روهآزمایشAژنهاي



KIMIAFAAM

 1
0 

ره
شما

    
   8

9 
- 

ار 
به

9

ک   
تی

یو
ی ب

نت
آ vgbدرترکیب��اتگروهآزمایشBميتواندباعثمقاومتبهVGدر

انتروکوکهاگردد.
هدفازاینمطالعهارزیابيپتانس��یلZBوVGدرباالبردنمقاومت
ب��هترکیباتآنت��يباکتری��الدرE.coliوEnterococcusوافزایش
ذخایرژنهايمقاومتبهترکیباتآنتيباکتریالدرجوجههايگوش��تي
ميباش��د.بدینمنظورگروههايپرندگانبایابدونترکیباتفوقتغذیه
شدند،مواردمقاومبهE.coliوEnterococcusارزیابيشد.بروزژنهاي
real timeمقاومتانتخابيدرانتروکوکهايجداشدهازمدفوعبوسیله

PCRارزیابيگردید.

موادوروشکار:
آزمایشفارمي

اینمطالعهازآگوس��ت2005ت��افوریه2006دریکفارم
گوشتيتجاريدرفارنهایمِکِبکانجامگردید.واحدبهسهطبقه
مجزاباسیستمتغذیهکنندهمجزاتقسیمشد.هرطبقهبرايیک
گروهبارژیمغذایيخاصودرهرطبقه4000جوجهگوشتي
ی��کروزهن��ژادراسدرفضایيمع��ادل0/08مترمربعدرنظر
گرفتهش��د.انواعرژیمغذایيشاملجیرهاستانداردذرت-سویا
همراهZBبهمیزان55ppmویاهمراهVGبهمیزان
22ppmوگروهش��اهدبدونمحرکهايرشدجهتانجاماین
آزمایشتهیهگردید.قبلازشروعآزمایش،درمانهابصورترندوم
جه��تیکطبقهخاصتعیینش��دند،3آزمایشمتواليانجام
گرف��توپرندگانازنظرآبوغذايمحدودیتینداش��تند.در
آزمایشهايبعدي-جهتاطمینانازدریافتدرمانهايمختلف
درهرطبقه-هردرمانبصورتچرخشيتجویزگردید.درشروع
آزمایشتمامپرندگانعلیهبیماريمارکواکسینهشدندووزني
حدود50گرمداش��تند.تلفاتروزانهجمعآوريشدهودرهر
آزمایشپرندگاندریکدورهزماني34روزهمطالعهش��دند.از
متدهايبیوس��کوریتينیزجه��تجلوگیريازآلودگيمتقاطع

بینگروههايتحتدرماناستفادهگردید.
درش��روعه��رآزمایشوبههنگامورودجوج��هها،150تا
ازجوجههاجهتس��واپبرداريازکلواکجمعآوريش��دند،
نمونههايمدفوعنیزجمعآوريگردید.درروز34پنجنمونه،
هرکدامحاويس��وابهايکلواکاز5پرندهکهبصورترندوماز
هرگروهانتخابشدهبودند،جمعآوريگردید.5نمونه)حداکثر
100گرم(ازمدفوعهرگروهدرروز0و34بصورترندوماخذشد.


جداسازيباکتریایي:

E.coliوEnterococcusازنمونههاجداشدند.بطورخالصه
جهتجداس��ازيE.coliنمونههادرآبپپتونبهنسبت1/9
رقی��قگردیدند.آبپپتونهدر37درجهانکوبهگردیدودرطي
ش��بیکلوپرويآگارمککانکيکشتگردید.کلونيهاي
تیپیکE.coliجداش��دهرويبالدآگار5درصدخالصسازي
ش��دندوبوسیلهمحیطکش��ت3TSIوآگارسیترات،تستهاي
Enterococcusاکسیدازوکاتاالزتاییدشدند.برایجداسازي
نمونههادرآبگوش��تانتروکوکوسيبهنسبت1/1رقیقشدند.
یکلوپازاینآبگوش��ترويمحیطکش��تانتروکوکیبعداز
یکشبانکوبهشدندردماي42درجهکشتدادهشد.کلوني
هايتیپیکانتروکوکوسانتخابش��دهوبوسیلهمحیطکشت
اسلنتوبارتلي4،تخمیرمانیتول،تخمیرآرابینوزوتخمیرمتیل

آلفاديگلیکوپیرانوزیدتاییدشدند.

مقاومتبهعواملآنتيباکتریال:
تماميE.coli)214عدد(وEnterococcus)211عدد(
جداشدهازمدفوعپرندگانبرایبررسیمقاومتبهعواملآنتي
باکتریالآزمایشش��دند.مقاومتنسبتبهموادآنتيباکتریال
بوسیلهکش��تآنتيبیوگراميتاییدگردید.موادآنتيباکتریال
زیربرایارزیابیتمامس��ویههابکارگرفتهش��دند:آمیکاسین،
آموکسيس��یلین/کالووالنیکاسید،آمپيسیلین،آپرامایسین،
باسیتراسین،سفوکسیتین،سفتیوفور،سفتریاکسون،سفالوتین،
کلرامفنیکل،سیپروفلوکساسین،کلیندامایسین،انروفلوکساسین،
نالیدیکس��یک کانامایس��ین، جنتامایس��ین، اریترومایس��ین،
اس��ید،نئومایسین،استرپتوماسین،تتراس��ایکلین،تریمتوپریم/
سولفامتوکس��ازول،ونکومایسینوویرجینیامایسین.ازايکولي
29212#ATCC25922وانتروکوکوسفاسیلیس#ATCC

بهعنوانسویههایکنترلاستفادهشد.)جدول3و4(
باسیتراسیندرروشانتش��اردیسکيجهتارزیابيمقاومت
فنوتیپيZBاس��تفادهگردید.ویرجینیامایسینبصورتدیسک
آنت��يبیوگرامجهتآزمایشآنتيبیوگرامموجودنبودبنابراین
مقاومتنس��بتبهVGبوس��یلهروشحداقلغلظتبازدارنده
درآگاررقی��قش��دهارزیاب��يگردید.درمطالع��اتقبلينقطه
تمای��ز5جهتمقاومتبه8VGمیکروگرمدرمیليلیترعلیه
انتروکوکوسفاس��یومب��ود.دراینتحقی��قVGازپرمیکس
استخراجگردیدوعلیهانتروکوکوسفاسیوموفکالیساستفاده
ش��د.بدینمنظورنقطهتمایزVGبواسطهتقسیمMICانواع
جداش��دهتعیینگردید،کهدرم��وردVG،32میکروگرمدر

میليلیترمشخصگردید.

:DNAاستخراج
س��ویههايجداش��دهانتروکوکوس)90عدد(درآگارخون
گوسفند5%درطيشبرشددادهشد.یکلوپازباکتريمجدداً
دربافرلیزیسکهحاوي10%شیلکس6100بود،تلقیحگردید
وبراي8دقیقهدردماي95درجهحرارتدادهش��د.نمونهها
2دقیقهس��انتریفوژشدهواجزاءش��ناوررویسطح7مستقیماً

جهتPCRاستفادهشد.
.DNAازمدفوعبوس��یلهسانتریفیوژ2میليلیترازآنکه
بهنسبت1/9درآبپپتونبافريمخلوطگردیدهبودبراي10
دقیقهدردور8000استخراجگردید.پسازیکسانتریفیوژدیگر
پلتمجدداًدر200میکرولیترازبافرلیزیسکهبا2SDS%غني
شدهبود،معلقگردیدوبه30میليگرمازدانههايشیشهای
0/18میل��يمتريداخلمیکروتیوبهاي1/5میليلیترياضافه
گردید.میکروتیوبهايجهتتخریبدیوارهس��لولي،5دقیقه
ورتکسش��دند.بعدازلیز،شیلکس100آنقدراضافهگردیدتا
بهغلظت10% برسد.پسازآنتیوبهادر95درجهبهمدت8
دقیقهحرارتدادهشدند،سپسبهمدت2دقیقهخنکشدهو
در10000دوربراي2دقیقهسانتریفوژگردیدند.DNAهاي
ش��ناورتوس��طکیتکیاژنتصفیهوتغلیظگردیدند.استخراج
DNAبامرحلههضمپروتئینازKوانکوبهکردندر70درجه
براي15دقیقه)طبقدس��تورتولیدکنن��ده(آغازگردید.قبل
ازاس��تخراجیکلوپکاملازانتروکوکوسفاس��یومکهقباًلدر
آزمایشگاهمشخصگردیدهبودوحاملژنهايermB ،vatDو
bcrRبودبه1لیترازنمونهبهعنوانکنترلمثبتاضافهگردید.


3-Triple sugar iron agar                                         6-Chelex100
4-Slantez and Bartley agar )Fisher scientific(7-Supernatants

5-Breakpoint                                                         8-Glass bead
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واکنشزنجیرهایپلیمراز:
انتروکوکهايجداشده)90عدد(،بصورترندومازمدفوع
ونمونههايپرندهانتخابش��دهوبوسیلهPCRجهتبررسي
ژنهايمحرکرشدعواملمقاومبهآنتيباکتریال)AAR(غربال
شدند.PCRبرايژنهايمقاومبهvatd,ermB(VG(وبراي

انجام
9
Taqبوس��یلهکیتپلیمراز)bcrR(ZBژنمقاومبه

گردید.پرایمرهایجدیدPCRبااس��تفادهازتواليبانکژنو
نرمافزارپرلپرایمر10طراحيگردیدند.محصوالتحاصلازتکثیر
)امپلیکونها(بااستفادهازبعدازالکتروفورزرويژلآگاروز%2 

مشاهدهشدند.)جدول2(

آنالیزآماري:
تس��تCochran-Mantel-Haenszelجهتمشخص
کردنرابطهبینجیرهاس��تفادهشدهودرصدسویههايمقاوم
بههرآنتيبیوتیکاس��تفادهگردی��د.رابطهبینزمانودرصد
مقاوم��تبههرآنتيبیوتیکبوس��یلهFREQتولیدکنندگان

SASانجامشد)0/5(.
نتایج:

الگوهایمقاومتبهعواملآنتيباکتریال:
میزانمقاومت)روزصفروروز34(درهرگروهتغذیهايوبراي
هرمیکروارگانیس��ممقایس��هگردید.تفاوتمعنیداردردرصد
جداش��دههايمقاومبهعوام��لآنتيباکتریالبرايE.coliدر

تمامگروههامش��اهدهگردید.همانطورکهگمانميرفتتمام
نمونههابهVGوZBمقاومبودند.برايانتروکوکوستغییرات
درصدمقاومتجداشدههابرحسبگذشتزماندرتمامگروهها
مشاهدهگردید.درصدمقاومتنسبتبه4عاملآنتيباکتریال
)باسیتراسین،اریترومایسین،دالفوپریستینوآپرامایسین(نیزبا
گذش��تزمانوصرفنظرازجیرهتغذیهش��دهافزایشداشت.
مقاومتنسبتبهVGوZBدرانتروکوکوسجداشدهنیزقابل
مش��اهدهبود.سطحمقاومتبینگروههادرانتهايهرآزمایش
اندازهگیريش��د.قابلتوجهاینکه،درصدجداشدههایمقاوم
بهس��فالوتیندرگروهکنترلنس��بتبهگروههايحاويZBو

VGباالتربود.)جدول3(

 9 -Taq polymerase kit
 10- PerlPrimer

جدول1-تعدادجداشدهایباکتریاییازکلواک150جوجهگوشتیو275نمونهمدفوع

.جدول2-پیشرانهاییکهطیاینتحقیقبوجودآمد،وجهتمشاهدهژنمقاومنسبتبهپیشرانرشداستفادهشدند.
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پیدایشژنهايمقاومتبهعواملآنتيباکتریال:
bcrR,vatD,ermBوجودPCRغربالگريانتروکوکوسهابا
راب��هترتیبدر50.5% ،14% و 67% جدایههانش��انداد.

مقاومتفنوتیپيدرگروهحاويZBبهمیزان52%ودرگروه
ح��اويVGدر64%جدایههاومقاومتبهدافلوس��پوریندر

70%جدایههامشاهدهگردید.

جدول3-تغییراتشاخص)روز0وروز34(دردرصدهایکلیجداشدهمقاومبهعواملآنتیباکتریالدرهرگروهتغذیهای

جدول4-تغییراتشاخص)روز0وروز34(دردرصدانتروکوکوسجداشدهمقاومبهعواملآنتیباکتریالدرگروهتغذیهای
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بحث:
ازاه��دافای��نتحقیقایناس��تک��هآیااس��تفادهازآنتي
بیوتیکه��ايمحرکرش��دباع��ثافزایشجمعی��تباکتریهاي
رودهايمقاومبهعواملآنتيباکتریالدرجوجههايگوش��تي
ميش��ود؟دری��کآزمایشمش��ابهمکدرم��وتوهمکاران
11افزای��شمقاومتانتروکوکوسفاس��یومجداش��دهازجوجه
هايگوش��تيتغذیهش��دهباVGرانشاندادند.اگرچهبسیار
سختاس��تکهدرآزمایش��اتتجاريتماميراههايآلودگي
متقاطعباکتریایيدرپرندگانرا،کنترلنمود.حتيدربهترین
بیوس��کوریتينیز،آلودگيمتقاطعایجادشدهبوسیلهحشرات،
گردوغباررويپر،پوس��تویاازطریقسیس��تمتهویهممکن

استروينتایجتاثیرگذارباشد.
دراینتحقیقکاهشمقاومتبهجنتامایس��یندرگروههاي
تغذیهايباZBوVGدیدهش��د.اینکاهشميتوانددراثر
استفادهازاینآنتيبیوتیکدرسطحهچريباشد.ازآنجایيکه
دراینآزمایشازجنتامایسیناستفادهنشده،کاهشمقاومتبه
جنتامایس��ینميتواندبواسطهاستفادهازآندرهچريحاصل
شدهباشدوباعثکاهشمیزانجدایههايمقاومبهجنتامایسین
گردیدهاس��ت.ای��نتوجیهميتوانددرخصوصس��ایرعوامل
آنتيباکتریالباکاهشدرصدمقاومتنیز،مطرحشود.ازطرف
دیگرتغییراتدرمقاومتبهعواملآنتيباکتریالدرطولزمان
ممکناس��تباسنحیوانوتغییراتفلوردستگاهگوارشطي

دورهپرورشهمراهباشد.
تغییراتالگوهایمقاومتآنتيبیوتیکيممکناستدرنتیجه
فاکتورهايدیگريغیرازحضوریاعدمحضورمحرکهايرش��د
باش��ند.ب��رايمثالبعضيازفلزاتمانن��دروینیزباعثایجاد
مقاومتميش��وند.انتخابمقاومتفنوتیپينس��بتبهعوامل
آنتيباکتریالميتوانددراثرهمانتخابیژنهایبههمپیوسته
بواسطهفاکتورهاییغیرازمحرکهایرشدباشد.برايمثالژن
مقاومermBدرانتروکوکوسفاس��یومپیوستهبهسایرژنهاي

مقاومیافتشد.
انتش��ارمشهودمقاومتنس��بتبهباسیتراسین،اریترومایسین،
آپارامایسینممکناستدراثرکلونیزهشدنژنوتیپخاصياز
انتروکوکوسدرمحیطفارمباش��د.انتروکوکوسفکالیسمقاوم
نسبتبهVGدرنظرگرفتهميشودزیرادارايژنکروموزومي
مقاومLsaاست.دراینمطالعهMICویرجینیامایسینعلیه
انتروکوکوسفکالیساز32میکروگرمبرمیليلیترتازیر256
ermBوvatDمیکروگرمبرمیليلیترمتغیربودوژنهايمقاوم
درنس��بتهايمتغیريازاینجدایههایافتشدند.ممکناست
باکتریهای��يکهبصورتطبیعيمقاومندژنهايمقاومدیگريرا

نیزدرمحیطکسبکنند.

میزانشیوعژنهايمقاومتبهعواملآنتيباکتریال:
میزانشیوعاینژنهادرمحیطمرغداريمتغیربود.براساس

دانشموج��ود،ژنمقاومبهbcrR(ZB(تنهادرانتروکوکوس
وج��وددارد.حض��ورژنمق��اوماس��ترپتوگرامین)vatD(در
ermBانتروکوکوسازصفرتا100درصدمتغیراست،حضورژن
نیزبههمینصورت.ژنbcrRدرتمامانتروکوکوسهايمقاومبه
ZBدیدهنش��د.اینجدایههانشانميدهندکهعواملدیگري

نیزدراینمقاومتنقشدارند.
vatDمقاومتبهاس��ترپتوگرامینتنهابواس��طهحضورژن
قابلتوضیحنميباشدازآنجایيکهاینژندرتمامجدایههاي
مقاومبهVGیادالفوتریسیندیدهنشد.حضورتنهایکيازاین
ژنهانميتواندبیانگرمقاومتکاملبهاس��ترپتوگرامینباشداز
آنجای��يکهآنهاتنهایکيازاجزامحرکهايرش��دراهدفقرار
ermBوvatDميدهند.تنها12/6%ازاینسویههاهردوژن
راداشتند،اینیافتههانشانميدهدکهژنهايدیگرينیزبراي

ایجادمقاومتبهVGممکناستحضورداشتهباشند.

نتیجهگیري:
درش��رایطفارمياینتحقیق،بهنظرميرسدکهاستفادهاز
محرکهايرش��ددرصدE.coliجداشدهمقاومبهبرخيعوامل
آنت��يباکتریالراکاهشميدهد،ول��يتاثیرمعنیداریروی
مقاومتکل��يفنوتیپE.coliوانتروکوکوسهايجوجههاي
گوشتيندارد.اگرچهممکناستVGژنهايمقاومتاختصاصی
درعص��ارهه��ایDNAمدف��وعراانتخابکن��د.اینتحقیق
همچنیننش��اندادکهQPCRم��يتواندروشمفیديبراي
بررسيسطحعواملمقاومبهترکیباتآنتيباکتریالومشخص
ک��ردنخطرحضورژنهايمقاومب��هترکیباتآنتيباکتریالدر

مزارعپرورشجوجههایگوشتيباشد.

11-MacDermot et al

Refrance:
Thibodeau; Alexandre, Quessy; Sylvain, 2008, Antibiotic 
resistance in Escherichia coli and Enterococcus spp. Isolates 
from commercial broiler chickens receiving growth-promoting 
doses of bacitracin or virginiamycin, The Canadian Journal of 
Veterinary Research, 136– 72:129
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امکان پذیری
 افزایش کارایی 

گندزدایی آب اکسیژنه با
 افزودن عوامل شیمیایی

د                  كتر رامین نبي زاد                  ه،  د                  انشیار گروه مهند                  سي بهد                  اشت - د                  انشکد                  ه بهد                  اشت – د                  انشگاه علوم پزشکي تهران  
حسن اصالنی دانشجوی كارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت - دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران 
رضا نعمتی - دانشجوی كارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت - دانشکده بهداشت - علوم پزشکی تهران 

Dr.nabizadeh@kimiafaamgroup.com

چکیده:
اس�تفادهازروش�هایمتداولنظیرکلرزنیبرایگندزداییپس�ابتصفیهخانهفاضالببدلیل
مش�کالتمحصوالتجانبیگندزداییوخطراتیکهاینمحصوالتبرایس�المتانسانومحیط
زیستدارندباعثشدهاستتاتحقیقاتبرایپیداکردنموادگندزدایجدیدکهتواناییرقابت
باروشهایقبلیراازهمهجهاتداشتهباشدادامهپیداکند.درسالهایاخیرمطالعاتزیادیبر
رویترکیباتمتعددیازپراکس�یدهیدروژنبرایگندزداییپسابتاسیساتتصفیهخانهانجام
ش�دهاس�ت.اصلیترینعلتاینکهاینمادهبعنوانیکگزینهمناسببرایکلرزنیموردمطالعه
قرارگرفته،ایناس�تکههمانندکلرتواناییایجادباقیماندهآزادپسازعملگندزداییرادارد.
کهاینامریکیازمزایایعمدهاینمادهنسبتبهسایرگندزداهانظیراشعهاولتراویولهمیباشد.
وعلتدیگر،تولیدمحصوالتجانبیبیخطربرایانس�انومحیطزیس�تمیباش�د.هدفاین
Fe+2+H

2
O

2
مطالعهبررس�یمروریخاصیتگندزدای�یترکیباتمختلفپراکس�یدهیدروژن)،

Cu+2+Hو...(میباشد.
2
O

2
،Ag++H

2
O

2

کلماتکلیدی:پراکسیدهیدروژن،گندزدایی،مس،آهن،نقره،ازن،کلیفرممدفوعی
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مقدمه:گن
اس��تفادهازفاضالببرایآبیاریمحصوالتکشاورزیباعث
افزایش40الی60درصدیتولیدبرخیمحصوالتکش��اورزی
نظیرذرت،گندم،جووسیبزمینیمیشود]1[.بااینحال،
اینکاربدلیلحضوربیشازحدارگانیسمهایپاتوژن،خطرات
زیادیرابرایس��المتانساندارد.طبقتعریفسازمانجهانی
بهداش��ت)WHO(فاضالبیکهتعدادکلیفرممدفوعیوتخم
انگلآنبهترتیبکمتراز1000CFUدر100mlویکتخم
انگلباشدبعنوانفاضالبگروهAطبقهبندیمیشود.چنین
آبیدرمکزیکبرایآبیاریمحصوالتکش��اورزیوسبزیجاتی

کهبصورتخاممصرفمیشوندقابلقبولمیباشد]3,2[.
کلریناس��یونبدلیلکاراییباال،هزین��هپائینوایجادباقیمانده
آزاد،اصلیترینروشمورداستفادهبرایحذفمیکروارگانیسمهای
موجوددرآبمیباش��د]4,2,1[.بزرگترینعیبکلرزنیآب
افزای��شتع��دادباکتریهایمق��اومبهآنتیبیوتی��ک)کهبالقوه
بیماریزاهس��تند(ونیزتولیدترکیباتس��رطانزامیباشد]5[.
اصلیترینجایگزینبرایکلرزنیاستفادهازروشاکسیداسیون
پیشرفته)AOP(میباشد،فراینداکسیداسیونپیشرفتهشامل
ترکیبیازازن،پراکس��یدهیدروژن)HP(واش��عهاولتراویوله
میباش��د]1[.ب��هکارگیریHPب��رایگندزداییفاضالبو
کاه��شفکالکلیفرموباکتریه��ایبیماریزاتاحدقابلقبول
مستلزماستفادهازغلظتباال)بیشاز250mg/l(وزمانتماس
بیشاز120دقیقهاس��تکهکاربردآنرابهعنوانگندزدایی
موثربهچالشمیکشد]6[.تالشهاییبهمنظوررساندناین
غلظتووزمانتماسبهحدقابلقبولوقابلمقایسهبامواد
دیگرمتداولصورتگرفتهاست.بیشتراینتالشهامبتنیبر
کاتالیزکردنعملگندزداییپراکس��یدهیدروژنبودهاست.از
کاتالیزورهایمهممورداستفادهیونفلزاتواس��طههستندکه
+AgوFe+2بهعنوانکاتالیزموثر ،+Cu ی��نمی��ان2+ درا
دراینارتباطش��ناختهش��دهاند.گرچهاینیونهانیزبهتنهایی
کارای��یالزمجهتگندزداییفاض��البراندارند،ولیخاصیت
میکروبکش��یقویترینس��بتبهپراکس��یدهیدروژندارا
میباش��ند.]7[بهطورکلییکیازتکنیکهایموجودبرای
گندزداییفاضالبخاموخصوصافاضالبتصفیهشده،استفاده
ازیونهایفلزیاست.بکارگیریمسدرحالتیونیبهصورت
ترکیب��یبام��واددیگردرحذفمیکروارگانیس��مهایبیماری
زایموجوددرفاضالبخاموپس��ابموفقیتآمیزبودهاست.
استفادهمسبههمراهپراکسیدهیدروژنازمواردبابازدهیباال
درگندزداییبودهاس��ت.تحقیقاتگذشتهاثرتشدیدکنندگی
Cu+2برخاصیتمیکروبکشیپراکسیدهیدروژنرانشانداده

اس��ت.استفادهازCu+2  بهتنهاییتاغلظت0,25mg/lفکال
کلیفرمهارابصورتکاملغیرفعالنمیکند]6[.

اکسیداس��یونیکیازمهمترینواکنشهایمورداس��تفاده
برایتجزیهموادآلیسمیموجوددرمحیطزیستوفرایندهای
بیولوژیکیمیباشد.اکسیدانهایمتعددیهمچونHP،ازنو
دیاکسیدمنگنزکهبرایمحیطزیستکمضرربودهوازنظر
اقتصادیقابلقبولهستند،بطورمعمولبرایازبینبردنمواد
Hبصورتموفقیت

2
O

2
سمیوپاتوژنهابکارمیروند.ازنو

آمیزیدرتصفیهآبوفاضالببکارمیروند]10-8[.
هدفازطراحیهرفراینداکسیداس��یونپیشرفتهایتولید
رادیکالهایآزادهیدروکسیل)∙OH(میباشدکهبعنوانیک
اکسندهقویقادربهتخریبترکیباتمقاومبهروشهایمتداول

اکسیداسیونباشد.جدولیکپتانسیلاکسیداسیونتعدادیاز
اکسیدانهایشیمیاییرانشانمیدهد:]11[

خصوصی��اتفرایندهایاکسیداس��یونپیش��رفتهب��هتولید
رادیکالهایهیدروکسیدوانتخابیعملکردنآنبستگیدارد.
جدول2تعدادیازترکیباتیراکهدرفرایندAOPکاربرددارند

رانشانمیدهد:

HوFe+2)فنتون(:
2
O

2
ترکیب

Selvakumarوهمکاراندرسال2009بابررسیخاصیت
گندزدای��یمحل��ولفنتونبررویفاض��البمرکب)فاضالبو
س��یالب(تهنشینشدهنش��اندادندکهافزودنمحلولفنتون
ب��هفاضالبدریافت��یازفاضالبروهایمرکبتع��دادباکتریهای
اشرش��یاکلیرادرعرض30ثانیهبهحدیکاهشمیدهدکه
تش��خیصآنهاامکانپذیرنمیباش��د،بنابراینواضحاس��تکه
برایحذفباکتریهایE.Coliدرفاضالبتهنش��ینش��ده،
محلولفنتونیکگندزدایس��ریعاالثروقویمیباشد]12[.
حضورموادآلی)DOC(کاراییگندزداییمحلولفنتوتنرابا
Fe+3مصرفرادیکالهایهیدروکسیدولیگاندکردنیونهای
وFe+2تحتتاثیرقرارمیدهند]12-14[.بااینوجود،غلظت
موادآلیدرنمونههایتهنشینشدهموردآزمایش،تاثیریدر
کاراییگندزداییمحلولفنتوننداشت.عالوهبراین،پساززمان
تماس30دقیقه،درنمونههایتصفیهشدهباقیماندهآزادماده
گندزدا)فنتون(مش��اهدهشدکههمانندکلرباقیماندهدرفرایند
کلرزنیازرشدمجددباکتریهایE .Coliجلوگیریمیکند
ام��ابرخالفکلر،محلولفنتونمحصوالتجانبیخطرناکیرا

تولیدنمیکند]12[.
MuryوParsonدرسال2004نشاندادندکهباحذفمواد
آلیطبیعی)NOM(ازمنابعآبآشامیدنیبوسیلهمحلولفنتون،
حتیدرصورتکلرزنیبعدینیزتریهالومتانهاتشکیلنخواهد
E .Coliشد]14[.برخالفمحلولفنتون،ازبینبردنباکتری
Hنهتنهابهکندیصورتمیگیردبلکهغیرفعالسازی

2
O

2
با

FilipekوBarbusinki.]12[بطورکاملهمانجامنمیگیرد
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گن درسال2003نشاندادندکهمحلولفنتونبرایهضمهوازی
Hعملمیکن��د]Chen.]15و

2
O

2
لج��نبس��یارموثرتراز

همکاراندرسال2001نشاندادندکهمحلولفنتونقادراست
تریکلرواتن)TCE(رابطورکاملوبدونتشکیلترکیباتآلی
فرار)VOC(یامحصوالتجانبی،ازفازآبیحذفنماید.وقتیکه
HرابدونFe+2بکاربردنددرحدود

2
O

2
غلظ��تهایباالی

70درصدTCEبدوناکسیدشدنباقیماندکهاینیافتههابا
 H)بهترتیب2,7

2
O

2
پتانس��یلاکسیداسیونمحلولفنتونو

و1,77(همسوبود]Kulik.]16وAndrzejewskiدرسال
)DMA(2007نشاندادندکهمحلولفنتونبادیمتیلآمین
کهاغلبدرمنابعآبییافتشدهوپیشسازنیتروزودیمتیل
آمین)NDMA(کهیکمادهس��رطانزایشناختهشدهاست،
میباش��دواردواکنشنمیشود.بنابراینازنقطهنظرسالمتی

محلولفنتونیکانتخابعالیبشمارمیرود.]17[
درسالDebrowski2007وMiroslawمحلولفنتون
راب��رایگندزدای��یلجنخامبکاربردند.ونش��اندادندکهبر
اساسروشهایامروزیبکاربردهشده،بنظرمیرسداستفاده
ازپراکس��یدهی��دروژن،بویژهمحلولفنتونب��رایگندزدایی
لجنبس��یارموثربودهوازنظراقتصادیقابلقبولمیباش��د.
]18[کاراییاینروشبراس��اساثرهمافزایی)سینرژیستی(
Hمیباش��دکهمنجربهتولید

2
O

2
یونه��ایFe+2درتجزی��ه

رادیکالهایهیدروکس��یدمیشود]18-20[کنشموثربین
پراکسیدهیدروژنویونهایFe+2ساختارسلولیمیکروارگانیسم
ه��اراتح��تتاثیرقراردادهوس��ببکاهشآنه��ادرلجنمی
ش��ود.اینمطالعهنش��اندادکهاستفادهازمحلولفنتونبرای
گندزداییلجنفاضالببس��یارموثرترازپراکسیدهیدروژنیا
منعقدکنندههایمعدنیمیباشد.امکانگندزداییبسیاریاز
)0,2gH

2
O2/dm3(آبهایتصفیهشدهباپراکسیدهیدروژن

بازمانتماس30دقیقهتأئیدش��دهاس��ت.پراکسیدهیدروژن
بکاربردهش��دهعالوهازاینکهخاصیتآنتیس��پتیکبرایآب
داردبلک��هباع��ثکاهشرن��گوبویآبنیزمیش��ود]18[.

:)Nanosil(ونقرهH2O2ترکیب
Vel asquezوهمکاراندرسال2008نشاندادندکهکاربرد
،)Ct=30000(250بازمانتماس2ساعتmg/lبهمیزانHP
تنهاقادربهغیرفعالس��ازیباکتریهایکلیفرممدفوعی،به
می��زان2,2logمیباش��د.همچنیندراینمطالعهمش��خص
ش��دکهتوانایی200mg/lپراکس��یدهیدروژندرزمانتماس
2س��اعتبرایغیرفعالس��ازیارگانیس��مهایپات��وژننظیر
ویبریوکلرا،سالمونالها،شیگالهاوسودوموناسآئروژینوزابهترتیب
براب��ر3,1،2،0,9و3,5لگاریتممیباش��د.اماکاربردهمزمان
پراکس��یدهیدروژنونقره)HP +Ag(اثرسینرژیس��تیاین
ترکی��برادرگندزدای��ینش��انداد.درCt1=1530ترکیب
ایندومادهبهمی�زان)1mg/l Ag+50mg/l HP(،موجب
غی�رفع�السازیفکالکلیف�رمها)FC(بهمیزانیکلگ�اریتم
log50کهسببmg/l HPشدکهدرمقایسهباکاربردتنهای
HP +0,6غیرفعالس��ازیمیشود،افزایشیافتهبود.کاربرد
Agبهمیزان)1mg/l Ag+200mg/l HP(،موجبکاهش
FCsب��همق��دار3,4logگردید.کهبااینمیزانکاهشتعداد
باقیماندهفکالکلیفرمهادرپس��اببرابر2,9logبودهاس��ت.
ای��نمیزانغیرفعالس��ازیبااس��تانداردهایبینالمللیبرای
اس��تفادهازپساب)کهتعدادکلیفرمهایمجازآنحداکثرباید

3log(100ml/CFU(1000باش��د(برایآبیاریمحصوالت
کشاورزی،مطابقتمیکند]6[.

