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د                                                                                                                   كتر ابراهیم مستجابی 
Dr.mostajabi@kimiafaamgroup.com

چرا؟!!
 گوشت مرغ  وارد می کنیم؟؟

از مدت ها قبل ،  هرازگاهي گفته ميش��ودكه در توليد گوشت 
مرغ به خودكفائي رس��يده ايم ،در گذش��ته هاي دورتر ش��ايد ،  
بين س��الهاي 70-60 هم به مدت طوالني واردات گوش��ت مرغ 

قطع گرديد. 
مجلس ش��وراي اسالمي در آن س��الها ،  پا را فراتر گذاشته و 
طرح يا اليحه اي را به تصويب رس��اند كه س��اليانه 20 درصد از 
واردات گوشت بايد كم گردد تا پس از پنج سال واردات گوشت 
بطور كلي قطع شود و حاصل صرفه جوئي هاي ارزي اين موضوع 
ب��راي تقويت توليدات داخلي به بخش دام و طيور كمك ش��ود . 
مدتي هم اين روال پيش گرفته شد ، ولي مثل خيلي مسائل ديگر 

بتدريج رنگ باخت تا فراموش شد . 
وقتي توليد گوشت مرغ رونق مي گيرد خوشبختانه بازار واردات 
مي خوابد  ، برخي بدنبال تغييراتي بودند ، تا آنكه  عبارتي ابداع 
گرديد بعنوان طرحآزادسازیمرغ ، آن زمان ها گوشت مرغ 
بصورت كوپني كيلوئي 21 تومان و قيمت آزاد آن بين 30-35  
تومان بود ، بعد از اجراي  طرح آزادس��ازي مرغ ، ش��ايد تصورها 
اين بود كه قيمت مرغ حدود 35 تومان خواهد شد ليكن امروزه     
مي بينيم كه به 3500 تومان رس��يده اس��ت . عبارت آزادسازي 

مرغ ، عبارتي بود كه مثل يك خاكريز محكم توانس��ت آهس��ته 
آهسته نرخ را باال ببرد و تحمل خريدار را تنظيم كند ، البته بعد 
از عبارت آزادسازي مرغ در اين سالها ، عبارات جديد و جديدتر ... 
را هم به ترتيب يا به نوبت بكار گرفته ايم مثال تامين نيازداخلي،  
تنظي��م بازار ،  براي حمايت از مصرف كننده ، تنظيم قيمت بازار 
و ديگر موارد مشابه كه معموال اين عبارات به طرفداري از شروع 
واردات به كمك گرفته مي ش��دند و مي ش��وند ، معموال نزديك 
ب��ودن عيد نوروز، نزديك بودن ايام م��اه مبارك رمضان و ديگر 
ضرورتها نيز به كمك اين عبارات آمده وكار را يكسره ميكردند و 
فراموش شدن مصوبه مجلس شوراي اسالمي و گرفتن يك مجوز 

ديگر را خيلي راحت و موجه و حتي واجب جلوه ميداد .
وقتي واردات گوش��ت مرغ نداشتيم ، مواد اوليه دان مرغ مثل 
ذرت ، سويا ، گندم و جو بيشتر وارد ميكرديم ، سواالت ساده اي 

كه مطرح ميشود آنكه : 
آيا واردات گوشت مرغ از خارج ضروريست ؟ آيا توليد گوشت 

مرغ در داخل بهتر از واردات آن نيست ؟  
در مس��ابقه يا در مقايس��ه بين واردات گوشت مرغ يا واردات 

دان مرغ،كدام يك به نفع كشور است ؟ 
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ش��ود. در تش��كل ها بايستی افكار مس��ئوليت پذيری در جهت 
تأمين، حمايت و برآورده كردن نيازهای عمده و مشترك اعضاء 
با شرايطی مناسب و با كيفيت بوجود آيد ، بنابراين بايستی از طرف 
بخش های دولتی و خود مرغداران به تشكل ها جهت های الزم 

برای اجرای وظائف اساسی داده شوند.

چرا؟تابهامروزبخشدولتیدرجهتدادنتشكلهاي
صنوفاقدامحسابشده،منطقيوعلمينكردهاند؟

چرا؟تش�كلهایصنفیخودداوطلبانهوخودجوش
وظائفاصليوزيربنائيخودرابعهدهنگرفتهاند؟ 

جهت دهي يا وظائف اصلي و ريز بنائي ، همانهائيس��ت كه در 
حقيقت نيازهاي مش��ترك و اساس��ي اعضاء  را به بهترين صورت 
تامين مي كند همانطور كه امروزه تشكل هاي صنفي دركشورهاي 

پيشرفته  به آن عمل ميكنند.
•   وظاي�فاساس�یتش�كلهایصنف�یدربخشتولید

کنندگانگوشتمرغ
 ب��راي آنكه مرغدار ع�ضوتش���ك�ل دچ��ار جوجه هاي بدون 
كيفيت نش��وند ، گرفتار قيمت هاي غير منطقي جوجه نباشندو 
ي��ا ، ب��ا توليد ب��ي برنامه جوجه و عدم تناس��ب تولي��د با تعداد             
جوجه ريزي واحدها روبرو نشوند و خيلي مسائل ديگر و از همه 
مهمتر مرغدار توليد كننده عضو تش��كل صنفي در سود توليد و 
توزيع جوجه س��هيم باش��ند ، الزم است با فكر مديران مجرب و 
مبتكر و با مطالعات روزانه ، پيشرفتها و تحوالت مرغداريهاي جهان 
و همچني��ن با كمك ه��اي فكري و حمايتي بخش هاي مختلف 
دولت��ي و عمومي ، تفك��ر احداث يا خريد و راه اندازي واحدهاي 
مرغمادرگوشتي،واحدجوجهکشي مربوطه، سيستم حمل 
و نقل مناسب جوجه يكروزه و ديگر نيازها را طراحي و با كمك 
گرفت��ن از اعضاء ، دولت ، بانك ها و غيره اجرا نموده و واحدهاي 
تحت پوشش خود را از بابت همه مسائل منفي و مشكالت جوجه 

يكروزه راحت كنند . 
در ش��رايط كنوني چنين تفكري ، در گردانندگان تشكل هاي 
صنفي مرغداران گوشتي كشورما نيست، چون اگر چنين تفكری 
به تش��كل های صنفی حاكم بود االن در كش��ور بايد حداقل 50 
واحد مرغ مادر و جوجه كشی متعلق به تعاونيها و اتحاديه ها بود. 
يك مثال شايد تفاوت تفكرها را خيلي روشن معلوم كند،  يكي از 
بزرگان تشكل ها علت گراني گوشت مرغ را در تغيير ذائقه مردم 

و باال ب��ودن قيمت جوجه يكروزه 
ذكر كرده و براي رفع اين مش��كل 
بجاي فكر اساس��ي ، يك پيشنهاد 
مقطعي را مط��رح  كرده اند )) به 
وزارت بازرگاني پيش��نهاد داده اند 
كه تخم مرغ نطفه دار از خارج وارد 
كني��م و هزينه حمل آن را وزارت 
بازرگاني پرداخ��ت كند ، تا جوجه 
يكروزه تامين گردد و  قيمت جوجه 

كاهش يابد(( 

آي�اباتوس�عهوافزايشتولیدگوش�تمرغوش�روع
ص�ادراتآنمیتواندارزشافزودهايراداش�تهباش�د؟
اگ�رارزشافزودهاينخواهدداش�ت،بهچهداليلی؟آيا

اينداليلقابلبررسيورفعنیستند؟
و خيلي سواالت ساده و در عين حال مهم وجود دارد . از آنجا 
ك��ه در يك جامعه هيچ موضوعي را نم��ي توان و نبايد بصورت 
انتزاعي بررس��ي كرد ، آيا در بررس��يهاي بعم��ل آمده در مورد 
گوش��ت مرغ، ديگر عوامل مرتب��ط مورد توجه قرارگرفته اند؟مثال 
گراني گوش��ت هاي قرمز، ماهي، ش��ير، پنير و ديگر مواد غذائي 
و ي��ا بالعك��س ارزاني آنه��ا ، مورد توجه قرار گرفته اس��ت ؟اين 
گون��ه عوامل كه تعداد آنها نيز بس��يار زياد اس��ت ، در عمل به 
ميزان مصرف گوشت مرغ ، مصرف سرانه، قيمت عمده و خرده 
فروش��ي آن تاثير مس��تقيم و غير قابل انكاري ميگذارند ، بخش 
هاي مسئول كه يك روز اين وزارتخانه است، فردا يك وزارتخانه 
ديگري است . كه اين خود بي برنامه بودن را ميرساند ،  و شايد 
در ه��ر وقتي كه ايج��اب نمايد  اتحاديه ها،  تعاونيها و در نهايت 
توليد كنندگان مس��ئول ميباش��ند و معموال بين اين مسئولين 
رس��مي يا غير رسمي هميشه، يكسري اختالفات ريز و درشتي 
وجود دارد كه هيچوقت هم تمامي 
ندارد، در چنين شرايطي است كه 
س��فره عريض و طويل واردات از 
ديگر كش��ورها باالخص از برزيل 
ت��ا ايران گس��ترده ميش��ود و در 
حقيقت آهسته آهسته در ريشه 
توليدات داخلي اثرات منفي خود 

را وارد ميكند.
براي پاس��خ به س��واالت فوق و 
ديگر س��واالت مرتبط ، ضرورت دارد 
كه يك سياس��ت اس��تراتژيك بر اساس 
مصلح��ت هاي كش��ور ب��ا درنظر 
گرفتن تمامي جوانب امر تنظيم و 
اجرا گردد. مس��لما يكي از مسائل 
مهم و اس��تراتژيك در كشورها، تقويتتولید است آنهم توليد 
يك مايحتاج عمومي چون گوشت مرغ كه حتما جزو ضروريات 

است . 
آنچه مسلم است ، در اين مدت طوالنی ، اين روش ها ، آنطور 
كه بايد ، نتوانس��ته اند جواب الزم را بدهند ، قيمتها تنظيم نش��ده، 
واردات متوقف نش��ده ، صادرات پانگرفته ، قيمتهای تمام ش��ده 
با قيمتهای جهانی منطبق نشده و ديگر كاستی هائی كه وجود 
دارند ، در كشور ما با اينهمه امكاناتی كه خدا را شكر وجود دارد، 
نبايد چنين مشكالتی را در امر توليد گوشت مرغ داشته باشيم، 
علت كجاس��ت، وقتی به مس��ائل مختلف و مرتبط در اين چهل  
پنجاه س��اله اخير نگاه می كنيم به راحتی احساس می شود كه 
مش��كل اصلی نداشتن راهكار اساس��ی يا استراتژی كلی است و 
در نتيجه بكار نگرفتن ابتكارات فكری توسط دست اندر كاران و 
تنظيم نكردن برنامه های آينده نگر صحيح از طرف بخش های 

دولتی ، عمومی و خصوصی بوده است.
ض��رورت انكار ناپذير اس��ت كه در تفكرات حاكم بر دس��ت 
اندركاران امر در بخش تشكل های صنفی اتحاديه ها ، تعاونيها 
و انجم��ن ها و همچني��ن در بخش های دولتی بايد تجديد نظر 
گردد ، سپس بدون آنكه چماق مقصريابی را بلند كرده و كارها 
را خرابت��ر كني��م ، در جهت اصالح تدريج��ی و قاطع بايد اقدام 
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گويا داروي همه دردها واردات اس��ت ،  حال حديث مفصل را 
در همه زمينه ها خود بخوانيد از اين مجمل.

 *تشكلهایصنفی براي رفع معظل خريد و فروش گوشت 
م��رغ ، براي نجات دادن مرغداران از خريداران كالهبردار  وچك 
ه��اي بي محل آنها ، براي حف��ظ منافع مرغدار از جهت تعيين 
قيمت روز و پيش��گيري از ورود داللها و پيش خريد ها ،  و نيز 
براي حفظ منافع مرغداران ازطريقاس�تفادهازوزندقیق 
مرغ تولي��دي و جلوگيري از تقلب��ات ، همچنين براي كمك به 
مرغداران در جهت تنظيم برنامه كش��تار و بهترين زمان تخليه 
سالن ها و جلوگيري از توقف اضافي و بي مورد مرغ در سالن ها و 
باالخره در نهايت بمنظور مشاركت مرغداران عضو تشكل صنفی 
در س��ود حاصله از كش��تار مرغها و ضايعات تبديل شده و غيره 
الزم اس��ت تشكل هاي صنفي اقدام به بررسي در زمينه احداث 
يا خريد و راه اندازي کش�تارگاه،س�ردخانه ، وسائط  حمل 
مرغ زنده از مرغداريها ،  حمل گوشت به بازارهاي مصرف نمايند 
و در اين حالت است كه مديران مبتكر ، با عالقه و مجرب اقدام 
ب��ه ايجاد چنين مجموعه اي بعنوان يكي از ش��اخه هاي اصلي 
فعاليت تشكل صنفي ميكنند و مسلما بخش هاي مختلف دولتي 
و عمومي نيز بايد در اين زمينه مشوق و ياري دهنده اين تشكل 
ها باش��ند ، با چنين اقداماتي ، معضالت متعددي در اين بخش 

منتفي ميگردند . 
ولي تفكر حاكم بر تشكل هاي صنفي با واقعيت هاي مورد نياز 
در ش��رايط فعلي فاصله زيادي داردچون اگر چنين نبود حداقل 
بيش از نصف كشتارگاههای مرغ كشور) باالی50 واحد ( متعلق 
به تش��كل های صنفی  بود . براي آنكه وضعيت روشن تر گردد 
، عبارت گفته ش��ده توس��ط يكي از مقامات باالي تشكل صنفي 

مرغداران گوشتي را ذكر ميكنيم: 
)) وي تعيين كننده قيمت مرغ در بازار را عوامل كشتارگاهي ذكر 
ك��رده و بدون ارائه راه حل ضمنا حمايت از مرغداران را بعنوان 

اصلي ترين وظيفه قانوني تشكل صنفي اعالم كرد (( 
از اي��ن كل��ي گوئيه��ا بجائي نرس��يده و نخواهيم رس��يد . بايد        
تشكل ها خون جديدي از تفكرات اصولي را وارد مجموعه بكنند 

و در رفع مشكالت اقدامات عملي و علمي انجام دهند .
نقشتش�كلهایصنفیدربخ�شتولیدخوراکدام 
تامين خوراك طيور با كيفيت خوب و با قيمت مناسب هميشه 
يكي از مس��ائل اصلي واحدهاي مرغداري بوده و هست ، تشكل 
هاي صنفي مي توانس��تند و هنوز ه��م ميتوانند ، در اين بخش 
زمام امور را بدست گرفته و اين مشكل بزرگ را كه ضمنا سودآور 

هم ميباشد خود براي اعضاء سروسامان بدهند.
بج��اي اي��ن همه گله و ش��كايت از قيمت خ��وراك مرغ و از 
كيفيت آن ، آيا بهتر نيس��ت  كه تش��كل ها خود س��كاندار اين 

امرمهم ميشدند. 
بخشهائيازدولت كه با اين امر مرتبط بوده و هستند آيا 
بهتر نبود كه تش��كل ها را باين جهت سوق ميدادند كه زنجيره 
اصلي مورد نياز صنف خود را نظير ايجاد كارخانه توليد خوراك 
مرغ و احداث كشتارگاه ها ، مرغ مادر و جوجه كشي را خود راٌساً 
ايج��اد  نمايند . تا آنجا كه همه بياد دارند ، تش��كيل تعاونيهاي 
مرغداران مثل ديگر تعاونيها در ابتداي كار عمال بخاطر گرفتن يك 
سري تسهيالت و كمك هاي دولتي بود  ، زمانيكه دولت شخصا 
مواد اوليه دان مرغ را از خارج وارد ميكرد ، عمال موقع تقس��يم 
در بين مرغداران ش��رط داشتن و عضو بودن در  شركت تعاوني 
را مطرح ميكرد يعني به مرغدار مواد اوليه مستقيم داده نميشد،  
بلكه از طريق شركت تعاوني اقدام مي نمود و بدين صورت همه 
مرغداران ، تش��ويق ميشدند بطرف تشكيل و عضو شدن در يك 
تعاون��ي برون��د ولو آنكه مفهومي از تعاوني در آن نباش��د و فقط 
در روي كاغذ ايجاد شده تا بتواند حق يا سهميه مواد اوليه دان 
مرغ متعلق به مرغداري خود را دريافت دارند . ش��ايد و يا حتما 

آن موقع بهترين زمان براي جهت دادن به تشكل هاي صنفي از 
طرف بخش دولتي بود كه متاسفانه عالوه بر آنكه خوب استفاده 
نش��ده حتي مفهوم و فلس��فه تعاون و راهكارهاي الزم و اصولي 

ديگر هم دچار مشكل شدند. 
  خالصه آنكه در بخش خوراك طيور و موارد مرتبط با آن نيز 
كم توجهي تشكل هاي صنفي و عدم توجه بخش دولتي به اصل 
موض��وع  ، نقش انتفاعي روزمره و غير اصولي را در اين 50-40 

سال اخير داشته اند .
تمامي اين اش��تباهات گذش��ته را ميتوان بطور خوشبينانه به 
گردن ندانستن ها انداخت ، يعني اين تفكرات نه در بخش دولتي 
بوده كه بتواند تش��كل هاي صنف��ي را هدايت كند و نه در خود 
تشكل هاي صنفي بوده كه خود سكانداري كند. اين ندانم كاريها 
و بي برنامه بودن ها، كار را بجائي رس��انده كه صنعت مرغداري 
گوش��تي از درون خود با خود درگير مي ش��ود، باين مفهوم كه 
صنوف وابسته به اين صنعت ، هركدام اتحاديه ، تعاوني با انجمن، 
ش��ورا و ... خ��ود را بنا كرده ان��د و عمال اين صنوف با هم بنوعي 
تضاد منافع مي توانند داش��ته باش��ند و اين يكي ازمشكالت روز 
است كه براي فرداها تبديل به معضالت پيچيده مي تواند بشود 
و اي��ن صن��ف ها حداقل از نظر كيفيت ، قيمت و ديگر ش��رايط    

مي توانند با همديگر در اختالف باشند .
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مدتهاس��ت در تمامی زمينه ها ، همه از دس��ت واس��طه ها و 
داللها می نالند و همه مش��كالت مثل افزايش قيمتها و كمبود 
م��واد و غي��ره را به گردن آنها می اندازن��د و اين گروه را چپاول 
كننده دسترنج توليد كنندگان و جيب مصرف كنندگان قلمداد 
می كنند. اينقدر اين مسئله تكرار و استمرار پيدا كرده كه بصورت 
يك باور همگانی و عرف و عادت درآمده است ، از منظر يك يك 
نگاه سطحی متأسفانه اين مسئله صد در صد موضوع نيست، بلكه 
علت شكل گرفتن گروه واسطه و دالل به جهت نيازی است كه 
جامع��ه توليد كننده و مصرف كنن��ده دارند، در اينجا يك اصل 
مهم و اس��اس را فراموش كرده ايم و آن نپرداختن تش��كل های 
صنفی و تعاونی و درگير نش��دن آنها به كارهای اصلی و اجرائی 
اس��ت، در چنين حالتی بخش��ی از كارهای تداركاتی مش��ترك 
اعضاء و توزيع و فروش محصوالت توليدی اعضاء در زمين مانده 
و در همين جاس��ت كه گروه بظاهر دالل و واسطه فعال شده و 
اي��ن ارتباط را برق��رار می كنند ، در حقيقت عدم تقبل كارهای 
اجرائی مشترك با حفظ مالكيت های فردی اعضاء مشابه با ديگر 
 integration    كشورهای پيشرفته و عدم پياده كردن سيستم
) خدمات يكپارچه ( س��بب می گردد كه ميدان برای ايجاد واس��طه 
ها و داللها آماده باشد. در تمامی زمينه های توليد، باالخص در 
بخش توليد گوش��ت مرغ، تشكل ها و تعاونيهای مربوطه ناگزير 
به تغييرات اساس��ی در تفكر اداره كردن تشكل و تعاونی ها  
می باش��ند و بخش دولتی هم بايد چنين تفكری برخورد حاكم 

كرده و در بخش خصوصی پياده نمايد. 
حال بحث در اين اس��ت كه از گذش��ته تجربه بگيريم و براي 
آينده استراتژي تعيين كرده و برنامه بريزيم . يكبار در سه سال 
قب��ل در فصلنامه كيميافام، تحت عنوان، ) پياده ش��دن اهداف 

واقعي تعاون اجراي سيستم يكپارچه خدمات بهترين گزينه براي : 
حل مشكالت توليد ( مطرح كردم ولي آنچه به جائي نرسد فرياد 
اس��ت . حال براي آينده بايد چاره انديشي گردد: چند نكته زير 

را الزم به ذكر مي دانم .   
1-از اين نوشته يا از نوشته هاي مشابه ، مبادا براي خود محملي 
بسازيم و بخواهيم مقصر يابي كنيم و حكم بدهيم و بدين وسيله 
تش��نج ايجاد كنيم،  زيرا اين روش نتيجه اي نداش��ته بلكه ما را 
از انجام كار اصلي نيز باز ميدارد . پس هرگز بدنبال مقصر يابي 

نباشيم . بلكه بدنبال پيدا كردن راه حل هاي درست باشيم .
2-در انتخابات تشكل هاي صنفي، با در نظر گرفتن واقعيت ها و 
توان علمي و عملي و صداقت ، افراد را براي سپردن كارها بدست 
آنان مدنظر قراردهيم ، كسي را كه شخص خوبي است ليكن از 

عهده انجام اين امور برنمي آيد، براي كار انتخاب نكنيم .
3-گردانندگان اصلي تش��كل هاي  صنف��ي بايد از طرف اعضا، 
بازرس��ين، ناظرين دولتي مجبور شوند كه در زمينه هاي كاري 
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خود مس��ائل كشورهاي موفق را بررس��ي،  مطالعه و در جريانات 
روز قرار گيرند و مطابق با ش��رايط كش��ور در برنامه ريزيها از آن 
كمك بگيرند . ودر تهيه و تامين نيازهای مش��ترك اعضاء خود 
وارد عمل شوند و تشكل را به يك واحد اجرايی خوب در بياورند 

و از اداری شدن صرف تشكل خودداری كنند.
4-بخش دولتي جهاد كشاورزي امور دام ، سازمانهاي تعاون و .... 
در گنجاندن وظائف اصلي در اساسنامه هاي تشكل ها بنحوي كه 
مس��ئولين تشكل ملزم به وارد شدن به كارهاي ضروري و عملي 

گردند بنحو مناسبي اقدام نمايند . 
5-در بخش دولتي، س��اماندهي اصولي اين امور شكل بگيرد تا 
بتوانند بدون آنكه خود وارد عمل ش��وند با آس��ودگي خيال ولي 
با چش��ماني باز همه مس��ائل را جهت بدهند . و هر اقدامي كه 
باعث شود تشكل هاي صنفي را از حالت عادي به شكل تجاري، 

بازرگاني، و اقتصادي در بياورد بايدعمل گردد.
6-با علم باينكه، آگاهي و دانائي، الزمه هر اصالحي مي باش��د، 
الزم است بخش دولتي، تعاون، جهاد با كمك تشكل ها، نسبت 
ب��ه باالب��ردن آگاهي و دانائي هاي مرغداران گوش��تي در زمينه 
مس��ائل هم��كاري ، همياري و تش��ريك مس��اعي  وظائف اصلي                 
تش��كل ها، ايج��اد واحد هاي م��رغ مادر و جوجه كش��ي، واحد 
كشتارگاهي و ديگر منضمات آن و بازاريابی و توزيع گوشت،  واحد 
توليد خوراك مرغ، واحد بهداشتي درماني و ديگر موارد مشابه و 
طرح مثالهاي موفق از ديگر كش��ورهاي جهان، بخوبي با تشكيل 
كالس هاي ترويجي، با تهيه و تكثير و توزيع جزوات و نش��ريات 
س��اده، گويا و پرمحتوا، همچنين با استفاده از برنامه هاي راديو 
يي و تلويزيوني سراس��ري و اس��تاني  ، طرح مطالب اصولي و يا 
هروسيله ديگري كه باعث آگاه نمودن مرغداران باصول علمي و 

عملي باشد، بطور جدي بخش دولتي بايد اقدام كند. 