درس��الA.Tofant2006وهمکاران،پراکسیدهیدروژن
ونق��رهرابرایگندزدای��یکودآبهخوکوگاوب��کاربردند.در
ای��نمطالعهکارای��یگندزداییترکیباتپراکس��یدهیدروژنو
نقره)Nanosil(وپراکس��یدهیدروژنوآهنفرو)فنتون(مورد
ارزیاب��یقراگرفت.اصلیترینج��زءاینترکیبات)HP(بدلیل
اینکهبههنگامتجزیهبهآبواکسیژنتبدیلمیشودازلحاظ
اکولوژیکیبیضررمیباش��د.غلظتیوننقرهباقیماندهبعداز
پایانآزمایشاتاندازهگیرینشدهاستاماغلظتاولیهآنحدود
10ppmبودکهازلحاظزیس��تمحیطیقابلقبولمیباشد.
اف��زودناینترکیباتبهکودآبهخوکوگاومنجربهتولیدآنی
کفوایجادتغییراتارگانولپتیکیگردید.ازس��ویدیگرانتشار
بوهایمتعفنکاهشزیادییافت.کهدلیلاینامراکسیداسیون
ترکیباتس��ولفور،سولفیدها،سولفیتهاومرکاپتانها]21[و
phenol،همچنی��نبدلیلکاهشمتابولیتهایب��دبونظیر
p-cresol،p-ethylphenolوSkatol]22[بود.نتایجنشان
دادندکهباکتریهایمزوفیلوکلباکتریهایکلیفرمیبهمیزان
99,9درصدکاهشیافتند.برایگندزداییچنینفاضالبیبهترین

غلظتمادهگندزدابرابر1,5تا2درصدمیباشد.
اگرچهاینغلظتهانس��بتاباالمیباش��ندام��اکاربرداین
غلظتهابرایتصفیهفاضالبشهرینیزگزارششدهاند]6[.

درسالR.Pedahzur،2000وهمکارانبهبررسیکارایی
گندزداییHP،نقرهومخلوطایندودرغیرفعالسازیباکتری
E.Coli Bووی��روسMS-2پرداختن��د.نتایجنش��اندادکه
MSکمام��ادرحذفویروسE.Coli BدرحذفHPکارای��ی
E.Coli B2بسیارزیادمیباشد.کارایییوننقرهدرحذف-
متوسطودرمقابلویروسMS-2بیاثربود.ترکیبایندو،
اثرباکتریکشیرابهمقدارکمیافزایشولیاثرویروسکشیرا
کاهشداد]23[.سایرمطالعاتنشاندادندکهاثرباکتریکشی
HP10-30mg/l10نقرهوµg/lونقرهدرمقادیرHPترکیب

چشمگیربودهاست]25-23[.
افزای��شاث��رباکتریکش��یترکی��بHPونقرهب��اانجام
مطالعهایبرروینوعمقاومE.ColiبنامE.Coli-K12که
نسبتبهفشارهایمحیطیبسیارمقاومترازE.Coli Bاست،به
HP100mg/lاثباترسیدهاست.بعنوانمثال،کاربردجداگانه
و25µg/lنقرهدرزمانتماس30دقیقهبهترتیبسببکاهش
0,08و0,31لگاریتمیگردید.امازمانیکهایندوترکیبشدند
میزانغیرفعالس��ازیبه2,3logافزایشیافت.بنابراینتاثیر
سینرژیستیبهمیزان1,9logبودهاست]26[.درسال2000،
L.liberiوهمکارانبهبررس��یمقایسهایروشهایگندزدایی
پیشرفتهفاضالبش��هریپرداختند.آنهادراینمطالعهکارایی
HPویوننقرهوترکیبایندورادرغیرفعالسازیارگانیسم
هایE.Coli BوE.Coli K-12وویروسMS-2ازپساب
ثالثیهبررسیکردند.نتایجبهوضوحنشاندادکهصرفنظرازاثر
pHیادما،قدرتباکتریکش��یHPدرزمانتماس2ساعت
برایحذفE.Coli Bپایینبودهامافعالیتویروسکش��یآن

درحذفویروسMS-2بسیارقابلتوجهبود]1[.
درس��الR.Pedahzur،1997وهم��کارانق��درتبالقوه
گندزدایینقرهوپراکسیدهیدروژنرادرآبآشامیدنیبررسی
کردند.دراینمطالعهمیزانکاهشE.Coli-K12درمواجهه
ب��ادزهایمختل��فHPونقرهوزمانتم��اس60دقیقهمورد
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بررسیقرارگرفت.باکتریهاحتیبهغلظتهایباالیپراکسید
هیدروژن)500mg/l(نیزمقاومتنس��بینشاندادند.نقرهدر
0,3logغلظتهای25و50میکروگرمدرلیتربهترتیبسبب
و1logکاه��شدرمی��زانباکتریهاگردید.زمانیکهایندوماده
ترکیبشدندافزایشقابلتوجهیدرکاهشمیکروارگانیسمها
mg/l(مش��اهدهش��د.درغلظتهایپایینپراکسیدهیدروزن
50-25(کاهشلگاریتمی،متناسبباغلظتHPونقرهبود
درحالیکهدرغلظتهایباالیHP،کاهشباکتریهابهمیزان

کمتریبهیونهاینقرهوابستهبود]26[.

ترکیبپراکسیدهیدروژنوازن:
افزودنپراکسیدهیدروژنوازنبهصورتهمزمانسببتسریع
تجزی��هازنوتقوی��تتولی��دردی��کاله��ایهیدروکس��یل
Hبهکندیب��اازنواکنش

2
O

2
م��یش��ود.درpHاس��یدی

میدهددرحالیکهدرpHهایباالی5تس��ریعشدیدتجزیه
Hمشاهدهشدهاس��ت.درpHهایباالتر،

2
O

2
ازنبوس��یله

Hحت��یدرغلظ��تهایپایینمیتوان��دبهیونهای
2
O

2


-HO2تبدیلشودکهبسیارسریعترازیونهایOH-سبب
Hبر

2
O2/O


3
تجزیهازنمیش��ود.کاراییبازدارندگیفرایند

Oبستگی
3
Hبه

2
O

2
رویرش��دباکتریاییبهنس��بتجرمی

Stanislaw.دارد.ایننسبتاز0,3تا0,6میتواندمتفاوتباشد
وMonikaدرس��ال1999نشاندادندکهغلظتهایبهینه
Oسببکاهش

3
)100-3200-mg/dm(وH

2O
2
)cm32(

20درصدیرشدمیکروبیمیشود]11[.

:O
3/H

2O
2/UV

Oتجزیهازنراتس��ریع
3
/UVبهسیس��تمH

2
O

2
افزودن

نم��ودهودرنتیج��همنجربهتش��کیلس��ریعرادی��کالهای
O

3
/H

2
O

2
/UVهیدروکس��یدمیش��ود.تاثیربازدارندگ��ی

Hب��اغلظتcm3dm-13ب��اازنبهغلظت
2
O

2
زمانیک��ه

mg dm-1503-60برایجلوگیریازرشدمیکروبیفاضالب
صنعتنساجیبکاربردهشدفقطحدود10درصدبود.درحالیکه
کاربرداینمحلولبرایفاضالبخانگیتصفیهنشدهدرجلوگیری
H

2
O

2
ازرشدباکتریها47درصدموفقیتآمیزبود.بهتریندز

برایکاربردتنهایآنبهمنظور30درصدکاهشرشدمیکروبی
برابر1,5cm3dm-3میباشد.افزایشپراکسیدهیدروژنبه
می��زان32cm3dm-3باعثافزایشکاراییآنبهمیزان80
درصدمیشوددرحالیکهدزبهینهازنبرایتجزیهبهترحدود

100mg dm-3میباشد]11[.

:Cu+2وH
2O

ترکیب2
Nadineوهم�کاراندرس�ال1982درمطالعهای،خاصیت
میکروبکشیپراکسیده�یدروژنومسرابهص�ورتمج�زا
وت�رکیبیم�وردب�ررس��یق�راردادن��د،دراینمطالعهغلظت
HP=10mg/lوCu+2=0,5mg/lبهصورتمجزابهترتیب
47و69,3درصدکاهشدرشمارشبشقابیاولیهنشاندادند.
اس��تفادهترکیبیازازایندومادهباغلظتهایمشابهکاهش
85,3درصدیرانشانداد.همچنیندراینتحقیقمسنسبت
بهدیگرفلزاتمانندمنگنز،آهنوکبالتموثرترمعرفیشده

است]7[.
Velasquezوهمکاراندرسال2008باانجامآزمایشاتی
تاثیرمسبرگندزداییفاضالبتوس��طپراکس��یدهیدروژنرا

موردبررسیقراردادند.نتایجآزمایشهایمربوطبهاینتحقیق
بهطورخالصهدرجدولشماره3.آمدهاست.



همانطورکهمش��اهدهمیشودمیزانکاهشفکالکلیفرمبا
استفادهازHPنسبتبهحالتاستفادهترکیبیآنبامسبسیار
کمترودارایCTبس��یارباالاس��ت،کهعالوهبرکارآمدنبودن
ب��هدلیلغلظتوزم��انماندباالازنظراقتصادینیزمقرونبه
صرفهنمیباشد]6[.بهمنظوررسیدنبه99%کاهشدرمیزان
Hغلظتبسیارباال

2O
ش��مارشبشقابیاولیهبااس��تفادهاز2

)ح��دود4500میلیگرمب��رلیتر(وزمانتماسزیاد)حدود2
ساعت(الزماست]7[.ازسویدیگردرجدولذکرشدهمشاهده
میشودکهبااضافهشدنمستغییربسیارچشمگیریدرمیزان
حذففکالکلیفرمدیدهمیشودکهاثرتشدیدکنندگیمسرا
اثباتمیکند.بیشترینکاهشفکالکلیفرمبااستفادهازترکیب
CT=61206,31لگاریتمگزارشش��دهاستکهبا،CuوHP
بهدس��تآمدهاستکهدرمقایس��هباCT=30000پراکسید
هی��دروژنوکاهش2,2لگاریتمفکالکلیفرمبس��یارموثرترو

دارایراندمانبهتریبودهاست]6[.
Libertiوهمکاراندرس��ال2000بااستفادهترکیبیازاین
µg/lmg/l30دومادهبهصورتمجزاوباغلظتهایبهترتیب
250ومدتزمان120دقیقهتماسبرایهردوحالت،میزان
مش��ابه0,1لگاریتمکاهشدرE.Coliموجوددرپساباولیه
گ��زارشکردند.ایندرحالیبودکهبابکارگیریهمزماناین
E.Coliدومادهباغلظتوزمانمشابه3,5لگاریتمحذفدر

موجوددرپساباولیهمشاهدهکردند]1[.

محدودی�ته�ایم�سب�رایاس�تفادهدرگندزدایی
فاضالب:

ازمعایبذکرشدهدربکارگیریمسبعنوانگندزدامیتوان
بهس��میتاینعنصروایجادبیماریهایمزمنبرایانس��انو
مشکالتزیستمحیطیآناشارهکردکهبدینمنظورحداکثر
غلظتمسدرآبکش��اورزیوآبآش��امیدنی2mg/lاعالم
ش��دهاس��ت]7[.اضافهکردنیونمسبهپسابیافاضالببه
منظورگندزدایی،س��ببواکنشاینیونباموادآلیموجوددر
فاضالبمیشود.ترکیبیونمسوموادآلیسببتشکیلمواد
بس��یارپای��داروکممحلولدرآبمیش��ود.بنابراینمیزانیون
مسبتدریجازپسابکاستهمیشود.خاصیتتجمعپذیریمس
وافزای��شغلظ��تآندرخاکایجادمحدودیتهاییدرفعالیت
هایگیاهان،میکروارگانیس��مهاوکرمهایخاکیمیکند.این
مسئلهباعثکاهشتجزیهموادآلیموجوددرخاکمیشود.به
ه��رحالتاکنونمحدودیتیبرایغلظتمسدرخاکوفاضالب
اعمالنشدهاس��ت]Luna.]2وهمکاراندرسال2007بااضافه
ک��ردن12mg/lمسبهفاضالبخامبا124,6TSS ،mg/lو
سپریشدنزمان60دقیقهغلظتمسرا2,98mg/lگزارشکردند
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کهحاکیازکاهش75درصدیغلظتمسداشت.همچنینبا
اضافهکردن0,5mg/lبهپس��ابنهاییتصفیهخانهوگذشت
زم��ان30دقیق��هب��ه0,14mg/lکاه��شپیداک��رد.دراین
تحقیقبااضافهکردن12mg/lبهفاضالبخامحداکثرغلظت
مشاهدهشدهدرپسابنهاییکمتراز1mg/lبودکهاینمقدار
پایی��نت��رازح��داس��تاندارد2mg/l(EPA(میباش��د.لذا
میتواننتیجهگرفتکهغلظتباالیمسعاملمحدودکننده
ایدراس��تفادهازآنبعنوانگندزدابش��مارنمیرود.درارتباط
باتجمعپذیریمسدرخاکنیزبایس��تیتوجهداشتکهمس
موج��وددرخاکبتدریجباموادآلیواکنشدادهوموادبس��یار
پایداریایجادمیکندکهدارایسمیتبسیارپایینتری)نسبت

بهمس(میباشند]2[.

H2
 O2:اسیدآسکوربیکو

درادام��هتالشهابهمنظورکاتالیزک��ردنعملگندزدایی
توس��طHPمشخصشدکهاسیدآسکوربیکنیزاثرمثبتیبر

قدرتگندزداییترکیبیونمسوHPدارد]7[.
Nadineوهمکاراندرسال1982کاراییگندزداییترکیبی
مس– اس��یدآس��کوربیک)AAوH2O2(رادرمیزانحذف
شمارشبشقابیاولیهموردبررسیقراردادند.دراینتحقیقمس
باغلظت0,5mg/l،اسیدآسکوربیکوپراکسیدهیدروژنهر
ک��دامباغلظ��ت10mg/lبهصورتمجزاوترکیبیبکاربرده
شدند.خالصهایازنتایجاینتحقیقدرجدولشماره4آمدهاست.

همانطورکهدرجدولنیزمش��اهدهمیش��وددرصدحذف
ش��مارشبش��قابیاولیهتوسطاسیدآس��کوربیکنسبتبهدو
ترکیبدیگربس��یارکمتراست.دراستفادهترکیبیبامسنیز
مشاهدهمیشودکهنتایجتقریبامشابهیبیناستفادهازترکیب
)Cu+2اسیدآسکوربیک(و)Cu+2+HP(بدستآمدهاست.
اضافهکردناسیدآسکوربیکبهHPتاثیرمحسوسیدرعمل
گندزدای��یHPایج��ادنمیکند.قابلتوجهتریننکته،اضافه
کردناس��یدآس��کوربیکبهترکیب)Cu+2+HP(استکه
تغییرقابلتوجهیدرافزایشقدرتمیکروبکشیاینترکیب

ایجادمیکند.

:H 
2O 

تاثیرعواملموثربرگندزداییبا2
pHودما:

نتایجنشاندادندکهخاصیتویروسکشیHPباتغییردما،
تغیی��رینمیکردامادرpH=9کاهشمییافت،ش��ایددلیل
اینامرافزایشتجزیهپراکس��یدهیدروژندراینpHباش��د.
خاصیتباکتریکشییونهاینقرهاگرچه،باافزایشpHو
دماافزایشمییافتامافعالیتویروسکشینقرهکمبودهوبا
تغییردماوpHتغییرینکرد.زمانیکهایندومادهترکیبشدند
خاصیتباکتریکش��یآنهاافزودهش��دهوباافزایشpHودما
افزایشیافتولیقدرتویروسکش��یترکیبکاهشیافت)در
pHونسبتبهتغییرات)HPمقایس��هباقدرتویروسکشی
ودمابدونتغییرباقیماند.]Yong]23,1وهمکاراندرسال
2008تاثیرpHبرقدرتاکسیداسیونمحلولفنتونرابررسی
HدرpH=9س��ریعترتجزیه

2
O

2
کردند.نتایجنش��اندادکه

میش��ود)کاهشقدرتباکتریکشی(.بااینحالتجزیهبسیار
کند)افزایشقدرتباکتریکش��ی(درpH=2,8نش��اندهنده
 Hمیباشد]9[.

2
O 

2
تاثیربسیارزیادشیمیمحلولدرتجزیه


:BODوTSS

 Hب��هعنوانگندزدای
2O 

پارامتره��ایمهمدراس��تفادهاز2
فاض��البوپس��ابBOD ،TSSومیزانمیکروارگانیس��مهای
موج��وداولی��هدرپس��ابیافاض��البمیباش��د.TSSومیزان
میکرواگانیس��مه��ایموج��وددرفاضالبرابط��هعکسباعمل

گندزداییدارند.

مکانیسمعملگندزدایی:
نحوهاثرمسدرگندزداییواکنشآنباغشاءسلولیومواد
داخلهستهسلولمیباشدکهباممانعتازانجاماعمالسلولی
موجبمرگسلولمیشود]2[.بطورکلیتوافقجامعیبرروی
نح��وهیعملگندزداییترکیبHPوفلزاتیچونآهن،مس
ونق��رهوجودنداردولیبس��یاریازمحققینرادیکالهایآزاد
تولیدش��دهحاصلازاضافهشدناینترکیباترامسئولعمل

گندزداییمیدانند]23[.
AAدررابطهبامکانیس��محذفمیکروارگانیس��مهاتوسط
 H،وم��ساطالع��اتجامع��یوج��ودن��دارد.محققین

2
O 

2
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معتقدندکهاس��یدآس��کوربیکبااکسیداس��یونخودبخودیگن
تولیدپراکس��یدهیدروژنمیکند.کهاینعاملسببتقویت
میک��روبکش��ییونمسمیش��ود.برخ��یازمحققیننیز
معتقدندکهاس��یدآسکوربیکباواکنشباآبتبدیلبهاسید
دیهیدروآس��کوربیکمیش��ود.اینترکیبنیزبایونمس
وHPس��ببتشکیلترکیبیس��میبرایمیکروارگانیسمها

میش��ود]28,27,7[.
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محدودیت غذایي و رفاه پرنده در 
پرورش مرغ مادر گوشتي

دكتر رامین نجفي متخصص بهداشت و بیماریهاي طیور ، 
عضو هیئت علمي گروه علوم دامي دانشگاه ارومیه
r.najafi@urmia.ac.ir

خالصه
یکيازدغدغههايپرورشدهندگانمرغمادرگوش��تي،موضوعآس��ایشوس��المتيپرندهميباشد،چراکهراهکارهايمدیریتيموردنیازجهت
تامینس��المتيوتوانایيتولیدمثلپرندهممکناس��تمنجربهکاهشجنبههايدیگريازس��المتيورفاهپرندهگردد.دراینمقاله،دغدغههاي
رفاهيپرندهدرهنگاماعمالمحدودیتغذایيدرمرغهايمادرگوش��تيمرورميش��ود.متناس��بباافزایشبروزرفتارهايغیرطبیعي،مرغهايمادر
شواهديازاسترسفیزیولوژیکيوگرسنگيمزمنرانشانميدهند.دراینمقالهراهیافتهايجایگزینمحدودکردنمصرفغذامانندرقیقسازي
غذایااس��تفادهازموادکاهشدهندهاش��تهابحثخواهدش��د.درمجموعثابتشدهاستکهاینروش��هادرکنترلوزنبدننامطلوببودهبهعالوه
اساسااسایشپرندگانرابهبودنميدهند.توسعهوتکاملبرنامههايمحدودیتغذایيمتداولموجودباهدفبهبودرفاهوآسایشمرغمادرکامال

ضرورياست،بهعالوهاستفادهازاصالحژنتیکيباهدفکاهشنیازبهمحدودیتغذایي،بایستيبیشترموردتوجهوبررسيقراربگیرد.

مقدمه
افزایشمیزانرش��د،منجربهافزایشمیزاناش��تهايپرندهبهوسیله
مکانیس��مه��ايتنظیميسیس��تمعصبيمرکزيومحیطيگرس��نگي
م��يگ��رددDenbow,1989((.افزای��شمصرفغذامنج��ربهچاقي
ميش��ودکهبایستيبهمنظورحفظس��المتيوتوانایيتولیدمثلگله
هايمادرگوشتيکنترلگردد.اینمشکلبهطورمعمولبامحدودکردن

مقدارغذایيکهدراختیارپرندهقرارميگیرد،حلميشود.
محدودیتغذایيازس��نیکتاس��ههفتگيآغازمیش��ود.میزانغذایي
ک��هدرط��ولدورهپرورشدراختیارپرندهقرارمیگیرد60تا80درصد
کمترازمقدارياس��تکهپرندهدرحالتتغذیهآزادمصرفميکند.در
طولدورهتولیدنیز25تا50درصدکمترميباش��د.اینمقدارکاهش
اخ��ذعذاموج��بکاهشوزنپرندهدرحدود45تا50درصدميگردد

.)1989,.Katanbaf et al(
دربرنامههايتجاريپرورشمرغمادرگوش��تي،دوروشبس��یارمتداول
است:1-برنامهیکروزدرمیان،کهدراینروش،سهمغذايروزانهمورد
نیازيکهپرندهباآنبهوزنبدنهدفميرسدمحاسبهشدهدریکروز

دراختیارپرندهقرارميگیردوروزدیگرگرسنهميماند.
2-برنامهتغذیهروزانهکهدراینروشس��همغذايپرندهبهشکلروزانه

دراختیارپرندهقرارمیگیرد.
برنامهیکروزدرمیاندرمرغترجیحدادهميش��ودحداقلدرامریکا،
ای��نروشنس��بتبهبرنامهتغذیهروزان��ه،یکنواختيبهتريدروزنگله

ایجادميکند.
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مزایايمحدودیتغذایي
محدودیتغذایيازنظرس��المتيپرن��دهدارايمزیتهاي
مهميميباشد.درنتیجهاصالحپرندهبرايرشدسریعجوجه
هايگوشتي،پرندهمستعدمشکالتمتعدديازقبیلبیماریهاي
متابولیکي،آسیت)تجمعآبدرحفرهبطني(،بیماریهاياسکلتي
)حرکتي(عفونيوغیرعفونيماننددیسکندروپالزيدرشتني
)استخوانيشدنغیرطبیعيصفحهرشداستخوان(،نکروزسراستخوان
ران،بدشکليهايزاویهايوپیچشياستخوانهايبلند،پروزیس
)پنجههايخمش��ده(وبدشکليهايستونفقراتميباشد.
بهعلتکاهشتحرکپرندهدراثرناهنجاريهاياس��کلتي،
پرن��دهبیش��تروقتهارويزمینميخواب��دودراثرتماسبا
بس��ترمرطوببهالتهابمفصلخرگوش��يوتاولهايسینهاي
مبتالمیش��ود.اگرچهبامحدودیتغذایياینمش��کالتکامال
حذفنميش��وندبهطورقابلتوجهيکاهشميیابند.مرغان
مادرگوشتيکهتحتمحدودیتغذایيقرارميگیرندمشکالت
مفصلي،اس��تخوانيوپایيکمترينس��بتبهآنهایيکهداراي
تغذیهآزادميباشندداشتهاند.همچنیندرمحدودیتغذایي،
کاهشاالستیسیتهتاندونباافزایشسنپرنده،کندترميشود.
ومیزانپاسخهايانتيباديومقاومتدربرابربیماریهاافزایش

ميیابدوبهشکلمعنيداريتلفاتکاهشميیابد.

عوارضمحدودیتغذایي
علیرغ��متاثیراتمثبتيکهمحدودیتغذایيدرس��المتيو
تولیدمثلپرندهداشتهاست،شواهدقزایندهايمبنيبروجود
تاثی��رمنفيمحدودیتغذایيدررفاهپرندهوجوددارد.ماکیان
بخ��شقابلتوجهيازروزش��انراص��رففعالیتنوکزدنو
خوردنمیکنند.وهنگاميکهغذابهش��کلازاددادهمیش��ود
ترجی��حميدهندکهحداقلبابخش��يازغذايروزانهخودبه

جايخوردنبازيکنند.
بااینوجودمرغمادرگوشتيتحتمحدودیتغذایي،سهم
غ��ذايخ��ودرادریکزمانبس��یارکوتاهکمت��راز15دقیقه

مصرفمیکنند.
پرن��دههايتح��تمحدودی��تغذایيبرخ��يازرفتارهایي
کهنش��اندهندهناراحتيوخس��تگياس��ترانشانمیدهند.
درهفت��ههايپسازآغازمحدودیتغذایي،خروس��هابس��یار
تهاجميترميش��وند.مرغه��اوپولتهاتحتمحدودیتغذایي
بسیارفعالمیشوندورفتارهايقدمزنيودهانيخاصينشان
ميدهند.میزاناینرفتارهامتناسبباشدتمحدودیتغذایي
ميباش��د.مصرفبیشازحدآبنیزمش��کليمتداولدرگله
هايمرغهايمادرگوشتياستکهلزوممحدودسازيمصرف
آببهمنظورحفظکیفیتبسترراسببمیشود.شواهديوجود

داردکهمرغهايمادرگوش��تيتحتتاثیرمحدودیتغذایيبه
ش��کلمزمنگرس��نهميباشند.Savoryوهمکاراندرسال
1993مطابقباتوصیهراهنمايتجاري،مرغمادرگوش��تيرا
تحتمحدودیتغذایيقراردادندورفتارهايتغذیهايرااندازه
گیريکردند.رفتارهايتغذیهايپرندههايتحتمحدودیت
غذای��يجهتاخذغذاتقریباچهاربرابربیش��ترازمرغهایيکه
تغذیهآزادداش��تندو72ساعتغذایشانقطعشدهبود.ثابت
ش��دهاستکهغذاندادنبهپرنده،موجباسترسفیزیولوژیکي
حاددرماکیانميشود.مرغهايبوميکهتنها24ساعتگرسنه
ماندندهمهیپرتروفيغدهآدرنالوهمافزایشمداومدرترشح
کورتیکوس��ترونرانشاندادند.درحالیکه48ساعتگرسنگي

منجربهافزایشحساسیتبهS.aureusگردید.
پاس��خهايمشابهينیزدراثرمحدودیتهايغذایيطوالني
مدتدیدهشدهاست.خروسهایيکهبهشکلیکروزدرمیان
تغذیهش��دندمقادیرکورتیکوس��ترونبهخصوصپسازشروع
محدودی��تغذایيافزایشیاف��توحداقلبهمدت10هفتهاز
ش��روعمحدودیتغذایيبهویژهدرروزهايگرسنگيدرسطح
ب��االباقيمان��د.همچنینمقادیرکورتیکوس��ترونبین6تا18
هفتگيدرپولتهايمادرگوشتيکهتحتمحدودیتغذایيقرار
داش��تندافزایشیافت.بهعلتنقشکورتیکوستروندرتنظیم
مقادیرگلوکزخون،تغییردرمقدارکورتیکوس��ترونترش��حي،
احتماالبهخاطراثراتمتابولیکيمحدودیتغذایيميباش��د.
ام��اای��نمحدودیتغذایيبهصورتیکاس��ترسمزمنعمل

ميکندیانه،روشننیست.
نسبتهتروفیلبهلنفوسیتکهاغلببهعنوانشاخصاسترس
مزمنمورداس��تفادهقرارمیگیرددربرخيازمطالعاتافزایش
نشاندادهاستودربرخيازمطالعاتافزایشنداشتهاست.وجود
بازوفیليثابتدرپرندگانتحتمحدودیتغذایينیزموردتوجه

قرارگرفتهاست.
اماپاسخبهتزریقفیتوهماگلوتینین،درتاجوپاسخآنتيبادي
بهگلبولهايقرمزگوسفندبامیزانمحدودیتغذایيتحتتاثیر

قرارنگرفتهاست.

وجودبرخيازتفاوتهادرمطالعاتانجامگرفتهممکناستبه
خاطرتفاوتهايموجوددرروشهايتحقیقونیزاثراتسنپرنده
باشد.محدودیتغذایيممکناستبهویژهبرايپرندههايجوان
اس��ترسزاباش��دبهخاطراینکهاینهادرفازرش��دسریعقرار
دارندونیازهايمتابولیکيبیشتريدارند.ممکناستپرندهها
باگذش��تزمانبرخيعکسالعملهايرفتاريوفیزیولوژیکي

راجهتمطابقتخودبامحدودیتغذایينشاندهند.
مادریافتیمکهرفتارتهاجميدربرنامهیکروزدرمیاناساسا
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درروزهايبدونغذاباالس��توبیش��تردردانخوريخاليرخ
ميدهد.پسازهشتهفتهمحدودیتغذایي،پرندههادیگر
ب��هدانخ��وريخاليتوجهينم��يکنندودرمقابلبیش��ترین
حال��تتهاجم��يرادرهنگامتوزیعغذانش��انم��يدهند.که
نش��انميدهدخودش��انرابابرنامهغذایيوفقميدهندو
مقدارکورتیکوس��ترونازهفتهدهممحدودیتغذایي،شروع
ب��هکاهشمیکند.توانایيپرندههابهس��ازگاريدربرابربرنامه
هايمختلفمحدودیتکميغذابایس��تيدرجزییاتبیشتري

موردبررسيقرارگیرد.

راههايجایگزینمحدودیتغذایيمرسوم
جایگزینهايمتعدديبرايمحدودیتکميغذاموردآزمایش
واقعش��دهاس��ت،اگرچههیچکدامازآنهاکامالرضایتبخش
نبودهاس��ت.اولینآنهامحدودیتخودياس��ت.بهاینشکل
کهباافزودنموادش��یمیایيکاهشدهندهاش��تهامانندفنیل
پروپانامین،یاپروپیوناتکلس��یمبهشکلاراديمیزانمصرف
غذاکاهشميیابد.بههرحالمحدودیتشیمیایيمعموالدر
کاهشوزنبدننسبتبهمحدودیتکمي،تاثیرکمتريداردهر
چندکهتاثیرآنبهعوامليازقبیلمقدارپروتیینجیرهممکن
اس��تبستگيداشتهباشد.محدودیتخوديميتواندهمراهبا
تغذیهباجیرههايبااش��تهاآوريپایینیاهمراهباکمبودیک
یاچندمادهمغذيباشد.اگرچهاینمسئلهموجبکنترلبهتر
وزنبدنميشودپرندههاازنظرسالمتيدچارمشکالتدراز
مدتشدهوبهخاطرکمبودهايتغذیهايتلفاتافزایشیافته

،یکنواختيگلهمعموالخرابمیشود.
روشدیگ��رکنت��رلوزنبدن،رقیقس��ازيجیرهغذایيبا
اس��تفادهازپرکنندههايغیرمغذيميباشد.استفادهازاین
رقیقکنندههاباافزایشس��یريدرنتیجهپريروده،موجب

کاهشاسترسوبهبودآسایشپرندهمیشود.
Harveyوهمکاراندرسال1983دریافتندکهپرندههایي
کهپرکنندهخنثيخوردندکورتیکوسترونکمتريدرقطعغذا
نش��اندادند.بههرحالیافتنرقیقکنندههایيکهبش��وددر
مقادیرکافيمورداستفادهقراردادیاازنظرتغذیهايتداخلي

درجیرهبهوجودنیاوردمشکلميباشد.
رقیقکنندههاهمچنینهزینهبرهستندوميتوانندموجب
انباشتگيدردستگاهگوارشوتولیدزیادمدفوعونیزاحتماال
عوارضجانبيدرکلتولیدش��وند.Zuidhofوهمکاراندر
س��ال1995بااستفادهاز15و30درصدپوستهجودوسردر
طولدورههايپرورشوتولیدمرغانمادرگوش��تيومقایسه

آنباجیرهاس��تاندارد،مش��اهدهکردندکهمدتزمانتغذیهدر
جیرههايرقیقش��دهافزای��شیافتوزمانکمتريصرفآب
خ��وردنگردیدول��ينوکزدنبهدانخوريپسازتغذیهحذف
نشد.نسبهتروفیلبهلنفوسیتدر12هفتگينهدر20یا54
هفتگي،درپرندههایيکهازجیرههايرقیقشدهتغذیهکرده
بودندنیزپایینبود.میزانتولیدتخممرغوجوجهدرگروهي
کهبا15درصدتغذیهش��دهبودندبهتربودورقیقسازيجیره
موجببهبودیکنواختيگلهشدهبود.اگرچهرقیقسازيجیره
اثراتمثبتيداش��تامااحتماالبهطورکاملتحرکتغذیهاي
پرن��دهرارضای��تبخشنميکند.درواقعرقیقس��ازيجیره

موجبافزایشتحرکتغذیهايميشود.
پرندگانس��ویهتخمگذارکهازجیرهرقیقشدهتغذیهکردند
درت��الشبرايتامیننیازه��ايغذایيپایهخودحجمزیادياز

غذامصرفکردند.
درمرغهایيکهباجیرهرقیقش��دهتغذیهش��دنداحتماالبه
علتافزایشمزمنتحرکتغذیهايبهخاطرتغییرغلظتمواد
مغذيجیره،پاسخبهتجویزکولهسیستوکینینکاهشميیابد.
درمطالعهايبسیارجامعدرمورداثراتکیفيمحدودیتغذایي
درآسایشرشدمرغهايمادرگوشتيکهتابهامروزانجامگرفته
اس��ت،Savoryوهمکاراندرس��ال1996محدودیتکمي
راب��امحدودی��تکیفيمانندتغذیهب��اپروتئینپایینجیره،یا
افزودنعواملکاهشدهندهاشتهابهجیره)پروپیوناتکلسیمو
موننسین(یارقیقکنندهها)پالپچغندرقند،خاکاره،وپوسته

جودوسر(بهجیره،موردمقایسهقراردادهاند.
برخ��يازای��ندرمانهايکیفيدرکاه��شوزنبدنپولتهاتا
10هفتگ��يب��هاندازهمحدودیتکميموث��ربودندامابابرخي
ازدرمانهايکیفيپرندههایاوزنبیش��تريگرفتندیاوزنش��ان
بسیارپایینبود.درمحدودیتکیفيحرکاتغیرطبیعيدهان
کهمش��خصادرمحدودیتکميمشاهدهمیشودکاهشیافتو
دراستفادهازپروپیوناتکلسیمتحرکبیشازاندازهمرغهانیز
کاهشیافت.بااندازهگیريمقادیرکورتیکوس��ترونوشمارش
گلبولهايس��فید،نش��اندادهش��دکهمحدودیتکیفيغذادر
شاخصهايفیزیولوژیکياثراتناهماهنگدارد.درجمعبندي،
استرسفیزیولوژیکيباالیيدرجیرههایيکهباپالپچغندرقند
یاخاکارهرقیقش��دهبودندمش��اهدهگردید.جیرههايرقیق

شدهباخاکارهموجبکاهشرشدشدیدوزنپولتهاگردید
درحالحاضر،هیچکدامازاینروش��هايجایگزینبهش��کل
تجاريقابلاس��تفادهنیس��تند.ش��ایدیافتنرهیافتجایگزین
محدودیتکميغذابرايکنترلرش��دخروس��هابسیارمشکل
باش��دچراکهکنترلدقیقوزنبدنخروس��هايبالغدرطول

دورهتولیددرباروريخروسهانقشاساسيدارد.
Duncanوهمکاراندرسال1990گزارشکردندکهکاهش
میزانباروريخروس��هاباباالرفتنس��ن،بیشتردرخروسهاي
س��نگینوزنمتداولمیباش��دکهاحتماالبهاینعلتاستکه
جثهبزرگبدنازجفتگیريموثرخروسهاجلوگیريمیکند.


اصالحبرنامههايمحدودیتغذایي

بهمنظوربهبوداسایشپرنده،ميتوانبرنامههايمحدودیت
غذای��يرااص��الحکردبهعنوانمثالباتغییرنحوهتوزیعغذایا

تغییرزمانآنیاطولمدتمحدودیتغذایي.
تغذیهروزانهخروس��هاموجبکاهشمقدارکورتیکوس��ترون
نسبتبهتغذیهیکروزدرمیانميشودبااینکهحالتتهاجمي
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بیش��تريبهترافغذاوجوددارد)Mench et al.,1991(.پر
اینمس��ئلهنش��اندهندهایناستکهافزایشتعدادویامقدار
تغذیهموجبکاهشاسترسفیزیولوژیکيميشود.بههرحال
س��اوريوماندرس��ال1999دریافتندکهپولتهايمرغمادر
گوشتيهنگاميکهمقدارحجمغذازیادميشودمعموالزمان
بیش��تريراصرفحرکاتنمایش��ينوکزنيپسازصرفغذا
ميکنند.ازآنجایيکهاینمسئلهتحتتاثیرشکلغذا)پلتیا
مش(ومدتزمانيکهغذارامصرفميکنندقرارنميگیرد،
نش��اندهندهایناس��تکهافزایشحرکاتنوکزنيبهجاي
اینکهبهمکانیسمفیدبکمثبتمربوطباشدهمراهبامصرف

مقادیربیشتريغذاميباشد.
مرغانمادرممکناس��تنیازيبهمحدودیتغذایيدرطول
زندگيشاننداشتهباشند.Bruggemanوهمکاراندرسال
1999تاثی��رتغییرزم��انتغذیهوطولمحدودیتغذایيرادر
مرغهاموردبررسيقراردادندودریافتندکهدستگاهتولیدمثل
هنگاميکهاز7تا15هفتگيمحدودیتغذایيدادهميش��ود
بهترینعملکردرادارد،پساز15هفتگيميتوانمرغهارایا

محدودیتغذایيدادیابهصورتآزادتغذیهکرد.
ب��هنظرميرس��دکهمق��دارمحدودیتغذایيم��وردنیاز
خروس��هانیزبایستيکاهشیابدبهویژهاگرتلقیحمصنوعيدر
صنعترایجگردد.HockingوBernardدرس��ال1997
دریافتندکهدربینمرغهايباوزنسهتاسهونیمکیلوگرماز
نظرباروريتخممرغهاتفاوتيوجودنداردواینمسئلهگویاي
عدمنیازبهمحدودیتغذایيش��دیديکهدرمرغهارایجاست
ميباش��د.خروسهايمادريکهدرقفسپرورشدادهميشوند
وقتيبامقداربیشتريغذاتغذیهميشوندبهاندازهیابیشتراز
خروس��هایيکهتحتمحدودیتغذایيقراردارنداسپرمتولید

ميکنندوغلظتاسپرمدراینهاباالترميباشد.
بااینحالاستفادهازتلقیحمصنوعينیازبهتوسعهفنآوري
ميباشد.بهعالوهطیوريکهدرقفسنگهداريميشونددجار
مش��کالتحرکتيوتاولهايس��ینهايميش��وندکهبایستي
سیس��تمهايقفسمرغهايمادرتوسعهیابندتااینمشکالت

بهحداقلبرسد.
پ��رورشدرقفسمرغانتخمگذاربهطورگس��تردهازلحاظ
رفاهپرندگانموردانتقادقرارگرفتهاس��تواینکهآیاپرورش
مرغهايمادردرقفسدرمجموعشرایطرفاهپرندهرابهبودمي

بخشدیانهموردتردیدميباشد.
اص��الحژنتیکينیزدرکاهشمحدودیتغذایيميتواندمورد
اس��تفادهق��رارگیرد.باآمیزشخروسهاب��امرغهايکوتوله،
ميتوانجوجهگوش��تيتولیدنمود.مرغهايکوتولهوقتيکه
نس��بتبهمرغهايمادرمعموليکمترتحتمحدودیتغذایي
ق��رارميگیرن��دتوانایيتولی��دمثلخودراحف��ظميکنند.
ميتوانبااس��تفادهازژنتیکمرغهایيکهجثهکوچکيدارند

انتخابکردتابهمحدودیتشدیدغذانیازکمتريباشد.

منابع:

BRUGGEMAN, V., ONAGBESAN, O., D’HONDT, E., BUYS, 
N., SAFI, D., VANMONTFORT, D.,
BERGHMAN, L., VANDESANDE, F. and DECUYPERE, E. 
(1999) Effects of timing of feed restriction
during rearing on reproductive characteristics in broiler breeders. 
Poultry Science 1434-1424 :78.
DENBOW, D.M. (1989) Peripheral and central control of food 
intake. Poultry Science 947-68:938.
DUNCAN, I.J.H., HOCKING, P.M. and SEAWRIGHT, E. 
(1990) Sexual behaviour and fertility in broiler
breeder domestic fowl. Applied Animal Behaviour Science 
213-26:201.
HARVEY, S., KLANDORF, H. and PINCHASOV, Y. (1983) 
Visual and metabolic stimuli cause
adrenocortical suppression in fasted chickens during refeeding. 
Neuroendocrinology 63-37:59.
HOCKING, P.M. and BERNARD, D.R. (997 1) Effects of male 
body weight, strain and dietary protein content
on fertility and musculo-skeletal disease in naturally mated broiler 
breeder males. British Poulfry Science
37-38:29.
KATANBAF, M.N., DUNNINGTON, E.A. and SIEGEL, P.B. ( 
I 989) Restricted feeding in early and latefeathering
chickens, 1. Growth and physiological responses. Poultry Srience 
351-68:344.
MENCH, J.A.(2002) Broiler Breeders: feed restriction and 
welfare. World's Poultry Science Journal, 29-58:23
MENCH, J.A., SHEA, M.M. and KREGER, M. (1991) Feed 
restriction and the welfare of poultry. In: Applied
Animal Behavior: Past, Present, and Future (Appleby, M.C., 
Horrell, I.R., Petherick, J.C. and Rutter, S.M.,
Eds), Universities Federation for Animal Welfare, Potters Bar, 
pp. 135-134.
SAVORY, C.J., HOCKING, P.M., MANN, J.S. and MAXWELL, 
M.H. (1996) Is broiler breeder welfare
improved by using qualitative rather than quantitative food 
restriction to limit growth rate? Animal Welfare
127-5:105.
SAVORY, C.J. and KOSTAL, L. (993 1) Behavioural responses 
to reserpine treatment in restricted-fed broiler
breeder fowls. Med. Sci. Rex 352-21:9,351.
SAVORY, C.J. and MA", J.S. (1999) Stereotyped pecking after 
feeding by restricted-fed fowl is influenced
by meal size. Applied Animal Behaviour Science 217-62:209.



KIMIAFAAM

 1
0 

ره
شما

    
   8

9 
- 

ار 
به

23

ی
وژ

ول
اك

رم
فا فارماکولوژی داروهای

 آنتی باکتریال در دامپزشکی
) قسمت دوم (

درادامهمبحثفارماکولوژیداروهایآنتیباکتریالضمنبررس��یفاکتورهایمؤثربراثربخش��یاینداروها،اولینگروهازداروهایآنتیباکتریالبا
عملکردوابستهبهزمان)Time dependent(بانامبتاالکتامهاراتشریحمیکنیم:

 Iد                                                                              كتر مجید                                                                        سعید                                                                       فر د                ستیار تخصصی فارماكولوژی
)مد                یر گروه تحقیق و توسعه كیمیا فام(
Dr.saeidfar@kimiafaamgroup.com

•  فاکتوره�ایمؤث�رب�رمی�زاناث�ربخش�یداروه�ای
آنتیباکتریال

pH-1:اثربخش��یبعض��یازداروهایآنت��یباکتریالمانند
ماکرولیدها)تایلوزین،اریترومایس��ینو...(وابستگیزیادیبه
pHداردوبهمحضاینکهpHبهپائینتراز7کاهشیابد،اثر

بخشیآنهاکممیشود.
pHدرموردخانوادهکینولونهامانندانروفلوکساسینکاهش

بهپائینتراز5موجبکاهشاثربخشیمیگردد.
اینموضوعبیشتردرلیزوزومفاگوسیتهارخمیدهد.معموال
pHمایکوباکتری��ادرلیزوزومتجمعپیداکردهوباعثافزایش
م��یگردد.درحالیکهبروس��الهاکامالبرعک��سبودهودرمان

آنهاباکینولونهانتایجقابلقبولینداشتهاست.
آمینوگلیکوزیده��امانندجنتامایس��ینونئومایس��یننیزدر
pHپائیننفوذبیشتریبهداخلسلولباکتریپیدامیکنند.
2-اکس��یژن:عملکردبس��یاریازداروهایآنت��یباکتریالبه
اکس��یژنوابس��تهاس��ت.مث��الخان��وادةآمینوگلیکوزیدهادر
حضوراکس��یژنعملکردبهتریازخودنش��انمیدهند.البته
میکروارگانیس��مه��ایهوازیکهقادربهرش��ددرمحیطهای
بیهوازینیزهستند)مانندE.coliوS.aureus(میتوانند
هنگامقرارگرفتندرمحیطهایبیهوازیعلیرغمحساسیت

بهدارو،ازخودمقاومتنشاندهند.
3-بیوفیل�م:بیوفیلمدارایپوش��شموکوپلیساکاریدیبرای
حفاظتازباکتریهادرمقابلداروهایآنتیباکتریالمیباشد.

•  مالحظ�اتفارماکوک�ینتیکسدردرم�انباداروهای
آنتیباکتریال

جهتدستیابیبهغلظتکافیومؤثردارودرمحلموردنظر
برایازبینبردنارگانیس��مبیم��اریزامالحظاتیبایدصورت

گیردکهاجماالًبهآنهااشارهمیشود:
1-غلظتمناس��بدارودرخونکهخودبهچندعاملبستگی

دارد:
الف(مقداردارویتجویزشده

ب(نحوةتجویزدارو

ج(مقدارتوزیعدارودربدن
د(میزانوسرعتحذفداروازبدن

2-مقداردارویآزاددرخونبرایاثربخشیمناسب،کافیباشد:
همانگون��هکهگفتهش��د،داروب��هفرمآزاددارایاثربخش��ی

میباشد.عواملمؤثربرمقدارداروبهفرمآزادعبارتنداز:
اتص��الب��هپروتئی��نه��ایپالس��ما:دراکث��رداروه��ای
آنتیباکتریالاینفاکتورچندانقابلذکرنیستاماتعدادیاز
سفالوس��پورینهاباآلبومینوکلیندامایس��ینباآلفا-1-اسید
گلیکوپروتئینبهمقدارزیادیباندمیش��وندواثربخش��یآنها

کاهشمییابد.
اتصالباپروتئینهاهمبرغلظتدارویآزادوهمبرمیزان

وسرعتحذفداروازبدنتاثیرمیگذارد.
3-مقدارکافیدارودرمایعاتخارجسلولی:

عروقدستگاهاعصابمرکزی)CNS(،محفظهپشتچشم
وهمچنینپروستاتدرمقابلورودداروبهمایعاتخارجسلولی
ایجادسدکردهوتنهاداروهاییقادربهعبورازاینسدهستند

کهدرچربیمحلولباشند)کینولونها(.
4-مقدارکافیدارودرمایعاتبینسلولی:

آمینوگلیکوزیده��اوبتاالکت��امهادرچربیحاللیتناچیزی
داشتهوقابلیتنفوذکمیدرمایعاتبینسلولیدارند.بنابراین
کینولونهاوماکرولیدهاجهتدرمانعفونتهایبینس��لولی

گزینهمناسبتریمیباشند.

•  مقاومتدارویی:
مهمتری��نمعضلموجوددردرمانباداروهایآنتیباکتریال
بحثمقاومتداروییمیباشدکهمعموالیابهصورتذاتیویا
بهصورتاکتس��ابیایجادمیشود.دالیلعمدهآنبروزجهش
درس��اختارژنتیکویاانتقالموادژنتیکدرپالس��میدباکتری

میباشد.
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•  مکانیسمهایبروزمقاومتدارویی:
1-تولی��دآنزیمهایبیاثرکنن��دهدارومانندبتاالکتاماز:این
مکانیسمبهصورتمشترکدربروزمقاومتبهآمینوگلیکوزیدها،

بتاالکتامها،ماکرولیدهاوکلرامفنیکلایجادمیشود.
2-تغیی��ردرجایگاههدفدارو:بهطورمثالتغییریکاس��ید
آمین��هدرآنزیمه��ایباکتریمیتواندموجببروزمقاومتدر
باکتریشود.الزمبهذکراستمهمترینمکانیسمبروزمقاومت
نسبتبهداروهاییمانندانروفلوکساسینهمینموردمیباشد.
3-تغیی��ردرنفوذپذیریدارو)خصوص��ادرباکتریهایگرم
منفیمانندسودوموناس(:اینباکترینسبتبهآمینوگلیکوزیدها،
بتاالکتامهاوکینولونهادارایاینخاصیتبودهوموجببروز

مقاومتنسبتبهآنهامیگردد.
4-گاهیمقاومتنس��بتبهتتراس��یکلینهاناشیازفعالیت

پمپخارجکنندهداروازسلولباکتریمیباشد.
ه��ای غلظ��ت از اس��تفاده ب��ا مقاوم��ت ب��روز هن��گام در
sub – Inhibitoryدرآزمایشگاه،میتوانگونههایمقاوم

راجداسازینمود

•  ارتباطبیناثرداروهایآنتیباکتریالدرآزمایشگاهو
)Invitro ,Invivo(محیطزنده

اثربخش��یداروهایآنتیباکتریالبرروییکارگانیس��مدر
آزمایش��گاهنمیتواندالزامانش��اندهندههم��اننتایجبرروی

عفونتبههمانارگانیسمدربدنموجودزندهباشد.
بس��یاریازفاکتورهامیتواندموجببروزاینتفاوتش��دهکه

اهمآنعبارتنداز:
1-مکانیس��مهایمقاومتداروییعمدتاًدرداخلبدنموجود

زندهاتفاقمیافتد.
2-داروهاهنگامیکهبرایتس��تتعیینحساس��یتاس��تفاده
میشوندگاهینتایجگمراهکنندهنشانمیدهند.اینموضوع
درتغییرپروتئینباندشوندهبهدارووتاثیرآنبراثربخشیدارو

درموردسفالوسپورینهابسیاردیدهمیشود.

•  داروهایآنتیباکتریالوابستهبهزمان:
بتاالکتامها،ماکرولیدها،کلیندامایسینواکسازولیدنیونها
جزءاینگروهازداروهایآنتیباکتریالتقسیمبندیمیشوند:

)Beta-Lactams(1-بتاالکتامها
انواعبتاالکتامها:

-Penams:)پنیسیلینها(
-Clavams:)مهارکنندهآنزیمبتاالکتاماز)کالوالنیکاسید
-Carbapenems:)meropenem(
-Cephems:)سفالوسپورینها(
-Monobactams:)Aztreonam(
-Oxacephems

•  فارماکودینامیکسوفارماکوکینتیکس:
وقفهدرس��نتزدیوارهسلولیازطریقغیرفعالکردنآنزیم
ترانسپپتیداز)اثرباکتریواس��تاتیک(،ای��نآنزیماصلیترین
فاکتوراتصالپپتیدوگلیکانهابودهکهبهعنوانمهمترینعنصر

ساختماندیوارهسلولینامبردهمیشوند.
اثرباکتریس��یداینگروهازطریقمکانیس��مغیرمستقیمفعال

سازیآنزیمهایاتولیتیکایجادمیگردد.
بتاالکتامهامعموالبرگروهیازباکتریها)عمدتاگرممثبت(

کهبهسرعتتقسیممیشوند،تأثیربسیارخوبیدارند.

عمدتاًدرپالسمایونیزهشده،حجمتوزیعآنهاکمبودهونیمه
عمرکوتاهیدارند)حدود0/5تا1/5ساعت(.پسازجذببه
صورتگس��تردهدرمایعاتبینسلولیپخششدهاماازخالل
غش��اءبیولوژیکنفوذکمیدارندزیرایونیزهش��دهومیزانحل

شدنآنهادرچربیبسیارکماست.
پنیس��یلینهاتوسطکلیههادفعشدهومقدارآنهادرادرار

زیاداست.
مکانیس��مدفعیبراس��اسفیلتراس��یونگلومریوترشحفعال

لولههایاداریمیباشد.

•  عللبروزمقاومتدرپنیسیلینها:
1-تغیی��ردرکاناله��ایبازهایپورینموج��بمحدودیتدر
دسترس��یداروبهآنزی��مترانسپپتی��دازدرباکتریهایگرم

منفیمیشود.
2-تغییرساختاریدرآنزیمترانسپپتیداز،گرایشاینآنزیمرا
بهبتاالکتامهاکاهشمیدهد.)استافیلوکوکوساورئوسمقاوم

)MRSAبهمتیسیلین
3-وجودبتاالکتامازموجبهیدرولیزآنتیبیوتیکهایبتاالکتامو

عدماثربخشیآنمیشود)1000واحددرهرثانیه(
آنزیمبتاالکتامازعالوهبرهیدرولیزپنیسیلینهاوسفالوسپورین
هاقادربهایجادمقاومتنسبتبهآمینوگلیکوزیدهاوفلورکینولونها

نیزشدهاست.

•  نوعاثربخشی:
همانگون��هکهگفتهش��داینگروهدارایعملکردوابس��تهبه
زم��انب��وده)Time dependent(یعن��یباالتری��نمیزان
اثربخشیخودرادرغلظتیباالترازMIC)حدود4برابر(ایجاد
میکنند،مش��روطبراینکهای��نغلظتدرزمانفاصلهبیندو
تجویزحفظش��ود)وابس��تگیاثربخشیبهزمان(.اثراتجانبی
بع��دازتجویزاینگروهازداروهایآنتیباکتریال)بتاالکتامها

(معموالًخفیفمیباشد.

•  تداخالتدارویی:
عمدت��اًآنت��یبیوتی��که��ایبتاالکتامب��اس��ولفونامیدها،
تتراسیکلینها،ماکرولیدهاوفلورفنیکلتداخلاثردارد.درعین
حالاستفادههمزمانباآمینوگلیکوزیدهاخصوصاًاسترپتومایسین

احتماالًموجبتقویتاثرمیگردد.
پنیسیلینها:



Penicilin

ازمتداولترینداروهایآنتیباکتریالمورداس��تفادهدرپزشکی
ودامپزشکیمیباشند.پنیسیلینهاعمدتاًجهتکنترلو
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:Carbapenems
گروه��یازآنتیبیوتیکهایبتاالکتامهس��تندکهدارایطیف
اثروسیعیمیباشند.معموالًدرمقابلآنزیمبتاالکتامازمقاومت
ازخودنش��انمیدهند.تعدادیازآنتیبیوتیکهایاینگروه

عبارتنداز:
-Imipenem
-Meropenem
-Ertapenem
-Pz-



Carbapenem

•  سفالوسپورینها:
گروهیازآنتیبیوتیکهایبتاالکتامهستندکهعمدتاًدارای
اثرباکتریسیدالمیباشندومشابهپنیسیلینهاعملمیکنند
اماحساسیتکمترینسبتبهپنیسیلینازدارند.معموالًباعث
وقفهدرسنتزپپتیدوگلیکاندیوارةباکتریمیشوند.ازنقطه
نظرفارماکوکینتیکسشباهتزیادیبهپنیسیلینهادارند.



Cefalosporine

•  طبقهبندیسفالوسپورینها:
براس��اسطیفاثربهگروههایمختلفتقس��یممیش��وند.
معموالًنس��لهایجدیدترسفالوس��پورینهانسبتبهباکتری

هایگرممنفیاثربخشیبیشتریدارند.
معموالًدرداروهایجدیدسفالوسپورینتکراردزهاکاهشیافته

ونیمهعمرداروافزایشمییابد.
نسلاول:ایننسلطیفاثرمتوسطیدارد.عمدهتریناثربخشی

آنهاعلیهاستافیلوکوکهاواسترپتوکوکهامیباشد.
مهمترینداروهاینسلاولعبارتنداز:

Cephalexin 
Cephaloridine 
Cephapirin 
Cefazolin 

25

درمانعفونتهایگرممثبت)استافیلوکوکها،استرپتوکوک
ها،انتروکوکها،باسیلها،کلستریدیومهاو...(تجویزمیشوند.

انواعفرمهایمورداستفادهدرکلینیکعبارتنداز:

1(باطیفاثرکم
الف(حساسبهبتاالکتاماز:

√ بنزیلپنیس��یلین)پنیس��یلینG(،درمقابلاسید
معدهپایدارنمیباشد.

√ پنیس��یلینمتیلپنیس��یلین)پنیس��یلینV(،در
مقاب��لاس��یدمعدهمقاوماس��ت.)تاح��دودیضعیفترازپنی

سیلینGمیباشد(
√ پروکائینبنزیلپنیس��یلین)فرمتزریقیپنیس��یلین
حاویپروکائینکهمادهبیحس��یموضعیاس��ت.اینفرمدر
مواقعیکهنیازبهآزادش��دنتدریجیبنزیلپنیسیلیناست

بهشکلتزریقیتجویزمیگردد(
√بنزاتینبنزیلپنیس��یلین)تقریبامش��ابهمورد3بودهو

طوالنیاثرترمیباشد(
ب(مقاومبهآنزیمپنیسیلیناز:

√  متیسیلین
√  اوگزاسیلین

√  کلوکساسیلین
ج(مقاومبهبتاالکتاماز:

√  تموسیلین

1-باطیفاثرمتوسط
√  آمپ��یس��یلین:داراییکگروهآمی��نکهتأثیرآنرابر
باکتریهایگرممنفیافزایشمیدهد.)حساسبهبتاالکتاماز(
√  آموکس��یسیلین:ساختاریمشابهآمپیسیلینداشتهو
دارایگروههیدروکس��یمیباشدودرمقابلاسیدمعدهمقاوم

است.

2-باطیفاثروسیع:
√ کوآموکسیکالو)آموکسیسیلین+کالوالنیکاسید(

اینترکیبعالوهبرافزایشطیفاثر،بهعلتداشتنکالوالنیک
اسید،درمقابلآنزیمبتاالکتامازمقاوممیشود

• Clavams  :)oxapenems (
ازلحاظس��اختارمولکولیشبیهپنیسیلینهابودهوتنهایک

اکسیژنجایگزینسولفورمیگردد.



Oxapenem
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•  نسلدوم:مقاومتبیشتریدرمقابلبتاالکتامازازخودنشان
میدهند.بیشتربرایعفونتهایدستگاهتنفس،سینوسهاو

گوشمیانیتجویزمیشوند.
مهمترینداروهایایننسلعبارتنداز:

-Cefoxitin
-Cefprozil
-Cefuroxime
•  نس�لسوم:بیشترداروهاینسلس��ومبهصورتخوراکی
تجوی��زش��دهواثرکمتریب��رباکتریهایگ��رممثبتدارند.
داروه��ایتزریقیاینگروهتاثیرچش��مگیریدردرمانعفونت
ناش��یازاسترپتوکوکوسپنومونیهدارند.)سویههایمقاومبه

پنیسیلین(
مهمترینداروهایایننسلعبارتنداز:

-Cefixime
-Cefpodoxime
-Ceftriaxone )تزریقی(
-Cefotaxime )تزریقی(

•  نس�لچهارم:مقاومتفراوانیدرمقابلبتاالکتامازداش��ته
وطیفاثربس��یاروس��یعیدارند.بهعلتعبورمناس��بازسد
مغزی-خونیداروهایانتخابیدردرمانمننژیتمحسوبمی
ش��وند.همچنیندردرمانعفونتهایمقاومبیمارس��تانینیز

موثرمیباشند.
مهمترینداروهایایننسلعبارتنداز:

-Cefepime
-Cefozopran
-Cefpirome

:Monobactams
ترکیباتیازبتاالکتامهاهس��تندکهحلقهبتاالکتامیآنهابه
صورتمنفردبودهوتنهابرباکتریهایگرممنفیتاثیردارند.
ازای��نگروهتنهاAztreonamبهصورتصنعتیس��اختهو

عرضهشدهاست.


Aztreonam

ازدیگ��رآنت��یبیوتی��که��ایای��نگ��روهم��یت��وانب��ه
Tigemonam  ،Nocardicin A ،Tabtoxinاش��اره

کرد.

•  Oxacephems:
ازلحاظمولکولیش��بیهcephemهابودهواکسیژنجایگزین
س��ولفورمیگردد.ازاینگروهمیتوانبهMoxalactomو

Flomoxefاشارهکرد.



Moxalactom



Flomoxef

درش��مارهبعدراجعبهگروهدیگ��ریازداروهایآنتیباکتریال
وابستهبهزمان)ماکرولیدها(بحثخواهدشد.
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دا مروری بر خواص دارویی 
کنـگر فـرنگی )  آرتیشو  ( 
 )Cynara scolymus(  

تهیه و تنظیم : د                                                                              كتر ابوالفضل غني یي، د                                                  ستیار تخصصي بیماریهاي طیور 
)بخش علمی كیمیاپخش فام (

Dr.ghaniee@kimiafaamgroup.com

مقدمه
انگلیسی:Arichoke،فرانسه:Artichaut،عربی:خرشوف
کلمهArtichokeازکلمهایتالیاییArticiccoمشتقشده
کهبمعنیمیوهکاجمیباشدوآرتیشوهممانندمیوهکاجاست.
آرتیش�وبرایرشدنیازبهآبوبارانفراواندارد.گیاهیاست
پایاودارایساقهراست،شیارداروبهارتفاع0,2تا1,5مترکه
منش�ااولیهآنمنطقهمدیترانهبودهاستولیامروزهبهمنظور
تغذیهواستفادههایداروئی،پرورشآندرنواحیمختلفدنیا

رایجشدهاست.
کنگرفرنگیریش�هحجیموبرگهایبسیاربزرگ،منقسم
ب�هقطع�اتنامنظ�مودندان�هداردارد.س�طحفوقانیپهنک
برگهایآننیزبهرنگسبزولیسطحتحتانیآنبهعلتدارا
بودنتارهایسفیدرنگوفراوان،پوشیدهازکرکبنظرمیرسد.
کاپی�تولآنبسیاربزرگوشاملگلهایلولهای،محصور
دربراکت�ههاییباظاهرمتفاوت)برحس�بنژادهایمختلف
گیاه(اس�تولیاینبراکتههادرنژادهایمختلف،ممکناست
درقس�متانتهایی،باظاهرگردیانوکتیزوغیرهباشد.ناحیه
غی�رآزادبراکتههایآنکهبهقاعدهکاپیتولپیوس�تگیپیدا
میکند،گوش�تدارودارایذخائرغذاییاس�ت.نهنجضخیمو

گوش�تدارآنش�املگلهایزیباییبهرنگآبیمایلبهبنفشو
میوهاششفاف،بهرنگقهوهایتیرهومنتهیبهتارهایسفید

ومتعددیدرقسمتانتهاییاست.
پرورشکنگرفرنگیازدونظر،یکیبهمنظورتغذیهازقسمت
گوش�تداربراکتهه�ایآنودیگریبرایاس�تفادههایدارویی

صورتمیگیرد.
،)Artichaute(ای�نگی�اهدرایرانبهن�امخارجیآرتیش�و
معروفاست.برگآرتیشوازنظردرمانیدارایارزشزیادیاست
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تاریخچه
بهنظرمیرس��دکهتاریخشناس��اییکنگ��رفرنگی،بهخالف
آنچهکهG.Gibaultاظهارداش��ته،بهزمانهایخیلیدورتراز
ازقرن15میالدیبایدنسبتدادهشود،زیرادرآثارحکماوگیاه
شناس��انقدیم،دالیلیمبنیب��رتائیداینموضوعمیتوانیافت.
امروزهنوعپرورشیافتهاینگیاهرا،نمونهاصالحشدهوتغییرشکل
Cynara cardunculusیافتهایازگونهوحشیاینگیاهانبهنام
م��یدانندکهدرمنطقهوس��یعیازمدیتران��هپراکندگیدارد.در
ابنیهقدیمیمصریان،دربیننقوشهدایاومیوهها،کاپیتولهای
درش��تیبهچشممیخوردکهبیش��باهتبهمخروطمیوهکاج
نیس��تولیتش��خیصدقیقآنازاینکهباکاپیتولنوعوحشییا
پرورشیافتهگیاهمذکورقابلانطباقاست،مشکلبنظرمیرسد.
کنگرفرنگی،درآثارتئوفراس��تدرق��رنچهارمقبلازمیالد،
تحتنامPterniaآمدهاستوچنینذکرگردیدهکهکاپیتولیا
نهنجاینگیاه،بهمصرفتغذیهمردم)مانندامروز(میرسیدهاست.
پ��رورشکنگرفرنگیدرق��رناولتاچهارممیالدی،بینمردم
آنزم��انمعمولبودهوحتینمونههایمتفاوتیازنظردرش��تی
ورنگکاپیتول،ازاینگیاهوجودداش��تهاست.استفادهازخواص
درمانیبرگوساقهکنگرفرنگی،ازقرن14میالدیدربینمردم
معم��ولگردی��دوازآنزم��انبهبعدتدریجاتوج��هبهآنازنظر
درمانیزیادشدبطوریکهدرقرنحاضر،دانشمندانینظیردکتر
H.Leclerco،J.Barelوغیره،موفقبهدرکاختصاصاتطبی

گیاهگردیدهوتوانستندآنرابهمردمبشناسانند.