•  الزمبهتوضیحاس�تکهخوشبختانهتماميزيربناهاي
الزمب��راي تولي��د گوش��ت مرغ ) بج��زدان كافي ( در كش��ور 
مهياس��ت، وج��ود ح��دود بي��ش از 20 ه��زار واح��د مرغداري 
گوش��تي، وجود واحدهاي مجهز توليد جوجه يكروزه ومرغ مادر، 
داش��تن كارخانجات توليد خوراك طيور ، وجود كش��تارگاههاي 
صنعتي مناس��ب طيور،  س��ردخانه هاي نگهداري گوش��ت مرغ، 
امكانات حمل ونقل جوجه يكروزه و مرغ زنده، گوش��ت مرغ و از 
هم��ه مهمتر وجود مراكز بهداش��تي، درماني، مايه كوبي ، تامين 
واكسن و دارو و كلينسين هاي مجرب و متخصصين بهداشت و 
بيماريهاي طيور و وجود درمانگاهها و بيمارس��تانهاي تخصصي 
طيور و آزمايش��گاهها مجهز و داروخانه هاي دامپزش��كي، وجود 
كارخانجات توليد واكس��ن و دارو و مراكز تحقيقاتي و بس��ياري 
ديگر، خوشبختانه امكانات بالفعل كشورمان در امر پرورش طيور 
گوشتي ميباشند، آيا صالح است كه با واردات گوشت مرغ از ديگر 
نق��اط جهان منجمله برزيل ، اين هم��ه امكانات بالفعل و هزاران 
هزار نيروهاي ارزش��مند فعال در اين مجموعه را ناديده بگيريم 
و با آوردن مقاديري در حد 5  تا 10 درصد ميزان توليد داخلي 
و با  اس��تفاده از عباراتي كه ذكر ش��ده،  چماق واردات را بر س��ر 
توليد بكوبيم و بجاي آنكه با توجهات بيشتر شاهد افزايش 5-10 
درصدي ساليانه توليد گوشت مرغ در كشور باشيم ، با پرداختن به 
واردات گوشت مرغ باعث در جازدن و يا كم شدن رونق آن گرديم.                                                                                                                                           

باميد روزي كه از صادركنندگان اصلی گوشت مرغ باشيم  
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دامپـزشـکی
دامپزشكي در كش��ورهاي موفق ، بمنظور كمك به بهداشت 
عمومي جامعه از طريق مبازره با بيماريهاي مشترك و همچنين 
بمنظور حفظ بهداشت و سالمتي صنايع دامپروري و فرآوردهاي 
آنها ، هميشه در امور علمي و فني با قدرت تصميم گيري و اجرا 
ميكنند ، هيچ مقام ديگري در تصميمات آن باالخص تصميمات 
اجرائيقرنطینهاي دخالت نميكنند. سازمان دامپزشكي كشور 
م��ا در طول اين 50 س��اله بتدريج اين قدرت را كس��ب نموده 
ليكن مدتي اس��ت كه بتدريج ندانس��ته به س��مت موضع ضعف 

حركت می دهند.
ب��ا نگاهي به چن��د ف��راز از: وارداتدامزنده اين امر 

احساس مي شود .
*   قبل از انقالب مدتي گوس��فند زنده با كش��تي بطور انبوه از 
استراليا وارد بندر امام مي شد و در كنار بندر  نگهداري و بتدريج 
با كاميونها مستقيم فقط بمقصد كشتارگاه تهران حمل و كشتار 
مي ش��دند . اوال استراليا عاري از بيماريهاي مهم و مسري نظير 
ت��ب برفكي بود ، ثانيا يك راس از اين گوس��فندها به بيرون راه 
پيدا نمي كرد . ثالثا تحت نظارت مس��تقيم به تنها كش��تارگاه 

تهران وارد و كشتار مي شدند. 
*  بعد از انقالب حتي ورود اين گوسفند ها هم از طرف دامپزشكي 
ممنوع اعالم ش��د و قرار گرديد كه فقط گوشت وارد كشور شود 

و مدتها همين كار صورت گرفت . 
*  ش��ركت استراليائي در نظر داش��ت در بندرعباس كشتارگاه 
احداث نموده تا گوسفند ها در آنجا كشتار شوند ليكن ،  سازمان 
دامپزش��كي با قاطعيت مخالفت كرد و پيشنهاد داده شد كه در 
يكي از جزاير خليج فارس اين كار را انجام دهد ،  مشكالت اجرائي 

كار اين اجازه را هم نداد. 
*   ي��ك راس اس��ب هديه كه از خارج  كش��ور ب��ه دربار داده 

ش��ده  بود وقتي وارد فرودگاه مهرآباد ميش��ود ، مامور قرنطينه 
دامپزش��كي از ترخيص و خروج آن جلوگيري ميكند و برقراري 
يك دوره نگهداري در قرنطينه را مطرح مي سازد ، كار  به باال  و 
باالتر ميكشد ، زنده ياد دكتر مرتضي قلي ارشدي رياست وقت 
سازمان دامپزشكي را باستنطاق مي كشانند ، ايشان ميگويد براي 
حفظ سالمتي اسب هاي ارزشمند اصطبل شاهي و ديگر دامهاي 
تك س��مي در كشور مجبور باين كار مي باشيم . موضوع فيصله         

مي يابد و اسب وارده دوره قرنطينه را طي ميكند . 
*   در اين يكي دو س��ال اخير متوجه ش��ديم كه بعلت ضعف 
سازمان دامپزشكي و فشارهاي خارجي ، دام زنده از چندين نقطه 
جهان  وارد كشورمان ميشود و حتي به واحدهاي دامداري استانها 
نيز فرس��تاده مي ش��وند كه در نهايت ورود سويه ويروس جديد 
بيماري تب برفكي به كشور از جمله فجايع  بزرگ و وحشتناكي 
است كه در اين چند مدت اتفاق افتاده و اين سويه هم در كشور 
براي خود طوالنی مدت جا خشك كرده و وارد سويه هاي واكسن 

توليدي هم گرديده. 
*  اگ��ر چنين اتفاقي در جه��ت ورود ويروس جديد تب برفكي 
در يك كشور اروپائي رخ ميداد بالشك با جرائم سنگين عوامل 

آن را مجازات ميكردند . 
•  خوب است بدانيم كه : 

اتحادي��ه اروپ��ا ب��راي پاك نگهداش��تن محدوده خ��ود از ورود        
ويروس هاي بيم��اري تب برفكي هزينه هاي ميليارد يوروئي را 
بر خود تحمل ميكند فقط يك قلم كوچك آنكه ، بمنظور پيش 
گي��ري از ورود ويروس هاي ت��ب برفكي از طرف تركيه به اروپا 
ارق��ام كالني را بعنوان كمك و هم��كاري ، اتحاديه اروپا هزينه 
  )  FREE ZON ( كرده تا تركيه منطقه پاك و حائلي باش��د

بين اروپا و آسيا
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 هفتاد و هشتمین اجالس

جهانی دامپزشکی

پاريس جمع می ش��وند و به بررسی مس��ائل كلی ، استراتژيك، 
برنامه ريزی تبادل اطالعات و ديگر مسائل مرتبط با دامپزشكی 

در جهان می پردازند.
سازمان جهانی بهداشت دام )OIE( عالوه بر اجالس عمومی 
س��اليانه، ضمنا نشس��ت های منطقه ای در نقاط مختلف جهان 
دارند. در طول س��ال گزارشات ، پيش��نهادات و نظرات اعضاء و 
محققين توس��ط كارشناسان در دفتر مركزی OIE  مورد بحث، 
بررسی و نظرخواهی از صاحبنظران قرار ميگيرند و مطالبی را كه 

الزم باشد در اجالس عمومی مطرح گردند آماده می شوند.
بطوريكه در اجالس جاری )هفتادو هشتمين اجالس( در موقع 
ثبت نام روز اول، مدارك خيلی زيادی را كه حاصل بررس��يها و 
پيش��نهادات ساليانه بوده و بايد در اجالس مطرح ميگرديدند به 
هر يك از ش��ركت كنندگان تحويل ميدادند. تا شركت كنندگان 
از محتوای مطالبی كه به بحث، بررسی و اتخاذ تصميم در اجالس 
مطرح خواهند شد بصورت مكتوب و لوح فشرده مطلع باشند و اگر 
نظراتی دارند در مواقع خود اعالم نمايند، از حجم و تنوع مطالب 
می توان حدس زد كه چه تالش فنی علمی زيادی صورت گرفته 
تامطالب برای بررسی دراجالس براحتی قابل انجام گردد. هفتاد 
و هشتمين اجالس ساالنه ، امسال در هفته اول خرداد 89 بروال 

هميشگی بمدت شش روز در پاريس برگزار گرديد.
معموال روز اول در مراسم افتتاحيه شخصيت هائی از سازمان و 
كشورهای مختلف سخنرانی می نمايند، اولين سخنرانی افتتاحيه 
دراين اجالس شاهزاده خانم حيا بنت الحسين دختر ملك حسين 
پادشاه اردن بود كه ايشان رئيس فدراسيون سواركاری بين المللی 
هستند سپس وزرای كشاورزی كش��ورهای الجزاير، بلغارستان، 
گرجستان،اردن، نيجر ، پاراگوئه، سنگال، سومالی ، تيمور شرقی و 
معاونين وزارت كشاورزی و شيالت فرانسه ، مغولستان و فيليپين 

سخنرانی كردند.
هميش��ه در اجالس های OIE فقط هيئ��ت های نمايندگی 
دامپزشكی دولت ها شركت می كردند، ولی از قرار در اين سالهای 
اخير OIE از بخش خصوصی نيز برای شركت در اجالس دعوت 
ميكند تا مبادالت بين كش��ورهای مختلف بدينوس��يله تسهيل 
گردند، بر اين اس��اس س��ازمان دامپزشكی كش��ور موضوع را به 
س��نديكای توليدكنندگان و صادر كنندگان داروهای دامپزشكی 
اعالم كرده بودند و س��نديكا نيز موضوع را به ش��ركت های عضو 
خ��ود منعكس كرده بود ه در نهايت من از ش��ركت كيميافام در 

اين اجالس شركت كردم. 
24 سال قبل از اين در سال 1365 در جمع هيئت نمايندگی 
 OIE سازمان دامپزشكی كشورمان در پنجاه و چهارمين اجالس
ش��ركت كرده بودم و عكس دس��ته جمعی شركت كنندگان كه 
جناب آقای دكتر احمد اقتصاد رئيس وقت سازمان دامپزشكی و 

زنده ياد دكتر عزيز مناری و بنده در عكس حضور داريم.

از زمانيكه بش��ر بهره برداری از دامها را شروع كرد ، از همان 
بدو تاريخ حفظ سالمتی دامهائی كه توليد كننده انواع محصوالت 
مورد نياز انس��انها بودند و مخصوصا دامهائی كه بتدريج كاربرد 
وس��يعتری در حمل و نقل ها پيدا كردند، در مسافرتها استفاده 
می شدند و مهمتر از آن استفاده جدی از دامها تا قرنهای اخير 
در ارتش ها، هميش��ه سالمتی اين دامها و كال بحث دامپزشكی 
از اهمي��ت خاصی برخوردار بوده، با پيش��رفتهای زيادی كه در 
اين 200-300 س��ال اخير در تمامی زمينه ها رخ داد، توجه به 
دامپزشكی خيلی بيشتر گرديد و به موازات آنكه تشكيالت دولتی 
كشورها از جهات كارهای اجرائی ، آموزشی در بخش های دولتی 
و خصوصی سازماندهی ميشدند، تشكيالت دامپزشكی نيز جزء 
اولين تشكيالت هائی بودند كه جايگاه خود را در جهان باالخص 

در كشورهای پيشرفته پيدا كردند،
 قدمت باالی 200 س��اله برخی از دانشكده های دامپزشكی 
در جهان ، سابقه خيلی بيشتر تشكيالت منسجم دامپزشكی در 
ارتش كشورها و خيلی شواهد ديگر اهميت دامپزشكی در جهان 
گذشته و حال را ثابت ميكند يكی از شواهد اصلی كه داللت بر 
اهميت دادن كش��ورهای جهان به تش��كيالت دامپزشكی دارد ،    
می توان تشكيالت OIE را نام برد حدود بيش از 100 سال پيش 
دامپزش��كی كشورهای جهان با توجه به ماهيت كار دامپزشكی 
با عنايت به آنكه يك كش��ور نمی تواند به تنهائی بهترين نتايج 
كاری را از دامپزش��كی كش��ور خود بدون هماهنگی و همفكری 
با دامپزشكی كش��ورهای همسايه بگيرد از خيلی وقت پيش به 
اين فكر افتاده بودند كه بايستی يك مجمع يا دفتر يا تشكيالت  
مشتركی در بين سازمانهای دامپزشكی كشورهای جهان وجود 
داش��ته باش��د تا بتوانند براحتی اطالعات علمی ، فنی و اجرائی 
دامپزش��كی را بين خود مبادله كرده و از برنامه ها و مش��كالت 
همديگ��ر با خبر ش��ده و در اجرای برنام��ه ها  با هم همكاری و 
همفكری داشته باشند، در اين زمان ها مبادالت محصوالت دامی 
و حتی دامهای زنده نيز در بين كش��ورها بتدريج  بيشتر گرديد 
و اين امر نيز نياز به داش��تن يك مجمع جهانی دامپزش��كی را 
بيش��تر ملموس ميكرد ، نتيجه آنكه از حدود 80 س��ال قبل با 
عضويت سازمانهای دامپزشكی دولتی كشورهای جهانی سازمانی 
 World animal Health( كه مخفف عبارت OIE با اس��م
ي��ا)office international des EPizoosie( ميباش��د در 
پاريس تشكيل گرديد. از آن زمان هميشه مقر سازمان OIE در 
پاريس بوده و در مس��ائل مربوط به هم آهنگی، اطالع رس��انی ، 
كمك های فنی و آنچه كه باعث تقويت سازمان های دامپزشكی 
كش��ورهای جهان باش��د، فعاليت می نمايد، بيش از 165 كشور 

در آن عضويت دارند.
بطور مرتب هر س��ال حداقل يك ب��ار  هيئت های نمايندگی 
دامپزش��كی كش��ورهای عضو OIE  معموال در اواس��ط بهار در 
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اولين تغيير عمده ای كه برايم بعد از 24 سال خيلی محسوس 
بود، زيادی تعداد شركت كنندگان در اين اجالس بود كه بدليل 
ش��ركت بخش خصوص و همچنين بدلي��ل حضور هيئت های 
نمايندگی ديگر مجامع و س��ازمانهای بين المللی بود كه اسامی 
اين س��ازمانها و مجامع ش��ركت كننده جهت اطالع كلی آورده 
شده اس��ت. در اجالس های قبلی تعداد شركت كنندگان ديگر 

مجامع بين المللی خيلی كمتر بوده است. 
جلسات عمومی اجالس و نيز جلسات كميسيون های منطقه ای 
ش��ش روز كاری خيلی فش��رده و منظمی را برگزار كردند و خيلی 

جدی مسائل مورد كنكاش قرار می گرفتند.
اسامی تعدادی از س��ازمانهای بين المللی كه در اين اجالس 

شركت داشتند بدين شرح ذكر گرديده است.
          FAO 1- سازمان خوار و بار و كشاورزی جهانی

UE 2- اتحاديه اروپا
 WTO 3- سازمان تجارت جهانی

IATA 4- جامعه جهانی حمل و نقل بين المللی
 WVA 5- جامعه جهانی دامپزشكی

IFAH 6- فدراسيون بين المللی برای سالمتی دام
IPC 7- سازمان بين المللی پرورش طيور
FIL 8- فدراسيون بين المللی توليد شير

9- كميسيون بين المللی تخم مرغ 
IFAP 10- فدراسيون بين المللی توليدكنندگان كشاورزی

IMS 11- دفتر بين المللی پرورش طيور
 IDB 12- بانك توسعه قاره آمريكا

IABS 13- جامعه جهانی مواد بيولوژيك
ILRI 14- انستيتو تحقيقات بين المللی دامپروری

15- جامعه دامپزشكی اروپا – عرب
16- فدراسيون دامپزشكان اروپا 

17- كمپانی مريال
WSPA 18- جامعه جهانی حمايت از حيوانات

19- دامپزشكان بدون مرز
20- اتحاديه توسعه جنوب آفريقا

 UEMOA  21- اتحاديه اقتصادی و پولی شرق آفريقا
22- جامعه پرورش دهندگان طيور آمريكای التين 

AVA 23- جامعه دامپزشكی آفريقا
24- دبيرخانه اتحاديه پاسيفيك SPC و ديگر سازمانها

با توجه بانكه هدف از شركت من در اين اجالس، پيدا كردن 

ارتباط��ات تج��اری و باز كردن ابتدای راه��ی بود كه به صادرات 
محصوالت توليدی منجر گردد. برای رسيدن به اين منظور قبل 
از ش��ركت ، از تهران ليست اعضاء ش��ركت كننده در اجالس را 
بررسی كرده حدودا 60 كشور را برای ايجاد ارتباط مشخص نموده 
بوديم و طی نامه ای بهمراه لوح فشرده و آدرس سايت و ايميل 
آماده كرده بوديم بنابراين در طول روزهای اجالس من هم بدنبال 
ايجاد ارتباط با نمايندگی های كش��ورهائی بودم كه شايد هدف 
صادرات محصوالت داروئی توليدی كشورمان باشد، نتيجه اينكه 

از مجموعه مسائل اجالس استنباط ميگردد كه :
اوال از اي��ن جم��ع علمی ، فنی و بين الملل��ی در زمينه های 
مختلف ميتوان به نفع دامپزش��كی كش��ور، باال بردن توان علمی 
و فنی، ارتقاء قدرت و خيلی مس��ائل ديگر بهره برداری كرد، به 
شرط اينكه با برنامه ريزی حساب شده و طوالنی مدت و جهت دار 
با اهداف متوس��ط و طوالنی مدت وارد كار بش��ويم و از ای ن عضويت 

مان حداكثر حسن استفاده را ببريم.
ثانيا در موضوع صادرات آنچه كه در اين اجالس متوجه شدم 
آنكه كش��ور ما با تعدادی از كش��ورهای جهان كه شايد بيش از 
70-60 كش��ور باشند، عمال در شرايطی هستيم كه ميتوانيم در 
ارتب��اط با صادرات داروهای دامپزش��كی با آنها فعاليت خوبی را 
داش��ته باشيم، بشرط انكه يك س��ری مسائل مرتبط به درستی 
مورد بررسی و اقدام گردند، مثال شركت در يك چنين اجالسی 
به وسيله تك تك ش��ركتهای توليد كننده داروهای دامپزشكی 
كش��ورمان امكان پذير نيس��ت و منطقی هم نمی باشد، بلكه در 
اين مواقع الزم اس��ت يك همكاری ، همفكری و كمك بوس��يله 
تمام��ی س��ازمانها و ارگانهای ذيربط بوجود آي��د و با يك حالت 
كامل و جامع و برنامه ريزی شده از اين اجالس ها بهره برداری 
گردد، مثال در مورد اين اجالس برای س��الهای بعد بهتر است از 
حاال س��نديكا و اتاق بازرگانی ط��وری برنامه ريزی نمايند كه با 
كمك واحد بازرگانی سفارتخانه ، با كمك سازمان دامپزشكی با 
مش��اركت وزارت بازرگان��ی و ديگر واحدهای مرتبط، در اجالس 
جايگاهی با اطالعات مناس��ب و با ش��كلی حساب شده و اصولی 
حضور داشته باشند و به نمايندگی از طرف همه شركتهای توليد 

كننده و صادر كننده اقدامات الزم را انجام دهند.
برای رسيدن به اين اهداف، تقويت سازمان دامپزشكی كشور 

در نهايت امر مورد توجه همگان بايد قرار گيرد.

گزارش:دکترابراهیممستجابی
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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

در ادام��ه مباحث فارماكولوژی داروهای آنتی باكتريال در اين 
قس��مت خانواده ماكروليدها از گروه آنتی بيوتيكهای وابسته به 

زمان مورد بررسی قرار می گيرد.
•  ماکرولیدها: 

گروهی از آنتی بيوتيكها هستندكه از لحاظ ساختمانی دارای 
حلقه ماكروليد بوده ))Macrocyclic lactone ring(  كه از 
يك يا چند قند تشكيل شده  )deoxy Sugars( و در ساختار 
اين قندها اتم هيدروژن جايگزين گروه هيدروكسيل شده است. 
عمدتاً اين قندها شامل Cladinose   و Desosamine  می 

باشند.
حلقه الكتون معموالً 14، 15يا 16 ش��اخه دارد. به طور كلی 
ماكروليدها به گروه پلی كتيدها )polyketides( تعلق دارند كه 
موادی با منشاء طبيعی می باشند. ماكروليدها برای اولين بار در 
-strept 50 ميالدی با جداسازی اريترومايسين از باكتری   دهه

myces erythraeus شناخته شدند. سپس در حدود سالهای 
1970 تا 1980 مشتقات س��اختگی اريترومايسين و همچنين 

كالريترومايسين و آزيترومايسين كشف و توليد شدند.
طبقه بندی ماكروليدها:

الف(ماکرولیدهایمتداولوعمومی
)Azithromycin(             1. آزيترومايسين
)Clarithromycin(        2. كالريترومايسين
)Erithromycin(              3. اريترومايسين
)Roxithromycin(     4. روكسی ترومايسين
)Dirithromycin(            5. دريترومايسين
)Telithromycin(          6. تلی ترومايسين 

نمايشساخارملكولیقسمتالف
)Azithromycin(             1. آزيترومايسين

فارماکولوژی داروهای 
آنتی باکتریال در دامپزشکی 

)قسمت سوم(

ی
وژ

ول
اك

رم
فا

ی
وژ

ول
اك

رم
فا

)Clarithromycin(        2. كالريترومايسين

)Erithromycin(              3. اريترومايسين

)Roxithromycin(     4. روكسی ترومايسين

)Dirithromycin(            5. دريترومايسين

)Telithromycin(          6. تلی ترومايسين 
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نمايشساخارملكولیقسمتج
)Tacrolimus(                         1. تاكروليموس

)Sirolimuse(                          2. سيروليموس

د(ماکرولیدهایسمی
)Mycolactone(   1. مايكوالكتون

•  مكانیسمعملماکرولیدها:
نقش اصلی ماكروليدها، جلوگيری از س��نتز پروتئين باكتريها 
می باشد. احتماالً اين اثر ناشی از مهار آنزيم پيپتيديل ترانسفراز 
)Peptidyl transferase( و جلوگي��ری از اتصال اين آنزيم از  
طريق tRNA  به اسيد آمينه و سنتز پروتئين می باشد. گفته می 
شود جداشدن ناقص كمپلكس  Peptidyl – RNA از ريبوزوم 

نيز، ناشی از اثر  ماكروليدها می باشد.
مكانيسم فوق به علت اتصال برگشت پذير ماكروليدها با ناحيه 
P در جاي��گاه 50S ريب��وزوم باكتری ها موجب اثر ضدباكتريايی 
آنها می شود )اثر باكتريو استاتيك(. اگر ماكروليدها با غلظتهای 
بيشتری مصرف شوند می توانند اثر باكتريسيدال )باكتری كشی( 
ايج��اد كنند. معموالً انتقال ماكروليده��ا  به محل ايجاد عفونت 

توسط لكوسيتها انجام می گردد.
ماكروليده��ا از گ��روه آنت��ی بيوتيكه��ای وابس��ته ب��ه زمان          
)Time –dependent(  بوده و بر اساس اين  اصل، بيشترين 
تاثير خود را هنگامی ايجاد می كنند كه مدت زمان ايجاد غلظت 
 )Interval( بيشتر از %50 زمان بين دو تجويز MIC  باالتر از

باشد.
 )t/MIC( بنابراين اصل مهم درمصرف اين داروها، رعايت زمان 

مصرف بين دو دز می باشد.

•  فارماکولوژیماکرولیدها:
ماكروليدها به علت س��اختار ش��يميايی خ��ود به ميزان كمی 
در آب حل ش��ده اما در حاللهای آلی و چربی ها به خوبی حل               
می شوند. ماكروليدها در مقابل اسيد معده به شدت ناپايدار بوده 
و از بين می روند، البته تركيبات جديد آنها مانند آزيترومايسين 
تا حدودی نسبت به اسيد مقاومت پيداكرده اند  اما در محيطهای 
قليايی بهتر جذب می شوند. تمايل بسيار زيادی به بافت ترشحی، 

برونشها، گوش ميانی و پروستات دارند.
مي��زان اتص��ال ب��ه پروتئين آنها در پالس��ما متفاوت اس��ت 
)اريترومايس��ين ت��ا حدود %80 و ژوزامايس��ين %15( نيمه عمر 
پالس��مايی آنها نيز متفاوت اس��ت. )اريترومايس��ين حداكثر 2 
س��اعت و آزيترومايس��ين تا حداكثر 40 س��اعت( اين داروها در 
كبد تغيير شكل يافته و به شكل غير فعال در می آيند. دفع آنها 
عمدتاً از طريق كبد بوده و مقدار بس��يار ناچيزی از طريق  كليه ها 

دفع می شود.
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فا ب(ماکرولیدهایپیشرفته)تغییريافته(

)A )Carbomycin                    1. كربومايسين
)Josamycin(                             2. ژوزاميسين
)Kitasamycin(                      3. كيتازامايسين
)Oleandomycin(                4. اوله اندومايسين
)Spiramycin(                        5. اسپيرامايسين
)Tylosin(                                     6. تايلوزين

نمايشساخارملكولیقسمتب
)A )Carbomycin                    1. كربومايسين

)Josamycin(                             2. ژوزاميسين

)Kitasamycin(                      3. كيتازامايسين

)Oleandomycin(                4. اوله اندومايسين

)Spiramycin(                        5. اسپيرامايسين

)Tylosin(                                     6. تايلوزين

ج(ماکرولیدهایغیرآنتیبیوتیكی
)Tacrolimus(                         1. تاكروليموس
)Sirolimuse(                         2. سيروليموس
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در منابع ذكر شده كه استفاده توام از مايكروليدها و داروهای 
استاتين )STATINS( كاهش دهنده كلسترول خون، ممكن 
است منجر به بروز عارضه  ميوپاتی )Myopathy( شود. علت 
ب��روز اين عارضه به اين صورت بيان ش��ده كه چون ماكروليدها 
 Cytochrome   ممانع��ت كنن��ده بس��يار ق��وی سيس��تم
p450هستند و همچنين سيستم CYP3A4  را نيز تا حدودی 
غير فعال می كنند، می توانند موجب بروز ميوپاتی شوند. البته 
عوارضی همچون اختالالت گوارشی، آلرژی، سر درد نيز به ندرت 

پس از مصرف ماكروليدها  ديده شده است.