موادمتشکله
سینارین)شبیهبهاینولین(،آنزیمها)کاتاالز،اکسیداز،سیناراز،
اسکوزیناز(،تانن،ویتامینها،اسیدکلروژنیک،الکتونها،کوفیتول،
سزکوئیترپنها،موادرنگی،فالونوئیدها،ساپونینهایاستروئیدی،

اینولین،امالحمعدنی.
برگهایخش��ککنگرفرنگیح��دودادارای11-9درصدآبو
15-12درصدموادمعدنیبودهوغنیازنمکهایپتاسیمو
منیزیممیباشند.بسیاریازترکیباتفالونوئیدی)0.1تا1درصد(

وفنولیواسیدیدرکنگرفرنگییافتشدهاست.

ترکیباتشیمیایی
قاعدهنهنجکاپیتولهایکنگرفرنگیدارایمقدارزیادیاینولین
وقسمتگوشتداربراکتههایآندارایاینوالزوبرگآنداراییک

مادهتلخاسیدیبهنامسینارین)Cynarine(است.
س��ینارین)Plemocil,Listrocol,cinarine(ب��هفرمول
موث��ر م��اده و 516,44 مولکول��ی وزن ب��ا ،C25H24O12
برگهایکنگرفرنگییاآرتیش��واس��ت.سیناریندراسیداستیک
رقیقبهحالتمتبلوردرمیآید.طعمشیریندارد.درگرمای225
تا227درجهذوبمیش��ود.بهمقدارکمدرآبس��ردوبهمقدار
نسبتابیشتردرآبجوشمحلولاست.دراسیداستیکگالسبال

والکلهاحلمیگردد.
س��ینارینازنظردرمانیاثرزیادکنندهترش��حاتصفراداردواز
ایننظراستکهبرگوبراکتههایآرتیشو،بعنوانصفرابراستفاده

میشوند.
اسیدکافئیکواس��ترهایاسیدکینیک-اسیدکافئیکترکیبات
عم��دهگی��اهمحس��وبمیش��وندک��هازآنجملهمیت��وانبه
پس��ودوکلروژنیکاس��یدیا1-کافئیلکینیکاسیدیا3-کافئیل
کینیکاس��یداش��ارهکرد،کریپتوکلروژنیکاس��یدیا4-کافئیل
کینیکاسید،نئوکلروژنیکیا5-کافئیلکینیکاسید،1و5-دی
کافئیککینیکاس��یدیاسینارین)مادهمحافظکبدی(استخراج
شده،1و3-دیکافئیلکینیکاسیدیاسینارینموجوددرگیاه،
ایزوکلروژنیکاسیدکهشامل3و4دیکافئیلکینیکاسید،3و
5-دیکافئیلکینیکاسیدوباالخره4و5دیکافئیلکینیک

اسیدمیباشد،اشارهنمود.ازمیانترکیباتیادشدهاسیدکلروژنیک
و1و3-دیکافئیلکینیکاسیدترکیباتعمدهمحسوبمیشوند
وسایرترکیباتبراثرایزومراسیونحیناستخراجتولیدمیگردند.
ترکیباتیادش��دهنسبتبهاکسیدازهاوحرارتحساسبودهوبه
س��هولتتوس��طایندوعاملتجزیهشدهوازبینمیروند.بدلیل
غنیبودنگیاهازاکس��یدازها،مهارعملاینآنزیمهابسیاردشوار
میباش��دودرنتیجهچنانچهش��رایطخش��ککردنگیاهکنترل
شدهنباشدسببازبینرفتنبخشعمدهایازموادخواهدشد.

اسیدالکلهابنابهنظربرخیمحققینبخشعمدهایازاثرات
فارماکولوژیکاینگیاهراس��ببمیگردندکهمیتوانبهاس��ید
س��یتریک،اس��یدمالیکواسیدگلیکولیک،اس��یدالکتیک،اسید

سوکسینیکواسیدگلیسیریکاشارهنمود.
تان��نهاانواعمختلفدارن��دودرگیاهانمختل��فبویژهگیاهان
دارویییافتمیشوند.نقشداروهادرابتداحلکردنبافتپیوندیو
پروتئینهااست.تاننهاجزءترکیبهایحفاظتکنندهگیاهمحسوب
میش��وند.تان��نهاضدباکت��ریوضدبیماریهایانگلیهس��تند.
تاننهاخاصیتضددرددارند.تاننهادرمعدهبدونتغییرماندهودر

رودههاتجزیهمیگردند.
فالونوئیدهاازموادموثرداروییهستندوعمدتادرگیاهانعالی
وجوددارند.تاکنون2000نوعفالونوئیدتشخیصدادهشدهاست.
گروهیازرنگهایکرمتازردس��یرج��زءفالونوئیدهایگیاهان
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م��یباش��ند.حتیرن��گقرم��زوآبیج��زءفالونوئیدهابش��مار
میروند.اینمواددرچربیهامحلولوپایدارهستندوودراسانس
هایاموادعطریروغنیگیاهییافتمیشوند.ازنظراثراتدرمانی
اینموادنقشتشدیدکنندهدارورادارند.فالونوئیدهاانواعسموم

رادربدنخنثیمیکنند.
فالونوئیدهانظیرمش��تقاتلوتئولین،لوتئولین-O-7-گلوکوزید
ی��اس��یناروزید،لوتئولی��نO –7– روتینوزیدیااس��کولیموزید،
لوتئولینO-4-گلوکوزیلO-7-روتینوزیدیاس��یناروتریزید
فالونوئیدهایعمدهکنگرفرنگیمیباش��ند.امادرکناراینمواد
فالونوئیده��ایدیگرینظیرآپیژنین،کریس��تین،هس��پرهتین،

نارنجنینوگلیکوزیدهایآنهادرگیاهمشاهدهمیشوند.
الکتونهایسزکوئیترپنی)مادهتلخ(کهبیشترینمقدارآنهادر
برگهایجوانمشاهدهمیشوددستهدیگریازترکیباتشیمیایی
کنگرفرنگیراتش��کیلم��یدهند.س��یناروپیکرین)عمده¬ترین
الکتون(،گروش��یمین،دهیدروس��یناروپیکرینوسیناراتریالبه

اینگروهازترکیباتشیمیاییتعلقدارند.

•  خواصدرمانی
خواصدرمانیآرتیشوبیشتردرطبانسانیموردتوجهقرارگرفته
واثراتآننیزدردرماناختالالتمختلفتعیینشدهاست.استفاده
ازگیاه��انداروییدردرمانحیواناتنی��زالگوبرداریازتجربهموفق
اس��تفادهازاینمواددرطبانس��انیبودهاست.بنابرایناثراتیکهدر
اینقس��متذکرمیش��ودعمدت��امربوطبهدرم��انناهنجاریهای
انس��انبودهومطالعاتوس��یعیدراینب��ارهدرحیواناتومخصوصا
طیورانجامنش��دهاست.امااینبدینمعنانمیباشدکهتعمیمنتایج
درطبانس��انیبهدامپزشکیممکننمیباشد.اثرمقوی،مدر،صفرا
بر،تببروضدرماتیسمداردومیتوانازآنهادراختالالتکبدی
نظیریبوس��تهایناشیازعدمدفعصفرا،زردی،ورمروده،پیدایش
تخمیراتومسمومیتهایناشیازعدمدفعموادازروده،قولنجهای
کبدی،س��نگهایصفراوی،افزایشکلسترولخون،احتقانکبدی،
بیماریهایکبدیوغیرهاس��تفادهکرد.مصرفآندربیماریهای
مختلفمانندمرضقندناشیازنارساییاعمالکبد،چاقی،سردردهای
یکطرفه،کهیر،آس��م،نقرس،س��نگکلیه،تصلبشرایین،رماتیسم،
کمیدفعادرار،بیماریهایپوستماننداگزما،التهابوورمپوست،
prurigoوغی��رهاثرمفیدداردضمن��ادربیماریهایینظیرآنژین،
گریپوتبهایگرمسیریموجبدفعسمومازبدنبیمارازراهادرار

وبهبودبیماریمیگردد.
پروفس��ورF.mortierفارماکولوژیستفرانسویبیاننمودکه
موادموثرآرتیشواگرپسازاستخراجازگیاه،عاریازسینارینگردد،

هیچگونهاثردرمانینداردواگراثرآنراپسازاس��تخراجازگیاهبه
یکموشصحراییکهحالتطبیعیداش��تهباشدتزریقکنندبازهم
هی��چگونهتغییریدرجانوربوجودنخواهدآورد.برعکساگرجانوررا
بطورآزمایشیمبتالبهزیادشدنافزایشترشحاتصفراویاکمشدن
ترشحاتصفرانمایندمشاهدهخواهدشدکهبکاربردنعصارهمذکور
دره��ردوحالتترش��حصفرارادرموشصحرای��یبهحالتطبیعی
برمیگرداند.مش��ابهاینعملدرم��وردکمبودنیازیادبودنحجم
ادرارنی��زب��روزمیکندیعنیمیزانترش��حودفعرابهحالتطبیعی

برمی¬گرداند.تزریقمقدارمعینعصارهنیزدراینکارموثراست.
کنگرفرنگیدررفعورمحادومزمنکلیهومس��مومیتهایناشی

ازعدمدفعادراراثررضایتبخشدارد.
درمطالعهای3پروتئیناز)ش��املسینارازهایA،BوC(ازشیره
کنگرفرنگیاس��تخراجش��دکههر3گلیکوپروتئینوازیکزیرواحد
بزرگویکزیرواحدکوچکتش��کیلش��دهاند.اینمطالعهنشانداد
کهویژکیهایآنزیماتیکس��ینارازAنوعیاسیدآسپارتیکاستکه

میتوانددرصنایعشیراستفادهشود.
اثراتبازدارندگیکنگرفرنگیبرتش��کیلتومورهایپوس��تیدر
موشس��وریمشاهدهش��دکهناشیازفیتواس��ترولهایاینگیاه
ب��هنامهایتاراکساس��ترولوفارادیولمیباش��د.همچنیناثرات
ض��ددرد،ضدالتهابوتاثی��ربرس��مپاتوآدرنالدرموشصحرایی

گزارششدهاست.
•  مصارفخوراکی

درمص��ارفخوراکیازکنگرفرنگیبمق��دارکمبعنوانافزودنی
مج��ازجهتاصالحطعم،م��زهوبویموادغذایی)ماکزیممغلظت

16ppm(استفادهمیشود.
•  تاثیررویعملکردکبدوکلیه

کنگ��رفرنگیعالوهبرآنک��هبراکتههایشپشازپختکاپیتول
ها،بهمصرفتغذیهمیرس��د،اعضایدیگ��رآنبعلتطعمتلخو
م��وادموثریکهدارد،موجبتحریکوافزایشترش��حاتصفراو
دفعادرارمیگردندوازایننظردربیماریهایمربوطبهایندو
عضومیتوانمصرفنمود.برگهایاینگیاهدرطبسنتیاروپااز

زمانرومیانبعنواندیورتیکاستفادهمیشدهاست.
درمطالع��هایباتجویزدوزاژکمعصارهکنگرفرنگیکاهش20
درصدیکلس��ترولدرهپاتوسیتهاوکاهش60درصدیبادوزاژ
0,05=pباالیعصارهاینگیاهدرهپاتوس��یتهاباسمیتپائینو
گزارشش��دکهبهلحاظآماریمعنیداربود.البتهدراینمطالعه
مقایسهایباانواعاستاتینهاکهممانعتکنندههای"هیدروکسی
متیلگلوتاریلکوانزیمA" هستندانجامنشدهبودولیبااینحال
گزارششدهکهعصارهکنگرفرنگیممانعتکنندهغیرمستقیماین
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نیتریکاکس��ایدسنتتازاندوتلیالیدربروزاثراتمفیدآندرسیستم
قلبی– عروقیموثرمیباشند.فالونوئیدهایآرتیشواحتماالبخشیاند
کهمنجربهافزایشبیانژننیتریکاکسایدسنتتازاندوتلیالیمیشوند.

•  اثراتضدمیکروبی
درمطالعهایاثراتضدمیکروبیعصارههایاینگیاهنشاندادهشدهاست.
هشتمادهفنولیجداشدهازمحلولان-بوتانولعصارههایاینگیاهاثرات
ضدمیکروبیداش��تهکهازاینمیانکلروژنیکاسید،سینارین،لوتئولین-7-
روتینوزیدوسیناروزیدبازدارندههاینسبتاقویترینسبتبهفنولیک
های3و5-دیاکافنوئیلکینیکاس��ید،4و5-دیاکافنوئیلکینیک
اس��ید،آپ��یژنی��ن-7-روتینوزید،آپیژنی��ن– O-7– بتا– دی
گلوکوپیرانوزی��دبودند.غلظتهایبازدارندهحداقل)MIC(ایناجزا

بین50و200میکروگرمدرمیلیلیتربود.

•  اثراتآنتیاکسیدانی
آنتیاکسیدانهادرپیشگیریازآسیبسلولینقشداردکهمعموال
مس��ئولپیریوبیماریهایمختلفمیباش��ند.آنتیاکس��یدانها
مولکولهاییاندکهبارادیکالهایآزادواکنشدادهوقبلازآسیب

بهمولکولهایحیاتیاینزنجیرهراقطعمیکنند.

عصارهاینگیاهبعنوانمنبعیازآنتیاکسیدانطبیعیدربرابرآنتی
اکس��یدانهایسنتتیکش��ناختهشدهاست.اینآنتیاکسیدانهااز
قبیلویتامینC،هیدروکس��ینامیداسیدوفالوونهاهستند.دراین
مطالع��اتفعالیتمحافظتکنندگیاینگیاهدرموشصحراییتائید
ش��دهاست.درمطالعهایاثراتآنتیاکسیدانی3نوعکنگرفرنگیبا
هممقایسهشدند.برگهایگیاهکنگرفرنگیستارهایشاهانهباالترین
سطحفعالیتآنتیاکسیدانیدرحدود7,2درصدداشت.کنگرفرنگی
بنفشرنگحدود1,4درصدوکنگرفرنگیس��بزرنگدرحدود6,4

درصدفعالیتآنتیاکسیدانیداشتند.
اثراتآنتیاکسیدانیاینگیاهدرکناراثراتتقویتکنندهسیستم
ایمنی،ضدالتهابیوضدمیکروبیباعثمیش��ودتااستفادهازآرتیشو
درمواردیکهمش��کالتیدراینزمینهوج��ودداردبهبهبودوضعیت
کمککندودرحذفعواملعفونیوجلوگیریازگس��ترشآس��یب

هایناشیازاینعواملمفیدباشد.
•  اثراتضدمایکوتوکسین

مایکوتوکسیکوزبیماریاستکهبوسیلهمتابولیتهایسمیقارچها
)مایکوتوکسینها(ایجادمیشود.صدهامایکوتوکسینشناساییشده،
امامسمومیتزایی،رخدادوارگانهایهدفآنهامتفاوتمیباشد.اثرات
غیرمستقیممایکوتوکسینهارویتولیدطیورنمودبیشتریداردوراحت
ترقابلاندازهگیریمیباشد.ایناثراترویوزنگیری،بازدهغذایی،
پیگمنتاسیون،تولیدتخممرغوعملکردتولیدمثلیمیباشد.مسمومیت

آشکارغیرمعمولبودهوتائیدتشخیصنیزبندرتانجاممیگیرد.

30

آنزیماس��تکهس��میتپائینترینسبتبهاستاتینهادارد.بهمین
دلیلعصارهاینگیاهدرکاهشبیوس��نتزکلسترولدرهپاتوسیتها
مهمعنوانش��دهاست.اگرچهمعنیداربودنایننتایجقابلاعتماد

استامامطالعهبررویموشصحراییانجامشدهاست.
بررسیهایin vivoبررویموشصحرایینشاندادکهمصرف
عصارهکنگرفرنگیبصورتخوراکیقبلازتجویزتتراکلریدکربنقادر
اس��تکبداینجانورانرادرمقابلآسیبناشیازاینمادهمحافظت
نمای��د.همچنیناثرنوزاییکبدیب��رایعصارههایکنگرفرنگیکه
بصورتخوراکیوپسازبرداش��تبخشیازکبدموشهایصحرایی

بهاینحیواناتتجویزشدهبود،گزارششدهاست.
مص��رفعص��ارهکنگرفرنگ��یم��یتواندتعدادس��لوله��ایدو
هستهایکبدوغلظتRNAداخلسلولیراافزایشدهد.براساس
اینمطالعاتس��ینارینتنهاترکیبیاستکهفعالیتمحافظتکننده

سلولیومحافظتکنندهکبدیبرجستهازخودنشانمیدهد.
برپایهمطالعاتبرخیمحققینسینارینتنهادردوزهایباالموثر
بودهودواماثرآننیزنسبتاکوتاهاست.ازآنجاییکهسینارینیکدی
استرمیباشدچنینبنظرمیرسدکهدربرابراسترازهایموجوددر
خونومایعاتبافتیبسیارحساسبودهوهیدرولیزمیشود.بنابراین
تجزیهسینارینتوسطاسترازهامیتوانددوزهایباالیموردنیازجهت

فعالیتهایبیولوژیکراتوضیحدهد.
نتایجاولیهنش��انمیدهدکهس��ینارینکلس��ترولخونراازطریق
افزایشدفعصفراویاسترولهاونیزافزایشترشحوتخلیهصفراکاهش
میدهد.لذاباتوجهبهاینیافتهمهمس��ینارینبایس��تیجزوترکیبات
قدرتمندکاهندهکلسترولخونباشد.امامتاسفانهچنیننبودهوعالوهبر
دزهایباالیموردنیاز،دورهزمانیطوالنیمدتنیزجهتتنظیمسوخت
وسازکلسترولضروریمیباشد.نهایتااگرچهسینارینبصورتکالسیک
مس��بباثراتکنگرفرنگیمحس��وبمیشودبااینحالبرخیمحققین
مش��تقاتمونوکافئیلکینیکنظیراسیدکلروژنیکواسیدنئوکلروژنیک
راموثردانستهوبرخیثابتنمودهاندکهمخلوطاسیدالکلهایموجود

درگیاهاثرتنظیمیبرترشحصفرادارند.
فارماکوپ��هگیاه��انداروی��یانگلس��تانفعالیتکب��دیاینگیاه
راذک��رک��ردهوفارماکوپهگیاه��انداروییافریقااث��راتدیورتیکو
ضدآترواسکلروزیاینگیاهرابهاضافهکاربردآنبرایدرماناختالالت

کبدی،نفخ،اختالالتگوارشیوضدتهوعخاطرنشانکردهاست.
باتوجهبهمواردذکرشدهدرباالترکیباتحاویگیاهآرتیشورامی
توانبرایکاهشکلسترولخونوکمکبهعملکردکبدوافزایشدفع
م��وادمضرازراهصفراونیزکلیهدرپرندگاناس��تفادهنمود.ازجمله
مواردیکهازاینخواصبرایدرمانوبهبودوضعیتدرماکیاناستفاده
میشود،میتوانبهکبدچرب،مسمومیتهایمختلف،برخیموارد
آس��یت،کمکبهمتابولیسمبدنهنگاماستفادهازجیرههاییباازت
وانرژیباال،اختالالتکلیوی)عفونی،غیرعفونی(وغیرهاشارهنمود.

•  تاثیررویسیستمقلبی– عروقی
استرساکس��یداتیوومخصوصاپراکسیداس��یونچربیدرپاتوژنز
آترواس��کلروزازطریقآس��یباندوتلیالینقشدارد.بنظرمیرس��د
افزودنآرتیشوبهجیرهاثراتمفیدیرویعملکرداندوتلیومدرموارد

هیپرکلسترولمیداشتهباشد.
نیتریکاکسایدکهتوسطنیتریکاکسایدسنتتازاندوتلیالیسنتزمی
ش��ودبعنوانیکعاملضدترومبوزوآنتیاسکلروزدرسیستمعروقی
محسوبمیشود.عصارهبرگآرتیشومنجربهبیانmRNAنیتریک
اکسایدسنتتازاندوتلیالیوبیانپروتئینآنمیشود.درنتیجهعالوه
براثراتپائینآورندهچربیوآنتیاکسیدانی،افزایشرونوشتبرداری
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ترش��حبزاقوآنزیمهایگوارش��یرانیززیادمیکند.باتوجهبه
اثراتواعمالگیاهآرتیشو،اینگیاهتواناییبالقوهایبرایورودبه

ترکیباتفیتوژنیکدارد.
•  اثرپربیوتیکی

اینولینکربوهیدراتیاس��تکهاث��راتمفیدیکفیبرتغذیهای
محلولرادارد.دررودهکوچکهضمیاجذبنشده،امادرکولون
بوس��یلهباکتریهایمفیدتخمیرمیش��ود.بعن��وانیکپربیوتیک
عملکردهومنجربهبهبودعملکرددس��تگاهگوارشوسیستمایمنی
میش��ود.بعالوهمش��خصشدهکهجذبکلس��یمومنگنزراافزایش
دادهورویگلوکزخوناثرمیگذاردوسطوحکلسترولولیپیدهای
س��رمراکاهشمیدهد.ویژگیخاصاینولیناتصاالتβ-2,1است.
ای��ناتصاالتجلویهضماینولینراهمانندیککربوهیدراتگرفتهو
مسئولکاهشانرژیزاییواثراتتغذیهایآنمیباشد.عالوهبراین
تحقیقاتدیگریدرحالانجاماستتانقشاینولینرادرسایرمصارف
ازجملهواکنشگرهایتشخیصی،آمادهسازیکریرهایداروییخاصو

استفادهازآنبعنوانیکعاملضدسرطانتعیینکنند.

•  شیرینکننده
مواجههزبانباآرتیشوممکناستدرآبمزهشیرینایجادکند.2
ترکیبعمدهآرتیشونمکهایکلروژنیکوسینارینمیباشند.مادهای
ش��یرینکنندهباتغییراتموقتی،بهجایاستفادهازمادهایشیرین،
ممکناستجایگزینیبرایشیرینکنندههایغیرمغذیرایجباشد.

•  عوارضجانبی
همانگونهکهدرابتدایبحثنیزاشازهشداغلباطالعاتیدرمورد
گیاهآرتیش��ومربوطبهکاربردهایآندرطبانس��انیمیباش��د.لذا
آنچهدراینقس��متدربحثعوارضجانبیذکرمیش��ودمرتبطبا
طبانسانیبودهوضروریاستکهمطالعاتبیشتریدرموردعوارض

احتمالیآندرحیواناتوبخصوصطیورانجامگیرد.
درماتی��تتماس��یازعوارضمهمکنگرفرنگیبهحس��ابمیآید.
سیناروپیکرینوسایرالکتون¬هایسزکوئیترپنیآلرژنهایقدرتمند
کنگرفرنگیمیباشندوعصارههایخالصسازیشدهوفراوردههای
خ��اصاینگیاهکهح��اویمقادیربیش��تریازالکتونهایمزبور

میباشند،پرعارضهترازعصارههایتامآنمیباشند.
•  سمشناسی

مق��دارLD50عصارهتامبی��شاز1000میلیگرمبهازایهر
کیلوگرموعصارههایخالصس��ازیشده265میلیگرمبهازای

کیلوگرم)موشصحرایی،تزریقداخلصفاقی(است.

•  ترکیبدارویی
درحالحاضرودرمیانداروهایساختداخلکشور،آرتیشودر
ترکیبکیمیاهپاتیشوبکاررفتهاست.اجزایمختلفکیمیاهپاتیشو
درکنارهمبهاصالحعملکردکبدوکلیهکمککردهوبهاینارگان
ه��ایحیاتیدرانجاموظایفخودکمکم��یکنند.بیماریهای
مختلفیکهبهواس��طهاختاللدراینارگانهابوجودمیآیندیا
اینکهعاملاصلیمنجربهبروزمشکلدراینارگانهامیشود،
گزینههایرایجمصرفاینترکیبداروییمیباشند.ازجملهاین
اختالالتمیتوانبهآس��یت)ناشیازاختالالتکبدیوکلیوی(،
گامبورو،فرمکلیویبرونشیتومسمومیتهایمختلفاشارهنمود.

31

منابع
-زرگریعلی،گیاهاندارویی،جلدسوم،چاپششم،انتشاراتدانشگاهتهران

-شریعتصمصام،گیاهاندارویی،انتشاراتچهارباغ
-ضیاییوهمکاران،مروریبرگیاهکنگرفرنگی،فصلنامهگیاهاندارویی،

سالچهارم،شمارهسیزدهم،زمستان83

مشخصشدهکهگیاهآرتیشودربرابربرخیقارچهاومایکوتوکسین
هااثرحفاظتیداش��تهوتاحدیاثراتمضرآنهارابرسیس��تمهای

مختلفبدنتعدیلمیکنند.
درمظالعهای،به85جوجهگوشتیغذایکپکزدهحاوی300،130
یاppb800اکراتوکس��ینAو1000تاppb2000پنیس��یلیک
اسیددادهشد.مهمترینتغییراتتورمابریودژنراسیونگرانوالردراپی
تلیوموتکثیرسلولتکهستهایوفعالسازیاپیتلیوممویرگیدرکبد
وکلی��ه،تغییراتدژنراتیووتخلیهلنفوئیدیارگانهایلنفی)بورس
فابریسیوس،تیموسوطحال(نیزدیدهشد.بعداز6هفتهکاهشدرتوده
بدنووزننسبیارگانهایلنفیدیدهشد.عصارهآرتیشواثرمحافظتی
دراینموردداشت.بامصرفعصارهآرتیشووزننسبیکبدوکلیههانیز
افزای��شیافت.تعدادنمونههاییکهازنظراکراتوکس��ینAمثبتبودند

درگروهیکهباآرتیشوتیمارشدهبودندبطورمعنیداریکمتربود.
درمطالع��هدیگ��ریاث��راتاکراتوکس��ینA)درمقادی��ر305،130،
790ppb(واس��یدپنیس��یلیکدر100جوجهگوشتیموردبررسی
قرارگرفت.دربررس��یهایس��رولوژیکی،جوجههایایمنشدهتیتر
HIکمتریبرعلیهنیوکاسلداشتند.کاهشقابلتوجهیدروزنبدن
ووزننسبیارگان¬هایلنفیونیزافزایشمعنیداریدروزننسبی
کبدوکلیههادیدهش��د.تغییراتدژنراتیوعمدهدرلولههایپیچیده
نزدیککلیههاوتغییراتدژنراتیوجزئیدرهپاتوس��یتهادیدهش��د.
تغییراتدژنراتیووتخلیهس��لولهایلنفاویدربورسفابریس��یوس،
تیموس،طحالوپالکهایپایرمخاطرودهدیدهش��د.درآنالیزسرم
کاهشقابلتوجهیدرپروتئینتاموکلسترولوافزایشقابلتوجهدر
اسیداوریکوگلوکزدیدهشد.بررسیهماتولوژیآنمیخفیف،لکوسیتوز
واس��یدوزخفیفغیرجبرانیرانشانداد.عصارهآبی5% آرتیشوروی
پاس��خایمنیهومورال)افزایشتیترآنتیبادیHI(،وزننس��بیاندام
ونیزرویتغییراتهماتولوژی،بیوش��یمیایجادش��دهاثراتحفاظتی

معنیداریایجادکرد.

•  اثررویپارامترهایتولیدیماکیان
استرسدرفعالیتکبدتاثیرگذارمیباشدواثراتخودراروی
سالمتوتولیدنیزبرجایمیگذارد.درمطالعهایبهبررسیاثرات
افزودنآرتیش��ووکولینکلرایدرویس��نتزوترش��حصفراوویژگی
هایلیپوتروفیکدرماکیانگوش��تیمواجههیافتهبااس��ترسمورد
بررسیقرارگرفت.پرندگانبه4گروهتقسیمشدهوتیمارهابصورت
تصادفیدرموردهر4گروهآزمایش)1:استرسودریافتمکمل،2:
دریافتمکمل،3:اس��ترس،4:کنترل(انجامگرفت.درزمانکش��تار
)50روزگی(وزنبدن،دریافتغذا،ضریبتبدیلواندیستولیدثبت
ش��د.دریافتغذادرگروه2364±4,330،گروه4,280±2703،
درگ��روه2262±4,200ودرگ��روه2371±4,191بود.ضریب
تبدیل0,03±1,91درگروه0,02،3±1,78درگروه4وسایرگروهها
دراینبینبودند.اس��ترسرویتولیداثرگذاش��تهومنجربهکاهش
ش��اخصهایاندازهگیریشدهگردید.حفاظتکبدیایجادشدهدر
اثرافزودنمکمل،بازدهتولیدرامخصوصادرپرندگانتحتاس��ترس
بهبودمیبخشد.اگرچهپرندگانتحتدرمانوزنکمترینسبتبه

گروهکنترلداشتندامابازدهتولیدیآنهامشابهبود.
درسالیاناخیروبدنبالممنوعیتاستفادهازآنتیبیوتیکهابعنوان
محرکرشدتالشهایبس��یاریدرجهتیافتنگزینهایمناسب
بعنوانجایگزینصورتگرفتهاست.فیتوژنیکهایکیازمواردی
بودن��دکهبع��دازمعرفیتوج��هزیادیبهس��متآنهامعطوف
ش��د.اینموادباتوجهبهترکیب��اتومیزاناجزایفعالآنگروه
هتروژنیراتش��کیلمیدهند.تصوربرایناستکهفیتوژنیکها
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•  رژیمروزانهومنظمدیگرکافينیست
عملکردتخمگذارهايهیبریدامروزيوجوجههايگوش��تي
تنهاباریزمغذیهايس��نتينميتواندبهس��طحمطلوببرسد.
بنابراینآنهابرايبهبودبخشیدنسطحتولیدنیازبهریزمغذیها

وافزایشدهندههايعملکردغیرتغذیهاياضافيدارند
ازاینرومتخصصانتغذیهبایدلیس��تریزمغذیهايس��نتيرا
برپایهکارهايتحقیقاتيانجامش��دهدردودههاخیردردنیا،

توسعهبدهند.
Hy-D،Vit-C ،Chromium ،Cobalt ،ب��رايمث��ال
Molybdenumش��املاینهاهستنددرحالیکهکمبودآنها
ممکناس��تعالئمکمبودمش��خصيراایجادنکندوليحضور
آنهادرمیزاندرستعملکردپرندگانرابهمیزانقابلمشخصي

توسعهخواهدداد.
برايبهبودعملکردپرندگانهیبریدامروزيوهمچنیندردوران

پراسترس،مصرفریزمغذیهاملزمشدهاست.
برايمثالویتامینCتاحديمیتواندتوس��طپرندگانس��نتز
شوداماافزودنآنهابصورتمکملنهتنهاباعثکاهشاسترس
خواهدش��د)مخصوصا" استرستابس��تان(بلکهسیستمایمني

پرندگانرانیزتوسعهخواهدداد.