•  مقاومتبهماکرولیدها:
در بررس��يهای به عمل آمده، مكانيس��م متيالس��يون پس از 
رونوشت برداری در ناحيه RNA 23S ريبوزومی باكتری، عامل 
اصلی بروز مقاومت به ماكروليدها می باش��د. اين مكانيس��م می 
تواند در اثر جهش در پالسميد و يا كروموزوم باكتری و همچنين 
مقاوم��ت متقاطع  بين ماكروليدها و س��اير آنتی بيوتيكها نظير 

لينكو زامايدها رخ  دهد.

•  تداخلاثر:
در منابع معتبر مصرف همزمان ماكروليدها با لينكوزامايدها، 
بتاالكتام ها و خانواده كلرا مفنيكل منع شده است، همانطور كه 
گفته شد يكی از عوامل چنين موضوعی امكان بروز مقاومتهای 

متقاطع  بين اين گروه از داروها می باشد.
ب��روز تداخل اث��ر هنگام مصرف اريترومايس��ين با مس��دود        
 )VERAPAMIL( كننده های كانال كلسيمی مثل وراپاميل

ديده شده است.
همچني��ن ممانع��ت كنن��ده ه��ایCYP3A4 مانن��د كتو 
كون��ازول                            ايت��را   ،)KETOCONAZOLE ( كون��ازول 
)ITRACONAZOLE( و ممانع��ت كنن��ده پروتئ��از ني��ز 

باماكروليد ها تداخل اثر دارند. 

•  مواردمصرف:
ماكروليدها به صورت گسترده ای در پزشكی و دامپزشكی مورد 
اس��تفاده قرار می گيرند. بيش��ترين  تاثير خود را بر باكتريهای 
-Streptoco )گرم مثبت خصوصاً استرپتوكوكوس پنومونيه 

 Hamophilus( و هموفيلوس آنفلوانزا ) cus peumoniae
influenza( اعم��ال می كنند. از اي��ن رو عمدتاً در عفونتهای 

دستگاه تنفسی و بافتهای نرم تجويز می شوند.
طيف ضدباكتری ماكروليدها بس��يار ش��بيه پنی س��يلين ها 
بوده و می توانند در موارد بروز حساس��يت بيمار به پنی س��يلين ها 
با نظر پزش��ك جايگزين آن گردند. استافيلوكوك ها، استرپتوكوك ها، 
پنوموكوك ها و انتروكوك ها هم به ماكروليدها حساس می باشند. 
در عفونتهای مايكو پالس��مايی، مايك��و باكتريايی، ريكتزيايی و 

كالميديايی نيز می توان از ماكروليدها استفاده كرد.

•  ماکرولیدهادردامپزشكی:
تركيبات ماكروليد در دامپزشكی به خوبی شناخته شده و مورد 
مص��رف قرار می گي��رد. ماكروليدهای مت��داول و پرمصرف در 

دامپزشكی عبارتند از تايلوزين، اريترومايسين، تيل مايكوزين.
•  تايلوزين: از شاخصترين اعضا گروه ماكروليدها بوده و در دامپزشكی 
كاربرد فراوانی دارد. از لحاظ ساختمانی ماكروليدها با حلقه دارای 16 

شاخه بوده و از Streptomyces fradiae بدست می آيد.
 B ، و 3 فاكتور غير اصلی A تايلوزي��ن دارای 1 فاكت��ور  اصل��ی

C و D می باشد.
1/ Desmycosin  )B(
2/ Macrocin     )C(
3/ Relomycin  )D(

 

فعالي��ت ضد باكتريايی تايلوزين بر اس��اس فاكتور A س��نجش 
می گردد.

فعاليتهای آنتی باكتريايی in vitro برای تايلوزين، دسمايكوزين، 
تتراهيدرو-دسمايكوزين، دی هيدرو-دسمايكوزين و دی مريك 

دسمايكوزين
 

•  فارماکولوژیتايلوزين:
) PKa = 73/7 ( تايلوزين يك باز ضعيف است 

تايلوزي��ن ب��ه فرمهای فس��فات، تارت��ارات و تايلوزين Base در 
فارماكوپه ها ذكر شده و دارای مونوگراف است.

حداكث��ر پروتئي��ن باندينگ تايلوزين بي��ن 30 تا 50 % بوده 
و ب��ه عل��ت قدرت انحالل باال در چربی، توزيع بافتی آن بس��يار 

گسترده است.
در طيور گوش��تی، تجويز تايلوزين تارتارات بعد از 2 س��اعت 
منجر به ايجاد پيك پالسمايی شده و در صورت تكرار دزها اين 

زمان حداكثر به 4 ساعت می رسد.
تايلوزين پس از توزيع در داخل كبد متابوليزه می شود. توانايی 
تشكيل فرم متابوليك P450 – 3A توسط تايلوزين بسيار زياد 
می باشد. تايلوزين بيشتر از طريق سيستم كبدی دفع می شود. 

بنابراين حدود 99 % از تايلوزين از طريق مدفوع، 
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دفع می گردد. 
حدود 1 % از متابوليتهای تايلوزين نيز از طريق سيستم كليوی 

و ادرار دفع می شود.
بسياری از مولكولهای شيميايی مانند تايلوزين كه باز ضعيف 
بوده و به راحتی در چربی حل می ش��وند می توانند از پالس��ما 
به ش��ير منتقل ش��وند.  بنابراين در حيوانات شيرده می تواند از 

طريق شير نيز دفع گردد.

•  مواردمصرف:
تايلوزين در دام و طيور به صورت گس��ترده به مصرف می رسد 

كه ذياًل به خالصه ای از آن اشاره می شود:
طيور: تايلوزين به دو فرم فس��فات و تارتارات در طيور گوشتی، 

مادر و تخمگذار مصرف می گردد.

•  تايلوزينفسفات:
 اين فرم از تايلوزين به صورت مخلوط با دان نهايی مصرف می 
گردد. عمده ترين دليل تجويز اين دارو در نيمچه های گوشتی 
 )Mycoplasma gallisepticum( ناش��ی از CRD كنترل
در گله می باشد. همچنين افزايش ضريب رشد و كاهش ضريب 
تبديل غذايی نيز جزء موارد مصرف اين دارو می باشد. در بعضی 
از منابع به عنوان كنترل و درمان ورم روده نكروتيك نيز مطرح 

شده است.
در طيور تخمگذار به عنوان عامل كاهش ضريب تبديل غذايی 
تجويز می گردد. همچنين در بعضی از منابع ذكر شده مصرف اين 
دارو با مقادير توصيه شده در طول مدت تخمگذاری می تواند با 

كنترل مايكوپالسماها منجر به افزايش توليد تخم مرغ گردد.
تايلوزي��ن تارتارات: اين فرم از تايلوزين قابليت انحالل كامل در 

آب آشاميدنی را داشته و بيشتر جنبه درمانی دارد.
مهمترين جنبه مصرف آن در طيور گوشتی و تخمگذار جهت 
-Mycoplasma gallise CRD ناشی از    كنترل و درمان

ticum(( بوده و خصوصاً در زمان واكسيناسيون و يا وقوع ساير 
استرسها تجويز می گردد. در بوقلمونها نيز جهت افزايش ضريب 
رشد، كاهش ضريب تبديل غذايی و كنترل و درمان CRD تجويز 

می گردد. مقادير مصرف در طيور متفاوت می باشد.
اما معموالً تايلوزين فسفات خالص جهت كنترل CRD در طيور 
گوش��تی 800 ت��ا 1000 گرم برای ه��ر كيلوگرم دان )حدود 4 
كيلوگرم تايلوزين فسفات %25 ( و در طيور تخمگذار 20 تا 50 
گرم برای هر كيلوگرم دان )حدود 200 گرم تايلوزين فس��فات 

%25 ( می باشد. تايلوزين تارتارات حدوداً به مقدار 

100 ميل��ی   گرم ب��رای هر كيلوگرم وزن زنده به صورت روزانه 
مصرف می گردد.

دام: تايلوزين فسفات و تارتارات در گاو جهت كنترل و درمان:
ال��ف( كمپلكس��های تنفس��ی )پنومونی حمل و نقل( ناش��ی از 

Actinomyces pyogens و Pasteurellamultocida
 Fusobacterium           ب( گنديدگ��ی س��م ناش��ی از

necrophorum
Actinomyces pyogens ج( متريت ناشی از

 Fusobacterium               د( آبس��ه های كبدی ناش��ی از
 Arcanobactrrium pyogens و necrophorum

موارد ذيل توصيه مصرف می گردد.
مقدار مصرف معموالً برای تايلوزين فسفات 8 تا 10 گرم به صورت خالص 

يا حدود 90 گرم برای هر رأس در روز )25 %( می باشد.
توصيه می ش��ود تايلوزين همزمان با لينكوزامايدها، بتاالكتام ها 

و فلورفنيكل مصرف نگردد.

نكتهمهم:
 يادآوری م��ی گردد تايلوزين از گروه آنتی بيوتيكهای وابس��ته 
 ) MIC به زمان بوده و رعايت غلظت مناس��ب )غلظت باالتر از
حداقل در 50 % از زمان بين دو تجويز بس��يار ضروری است. در 
صورت امكان و با محاسبه دقيق دارو بر اساس سن و وزن، بهتر 
اس��ت اين گروه از داروها را به دزهای منقس��م )مشابه بتاالكتام 
ها( در طول 24 س��اعت تقسيم كرد. اين موضوع باعث می شود 
غلظت مناس��ب در بين زمانهای تجويز ايجاد ش��ده و اثر درمانی 

مطلوبتری حاصل گردد.
درش�مارهبعددرموردس�ايرآنتیبیوتیكه�ایخانواده
ماکرولیده�اماننداريترومايس�ینوتیلمايكوزينبحث

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

Dr.nabizadeh@kimiafaamgroup.com

•  مقدمه
اكسيد اتيلن گازی بی رنگ، و قابل اشتعال است كه در دمای 
باالت��ر از 10.7 درجه سلس��يوس تبخير می گ��ردد. اين گاز در 
غلظتهای س��می با بوی شبيه اتر بخوبی حس می شود. اكسيد 
اتيلن در س��ال 1895 توسط C.Aaurt’z   كشف شد. كاربرد 
آن در طيف وسيعی از فعاليتها اغم از صنعتی و بيمارستانی )به 
منظور استرل كردن لوازم و تجهيزات( بكار گرفته می شود. در 
توليد حاللها، ضد مبردها، منسوجات، پاك كننده ها، چسبها، فوم 
پلی يوريتان و صنايع دارويی بكار برده می شود. در سال 1929 
خاصيت ميكروب كشی اين گاز كشف شد و در سال 1956 برای 
اولين بار به عنوان اس��تريل كننده در بيمارس��تان استفاده شد. 

گرچه ميزان كاربرد آن در بيمارستانها و برخی از مراكز خدمات 
درمانی بسيار كمتر از مصارف صنعتی آن می باشد، ولی به لحاظ 
امكان بروز مشكالت بهداشتی و ايمنی بسيار حائز اهميت است. در 
اين مقاله ضمن ارائه جوانب فنی كاربری اين گاز به عنوان گزينه 
استريل كردن تجهيزات پزشكی، به مخاطرات و لزوم جايگزينی 
آن به ويژه در مكانهايی كه مديريت الزم و كارامدی در خصوص 

حفظ بهداشت و سالمتی وجود ندارد، پرداخته خواهد شد. 
•  ويژگیهایاکسیداتیلن

مهمتري��ن ويژگيه��ای اكس��يد اتيل��ن به فرمول ش��يميايی                 
) CH2CH2O ( در جدول 1 قابل مالحظه است. 

جدول-1ويژگیهایفیزيكیمهماکسیداتیلن

نقطه جوش در جو )فشار 1 اتمسفر( - درجه سلسيوس                                   10.5 درجه سلسيوس )10.4-10.7(
-113.5 نقطه ذوب -  درجه سلسيوس                                                                             

كمتر از 18- نقطه افروزش-  درجه سلسيوس                                                                      
890 دانسيته مايع در صفر درجه سلسيوس- كيوگرم بر متر مكعب                                  
چگالی بخار                                                                                               1.52
انرژی حرارتی تبخير در فشار جو و دمای 10.5 درجه سلسيوس- كيلوژول بر كيلوگرم               578

انرژی ويژه – مايع در 11 درجه سلسيوس بر حسب  كيلوژول بر كيلوگرم                                1.97                        
انرژی ويژه – مايع در 20 درجه سلسيوس بر حسب  كيلوژول بر كيلوگرم                               2.00
اترژی گرمايی ويژه گاز  بر حسب  كيلوژول بر كيلوگرم                                                      1.06
انرژی پليمريزاسيون  گاز  بر حسب  كيلوژول بر كيلوگرم                                                  2093

83700 انرژی تجزيه  بر حسب  كيلوژول بر كيلوگرم مول                                                 
ارزش حرارتی   بر حسب  كيلوژول بر كيلوگرم                                                      27649

هدايت الكتريكی مايع خالص- زيمنس بر متر                                                      0.000004
0.06 حداقل انرژی اشتعال- در فشار يك اتمسفر و درمای 25 درجه سلسيوس – ميلی ژول          

11 نقطه ذوب هيدرات- درجه سلسيوس )حداكر در 30 اكسيد اتيلن( – درجه سلسيوس           
دمای احتراق خودبخودی – درجه سلسيوس                                                       429

               560 دمای تجزيه خودبخودی – درجه سلسيوس                                                        
500-700 حد آستانه بو اكسيد اتيلن خالص – قسمت در ميليون                                          

 جوان��ب کاربری اکس��ید اتیلن و لزوم
 جایگزین کردن آن با گزینه مناسب به

عنوان ترکیب استریل کننده
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•  اش�تعالپذيری: اكسيد اتيلن بش��دت اشتعال پذير بوده و 
در دم��ای كمتر از 18- درجه مش��تعل می گردد. در غلظتهای 
باالتر از 2.6 درصد در هوا )حجمی( مش��تعل می ش��ود. از نظر 
 )LPG( نقطه جوش و اش��تعال پايين اين گاز مش��ابه گاز مايع
می باش��د با اين تفاوت كه اكس��يد اتيلن كامال و بخوبی در آب 
حل می ش��ود. در ضمن مخلوط اكسيد اتيلن و هوا دارای نقطه 
اش��تعال پايينی اس��ت. برای اكسيد اتين در حدود 10.4 درصد 
در هوا، انرژی اش��تعال 0.06 ميلی ژول است كه قابل مقايسه با 
انرژی اشتعال مخلوط هيدروژن و هوا است كه مقدار آن چيزی 
در حدود 0.02 ميلی ژول است. از اين رو هر گونه نشت اين گاز 
بايد بس��يار جدی تلقی شود. گرچه دما اشتعال خودبخودی آن 
429 درجه سلس��يوس است، ولی اختالط آن در هوا با برخی از 
آالينده ها و ناخالصی ها باعث گاهش اين دما و بروز مخاطرات 
می گردد. حل ش��دن اكس��يد اتيلن در آب م��ی تواند منجر به 
پيدايش بخار قابل اش��تغال آب حاوی اكس��يد اتيلن شود به گونه ای 
كه محلول يك درصد اكس��يد اتيلن در آب نقطه اش��تعالی در 
حدود 22 درجه سلسيوس دارد. بنابراين برای رقيق سازی بايد 
مقدار آب بيشتری استفاده شود. در غير اين صورت حتی تخليه 

به فاضالبها نيز می تواند سبب آتش سوزی شود. 
•  میلترکیبیوواکنشپذيریش�ديد: اكس��يد اتيلن در 
تماس با برخی مواد واكنش شديد شيميايی ايجاد نموده و دمای 
تا 700 درجه سلس��يوس توليد می كند.اين واكنشها ذاتا گرمازا 
هس��تند و خطر اش��تعال را بيشتر می كنند. وجود كاتاليستها و 
برخی از ناخالصيها نظير آب، الكلها، آمونياك، آمينها، اسيدها و 

بازها و گرد و خاك سبب تشديد واكنش خواهند شد.   
•  تجزيه: بخار اكسيد اتيلن خالص حتی بدون وجود هوا تجزيه 
شده و مشتعل می شود. با گرم كردن اكسيد اتيلن تا 560 درجه 
سلس��يوس تجزيه خودبخودی ش��روع خواهد ش��د. مس، نقره، 
جيوه و بسياری از ناخالصيها روند تجزيه اكسيد اتيلن را تشديد          
می نمايند. وجود گرد و غبار نيز با عث كاهش دمای الزم برای 
شروع تجزيه شده و اين فرايند را بشدت تشذيذ خواهد نمود.  

•  پلیمريزاس�یون: اكس��يد اتيلن در دم��ای اتاق بدون وجود 
گرد و غبار و س��اير ناخالصيها پايدار اس��ت. پليمريزاس��يون در 
دمای حدود 100 درجه سلسيوس آغاز می شود. پليمريزاسيون 
اتيلن فرايندی بشدت گرمازا است  و چنانچه خنك سازی برای 
كنترل س��رعت فرآيند انجام نش��ود، س��رعت واكنش بشدت و 
خ��ودكار افزايش يافته و اش��تعال صورت خواهد گرفت. واكنش 

با وجو ناخاصيها نظير آلياژهای فلزی، اس��يد و باز، اكسيد فلزات 
و غيره تش��ديد می شود. در ضمن گرد و غبار نيز تشديد كننده 
متوسطی تلقی شده و از اين رو بايد كليه تجهيزات در تماس با 
اكس��يد اتيلن از آاليش با مواد تشديد كننده پليمريزاسيون مبرا 
باش��د. در دمای محيط پليمرزاسيون اكس��يد اتيلن با غبار كند 
است.حاصل فرايند پليمری غليظ و ويسكوز است كه در مونومر 
آن قابل حل اس��ت. چنانچه پليمر مزبور در آب با دمای بيش��تر 
از 55 درجه سلس��يوس حل ش��ود، پلی پروپيلن گليكول توليد 
می ش��ود كه ماده ای بس��يار چسبنده بوده و نمی توان بسادگی 

آن را از تجهيزات زدود.

•  مخاطراتبهداشتیوايمنی
مخاطرات بهداش��تی اكسيد اتيلن در دو گروه اثرات حاد )كه در 
كوتاه مدت بروز می كنند و در اثر غلظتهای زياد تماس با اكسيد 
اتيلن هس��تند( و اثرات مزمن )كه در درازمدت بارز می شوند و 
مربوط به تماس��های طوالنی مدت با غلظتهای پايين هس��تند( 

قابل بررسی است.
اثراتحاد: اين اثرات عبارتند از:

• آسيبهای چشم- جراحت و آسيب شديد قرنيه
• آسيبهای پوستی- تاولهای پوستی شديد و يخ زدگی پوست در 

تماس با گاز و بخارات اكسيد اتيلن. )شكل 1(
• آسيبهای ناشی از تنفس

-  آس��يبهای سيس��تم اعصاب مركزی- با عاليم سردرد، تهوع و 
كما گزارش شده است.

- آسيب جدی و غيرقابل بازگشت به ريه و عروق ريوی 
اثراتمزمن: اين اثرات عبارتند از:

• آب مرواري��د- در افرادی كه در محيط كار در معرض اكس��يد 
اتيل��ن با مقاديری بيش از يك قس��مت در ميليون بوده اند اين 

عارضه گزارش شده است.
• درماتيت های پوستی

• مشكالت مزمن تنفسی نظير آتاكسيا
• اخت��الالت توليد مثل – افزايش موارد س��قط جنين و تاثيرات 

سو بر تخمدان
• س��رطلنزايی – در طبق��ه بن��دی IARC )انجمن بين المللی 
پژوهش در مورد سرطان(  در گروه يك به عنوان سرطانزا دسته 
بندی شده است.و در طبقه بندی ACGIH در گروه سرطانزای 
محتمل دس��ته بندی گرديده است. در جدول2 فرست كاملتری 

از طبقه بندی ها ارائه شده است.

جدول-2طبقهبندیاکسیداتیلنازنظرسرطانزايیتوسطمراجععلمیمعتبر

طبقهبندیسازمان 

Known Human Carcinogen  International Agency for Research on
     Cancer )IARC(
Probable Human Carcinogen  Environmental Protection Agency )EPA(
Known Human Carcinogen  National Toxicology Program )NTP(
Potential Occupational Carcinogen National Institute for Occupational Safety
     and Health )NIOSH(
Suspected Human Carcinogen  American Conference on Governmental
     Industrial Hygienists )ACGIH(
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شكل -1 نمونه ای از آسيب پوستی مواجهه با اكسيد اتيلن

•  مشكالتانتشاراکسیداتیلندرمحیط
مهمتري��ن طريق انتش��ار اكس��يد اتيلن به محي��ط تبخير و 
خروجی سيستمهای تهويه دستگاههای كاربرنده اين گاز است. 
اين انتشار در حين توليد، حمل و نقل، انبار، و كاربری و خصوصا 
استرليزاسيون می تواند صورت پذيرد. حذف اكسيد اتيلن در جو 
كند صورت می گيرد ولی در صورت وجود رطوبت زياد و باران 
تس��ريع می شود. اكسيد اتيلن در آب بس��يار محول است ولی 
تبخير همواره صورت می پذيرد. تجزيه اكس��يد اتيلن در محيط 
خنثی حتی با حضور ميكروارگانيس��مهای فعال هوازی بكندی 
انجام   می ش��ود ولی در محيط اس��يدی و قليايی اين تجزيه به 
نسبت سريعتر انجام می شود. خوشبختانه به دليل حالليت كم 

در چربی مشكل تجمع زيستی چندان باعث نگرانی نيست. 
اكسيد اتيلن آزاد شده در هوا پس از ورود به بدن ازطريق تنفسی 
بخوبی جذب خون ش��ده و در بدن پخش می شود. اين تركيب 
در بدن كامال متابوليسيم شده و نيمه عمر آن حدود 10 دقيقه 
می باشد. ايجاد حالت تهوع پس از تماس پوستی نيز مويد اين 
است كه اين آالينده از طريق پوست نيز بخوبی جذب می گردد. 
  LC50 .سميت چندان زيادی بر روی آبزيان گزارش نشده است
اكس��يد اتيلن در تماس 96 س��اعته به ميزان 84 ميلی گرم در 
ليتر تعيين شده است. در دمای 25 درجه سلسيوس، در مدت 4 
ساعت اكسيد اتيلن د پيكره های آبی تا حدود 95 درصد كاهش 
می يابد. حاصل تجزيه اكسيد اتيلن در آب، اتيلن گليكول بوده 
كه سميت بسيار كمتری دارد و بخوبی توسط ميكروارگانيسمها 
تجزيه می شود. اثرات موتاژنيكی اكسيد اتيلن در مطالعات انجام 
شده بر روی ميكروارگانيسمها، گياهان، و حيوانات آزمايشگاهی 
تاييد شده است. در ضمن سرطانزايی آن نيز در مطالعات زيادی 
كه بر روی حيوانات آزمايشگاهی انجام شده، مواكدا مورد تاكيد 
واقع گرديده است. گزارشات حاكی از بروز عالئمی نظير سردرد، 
تهوع، و ناراحتی های تنفسی ناشی از استنشاق اين گاز در محيط 
آزاد می باشد. آستانه بويايی برای اين گاز بسيار باال )1260-900 
ميلی گرم بر متر مكعب(  بوده و مقادير بس��يار پايين تر از آن 
قادر است مشكالت بهداشتی مذكور را ايجاد كند. از اين رو اتكا 
به حس بويايی برای در امان ماندن و واكنش به پخش اين گاز 
در محيط به هيچ وجه پيش��گيرانه و موثر نيس��ت. گرچه بيشتر 
توجه س��ازمانهای مس��ئول س��المت متوجه كنترل اين گاز در  
محيط های بسته گرديده، ولی پخش آن در محيط آزاد به ويژه 
در مكانهايی كه از اين گاز استفاده می شود )نظير بيمارستانها و 

مراكز استرليزاسيون و انبارهای نگهداری كپسولهای حاوی گاز( 
نيز همواره بايد مورد پايش و توجه ويژه قرار گيرد. 

•  کاربردهایاکسیداتیلن
اكس��يد اتيلن به عنوان ماده حد واس��ط برای توليد كس��تره 
وسيعی از تركيبات در صنايع شيميايی كاربرد دارد كه مهمترين 

آنها عبارتند از:
• مونواتيلن گليكول
• دی اتيلن گليكول
• تری اتيلن گليكول
• اتيلن گليكول اترها

• اتانول آمينها
•  تركيبات اتوكسيلن الكلهای چرب، آمينهای چرب، آلكيل فنلها، 

و پلی پروپيلن گليكول
عمده ترين كاربرد مسقيم اكسيد اتيلن كه در اين مقاله نيز تاكيد 
ويژه بر روی آن اس��ت، كاربری آن بعنوان ماده اس��تريل كننده 
تجهيزات پزش��كی و وسايلی اس��ت كه كاربری دماهای استريل 
كننده در خصوص آنها قابل اعمال نيست. مراحل مهم سيستمهای 

استرليزاسيون با اكسيد اتيلن عباتتند از:
•آماده سازی مقدماتی )تامين دما و رطوبت(

•استرليزاسيون
•جمع آوری و كنترل گاز خروجی

استرليزاسيون در محيطی كامال بسته و تحت شرايط دما و فشار 
كنترل شده كار می كنند و تمهيدات الزم برای كنترل نشت در 
ضمن كار و نيز كنترل گاز خروجی طراحی می گردد. سيستمهای 
كنترلی نظير اعالم خطر در مواقع اضطراری، خاموش كننده های 
اتوماتيك، كنترل كننده های خالء و سيس��تمهای پايش فرايند 
در طی كاركرد دستگاه همگی از الزامات كاركرد اين دستگاهها 
هستند. اين دستگاهها توسط شركتهای تجاری مختلف طراحی و 
ساخته و در مقياسهای كاربری متفاوت متناسب با حجم عمليات 
استرليزاس��يون در بازار وج��ود دارند. غلظت گاز از 1200-450 
ميل��ی گرم در ليتر متفاوت و بطور متوس��ط 750 ميلی گرم در 
ليت��ر می باش��د. رطوبت از 48-85 درصد و بطور متوس��ط 50 
درصد و زمان 4-6 س��اعت اس��ت. زمان به عوامل متفاوت چون 
نفوذپذيری ، نوع گاز و جنس وسايل استريل شونده دارد. تهويه 
پس از استرليزاس��يون بس��يار مهم بوده و بطور متوسط 10-8 
  OSHA .بار تهويه در س��اعت به مدت 6 ساعت انجام می شود
اس��تاندارد هش��ت ساعته برای اتيلن اكس��ايد را يك قسمت در 

ميليون اعالم كرده است. 

نكت��ه مه��م در كاربری اين دس��تگاهها اين اس��ت ك��ه بايد در 
مكانهايی كه آنها را بكار می بريم بتوانيم به س��واالت زير پاس��خ 

قانع كننده دهيم.
• آيا اين دستگاهها متناسب با حجم عمليات فرايند استرليزاسيون 

مورد نياز هستند؟
• آيا ش��ركت ارائه كننده اين دس��تگاهها اطمينان كافی از رفع 
معاي��ب و بره برداری و نگهداری و خدم��ات پس از فروش ارائه 

نموده است؟
• آيا اين سيس��تمها به طور روتين بر اس��اس پروتكل مش��خص 

بازديد می گردند؟
• آيا طرح اقدامات اضطراری وجود دارد؟

• آيا مدير مركز بكاربرنده دس��تگاه )بيمارس��تان و س��اير مراكز 
پژشكی( و پرسنا تحت تاثير از مخاطرات احتمالی ناشی از كاركرد 

ناناسب سيستم مطلع هستند؟
• آيا سازمانهای نظارتی ذی ربط )وزارت بهداشت و ساير ارگانهای 

مربوطه( برنامه پايش و كنترل موثری در دست اجرا دارند؟
• آيا گزارش��ات م��دون و منظمی از كاركرد دس��تگاه منطبق با 

دستورالعملهای شركت سازنده وجود دارد؟
• آيا در صورت نش��ت و هر گونه خرابی برنامه مش��خصی وچود 

دارد؟
متاس��فانه در بسياری از موارد پاس��خ قانع كننده و اطمينان 
بخشی از اين پرسشها در مكانهايی كه از آنها استفاده می كنند، 
وجود ندارد. خصوصا در كشورهايی كه مقررات بهداشت و زيست 
محيطی كامال شفاف نشده، می توان شاهد بروز مشكالت بسيار 
زيادتری در خصوص اين دس��تگاهها بود. چه بسا شركتهايی كه 
اين دستگاهها را عرضه می كنند، خود دارای مجوز و صالحيتهای 
الزم اين كار نيوده و ذاتا توان ارائه خدمات تخصصی ويژه آن هم 
در طول دوره طرح را دارا نباش��ند. امروزه در برخی از كش��ورها 
نظير آمريكا مقررات ويژه و بسيار سخت گيرانه ای در خصوص 
كابری اكس��يد اتيلن در بيمارس��تانها و مراكز پژشكی ارائه شده 
اس��ت. بديهی است برای هر كش��وری كه كاربری اين تركيبات 
بالقوه خطرناك را در نظر داشته باشد، وضع اين كونه مقررات و 
اجرا و نظارت الزم برای پيشگيری از بروز مخاطرات برای سالمتی 

انسان ضروری می باشد. 

•  جايگزينیاکسیداتیلنباگزينهمناسب
 در كاربردهای پزشكی می توان دو گزينه برای جايگزينی با 

اكسيد اتيلن پيدا كرد
• فرمالدئيد

• پراكسيد هيدروژن مايع 
• بخار پر اكسيد هيدروژن ) تكنولوژی پالسما( 

فرمالدئيد با غلظت 8 درصد  بيش از 50 سال است كه برای 
اس��تريل كردن تجهيزات مورد اس��تفاده قرار می گيرد. امروزه 
ب��ه دليل مخاطرات بهداش��تی مواجهه با فرمالدئيد بس��ياری از 
كش��ورها كاربری آن در عرصه گندزدايی را محدود كرده اند. به 
هر صورت در برخی از كشورها منعی برای استفاده از آن در اين 
عرص��ه وجد ندارد. غلظت 0.3 گ��رم به ازای هر فوت مكعب در 
دمای 20 درجه سلسيوس و رطوبت 70 درصد يا بيشتر با زمان 

تماس 8 ساعت موثر است. 
پراكسيد هيدروژن 6 درصد به مدت 6 ساعت را می توان برای 
اس��تريل كردن تجهيزات پزشكی استفاده كرد. حسن تركيبات 
استريل كننده حاوی پراكسيد هيدروژن، عمدتا سهولت كاربری 
و ع��دم ني��از به ادوات خاص و پايش ويژه ) نس��بت به آنچه در 
خصوص اكس��يد اتيلن گفته شد(، ايمنی بيشتر و هزينه پايين 
تر می باش��د. پراكس��يد هيدروژن به صورت بخار اثر فوق العاده 
داشته و امروزه مورد توجه قرار گرفته است، ولی تكنولوژی باال 
و مالحظ��ات ايمنی پس از انجام استرليزاس��يون مانند آنچه در 
مورد ايمنی و كنترل اكس��يد اتيلن گفته ش��د، كاربرد آن را نيز 
من��وط به برقراری مقررات و تجهي��زات تخصصی و ويژه نموده 
ك��ه ب��رای واحدهای پزش��كی كوچك چندان اقتص��ادی بنظر                              
نمی رس��د.  پراكس��يد هيدروژن با غلظ��ت 10 درصد به مدت 
يكساعت نيز مناسب توصيف شده است. در برخی از گزارشات از 
غلظت 3 درصد به مدت 2.5 ساعتنيز بهره برداری مناسب صورت 
گرفته است.در ضمن برای استرليزاسيون آندوسكوپها از پراكسيد 

هيدروژن 7.5 درصد به مدت 10 دقيقه نيز استفاده گرديده است. 
در حال حاضر تركيب تجاری نانوس��يل D6 كه حاوی پراكسيد 
هيدروپن 3 درصد و يون نقره می باشد، نيز برای استرليزاسيون 
لوازم و تجهيزات پزش��كی ارائه شده است كه با توجه به مطالب 

فوق الذكر می تواند گزينه مناسبی تلقی گردد.    
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شكل -1 نمونه ای از آسيب پوستی مواجهه با اكسيد اتيلن

•  مشكالتانتشاراکسیداتیلندرمحیط
مهمتري��ن طريق انتش��ار اكس��يد اتيلن به محي��ط تبخير و 
خروجی سيستمهای تهويه دستگاههای كاربرنده اين گاز است. 
اين انتشار در حين توليد، حمل و نقل، انبار، و كاربری و خصوصا 
استرليزاسيون می تواند صورت پذيرد. حذف اكسيد اتيلن در جو 
كند صورت می گيرد ولی در صورت وجود رطوبت زياد و باران 
تس��ريع می شود. اكسيد اتيلن در آب بس��يار محول است ولی 
تبخير همواره صورت می پذيرد. تجزيه اكس��يد اتيلن در محيط 
خنثی حتی با حضور ميكروارگانيس��مهای فعال هوازی بكندی 
انجام   می ش��ود ولی در محيط اس��يدی و قليايی اين تجزيه به 
نسبت سريعتر انجام می شود. خوشبختانه به دليل حالليت كم 

در چربی مشكل تجمع زيستی چندان باعث نگرانی نيست. 
اكسيد اتيلن آزاد شده در هوا پس از ورود به بدن ازطريق تنفسی 
بخوبی جذب خون ش��ده و در بدن پخش می شود. اين تركيب 
در بدن كامال متابوليسيم شده و نيمه عمر آن حدود 10 دقيقه 
می باشد. ايجاد حالت تهوع پس از تماس پوستی نيز مويد اين 
است كه اين آالينده از طريق پوست نيز بخوبی جذب می گردد. 
  LC50 .سميت چندان زيادی بر روی آبزيان گزارش نشده است
اكس��يد اتيلن در تماس 96 س��اعته به ميزان 84 ميلی گرم در 
ليتر تعيين شده است. در دمای 25 درجه سلسيوس، در مدت 4 
ساعت اكسيد اتيلن د پيكره های آبی تا حدود 95 درصد كاهش 
می يابد. حاصل تجزيه اكسيد اتيلن در آب، اتيلن گليكول بوده 
كه سميت بسيار كمتری دارد و بخوبی توسط ميكروارگانيسمها 
تجزيه می شود. اثرات موتاژنيكی اكسيد اتيلن در مطالعات انجام 
شده بر روی ميكروارگانيسمها، گياهان، و حيوانات آزمايشگاهی 
تاييد شده است. در ضمن سرطانزايی آن نيز در مطالعات زيادی 
كه بر روی حيوانات آزمايشگاهی انجام شده، مواكدا مورد تاكيد 
واقع گرديده است. گزارشات حاكی از بروز عالئمی نظير سردرد، 
تهوع، و ناراحتی های تنفسی ناشی از استنشاق اين گاز در محيط 
آزاد می باشد. آستانه بويايی برای اين گاز بسيار باال )1260-900 
ميلی گرم بر متر مكعب(  بوده و مقادير بس��يار پايين تر از آن 
قادر است مشكالت بهداشتی مذكور را ايجاد كند. از اين رو اتكا 
به حس بويايی برای در امان ماندن و واكنش به پخش اين گاز 
در محيط به هيچ وجه پيش��گيرانه و موثر نيس��ت. گرچه بيشتر 
توجه س��ازمانهای مس��ئول س��المت متوجه كنترل اين گاز در  
محيط های بسته گرديده، ولی پخش آن در محيط آزاد به ويژه 
در مكانهايی كه از اين گاز استفاده می شود )نظير بيمارستانها و 

مراكز استرليزاسيون و انبارهای نگهداری كپسولهای حاوی گاز( 
نيز همواره بايد مورد پايش و توجه ويژه قرار گيرد. 

•  کاربردهایاکسیداتیلن
اكس��يد اتيلن به عنوان ماده حد واس��ط برای توليد كس��تره 
وسيعی از تركيبات در صنايع شيميايی كاربرد دارد كه مهمترين 

آنها عبارتند از:
• مونواتيلن گليكول
• دی اتيلن گليكول
• تری اتيلن گليكول
• اتيلن گليكول اترها

• اتانول آمينها
•  تركيبات اتوكسيلن الكلهای چرب، آمينهای چرب، آلكيل فنلها، 

و پلی پروپيلن گليكول
عمده ترين كاربرد مسقيم اكسيد اتيلن كه در اين مقاله نيز تاكيد 
ويژه بر روی آن اس��ت، كاربری آن بعنوان ماده اس��تريل كننده 
تجهيزات پزش��كی و وسايلی اس��ت كه كاربری دماهای استريل 
كننده در خصوص آنها قابل اعمال نيست. مراحل مهم سيستمهای 

استرليزاسيون با اكسيد اتيلن عباتتند از:
•آماده سازی مقدماتی )تامين دما و رطوبت(

•استرليزاسيون
•جمع آوری و كنترل گاز خروجی

استرليزاسيون در محيطی كامال بسته و تحت شرايط دما و فشار 
كنترل شده كار می كنند و تمهيدات الزم برای كنترل نشت در 
ضمن كار و نيز كنترل گاز خروجی طراحی می گردد. سيستمهای 
كنترلی نظير اعالم خطر در مواقع اضطراری، خاموش كننده های 
اتوماتيك، كنترل كننده های خالء و سيس��تمهای پايش فرايند 
در طی كاركرد دستگاه همگی از الزامات كاركرد اين دستگاهها 
هستند. اين دستگاهها توسط شركتهای تجاری مختلف طراحی و 
ساخته و در مقياسهای كاربری متفاوت متناسب با حجم عمليات 
استرليزاس��يون در بازار وج��ود دارند. غلظت گاز از 1200-450 
ميل��ی گرم در ليتر متفاوت و بطور متوس��ط 750 ميلی گرم در 
ليت��ر می باش��د. رطوبت از 48-85 درصد و بطور متوس��ط 50 
درصد و زمان 4-6 س��اعت اس��ت. زمان به عوامل متفاوت چون 
نفوذپذيری ، نوع گاز و جنس وسايل استريل شونده دارد. تهويه 
پس از استرليزاس��يون بس��يار مهم بوده و بطور متوسط 10-8 
  OSHA .بار تهويه در س��اعت به مدت 6 ساعت انجام می شود
اس��تاندارد هش��ت ساعته برای اتيلن اكس��ايد را يك قسمت در 

ميليون اعالم كرده است. 

نكت��ه مه��م در كاربری اين دس��تگاهها اين اس��ت ك��ه بايد در 
مكانهايی كه آنها را بكار می بريم بتوانيم به س��واالت زير پاس��خ 

قانع كننده دهيم.
• آيا اين دستگاهها متناسب با حجم عمليات فرايند استرليزاسيون 

مورد نياز هستند؟
• آيا ش��ركت ارائه كننده اين دس��تگاهها اطمينان كافی از رفع 
معاي��ب و بره برداری و نگهداری و خدم��ات پس از فروش ارائه 

نموده است؟
• آيا اين سيس��تمها به طور روتين بر اس��اس پروتكل مش��خص 

بازديد می گردند؟
• آيا طرح اقدامات اضطراری وجود دارد؟

• آيا مدير مركز بكاربرنده دس��تگاه )بيمارس��تان و س��اير مراكز 
پژشكی( و پرسنا تحت تاثير از مخاطرات احتمالی ناشی از كاركرد 

ناناسب سيستم مطلع هستند؟
• آيا سازمانهای نظارتی ذی ربط )وزارت بهداشت و ساير ارگانهای 

مربوطه( برنامه پايش و كنترل موثری در دست اجرا دارند؟
• آيا گزارش��ات م��دون و منظمی از كاركرد دس��تگاه منطبق با 

دستورالعملهای شركت سازنده وجود دارد؟
• آيا در صورت نش��ت و هر گونه خرابی برنامه مش��خصی وچود 

دارد؟
متاس��فانه در بسياری از موارد پاس��خ قانع كننده و اطمينان 
بخشی از اين پرسشها در مكانهايی كه از آنها استفاده می كنند، 
وجود ندارد. خصوصا در كشورهايی كه مقررات بهداشت و زيست 
محيطی كامال شفاف نشده، می توان شاهد بروز مشكالت بسيار 
زيادتری در خصوص اين دس��تگاهها بود. چه بسا شركتهايی كه 
اين دستگاهها را عرضه می كنند، خود دارای مجوز و صالحيتهای 
الزم اين كار نيوده و ذاتا توان ارائه خدمات تخصصی ويژه آن هم 
در طول دوره طرح را دارا نباش��ند. امروزه در برخی از كش��ورها 
نظير آمريكا مقررات ويژه و بسيار سخت گيرانه ای در خصوص 
كابری اكس��يد اتيلن در بيمارس��تانها و مراكز پژشكی ارائه شده 
اس��ت. بديهی است برای هر كش��وری كه كاربری اين تركيبات 
بالقوه خطرناك را در نظر داشته باشد، وضع اين كونه مقررات و 
اجرا و نظارت الزم برای پيشگيری از بروز مخاطرات برای سالمتی 

انسان ضروری می باشد. 

•  جايگزينیاکسیداتیلنباگزينهمناسب
 در كاربردهای پزشكی می توان دو گزينه برای جايگزينی با 

اكسيد اتيلن پيدا كرد
• فرمالدئيد

• پراكسيد هيدروژن مايع 
• بخار پر اكسيد هيدروژن ) تكنولوژی پالسما( 

فرمالدئيد با غلظت 8 درصد  بيش از 50 سال است كه برای 
اس��تريل كردن تجهيزات مورد اس��تفاده قرار می گيرد. امروزه 
ب��ه دليل مخاطرات بهداش��تی مواجهه با فرمالدئيد بس��ياری از 
كش��ورها كاربری آن در عرصه گندزدايی را محدود كرده اند. به 
هر صورت در برخی از كشورها منعی برای استفاده از آن در اين 
عرص��ه وجد ندارد. غلظت 0.3 گ��رم به ازای هر فوت مكعب در 
دمای 20 درجه سلسيوس و رطوبت 70 درصد يا بيشتر با زمان 

تماس 8 ساعت موثر است. 
پراكسيد هيدروژن 6 درصد به مدت 6 ساعت را می توان برای 
اس��تريل كردن تجهيزات پزشكی استفاده كرد. حسن تركيبات 
استريل كننده حاوی پراكسيد هيدروژن، عمدتا سهولت كاربری 
و ع��دم ني��از به ادوات خاص و پايش ويژه ) نس��بت به آنچه در 
خصوص اكس��يد اتيلن گفته شد(، ايمنی بيشتر و هزينه پايين 
تر می باش��د. پراكس��يد هيدروژن به صورت بخار اثر فوق العاده 
داشته و امروزه مورد توجه قرار گرفته است، ولی تكنولوژی باال 
و مالحظ��ات ايمنی پس از انجام استرليزاس��يون مانند آنچه در 
مورد ايمنی و كنترل اكس��يد اتيلن گفته ش��د، كاربرد آن را نيز 
من��وط به برقراری مقررات و تجهي��زات تخصصی و ويژه نموده 
ك��ه ب��رای واحدهای پزش��كی كوچك چندان اقتص��ادی بنظر                              
نمی رس��د.  پراكس��يد هيدروژن با غلظ��ت 10 درصد به مدت 
يكساعت نيز مناسب توصيف شده است. در برخی از گزارشات از 
غلظت 3 درصد به مدت 2.5 ساعتنيز بهره برداری مناسب صورت 
گرفته است.در ضمن برای استرليزاسيون آندوسكوپها از پراكسيد 

هيدروژن 7.5 درصد به مدت 10 دقيقه نيز استفاده گرديده است. 
در حال حاضر تركيب تجاری نانوس��يل D6 كه حاوی پراكسيد 
هيدروپن 3 درصد و يون نقره می باشد، نيز برای استرليزاسيون 
لوازم و تجهيزات پزش��كی ارائه شده است كه با توجه به مطالب 

فوق الذكر می تواند گزينه مناسبی تلقی گردد.    
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•   امولسیونها1
 سيس��تم های  دو فازی می باشد كه از دو مايع مخلوط نشدنی 
تش��كيل ش��ده، به طوری كه يكی از آنها به صورت ذرات معلق 
در ديگری پراكنده باش��د. به عبارت ديگر اختالط مايع در مايع 
را امولسيون می گويند. فاز پراكنده يا داخلی2 كه شكسته شده 
و ب��ه ذرات معل��ق ريز تبديل می ش��ود مايع اس��ت و به آن فاز 
منقطع3 گفته می شود و فاز محيطی كه اين نيز مايع می باشد، 
فاز پيوس��ته4 و يا ف��از خارجی5 نام دارد. امولس��يون ها به طور 
معمول ناپايدار می باش��ند و پايداری آنها توس��ط موادی به نام 
امولسيفايرها6 تامين می گردد. امولسيفايرها جزء كوچكی از طبقه 
بندی عوامل فعال س��طحی هستند و از نظر شيميايی به موادی 
با ماهيت هيدروفيليك7 -  ليپوفيليك8 گفته  می ش��ود. بخش 
هيدروفيليك امولسيفايرها محلول در آب و بخش ليپوفيليك آن 
ها محلول در چربی می باشد كه سورفكتانتهای9 خوبی به شمار 
می روند و با كاهش كش��ش س��طحی در پايداری  امولسيون ها 

نقش به سزايی دارند.

pharm.D گرد آوری و تنظیم: دكتر مریم ربیعی
                                                                                 ) مدیر تولید و عضو R&D كیمیا فام(
Dr . rabiei@kimiafaamgroup.com

مروری بر انواع اشکال دارویی
(Dosage Forms)

و نحوه ساخت و کنترل آنها
(قسمت سوم)

1 - emulsions   2 - internal phase   3 - discontinuous phase   4 - continuous   5 - external phase   
6 - emulsifier   7 - hydrophilic   8 - lipophilic   9 - surfactant
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ب - افزايش ميزان فاز داخلی
ج -كاهش اندازة ذرات امولس��يون يا كاهش تراكم ذرات موجود 

در آن 
پراكندگی يا انحالل يك امولس��يون به وسيلة فاز پيوسته تعيين 
می ش��ود، بدين معنی كه اگر فاز پيوس��ته محلول در آب است 
امولسيون به صورت محلول آبی، و بر عكس اگر فاز پيوسته محلول 
در روغن باش��د، امولسيون به صورت محلول روغنی خواهد بود. 
اندازة ذرات و چگونگی توزيع و پخش آن بستگی تام به مقدار و 

كارايی امولسی فاير و همچنين به نحوة اختالط آن دارد.
كاهش تدريجی اندازة ذرات يك امولس��يون، رنگ و ظاهر آن را 

تغيير خواهد داد.
جدول1 بيانگر تاثير اندازة ذرات در ظاهر امولسيون است:

جدول1:تاثیراندازهذراتدرظاهرامولسیون

ظاهرامولسیون اندازةذرات

فازها را می توان از يكديگر تشخيص داد ماكروگلبول 

امولسيون شيری رنگ  1 μ بزرگتر از

سفيد مايل به آبی از μ 0/1 تا 1 

خاكستری نيمه شفاف از μ 0/05 تا 0/1 

شفاف  0/05 μ كوچكتر از

مش��كل اندازة ذرات يك امولس��يون را می توان با روشهای زير 
تقليل داد:

1- افزايش مقدار امولسيفاير
2- انتخاب امولس��يفاير با HLB 10 ي��ا باالنس هيدروفيليك – 

ليپوفيليك مناسب و مطلوب
3- انتخاب امولسيفاير از گروه اختصاصی آنها

4- به هم خورن و اختالط بهتر
HLB ي��ا باالن��س هيدروفيل – ليپوفيل عبارت اس��ت از جذب 
همزمان يك امولس��يفاير از سوی آب يا روغن. امولسيفايری كه 
ليپوفيل است دارای HLB پايين و امولسيفايری كه هيدروفيل 
است دارای HLB باال است. حد ميانی تقريباً 10 در نظر گرفته 

می شود.
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شكل1
 

 
A(دو مايع مخلوط نش��دنی كه هنوز به صورت امولس��يون در نيامده 

است.
 I بصورت معلق در فاز پيوس��ته II يك امولس��يون كه در آن فاز )B

قرار گرفته است.
C(امولسيون ناپايدار كه در آن فاز ها از هم جدا شده است.

D( س��ورفكتانت در ح��د فاصل فاز I و II ق��رار گرفته و باعث پايدار 
شدن امولسيون می گردد.

•  اختصاصاتامولسیونها:
 اين ويژگی ها كه در صنعت داروس��ازی و آرايشی بهداشتی 
دارای اهميت زيادی هس��تند عبارتند از : ويسكوزيته، پايداری، 

كاربرد و عمل آن بر موضع درمان، رنگ و بو.
 ويژگی های فوق به عوامل زير بستگی دارد:

o/w  يا  w/o  1- نوع امولسيون
2- خواص فاز خارجی يا فاز پيوسته
3- نسبت فاز خارجی به فاز داخلی

4- اندازة ذرات امولسيفاير
5- وجود بار الكتريكی

6- خواص فاز داخلی يا فاز پراكنده

ويسكوزيته يك امولسيون، هنگامی كه فاز پيوسته فاز غالب است، 
بس��تگی به ويسكوزيته همين فاز دارد. در صورتی كه نسبت فاز 
داخلی افزايش پيدا كند ويسكوزيتة امولسيون باال خواهد رفت. 
افزاي��ش حجم ف��از داخلی موجب افزايش حج��م فاز خارجی و 
متراكم تر شدن ذرات امولسيون و در نتيجه افزايش ويسكوزيته 
خواهد ش��د. در اين شرايط اندازة ذرات، عامل تعيين كننده در 

ويسكوزيته به شمار می رود.
 ويس��كوزيته يك امولس��يون را می توان با روشهای زير كنترل 

نمود:
1- افزايش نسبت فاز پيوسته به ناپيوسته

2- كاهش ويسكوزيتة فاز پيوسته  
3- تغيير نوع امولسيفاير

و افزايش ويس��كوزيته امولس��يون ها توس��ط اقدامات زير انجام 
پذير می باشد:

الف-  افزودن ماده غليظ كننده

10 - Hydrophilic – Lipophilic  Balance
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دا شكل2

جدول2 حدود HLB و ارتباط آن را با حالليت در يك سيستم كه بينگر ارزيابی تجربی HLB می باشد نشان می دهد:.