نقش ریز مغذیها در محصوالت طیور             

•  مقدمه
ریزمغذیهاجزوموادمغذيضروريهس��تندکهپرندگانبراي
انج��امفعالیتهايحیاتيفیزیولوژیکيمختلفدرمقدارکمنیاز

دارند.
درحالیک��هنیازه��ايجیرهکموجزئيهس��تندوليآنهانقش
عمدهومهميدرمتابولیسمبدن،سیستمآنزیمي،فعالیتهاي
فیزیولوژیکيمختلف،تولیدمثلورش��ددارند.امابیش��تراین

ریزمغذیهانميتوانددربدنپرندگانسنتزشوند.
احتی��اجگون��ههايمختلفپرندگانبهری��زمغذیهاکهمدتها
پیشتوس��طBIS ،NRC ،ARCتوصیهش��دهبودندکافي

وبهروزنیستند.
ع��الوهبراین،ای��نتوصیههادرحالحاضربعنوانیکحداقل
س��طحمیزاننیازب��رايجلوگیريازکمبود,م��وردتوجهقرار

گرفتهاندنهبعنوانسطحمیزانمطلوب.
آخری��نمیزانمطلوبنیازبهریزمغذیهابرايگونههايمختلف
پرندگانتوس��طتولیدکنندگانبزرگدنیاطبقجدول1نشان

دادهشدهاست.
ریزمغذیهامعموال" بعنوانافزودنيویتامینوموادمعدني,عالوه
برمیزانآنهادرموادغذائيطبیعيبهجیرهافزودهمیشوند.

آنهابعنوانقس��متيازآنزیمه��ايمختلف،پیشآنزیمها,پیش
فاکتورهاو...چندینعملفیزیووژیکيرادربدناجرامیکنند
کهبرايبهینهسازيمیزانرشد،تولیدمثل،سالمتي،سیستم

ایمنيوعملکردکليبدنالزموضروريهستند
کلیهاعمالقیزیولوژیکيوعالئمکمبودریزمغذیهايمختلف

درجدول3خالصهبنديشدهاست.

D.V.M برگردان به فارسی :دكتر افشین وفایی
)بخش علمی كیمیا آورد فام(
Dr.vafaie@kimiafaamgroup.com
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ب��ههمیننحوHy-Dیعنيف��رممتابولیکویتامینDباعث
استحکاماستخوانوپوستهتخمخواهدشد.

معموال" کمبودکروموکبالتومولیبدینممکناستقابلاجرا
نباشدبراياینکهنیازبرايآنهاخیليکماستوهموارهازطریق

جیرهمعموليوآبتامینميشوند.
درحالیک��هبعضيخاکهاوجیرهه��اکمبوداینموادمعدنيرا
دارندوتحتاینش��رایطمکملغذائيآنهابهعملکردپرندگان

بهبودخواهدبخشید.

•فراریزمغذيها
ری��زمغذیهادرجیرهغذائيبهدودس��تهمیتوانندتقس��یم
ش��وند:دس��تهاولریزمغذیهايمعموليودس��تهدومفراریز

مغذیهاهستند
اگرنیازکمترازmg/kg1درجیرهباش��دبهآنهافراریزمغذي

ميگوییم.
درحالیکهنیازبهآنهاهنوزقطعينش��دهبراياینکهبیشترآنها

دارايامنیتکموسميهستند.
آرسنیک،برون،کادمیوم،کروم،کبالت،فلور،مولیبدین،سلنیوم
وبس��یاريازموادمعدنيدیگرممکناستتحتاینمجموعه

یعنيفراریزمغذیهادستهبنديشوند.
اختالفکميدرعملکردپرندههادرمزرعههاباهیبریدیکسان
ودان،محیطمیکروبيومدیریتیکس��انممکناستتاحدي

بعلتتفاوتدرمیزاناینفراریزمغذیهايموجوددرآبباشد.
ازاینروآنهامعموال" ازطریقغذاوآبوبهعنوانمیزانطبیعي

درموادغذائيمتفاوتمهیانمیشوند.

•  نسلجدیدریزمغذيها
ع��الوهبرریزمغذیهايذکرش��دهدرج��دول1و3،جدول
جدیديازویژگيهايموادفعالگیاهيکهیکسرياعمالویژه

دارندکهدرجدولشماره2ارائهشدهاست.
ازآنجائیکهبیشتراینویژگیهافعالیتهايضدمیکروبيدارند
آنهامیتوانندبهعنوانجایگزینمناسببرايآنتيبیوتیکهابشمار

رفتهواستفادهشوند.
همچنینآنهامیتوانندبرايافزایشسیستمایمنيدرپرندگان
وبرايافزایشارزشمحصوالتمثلتخموگوشتمورداستفاده

قرارگیرند.ازاینرواینموادممکناستتحتنسلجدید
ریزمغذیهاطبقهبنديشوند.

ها
ذی

مغ
ز 

ری

36



KIMIAFAAM

 1
0 

ره
شما

    
   8

9 
- 

ار 
به

37

37

تاثیر آفالتوکسین در استرس ناشی از اکسیداسیون در 
نیمچه های گوشتی        

 Iبرگردان به فارسی :د                                                                              كتر مجید                                                                        سعید                                                                       فر د                ستیار تخصصی فارماكولوژی 
)مد                یر گروه تحقیق و توسعه كیمیا فام(

Dr.saeidfar@kimiafaamgroup.com

• چکیده:
60نیمچهگوشتییکروزهازنژادRoss – PM3دراینمطالعهمورداستفادهقرارگرفتند.جوجههابه5گروهشاملیکگروهکنترلو4گروه
آزمایشیتقسیمشدند.بهمدت45روزگروهکنترلباخوراکتجارینیمچههایگوشتیعاریازآفالتوکسینودرمقابلگروههایآزمایشی
کهبهنامهایگروه4،3،2و5خواندهمیش��وندباخوراکهایحاویبهترتیبppm0,5،0,1ppp،0,05ppmوppm1آفالتوکس�ین
تغذیهشدند.)کهتقریباًحاوی 81.30%آفالتوکسینB1،10.40%آفالتوکسینB2، 5.75%آفالتوکسینG1و 2.55%آفالتوکسین
Superoxide dismutase )SOD(،Catalase )CAT(،درروزه��ای30،15و45مطالع��هخونگی��ریانجامش��دوفعالی��ت.)بودن��دG2
malondialdehydeوس��طح)phosphate dehydrogenase )G6PD-6-glucoseو)glutathione peroxidase )GSH-Px

MDA((دراریتروسیتاندازهگیریشد.
نتای��جای��نمطالع��هکاهشمعن��یداریدرفعالیتSODدرروزهای30و45درگروه4و5،درفعالیتGSH-Pxدرروز30درگروه5و
MDAدرروز45درگروه5وافزایشمعنیداردرسطحG6PDدرروز45درگروه5ودرفعالیتCATروز45درگروه4و5،درفعالیت
درگروه5درمقایسهباگروهکنترلنشانداد.بنابرایننتیجهگرفتهمیشودکهاستفادهطوالنیمدت)30تا45روز(آفالتوکسیندرمقادیرباال

)1,0ppm-0,5(منجربهپراکسیداسیونچربیدرنیمچههایگوشتیمیگردد.
تغیی��راتمعن��یدارقطع��یک��هدرروز30درفعالیتSODوGSH-Pxودرروز45درSODاولیهوGSH-Px)برایگروهای4و5(و

بصورتثانویه)برایگروه5(برایتمامیفعالیتهایآنزیمیوسطحMDAرویداداینفرضیهراتاییدمیکند.
عالوهبراینمش��خصش��دکهحس��استرینعاملمورداستفادهدراندازهگیریپراکسیداسیونچربیمیتواندشاملSOD،GSH-Pxو
MDAبودهواینعواملبرایتش��خیصش��دتآفالتوکس��یکوزیزدرطیوریکهبطورطبیعیباآفالتوکس��ینآلودهشدهاندونیزاجرایاقدامات

پیشگیرانهعلیهمسمومیتباآفالتوکسینوارزیابیچنینآزمایشاتیبهمنظورموفقیتآن،میتواندقابلتوجهباشند.

•   مقدمه:
آفالتوکس��ینهاتوس��طقارچهایمخصوصیبهنامگونههای
آسپرژیلوسفالووسوآسپرژیلوسپارازیتیکوسسنتزمیشوند
Disfurocumaro cyclopentanonکهشاملگونههای

بودهوحتیدرمقادیرکممنجربهمسمومیتمیشوند.
اگرچ��هگون��هه��ایمتعددیازآفالتوکس��ینوج��وددارد،
آفالتوکس��ینG1،B2،B1وG2ش��ایعتربودهوبیشترمورد
مطالعهقرارگرفتهاند.طیورازجملهحس��استرینگونههابه
آفالتوکسینهامیباش��ند.تحقیقاتتاثیراولیهاجزایسیستم
مقاوتس��لولیتحتعنوانآنزیمهایآنتیاکس��یدانیراخاطر
نش��انمیس��ازند،اماآفالتوکس��ین،بصورتثانوی��همنجربه
ع��دمکفایتسیس��تممقاوتدرونس��لولیوافزایشتدریجی

پراکسیداسیونخواهندشد.
اگرچهتحقیقاتنش��اندادهکهتوزی��عترکیباتمذکوربه
شکلتحتمزمنودرمقادیرمشخصدرنیمچههایگوشتی

موجبآس��یباکسیداتیومیشودولیدرچنینمواردیشدت
آسیبمشخصنشدهاست.

دراینمطالعه،آفالتوکس��یندر4س��طح)1ppmو0,5و
50-100ppb0,1و0,05(توزیعگردید.درمیانآنهامقادیر
تحتعنوانمقدارقابلقبولپذیرفتهشد.ازطرفدیگرمقادیر
ppm1-0,5بعن��وانمقادی��رب��االموردتوجهق��رارگرفتکه
میتواندرویآسیبهایاکسیداتیوآفالتوکسینیاثرداشتهباشد.
دورهتوزیع)45روز(حداکثردورهعمرنیمچههایگوش��تیرا

تحتپوششقرارداد.
دراینمطالعه،توزیعآفالتوکسیندرگلهواینکهمقادیرمزبور
موجباس��ترساکسیداتیودرنیمچههایگوشتیمیشودیا

خیرموردبررسیقرارخواهدگرفت.
ع��الوهبراین،عواملم��وردمطالعهموردارزیابیقرارگرفتند
ک��هآیامیتوانندبعنوانمعیاریبرایس��نجشواندازهگیری
ش��دتآفالتوکسیکوزیزوبکارگیریپیش��گیریهایموردنیاز

مورداستفادهقرارگیرندیاخیر.
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الف(گونههایمورداستفاده:
60نیمچ��هگوش��تییکروزهنرازن��ژادRoss-PM3دراین
تحقیقاس��تفادهشدهاند.نیمچههابه5گروهشاملیکگروه
کنترلو4گروهآزمایش��ی)هرگروهشامل12جوجه(تقسیم

شدند.
درحالیک��هگ��روهاولباخوراکتجارینیمچههایگوش��تی
ppmتغذیهشدند،4گروهباقیماندهباخوراکحاویبهترتیب
ppm0,5،0,1ppp،0,05وppm1آفالتوکسینبهمدت

45روزتغذیهشدند.
نمونهخوندرروزهای30،15و40آزمونازتمام12جوجه

حاضردرهرگروهدرلولههایهپارینهجمعآوریشد.

ب(تولیدآفالتوکسین:
تولیدآفالتوکسینمطابقباروشاجراییDemetرویبرنجو
برمبنایگزارشShotwellصورتپذیرفت.آنالیزآفالتوکسین
وگونههایآنمطابقباروشگزارششدهÞanlõمبتنیبر

روشRobertsوPattersonانجامگردید.
میزانآفالتوکس��ینکلباروشاالیزاوبااس��تفادهازکیتهای
Ridescreenاندازهگیریشد.میزانآفالتوکسینکلدرآرد
برنجppm115,60گزارشش��د.درنتیجهمقایسهنمونههابا
استانداردهایانجامشدهرویپلیتهایتحتاشعهUV،مشخص
شدکهآفالتوکسینکلشاملآفالتوکسینهایG1،B2،B1و
Nabneyمیباش��د.میزانای��نگونههامطابقباروشG2
وNesbitÕsان��دازهگی��ریش��دکهعبارتن��داز%81.30،
10.40%، 5.75%  و 2.55%بهترتیببرایآفالتوکسینهای

.G2وG1،B2،B1

ج(آنالیزهایبیوشیمیایی:
نمونههایخونس��انتریفیوژ)rpm1000،10دقیقه(شدهو
پالسماجداگردید.اریتروسیتهاسهبارباnM NaCl140و

.)7,4pH(بافرفسفاتشستشودادهشد
سوسپانس��یوناریتروسیتبامرکاپتواتانولهمولیزشدهوبرای
ان��دازهگیریhaemolysate MDAوس��طحهموگلوبینو
فعالیتSOD،GSH-Px،CATوG6PDمورداس��تفاده

قرارگرفت.
ازروشDrapperوHadleyÕsبرایاندازهگیریس��طح
MDAاریتروس��یتها،ازروشWoolliams et al.Õsبرای
شناس��اییفعالی��تSOD،روشAebiÕsبرایشناس��ایی
فعالی��تCAT،ازروشPaglia and ValentineÕsبرای
WorthingtonÕsازروش،GSH-Pxشناس��اییفعالیت
Fairbanks andوازروشG6PDبرایشناس��اییفعالیت

KleeÕsبرایشناساییسطحهموگلوبیناستفادهشد.
U/gHb،U/gHb،نتایجبدس��تامدهبهترتیبب��اواحدهای
SOD،برایفعالیتهایnmol/gHbوU/mgHb،U/gHb
GSH-Px،CATوG6PDوسطحMDAمحاسبهشدند.

د(تحلیلآماری:
دادههابصورتمیانگینوانحرافمعیارحس��ابیتشریحشدند.
آنالیزواریانسیکطرفهبرایارزیابینتایجبکارگرفتهشد.آزمون
SheffeÕsبرایتعیینهرگونهتفاوتمعنیداربینگروههابا

استفادهازبرنامه9,05SPSSمورداستفادهقرارگرفت.

•   نتایج:
کاه��شفعالیتSODاریتروس��یتهادرگ��روههای4و5
ک��همقادیرباالییازآفالتوکس��یندرآنهاتوزیعش��دهبوددر
مدت15روزدرمقایس��هباگروهکنترلمشاهدهشد.امابرای
افزایش،درگروههاییکهمقادیرکمآفالتوکس��ینتوزیعشده
ب��ود)گروهه��ای2و3(،درروز30فعالیتآنزیمیدرگروهی
کهppb50آفالتوکس��یندریافتکردهبود)گروه2(افزایش
یافت��هودرگروههایباقیمانده)گروه4،3و5(درمقایس��هبا

گروهکنترلکاهشیافت.
بهرحالتفاوتهایآماریمعنیداربینگروههاتنهادرروزهای
30و45بدس��تآمد.باارزیابیمقایس��هایباتوجهبهگروه
کنت��رلکاهشمعنیداری)P> 0,05(درفعالیتآنزیمیدر
گروههای4و5درروزهای30و45مشاهدهشد.)جدول1(
ازطرفدیگرکاه��شدرفعالیتGSH-Pxدرروز15)بجز
درگروه3(وروزهای30و45درتمامیگروههامشاهدهشد.
کاه��شدرروزه��ای30و45ازلحاظآماریمعنیداربودند.
کاهشمعنیداردرمقایسهباگروهکنترلدرروز30،درگروه

5ودرروز45درگروههای4و5مشاهدهشد.)جدول2(
درفعالیتCATاریتروس��یتهادرتمامیگروههایآزمایشی
درمقایسهباگروهکنترلودرتمامیدورههایزمانیکاهش
مشاهدهشد.اینکاهشدرگروه5درروز45ازلحاظآماری

معنیداربود.)جدول3(
درروز15،فعالیتG6PDدرگروه2و3افزایشودرگروه
4و5کاهشمشاهدهشد.کاهشاینفعالیتآنزیمیدرتمامی
گروههایآزمایشیدرروز30و45بدستآمد.ازبینتغییراتی
ک��هدرروز45رویدادتنه��اتغیی��راتدرگروه5ازلحاظ

آماریمعنیداربود.)جدول4(
درانتهاسطحMADدرتمامیگروههابجزدرگروه2در
روز30ودرتمامیگروههایآزمایش��یدرروزهای15و45
افزایشیافت.تحلیلهایآماریمشخصکردندتنهادرروز45
تفاوتبینگروههامعنیداربود.تفاوتهاباتوجهبهگروهکنترل
تنهادرگروهیکهباالترینمقدارآفالتوکسیندرآنتوزیعشده

بود)گروه5(،مشاهدهشد.)جدول5(
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روز گروهها

4530 15 

11,83a ±47,68 10,37a ±45,09 9,35 ±43,09 گروه1)تعداد:12()کنترل(

8,04a ±41,69 5,37a ±41,45 16,60 ±39,57 گروه2)تعداد:0,05ppm()12آفالتوکسین(

7,56ab ±37,2010,61ab ±34,8713,73 ±43,63 گروه3)تعداد:0,1ppm()12آفالتوکسین(

5,73b ±26,00 5,91ab ±29,59 گروه4)تعداد:0,5ppm()12آفالتوکسین(±30,00 6,09

4,94b ±22,17 8,64b ±22,87 10,65 ±24,77 گروه5)تعداد:1ppm()12آفالتوکسین(

a,b,c.Means within the same column with different letters are statistically significant )P < 0,05(.

روز گروهها

45 30 15 

624,59a ±2278,50548,41a ±2172,50809,96 ±2254,66)گروه1)تعداد:12()کنترل

446,81ab ±2225,16568,01ab ±2363,00847,61 ±2369,33 گروه2)تعداد:0,05ppm()12آفالتوکسین(

457,17ab ±2062,33 353,90ab ±1992,50721,55 ±2460,00)0,1آفالتوکسینppm()12:گروه3)تعداد

393,98bc ±1373,50 334,92bc ±1487,83 489,34 ±1438,50 گروه4)تعداد:0,5ppm()12آفالتوکسین(

365,74c ±1034,83 304,07c ±1119,66 550,75 ±1507,33 گروه5)تعداد:1ppm()12آفالتوکسین(

a,b,c.Means within the same column with different letters are statistically significant )P < 0,05(.

روز گروهها

45 30 15 

0,58a ±2,45 0,78 ±2,51 0,80 ±2,49 گروه1)تعداد:12()کنترل(

0,43ab ±2,31 0,69 ±2,40 0,90 ±2,39 گروه2)تعداد:0,05ppm()12آفالتوکسین(

0,27ab ±1,99 0,54 ±2,14 0,59 ±2,28 گروه3)تعداد:0,1ppm()12آفالتوکسین(

0,43abc ±1,52 0,64 ±1,99 0,26 ±1,93 گروه4)تعداد:0,5ppm()12آفالتوکسین(

0,36c ±1,26 0,35 ±1,44 0,65 ±1,76 گروه5)تعداد:1ppm()12آفالتوکسین(

a,b,c.Means within the same column with different letters are statistically significant )P < 0,05(.

.)U/gHb(اریتروسیتهادرگروهایکنترلوآزمایشیSODجدول1:فعالیتهای

.)U/gHb(اریتروسیتهادرگروهایکنترلوآزمایشیGSH-Pxجدول2:فعالیتهای

.)U/mgHb(اریتروسیتهادرگروهایکنترلوآزمایشیCATجدول3:فعالیتهای
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•   بحث:
مطالعاتInvivoوInvitroبیانگرآسیبهایسلولیتوسط
آفالتوکس��ینمیباشند.رادیکالهایآزاددرحینآسیبسلولی
ش��کلمیگیرند.اینرادیکالهایآزادبش��دتموثرودرعین
حالناپایدارندکهباترکیباتچربیغش��اءسلولواکنشنشان
دادهومنجربهپراکسیداسیونغشاءسلولمیشوند.آنزیمهای
اکسیداتیووتعیینس��طحMADکهشاملمحصوالتنهایی
پراکسیداس��یونمیباش��دازجملهروش��هاییاس��تکهبرای
تعییناس��ترساکس��یداتیوبطورگستردهمورداس��تفادهقرار
م��یگی��رد.SODکهیکآنزیمآنتیاکس��یدانیمیباش��د
مس��ئولتبدیلگروههایاکسیژنفعالبهH2O2میباشد.
آنزیمآنتیاکسیداندیگرGSH-Pxمیباشدکهدرشکستن
H2O2تش��کیلش��دهدرس��لولهاتحتش��ریطعادیعمل
میکند.سومینآنتیاکسیدانCATاستکهمسئولتخریب
glucoseاستکهG6PDمازاداست.آخرینآنزیمH2O2
phosphate5D-riboseوCO2راب��هPmolecules6

روز گروهها

45 30 15 

7,07a ±18,51 6,49 ±18,45 5,23 ±16,80 گروه1)تعداد:12()کنترل(

3,94a ±17,87 6,94 ±17,35 6,60 ±19,46 گروه2)تعداد:0,05ppm()12آفالتوکسین(

3,78a ±16,18 4,70 ±14,78 4,23 ±17,40 گروه3)تعداد:0,1ppm()12آفالتوکسین(

3,94ab ±13,03 3,69 ±12,29 4,25 ±13,07 گروه4)تعداد:0,5ppm()12آفالتوکسین(

2,34b ±7,13 2,52 ±8,79 3,08 ±11,07 گروه5)تعداد:1ppm()12آفالتوکسین(

a,b,c.Means within the same column with different letters are statistically significant )P < 0,05(.

روز گروهها

45 30 15 

481,25a ±1509,167 649,70 ±1551,00495,07 ±1424,16 گروه1)تعداد:12()کنترل(

548,70a ±1528,00 462,77 ±1461,00 475,72 ±1509,66 گروه2)تعداد:0,05ppm()12آفالتوکسین(

498,60a ±1536,66 439,43 ±1668,66 484,75 ±1795,66 گروه3)تعداد:0,1ppm()12آفالتوکسین(

591,73ab ±2362,66 590,02 ±2031,00 478,92 ±1845,33 گروه4)تعداد:0,5ppm()12آفالتوکسین(

530,34b ±2622,16 497,36 ±2406,00 731,70 ±2321,50 گروه5)تعداد:1ppm()12آفالتوکسین(

a,b,c.Means within the same column with different letters are statistically significant )P < 0,05(.

میشکندوبعنوانشاخصاسترساکسیداتیوبشمارمیآید.
درای��نمطالعهافزایش��یدرس��طحMDAدرتمامیمقادیر
وتمام��یزمانه��ابجزگروهدومدرروز30درمقایس��هباگروه
کنترلمش��اهدهش��د.اینمسالهش��اخصیبرایآسیبسلولی
توس��طآفالتوکسینمیباشد.بسیارجالببودکهاینامرحتی
درگروهیکه50ppbآفالتوکس��یندرآنتوزیعشدهبوددر
روز15نیزمش��اهدهش��د.درعینحالتغییراتتنهادرموارد

مشاهدهشدهدرروز45دارایمعنیآماریبود.
قباًلمیدانستیمکهطیوربشدتبهآفالتوکسینحساسهستند.
حیواناتبامقادیرپایین100ppb-50درشرایطعادیبطور
مش��خصتحتتاثیرق��رارمیگیرند.افزایشعادیدرس��طح
MDAدردوزه��ایباالتر)1,0ppm-0,5(مش��اهدهش��د
ک��هبس��تگیبهزماندرمعرضقرارگرفت��ننیزداردوافزایش
تصاعدیدرآس��یبرسانینش��انداد.طبیعتسیتوتوکسیک
MDAآفالتوکس��ینهادلی��لتضمینیبرایافزایشس��طح
اس��ت.اینیکاصلپذیرفتهش��دهاستکهآفالتوکسینهامانع
سنتزپروتئینیمیشوند.بنابرایناصلممکناستکاهشیدر

..)U/gHb(اریتروسیتهادرگروهایکنترلوآزمایشیG6PDجدول4:فعالیتهای

.)U/gHb(اریتروسیتهادرگروهایکنترلوآزمایشیMADجدول5:سطح
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نی
ام طیوربکاررفتهدراینمطالعهداشتهباشد.زیراطیور،متناسب

بازمانرشدسریعیداشتند.
ازجملهتحقیقاتانجامش��دهدرای��نموضوعرویگونههای
Vermaمختلفیکارش��ده،مثاًلمطالعهانجامش��دهتوس��ط
وNairرویتاثی��رآفالتوکس��ینبررویبیض��ههایموشرا
نشانمیدهدآفالتوکسین،سطحMDAراافزایشوفعالیت
SOD،GSH-PxوCATرادربافتtesticlesکاهشداد.
ازطرفدیگرمطالعهانجامش��دهتوسطRastogiرویکبدو
کلیهموشصحرایی)Rat(آفالتوکس��ینراعاملافزایشسطح
CATوSODپراکسیداس��یونچرب��یهاوکاهشفعالی��ت

میداند.
مطالع��هدیگریکهتوس��طYangرویهپاتوس��یتهایموش
صحراییانجامش��ده،نش��اندادکهآفالتوکس��ینعاملیبرای
افزایشتولیدانواعاکس��یژنراکتیوداخلس��لولیمیباش��د.
همینط��ورLiuگ��زارشکردکهآفالتوکس��ینانواعاکس��یژن
راکتی��وراافزای��شمیدهدوبنابراینمنجربهافزایشس��طح
پراکسیداسیونچربیداخلسلولیدرمطالعهآنهارویاسترس

اکسیداتیوآفالتوکسیندرموشصحراییشد.
تحقیقمشابهیتوسطSouzaنشاندادآفالتوکسینمنجربه
پراکسیداس��یونچربیدرکبدموشصحراییمیش��ود.در
انتهاShenگزارشدادکهآفالتوکس��ینس��طحMDAرادر

کبدموشصحراییباالمیبرد.
ارزیاب��یمقایس��هاینتایجتحقی��قماوتحقیق��اتگردآوری
ش��دهقبلی،تش��ابهیبیننتایجنش��انمیدهد.هرچندعدم
قابلیتاستفادهوازیکمطالعهبررویتاثیرآفالتوکسینروی
پارامترهایمزبوردرنیمچههایگوشتیواریتروسیتهایجوجه
هامانعازکاراییمقایسهیکیبایکیدیگرمیشود.اینشرایط
بهاصالتاینمطالعهکهمیتواندمرجعیبرایمطالعاتآینده

بررویگونههایمشابهباشد،کمکمیکند
درنتیج��هاس��تفادهطوالنیمدتآفالتوکس��یندرمقادیرباال
منجربهآس��یبهایاکسیداتیودرنیمچههایگوشتیمیشود.
باوجودوقوعتغییراتمعنیداردراغلبعواملدرطولدوره،
بویژهدرگروههاییکهمقادیرباالییازآفالتوکس��یناس��تفاده
کردن��د،عدموجودتغیی��راتمعنیداردرتمامیعواملدرروز
15بروشنینشاندادکهشدتآسیبهایاکسیداتیوکهدرطی
دورهتحتحادگسترشیافته،درجوجههاکمتربودومکانیسم
دفاعیاکس��یداتیودرایندورهتبدیلبهیکتواناییگس��ترده

درمقاومتگردید.
نتایجبدس��تآم��دهازاینمطالعههمچنینم��یتواندبعنوان
معیاریبرایس��نجشاحتمالمسمومیتآفالتوکسینیقبلاز
پیشرفتعالئمبالینیومواردشدیدمسمومیتبکاررودومالکی
برایموفقیتاقداماتپیش��گیریبکاررفتهخصوصاًدرطیوری
کهاحتماالًدرمعرضمقادیرباالیآفالتوکس��ینبودهاندباشد.
SOD،مهمترینعواملیکهمیتوانددرارزیابیبکاررودشامل

GSH-PxوMDAمیباشد
Ref:
 ERASLAN; G.khan, AKDOÚAN; Mehmet, 2005, The Effects 
of Aflatoxins on OxidativeStress in Broiler Chickens,Turkish 

Journal of Veterinary andAnimal Sciences,707-701,29

درس��طحseruloplasminوtransferringسنتزشدهدر
کبدرویدهد.اینمسالهممکناستدریونهایآزادمسوآهن
موجبافزایشش��دهوبنابراینمنجربهنقصعملکردسیستم
ایمنیدربرابرپراکسیداس��یونچربیهامیش��ود.آهننقش
مه��مومخصوصیرادرواکن��شFentonکهیکیازفازهای

پراکسیداسیونچربیهااست،بازیمیکند.
ازاینروباندشدنآهنباشالتورهایدرونیوبیرونیموجب
کاهشس��طحیونهایآزادآهنمیش��ود.همچنیناینمساله
بعنوانمکانیزمیبرایپیش��گیریازپراکسیداس��یونچربیها

عملمیکند.
همانطورکهدرقباًلتوضیحدادهش��ده،آفالتوکسینهاممکن
اس��تمنجربهاختاللدرمی��زاناتصالبینبایندرهایداخلی
وفل��زاتش��وندوبنابراینافزایشدرمق��داریونهایآزادهماز
طریقآسیبهایکبدیوهمازطریقممانعتازسنتزپروتئینی

رویمیدهد.
آفالتوکسینهابعنوانعاملآسیبهایسیستمگوارشیشناخته
ش��دهاند.اینمس��الهمیتوانددرج��ذبترکیباتدرمجاری
گوارشیتغییرایجادنماید.بنابراینآفالتوکسینهامیتواننددر
جذبویتامینهاودرسطحآنهادربدنکاهشایجادکنندواز

اینطریقمکانیسمدفاعیآنتیاکسیدانیراتضعیفنمایند.
همچنینمشاهدهشدهاستویتامینAکهغالباًدرکبدذخیره
میشودودرممانعتازپراکسیداسیونچربیهانقشدارد،از
جملهویتامینهایبسیارحساسبهآفالتوکسینهامیباشد.این
مس��الهمیتواندیکیازدالیلافزایشس��طحMDAباشد.از
جملهآنزیمهایآنتیاکس��یدانی،فعالیتSODدرگروهیکه
مقادیرکمآفالتوکسینتوزیعشددرروزهای15و30)بجزدر
گ��روه3درروز30(افزایشامادرگروههاییکهمقادیرباالیی
ازآفالتوکس��ینتوزیعش��دهب��ود،کاهشیافت.ای��نتغییرات
تاثی��رتحریکیمقادیرکموتاثیرممانعت��یرادرمقادیرباالی
آفالتوکسینهارویSODنشانمیدهد.کاهشمشاهدهشده
درفعالیتآنزیمیدرمقادیرباالمیتواندمربوطبهمصرفباالی
آفالتوکسینترکیباتفعالدرحینتبدیلبهH2O2بهسبب

تاثیرآفالتوکسینباشد.
تمایلروب��هکاهشفعالیتGSH-PxوCATدرتمامی
زمانه��اوگروهه��ا)بجزگروه3درروز15برایGSH-Px(و
کاهشسریعترآندرگروههاییکهمقادیرباالیآفالتوکسیندر
آنهاتوزیعش��دهبود)گروههای4و5(نشانمیدهدکهتاثیر
آفالتوکسینرویآنزیمهایمذبوربستگیبهمقدارتوزیعدارد.
کاه��شفعالی��تآنزیمهاهمچنی��نمیتواندمرب��وطبهتاثیر
ممانعتیآفالتوکس��ینرویاینآنزیمهاباش��د،همانطورکهدر
موردSODصادقاس��تویانتیجهمصرفدرحینشکس��تن
مقادیرباالیH2O2تشکیلشدهدرداخلسلولباشد.دلیل
دیگریکهمیتواندمنجربهکاهشفعالیتGSH-Pxش��ود،
ممکناس��تمصرفذخی��رهglutathioneوضعیفش��دن
س��نتزglutathioneتوس��طآفالتوکسینباش��د.کاهشدر
فعالیتG6PDمیتواندش��اخصیازمهاراینآنزیمتوس��ط

آفالتوکسینباشد.
تغییراتفعالیتآنزیمیبصورتغیرمستقیممنجربهتغییراتی
درسطحMDAمیشود.درحقیقتنتیجهاینمطالعهبیانگرو
پشتیباناینشرایطاست.عالوهبراینتغییراتدوجانبهتعدادی
درفعالیتآنزیمیوس��طحMDAگ��روهکنترلبرایتمامی
زمانهامشاهدهشد.اینتغییراتمیتواندارتباطیبامتابولیسم

اس��تفادهطوالن��یمدتآفالتوکس��یندر
مقادیرباالمنجربهآسیبهایاکسیداتیودر

نیمچههایگوشتیمیشود.
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گرد آوری :شیرین زمردیان ، كارشناس ارشد مدیریت صنعتی
)مدیر كنترل كیفی و عضو R&D كیمیا فام(
zomorrodian@kimiafaamgroup.com

•  مقدمه
بهرهبرداریازیکمجموعهس��ودآورپرورشطیور،مستلزم
وجودیکبرنامهمناسبامنیتزیستیمیباشد.گلههاییکه
بابیماریهایمزمنمواجهمیشوندبخوبیپرورشنخواهندیافت
ودرمانآنهانیزبس��یارپرهزینهمیباش��د.اینمقالهلیستیاز
عالئ��مبرایکمکبهتش��خیصبیماریهاارائ��هدادهوودرکنار
آندرخصوصمنابعبیماریهابحثنمودهونیزپیش��نهادهایی
برایارزیابییکبیوسکیوریتیمناسببرایپیشگیریازشیوع

بیماریهاارائهخواهدنمود.
•  عالئمظاهریبرایتشخیصبیماریها

تشخیصعالئمدقیقوزودرسبیماریدریکگلهمیتوانداز
تلفاتشدیددرگلهجلوگیریکردهوتنهامنجربهاتالفتعداد
کمیطیوردرگلهشود.عالوهبرآناینعالئممیتواندبهمنزله
هشداریبرایپرورشدهندگانطیور،بهمعنیاحتمالعودکردن

یکبیماریویابروزیکمشکلحادباشد.
بهدلیلرش��دس��ریعطیور،درمان)درمجموعههایتجاری
پرورشطیور(درزودترینزمانممکنبس��یاراهمیتدارد.به
دلیلزمانبس��یارکوتاهتولید،اگرطیوربهبیماریدچارشوند،
ممکناستهرگزامکانبهبودکاملوتولیددریکسطحقابل
قبولبدس��تنیاید.لذااینمس��ألهحائزاهمیتمیباشدکهگله
بطورمرتببرایعالئمغیرعادیشاملاسترس،بیحالیمفرط

وبیماریهایخاصبازرسیشود.