HLBجدول2:رابطهبینحاللیتو

جدول3:رابطهبیندامنهHLBوعملكردسورفكتانتها
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دا انواعامولسیونها:
 o/w    1- امولسيون روغن در آب
 w/o    2- امولسيون آب در روغن

w/o/w  يا  o/w/o  3- امولسيون چند گانه
4- ميكروامولسيون11

جدول4:تفاوتبینامولس�یونهایروغندرآبوآب
درروغن

•  آزم�ونه�ایم�ورداس�تفادهب�رایشناس�ايین�وع
امولسیونها:

از آنجا كه امولس��يون ها از لحاظ ظاهری و با چش��م معمولی 
مش��ابه می باش��ند آزمون هايی برای تمايز آنه��ا در نظر گرفته 
ش��ده است. حداقل دو آزمون برای تشخيص نوع امولسيون بايد 

انجام شود.
:)Dilution Test(1-تسترقت

در اي��ن روش امولس��يون ب��ا آب يا روغن رقيق م��ی گردد. اگر 
امولسيون از نوع روغن در آب باشد و با آب رقيق گردد امولسيون 
پاي��داری خ��ود را حفظ م��ی كند، اما اگر با روغ��ن رقيق گردد 
امولسيون به صورت ناپايدار در می آيد. در امولسيون های روغن 
در آب رقيق س��ازی با آب و در امولس��يون های آب در روغن ، 

رقيق سازی با مايعات روغنی انجام می گيرد.
:)Conductivity Test(2-تستهدايتالكتريكی

در اين تس��ت بر اساس خاصيت رس��انا بودن آب، در امولسيون 
روغن در آب بدليل اينكه فاز پيوسته يا فاز خارجی آب می باشد 
تست هدايت الكتريكی مثبت ميگردد.آزمايش به اين صورت انجام 
می گيرد كه يك جفت الكترود كه در داخل امولسيون قرار دارد 
به المپی متصل می گردد و در صورتی كه نوع امولسيون روغن 

در آب باشد المپ روشن می شود.
:)Dye Solubility Test(3-تستانحاللرنگی

در اين آزمايش رنگدانه محلول در آب در فاز آبی يك امولسيون 
حل ش��ده، در حاليكه رنگدانه محل��ول در چربی در فاز روغنی 
امولس��يون حل خواهد شد. بنا براين اگر رنگدانه محلول در آب 
در سطح بيرونی امولسيون تشكيل شد، امولسيون روغن در آب 

بوده و در غير اين صورت امولسيون آب در روغن می باشد.
:)Cobalt Chloride Test(4-تستکلريدکبالت

در اين تس��ت ي��ك فيلتر كاغذی آغش��ته به كلري��د كبالت به 
امولسيون افزوده می شود.پس از خشك شدن اگر رنگ آن از 

آبی به صورتی تغيير كند نش��ان دهنده نوع امولسيون روغن در 
آب می باشد.     

:)Fluorescence Test(:5-تستفلورسانس
در اين روش امولس��يون در معرض اش��عه ماورا بنفش قرار داده 
می شود ، اگر در زير ميكروسكوپ نور مستمر فلورسانس از خود 
نش��ان دهد امولس��يون آب در روغن و اگر نور به صورت لكه ای 

باشد امولسيون روغن در آب می باشد.

•  فرموالسیونوساختامولسیونها
در فرموالسيون و ساخت يك امولسيون عالوه بر ويژگی نهايی، 
نوع مواد افزودنی، نوع امولسيفاير، امكانات ساخت، فرايند توليد و 
هزينة محصول تمام شده از جمله مواردی هستند كه بايد بدقت 

مورد توجه و ارزيابی قرار گيرد.
اجزای افزودنی به امولس��يونها نبايد هيچگونه واكنش شيميايی 
نامطلوبی چه در حين ساخت و چه در زمان نگهداری و مصرف 
داش��ته باش��ند. وجود اس��يدها، بازها، نمكها، باال يا پايين بودن 
pH، ب��ه ط��ور جدی در تش��كيل و پاي��داری امولس��يون تاثير 

خواهند داشت.
گام بعدی در فرموالسيون امولسيونها انتخاب امولسيفاير مناسب 

است كه اين انتخاب با محاسبة HLB صورت می گيرد.
امكانات ساخت، عوامل مكانيكی و ايجاد امولسيفيكاسيون مطلوب 
از ديگر مواردی اس��ت كه در ساخت امولسيون ها اهميت دارد. 
درجه حرارت، نحوة افزودن اجزای تركيبی به سيستم، تكنيك های 
اختالط، طراحی ماشين آالت و لوازم مورد نياز و غيره فاكتورهای 

مهمی هستند كه به نحوی در حصول نتايج موثرند.
•  پايداریدرامولسیونها

امولس��يون ها از لحاظ ترموديناميك بسيار ناپايدار می باشند 
لذا تالش در جهت ايجاد ثبات و پايداری فيزيكی و  ش��يميايی 
آنها در طول عمر مفيدشان الزامی می باشد. در طول عمر  قفسه 

11 - microemulsion
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امولس��يون ها هيچگونه تغيير محسوس��ی در اندازه ذرات يا دا
توزي��ع ذرات در فاز پراكنده نبايد ديده ش��ود و همچنين ذرات 
معلق بايد به صورت يكسان در كل سيستم توزيع گردد. معموالً 
در صورت عدم فرموالسيون مناسب دارو و يا عدم رعايت شرايط 
مناسب نگهداری، امولسيون دچار تغيير حالت شده و به اشكال 

ذيل در می آيد:

Creaming-1)ک�رمش�دن(وSedimentation)ته
نشینشدن(:

زمانی كه ذرات مربوط به فاز معلق به باالی امولسيون انتقال 
يافته و در آنجا تجمع كند كرم شدن ، و زمانی كه ذرات مربوط 
به فاز معلق به پايين امولسيون انتقال يافته و در آنجا تجمع كند 
ته نش��ين ش��دن اتفاق می افتد.روغن های با ويسكوزيته پايين 
تمايل بيش��تری نس��بت به روغن های با ويس��كوزيته باال برای 
ناپايدار شدن دارند و در نتيجه افزايش ويسكوزيته باعث كاهش 
تمايل به كرم يا ته نشين می شود. كرم شدن و ته نشين شدن 
از ناپايداری های برگش��ت پذير می باشد كه توسط تكان دادن 

خفيف تصحيح می گردد.
عوامل موثر بر كرم ش��دن و ته نش��ين ش��دن بر اس��اس قانون 

stroke محاسبه می شود:  

V= 2r2 )d1-d2( g/9Î

                                                                                                                                                      
  

كاهش دو پديده كرم ش��دن و ته نش��ين شدن به دو روش زير 
انجام می شود:

الف(کاهشاندازهذرات:
 بر اساس قانون Stroke سرعت كرم شدن و ته نشين شدن با 
اندازه ذرات نسبت مستقيم دارد. هرچه اندازه ذرات بزرگتر باشد 
احتمال بروز اين نوع ناپايداری ها بيش��تر خواهد شد، در نتيجه 
كاهش اندازه ذرات به روش هموژنيزه سبب كاهش در كرم شدن 

و ته نشين شدن و در نتيجه پايداری امولسيون می شود.
ب(افزايشويسكوزيتهفازپیوسته:

س��رعت كرم شدن و ته نشين ش��دن با ويسكوزيته فاز پيوسته 
نسبت غير مستقيم دارد.هرچه ويسكوزيته فاز پيوسته بيشتر باشد 
درصد احتمال كرم يا ته نشين شدن كمتر می شود. بنابراين برای 
پيش��گيری از بروز اين ناپايداری ها ويسكوزيته فاز پيوسته بايد 

توسط افزايش دهنده های ويسكوزيته مناسب افزايش يابد.

Coalescenceمتراک�مش�دن(و(Aggregation-2
)منعقدشدن(:

اين نوع از ناپايداری ها مشكالت جدی تری را برای امولسيون 
ايجاد می كند و برخالف ناپايداری های كرم ش��دن و ته نشين 
شدن اين نوع از ناپايداری ها برگشت پذير نمی باشد. چسبيدن 
ذرات چرب��ی به��م ديگر را متراكم ش��دن و انعقاد توده چربی و 
تشكيل لخته در بين امولسيون را منعقد شدن گويند كه منجر 

به كاهش تعداد ذرات معلق و در نهايت جدا شدن دو فاز از هم 
می شود.

در امولس��يون ها متراكم ش��دن منجر به بروز منعقد ش��دن           
می شود ولی لزوما منعقد شدن هميشه در نتيجه متراكم شدن 

بوجود نمی آيد.
متراكم ش��دن در امولس��يون ها تا حدودی برگشت پذير می 
باش��د و اگرچه به اندازه منعقد ش��دن و لخته شدن مشكل ساز 
نيست، ولی بدليل اينكه بصورت يك توده عمل می كند سرعت 

كرم شدن و ته نشين شدن را افزايش می دهد.

Phase Inversion-3)وارونگی(:
تبديل امولس��يون روغن در آب به امولس��يون آب در روغن و 
برعكس را وارونگی امولس��يون گويند. اين پديده در اثر افزودن 
الكتروليت ، تغيير در نسبت حجم فازها و يا تغيير درجه حرارت 
روی می دهد. وارونگی امولس��يون توس��ط انتخاب امولسيفاير با 
غلظت مناس��ب، نگهداری غلظت فازها به نس��بت 30 به 60%  و 

نگهداری امولسيون در جای خنك قابل كنترل می باشد.

روشهایتجويزامولسیون
•  امولسیونخوراکی:

 عموماً امولس��يون های روغن در آب بدليل جذب بيش��تر از 
قس��متهای مختلف دستگاه گوارش و مطبوع تر بودن طعم دارو 
جهت استفاده خوراكی مورد مصرف قرار می گيرند. همچنين از 
امولسيون های خوراكی جهت افزايش جذب داروهای محلول در 

چربی مثل ويتامين A، D، E و K استفاده می گردد.
ب��رای مثال پارافين خوراكی به عنوان ملين در يبوس��ت مزمن، 
روغن كرچك به عنوان مس��هل و روغن كبد ماهی كه سرشار از 
ويتامين A و D می باشد به عنوان مكمل غذايی و پيشگيری و 

درمان سوء تغذيه مورد استفاده قرار می گيرد.
•  امولسیونموضعی:

 اي��ن نوع از امولس��يون ها جهت اس��تعمال خارجی مصرف      
می شوند و به هر دو صورت امولسيون روغن در آب و يا آب در 
روغن فرموله می گردند. بيشترين استفاده اين امولسيون ها جهت 
مصرف های درمانی و آرايش��ی – بهداشتی می باشد. در صنايع 
آرايشی، بهداشتی از امولسيون های روغن در آب در فرموالسيون 
لوس��يون های مرطوب كننده و لوسيون های مخصوص دست و 
صورت و از امولسيون های آب در روغن در زمانی كه چرب بودن 
پوس��ت و خارج نش��دن رطوبت از روی پوست مد نظر می باشد 

مورد استفاده قرار می گيرد.
•  امولسیونتزريقیوامولسیونچشمی:

بس��ياری از داروهايی كه غير محلول در آب می باشند در فاز 
روغنی امولس��يون حل ش��ده و به صورت امولسيون های روغن 
در آب در فرآورده های دارويی تزريقی و چش��می مورد مصرف 

قرار می گيرند.

منابع:
1-Remigton 21st edition, 2005, volum1, pages 325-336
2-http:// www.pharmpedia.com/Emulsion
3-http:// en.wikipedia.org/wiki/Emulsion

4-عمرانی؛ سيد اسداهلل، 1375، فرموالسيون و تكنولوژی توليد فراورده های آرايشی 
و بهداشتی، صفحه 22-40 
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ت  نقش فرآیند خوراک در
 عملکرد دستگاه گوارش

و سالمتی پرنده

•  مقدمه
خوراك طيور حدود 37 درصد كل خوراك مصرفي در جهان را به 
خود اختصاص داده است. فرايند متداول فراهم سازي خوراك طيور، 
آس��ياب كردن مواد اوليه خوراك در آس��ياب چكشي با الك 3-4 
ميلي متري مي باش��د.  خوراك طيور به سه شكل آردي ، كرامبل 
و پلت توليد ش��ده مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. در دو شكل اخير 
دما در فرايند ساخت دان به 80 تا 90 درجه سانتيگراد مي رسد.با 
كمال تعجب تحقيقات اندكي بر روي تداخالت بين فرايند خوراك 
سازي و مواد مغذي انجام گرفته است. تغييرات فيزيكي و شيميايي 
كه در فرايند خوراك سازي ايجاد مي گردد ممكن است اثرات قابل 
توجه��ي در عملكرد پرنده ، چه به طور مس��تقيم با بهبود قابليت 
هضم خوراك ، چه غير مس��تقيم با بهبود الگوي مصرف خوراك و 
عملكرد روده، داش��ته باشد. در اين مقاله به برخي از اثراتي كه در 

فرايند ساخت پلت اتفاق مي افتد اشاره خواهد شد.

دكتر رامین نجفي متخصص بهداشت و بیماریهاي طیور ، دانشگاه ارومیه
فرید سبزی دانشجوی كارشناسی علوم دامی گرایش پرورش طیور
r.najafi@urmia.ac.ir
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•  تاثیرساختارخوراک
يك��ي از اثرات فرايند س��اخت پلت،  تغيير س��اختار خوراك      
مي باش��د.  با آسياب كردن اندازه مواد خوراكي كاهش مي يابد 
در حال��ي كه با فرايند پلت اندازه خوراك افزايش پيدا می كند. 
بنابراين در خوراك پلت ، س��اختار ش��امل گستره اندازه ذرات و 
شكل و اندازه خود پلت مي باشد. بنابراين شايسته است كه اندازه 
ذرات داخل پلت با " ساختار ريز" microstructure “، و شكل 
 macrostructure ظاهري و بيروني پلت با  س��اختار درشت
بيان گردد.  از آنجايي كه پلت به محض خيس شدن در قسمت 
فوقاني دستگاه گوارش از هم مي پاشد، ساختار درشت آن تنها 
موج��ب تغيير الگوي مصرف خوراك و مي��زان آن مي گردد. از 
س��وي ديگر ساختار ريز پلت به واس��طه اندازه ذرات موجود در 
پلت و چگونگي گس��تره آنها عملكرد لوله گوارشي را تحت تاثير 

قرار مي دهد.
 

)effects of microstructure(اثراتساختارريز  •
ب��ا وجود آنكه آس��ياب كردن هزينه قاب��ل توجهي را از بابت 
مصرف انر ژي و آس��ياب  تحميل مي كند، غالت مورد اس��تفاده 
در خوراك طيور بايستي با غربال3 -4/5 ميلي متر آسياب شده 
خرد گردد. مهمترين دليل ريز آسياب كردن، بهبود كيفيت پلت 
مي باش��د. ريز خرد كردن غالت هم چنين موجب بهبود هضم 
و مصرف غذا مي گردد هر چند كه اين مس��ئله در بس��ياري از 

مقاالت مورد تاييد قرار نگرفته است. 
 حتي برخي از مطالعات نشان داده اند كه استفاده از غالت درشت 
خرد ش��ده به شكل آردي موجب بهبود عملكرد پرنده مي شود. 
پرنده ذرات درش��ت را ترجيح مي دهد و در جيره هاي آردي از 
دانه هاي درشت خرد شده بيشتر از دانه هاي ريز مي خورد. بنابراين 
در استفاده از خوراك پلت شده ، تاثير ساختار خوراك به مقدار 
خوراك مصرفي از تاثير س��اختار خوراك به مقدار هضم خوراك 
بايس��تي جدا گردد. آزمايش��اتي كه در آنها غالت در اندازه هاي 
مختلف مورد استفاده قرار گرفته است معموال نشان داده است كه 
مقدارافزايش وزن و مصرف خوراك در اندازه هاي درشت و ريز 
غالت يكسان بوده است. در برخي از نتايج تحقيقات اخير نشان 
داده ش��ده كه جوجه هاي گوشتي جوان توانايي هضم ومصرف 
400 گرم  در كيلوگرم گندم خرد نش��ده را دارند كه اين مقدار 

تعجب آور نيست.
نشان داده شده كه ذرات درشت در سنگدان تبديل به ذرات 
بسيار ريز مي شوند و اين خرد كردن به ميزان عبور مواد غذايي 
از لول��ه گوارش تاثيري ن��دارد. از ديدگاه تغذيه اي، اين موضوع 
نشان مي دهد كه غالت مورد استفاده در خوراك طيور مي تواند 
درش��ت تر از آنچه متداول است آس��ياب گردد. درشت آسياب 
كردن موجب حفظ انرژي و زمان مي شود. Reece  و همكاران 
در س��ال 1986 دريافتند كه هزينه انرژي براي آس��ياب ذرت را 
م��ي ت��وان  با باال بردن اندازه ال��ك از 4/76 به 6/35 ميلي متر، 
از 2/9 كيلووات س��اعت به 2/2 كيلووات س��اعت در تن كاهش 
داد. به عالوه آس��ياب درش��ت موجب كاهش مقدار ذرات آردي 
در محصول پلت مي شود. بنابراي به طور بالقوه  موجب كاهش 

گرد وغبار در حين ساخت و در مزرعه مي گردد. 
دغدغه اصلي در اس��تفاده از غالت با اندازه درش��ت در روند 
ساخت پلت، كيفيت پلت مي باشد. از آنجايي كه با افزايش اندازه 
ذرات در پلت، ميزان شكنندگي پلت به علت كاهش سطح تماس 

 Svihus  ذرات و چسبندگي ضعيف ، افزايش مي يابد. با اين كه
و همكاران در س��ال 2004 مشاهده كردند كه با آسياب درشت 
پاي��داري پلت مقداري كاهش مي يابد،  Reece  و همكاران در 
س��ال 1986 بر عكس اين موضوع يعن��ي بهبود كيفيت پلت را 

درآسياب درشت گزارش كردند.
در توليد خوراك اس��تفاده از آسياب غلتكي به شكل متداول 
مورد استفاده نبود، عليرغم اين كه اين نوع آسياب ها در مقايسه 
انرژي كمتري مصرف مي كنند، گرد وخاك كمتري توليد مي كنند 
و صداي پاييني دارند. هم چنين نشان داده شده كه آسياب غلتكي 
غالت را با يكنواختي بيش��تري خرد مي كند و نسبت به آسياب 
چكش��ي آرد كمتري توليد مي كند. به ويژه براي درش��ت خرد 
كردن مطلوب، آسياب غلتكي بهتر مي باشد. عيب بزرگ آسياب 

غلتكي قيمت باال و هزينه نگهداري آن مي باشد.

پرندگان غذا را بدون جويدن بلع مي كنند. با اين كه ترش��ح 
ب��زاق صورت مي گي��رد، در مرغ و بوقلمون ب��زاق حاوي آنزيم 
آميالز نيست و مدت زماني كه غذا در معرض بزاق قرار مي گيرد 
خيلي كوتاه است.بنابراين غذا در چينه دان وارد مي شود يا اگر 
سنگدان خالي باش��د به شكل درسته مستقيما وارد پيش معده 
و سنگدان مي شود . ممكن است مقدار زيادي ازغذا مدت قابل 
توجهي در چينه دان باقي بماند. Svihus و همكاران در س��ال 
2002 مش��اهده كردن��د 30 دقيقه پس از تغذي��ه جوجه هاي 
گوشتي گرسنه در محدوده وزني 1100-1400 گرم ، در چينه 
دان مقدار 30 گرم غذا يافت شد، نصف اين مقدار تا پس از مدت 

سه ساعت يافت شد. 

اگرچه هيچ آنزيم هضمي در چينه دان ترش��ح نمي شود و هيچ 
خ��رد كردني در آن اتفاق نمي افت��د، احتماال غذا در چينه دان 
خيس و نرم مي شود و آنزيمهاي ميكروبي و دروني فعال مي گردد.  
بدنه اصلي سنگدان داراي دو اليه ضخيم است. دو اليه عضالت 
خارج��ي مقابل هم و دو اليه نازك عضالت قدامي و خلفي. اليه 
اي ضخيم از گليكوپروتئين كه توس��ط اسيديته باال سخت شده 
است داخل سنگدان را پوشانده است.  اين اليه داراي تركيبي از 
خطوط باريك و ترشحات غده اي است كه از غدد سنگدان حاصل 

مي شود و دائما به وسيله اين غدد در حال بازسازي مي باشد.
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ت پيش نياز هضم دانه هاي درش��ت خرد ش��ده يا نشده غالت 
عملكرد خوب س��نگدان مي باشد. مطالعات تغذيه اي با جوجه 
هاي گوشتي نشان داده است كه با بهبود اندازه ريز ذرات غذايي 
س��نگدان تحريك مي شود . به عنوان مثال جايگزيني غالت به 
ش��كل درسته به جای غالت خرد شده. همچنين جايگزيني 50 
درصد از گندم خرد شده با همان مقدار گياه خرد شده به همان 
مقدار موجب افزايش وزن سنگدان مي شود كه با جايگزيني %50 
گندم خرد شده با گندم درسته حاصل مي شود. اين موضوع نشان 
م��ي دهد كه افزودن مق��دار كمي از فيبرهاي نامحلول به اندازه 

50% گندم درسته موجب تحريك رشد سنگدان مي شود. 

داده ه��اي موجود حاكي از آن اس��ت كه وزن س��نگدان در 
مرغان تخمگذار كمتر تحت تاثير س��اختار غالت قرار مي گيرد. 
به هر حال به نظر مي رسد كه فيبر نامحلول در دستگاه گوارش 
تكامل يافته مرغان تخمگذار نقش موثرتري در فعاليت سنگدان 
دارد. در آزمايش��ي استفاده از 4% از تراشه چوب موجب افزايش 
وزن س��نگدان به اندازه 50 درصد گرديد در حاليكه افزودن 40 
درصد گندم درس��ته تنه��ا موجب افزاي��ش 10 درصد در وزن 

سنگدان گرديد.
ذرات درش��ت غذايي قبل از ترك سنگدان بايستي به حداقل 
اندازه خرد ش��وند در نتيجه در اس��تفاده از غالت درسته و فيبر 
نامحلول حجم محتويات س��نگدان افزايش م��ي يابد.  هتلند و 
همكاران مش��اهده كردند ك��ه 80-90% از ذرات غذايي موجود 
در دوازدهه جوجه هاي گوش��تي، كمتر از 300 ميكرومتر   
مي باش��د كه به اندازه ذرات جيره مربوط نيس��ت.  اين موضوع 
نشان دهنده تجمع طوالني مدت ذرات غذايي درشت در سنگدان 
نسبت به ذرات غذايي ريز مي باشد.  هتلند و همكاران در سال 
2005 مشاهده كردند كه علف بسيار ريز سريعتر از علف درشت 
از س��نگدان عبور مي كند.  بنابراين در استفاده از غالت درسته 
يا فيبر نامحلول به مقدار زياد، حجم محتويات سنگدان افزايش 
مي يابد.  در واقع س��نگدان توانايي قابل توجهي در خرد كردن 
مواد خوراكي به اندازه هاي ريز تا 05/0 ميلي متر را بدون توجه 

به اندازه اوليه ماده خوراكي دارد.
نش��ان داده شده است كه تحريك فعاليت سنگدان به وسيله 
اندازه ماده غذايي موجب كاهش pH س��نگدان مي ش��ود اين 
مس��ئله به همراه افزايش زمان ماندن غذا در سنگدان، پتانسيل 
عملكرد س��نگدان به عنوان س��د ميكروارگانيس��م هاي همراه 
خوراك را بهبود مي بخشد. همان محققين مشاهده كردند كه در 
جايگزيني گندم خرد شده با گندم درسته كاهش معني داري در 
فلور ميكروبي بيماريزا ايجاد مي شود. شواهد مزرعه اي حاكي از 
نقش بارز اندازه ذرات غذايي در سالمتي روده مي باشد.  برانتون 
و همكاران در سال 1987 مشاهده كردند كه تلفات جوجه هاي 
گوشتي ناشي از تورم روده نكروتيك در جيره هاي با اندازه ذرات 

خرد شده درشت نسبت به جيره هاي آردي كمتر بود.
هنگام افزايش اندازه ذرات مواد خوراكی ، افزايش معنی داری 
در فعاليت آنزيم آميالز و مقدار اسيد صفراوی مشاهده شده است. 
افزايش فعاليت ترش��حی در نتيجه بهبود ارزش تغذيه ای گاهی 
در هنگام استفاده از گندم درسته يا ديگر تركيبات ممكن است 

مشاهده شود.
اي��ن فرضيه با اين واقعي��ت قوت گرفت كه فعاليت آميالز در 
ژژنوم و قابليت هضم نشاس��ته در قس��مت های قدامی،ميانی و 
خلف��ی ايلئوم در هر كدام از پرندگان ب��ه ترتيب دارای ضرايب 

0/56، 0/54 ، 0/47 بودند.علت افزايش اين فعاليت ترشحی هنوز 
نامشخص است اما ممكن است به علت تحريك ترشح پانكراس 

در اثر افزايش فعاليت سنگدان باشد.
هتلن��د و همكاران در س��ال 2003، افزاي��ش معنی داری در 
فعالي��ت آميالز و ترش��ح اس��يد صفراوی يافتن��د ، هنگامی كه 
فعاليت سنگدان با استفاده از فيبر نا محلول تحريك گرديد. اما 
در اس��تفاده از گندم درسته، فعاليت آميالز افزايش معنی داری 

را نشان نداد.
محرك اصلی افزايش ترشح آنزيم اگزوژن به وسيله صفرا، عصب 
واگ و كوله سيس��توكينين می باشد. كوله سيستوكينين بيشتر 
در ناحيه پيلوری پرندگان توليد می شود و از طريق عصب واگ 
ترشح آنزيم پانكراس��ی را سبب می شود.بنابراين ، اثر تحريكی 
افزايش فعاليت س��نگدان در ترشحات آنزيمی احتماال با واسطه 
افزايش آزاد س��ازی CCK در ناحيه پيلوری سنگدان اتفاق       
می افتد. گابريل و همكاران در سال 2003 دريافتند كه در هنگام 
استفاده از گندم كامل، مقدار فعاليت آنزيمی براش بردر كاهش 
می يابد.بنابراين ممكن است كه اثر تحريكی ذرات درشت غذايی 

به ترشحات آنزيم پانكراس محدود شود.

كوله سيستوكينين)CCK ( هم چنين رفلكس های معدی-
روده ای را تحريك می كند.سويهاس و همكاران در سال 2004 
مش��اهده كردند كه در هنگام تغذيه با اندازه های درشت گندم، 
افزايش معنی داری در اسيد های صفراوی در سنگدان روی می 
دهد. اين مسئله نشان می دهد كه افزايش رفلكس های دوازدهه-

معده، ممكن اس��ت ناشی از افزايش ترشح CCK باشد.اطالعات 
عملكرد پرنده نشان می دهد كه افزايش رفلكس های دوازدهه-معده 
مي��زان مصرف خ��وراك را كاهش نمی دهند. نتايجی كه در باال 
مورد بحث قرار گرفت، نش��ان می دهد ك��ه از نقطه نظر تغذيه 
ای ، س��اختار ري��ز مواد خوراكی مورد اس��تفاده در طيور ، بايد 
درش��ت باشد.به عنوان مثال استفاده از غالت خرد شده درشت 
يا غالت خرد نش��ده بهتر است. هم چنين نتايج نشان می دهد 
كه اس��تفاده از مواد خوراكی درش��ت در حفظ سالمتی دستگاه 

گوارش مفيد باشد.
•  اثراتساختاردرشتغذا

)effects of macrostructure(
ميزان مصرف خوراك در هنگام اس��تفاده از جيره های پلت در 
مقايسه با جيره های آردی بهبود بيشتری می يابد. در جوجه های 
گوش��تی اغلب %25 مصرف خ��وراك افزايش می يابد. بر خالف 
س��اختار ريز مغذی ، ساختار درش��ت آن)شكل غذا( تاثيری در 
وزن س��نگدان يا حجم آن ندارد . در واقع كاهش نسبی در وزن 
سنگدان و محتويات تغذيه ای سنگدان مشاهده می شود،كه بر خالف 
متالشی شدن سريع پلت به محض خيس شدن در قسمت های فوقانی 

دستگاه گوارش می باشد.
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نش��ان داده ش��ده است كه در روند پلت سازی، ذرات ريز بسيار 
آردی می ش��ود. علت اين امر آسياب شدن در تحت فشار غلطك 
های پلت باش��د و ممكن اس��ت يك عامل كمكی كوچك كننده 
اندازه نسبی در معده باشد.اندازه نسبی معده نيز منجر به افزايش 
وزن پرنده می شود. پرندگانی كه از پلت تغذيه می كنند ممكن است 
پلت ، عاملی كمكی در كوچكتر ش��دن اندازه نسبی معده باشد. پلت 
كردن منجر به بهبود معنی دار راندمان غذايی می ش��ود.اما اين 
كار اغلب موجب بهبود قابليت هضم يا مقدار انرژی متابوليسمی 

نمی گردد.
در حقيق��ت، در هن��گام مخلوط ك��ردن جيره ه��ای پلت با 
مش،قابليت هضم نشاس��ته كاهش يافت.بر اين مبنا چند فرضيه 
موجود        می باش��د كه برخی پرندگان در صورت اس��تفاده 
از پل��ت پ��ر خ��وری            می كنن��د. هم چنين كاهش معنی 
داری در فعاليت آنزيمی به هنگام اس��تفاده از پلت به جای مش 

،مشاهده شده است.
فرضيه باال با مطالعات بيش��تری ، قوت يافت. اين آزمايش��ات 
همبس��تگی منفی بين مصرف غذای ت��ك تك پرندگان به روی 
 )AME( جيره های يكسان و ارزش انرژی متابوليسمی ظاهری
را ب��ه مقدار خيلی كمی محاس��به كرد.)نمودار1 1-، 2-1 (. در 
اين مطالعه، از جوجه گوش��تی نر س��ويه راس 208 )پرورش به 
صورت قفس های انفرادی(استفاده شد و از 13 روزگی جيره پلت 
ب��ه صورت نا مح��دود)adlibitum( در اختيار آنها قرار گرفت. 
 AME و هم چنين همبستگی بين مصرف غذا و AME مقدار
به وس��يله كنترل غذا و مقدار كمی مدفوع در روز های 19-22 
محاس��به شد. برای محاسبه مقدار انرژی اين تركيبات از كالری 

متر استفاده شد.
ج��دول1-1 ارتب��اط بين مي��زان مصرف خ��وراك و انرژی قابل 
متابوليس��م ظاهری محاس��به ش��ده در تك تك پرندگانی كه از 

پلت تغذيه كرده اند در جيره غذايی بر پايه ذرت

ج��دول2-1 ارتب��اط بين مي��زان مصرف خ��وراك و انرژی قابل 
متابوليس��م ظاهری محاس��به ش��ده در تك تك پرندگانی كه از 

پلت تغذيه كرده اند در جيره غذايی بر پايه گندم

 اين داده ها نشان دادند كه مصرف غذا در بين پرندگان متغير 
است.در حقيقت امكان زياده خواری پرندگان در يك گله موجب 
افزايش س��رعت عبور غذا گشته، كه خود باعث زيان رسيدن به 
هضم نشاسته می شود. موارد باال شامل تعداد زيادی از مشاهدات 
كاه��ش مقدار تغييرات انفرادی همزمان با افزايش قابليت هضم 
نشاس��ته می باشد. بعد ها سوالی از دليل مقدار زياده خواری هر 

كدام از پرندگان ممكن است پرسيده شود.
پيتر سيجل جزو اولين كسانی بود كه به تاثير پرورش متراكم 
بر روی افزايش وزن اش��اره كرد  و نتيجه گرفت كه جوجه های 
گوشتی استعداد مصرف بيش از اندازه غذا را به دليل اختالل در 
مركز كنترل اش��تها در مغز را دارند. ليس��ی نشان داد كه جوجه 
های گوش��تی،بر عكس مرغ های مادر،نس��بت به تزريق گلوكز 
درون كبدی واكنشی با كاهش مصرف غذا ندادند. اين نشان داد 
كه مركز كنترل ثانويه اش��تهای جوجه های گوش��تی نيز مختل 

شده است.
با فرض بر اينكه اگر نژادهای جديد گوشتی توانايی مصرف بيش 
از اندازه غذا را داشته باشند، به قابليت هضم آسيب خواهد رسيد. 
نتايج ما نش��ان داد اثر متقابلی بين عملكرد س��نگدان و مصرف 
بيش از اندازه غذا ممكن است باشد. هنگامی كه غذا بيش از يك 
ساختار داشته باشد، يا دان كامل و يا به صورت تكه هايی بزرگ 
از فيبر در آن اضافی ش��ده باشد)پوست يوالف يا تراشه چوب( ، 
منجر به بهبود قابليت هضم نشاسته شده و تغييرات بين پرندگان 

را كه قبال مشاهده شده بود، كاهش می دهد.
فرضيه ما بر اين اس��ت كه يك س��نگدان خوب تكامل يافته و 
فع��ال، به عنوان تنظيم كننده اخذ خوراك عمل می كند و مانع 
از مصرف بيش از حد خوراك در پرنده می ش��ود.اين فرضيه به 

دو علت شكل گرفته:
 )1( نگاه��داری فعال تكه های بزرگی كه هنوز آنها س��اختار 
اوليه خود را از دست نداده اند كه سبب پر شدن زيادتر سنگدان 
می شود و در نتيجه باعث كاهش جا برای گرفتن خوراك بيشتر 
می ش��ود.)2(تاثير تحريكی فعاليت س��نگدان ب��ر رفلكس های 

دوازدهه- معده.
•  تاثیرحرارتبرارزشتغذيهایجیرههایپلتشده

بيش��ترين كارب��رد حرارت در روند س��اخت پل��ت در مرحله 
conditioning )ف��راوری(  می باش��د. دم��ا در طول فرآوری 
، معم��وال با اضافه ك��ردن بخار، به 80-70 درجه س��انتی گراد 
افزايش پيدا می كند. اين دما ممكن اس��ت در طی فرايند پلت 
س��ازی به 90-85 درجه نيز برسد. اگرچه اين دما ها در مقايسه 
با اكسپانس و اكسترود غذا ها  ماليمند ، اما ممكن است منجر به 
تخريب ساختار سه بعدی پروتئين ها و نشاسته شود. هم چنين 
باعث ايجاد پيوند های كوواالن جديدی از قبيل پيوند های دی 

سولفيدی، باند های ايزو پپتيدی و واكنش ميالرد شود.
اطالع��ات كم��ی در مورد تاثي��ر پلت كردن ب��ر روی قابليت 
دسترس��ی پروتئين منتشر شده اس��ت. كره و همكاران در سال 
1991 افزايشی در قابليت هضم پروتيين در جوجه های گوشتی 
 De Schrijver   و Vande Ginste  .با پلت مشاهده نكردند
در س��ال 1998  افزايش قابليت هضم به مقدار كم اما معنی دار 
در خ��وك هايی كه از پلت  در دوره پايانی  اس��تفاده كردند در 
مقايس��ه با   جيره های آردی مش��اهده نمودند. اكسترود كردن 
جي��ره، قابليت هضم پروتئين را به مقدار كمی كاهش می دهد. 
، اما ازآنجايی كه اكس��ترود كردن اغلب تحت فرآيندهای شديد 
دماي��ی- دم��ای خيلی زياد 110 درجه – قرار می گيرد ، نتيجه 
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منطقی  اين اس��ت كه قابليت هضم پروتئين ممكن است تحت 
تاثير منفی فرايند پلت سازی قرار نگيرد. 

 در روند س��اخت پلت ، نشاس��ته تا حدی ژالتينه می ش��ود.  
مقدار ژالتينه ش��دن نشاس��ته  معموال از 5 تا 20 % متغير بوده 
اس��ت. اما هيچ بهبودی در قابليت هضم نشاسته در طول فرايند 
پلت سازی مشاهده نشد، به استثنای آنكه بهبودی معنی داری 
در پل��ت كردن نخود فرنگی ديده ش��ده اس��ت. اين بهبودی به  
علت تمركز تكه های بزرگ ش��امل نشاس��ته در جيره های غير 

پلت بوده است.
تاثي��ر ضد تغذيه ای فيبر ه��ای محلول در جيره ها به خوبی 
ش��ناخته شده اس��ت، مكانيس��م عمده آن افزايش ويسكوزيته 
محتوای روده می باشد و در حقيقت قابليت هضم و جذب مواد 
مغذی را كاهش می دهد.اين تغييرات ممكن است تكامل روده ، 
تحرك كيموس و تركيب ميكرو ارگانيسم های روده را نيز تحت 
تاثير قرار دهند. در حقيقت، تاثير ويسكوزيته فيبر های محلول 
برای سالمتی و عملكرد روده مهم می باشد. در اين مطالعه نشان 
داده ش��ده اس��ت كه فراوری می تواند محلوليت فيبر را افزايش 
دهد كه نتيجه آن، افزايش ويسكوزيته محتوای روده ای شده و 
قابلي��ت هضم مواد مغذی را كاهش می دهد. گراهام و همكاران 
در س��ال 1989 مش��اهده كردند كه پلت كردن موجب افزايش 
محلوليت بتا گلوكان جو می شود. كويزون و هم كاران  در سال 
2005 نيز افزايش ويسكوزيته جيره های بر پايه گندم همراه با 

افزايش دمای فراوری را مشاهده كردند.

در يك آزمايش كه در دانشگاه اليف ساينس نروژ انجام گرفت، 
جيره های كاملی شامل 77% جو، يوالف و گندم به جوجه های 
گوشتی از سن 7 روزگی داده شد. غالت  مورد استفاده در يكی 
از جيره هاتحت دمای 90 درجه فراوری شده سپس پلت ساخته 
ش��د. در جيره دوم از دما استفاده نش��د. در سن 21 روزگی جوجه ها 
كش��تار ش��دند و محتوای هضمی جمع آوری ش��د. نتايج اين 
مطالعه در جدول 12.1 ارايه ش��ده است كه افزايش چشمگيری 
در ويس��كوزيته ژژنوم جوجه ها هنگامی كه دانه ها تحت تيمار 
گرمايی بودند را نش��ان می دهد، افزايش در مقدار ّآب كيموس 

و چسبندگی بيشتری در مدفوع مشاهده شد.

كارتنوئيد ها و ويتامين های زيادی به دژنره ش��دن در گرما 
حساس هستند.آندرسن و ساندرلند در سال 2002 دريافتند كه 
67% ويتامين E پس از فرايند اكسترود كردن بازيافت شد، و اين 
بازياف��ت هنگامی كه مقادير آب افزايش پيدا كرد، كاهش يافت. 
مقاله اشاره دارد به اينكه ويتامين E به گرما حساس می باشد، 
گرچه ويتامين E در طول فرايند پلت سازی به علت پايين بودن 
مقدار آب و  دما  كمترتخريب می شود، مارچتی و همكاران  در 
س��ال 1999كاهش معنی داری در ويتامين های بلورين پس از 
پلت كردن ، مشاهده كردند. برای ويتامين های K و C بازيافت 
50% است. ويتامين های گروه B معموال بازيافتشان بين 82 تا 
96 % است. پيريدوكسين و اسيد فوليك استثنا هستند، بازيافت 
آنها 75 و 65% است. در حقيقت پلت كردن می تواند تاثير زيادی 
ب��ر روی محت��وای برخی ويتامين ها بگذارد و بايد اين مقدار در 

طول فرايند ساخت پلت حساب شود.

آنزيم ها هم اكنون در خوراك طيور به طور متداول اس��تفاده      
می شود.از آنجايی كه آنزيم ها  ساختار پروتئينی دارند و به علت 
ساختار سه بعدی خاص خود ،خاصيت كاتاليزوری دارند در برابر 
گرما به دليل دناتوره ش��دن حساس می باشند. اينبور و بدفورد 
در سال 1994 نشان دادند كه فعاليت ß-گلوكاناز در دمای 75 
درجه س��انتی گراد فراوری و پلت س��ازی تا 66 % از ارزش اوليه 
خود را از دست می دهد. پس از فراوری در دمای 95 درجه اين 
مقدار به 16% می رس��د. به هر حال تعداد زيادی از محصوالت 
آنزي��م ه��ای مقاوم به دما وجود دارد كه ي��ا با تكنولوژی و يا به 
توسط انتخاب پروتئين هايی كه به گرما حساسيت كمتری دارند 
ساخته می شوند، كاهش فعاليت به سبب فرآوری می تواند هنوز 

يك استثنا باشد.
بر پايه اطالعات باال می توان گفت به منظور به حداقل رساندن 
كاهش ارزش تغذيه ای خوراك در روند ساخت پلت در حد امكان 
از دماهای پايين استفاده شود. هم چنين در به كار گيری روش 
های فراوری از قبيل اكسپانس و اكسترود كردن برای محصوالت 
غذايی طيور، اين فرايند ها شامل دمای باال و فشار باال می باشد، 
بايد احتياط كرد.مك كراكن  در سال 2002 در مرور مقاله هايی 
كه در مورد فراوری خوراك منتش��ر ش��ده بود، نتيجه گرفت كه 

اكسپند كردن خوراك طيور موجب كاهش عملكرد می گردد.

•  نتیجهگیری
س��اختار های ريز و درش��ت غذا در طی فراين��د فراوری غذا 
تاثي��ر زيادی بر روی عملك��رد روده و فرايند های هضمی دارند.  
همچنين سالمتی روده ممكن است تحت تاثير سوبسترای موجود 
در قسمتهای پايين روده و از طريق تغيير در PH و مدت  زمان 
ماندن غذا در قس��متهای فوقانی دس��تگاه گوارش قرار بگيرد. به 
نظر می رسد كه حرارت دهی تاثير مثبت معنی داری را بر روی 
قابليت هضم مواد مغذی نداشته باشد، و حتی ممكن است تاثير 
منف��ی بر روی قابليت هضم مواد مغ��ذی مثل محلوليت فيبر و 
تخريب ويتامين و آنزيم های اضافه ش��ده به غذا را داشته باشد.

بنابراين دما در طول فرايندساخت خوراك بايستی تا حد امكان 
پايين باشد.
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از سال 1958 تا كنون عملكرد طيور تخمگذار هم بطور واضحی 
تغيير كرده است.

در طول پنجاه س��ال گذشته توليد تخم مرغ به ازای هر مرغ 
بيش��تر از 64% افزايش داشته و حجم تخم مرغ به ازای هر مرغ 
83% افزايش داشته و در مقابل مقدار مصرف دان به ازای هر گرم 

از تخم مرغ توليد شده باالی 20% كاهش داشته است.

•  پیشرفتهایبزرگ:
چه عواملی به اين پيشرفتهای بزرگ و موثردر توليدات طيور 

كمك كرده و تاثير داشته است؟
بر طبق تحقيقات انجام ش��ده در دانش��گاه ايالت كارولينای 
ش��مالی حدود 85-90 درصد  تغييرات  انجام ش��ده در ميزان 
رش��د طيور و بوقلمونها در طول 50 سال گذشته بعلت انتخاب 
ژنتيك��ی و 15-10 درصد بعلت پيش��رفت در مديريت و تغذيه 

بوده است.
بديهی است كه انتخاب ژنتيكی، ميدان بازی برای تغذيه طيور 

را تغيير داده است.
اما آيا پيشرفتهای تغذيه ای سرعت خود را در مقايسه با پتانسيل 
ژنتيكی برای رشد حفظ كرده است و آيا اين امر در آينده ادامه 

خواهد داشت.
برای جواب به اين سوال ما بايد مروری داشنه باشيم بر تاريخ، 
برای اينكه به ما كمك كند كه آينده خود را پيش بينی كنيم.

كدام اختراعات علمی گذش��ته،  تغذيه و سالمت طيور را تغيير 
داده است؟

در ده��ه های 1950 و 60 تمركز ب��رای تغذيه طيور عمدتا" 
روی نيازه��ای ويتامين و مواد معدنی و محتوای مواد تغذيه ای 

دان بوده است.
در دهه های 1960 الی 70 اس��يدهای آمينه موجود در مواد 
غذائی مشخص شده و نيازهای  رژيم غذائی با محتويات اسيدهای 

آمينه برای طيورارزيابی گرديدند.
در دهه های 1970 و 80 احتياجات تغذيه ای دربحث قابليت 
هض��م آنها در خوراك دام بيش��تر مورد مالحظ��ه قرار گرفتند، 
مايكوتوكسينها شناسائی شدندو محدوديت دامنه تغييرات رژيم 

غذائی مشخص شد.
همچنين توس��عه و تحقيق در بارهء آنتی بيوتيكهای محرك 
رش��د مخلوط در دان و ضد كوكس��يديوزها در اين دوران فعال 

بودند.
در طی دهه های 1980 و 90 پيشرفتها در تغذيه طيور شامل 
فرموالسيون دان مقرون بصرفه توسط كامپيوتر و مشخص شدن 
فاكتور های ضد تغذيه ای در خوراك حيوانات و علوفه و استفاده 
از آنزيمهای مكمل و توس��عه نمون��ه ايده ال پروتئين  و فرموله 
كردن برای م��واد غذائی قابل هضم و همچنين جذب و مصرف 

مواد غذائی بوده است.
در طول دهه 1990 تا اكنون رشته تغذيه بيشتر بصورت جامع 

و يكپارچه با ديگر رشته ها در آمده است
اكنون متخصصين تغذيه طيور، مديريت محيطی، فاكتوهای 
استرس��ی فيزيكی و سوخت و س��ازی،  اثر تغذيه بر روی بازده 
و كيفيت توليد و مبحث مصونيت و س��المت اعماء و احش��اء را 

مورد توجه قرارداده اند.
در 25 س��ال آينده تغذيه طيور بيشتر تحت تاثير نوآوريهای 

ذيل قرارخواهد گرفت.
- بهبود تغذيه و برنامه های غذائی با علم محاسباتی

- تركيبات دان جايگزين و توسعه ارزش غذائی آنها با آنزيمهای 
مكمل 

- تعديل فلور زنده محيط روده توسط مواد پيش مغذی افزودنی 
دان

- دانش دان و فن آوری توليد دان
- تغذيه دوران پيش نوزادی و برنامه نويس��ی اپی ژنتيك) تحت 

ژنتيكی(

•  دانشمحاسباتی)الگاريتم(:
 بيشتر دانش��های تغذيه طيور در رفرانسهای مطرح شده، اما 
بكارگيری همه اين دانشها بصورت عملی بعنوان گسترش اطالعات 

در طول 25 سال آينده غيرممكن خواهد بود.
ب��ه لطف پيش��رفتها در تكنول��وژی كامپيوت��ر، مديريت و موارد 
اس��تفاده و كارب��رد علم تغذيه طيور به اطالعات قابل دس��ترس 

تبديل خواهد شد.
الگوهای تجربی و مكانيكی برای ش��بيه سازی توليدات طيور 

و بهبود مايحتاج غذائی توسعه داده شدند.
اين الگوها با استفاده از اطالعات آزمايشگاهی جديد برای بهبود 

برنامه های تغذيه طيور بيشتر تصصيح خواهند شد.
همانگونه كه در ديگر صنايع نيز از اين اگوها اس��تفاده ش��ده، 
استفاده الگوهای شبيه سازی شده برای ارزيابی ريسك و بهبود 
بازگش��ت اقتصادی در اين صنعت نيز مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.
دانش محاس��باتی اس��تخراج و آناليز اطالعات با اس��تفاده از 
تكنيكهائی چون اطالعات زيستی و تجزيه و تحليل نتايج مطالعات 

وهولو اناليزرا در بر خواهد گرفت.
اطالعات زيس��تی در تغذيه طيور از طريق كاربرد هائی چون 
آناليز پيامدهای ژنی  و اندازه گيری تنوع زيستی و سيستمهای 
زيس��ت شناس��ی و آناليز ژن و آناليز پروتئين و آناليز سوخت و 

سازبرای توسعه دانش ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
هول��و آناليز ي��ك آناليز پرمحتوا و كامل ي��ا آناليز كلی نگر از 
اطالع��ات حاصله از چندين آزمايش، تعيين كميت وابس��ته به 
پاسخ بر حسب ژنتيك دردسترس، وابسته به زمانسنجی، محيطی، 
جغرافيائ��ی، مديريتی و محتوای رژي��م غذائی و تنوع مربوط به 

تغذيه ای ميباشد.

تغذیه طیور و حرکت به سوی 
استانداردهای باالتر

D.V.M برگردان به فارسی :دكتر افشین وفایی
)بخش علمی كیمیا آورد فام(
Dr.vafaie@kimiafaamgroup.com

تغدي��ه طي��ور با به��ره وری از تركيبات تغذي��ه ای موجود و 
تكنول��وژی توليدمواد غذائی مدرن برای فراهم آوری مواد تغذيه 
ای برای بهبود بهره وری بعنوان پيش��رفت درپتانس��يل ژنتيكی 

طيور، تاريخ غنی و مفيدی را داشته است.
آينده تغذيه طيور با هدف پيش��رفت در اصالح راندمان توليد 
و مقابله با نگرانيهای امنيت غذائی و  همچنين نظارت بر محيط 

زيست ادامه خواهد داشت.
در 25 س��ال گذش��ته تغذيه طيور برروی بهبود راندمان توليد 

تمركز داشته است.
ام��روزه تغذي��ه طي��ور در جه��ت افزايش عملكرد زيس��تی 

)بيولوژيكی(   و اقتصادی تالش می كند.
در طول 25 س��ال آينده تغذيه طيور ب��رروی بهبود راندمان 
توليد، بيوس��كيوريتی، سالمت غذائی،  نظارت بر محيط زيست 

تمركز خواهد داشت.
در سال 1957 يك نيمچه گوشتی 42 روزه حدود 540 گرم 
وزن داش��ت و ضريب تبديل نيز 2/35 بود اما امروزه يك نيمچه 
گوش��تی در همان شرايط سنی حدود 2/8كيلو گرم وزن دارد و 

ضريب تبديل به زير 1/70كاهش يافته است.
درطول پنجاه س��ال گذش��ته نتنها عملكرد رشد طيور بطور 
واضحی بهبود يافته بلكه س��اختار تش��كيل دهنده آن نيز تغيير 

كرده است.
تغييرات مشابهی نيز در مورد بوقلمونها رخ داده است.در سال 
1966 يك بوقلمون نر 18 هفتگی حدود هش��ت كيلو گرم وزن 
داشت و ضريب تبديل حدود سه بود.ولی امروزه همان بوقلمون 
نر در همان شرايط سنی 19 كيلو گرم وزن دارد و ضريب تبديل 

به 2/55كاهش يافته است.
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از سال 1958 تا كنون عملكرد طيور تخمگذار هم بطور واضحی 
تغيير كرده است.

در طول پنجاه س��ال گذشته توليد تخم مرغ به ازای هر مرغ 
بيش��تر از 64% افزايش داشته و حجم تخم مرغ به ازای هر مرغ 
83% افزايش داشته و در مقابل مقدار مصرف دان به ازای هر گرم 

از تخم مرغ توليد شده باالی 20% كاهش داشته است.