بطورکل��یمجموعهایازعواملویابیماریهاوجودداردکه
باعثبیماریطیورمیش��ود.دربررس��یعالئممختلفممکن
استنیازبهآزمایشاتویژهتوسطآزمایشگاههاویادامپزشکان
برایتأییدآنعالئمباشد.درهرصورتیکیازمهمترینتوصیه
هاییکهمیتواننمودمشخصنمودنهرگونهحالتغیرعادی
درزودترینزمانممکنوواکنشنشاندادنبهآنمیباشد.

جدولارائهشدهدرانتهایمقالهبرخیازعالئمرایجونیزدالیل
احتمالیرانشانمیدهد.

•  منابعبیماری
بهمنظورپیش��گیریمناس��بازش��یوعاحتمالیوگسترش
بیماریدریکگله،پرورشدهندگانطیوربایددرکمناس��بی
ازمنابعبیماریداشتهباشند.اگرمنابعبیماریبطورمناسبو
مش��خصمدیریتشوند،شیوعبیماریهامیتواندبسیارکاهش
یاب��د.ع��الوهبرآن،منابعبیمارینیزبایددرزمانش��یوعیک

بیماریبررسیگردند.
منابعاصلیبیماریهاعبارتنداز:

-انسانها
-تجهیزاتآلوده

-ورودگلهجدیدطیور
-جانورانموذی

-استرس
-هوا
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•  انس�انهاازمنابعاصلیانتقالبیماریمیباش��ند.آنهامی
توانندبصورتغیرمستقیمازطریقانتقالعاملبیماریبرروی
لباسوکفش��هایخود)انتقالمکانیکی(ویابصورتمستقیم
باآلودهش��دنتوس��طبیماریهایقابلانتقالبهطیور،موجب

انتقالبیماریشوند.

•   تجهیزاتآلودهمیتواننددرصورتعدمرعایتبهداشت
مناس��ببعنوانیکعاملانتقالدهن��دهبیماریعملنمایند.
ب��ههمی��ندلیلاهمیتعدمبهاش��تراکگذاش��تنتجهیزات
بینقس��متهایمختلفمشخصمیگردد.لذادرصورتنیاز
دربهاس��تفادهمش��ترکازتجهیزات،بایدآنهاراکامالتمیزو

ضدعفونینمود.

•  ورودگلهجدیدطیوربهفارمرامیتوانازعواملانتقال
بیماریه��ایعفونیمحس��وبنم��ود.بخاطربس��پاریدکهطیور
حاملبیماریممکناس��تبهظاهرسالمبهنظربرسندوهنوز
ارگانیسمهایبیماریزارانشانندهند.همچنیناینمسألهمهم
اس��تکهبایدمراقبطیوریکهبراینمایشویادیگرمسائل
ازگلهجدامیش��وندباش��یدزیراآنهاپتانس��یلحملبیماریرا

خواهندداشت.

•   جانورانموذیمانندجوندگان،حشراتوپرندگانوحشی
نی��زم��یتوانندبیماریراب��هگلهبیاورند.آنهاهمانندانس��ان
م��یتوانندبص��ورتمکانیکیویابصورتآلودگیمس��تقیمبا
ارگانیس��مهایبیماریزاباعثآلودگیگلهش��وند.لذااینمطلب
بسیارمهماس��تکهاطمینانحاصلنمائیدپرندگانوحشیو
یاجوندگاننمیتوانندبهتجهیزاتمرغداریدسترس��یداشته

باشندواقداماتمناسببرایمقابلهباآنهاانجامشود.

•   اس�ترسممک��ناس��تدرن��گاهاولبعن��وانی��کمنبع
بیماریبهنظرنرسد.درحالیکهبسیاریازاسترسهاازمهمترین
عواملبیماریزامیباش��ند.طیوریکهتحتاسترسشدیدی
هستندویادرمحیطپراسترسقراردارندسیستمایمنیضعیفی
دارند.گلههاییکهدرمحیطهایپراسترسهستنداغلبدارای
مش��کالتبیماریهایمزمنمیباشندودرزمانشیوعبیماریها
تلفاتسنگینیخواهدداشت.همچنیناینگونهطیوربیشتربا
ارگانیس��مهایفرصتطلبکهدرحالتعادیوجوددارندولی
تازمانیکهسیستمایمنیسالماستمشکلیایجادنمیکنند،
درگیرمیشوند.منابعبروزاسترسبراییکگلهبایدمشخص

وبرطرفشوند.

•   هوانیزمیتواندیکیازمنابعانتقالبیماریباشد.البتهدر
حالتعادیهواازعواملقابلتوجهانتقالبیمارینمیباش��د.
ارگانیس��مهایبیماریزامیتوانندتوس��طغبارویاذراتآباز

طریقارتباطنزدیکبینطیورمنتقلشوند.

•   پیشگیریازبیماری
یکیازموثرترینبرنامههایپیشگیریازبیماریاستفادهاز
یکاستراتژیبیوسکیوریتیمناسباست.بیوسکیوریتیعمدتا
مجموع��هایازعملیاتبهمنظ��ورحفاظتگلهدربرابرعوامل
بیماریزامیباش��دکهمبنایآنداش��تناطالعاتدرخصوص

چگونگیگس��ترشبیماریوراههایانتقالآنمیباشد.اطالع
ازمناب��عبیماریحائزاهمیتاس��تتابتوانی��میکگاردایمن
برایحفاظتگلهازشیوعبیماریرابکاربریم.هدفیکبرنامه
پیشگیریازبیماریبایددورنگهداشتنبیماریازفارموکاهش
خطربیماریهایموجوددرگلهباشد.اجراییکبرنامهپیشگیری
ازبیماریکهبرپایهبیوس��کیوریتیقرارداردممکناستبطور
کاملازش��یوعبیماریدرفارمجلوگیریننماید،امااینمسأله

قطعااحتمالشیوعراکاهشمیدهد.
برخ��یدیگرازجوان��ببیماریکهبایدبمنظورتوس��عهبرنامه
پیش��گیریازبیماریموردتوجهقرارگیرد،عمرارگانیس��مهای
بیماریزاونیزسیستمایمنیطیوراست.اینجنبههادرتصمیم
گیریزمانمناس��ببرایانجاماقداماتبهداشتیدرمرغداری
ونیززمانمناس��ببرایاس��تفادهازآنتیبیوتیکهابسیارحائز
اهمیتمیباش��ند.همچنینمیتوان��دبهپرورشدهندگانبه

منظوراقداممناسبدرزمانشیوعبیماریکمککند.
درادامهبهتوصیههاییش��املبرنامههایپیشگیریازبیماری

براییکگلهطیورمیپردازیم:
•    بازدیدکنندگانفارمرابهحداقلممکنبرس��انید.کارگران
ف��ارمویااف��رادیکهدربیشازیکفارمرفتوآمددارندباید
قبلازورودبهمرغداریدوشگرفتهولباسهایش��انراتعویض
نمایند.همچنینمطمئنشویدکههربازدیدکنندهازکفشهایی
کهقبالبخوبیضدعفونیش��دهانداس��تفادهنمایند.اینکاررا
میتوانباغوطهورکردنکفشداخلآبحاویموادضدعفونی

کنندهانجامداد.
•    مطمئ��نش��ویدکهتجهیزاتمرغ��داریبخوبیضدعفونی
ش��دهاند.عملیاتضدعفونیبایدبرایتجهیزاتیکهبینفارمها
بهاشتراکگذاشتهمیشودویاتجهیزاتیکهدریکفارمآلوده

مورداستفادهقرارگرفتهاست،اجراشود.
•    کلیهتجهیزاترادرصورتامکانبهمراهگلهازسالنخارج
نم��ودهوعملی��اتنظافتوضدعفونیرااج��رانمایید.نظافتو
ضدعفونیبیندورههایپرورشاحتمالوقوعبیماریهایمزمن

ویابازگشتبیماریراکاهشخواهدداد.
•    ازآنجاکهجوندگانوحش��راتمیتوانندباعثگس��ترش
آلودگیشوندبایدروشهایمناسبیبرایکنترلآنهادرنظرگرفته
شوند.ساختمانهاراتمیزنگهداشتهوطیورتلفشدهراازسالن
خارجنمایید.درزمانتمیزکردنسالنهاوجابجاکردنفضوالت،
بایدازیکحشرهکشمناسبکهبرایمصرفدرمرغداریها

موردتأییدمراجعمیباشد،استفادهنمایید.
•    اس��ترسدرگلهفقطمیتوان��دازطریقاقداماتمدیریتی
مناس��بکاهشیاب��د.ایناقداماتبایدش��املتامینآب،غذا،
ویتامین،تهویهمطبوع،بازرس��یدمایسالن،محافظتطیوراز
شرایطآبوهوایینامطلوبواطمینانازمیزانتراکممناسب

گلهباشد.
گس��ترشی��کبیماریعفونیبهس��همتغیربس��تگیداردکه

عبارتنداز:
–میزانمقاومتطیور

–واگیرداربودنارگانیسمهایبیماریزا
–تعدادارگانیسمهاییکهطیوردرمعرضآنقرارمیگیرند.

یکبرنامهبیوسکیوریتیمناسبشاملپیشنهاداتیبرایکمک
بهسرکوبنمودنگسترشبیماریباتوجهبهدومتغیرتوانایی
طیوربرایمقابلهبابیماریهاومقدارارگانیسمهاییکهطیوردر
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یکبرنامهموثرپیشگیریازبیماریمیتواندبرایهرمجموعهپرورشیطیوربسیارمفیدوسودآورباشد.


•  عالئم ظاهری برای سرعت در تشخیص احتمالی و پیشگیری از بیماریهای طیور
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مقدمه
مایکوپالس��ماهایپرندگانتوس��طمایکوپالسماگالیسپتیکم،
ماکوپالس��ماسینوویه،مایکوپالس��ماملهاگریدیسومایکوپالسما
بوجودمیآیند.مایکوپالس��ماگالیسپتیکممهمترینپاتوژن

1
ایوا

درطیورمحس��وبمیشود.همچنیندرسایرگونههایپرندگان
نی��زبیماریایجادمیکند.عفونتمایکوپالس��ماگالیس��پتیکم
بعن��وانبیماریمزمنتنفس��ی)2CRD(درماکیان،س��ینوزیت
عفون��یدربوقلمونهاوکونژنکتویتدرفنچخانگینیزش��ناخته
میشود.عفونتمایکوپالسماگالیسپتیکمبواسطهمستعدنمودن
پرندگانبهبیماریهایتنفس��یاولیهوثانویههزینهزیادیرابه
صنعتطیورواردآوردهوبازدهیتولیدوس��وددهیآنراکاهش
میدهد.ازآنجاییکهبیماریاولیهنسبتاپرخطربودهوتائیدآن
نسبتادشوارمیباشد)مخصوصادرگلههایواکسینه(،مستعدبه
مخفیش��دنوانتقالعمودیمیباش��ند،اقداماتکنترلیبایداز
س��طحگلهمادرشروعش��دهومراقبتدقیقگلهراشاملشود.از
آنجاییکهریشهکنیبیماریبهترینرهیافتبرایکنترلبیماری
میباش��د،اغلبفشارهایاقتصادیبهصنعتمدرنپرورشطیور

تهیه و تنظیم : د                                                                              كتر ابوالفضل غني یي، د                                                  ستیار تخصصي بیماریهاي طیور 
)بخش علمی كیمیاپخش فام (

Dr.ghaniee@kimiafaamgroup.com

خالصه
مایکوپالسماهارامیتوانبایکیاز3رهیافتحفظگلهدرحالتعاریازعفونت،دارودرمانییاواکسیناسیونکنترلنمود.حفظگلهدرحالت
عاریازمایکوپالسماهایپاتوژنشاملتهیهگلههایجدیدازمنابععاریازمایکوپالسمادریکسنودرسیستمورودوخروجهمزمانمیباشد.
بیوس��کوریتیمناس��بوسیس��تممانیتورینگکاراازاجزایضروریاینبرنامهمیباش��ند.دارودرمانیدرپیش��گیریازعالئمبالینیونیزخسارات
اقتصادیبس��یارمفیدمیباش��دامابرایحذفعفونتازگلهموثرنبودهوبعنوانراهحلطوالنیمدترضایتبخشنمیباش��د.واکسیناس��یوندر
برابرمایکوپالسماگالیسپتیکمیامایکوپالسماسینوویهرامیتوانبعنوانراهحلدرازمدتدرحفظحالتعاریازعفونتدرگلهها،بخصوصدر

گلههایتخمگذارچندسنیبکاربرد.

راههای کنترل مایکوپالسما
 در گله های طیور

 1- Mycoplasma Iowae 
 2-Chronic Respiratory Disease

مان��عازانجامچنیناقداماتیمیش��ود.اغلبواکسیناس��یوندر
گلههایمادربرایکاهشاثراتاقتصادیبیماریدرگلهوبهحداقل

رساندنویاخوشبینانهپیشگیریازانتقالعمودیمیباشد.
بمنظورپیشگیریازانتقالعمودیوجانبیعفونتسویهفیلدی
مایکوپالس��ماگالیسپتیکم،تش��خیصاولیهضروریمیباشد.هر
4-2هفته)بس��تهبهمیزانخطر(بای��د90پرنده)برایگلهایبا
متوسط7000(راموردارزیابیقراردادتابتوانمیزانعفونت%5 

رابااطمینان99%درگلهتعییننمود.
تمرکزبرنامههایکنترلیمایکوپالسماگالیسپتیکمبهحداقل
رس��اندناثراتاقتصادیبیماریمیباش��د.4ج��زءاصلیچنین
برنام��ههایکنترلیش��املبیوس��کوریتی،مانیتورینگبیماری،
دارودرمانیوایمنسازیمیباشد.ضروریاستکهاقداماتکنترلی
رویکاه��شدفعاتچالش،افزایشمقاومتمیزبان،کاهشحدت
ارگانیس��موکاهشدزچالشتمرکزیابند.اقداماتامنیتزیستی
شدیدخطرانتقالعمودیوافقیراکاهشمیدهنددرحالیکه
هدفاصلیدردارودرمانیوایمنسازی،بهحداقلرساندنانتقال

عمودیمیباشد.
48
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عفونتمایکوپالسماگالیسپتیکم
مایکوپالس��ماگالیس��پتیکممیتوانددرجوجههایجوان
بیماریاولیهایجادکندکهمش��خصهآنس��رفه،رالها،عفونت
کیسههایهواییورشدضعیفمیباشد.هرچنداغلبباعفونت
هایثانویه)معموالاشرش��یاکلی(همراهشدهومنجربهمعدوم
سازیباالدرکشتارگاهمیشود.درگلههایگوشتیمایکوپالسما
گالیس��پتیکماثرفاکتورهایموثردرسیستمتنفسیازجمله
تجویزواکسنهایویروسی،مدیریتضعیفوعفونتهمزمان

باسایرپاتوژنهایتنفسیراتشدیدمیکند.
پرندگانبالغبندرتعالئمرانشاندادهاماتغییرمالیمیدر
کیفیتتخممرغوافتتولیدممکناس��تدیدهش��ود.مساله
مهمتر،انتقالعمودیآنبودهکهمنجربهعملکردضعیفنتاج

میگردد.
مایکوپالس��ماگالیسپتیکمارگانیسمیبسیارشکننده)فاقد
دیوارهس��لولی(،س��ازگاربامیزبان)تنهاپرنده(،س��خترشد
)نیازمندیهایرش��دویژه(میباشد.ازآنجاییکهبیشازچند
روزخ��ارجازبدنمیزبانزندهنمیماند،تماسمس��تقیمبین
پرن��دهآلودهبهفرمبالینییاتحتبالینیمهمترینراهانتش��ار

افقیمیباشد.
گلههایخانگی3،پرندگانوحشی،گلههایتخمگذارتجاری
وگلههایدوراننقاهتکهقبالآلودهش��دهودرمانش��دهیا
نشده،بعنوانکریرهایمهمشناساییشدهاند،لذابایدازتماس

مستقیمباچنینپرندگانیاجتنابشود.
برخیمطالعاتنشاندادهاندکهمایکوپالسماگالیسپتیکم
خارجازبدنمیزبانمدتیطوالنیتراززمانپذیرفتهشدهزنده
میماند.اینتحقیقاتداللتبرانتقالجانبیمایکوپالسماگالی
س��پتیکمازراهتماسغیرمستقیممیباشدکهاحتماالیکیاز
مهمتریندالیلیاستکهعلیرغمافزایشتالشهابرایکنترل

بیماری،مواردجدیدیدرهمهگیریهارخمیدهد.
دفعاتمواجههبامایکوپالس��ماگالیس��پتیکمازراهتماس
مستقیموغیرمستقیمرامیتوانبابیوسکوریتیکنترلنمود.
تنوعسویهایدرحدتوپاتوژنسیتیبخوبینشاندادهشده
اس��ت.سویههایکمترحاد)F(درفیلدبکاررفتهتاجایگزین

سویههایحادترفیلدیدرمجموعههایچندسنیشوند.
مایکوپالسماگالیسپتیکمتوانتغییرآنتیژنهایسطحی
راداش��تهتاازپاسخهایایمنیمیزبانرهایییابد.بیانمتغیر
آنتیژنس��طحیمیتوان��دتوجیهگرعفونتمزمنووضعیت

کریر،علیرغمشروعپاسخایمنیقویباشد.
انتقالعمودیوافقیمایکوپالس��ماگالیس��پتیکماغلبدر
ف��ازحادعفونترخمیدهد،هنگامیکهمقادیرارگانیس��مدر

دستگاهتنفسبهپیکبرسد.
4هفتهبعدازعفونت،انتقالعمودیبهپیکرسیده)%25-50(
وسپسبه5-3%کاهشمییابد.اگرچهدرفیلدمیزانانتقال
عم��ودیخیلیپائینبودهوپرندگانآلودهباعثمثبتش��دن

تمامگلهازراهانتقالجانبیمیشوند.
غشاهایمخاطیدستگاهتنفسیفوقانیوچشمراهورودانتقال
افقیمیباشند.انتشاردرگلهبطوراولیهازطریقریزقطراتآلوده
عطس��هوس��رفهپرندهآلودهبهپرندهدیگرمیباشد.باافزایش
عفونتدرگله،آلودگیمحیطیباالرفتهواحتماالمنجربهانتشار

غیرمستقیمازطریقفومیتهایآلودهمیشود.
4مرحلهبرایانتشاربیماریدرگلهمتصورشدهاست:

1-فازمخفی4:هنگامیکهبیماریانکوبهشدهوپاسخایمنی
دربدنمیزبانشکلمیگیرد.

2-فازاولیه5:هنگامیکهانتشارافقیآغازمیشود.
3-فازبعدی6:هنگامیکهانتشارافقیسریعمیشود.

4-ف��ارنهایی7:هنگامیکهباقیماندهگلهازنظرآنتیبادی
مثبتمیشود.

مقاومتمیزبانبهعفونتومیزانانتشاروابستهبهچندفاکتور
میباش��د.احتماالسیس��تمایمنیمهمترینفاکتوریاستکه
نتیجهمواجههبامایکوپالسماگالیسپتیکمراتعیینمیکند.
عفونتمایکوپالسماییاثرمستقیمیرویتکثیرلنفوسیتهای
BوT،انتش��ارس��یتوکینوتولیدآنتیبادیداش��تهکهداللت
برپاس��خترکیبیآنتیبادیووابس��تهبهسلولیدارد.اثرنسبی
مدیریتتولیدبرایکاهشاسترسهایوابستهبهمحیط،میزبان
وعاملمستقیماوابستهبهوضعیترفاهوعملکردپرندهمیباشد.
ه��رن��وعاس��ترسمجموع��هایازتغیی��راتبیوش��یمیاییو
فیزیولوژی��کرابهمراهداش��تهک��هاثرس��رکوبگرایمنیدارند.
فع��الس��ازیمح��وراندوکرین��ی-عصب��یمنج��ربهترش��ح
کورتیکوس��تروئیدش��دهکهفعالیتسیس��تمایمن��یراتنظیم
میکنند.لنفوس��یتهایتحریکش��دهتوسطهورمونانتشار
دهندهکورتیکوتروپینقادربهترش��حACTHبودهوبنابراین
محورفیدبکیلنفوس��یتی– نورواندوکرینیایجادمیکند.آزاد
ش��دنکورتیکوستروئیدهادرپاس��خبهاسترسکمپلکسیرابا
رس��پتورهایسلولهایلنفوئیدتشکیلدادهوسپسبههسته
آمدهتارویساختاراسیدنوکلئیکتاثیرگذارد.اگرچهاینمساله
منجربهافزایشهتروفیلهاوگرانولوس��یتهاوکاهشتعداد
لنفوس��یتهاشدهوپاس��خایمنیهومورالووابستهبهسلولی
کاهشمییابد.همچنینکورتیکوستروئیدهاباکاهشمهاجرت

ماکروفاژهاومهارفاگوسیتوزالتهابراکاهشمیدهند.
اس��ترسحالتتجمعیداشتهوهنگامیکهاثراتاسترساز
آستانهسازگاریحیوانفراترمیرود،رویعملکردحیوانتاثیر
میگذارد.س��رعترش��دهمبس��تگیمنفیبااسترسبیماری
داردلذامنطقیاس��تکهتص��ورکنیمپرندگانکوچکدرگله
استرسبیماریبیشترینسبتبهپرندگانبزرگتردرگلهدارند
)وضعی��تژنتیکیومحیطیثابتمیباش��د(.ازآنجاییکهاثر
منفیاس��ترسرویعملکردحیوانمستقیمامتناسببامیزان
اس��ترسمیباشد،توانسازگاریبااس��ترساضافهتردرگله،
برایهرفردمتغیرمیباش��د.اینمس��الهبامقایسهاثراسترس
القایی)آنتیژنتلقیحشده(رویسرعترشدپرندگاندرحاالت

مختلفاسترسینشاندادهشدهاست.
اگرچهاس��ترسبایدازآس��تانهتحملپرن��دهتجاوزکندتا
رویعملکردتاثیرمس��تقیمداش��تهباش��د،هرمیزاناسترس
ایمنوساپرسیوبودهومقاومتمیزبانراکاهشدادهوخطرایجاد

بیماریبدنبالمواجههراافزایشمیدهد.
درحضورپرندگانحساس،خطرانتشاربیماریدرگلهافزایش
م��ییابد.پرندگانآلودهبعنوانتکثیردهندههایعاملعفونی
عملکردهولذادزچالشرادرمواجههس��ایرپرندگانافزایش
میدهد.استراتژیهایکنترلبیماریبدونانجاماقداماتیبرای

کاهشاسترسکاملنخواهدبود.
درسیس��تمپرورشمتراکمکهپرن��دگاندرمحیطیکنترل
ش��دهپرورشمییابند،عملکردپرندهوابس��تهبهتوانمدیردر

جهتبرآوردهساختننیازهایپرندهمیباشد.
پتانس��یلژنتیکی)ژنوتیپ(نژادهایگوش��تیازپارامترهای
تولیدی)فنوتیپ(بدستآمدهدرشرایطتجاریفراترمیباشد.
محدودیتهایمحیطیبرایبازدهیتولیدشاملتنوعدرتغذیه،
درجهحرارت،کیفیتهوا،نوردهی،شرایطبستر،تراکم،مواجهه
بابیماریومدیریتنامناس��بسیس��تمهایتهویه،دانخوریو
آبخوریمیباشد.عدمتعادلبینگلهومحیطمنجربهانحراف
پروتئینوانرژیبهفعالیتهایمتابولیکیغیرتولیدیشدهکه
ازپتانس��یلاستانداردهایتولیدکاس��تهواغلببرهزینهتولید

میافزاید.
هرنوعاسترسفیزیولوژیکوروانیاثرسرکوبگرایمنیدارد.
اپ��یتلیومن��ایدرنتیجهتکثیرویروسواکس��ن،دوددادنبا
فرمالین،آمونیاک،پاس��خالتهابیوگردوغبارمیباشد.سیستم
3-Backyard flocks  
4-Latent phase                             6-Late phase
5-Early phase                               7-Terminal phase            
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پ��اککنندهمژهه��ادرناحیهفوقانیتنفس��ینقشمهمیدر
پیشگیریازعفونتتنفسیباپاتوژنهایتنفسیدارد.

هوایسردسلولهایمژهایرافلجکردهواثرمکانیسمهای
حفاظت��یذاتیراکاهشدادهوعفونتناحیهتحتانیتنفسرا
کاهشمیدهد.گرمکردنمحیطسالنرطوبتنسبیراکاهش
داده،تبخیرازسطوحغشایمخاطیراافزایشداده،ویسکوزیته
مخاطیراباالبردهوکاراییپاکسازیمژهایراکاهشمیدهد.
احتمالبیشتریوجودداردکهنایباریکوبرونشجوجههای

جوانبادبریتهایالتهابیواستنشاقیمسدودشود.
ارتباطقویبینبیماریتنفسیوکیفیتهوادرمحیطهای
محص��ورپرورشحیواناتوج��وددارد.پرندگانبطورمداومدر
مع��رضآلودهکنندههایهوابهف��رمگردوغبارآلیوغیرآلی،
میکروبها،اندوتوکس��ینهاوگازهایمزاحممیباش��ند.اغلب
ذراتگردوغب��اردرس��النطیورکمت��راز1ماکرومتر)%90 
بی��ن0,5و1ماکرومت��ر(میباش��ندوش��املباربولهایپر،
دبریتهایپوست،ذراتغذا،اجزایبسترومیکروارگانیسمها
میباشد.ذارتبیشتراز10ماکرومتردرمجاریبینیرسوب
کردهومنجربهانس��دادبینیمیش��ود،ذراتیکهبین5تا10
ماکرومترمیباشنددرقسمتفوقانیتنفسیحفظمیشوندو
ذراتیکمتراز5ماکرومترقادربهرسیدنبهکیسههایهوایی

وریههامیباشند.
آمونیاکمحصولدآمیناسیونیااحیایبخشنیتروژنیکود
طی��وربودهوگازفوقالعادهمحرکیبودهکهباافزایشرطوبت
بس��ترت��امقادیرباالتجمعمییابد.اگرچهآس��یبناش��یاز
مواجههبامقادیرکمآمونیاکقابلردیابینمیباش��د،مواجهه
مس��تمرباppm10منجربهتولیدفراوانموکوس،چس��بیدن
مژههاوازبینرفتنناحیهایآنهامیش��ود.افزایشترش��ح
موکوسمنجربهضخیمشدنوافزایشویسکوزیتهبسترمخاطی
میش��ودکهکاراییسیستمپاککنندهموکوسی– مژهایرا

بامشکلمواجهمیسازد.
تراکم،متغیراپیدمیولوژیکمهمیاستکهرویخصوصیات
منحنیاپیدمیک8مایکوپالسماگالیسپتیکمتاثیرمیگذارد.
درتراکم22پرنده/مترمربع،بخشصعودی9منحنیاپیدمیک
نزدیکبهعمودیاس��توداللتبرانتش��ارفوقالعادهس��ریع

مایکوپالسماگالیسپتیکمدرگلهدارد.