•  پیشرفتهایبزرگ:
چه عواملی به اين پيشرفتهای بزرگ و موثردر توليدات طيور 

كمك كرده و تاثير داشته است؟
بر طبق تحقيقات انجام ش��ده در دانش��گاه ايالت كارولينای 
ش��مالی حدود 85-90 درصد  تغييرات  انجام ش��ده در ميزان 
رش��د طيور و بوقلمونها در طول 50 سال گذشته بعلت انتخاب 
ژنتيك��ی و 15-10 درصد بعلت پيش��رفت در مديريت و تغذيه 

بوده است.
بديهی است كه انتخاب ژنتيكی، ميدان بازی برای تغذيه طيور 

را تغيير داده است.
اما آيا پيشرفتهای تغذيه ای سرعت خود را در مقايسه با پتانسيل 
ژنتيكی برای رشد حفظ كرده است و آيا اين امر در آينده ادامه 

خواهد داشت.
برای جواب به اين سوال ما بايد مروری داشنه باشيم بر تاريخ، 
برای اينكه به ما كمك كند كه آينده خود را پيش بينی كنيم.

كدام اختراعات علمی گذش��ته،  تغذيه و سالمت طيور را تغيير 
داده است؟

در ده��ه های 1950 و 60 تمركز ب��رای تغذيه طيور عمدتا" 
روی نيازه��ای ويتامين و مواد معدنی و محتوای مواد تغذيه ای 

دان بوده است.
در دهه های 1960 الی 70 اس��يدهای آمينه موجود در مواد 
غذائی مشخص شده و نيازهای  رژيم غذائی با محتويات اسيدهای 

آمينه برای طيورارزيابی گرديدند.
در دهه های 1970 و 80 احتياجات تغذيه ای دربحث قابليت 
هض��م آنها در خوراك دام بيش��تر مورد مالحظ��ه قرار گرفتند، 
مايكوتوكسينها شناسائی شدندو محدوديت دامنه تغييرات رژيم 

غذائی مشخص شد.
همچنين توس��عه و تحقيق در بارهء آنتی بيوتيكهای محرك 
رش��د مخلوط در دان و ضد كوكس��يديوزها در اين دوران فعال 

بودند.
در طی دهه های 1980 و 90 پيشرفتها در تغذيه طيور شامل 
فرموالسيون دان مقرون بصرفه توسط كامپيوتر و مشخص شدن 
فاكتور های ضد تغذيه ای در خوراك حيوانات و علوفه و استفاده 
از آنزيمهای مكمل و توس��عه نمون��ه ايده ال پروتئين  و فرموله 
كردن برای م��واد غذائی قابل هضم و همچنين جذب و مصرف 

مواد غذائی بوده است.
در طول دهه 1990 تا اكنون رشته تغذيه بيشتر بصورت جامع 

و يكپارچه با ديگر رشته ها در آمده است
اكنون متخصصين تغذيه طيور، مديريت محيطی، فاكتوهای 
استرس��ی فيزيكی و سوخت و س��ازی،  اثر تغذيه بر روی بازده 
و كيفيت توليد و مبحث مصونيت و س��المت اعماء و احش��اء را 

مورد توجه قرارداده اند.
در 25 س��ال آينده تغذيه طيور بيشتر تحت تاثير نوآوريهای 

ذيل قرارخواهد گرفت.
- بهبود تغذيه و برنامه های غذائی با علم محاسباتی

- تركيبات دان جايگزين و توسعه ارزش غذائی آنها با آنزيمهای 
مكمل 

- تعديل فلور زنده محيط روده توسط مواد پيش مغذی افزودنی 
دان

- دانش دان و فن آوری توليد دان
- تغذيه دوران پيش نوزادی و برنامه نويس��ی اپی ژنتيك) تحت 

ژنتيكی(

•  دانشمحاسباتی)الگاريتم(:
 بيشتر دانش��های تغذيه طيور در رفرانسهای مطرح شده، اما 
بكارگيری همه اين دانشها بصورت عملی بعنوان گسترش اطالعات 

در طول 25 سال آينده غيرممكن خواهد بود.
ب��ه لطف پيش��رفتها در تكنول��وژی كامپيوت��ر، مديريت و موارد 
اس��تفاده و كارب��رد علم تغذيه طيور به اطالعات قابل دس��ترس 

تبديل خواهد شد.
الگوهای تجربی و مكانيكی برای ش��بيه سازی توليدات طيور 

و بهبود مايحتاج غذائی توسعه داده شدند.
اين الگوها با استفاده از اطالعات آزمايشگاهی جديد برای بهبود 

برنامه های تغذيه طيور بيشتر تصصيح خواهند شد.
همانگونه كه در ديگر صنايع نيز از اين اگوها اس��تفاده ش��ده، 
استفاده الگوهای شبيه سازی شده برای ارزيابی ريسك و بهبود 
بازگش��ت اقتصادی در اين صنعت نيز مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.
دانش محاس��باتی اس��تخراج و آناليز اطالعات با اس��تفاده از 
تكنيكهائی چون اطالعات زيستی و تجزيه و تحليل نتايج مطالعات 

وهولو اناليزرا در بر خواهد گرفت.
اطالعات زيس��تی در تغذيه طيور از طريق كاربرد هائی چون 
آناليز پيامدهای ژنی  و اندازه گيری تنوع زيستی و سيستمهای 
زيس��ت شناس��ی و آناليز ژن و آناليز پروتئين و آناليز سوخت و 

سازبرای توسعه دانش ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
هول��و آناليز ي��ك آناليز پرمحتوا و كامل ي��ا آناليز كلی نگر از 
اطالع��ات حاصله از چندين آزمايش، تعيين كميت وابس��ته به 
پاسخ بر حسب ژنتيك دردسترس، وابسته به زمانسنجی، محيطی، 
جغرافيائ��ی، مديريتی و محتوای رژي��م غذائی و تنوع مربوط به 

تغذيه ای ميباشد.

تغذیه طیور و حرکت به سوی 
استانداردهای باالتر

D.V.M برگردان به فارسی :دكتر افشین وفایی
)بخش علمی كیمیا آورد فام(
Dr.vafaie@kimiafaamgroup.com

تغدي��ه طي��ور با به��ره وری از تركيبات تغذي��ه ای موجود و 
تكنول��وژی توليدمواد غذائی مدرن برای فراهم آوری مواد تغذيه 
ای برای بهبود بهره وری بعنوان پيش��رفت درپتانس��يل ژنتيكی 

طيور، تاريخ غنی و مفيدی را داشته است.
آينده تغذيه طيور با هدف پيش��رفت در اصالح راندمان توليد 
و مقابله با نگرانيهای امنيت غذائی و  همچنين نظارت بر محيط 

زيست ادامه خواهد داشت.
در 25 س��ال گذش��ته تغذيه طيور برروی بهبود راندمان توليد 

تمركز داشته است.
ام��روزه تغذي��ه طي��ور در جه��ت افزايش عملكرد زيس��تی 

)بيولوژيكی(   و اقتصادی تالش می كند.
در طول 25 س��ال آينده تغذيه طيور ب��رروی بهبود راندمان 
توليد، بيوس��كيوريتی، سالمت غذائی،  نظارت بر محيط زيست 

تمركز خواهد داشت.
در سال 1957 يك نيمچه گوشتی 42 روزه حدود 540 گرم 
وزن داش��ت و ضريب تبديل نيز 2/35 بود اما امروزه يك نيمچه 
گوش��تی در همان شرايط سنی حدود 2/8كيلو گرم وزن دارد و 

ضريب تبديل به زير 1/70كاهش يافته است.
درطول پنجاه س��ال گذش��ته نتنها عملكرد رشد طيور بطور 
واضحی بهبود يافته بلكه س��اختار تش��كيل دهنده آن نيز تغيير 

كرده است.
تغييرات مشابهی نيز در مورد بوقلمونها رخ داده است.در سال 
1966 يك بوقلمون نر 18 هفتگی حدود هش��ت كيلو گرم وزن 
داشت و ضريب تبديل حدود سه بود.ولی امروزه همان بوقلمون 
نر در همان شرايط سنی 19 كيلو گرم وزن دارد و ضريب تبديل 

به 2/55كاهش يافته است.
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•  کاربردهایهولوآنالیزدرتغذيهطیورشامل:
 - پيش بينی پاسخها با فواصل مشخص و معين 

 - تعيي��ن كميت پاس��خها برای پيش مغزيه��ا و مواد مغزی در 
شرايط زمانی ومكانی و اقتصادی ويژه.

 - برگردان شرايط تحقيقات به شرايط عملی 
 - كش��ف تئوری و قاب��ل پيش بينی متغيرهای غير وابس��ته و 

متقابل.

•  ترکیباتجايگزين
آنزيمها:

ب��ا توجه ب��ه نوع و محل پ��رورش طيور، ن��وع تركيبات دان 
دردسترس بر اساس كالری معموال" به ذرت،  گندم، ذرت خوشه 

ای، مقداری چربی وروغن محدود ميشوند .
در آينده نياز و درخواستهای جهانی برای افزايش انرژی ممكن 

است بيشتر به اين منابع رژيمی انرژی محدود شود.
س��وختهای زيس��تی چندين تن ذرت را به اتانول تبديل خواهد 
كرد حتی اگر تخمير س��لولزی همانگونه كه پيش بينی ميشود 

پيش برد داشته باشد.
در 25 سال آينده اگر پرورش دهندگان ذرت نتوانند محصوالت 
ذرت خود را برای جبران افزايش درخواس��ت  و نياز برای غذا و 
س��وخت افزايش دهند– متخصصين تغذيه طيور ملزم خواهند 
ش��د كه بدانند چگونه انرژی محدود ش��ده درفيبرهای غالت و 

فراوردهای جانبی آن را آزاد سازی كنند.
رژيم غذائی در بيش��تر فراوردهای جانبی غالت خشك شده 
بعلت مش��كالت مداوم فيزيكی و ش��يميائی– در دسترس بودن مواد 
تغذيه ای ضعيف – مايكو توكسينها و ديگر فاكتورهای ضد تغذيه ای 

و اثرات ناسازگارآنها در توليد دان محدود هستند. 
اخيرا" مكملهای آنزيمی به طور وسيعی ارزش غذائی بسياری از 

تركيبات دان را باال برده است.
از آنجائيك��ه محص��والت آنزيمی جديد توس��عه يافته اند، و 
چگونگی اين كه آنزيمها فعاليتش��ان را در طول پروس��ه تغذيه 
و هض��م حف��ظ ميكنند، مكملهای آنزيمی بعنوان يك قس��مت 
يكپارچ��ه  ب��را ی جلوگيری از اتالف انرژی در بيش��تر غالت و 

گندم و جو مورد استفاده قرار ميگيرند.
مكملهای آنزيمی برای كاهش اثرات ناسازگار فاكتورهای ضد 
تغذيه ای وبيشتر در دسترس قرار دادن مواد مغذی برای هضم 
و جذب و اجازه برای انعطاف پذيری بيشتر و مقرون بصرفه بودن 

فرموالسيون تغذيه نشان داده شده اند.
اما آنزيمها همچنين می توانند به تعديل يا تثبيت ميكروفلور 
روده كمك كنند بنابراين باعث بهبود بيش��تر سالمت و آسايش 

و رفاه طيور ميشوند.
آنزيمها، محصوالت حاصل از تخميرهستند كه با فعاليت های 
خود ارزش غذائی فيتات فس��فر و پلی ساكاريد غير نشاسته ای 

و نشاسته پروتئين را بهبود ميدهد.
آنزيمه��ای تجاری قبلی بر اس��اس تاثيرات اولي��ه آنها مورد 
توصي��ف قرار ميگرفتند.برای مثال آنزيم فيتات يك اثر اوليه در 

بهبود مصرف فسفر دارد.
پنتوساناز و آميالز اثرات اوليه بر روی افزايش انرژی دارد.

پروتئ��از اثر اوليه برروی افزايش قابليت هضم اس��يدهای آمينه 
دارد.

اما اكن��ون ميدانيم كه آنزيمها همچنين تاثيرات ثانويه ای با 
فعاليتهای سينرژيستيكی دارند.

•  تعديلاکوسیستماعماءواحشاء
آنتی بيوتيكها ی افزودنی مخلوط در دان) محرك رشد( و ضد 
كوكس��يديوز های كه در گذشته برای كنترل سالمت روده بكار 
برده شده است در آينده منع خواهند شد و استفاده آنها به طور 

واضحی محدود خواهد شد.
مديريت اكوسيستم روده و سالمت روده، يك تكاپوی عمده و 
بزرگ��ی برای صنعت طيور خواهد بود.و تغذيه نقش بزرگی را در 

مديريت سالمت روده بازی خواهد كرد.
متخصصين تغذيه تمام تالش خود را بروی مديريت اكوسيستم 
روده توسط موادتغذيه ای به جای كنترل بيماريهای روده ای با 

مواد داروئی متمركز خواهند كرد.
در گذشته تغذيه طيور بر اساس نيازهای تغذيه ای طيور تعيين 
ميش��د. در حاليكه در آينده تغذيه طيور بايد بيش��تر معطوف به 

تغذيه فلور ميكروبی روده باشد. 
اكوسيس��تم روده ای جوج��ه ها ح��دود 20% از نياز انرژی رژيم 

روزانه شان را مصرف می كنند.
حدود 70 درصد از ميزان گردش پروتئين روزانه در پرنده ازطريق 

روده انجام ميگيرد.
بيش از 70% سلولهای ايمنی موجود در بدن جوجه ها در دستگاه 

گوارش جوجه ها يافت می شود.
مقدار باكتريهای موجود در روده پرنده ده برابر تعداد كل سلولهای 

بدن خود پرنده می باشد.
پس بنابراين اين س��وال پي��ش ميايد كه ايا ما پرنده را تغذيه 

ميكنيم يا فلور ميكروبی زنده موجود در بدن پرنده را؟
م��ا همچنين خواهيم ديد كه تغذيه طيور بر روی اس��تراتژی 
های تغذيه ای كه شامل تعديل ميكروفلور روده و بهبود سالمت 

و توسعه روده ميباشد متمركز خواهد شد.

س��المت روده يك رابطه تركيبی بين رژيم غذائی و جيره غذائی 
و مخاط روده و ميكرو فلور روده می باشد.

عم��ده تحقيق��ات ب��ر روی عصاره های گياه��ی و محصوالت 
ميكروب��ی حاصل از تخمير و تغذيه ميكروبی مس��تقيم متمركز 

خواهد شد.
درواقع ما همچني��ن خواهيم آموخت كه چگونه آنزيمها و ديگر 
مواد پيش تغذيه ای افزودنی دان با عناصر غذائی موجود در جيره 
برای تثبيت اكوسيس��تم روده و تنوع ميكروبی روده وارد فعل و 

انفعال خواهند شد.!
هنگاميكه تنوع ميكروبی  روده افزايش پيدا ميكند و در نتيجه 
اكوسيستم روده بيش��تر تثبيت ميشود، پرنده در مقابل كلونيزه 
ش��دن ميكروبهای مضر و پاتوژن كه به طور ناس��ازگاری سالمت 

حيوانات و امنيت غذا را متاثر می كنند مقاومتر ميشوند.
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•  تغذيهپريناتاليادورانپیشنوزادی:
پنجاه س��ال پي��ش زمانيكه انتخاب ژنتيك��ی جوجه مرغها و 
بوقلمونها ش��روع شد جوجه كشی و مراحل توسعه جوجه كشی 
و مراح��ل نوزادی با 25% از زندگی مفيد و پربار طيور گوش��تی 

برابری می كرد.
امروزه طيور با بازده باالی گوش��ت  در زمان كوتاهی به وزن 
قابل ارائه به بازار ميرسند و جوجه كشی و دوران نوزادی با  بيشتر 

از 50%  از زندگی مفيد و پربار پرنده برابر است.
متخصصين ژنتيك طيور پيش بينی ميكنند كه در آينده س��ن 
وزن قابل ارائه به بازار پائين خواهد آمد. بنابراين جوجه كشی و 
دوران نوزادی به يك قس��مت با اهميت نس��بی خيلی زيادی در 

توليد طيور تبديل خواهد شد.
دانشمندان ميدانند كه توانائی يك پرنده برای انجام پتانسيل 

ژنتيكيش برای رشد به تغذيه اوليه آن وابسته است.
و تغذيه دوران نوزادی به يك بحث فعال بخش تحقيق و توسعه 
در آينده تبديل خواهد شد و ما خواهيم ديد كه رژيم غذائی شامل 
اسيدهای ارگانيك، اسيدهای نوكلئيك، عناصر معدنی ارگانيك و 

عصاره گياهی و تركيبات فعال زيستی خواهد شد.

•  آيندهءموجود:
 تغذيه طيور همواره جلودار در علم بوده است و اگرحمايتهای 
مناس��ب  اكادميك و اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد در 

آينده به همين منوال ادامه خواهد داشت.
در طول 25 س��ال آينده  تغذيه طيور به طور نزديكی با ديگر 
رش��ته ه��ای علم با اس��تفاده از فن آوری زيس��تی و تكنولوژی 
محاس��باتی برای توليد محصوالت طي��ور با كيفيت باال با هزينه 
های پائين برای مصرف كننده های كه تنوع تقاضا دارند يكپارچه 

خواهد شد.
فقط  زمان خواهد گفت كه در 25 س��ال آينده مصرف كننده 
ها چه تقاضاهائی خواهند داش��ت ام��ا تغذيه طيور برای تطبيق 

دادن به آن تقاضاها تغيير خواهد كرد. 

 Ref: Fekert, P.R. (2009), Poultry nutrition moves towards
higher standards, World Poultry, Vol. 25, No. 10, WWW.
Worldpoultry.net

بيش��تر افزودنيه��ای دان پي��ش تغذي��ه ای می توانن��د اثرات 
سينرژيستيك روی سالمت روده داشته باشند.

فوايد تركيب ش��ده آنها ممكن است شامل پاسخ التهابی كاهش 
يافته، خصوصيات پيش��رفته حفاظتی سد مخاطی و اكوسيستم 

ميكروبی تثبيت شده و بهبود جذب مواد غذائی باشد.  

•  مصرفموادغذائی
پروس��ه پل��ت دان طيور به صورت يك تكنيك اس��تانداردی  

عمدتا" در جهت توسعه 
خصوصي��ات مديري��ت دان و مصرف خوراك توس��ط پرنده در 

آمده است.  
ضريب تبديل زمانی بهبود ميابد كه كيفيت پلت بهبود يابد.

بر اساس مطالعات انجام شده ارزش موثر كالری سازی خوراك 
پلت ش��ده  باالیkcal/kg  150بيش��تر از  دان  ريز شده است 
برای اينكه پرنده  ها زمان كمتری برای خوردن و زمان بيشتری 

را برای استراحت صرف می كنند.
اين ارزش موثر انرژی زای خوراك پلت شده در مبحث افزايش 

هزينه های انرژی خيلی مهم ميشود.
در آينده تحقيقات زيادی برروی روش��های مقرون بصرفه برای 

بهبود كيفيت پلت برای طيور انجام خواهد شد.
روشهای جديد تهيه و فرموالسيون خوراك برای بهبود كيفيت 
پلت ضروری خواهند ش��د. مخصوصا"زمانی كه امنيت خوراك و 

دان نيز مورد اهميت است.
هر چند كه  كيفيت پلت با كاهش اندازه ذرات خرد ش��ده و 
افزايش پروس��ه گرما در طول مراحل تهيه س��ازی و پلت كردن 
قابل بهبود سازی است ممكن است رفاه و امنيت پرنده به خطر 

بيافتد.
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•  مقدمه:
كيفيت همواره يكی از الزامات ضروری می باشد كه برای هر 
محصول در نظر گرفته می شود. در محصوالتی مانند محصوالت 
دارويی كه به حفظ زندگی افراد مربوط می شود اين امر به يك 

اصل تبديل می شود.
هرچند اين مس��اله از س��وی دول��ت و قواني��ن اجباری می 
باش��د اما اين يك حقيقت اس��ت كه كيفيت محصوالت داروئی                      
نمی تواند تنها توسط آزمايشات فارماكوپه ای محصوالت نهايی 

بطور مناسبی كنترل شوند.
ام��روزه كيفي��ت در محص��ول باي��د از ابت��دای ام��ر و تحت 
استانداردهای محيطی بين المللی س��ختگيرانه، استانداردهای 
ايمن��ی و قوانين ديگر ايجاد ش��ود. اعتبار س��نجی، بعنوان يك 
اب��زار مهم ب��رای مديريت كيفيت محص��والت دارويی به اثبات 

رسيده است.
استانداردISO 9000:2000  اعتبار سنجی را اينگونه تعريف 
می كند: تاييد، بواسطه تهيه مداركی كه الزامات برای مصرف يا 

بكارگيری ويژه را تامين نمايد.
در مقايسه با بازبينی2 ، اعتبار سنجی بيشتر بر اين سوال تمركز 
دارد كه آيا يك سيس��تم می تواند عمليات مطلوب خود را اجرا 
نمايد يا خير. اين مقاله تالش دارد كه ضرروت اس��تفاده از اين 

ابزار را در مديريت كيفيت در صنايع داروئی اثبات نمايد.

•  معرفیاعتبارسنجی:
اعتبار س��نجی مفهومی است كه بطور مستمر از زمان شكل 
گيری اوليه در سال 1978 در اياالت متحده تا كنون رو به رشد 
بوده است. مفهوم اعتبار سنجی از سالهايی كه سطح گسترده ای 
از روش��های آناليز برای كنترل كيفيت مواد و محصوالت داروئی 
بكار گرفته می ش��د تا زمانی كه سيس��تمهای كامپيوتری برای 
كنترل آزمونهای كلينيكی، برچسب گذاری و كنترل فرآيند مورد 

استفاده قرار گرفت، توسعه يافته است.
اعتبار س��نجی يك اصطالح كلی برای توالی عملياتی اس��ت 

به منظور اثبات و مس��تند كردن اين امر كه يك محصول خاص 
می تواند با اطمينان از طريق فرآيند طراحی ش��ده توليد ش��ود. 
خصوص��اً با توجه به  پيچيدگ��ی های محصوالت داروئی امروزه، 
توليد كنندگان بايد اطمينان حاصل نمايند كه محصوالت بدون 
هرگونه اختالف با كيفيت مناس��ب مورد نظر برای مصارفش��ان 

توليد خواهند شد.
برا ی دس��تيابی به اين اطمين��ان، كنترل فرآيند و محصول نهايی به 
تنهايی كافی نبوده و بايد تمامی عوامل ش��امل خدماتی كه می توانند 
بر كيفيت محصول تاثير گذار باش��ند به درس��تی طراحی و اجرا 

شوند. 
در س��الهای اخير بسياری از كارخانجات توليدی تمايل دارند 
فلسفه و استراتژی خود برای خود بازرسی كارخانجات به منظور 
توليد، فرآيند و بسته بندی و نيز نگهداری داروها تعيين نمايند. 
بس��ياری از اين كارخانجات دستورالعملهای GMP تعيين شده 
توسط مراجع غذا و دارو را پس از اصالحيه 1988 مورد استفاده 

قرار داده اند.
فلسفه بكارگيری بازرسی سيستماتيك می تواند تحت عنوان 
بازرسی و اعتبار سنجی حين توليد دارو  بيان شود. پذيرش قوانين 
كاری، فرآيند توليد معتبر شده ای را تحت عنوان " آنچه كه به 

اثبات رسيده است كه بايد انجام شود" تعيين می كند.
يك اعتبار س��نجی قطعی از طريق گردآوری و ارزيابی اطالعاتی 
بدست می آيد كه ترجيحاً از مرحله آغاز فرآيند تا مرحله حصول 

محصول نهايی گردآوری می شود.
اعتبار سنجی الزاماً شامل صالحيت سنجی فرآيند مانند مواد، 
تجهيزات، سيس��تم، ساختمان و افراد می باشد اما شامل كنترل 

كامل فرآيند برای تكرار بچها نيز می باشد.
 واژه اعتبار س��نجی به معنی ارزيابی اعتبار و يا اثربخش��ی به 
اثبات رس��يده عمليات می باش��د. بنا به گفته اتحاديه اروپا برای 
محصوالت داروئی، اعتبار س��نجی فعاليتی است بر اساس اصول 
GMP، ك��ه هرگونه روي��ه، فرآيند، تجهيزات، م��واد، فعاليت يا 

اعتبار سنجی1 - ابزار ضروری تضمین 
کیفیت برای صنایع دارویی 

 (قسمت اول)

برگردان به فارسی :شیرین زمردیان ، كارشناس ارشد مدیریت صنعتی
)مدیر كنترل كیفی و عضو R&D كیمیا فام(
zomorrodian@kimiafaamgroup.com
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اعتبار سنجی1 - ابزار ضروری تضمین 
کیفیت برای صنایع دارویی 

 (قسمت اول)
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ت اعتبار س��نجی اثبات اين مساله اس��ت كه فرايند بخوبی كار           
م��ی كند و اين امر بايد با اس��تفاده از اص��ول علمی و آماری به 
انجام برس��د. اعتبار سنجی برای تخمين ظرفيت فرآيند و برای 

تاييد قابليت پذيرش محصول انجام می شود.
اعتبار سنجی متغيرهای فرآيند و محدوده های قابل قبول اين 
متغيرها را تعيين نموده و در نتيجه كنترلهايی را در حين فرآيند تنظيم 

می نمايدكه سطوح هشدارها و اقدامات را مشخص می نمايد.
•  الزاماتقانونیبرایاعتبارسنجی:

اجرای اعتبار سنجی فرآيند تنها يك الزام قانونی نبوده، بلكه 
يك اقدام بزرگ مفهومی مهندسی و همانند يك ديدگاه تجاری     
می باشد. بديهی است، شركتهای داروئی كه بخوبی اعتبار سنجی 
فرايند خود را انجام داده اند نس��بت به س��ايرين كه اين كار را 

نكرده اند، دارای مزيت رقابتی خواهند بود.
اعتبار س��نجی فرآيند چه بصورت كلی و يا بصورت خاص از 
س��وی قوانين روش��های بهينه توليد )GMP( برای محصوالت 

.)21CFR نهايی ضروری است. )بخشهای 210 و 211 از
الزام اعتبار س��نجی فرآين��د در بخش 211,100 رويه كار را 
اينگونه نوشته است: انحرافات تشريح شده به جزئيات، بايد رويه 
های توليد و كنترل فرآيند بصورتی طراحی شود كه كه اطمينان 
حاصل شود خصوصيات، دوام، كيفيت و خلوص بصورتی خواهد 

بود كه برای فرايند تعريف شده است.
در چندين بخش از توضيحات قوانين cGMP  الزامات اعتبار 
سنجی بيان شده است. از اختصاصی ترين بخشها در اين خصوص 
بخش 211,100، نمونه برداری و آزمايش در حين توليد مواد و 

محصوالت دارويی می باشد.
ال��ف( "............... برای نظارت ب��ر خروجی ها، بايد رويه های 
كنترل تهيه ش��ود و عملكرد فرايندهای توليدی كه   می تواند 
منجر به  بروز تغييراتی در ويژگيهای مواد و محصوالت داروئی 
در حين توليد گردد، اعتبار س��نجی شوند. )بخش 211 و 113 

آلودگيهای ميكروبيولوژيكی(
ب( "............... مكت��وب نمودن مناس��ب رويه ها و طراحی برای 
پيشگيری آلودگيهای ميكروبيولوژيكی محصوالت داروئی استريل 
بايد اجرا و پيگيری ش��وند. برخی از رويه ها بايد ش��امل اعتبار 

سنجی هرگونه فرايند استريليزاسيون باشند.
الزامات اعتبار سنجی فرآيند بايد به زبان قوانين روشهای بهينه توليد 
باشد "برای دستيابی اهداف، هر مجوز بايد شامل روش و رويه ای مستند 

باشد و بايد بعنوان منبع و برای بازرسی ها نگهداری شود".
 CRF 21 ،اعتبار س��نجی فرآيند در قوانين تجهيزات پزش��كی
بخش 820,5 الزامی ش��ناخته شده است: "..........تهيه و اجرای 
برنام��ه تضمين كيفيت مناس��ب برای تولي��د تجهيزات خاص 

."...........
بخش 820,3: "..... الزم است كه تمامی فعاليتها برای اطمينان 
از كيفي��ت فرآيند ب��كار رفته برای توليد ي��ك محصول نهايی 

بازبينی شود .......".
يك وضعيت كلی برای اعتبار سنجی فرآيند شامل بخش 820,100 
می باش��د:  "مكتوب نمودن مش��خصات توليد و رويه های فرآيند 
بايد اجرا و كنترل ش��ود تا اطمينان حاصل شود كه محصول با 
طراحی اصلی )و يا هرگونه تغييرات ايجاد شده در آن طراحی( 

مطابقت دارد".
اعتبار س��نجی يكی از عوامل ضروری در تهيه و اجرای رويه 
فرآيند بوده، همانگونه كه تعيين كنترلهای فرآيند برای اطمينان 

از تطابق با مشخصات الزامی می باشد.
در بخش a(820,100( )1( آمده اس��ت: " سنجشهای كنترلی 

باي��د به منظور اطمينان از صحت طراحی پايه محصول، اجزاء و 
بسته بندی تهيه شود."