بیوسکوریتی)امنیتزیستی(
عفونتمایکوپالس��ماگالیس��پتیکمتنهازمانیرخمیدهد
کهارگانیس��مدرتماسمستقیمبامیزبانقرارگیرد.هررخداد
اش��تباهیکهدرپروسهتولیدکهدرسالن/سایت/فارم/مجموعه
رخدهد،نیازاستکهدرمواقعلزومبررسیشود.هرزمانیکه
خطبیوس��کوریتیقطعشود،خطرتماسبینارگانیسمعفونی
ومیزب��انوجوددارد.بهترینفرمپیش��گیریاجتنابازتماس
استامادرمواقعیکهتماسغیرقابلاجتنابمیباشد،بایستی

اقداماتزیستیانجامگیردتاخطربهحداقلرسد.
کنت��رلموف��قمایکوپالس��ماباانتخ��ابگلهه��ایعاریاز
آلودگیشروعمیش��ودزیراپیشگیریازانتقالعمودیدشوار
میباش��د.بیوسکوریتیش��دیدوسیس��تمهایتولیدیورود
وخروجهمزمان10برایپیشگیریازانتقالافقیوانتشارآلودگی

ضروریمیباشد.
علیرغمنیازباالبهامنیتزیس��تیدرشرایطپرخطریکهبا
رش��دصنعتایجادش��ده،انجامبرنامههایکنترلیمستلزمدر
نظ��رگرفتنمالحظاتاقتصادیاس��ت.درکوتاهمدت،توجیه

سرمایهگذاریدرامنیتزیستیدشوارمیباشد.
مایکوپالس��ماگالیسپتیکم2هفتهدردمایاتاقو8هفته
در4درج��هزندهمیماند.رطوب��توموادآلیتوانزندهمانی
درمحیطراافزایشمیدهندوبنظرمیرس��دکهدبریتهای

تخممرغمحافظخوبیباشند.
بقایمایکوپالس��ماگالیس��پتیکمدرمحیطش��انسانتقال
افقیرابینگلههافراهممیآورد)درداخلس��الن،ازس��النی
بهسالندیگروازفارمیبهفارمدیگر(.سیستمهایمدیریتی
ورودوخروجهمزمانتاکیدزیادیرویپاکس��ازیوضدعفونی
کاملدرهربرنامهکنترلیاریشهکنیدارند.سالنهاباید4-6
هفتهخالیگذاشتهشوندتاازانتقالآنازدورهایبهدورهبعد

جلوگیریشود.
مایکوپالسماگالیسپتیکممیتواندآنقدردرغذازندهبماند
تاباانتقالغذامنتشرشود.اقداماتمدیریتیمناسب،مخصوصا
تیم��ارحرارتیغذاوپلتکردنایناطمینانرابوجودمیآورد
کهغذاعاریازآلودگیمیباشد.احتمالآلودگیغذادرمزرعه
نیزوجوددارداگرچهش��انسعفونتازاینطریقنسبتاپائین
بوده)دزچالش��یپائین(دفعاتمواجهه)تعدادغذادهیدرروز(
باالمیباش��د.غذابخش��یازخطرمحسوبمیشودونبایداز

سالنیبهسالندیگرمننتقلشود.
گردوغبارس��النمحیطمناس��بیبرایانتق��الپاتوژنهای
تنفس��یمیباشدومایکوپالسماگالیسپتیکمنیزازاینقاعده
مس��تثنینمیباش��د.تهویهمناسبگردوغباروتراکمپاتوژنرا
کاهشدادهوفرصتانتقالافقیرادرس��النکاهشمیدهد.
گردوغباروپرهاییکهازس��النخارجمیشوندوسیلهایبرای
انتش��ارمایکوپالسماگالیس��پتیکمازسالنیبهسالندیگرواز

سایتیبهسایتدیگرمیباشند.
اغلبآببعنوانمنبععفونتنادیدهگرفتهمیشودوازمنبع
آبآلودهیابااحتمالبیشترازطریقپرندگانآلودهداخلسالن
آلودهمیشود.آبخوریهاینیپلنیزشانسانتقالافقیراکاهش
میدهنددرعینحالکلرینهکردنآبنیزخیلیموثرمیباشد.
بیش��ترینخطرآلودگیمربوطبهافرادمیباش��دازآنجایی
کهفرصتتماسباپرندگانآلودهراداش��تهورویپر،پوس��ت،
لباسویابصورتآلودگیموقتبینیمنتقلمیشوند.پرسنل
ب��هضرورتکارخودبایدازخطوطبیوس��کوریتیعبورکنندو

تماسراغیرقابلاجتنابمیسازد.
همانن��دافراد،کلی��هحیواناتنیزبعنوانوکت��ورمکانیکیو
ناقلمایکوپالس��ماگالیس��پتیکمازسالنیبهسالندیگرعمل
میکنند.دسترسیحیواناتازجملهجوندگانخطرجدیبرای

بیوسکوریتیمحسوبمیشود.
ازآنجاییکهمایکوپالس��ماگالیس��پتیکمپاتوژناختصاصی
پرندگانمحس��وبمیش��ود،درپرندگانوحشیعفونتفعال
شکلگرفتهیاحالتکریرایجادمیشود.هنگامیکهپرندگان
وحش��یامکاندسترسیبهسالنطیورمییابند،آلودگیغذاو

یاآبوآلودگیمتقاطعبوجودمیآید.
مواجههبامایکوپالس��ماگالیسپتیکملزومابهمعنیعفونت
نم��یباش��د.مقاومتمیزب��انوحدتارگانیس��مودزچالش

متغیرهایمهمیمیباشند.
درحالیکهاقداماتبیوسکوریتیمناسبدزچالشراکاهش
میدهد،مدیربهداشتیفارمبایستیرویایمنسازیموثربرای

بهبودمقاومتمیزبانتاکیدداشتهباشد.

مانیتورینگ
بررس��ی11بیماریشاملمراقبتمستمربمنظورردیابیاولیه
بیماریوکنترلمیباش��د.هدفازبررس��یMGدرگلهمادر
جلوگیریازانتقالعمودیمیباشد.ردیابیاولیهبیماریازطریق
مانیتورینگ،جزءاساسیپیشگیریازانتقالعمودیمیباشد.
گلههایمادربرایردیابیاولیهتغییراتدرش��یوع،بایستی
درفواصلمنظممانیتورشوند.تغییردرشیوعبیماریباگذشت
زماننش��انگرتغییردربروزمیباش��دکهنشانگراقداماصالحی
برایپیشگیریازانتشاربیماریمیباشد.بجزدرمواردنمونه
 8- Epidemic curve                        11-  Surveillance
9-  Ascending part
 10- All-in All-out
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ب��رداریتصادفیصحیح،نتایجرانمیتوانمعیارهایمطلق
بروزوگس��ترشبیماریمحسوبنمود،امامیتواندمعیارهای

مناسبیازاقداماتاصالحیباشند.
می��زانانتقالعم��ودیاز50%درفازحادعفونتتاکمتراز
3% درفازمزمنمتغیرمیباشد.انتقالعمودیازروز17بعد
ازمواجههدرپرندگانغیرایمنشروعمیشودودرپرندگانیکه
2واکس��نکش��تهروغنیدریافتمیکنند،تاروز82بهتاخیر

انداختهمیشود.
درجهکمونMGبستهبهدرجهاسترس،حدتسویهچالش
وعفونتتنفسیپیچیدهکنندهمتغیرمیباشد،امامیتواند6
روزنیزباشد.دراکثرهمهگیریهاپرندگانقبلازبروزعالئم،
ازنظرس��رمیمثبتمیشوند.همچنینممکناستپرندگانی
کهباس��ویهحادMGچالشمییابند،قبلازاینکهس��رمی

مثبتشوند،عالئمرانشاندهند.
روش��یکهبرایمانیتورگلهمادراستفادهمیشودبایدبقدر
کافیحساسیتوویژگیداشتهباشدتاقبلازانتقالعمودییا
حداقلقبلازهچجوجههایبالقوهآلوده،عفونتراردیابیکنند.
بعدازمواجههگلهباMGفازمخفی21-12روزهایوجود
داردک��هدرآنکمتراز5%گلهپاس��خآنتیبادیقابلردیابی
دارند.بمنظورپیشگیریازانتقالعمودی،سیستممانیتورینگ
بایس��تیق��ادرب��هردیابیعفونتدرس��طح5%وب��ااطمینان
95%باش��د.اندازهنمونه)n(کهبایدتس��تگرددتابااطمینان
99%بتوانحضورMGراباشیوع5%درگله)N(تعیینکرد،

ازمعادلهزیرمحاسبهمیشود:

n=اندازهنمونه
N=تعدادکلپرندگانموجوددرگله

d=ردیابیعفونتدرسطحموردنظر)دراینموردردیابیدر
سطح5%مدنظرمیباشد(

ب��رایپیش��گیریازورودتخمم��رغهایآل��ودهبههچری
الزمس��تکهه��ر2هفتهیکب��ارازگلهنمونهگرفتهش��ود)با
فرض100%حساس��یتبرایسیستمارزیابی(.درهچریهایی
کهسیس��تمبازبینیاجازهخروجتخممرغهایآلودهازس��تر
رامیدهد،فاصلهتس��تهارام��یتوانتا2هفتهافزایشداد
ای��نبازهزمانی،امکانکاهشان��دازهنمونهرانیزمیدهدزیرا
شیوعبیماری42-13روزبعدازمواجههبهحدود10%افزایش

مییابد)بهمعادلهباالمراجعهنمایید(.
مانیتورین��گگلهراب��رایردیابیاولیهبیم��اریمیتوانبا

روشهایمستقیموغیرمستقیمانجامداد.

غیرمستقیم
مانیتورینگغیرمستقیمشاملردیابیآنتیبادیهایسرمی
استکهدرپاسخبهعفونتایجادشدهاند.اگرچهدرابتداتست
آگلوتیناس��یوندرلولهبرایمانیتورینگگلهبکاربردهمیشد،
)RSPA(تستهایدیگریمانندآگلوتیناسیونصفحهایسریع
یاتستمهارآگلوتیناسیون)HI(واالیزانیزاستفادهشدهاند.

مستقیم
روشهایمانیتورینگمستقیمبرمبنایردیابیمایکوپالسما
گالیس��پتیکمیابخشیازآنمیباش��د.اگرچهاینروشها
بعنواناستانداردتشخیصMGمحسوبمیشوندامابواسطه
اینکهزمانبروپرهزینهمیباشند،بندرتاستفادهمیشوند.
اینروشهاش��املجداس��ازیوشناس��اییارگانیسممسبب،

روشهایبرمبنای
میباشند.

ایمنسازی
هنگام��یک��هپرن��دگاندرمراحلاولی��هزندگیآل��ودهبه
سویههایحادمایکوپالسماگالیسپتیکممیشوند،درمقایسه
باپرندگانیکهدردورهتخمگذاریآلودهمیشوند،میزانانتقال
عم��ودیکاه��شمییابد.اگرچهدرج��هایازمقاومتبدنبال
عفونتایجادمیشود،بسیاریازپرندگانبعدازبهبودکریرهای

تحتبالینیمیشوند.
درابتدامواجههکنترلش��دهباس��ویهفیلدیمایکوپالس��ما
گالیس��پتیکمقبلازشروعتخمگذاری،بعنوانوسیلهایبرای
کاهشاثرعفونتطبیعیطیتخمگذاریمحسوبمیشد.هر
چنداینکارحساس��یتبهسایرپاتوژنهایتنفسیراافزایش
خواهدداد،حالتکریرایجادکردهوبجایریشهکنیمنجربه

بقایعفونتمیشود.

واکسنهایغیرفعال
واکسنهایغیرفعالازاوایلدهه1980رواجیافتند.اگرچه
بطوراولیهدرگلههایتخمگذاربرایپیش��گیریازافتتولید
اس��تفادهشد،بعدابرایکاهشانتقالعمودیدرگلههایمادر

گوشتیبکاربردهشد.
اگرچهایمنس��ازیباباکتری��نرانمیتوانبهتنهاییبرای
ریشهکنیمایکوپالسماگالیسپتیکمبکاربرد،بخشمهمیاز
برنامهکنترلیمحسوبمیشود.پرندگانواکسینهچالشیافتهبه
سهولتبامایکوپالسماگالیسپتیکمبیماریزاآلودهشد،بنابراین
انتقالازتخموانتشارجانبینیزرخمیدهد.میزانکلونیزاسیون
وانتقالعم��ودیکاهشیافتهوپرندگانبخوبیدربرابرعالئم
بالینی،ضایعاتوافتتولیدحفاظتداش��تند.چندینباکترین
ادجوان��تداربصورتبصورتتجاریموجودبودهاماگرانبوده
وتجویزآننیزدشوارمیباشدزیراالزماست2باروبهفاصله
6-4هفتهتجویزشوند.واکسنهایسابیونیتحاویپروتئین
هایس��طحیمایکوپالسماگالیسپتیکمتوجهاترابهواکسن

هایکشتهبازگرداندهاست.

واکسنهایزنده
تحقیق��اتدرجهتابزاره��ایموثرتردرریش��هکنیمنجر
بهش��کلگیریواکس��نهایزندهشد.مش��کلتوسعهواکسن
زندهایبودکهبرایتحریکپاسخایمنیمحافظتیبقدرکافی

حدتداشتهباشدامامنجربهانتشارنیزنشود.

سویهFکانکتیکوت
س��الیانمتمادیواکسنسویهFکانکتیکوتبرایکاهشاثر
اقتصادیبیماریاس��تفادهمیشد.در1980،مشخصشدکه
مزایایاس��تفادهازواکسیناسیونپرندگان18-8هفتهباسویه
Fازطریقآبآش��امیدنیوج��وددارد.تولیددرپرندگانایمن
ش��دهبخوبیپرندگانواکس��ینهنش��دهغیرآل��ودهنبود.چنین
نتیجهگیریشدکهسویهFبایدتنهادرصورتیاستفادهشود

کهخطرعفونتاز60%تجاوزمیکند.
سالمتواکسن15موردتردیداستازآنجاییکهانتقالافقی
وعمودیس��ویهFرخدادهوبیماریزاییباالییدربوقلمونها
دارد.تماسبرایانتش��ارس��ویهFدرگلههایماکیانضروری
است.بنابراینخطرانتشاربهفارمهایمجاورمحدودمیباشد.
توانانتشارجانبیسویهFدرگلههایماکیانمزیتمحسوب
میشودزیراتکنیکهایواکسیناسیونگروهیارزانمیتواند
اس��تفادهش��ود.بعالوه،واکسیناس��یونطوالنیمدتدرمزارع
چندسنیمنجربهجایگزینیسویهفیلدیباسویهFمیشود.
اگرچهواکسیناس��یونقطرهچش��میباس��ویهFدرسن6
هفتگ��ی،میزانکلونیزاس��یوندردس��تگاهتنفس��یفوقانیرا
کاهشمیدهد،قادربهپیشگیریازعفونتبعدازچالشسویه
12- Polymerase Chain Reaction                 15-Vaccine safety
13-Restriction Fragment Length Polymorphism
 14-Random Amplified Polymorphic DNA
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ازناتوان��یآنتیبیوتیکهادرپاککردنعفونتمیباش��د.
چندیناستراتژیدرمانیبرایمحدودساختنانتقالعمودی،
جلوگی��ریازعفونتگلهواصالحعملکردگلهدراثرعفونت

مایکوپالسماگالیسپتیکمموجودمیباشد.
اگرچهمایکوپالسماهابهآنتیمیکروبیالهاییمانندپنی
س��یلینکهرویس��نتزدیوارهس��لولیاثرمیگذارندمقاوم
میباشند،چندگروهازآنتیبیوتیکهاازجملهماکرولیدها،
inوin vitroتتراس��یکلینهاوفلوروکینول��ونهافعالیت

vivoدارند.
خصوصیاتخاصونیازمندیهایرش��داینارگانیس��مها
تستحساس��یتin vitroراپیچیدهمیسازدامامقاومت
ب��هآنتیبیوتیکهایمعمولنش��اندادهش��دهاس��ت.در
درمانهایگروهیمقاومتآنتیبیوتیکیبهسرعتایجادمی
شودودرشرایطin vitroنیزنشاندادهاست.پاسخفیلدی
بهدارولزوماباپاس��خحساس��یت/مقاومتin vitroیکسان
نمیباشدزیرادرزماندارودرمانیاینامکانوجودنداردتا
بیناثرمادهضدمیکروبیرویمایکوپالس��ماگالیسپتیکمبه

تنهاییومهاجمینثانویهتفکیکشود.
ای��نامکانوجودداردتابااف��زودن50گرمتایلوزین/تن
درغ��ذایابتدایدورهتخمگ��ذاریتازمانپیکو25گرم/
ت��ندرادامهدورهتولی��د،اثراتعفونتمایکوپالس��ماگالی
س��پتیکمرادرکاه��شتخ��مم��رغدرتخمگذاره��اکاهش
دهیم)بهنصفبرس��انیم(.اضافهکردناسترپتومایسین،دی
هیدرواسترپتومایس��ین،اکسیتتراسیکلین،کلرتتراسیکلین،
فلوروکینولون،اریترومایسینیاتایلوزیندرجیرهمرغانمادر
گوشتی،میزانانتقالعمودیمایکوپالسماگالیسپتیکمرا

کاهشمیدهد.
غوط��هوریتخممرغب��ااختالففش��اردرمحلولآنتی
بیوتیکیمناس��بوتزریقتخممرغدرروز18یابهتنهایی
ی��ابصورتترکیبیمیتواندبرایکاهشانتقالعمودیبکار
بردهشود.اینروندهاتاثیرمنفیرویجوجهدرآوریداشته

وبطورکلیمنجربهحذفانتقالعمودینمیشوند.
زمانیکهاحتمالانتقالعمودیدرگوشتیهاوجوددارد،
گلههارامیتوانبصورتپروفیالکتیکدر5-3روزنخست
زندگیو5-3روزدیگردرزمانواکسیناسیونمجدد)14-21

روزگی(بیمارینیوکاسلدرماننمود.
کنترلمایکوپالس��ماوریش��هکن��یآننیازمندرهیافت
هوش��مندانهایبرمبنایبیوس��کوریتی،واکسیناسیونودر

برخیموارداستفادهعاقالنهازآنتیبیوتیکهامیباشد.

وضعیتکنونیدرایران
درح��الحاض��رتنه��اواکس��نMSبرایپیش��گیریاز
عفون��تهایمایکوپالس��ماییوجودداردوواکس��نیبرای
پیش��گیریوکنترلعفونتمایکوپالسماگالیسپتیکممجوز
ورودرادریافتنکردهاس��ت.البتهبحثهایجدیدررابطه
باورودایننوعواکس��نهادرجریاناس��ت.مش��کلعمده
واکسنهایمایکوپالسماییمانیتورینگعفونتدرگلههای
مادروجوجههاییکروزهآنهامیباشد.درگلههایواکسن
خوردهنیزمانندگلههایآلودهتیترمثبتخواهدشد.البتهامکان
تمایزایندوحالتنیزوجودداردامازمانوهزینهاضافهتری
میطلبد.واکس��نمایکوپالسماگالیس��پتیکمبرایمرغان
تخمگذاردرایرانمصرفشدهاماگزارشمستندیدررابطه

باعملکرداینواکسنهامنتشرنشدهاست.

منابع:
-Stephan Richart collet,Monitoring broiler breeder flocks    

for mycoplasma gallisepticum after vaccination with ts ,11-
2005,university of Pretoria

- Kleven stt, control of mycoplasma infections in 
commercial poultry,aviandisease,74-367:)3(52,2008

.

فیلدینمیباش��د.ایمنسازیباسویهFجلویانتقالعمودی
رانمیگیرد.

اگرچهواکس��نس��ویهFمزایاییدارد،درمقایسهباواکسن
هایغیرفعالمعایبینیزدارد:

1-ماکیانعاریازمایکوپالس��ماگالیس��پتیکمتخمگذاری
بهترینسبتبهماکیانایمنشدهباسویهFدارند.

2-س��ویهFح��دتباالی��یب��رایجوج��هه��ایج��وانو
جوجههایگوشتیدارد.

3-سویهFدربوقلمونهاکامالحادمیباشد.
4-سویهFقادربهانتشارافقیمیباشد.

5-سویهFدرمواجههباسویهحادمایکوپالسماگالیسپتیکم،
جلویانتشارعمودیرابطورکاملنمیگیرد.

موتانتهایحساسبهحرارت
اگرچهسویههایموتانتحساسبهحرارتقادربهکلونیزه
ش��دندردستگاهتنفسیفوقانیمیباشندامادردمایقسمت
تحتانیوکیسههایهواییزندهنمیمانند.کلونیزاسیونقسمت
فوقانیتنفسپاسخایمنیقویایجادکردهدرحالیکهجلوی

آسیببهناحیهتحتانیوانتقالعمودیرامیگیرد.
درابتداتصورمیش��دکهواکس��نهایزندهتخفیفحدت
یافت��هبابلوکیارقابتبرس��رمحلهایاتصالجلویعفونت
فیلدیرامیگیرندامابنظرمیرس��دکهحفاظتدراثرپاسخ
ایمنیمناس��بایجادشدهدراثرکلونیزاسیونسویهواکسندر

قسمتفوقانیتنفسبوجودمیآید.
تنهایکباراستفادهازts-11یا85/6ضروریاستوپرندگان
بایدحداقل3هفتهقبلاززمانمواجههموردانتظارواکس��ینه
ش��وند.واکسیناس��یونهمزمانپرندگانباس��ایرواکسنهای
تنفس��یایمنمیباشد.گزارش��یازکلونیزاسیوناوویداکتیا

انتقالعمودیوجودندارد.
همانندسایرواکسنهایزنده،نگرانیهاییدرموردسالمتی
اینواکسنهاوجوددارد.هموارهاحتمالبازگشتحدتوانتشار

بهگلههایغیرهدفوجوددارد.

11-ts
ts-11سویهموتانتشیمیاییزندهایاستکهبرایحساسیت
بهحرارتدراسترالیاتوسعهیافتهاست.موتانتts-11درطول
زندگیگلهدردستگاهتنفسیفوقانیپایدارماندهوایمنیایجاد
میکند.اگرچهتحریکمداومسیستمایمنیبرایحفاظتدر
برابرچالشس��ویهفیلدیضروریاس��ت،پاسخمثبتدرتست

آگلوتیناسیونصفحهایایجادمیکند.
س��ویههایts-11و85/6نس��بتبهسویهFواکنشهای
پسازواکسنخفیفتر،پاسخهایایمنولوژیکضعیفترایجاد
کردهوبقایکوتاهتریدردستگاهتنفسدارند.ماکیانواکسینه
باسویهFبعدازچالشباسویهحادRکمترینوخفیفترین

ضایعاتکیسههایهواییراایجادمیکنند.
ارتب��اطپیچی��دهایبی��نعفون��تزای��ی،پاتوژنس��یتیو
ایمنوژنیسیتیسویههایمایکوپالسماگالیسپتیکموجوددارد.
میزانحفاظتایجادشدهدراثرواکسنزندهمایکوپالسماگالی
س��پتیکممرتبطباحدتواکسنمیباشد.واکسنهایحادتر
س��ویهFسطوحباالتریازآنتیبادیهایدرگردشنسبتبه
س��ویههایواکسنیکمترحادts-11و85/6ایجادمیکنند.
حفاظتموضعیIgAتوس��طس��لولهایاپیتلیالتنفس��ی
میتوان��دنقشمهمیدرحفاظتبرعلیهمایکوپالس��ماگالی

سپتیکمداشتهباشد.

دارودرمانی
دارودرمانیبهتنهاییقادربهریشهکنینمیباشدکهناشی
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گیاهان دارویی 

مقدمه
کاربردگیاهانداروییازدیربازدرایرانودیگرکش��ورهابینمردم
رایجبودهودرزمانهایمختلفمصرفآندستخوشتغییراتزیادی
گردیدهاست.درسالهایاخیر،مردمایرانوهمچنینسایرکشورهای
جهانتوجهخاصیبهاس��تفادهازگیاهانداروییبرایدرمانبعضیاز
بیماریهانمودهاند.ازآنجاکهانسانجزئیازطبیعتاستبطورمسلمِّبرای
هربیماری،طبیعت،گیاهمداوایآنراعرضهکردهاست.انسانهرچه
بیشتربهطبیعترویآوردوبهآننزدیکترشود،ازنعماتآنبیشتر
بهرهبردهوسریعتر،بهترومطمئنتردرمانمیشود.گیاهاندارویی
ازارزشواهمیتخاصیدرتامینبهداش��توس��المتجوامعهمبه
لحاظدرمانوهمپیشگیریازبیماریهابرخورداربودهوهستند.این
بخشازمنابعطبیعیقدمتیهمپایبش��رداش��تهویکیازمهمترین
مناب��عتامینغذاییوداروییانس��انهاوحیواناتدرطولنس��لها
بودهاند.ازنقطهنظرتاریخی،گیاهاناهمیتفراوانیدرتوس��عهجوامع
داشتهاندوتحقیقاتوسیعیبراییافتنفرآوردههاوموادطبیعیدارویی
گیاهیدرطولتاریخانجامش��دهامانکتهحائزاهمیتاینجاس��تکه
تنه��اکمتراز10%ازمجموع250000گونهگیاهیجهانبرایبیش
ازیکعملکردزیستشناختی،شناسائیومورداستفادهقرارگرفتهاند.
بهعبارتدیگربراس��اسآمارهایمنتشرشدهتوسطسازمانبهداشت
جهان��ی)WHO(،تنهابین35تا70هزارگونهگیاهداروییدرطول
زمانبرایحداقلیکیاچندبارموردمصرفقرارگرفتهاست.درحال
حاض��ر،25%ازداروه��ایموجود،منش��اگیاهیدارن��دوایندرحالی
اس��تکهپتانسیلتولیدداروهایگیاهیدرطبیعتبسیارباالمیباشد.
داروهایگیاهیدراشکالبسیارمتنوعیدرتمامیگروههایانسانیو
حیوانیقابلاستفادهمیباشندوبهطرقمختلفازقبیلپودر،عصاره،
اس��انس،کپس��ولوقرص،پمادوکرم،لوس��یونوبخورتهیهومورد

مصرفقرارمیگیرند.
گرایشعمومیجامعهبهاس��تفادهازداروهاودرمانهایگیاهیو
بطورکلیفرآوردههایطبیعیبهویژهدرطیسالهایاخیرموردتوجه
جدیپزشکانودامپزشکاندرسراسرجهانقرارگرفتهاستمخصوصادر
شرایطیکهتولیدمحصوالتارگانیکوبهدورازموادشیمیاییطرفداران
بسیاریپیداکردهاست.مهمترینعللروندروبهرشداستفادهازگیاهان
دارویی،اثراتمخربوجانبیداروهایش��یمیاییازیکطرفوایجاد
آلودگیهایزیس��تمحیطیکهکرهزمینراتهدیدمیکندازس��وی
دیگربودهاس��ت.مصرفطوالنیمدتداروهایش��یمیایییادربرخی
مواردمصرفمقطعیاینداروهاممکناستعوارضجانبیبرجایگذارد
کهحتیازخودبیماریخطرناکترباشد.همچنیناستفادهمداوم،بی
رویهونادرستداروهایشیمیاییممکناستباعثمقاومشدنعامل
بیماریهادرمقابلایننوعداروهاشود،درنتیجهبیمارانبایدبهسوی
داروهایقویترکههرروزبانامهایجدیدارائهمیگردند،رویآورند.



pharm.D گرد آوری و تنظیم: دكتر مریم ربیعی
                                                     )عضو R&D كیمیا فام(
Dr . rabiei@kimiafaamgroup.com
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اثربخشیگیاهاندارویی
گیاهانداروییگیاهانیهستندکهیکیابرخیازاندامهای
آنهاحاویمادهموثرهمیباشد.اینمادهکهکمتراز1 % وزن
خش��کگیاهراتش��کیلمیدهد،دارایخواصداروییموثر
برموج��وداتزندهاس��ت.ارزشیکداروبس��تگیبهموادموثر

موجوددرآندارد.
اثربخش��یگیاهانداروییبهکاش��ت،داش��توبرداش��تاین
گیاهانونحوهآمادهس��ازیداروهایگیاهیبس��تگیدارد.در
ارتقاکیفیتگیاهانداروییوحفظموادموثرهداروعواملزیر

نقشبهسزائیدارند:
1-جم��عآوریم��وادداروییازمنابعطبیع��یصحیحدرزمان

مناسبوبهروشدرست
2-آم��ادهک��ردنگیاهانجمعآوریش��دهبهوس��یلهعملیات

تمیزکردن،خشککردنوغربالکردن
3-نگه��داریموادداروییتمیزوخش��کش��ده،جلوگیریاز
آلودهش��دنآنهاباموادخارج��ی،رطوبتقارچها،فضوالت

حیوانیوحشرات
مواردیکهباعثکاهشاثربخشیگیاهودرنتیجهتقلیلخواص

درمانیگیاهمیشودشامل:
الف-کشتدرزمینیکهازنظرموادخاصموردنیازگیاه،

دچارکمبودباشد.
ب-ع��دممب��ارزهصحیحب��اآفاتوبیماریهایگیاهان
کش��تش��دهکهاغلبموجبکاهشموادموثرهگیاهیاتغییر

نسبتترکیباتمفیدگیاهمیگردد.
ج-رعایتنکردنزمانمناسببرداشت)برحسبوضعیت

هواوساعاتروز(
د-خش��ککردنگیاهدرش��رایطنامناسب)ازنظردرجه
حرارت،مدتزمانخشککردنیاسرعتخشککردنو...(

ه-عدمنگهداریصحیحوبس��تهبندیمناس��ب)فرِّاربودن
برخیترکیبات،آلودگیگیاهبرداشتشدهبهقارچیاباکتریو...(
و-تقلباتدارویی)برخیازاوقاتبهعمدیاغیرعمدی،گیاهی
بهعنوانگیاهدیگربهصرفداشتنظاهرمشابهفروختهمیشود
واینمس��الهعالوهبراینکهدرس��طحگونهگیاهی،بهفراوانی،
اتفاقمیافتد،گاهیدرحدجنسگیاهنیزصورتمیگیرد(

نگهداریوحفظصحیحموادداروییگیاهییکیازعواملمهم
درحف��ظوارزشموادداروییمیباش��د.انبارهایمواددارویی
بایدکامالضدحریق،ازجنسفوالد،بتونیاآجرس��اختهش��ده
باشند،نس��بتبهگرما،رطوبت،نور،اکس��یژنموجوددرهواو
حش��راتنفوذناپذیرباشند.ازاینرو،الزماستانبارهایمواد
داروییخش��کوتاریکباش��ندوعملتهویهبهوس��یلههوای

خشکدرآنهابهخوبیانجامگیرد.

ترکیباتمهمگیاهاندارویی
هرمادهکهدرگیاهیپیدامیشودداراینقشخاصیدرآن
میباشد.اینمادهمیتوانددرساختمانگیاهبرایانجاماعمال
حیاتیبکاررفتهباشدویامیتوانددرساختارخواصفیزیکیو
شیمیاییگیاهنقشداشتهباشد.درزیربهنقشبعضیازترکیبات

مهمموجوددرگیاهانداروییاشارهشدهاست.
1-روغ��نهایمعط��ر:موادمعطر،ضدعفون��یکننده،محرک
اشتها،هضمکنندهغذا،ضددرد،ضدنفخمعدهورودهوضد

اسپاسمعضالنیمیباشند.
2-آلکالوئیده��ا:ان��واعموادمخدرازجمل��همرفین،کدئینو

کوکائیندرش��مارآلکالوئیدهاهستندوهرکدامنقشمخصوص
ومعیندردرمانبیماریهادارند.

3-موادپروتئینی:موادپروتئینیازترکیباسیدهایآمینهایجاد
شدهاندونیمیازاسیدهایآمینهراکهانسانقادربهسنتزآنها

نیستبایدتوسطتغذیهگیاهیوجانوریتامیننماید.
4-موادتلخمزه:بس��یاریازگیاهاندارایمزهتلخمیباش��ند
مانندکاس��نیکهخواصداروییودرمان��یدارد.موادتلخمزه
غیرسمیمحرکاشتهابودهوتحریککنندهبسیاریازاندامها

برایفعالیتبیشترمانندکبدوکیسهصفراهستند.
5-فالونوئیده��ا:فالونوئیده��اموادموثریهس��تندکهعمدتا" 
درگیاهانعالییافتمیش��وند.اینموادانواعسمومدربدنرا

خنثیمیکنند.
6-م��وادلع��ابدار:وظیف��هاینمواداتصالب��همایعاتبودهو
همچنینموجبکاهشکلسترولخونمیشوند.گیاهاسفرزه

وبارهنگ،غنیازموادلعابدارمیباشند.
ازدیگرم��وادموجوددرگیاهانداروییم��یتوانبهویتامینها،

اسیدهایگیاهیوقندهااشارهکرد.

رابطهگیاهانداروییوبیماریها
هرخاکوآبوهوایی،بسترانواعگیاهانداروییمیباشد.
هم��هگیاه��اندرهمهجانمیرویندوحکم��تخلقتدراین
استکههرجابیماریهست،قطعانوعگیاهداروییآننیزیافت
م��یش��ود.ازطرفیهم��هگیاهانداروییدری��کفصلخاص
نمیرویند.هنوزکسیرابطهبینشیوعبیماریدریکفصلیا
یکزمانووفورگیاهانداروییآنفصلراجستجونکردهاست،
ولیمیدانیمکهبسیاریازبیماریهادرفصلخاصشیوعپیدا
میکنندوبعضیازگیاهانداروییشناختهشدهوناشناختهنیز

درهمانفصلبهوفوریافتمیشوند.
محقق��اندردانش��گاهکائوژیونگتایوانعواملش��یمیایی
ضدوی��روسقدرتمن��دیدرگیاهمحلیایرانیکش��فکردهاند
ک��همیتوانددرازبینب��ردنویروسجدیدآنفلونزاموثرواقع
شود.بهگزارشخبرگزاریمهر،دانشمنداندردانشگاهپزشکی
کائوژیونگدرتایواندریافتهاندریش��ههایگیاهیکهدرس��ال
1918برایمقابلهبااپیدمیآنفلونزایاس��پانیاییمورداستفاده
قرارمیگرفتهاستمیتواندآنتیویروسطبیعیتولیدکندکه
ق��ادربهازبینبردنویروسH1N1)عاملآنفلونزایخوکی(
میباشد.گیاهFerula Asafetidaبانامسنتیآنغوزهکهاز
گیاهانوحشیوسنتیایراننیزبهشمارمیرودازبویبسیار
نامطبوعیبرخورداراس��تومعموالدرایران،افغانس��تانوچین
بهوفوریافتمیش��وند.درآزمایشموادشیمیاییکهازعصاره
ش��یرهاینگیاهبهدستآمدهاستدانشمنداندریافتندبرخی
ازموادش��یمیاییموج��وددراینگیاهتوانای��یباالییدرازبین
بردنویروسH1N1داشتهونسبتبهداروهایآنتیویروس
معمولازقدرتباالتریبرخوردارند.بهگفتهمحققاناینگیاه
تاریخچهایدرازمدتدرطبس��نتیایرانوچینداشتهودر
ردهایازگیاه��انق��رارداردکهازبی��شاز230خصوصیت
درمانیطبیعیبرخورداراس��ت.دانشمندانازاستفادهازریشه
اینگیاهبهمنظورمقابلهبااپیدمیآنفلونزایاسپانیاییدر1918
آگاهبودندوبرهمیناساستصمیمگرفتندتاثیراتآنتیویروس
اینگیاهراموردبررسیقراردهند.بااستفادهازاینگیاهمحققان
موفقبهکش��فچندینعاملقدرتمندآنتیویروسش��دندکه
میتواندویروسH1N1رانابودکند.براساسگزارشفاکس
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دا Naturalنیوز،باتوجهبهگزارشاینمطالعاتکهدرنش��ریه
productsمنتشرش��دهاس��تمحققانامیدوارندباکمکاین
عواملشیمیاییبتواننددارویجدیدیرابرایمقابلهبااپیدمی

آنفلونزایخوکیسال2009ارائهدهند.

بررسیتعدادیازگیاهانداروییپرمصرفدرایران
اطالعاتمربوطبهچندگیاهداروییپرمصرفورایجدرایران
کهجهتدرمانبیماریهایمربوطبهانس��انوداماس��تفاده

میشودبهشرحزیرمیباشد:

)Ginkgo(جینکو
Ginkgo Biloba:نامعلمی

مشخصات:
درختیمتوسطتابزرگکهبرگهایسبزرنگبادبزنیشکل
داردکهبهصورتدس��تههای5-4تاییبادمبرگهایجداگانه
به��ممتصلمیباش��ند.برگگیاهبابلوغازوس��طازهمجدا
میش��ودومیوههایفندقیش��کلبهص��ورتدوتاییمابین

برگهادیدهمیشوند.

پراکندگی:
اینگیاه،بومیچینمیباش��دودرژاپننیزیافتمیشود

ولیدرایرانوجودندارد.

موادمؤثره:
ازبخشهایمورداستفادهاینگیاه،برگهامیباشندکه
دارایترکیباتشیمیاییجینکولیدها،لوتئولینوپروانتوسیانیدن

میباشند.

خواصدرمانی:
1-گیاهجینکوبااثراتآنتیاکسیدانیموجبکاهشرادیکالهای
آزادودرنتیج��هکمش��دنتجمعپالکتیوبهبودمتابولیس��م
سلولیگردیدهوروندپیریوتصلبشرایینراعقبمیاندازد.
2-اینگیاهتعادلبینپروستاس��یکلین1وترومبوکسانA22را
برقرارنمودهلذاباعثپیش��گیریازبروزپالکتصلبشرایینو
افزایشخونرس��انیبهبافته��ابخصوصدرمغزواندامهای

تحتانیمیگردد.
3-گی��اهجینکواث��رحفاظتیازجدارگلبولقرم��زرابرعهده
داش��تهدرنتیج��هعمرگلبولقرمزراافزای��شدادهومنجربه

بهبوداکسیژنرسانیبافتیمیگردد.
4-جینکوهمچنینبهس��لولهایمغزیبرایبهرهوریبیشتر

ازگلوکزکمکنمودهوباعثافزایشانرژیمغزمیش��ود.این
عملدربهبودوسرعتبیشترتبادالتامواجمغزینقشداشته

وجهتافزایشحافظهکوتاهمدتمؤثرمیباشد.

مواردمصرفدرانسان:
دارویجینک��ودردرمانناراحتیهایگردشخونبهویژه
نارسائیخوندرمغزکهسببازدستدادنقدرتحافظه،وزوز
گوش،اختاللهوش��یاری،سردردوافس��ردگی)بویژهدرافراد
مسن(میگرددموثرمیباشد.اینداروروندجریانخونرااز
طریقتقویترگهایخونیوکاهشچس��بندگیپالکتهای
خونبهبودبخشیدهونهتنهابهبهبودروندجریانخونبهمغز
کمکمیکندبلکهباعثافزایشجریانخونبهاندامهاش��ده
ودرپیشگیرییادرمانبیماریهایقلبیوسکتهمغزیموثر
واقعمیشود.مهمتریناستفادهدرمانیازمحصوالتگیاهجینکو
درجلوگیریازفراموش��یاس��تامابایددانستایندارودرمان
کنندهقاطعنیستوفقطمیتواندسرعترسیدنبهفراموشی

راکاهشدادهویابهتأخیراندازد.

مواردمصرفدردام:
درحالحاضراس��تفادهازگیاهجینک��ودرحیواناتمتداول
نیس��تولیعملکردجینکوتوسطتعدادیازدامپزشکهابرای
درمانحیواناتب��اعالئمکاهشعملکردمغزیکهمعادلزوال
مغزیبزرگساالندرانسانمیباشدموردبررسیقرارگرفتهاست.

عوارضجانبی:
عالئمخفیفگوارش��ی،س��ردرد،س��رگیج��ه،تپشقلبو

حساسیتهایپوستی

تداخالتدارویی:
مصرفهمزماندارویجینکوباداروهایضدانعقادخوناز
قبیلآس��پیرین،وارفارین،هپارینو...منجربهافزایشاحتمال

خونریزیمیگردد.

)Milk thistle(خارمریم
silybum  marianum:نامعلمی

مشخصات:
گیاهیدوس��اله،بدونکرک،بارنگس��بزم��ات،خارداربا
ش��اخههاینس��بتاضخیم،برگهایبزرگودارایلکههایی

دراطرافرگبرگها



1-پروستاسیکلینهورمونحفاظتیوعاملاتساعیاگشادنمودنعروقبودهومانعتجمعپالکتیمیشود
2-ترومبوکسانA2عاملتنگیعروقومسببتجمعپالکتهامیباشد
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پراکندگی:
گیاهخارمریمدرگنبدکاووس،کالردش��ت،درههراز،دشت

مغان،شوش،رامهرمز،ایذهوکازرونیافتمیشود.

موادمؤثره:
قس��متمورداس��تفادهدراینگیاهدانهوبرگمیباش��د.
خارمریممحتویفالوانولیگنانهامانندس��یلیبین،س��یلی
کریس��تین،سیلیدیانینومشتقات2و3دهیدرومیباشدو

مجموعهاینفالوانولیگنانهاراسیلیمارینمینامند.

خواصدرمانی:
1-افزایشقدرتنوسازیسلولهایکبدی:اینعملازطریق
افزایشفعالیتآنزیمRNAپلیمرازدرهستهسلولیکهموجب
تحریکسنتزپروتئینهایریبوزومیشدهاعمالمیگرددکه
بهنوبهخودقدرتنوسازیسلولهایکبدراافزایشمیدهد.
2-کاهشواکنشه��ایالتهابی:کاهشواکنشهایالتهابیاز
طریقمهارتش��کیللوکوترینهاکهازعواملالتهابزادربدن

میباشنداعمالمیگردد.
3-اثرآنتیاکس��یدان:س��یلیمارینبعنوانیکآنتیاکسیدان

عملنمودهورادیکالهایآزادسمیراازبینمیبرد.

مواردمصرفدرانسان:
سیلیماریندردرمانانواعهپاتیتحادومزمنموثربودهو
اثرچشمگیریبرکاهشپارامترهایافزایشیافتهکبدیمانند

سطحبیلیروبینوسرموآنزیمهایکبدینشانمیدهد.

مواردمصرفدردام:
عملک��ردگی��اهخارمریمدردامبهطورعمدهبررویکبدو
کیسةصفرابودهودردرمانبیماریهایهپاتیت،سیروزکبدیو
التهابکیسةصفراموثرمیباشد.اینگیاهداروییسببافزایش
تولیدصفراشدهوکبدراازاثرمخربسموموتوکسینهاحفظ
مینماید.همچنینگیاهخارمریمبرایافزایشتولیدش��یردر

مادرانشیردهوحیواناتپستاندارموثرمیباشد.

عوارضجانبی:
عوارضجانبیگزارششدهدررابطهبااینگیاهداروییشامل

اختالالتمختصرگوارشیواثرملینمالیممیباشد.

تداخالتدارویی:
تداخالتداروییدررابطهبااینگیاهدارویییافتنشدهاست.

)Valerian(سنبلالطیبیاوالریان
valeriana  officinalis:نامعلمی

مشخصات:
گیاهیاس��تعلفیوچندس��الهکهساقهآنبطورعمودی
ت��اارتفاعدومترب��االمیرود.اینگیاهبهصورتوحش��یدر
جنگلهایکمدرخت،درحاشیهجویبارهاوگودالهامیروید.

پراکندگی:
گیاهسنبلالطیبدربیشترمناطقآسیاوایرانکشتمیگردد.



موادمؤثره:
قس��متمورداس��تفادهدرگی��اهوالریانریش��هوریزومآن

میباشدوموادموثرهدرآنهاعبارتنداز:
الکالوئیدهاشامل:والرین،والریانین،والتراتوایزووالترات.

وروغنهایفرارشامل:آلفاوبتاپینن،کامفن،بورنئول،اوژنول،
ایزواوژنول،والرنالواسیدوالرنیک

خواصدرمانی:
آثارآرامبخش:اس��یدوالرنیکموج��وددرروغنهایفرار
والریانآنزیمیکهمسئولکاتابولیسموتجزیهGABA3است
رامهارنمودهوموجبافزایشغلظتGABAدرنسوجمغزی
میش��ود.افزایشغلظتGABAدرمغز،فعالیتهستههای
مختلفمغزراکاهشدادهوموجببروزآثارآرامبخشمیشود.

مواردمصرفدرانسان:
ازمهمتری��نخواصداروییوالریانخاصیتضداسپاس��مو
آرامبخ��شب��ودنآناس��ت.ای��نگیاهب��اداش��تنخاصیت
ضدتشنجی،دررفعناراحتیهایعصبیوکاهشصرعمفیداست.
سنبلالطیبسردردهایمیگرنیرابرطرفمیکندواستفاده

ازاینگیاهبرایرفعدردوگازمعدهتوصیهمیشود.


مواردمصرفدردام:
آثارآرامبخشوالریاندرحیواناتبهخوبیبهاثباترسیده
وای��نآثارمربوطبهروغنهایفراروالرنال،اس��یدوالرنیکو
والپوتریاتمیباشد.اس��یدوالرنیکیکدارویتضعیفکننده
عموم��یاعصاببودهواثرش��بیهفنوباربیت��الرویمغزظاهر
میس��ازد.همچنی��نوالریاندرکاهشگازمع��ده،اضطرابو
هیجان،دردهایمعدهواختالالتگوارشینقشبهسزاییداشته
واثرخوابآوریآندرحیواناتیکهشبهابهسختیبهخواب

میروندمثمرثمرمیباشد.

عوارضجانبی:
عوارضجانبیبرایاینگیاهداروییتابهحالگزارشنشده
است.والریانیکگیاهبیخطربودهوتوسطادارهنظارتبرامور

غذاودارویآمریکاموردتأییدقرارگرفتهاست.

تداخالتدارویی:
اثروالریانرویسیستماعصابمرکزیتوسطسایرداروهای

آرامبخشتشدیدمیگردد.

GABA-3یاgamma-aminobutyric acidمهمترینمادهشیمیاییمهارکنندهدرسیستمعصبیمرکزیپستاندارانمیباشد
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•  مواردمصرفدردام:
سیردرحیواناتبرایاثراتضدمیکروبی)بدلیلترکیبآلیین
کهدرحضورآنزیمآلینازبهآلیس��ینتبدیلمیشود(وبهبود
عملکردگوارشی)بدلیلافزایشترشحصفرا(موردمصرفدارد.
سیرهمچنینکاهشدهندهفشارخون)موثردردرمانسگها
بامش��کالتقلبیوگربههابامش��کالتکلیوی(،ضداسپاسم
وموثردرعفونتهایتنفس��یمیباشدودرکاهشکلسترول،

قندخونوگازمعدهنقشدارد.

•  عوارضجانبی:
بویبد،اسهال،حساسیت)بیشتردرمصرفموضعی(،تحریک

مخاطمعدهوافزایشاحتمالخونریزی

•  تداخالتدارویی:
مصرفهمزمانس��یرباانس��ولینباعثافزایشاحتمالبروز
اف��تقندخونمیگردد،مصرفتوامباوارفارین،آس��پیرینو
داروهایضدانعقادمنجربهافزایشاحتمالخونریزیمیشود
واثردارویایدز)س��اکوتیناویر(بامصرفهمزمانس��یر%50 

کاهشمییابد.

)Liquorice(شیرینبیان  •
Glycyrrhiza  globra:نامعلمی

مشخصات:
گیاهیچندس��الهودارایس��اقهایبهطولیکمترکهدر
نواحیمعتدلتاارتفاعدومترمیرسد.برگهایآنمرکباز
تعدادیبرگچههایس��بزرنگمیباش��د.گلهایآنبهرنگ
بنفش،سفیدوزرداستومیوهآنبهشکلنیامکهمحتوی5

تا6دانهمیباشد.

•  پراکندگی:
ش��یرینبیانبومیمناطقمدیترانهاس��تودرایراندراکثر

نقاطکشورمیروید.

•  موادمؤثره:
قس��متم��ورداس��تفادهاینگیاهریش��هآنمیباش��دکه
حاویکومارین،فالون،روغنهایفرارواس��ترولگیاهیاس��ت.
گلیس��یریزینواسیدگلیسیریزیکمهمترینموادموجوددر
اینگیاهمیباشند.مادهاصلیکهباعثشیرینیاینگیاهاست
گلیسیریزینبودهکهپنجاهبرابرازشکرشیرینترمیباشد.

•  خواصدرمانی:
1-برطرفکنندهمش��کالتتنفس��ی:ش��یرینبی��انبهعنوان
خلطآورباعثرقیقش��دنترش��حاتبرنشش��دهودردرمان

آبریزش،سرفهوالتهاببرشموثریباشد.
2-ملی��ن:اثراتخفیفملینش��یرینبیان،اینگیاهداروییرا

برایدرمانانواعیبوستخفیفایدهآلساختهاست.
3-ضداسپاس��م:ش��یرینبیانباکاهشاسپاسمازقولنجهای
شکمیپیشگیریکردهودردرماندردهایشکمیموثرمیباشد.
4-تسکیندهندهومرهم:گلیسیریزینواسیدگلیسیریزیک
موجوددرریش��هش��یرینبیانب��هعنوانمرهمب��رایدرمان

زخمهایگوارشیوزخممعدهموثرمیباشد.

)Garlic(سیر  •
Allium  sativum:نامعلمی

مشخصات:
گیاهعلفیپیازدارباساقهتوخالیبهارتفاعیکمتر،باپیازی
مرکبازپیازچهوساقهراستکهدرانتهایآنگلیچتریکه

شاملچندینپیازچهاستقراردارد.

•  پراکندگی:
منش��اءاحتمالیآنآسیایمرکزیبودهودرحالحاضردر

تمامدنیاکشتمیگردد.

•  موادمؤثره:
بخشمورداس��تفادةس��یر،پیازآنمیباش��دوموادمؤثره

آنشامل:
الیشین،الیسین،اینولینوویتامینهایAوBوCمیباشد.
بویس��یرناشیازآزادشدنسولفوردرمتابولیسمترکیبدی

سولفیدیآنمیباشد

•  خواصدرمانی:
LDL1-کاهشچربیخون:سیرباکاهشکلسترولخصوصا
وتریگلس��یریدمنجربهکمشدناحتمالرسوباینمواددر
جدارعروقگردیدهوازتش��کیلپالکوبروزتصلبش��رایین

جلوگیریمیکند.
2-اثراتضدمیکروبی:ترکیبالیس��یندرسیرباعثاثراتضد
میکروبیآنبودهواثریکمیلیگرمالیس��ینمعادل15واحد
پنیس��یلینمیباشد.اثراتمثبتسیردردرماناسهالهای

خونیآمیبیوباکتریایینیزگزارششدهاست.
3-کاهشفش��ارخون:س��یربهدلیلکاهشفشارسیستولیو
دیاستولیخوندرتنظیمفشارخونافرادباسابقههایپرتانسیون4

موثرمیباشد.
4-کاهشقندخون:سیرمیزانگلوکزخونراپایینمیآوردو

ایندرتحقیقاتجانوریبهاثباترسیدهاست.

•  مواردمصرفدرانسان:
مواردمصرفاینگیاهداروییبیشمارمیباشدوازمهمترین
آنهادرمانافزایشچربیخون)کلسترولوتریگلیسیرید(،
نفخشکم،افزایشفشارخون،افزایشقندخون،سرماخوردگی
وبیماریهایتنفسیبهصورتخوراکیودرمانمیخچهمقاوم
بهدرمانودردهایمفصلی– عضالنیبصورتموضعیمیباشد.

4-هایپرتانسیونبیماریپرفشاریخونیافشارخونباالمیباشد
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•  موردمصرفدرانسان:
عصارهشیرینبیانعفونتهایباکتریایینظیراستافیلوکوک
واس��ترتپوکوکراازبینمیب��ردوهمچنینبرویروسهایی
نظیرHIV،هپاتیتAوهرپسمؤثرمیباش��د.شیرینبیان
دردرماناسپاس��معضالتش��کموبرونشیتمؤثربودهوبااثر
ض��دمیکروبیجهتدرمانزخموالتهابدهانوپوس��یدگی
دندانبکاربردهمیش��ود.امروزهعصارهش��یرینبیانیکیاز
اجزاءترکیبیش��ربتهایس��رفهبهش��مارمیرودوازعصارة
آنبرایش��یرینکردنطعمداروهابهصورتگستردهاستفاده
میشود.مهمترینخاصیتشیرینبیان،تأثیربردستگاهگوارش
است.اینگیاهدرمانکنندهورموزخممعدهواثنیعشربوده

وبررویسرطانمعدهتأثیرمطلوبدارد.

•  موردمصرفدردام:
ش��یرینبیاندردامبرایدرمانبیماریهاینظیرس��رفه،
برونش��یت،آبریزش،استفراغ،گاس��تریت،قولنجهایشکمیو

یبوستخفیفموردمصرفواقعمیشود.

•  عوارضجانبی:
مصرفباالیفرآوردههایتهیهش��دهازش��یرینبیانبایدبا
احتیاطزیادانجامش��ودزیراخطرمسمومیتباشیرینبیانبا
مصرفروزانهبیش��تراز20گرمبهدورازانتظارنیست.مصرف
بیرویةاینگیاهداروییسببتحریکغددفوقکلیویوترشح
بیشازاندازةهورمونآلدسترونمیشود.اینهورمونموجب
عوارضیچوناختاللدرفعالیتهایمتابولیس��میوباالرفتن
فش��ارخونمیگردد.استفادةزیادازشیرینبیانبرایطحال
نیزمضرمیباش��د.بنابرایندرصورتباالبودنفش��ارخونیا
ناراحتیکلیه،قلبیاکبدبایدازمصرفشیرینبیانپرهیزنمود.

•  تداخالتدارویی:
مص��رفهمزمانش��یرینبیانبامدرهایتیازیدی5س��بب

میشودکهبدنپتاسیمزیادیراازدستبدهد.

•  نکاتقابلتوجهقبلازاستفادهازگیاهاندارویی:
نکاتیکهقبلازاس��تفادهازگیاهانداروییتوس��طانسانیا

حیوانبایدموردتوجهقرارگیردبهشرحزیرمیباشد.
1-همةگیاهانداروییکامالبیخطرنیستند.
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2-گیاه��انداروییازجه��تمیزانمادةمؤث��رهبایدمطابقبا
استانداردساختهشدهباشند.

3-گیاهانداروییازلحاظآلودگیهاییازقبیلآفتکشهاو
یافلزاتس��نگینبایدموردبررسیقرارگیرندوعدموجوداین

آلودگیهابایداثباتشود.
4-اس��تفادهازگیاهانداروییبرایانس��انیاحیواندرمرحلة
حاملگ��یی��اش��یردهی،بهجزمواردیکهتوس��طپزش��کیا

دامپزشکتجویزشدهباشد،ممنوعمیباشد.
5-روغنهایآروماتراپیهرگزنبایدبهصورتخوراکیاستفاده
شودواستفادهازاینروغنهابرایگربههاممنوعمیباشد.

6-روغندرختچایبایدبااحتیاطمصرفشودزیرامصرفاین
روغنبهصورتکنس��تانترهسبببروزالتهاباتشدیدمیشود.

اینروغنهرگزنبایدبرایگربههااستفادهشود.
7-اس��تفادهازگیاهداروییافدرازمانیکهبادوزمناسبمصرف
ش��وددرحیواناتبسیارمؤثرمیباشدولیسوءاستفادهازاین
دارودربینانسانهاسبببروزمرگشدهاست.اینداروهرگز

نبایدتوسطانسانویاحیوانبافشارخونباالاستفادهشود.

•  نتیجهگیریوجمعبندی
گیاهانداروییجزءذخایرومنابعطبیعیهستندوبسیاری
ازکشورهاکمیازیادازیکچنینمنبعیبرخوردارند.نوع،مقدار
وتنوعگونههایگیاهیبراساسشرایطوموقعیتجغرافیایی
هرمنطقهمتفاوتاس��ت.اس��تفادهمطلوب،منطقیوبهینهاز
اینمنابعکهبهلحاظفنآوریبس��یارکمهزینهتروس��ادهتراز
صنایعداروییش��یمیاییاست،میتواندضمنتأمینبخشیاز
نیازهایعمدهبهداشتیودرمانیجامعهازخروجمقادیرمتنابهی
ارزجلوگیرینمودهومانعگسترشوابستگیبهبیگانگانشود.
بنابراینبااتخاذسیاس��تهاوراهکارهایمناس��بومبتنیبر
یکش��ناختواقعگرایانهازوضعیتموجوداینمنابعوکاربرد
روشهایعلمیوصحیحدرتمامابعاداعمازکاش��ت،داش��ت،
برداش��توبهرهبرداریصنعت��یواقتصادیآن،چهازطبیعت
وچ��هبهصورتکش��تمکانی��زه،میتوانبهدرک��یواقعیو
اصولیدرخصوصنق��شوبازدهیگیاهانداروییدرجوامعرو
بهرشدیهمچونایرانرسیدوعالوهبرحفظوحراستازاین
س��رمایههایملیبهشکوفاییوتوسعهپایدارجامعهنیزدست
یاف��تودرآین��دهاینهچنداندورش��اهدتحول��یعظیمدر
زمینههایدرمانیوایجاددرآمدارزیناشیازصادراتخارج

ازکشوراینمحصوالتبهمیزانوسیعباشیم.
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•  بازگشت آنفلونزای فوق حاد پرندگان

ب��امثبتاعالمش��دننتیجهآزمای��شH5N1دومگلهمرغابیدراس��تانNamdinhو
Soctrangویتنام،آنفلونزایفوقحادپرندگانمجدداًبهمنطقهبازگشتهاست.ویروسفوق
ازیکفارمپرورشمرغابی)630قطعه(درجنوباس��تانSoctangجداش��د.الزمبهذکر

استکهاینبررسیپسازبروز500موردتلفاتدراینمنطقهصورتگرفت.
پسازجداش��دنویروس،تمامیجوجهاردکهامعدومش��دند.همچنیندرش��مالاستان
Namdinhی��کگل��ه7ماههبهآنفلونزایفوقحادآلودهش��دهوتمام��ی270قطعهآن

معدومشدند.

•  نمایشگاه بین المللی آتالنتا ) ژانویه 2010 (
نقشتغذیهدرنژادهایمختلفطیور

دکت��رPelayo  Casanovasازاعض��ااروپای��یCobbدرم��وردپ��رورشنژادهاینرو
کیفیتجوجهیکروزهس��خنرانیکردهواعالمنمودتغذیهطیورمادرباعناصرضرورینظیر
Canthaxanthinوhydroxy D3-25میزانقدرتباروریراافزایشدادهوتاثیربسیار

خوبیدرمیزانجوجهدرآوریخواهدداشت.

دکترMarc de Beerضمنبررسیاستراتژیهایتغذیهاینقشآنرادررشدونمواسکلت
عمومینژادگوشتیتشریحنمود.

مقادیرکافیومناسباسیدهایآمینه،ترکیبمتعادلیازموادمعدنیوویتامینهاوتجویز
متابولیتهایویتامینDنقشمهمیدرتحکیماسکلتوپرورشبهترجوجههایگوشتیدارند.

دکت��رRoselina Anyelازدانش��گاهمریلندنش��اندادکهاس��تفادهازپروتنازخالصدر
جوجههایگوشتیضمنکاهشهزینه،نقشموثریدراصالحضریبتبدیلغذاییجوجه

هایگوشتیدارد.

•  نقش واکسیناسیون در پیشگیری از کوکسیدیوز

Herman Peekازدانش��گاهاوترخ��تهلنددردفاعازرس��الهPh.Dخ��ودکهبرموضوع
مقاومتبهداروهایآنتیکوکسیدیالتنظیمشدهبود،نقشواکسیناسیونرادرپیشگیریاز

بیماریهایبسیارمهمعنواننمود.

موضوعاینرساله»راهکارهایجایگزیندرکنترلکوکسیدیوزجوجههایگوشتی«تعیین
شدهبود.

ای��نبیماریبهپرورشدهن��دگانطیورضرراقتصادیهنگفتیواردنمودهوباعثباالرفتن
ضریبتبدیلغذایی،کاهشرشدوافزایشمرگومیرمیگردد.براساسآخرینمطالعات
انجامشده،اینبیماریهرسالبیشاز2میلیاردیوروضرراقتصادیداشتهوروشهایکنترل

آنمعموالًرعایتبهداشتواستفادهازداروهایضدکوکسیدیوزمیباشد.

دراینرساله،بروزمقاومتنسبتبهداروهایضدکوکسیدیوزدرهلند،آلمانواسپانیامورد
بررس��یقرارگرفت.درنتیجهروندروزافزونیجهتروشهایبیش��ترکنترلبیماریوجود

داشتهوواکسیناسیونیکیازاینروشهامیباشد.

دکترPeekنشاندادکهارتباطقویبینواکسیناسیونوکاهشسویههایمقاومبهداروهای
ضدکوکسیدیوزوجوددارد.

همچنیندربخشدیگراینرسالهاعالمشدداروهایمطرحشدهروزجهتکنترلکوکسیدیوز
)ایبوپروفن،پروتئازوپروبیوتیک(نقشچندانیدرکنترلبیماریندارند.

مطالعاتادامهداربررویواکس��نهایضدکوکس��یدیوزنشاندادهکه3سویهمختلفانگل
ایمری��ا)Maxima ,Tenella ,acervulina(ایمن��یمتقاطع��یراب��ایکدیگ��رایجاد

میکنندکهاینرهیافتمیتواندباعثتولیدواکسنهایارزانتروقویترگردد.

NEWS••   اخبار

REF:
world poultry
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پذیرش مقاله د                                                                                                                  ر فصلنامه کیمیا فام  

فصلنامه کیمیا فام از متخصصین 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 62  
تلفن های فصلنامه :  داخلی :311         22824657-60 )021(  

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

WWW.Kimiafaamgroup.com
info@kimiafaamgroup.comKIMIAFAAM
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•  افقی:

1(بیماریالتهابنایژهها– اصطالحیبرایداروینرمکننده2(عصبی
– عضالنی3(اگربهاولشاضافهش��ودش��ترنرراگویند– واحدیبرای
سطح– خطکشمهندسی– آبداروتازه4(پیشین– موجوددوپا– 
گروهیازجانوران– عصبانگلیسی5(نفیعربی– نیمترکی– حرف
دهنکجی6(س��روتهگریدهنوعیفرقس��ر–  هرچیزیکهازشیربه
عملآید7(اکسیدطبیعیروی-پایتختاسپانیا8(ازآالتجراحی
وآزمایش��گاهی– پرندهآشس��ردکن9(درش��تنی– بوینامطبوع
ناش��یازاکس��ایشچربی10(بهنفعش��ماباشدحروف)و،و،ط،ا،ر(را
واردکنی��د– زیبایحیوانات– کرمینه11(معکوسگردیدهنگاهخیره
– نژادیازسگ– کاماًل)زال(نگردیدهاست12(هوایانگلیسی– افعی
حیوانات– کلتس��روتهگرفتهش��ده– چینوچروک13(نوعیخاک
سفالگری–  ازعالیمبیماریتببرفکیباتظاهرخارجیدراطرافدهان
– عددفوتبال– کامل14(هرگونهرش��دغیرطبیعیدررشدفیزیکیو

فیزیولوژیکی15-بیماریبرهزرد– مربوطبهلمف

•  عمودی:

1(ازبیماریهاییباش��یوعفراوانبینانس��انوحیوانکهعمدتاًازراه
ش��یربهانس��انمنتقلمیش��ود-بیماریباعفونتباکتریاییبهعلت
تماسباپس��تاندارانوحش��یکوچکوعموماًشایعبینشکارچیان2(
بیم��اریت��بطوطیباعاملباکتریایی3(درخ��تتنومندجنگلی– نر
س��روتهش��ده– نوعیمرغابی– اولینپوششاغلبجانوران4(پرستار
انگلیس��ی– نژادیازس��گکهمارکیبرکامیوننیزهست– گاونر– 
بیماریپوستیباعاملجرب5(نمایشغربی– اسبتیزپا– حرفرد
عرب6(نوعیپارچه– س��روتهش��دهآنازاجزاترمزخودرواست.7(
مرب��وطبهمفصلمچپا– هواگری��ز8(بههممخلوطگردیدهپایتخت
کشورسویسکهمعنیخرسدارد– زمینترکی9(نظریه– مادهآلی
بهمقدارنسبتاًمناسبوجزئیدربدنحیوانکهوظایفضروریرادارد
10(سروتهگردیدهحدوسطانگلیسی–  ازحیواناتخزنده– تخفیف
وتس��کین11(عالفوبیکار– بچهآهویترکی– هنوزش��ورنش��ده
اس��ت12(ازوسایلآزمایشگاهی– بیماریباحالتشدید– درجنین
نق��شده��انرادارد– ازحروففارس��ی13(مق��رفرماندهیبدن– 
ازاقوامساکنغربایران– مقابلفاز14(عفونتحادبهعلتخوردن
کرمگرددرگوش��تنیمپز15(غدهایمش��هوردرگردنکهدررشدو

تکویننقشدارد.-مرحلهانبساطقلب

جدول
شماره9

)D.V.M(طراح:دکترحسن– م.جعفرزاده
کارشناسادارهکلدامپزشکیآذربایجانشرقی

پاسخجدولشماره8