•  اهمیتاعتبارسنجی:
مهمتري��ن دليل اجبار به بهينه ك��ردن و معتبر نمودن توليدات 
داروئ��ی و فرآينده��ای حمايتی آن، تضمي��ن كيفيت و كاهش 

هزينه ها می باشد.
اص��ول پايه تضمي��ن كيفيت بعنوان هدف اصل��ی و توليد مواد، 
مناس��ب بودن برای مصرف می باشد. اين اصول شامل كيفيت، 
ايمنی و اثربخشی بوده و بايد در محصول طراحی و ايجاد شود. 
كيفيت نمی تواند در بازرس��ی و آزمايش محصول نهايی بدست 
آيد و در هر مرحله از توليد بايد كنترل صورت گيرد تا احتمال 
اينك��ه محصول نهايی تمامی ويژگيهای كيفی طراحی ش��ده را 

داشته باشد، زياد شود.
ارتباط بي��ن تضمين كيفيت و اعتبار س��نجی فرآيند بخوبی از 
طريق وظايف عمليات تضمين كيفيت مشخص است، با اين حال 
بهتر است اعتبار سنجی فرآيند را بعنوان بخشی از ابزار تضمين 
كيفيت بدانيم زيرا باعث      می ش��ود كه يك اس��تاندارد كيفی 

برای فرآيند خاص تهيه شود.
كنترل كيفيت بعنوان بخشی از GMP بوده كه به ذكر مشخصات 
نمونه برداری، آزمايش��ات با مس��تندات س��ازمانی و رويه های 
ترخي��ص می پ��ردازد. در صورتی كه تضمي��ن كيفيت از طريق 
توجه دقيق به عواملی شامل تعيين كيفيت مواد اوليه، تجهيزات، 
محصول مناس��ب، طراحی فرآين��د، انتخاب تامين كنندگان تاييد 
شده، بازرسی برای GMP مناسب، آموزش كاركنان، بازرسی های 
تكنيكی، ارزيابی ش��كايات بازار، كنترل در حين توليد فرآيند و 

آزمايشات محصول نهايی حاصل می شود.
اعتب��ار س��نجی فرآيند باي��د منجر به فراخوانی ه��ای كمتر در 
محصوالت و نياز كمتر به فرآيند عيب يابی می گردد. فرآيندی 
ك��ه بطور كامل تحت كنترل باش��د نياز كمت��ری به نگهداری، 
زمان توقف كمتر، خرابی بچ های كمتر داشته و دارای كارايی و 
خروجی باالتری خواهد بود. بعالوه اعتبار سنجی بموقع و مناسب 
موجب بهبود تضمين كيفيت ش��ده، هزينه ها را از طريق بهينه 
سازی فرآيند كاهش داده، عيب يابی را سريعتر و موثرتر نموده، 
زم��ان تحويل كوتاهتر منجر به موجودی كمتر ش��ده، اختيار به 
كاركن��ان می دهد كه فرآين��د خود را كنترل نمايند و آنرا بهبود 
بخش��ند، كنترل بهتر سيس��تم و نگهداری را امكان پذير نموده و 
درجه بااليی از تضمين را ايجاد می نمايند كه يك فرآيند خاص 
می تواند پيوس��ته محصولی با مش��خصات و ويزگيهای كيفی از 

قبل تعيين شده توليد نمايد.
•  اهدافاعتبارسنجی:

مواردی كه در آن امكان اعتبار سنجی وجود دارد:
- آزمايشات

- كاليبراسيون وسايل
- سرويسهای خدماتی فرآيند

-  مواد اوليه
-  مواد بسته بندی

- تاسيسات
- توليد

-  طراحی محصول
- نظافت

- عمليات
Ref: Dashora,k,singh, D.,(2005)validation-The Essential quality 
assurance Tool For Pharma indastries,
www.pharmainfo.net
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فاکتورهاي موثر در زمان  قطع دان در جوجه های گوشتی

Poultry science 2002
ترجمه : دكتر مهدی هدايتی

•  مقدمه:
برداشتن آب و غذا از جلوي جوجه هاي گوشتي با سن مشخص 
قبل ازبار گيری آنها به عنوان يك استاندارد مديريتي در صنعت 
طيور بيش از 40 سال است كه وجود دارد. در خالل زمان قطع 
دان كه جوجه ها هر آن چه كه در لولة گوارشي دارند دفع كرده و 
آلودگي هاي الشه ها بعد از كشتار كاهش خواهد يافت. فاكتورهاي 

زيادي بر روي زمان  قطع دان اثر مي گذارند. 
قب��ل از بحث در مورد اين فاكتورها نياز به يك فهم واضح از 
اهداف پش��ِت اين برنامة  قطع دان غذا هس��ت .  قطع دان مواد 
غذايي ترجيح داده مي شود  به زماني كه پرنده غذا دريافت نكرده 
باش��د اطالق ش��ود. اين در واقع همان زماني است كه پرنده در 
جايگاه خود بدون غذا قرار گرفته اس��ت  و نيز در حال عبور به 

كشتارگاه و يا زنده ماندن قبل از كشتار است. 
 Feedwithdrawl  عبارتست از : زماني كه در كشتارگاه نگه 
داشته شده + زماني كه در حين انتقال به كشتارگاه + زماني كه 

پرنده در بستر است و غذا در اختيار ندارد .
طول زمان  قطع دان به داليل زير مهم است: 
1� آلودگي الشه كشتار شده و محيط كشتار 

2� اثرگ��ذاري بر خط كش��تار در جهت برداش��ت آلودگي هاي 
الشه ها 

3� هزينه رشد )كاهش وزن نداشته(
4� توليد محصولي كه سالم تر و كيفيت باالتري دارد. 

به طور ايده آل، طول  زمان  قطع دان قبل از فرآيند كشتار بايد 

كمترين زمان الزم براي خالي شدن لولة گوارشي حيوان باشد . 
بهرحال اين زمان متغير هست و در موقعيت هاي مختلف پرورشي 
متفاوت است . توصيه مي شود طول زمان آن بين  8 � 12 ساعت 

قبل از كشتار حتماً رعايت بشود. 
كه اين زمان به طور مناسبي بر روي تخليه لوله گوارشي قسمت 
اصلي پرنده هاي موجود در فارم اثرگذار است و سبب شده تا در 
زمان كش��تار الشه ها حداقِل وزن  را به خاطر عدم وجود غذا در 
لولة گوارش داشته باشند . توصيه 8�12 ساعت زمان  قطع دان 
اگر چه در اين برنامه مناس��ب است ولي سازگاري دادن هر فارم 
به منظور متناسب كردن خود با شرايط منحصر به فرد و پيچيده 
آن مهم است. براي داشتن يك  قطع دان اپتيمم ما نياز داريم كه 

شرايط محيطي و رشد جوجه هاي گوشتي را در نظر بگيريم . 

   
تصوير شماره 1 :
فاكتورهاي موثر بر توليد در مرغ زنده :

مديري��ت توليد مرغ زنده مي توان��د بر روي  قطع دان غذايي اثر 
بگذارد و از طريِق تغيير دادن الگوهاي غذايي يا به وسيله تغيير 

برگردان به فارسی :دكتر مهدی هدایتی
                                           دستیار تخصصی بیماری های طیور دانشگاه تهران
Hedayati@kimiafaamgroup.com
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در ميزان دسترس��ي پرنده به غذا وبا تغييردر ميزان عبور غذا از 
لولة گوارشي آن است . 

به اين منظور براي يك برنامه  قطع دان غذايي نيازمند طراحي 
يك سيستم  خاص هستيم. در خالل هفته هاي پرورشي قبل از  
قطع دان غذايي مصرف غذا توس��ط پرنده بايد در الگوي نرمال 

باشد و عبور مواد غذايي نيز  بايد نرمال باشد.
تغيي��رات در نور يا دما يك اختالل فوري در زماني كه منع غذا 
صورت گرفته اس��ت ايجاد مي كند . استرسهاي هنگام گرفتن و 
حمل و نقل پرنده ها  نيز كاهش دهندة ميزان عبور غذا است.  در 
اين زمان با كاهش ميزان عبور غذا كه اين اشكال با افزايش ميزان 
ساعت منع غذا در  قبل از كشتار تصحيح شدني نخواهد بود.  

نوردهي و سالن پرورش: 
نوردهي از لحاظ شدت و ميزان و نيز محل حضور و پرورش مرغ ها 
)آش��يانه( مي تواند اثر قاب��ل مالحظه ايي بر روي زمان قطع دان  
بگذارد. در حضور آب و نور كافي كه 80�85 درصد از محتويات 
دستگاه گوارش��ي ظرف 6 ساعت ابتدايي تخليه مي شود. به هر 
حال جوجه هايي كه در معرض تاريكي قرار گرفته اند و يا بعد از 
قرارگيري در آ شيانه كه تخليه و دفع مواد غذايي از لولة گوارشي 

آنها با سرعت كمتري ادامه يافته است. 
تحقيقات نش��ان مي دهد كه بعد از 2 س��اعت از زمان  قطع دان 
جوجه هاي��ي كه در محيط تاريك��ي بودند يك مقدار زيادي غذا 
در داخل چينه دان خود نس��بت به آ نهايي كه در روش��نايي) نور 

مناسب( بوده ا ند ، داشته اند. 
بع��د از 4 س��اعت ، كه روش��نايي هيچ اثري ب��ر روي محتويات 
چينه دان نگذاشته است . پرندگان آشيانه كه در تاريكي هستند 
ك��ه بي��ش از 2 براب��ر از پرندگان آش��يانه در روش��نايي غذا در 
چينه دانشان  نگه مي داشتند .  به عالوه بعد از 4 ساعت از  قطع 
دان ، ميزان غذا در چينه دان در پرندگان در تاريكي نس��بت به 
روشنايي 2 برابر بوده است . اين اطالعات نشان دهنده  آن است 
كه اپتيمم زمان عبور غذا در جوجه ها كه در بستر بمانند براي 4 
ساعت و يا حتي بيشتر است و بعدا" وقتی آ نها را مي گيريم و يا 
در حال انتقال به كشتارگاه هستيم  بايد در نور كافي باشند  . 

دما: 
اگ��ر چه تغييرات دمايي محل پرورش مرغ ها و نيز هنگام حمل 
و نقل به عنوان يك عامل موثر در روي  قطع دان غذا ش��ناخته 
شده است. اغلب مطالعات نيز بر روي زمان  قطع دان در روزهاي 

گرم و هواي گرم مي باشد. 
در ليس��ت زير بس��ياري از يافته هاي  حاصله در تابستان را ذكر 

مي كنيم : 
1� آب و ه��واي گرم كه س��بب كاه��ش فعاليت پرنده و كاهش 
دريافت غذا شده است . اما مصرف آب پرنده در باالترين ميزان 
خود همزمان با افزايش  دما خواهد بود. اين مي تواند اثرگذار بر 

روي پايداري مواد مدفوعي درون روده ها باشد. 
2� در س��اعات غ��روب و اواخ��ر بعد از ظهر ك��ه آفتاب در حال 
پايين رفتن بوده و دما كاهش مي يابد كه پرنده امكان دارد دچار 
پرخوري بشود. اگر غذا از دسترسي پرنده برداشته شود كه يك 
زم��ان  قط��ع دان نرمال كه خيلي هم زياد نيس��ت براي فرآيند 

دفع حيوان كافي است. 
3� هنگام��ي ك��ه دماي محيط به 90 درجة فارنهايت مي رس��د 
و باالت��ر از آن كه غذا براي م��دت طوالني در گوارش مي ماند و 
زمان حضور غذا در چينه دان و س��نگدان و رودة كوچك بيشتر 

مي شود. 
4� در حالت كلي توصيه مي شود كه برنامه  قطع دان غذايي بايد 
به 2 تا 3 ساعت اضافي تر در خالل ماه هاي گرم سال )تابستان( 

ادامه يابد. 
جوجه هاي گوش��تي ك��ه در آب و هواي 60 درج��ه فارنهايت و 
پايين تر از آن رش��د كرده اند كه باقي ماندن غذا در لولة گوارش 
آنها براي مدت زمان طوالني تر صورت گرفته است و نيز پرندگان 

براي برخاستن و خوردن غذا برخورد سردي دارند . 
در يك بررس��ي به وس��يله Mg و Lott در سال 1992 ميالدی  
كه جوجه هاي گوشتي در دماي پايدار و نور مناسب در كنار يك 
برنام��ه غذايي ب��ه خوبي غذا را خرد و هضم خواهند كرد . وقتي 
پرن��دگان الگوي مصرف غذاي نرمالي را ندارند ، كه اين س��بب 
ايجاد يك تغييرات بزرگ در محتويات و موقعيت لوله هاي گوارشي 
می شود . اين مي تواند به عنوان يك عامل مشخص گر در فرآيند 

كشتار در مورد آلودگي الشه مد نظر قرار بگيرد. 

آلودگي مدفوعي و لولة گوارشي  
اگر طول  قطع دان غذايي خيلي كوتاه باشد كمتر از 6 تا 7 ساعت 
كه پرنده داراي لولة گوارشي پر از غذا خواهد بود . و در اين حالت 
روده ها بزرگ و گرد هس��تند. براي پرندگان با غذا خوردن كامل 
و پر شدن روده هاي بزرگ كه جذب يك ميزان از فضاي شكمي 
در پرن��ده رخ مي دهد.  چنانچ��ه در نزديكي جايي كه مخرج باز 
مي باش��د لوِپ دوازدهه قرار گرفته است ،  به اين دليل پر رودن 
روده ها  كه بس��يار آس��ان می توان آن را بريد .  به عالوه در اين 
حال��ت پر بودن روده ها ضمن عمل خالي كردن امعاء و احش��اء 

شايد به سوراخ شدگي و آسيب به الشه منجر شود. 

 

 
تصوير ش��ماره 2 : پرنده ايی كه بدون رعايت منع دان كش��تار 

شده است.
طول قطع دان : 

اگ��ر زم��ان قطع داني خيلي طوالني بش��ود در حدود 13 يا 14 
ساعت در اين حالت روده ها شديداً ضعيف و باريك شده  و بروز 
پارگ��ی روده ها در حين خالي كردن امعاء و احش��اء خيلي زياد 
اس��ت. توانايي روده ايي پرندگان در حدود %10 كاهش می يابد 
،  وقتي براي مدت 14 س��اعت يا بيش��تر بدون غذا نگه داش��ته 

شده باشند . 
عالوه بر ضعيفی روده ها  كه طوالني تر شدن زمان قطع دان اغلب 
به آلودگي صفرا در الشه منجر مي شود. اين به خاطر بزرگ شدگي 
كيس��ه صفرا در اين حين اس��ت.  بزرگ شدگي كيسه صفرا  در 
حين خالي كردن امعاء و احشاء  امكان پارگی كيسه صفرا هست 
. وقتي كيس��ة صفرا به ماكزيمم اندازه خود مي رسد بازگشتي به 

سمت كبد دارد . اين قادر خواهد بود كه نماي كبد 



KIMIAFAAM

 1
1 

ره
شما

    
    

   8
9 

 -
ز  

ایی
پ

38

بررسی  جراحات تیموس و مغز استخوان 

             CIAV در بررسی تجربی تلقیح مرغ گوشتی با ویروس

   (کم خونی عفونی جوجه ها )

 

 را تغيير بدهد و ممكن اس��ت كه سطح كبد را تغيير بدهد.  در 
يك نتيجه گيري ازحضور صفرا  در س��نگدان، خطوط آن س��بز 
رنگ به نظر رس��يده و اين امكان دارد كه زمان  قطع دان بيش 
از حد بوده است.  با گذشت 4 ساعت از زمان قطع دان، پرندگان 
ش��روع به خوردن هر چيزي كه در دسترشان هست مي كنند و 
اين ش��امل بستر و محتويات مدفوع است.  بنابراين يك مخلوط 
از غذا و بس��تر و آب و مدفوع در خالل س��اعت اوليه  قطع دان 
وجود دارد. به خاطر حضور مواد ديگر كه مدفوع به س��هولت در 
لوله گوارش پرنده قابل شناس��ايي نمي باشد تا اين كه پرنده اي 
براي 14 س��اعت يا بيش��تر از آن بدون غذا باشد. مصرف مواد و 
محتويات موجود در مدفوع بايد منع بشود زيرا مي تواند آلودگي 
الش��ه ها را در كشتارگاه افزايش بدهد  و تاثير سوئی بر آلودگی 

الشه و انجام آزمايشات سالمت داشته باشد.
اپتيمم زمان قطع داني :

ب��ا اي��ن زمان كه در واقع دس��تگاه گوارش خالي ش��دن قبل از 
پروس��ه كش��تار، كه مزيت هاي بس��ياري به دنبال آن تشخيص 

داده شده : 
1� پرندگان حمل ش��ده به كشتارگاه ميزان كمتري باكتري در 
پاها و پرهاش��ان وجود دارد. به خاطر اين كه محتويات مدفوعي 
كمتری  در حين حمل و نقل و قرارگيري بر روي تسمه نقاله ها 

و در خالل تخليه كردن مرغ ها خارج شده است . 
2� آلودگ��ي آبهاِي داغ  در كش��تارگاه كاهش مي يابد به خاطر 
كاه��ش محتويات پرنده ها  در خالل بي هوش��ي و خون گيري با 

آلودگي كمتري انجام ميشود . 
3� وقت��ي آلودگي الش��ه ها كاهش مي يابد كه س��رعت فعاليت 
كشتار افرايش مي يابد و حذف الشه ها كمتر شده و آب مصرفي 
كاهش مي يابد و حضور  Ecoli در الش��ه ها و آب مصرفي كمتر 

شده است . 
افزايش طول عدم دريافت غذا ، س��بب خواهد شد كه محتويات 
مدفوعي آبكي بشوند . اين در كشتارگاه مي تواند به آلودگي يك 
ميزان زيادي از پرندگاني كه براي كشتار آمده اند منجر شود. وقتي 
الشه ايي آلودگي پيدا مي كند توسط بازرس يا كاركنان كشتارگاه 
شناسايي شده و دوباره براي بازبيني كردن در محل خالي گذاشته 
مي شود.پاكسازی در  اين مرحله مي تواند شامِل شستشو كردن 
با آب كلرينه و مكش و زدودن نواحي آلوده باش��د. اگر آلودگي 
وس��يع باش��د از يك بخش مثل بال تا كل الشه مي تواند ضبط 

بشود و غير قابل مصرف براي انسان تشخيص داده شود. 
تغييراتي كه در س��ال 1972 ميالدي به بعد در صنعت كش��تار 
صورت گرفته اس��ت بيان مي دارد كه الشه هاي دوباره پروسس 
ش��ده در هر كش��تارگاه بايد درحدود %1 از كشتار آن روز باشد. 
يك تخمين با مالحظه نش��ان مي دهد كه امكان از دست رفتن 
5 و 7 درصد از الش��ه هاي كش��تاري را براي هر پرنده كه دوباره 

پروسس مي شود. 
آلوده كننده های  محصول الشه : 

واقعيت اين است  كه مقداري وزن از جوجه هاي گوشتي در حين 
زمان قطع دان از دس��ت برود. جوجه هاي بدون دريافت بيش از 
6 س��اعت ، كاهش وزن و خروج رطوبت از بافت ها را نشان می 
دهند . البته درجه كم ش��دن براي جوجه هاي در س��ِن بازار كه 
در رنِج 2/0 تا 3/0 درصد از وزن بدن پرنده برای هر ساعت منع 
دان می باشد  . )حداكثر آن براي هر ساعت از  قطع دان غذايي 

در پرندگان نر ديده شده است.( 
در زمان قطع دان 3 س��اعت اضافه تر )حدوداً 15 س��اعت( كه 

تقريباً 03/0 پوند از جوجة 12 ساعت  قطع دان بيشتر وزن خود 
را از دست مي دهد. 

طي تحقيقات صورت گرفته در مورد مزيت زمان قطع دانيي در 
جوجه هاي گوشتي بعد از كشتار وزن الشه %68 وزن زنده است 
و بعد از سردخانه گذاري به %76 وزن زنده خواهد رسيد وآلودگي 

الشه ها كاهش می يابد .
از طرفي در تحقيقات صورت گرفته مش��اهده ش��ده كه افزايش 
طول  قطع دان غذايي در طيور كه با  افزايش در ناحيه س��كوم 
و چينه دان روبرو مي ش��ويم. )اگ��ر چه در حالت مطلوب  رعايت 

زمان  قطع دان به PH: 3/5 تا 5/6 خواهيم رسيد.(
افزاي��شPH با كاهش توليد اس��يد الكتيك توس��ط باكتريهاي 
الكتيك اسيد و در نتيجه حضور باكتريهاي خانواده آنتروباكترياسه 
)E.coli و سالمونال( را در اين فضا و محيط می باشد. از اين رو 
اس��ت كه بيش از حد شدن زمان  قطع دان و در نتيجه افزايش 
PH ناحيه گوارشي و اثرات نامطلوب آن بر روي دستگاه گوارشي 
را بايد خيلي مراقب باش��يم و از افزايش بيش از حد زمان  قطع 
دان خودداري كنيم )زمان  قطع دان از 6 تا 12 س��اعت بس��يار 

ترجيح داده خواهد شد(.
دستوراتي براي رعايت  قطع دان غذايي در طيور:

1� حف��ظ برنامة مص��رف غذايي به طور دقيق و عملي كردن در 
سطح فارم. 

2� بررس��ي مناسب و دقيق فارم از لحاظ آشيانه و رطوبت و دما 
و الگوي غذايي. 

اگر بستر خيس باشد كه پرنده براي رشد كردن و حركت كردن 
دچار اشكال خواهد شد. و اين ايجاد اشكاالتي مي كند در رابطه 
با زمان قطع دان و نيز بايد طوري باشد كه پرنده با حركت خود 

از پرخوري ها منع شود. 
3� ت��الش ب��راي اجتناب كردن از كليه عوام��ل اختالل زا بعد از 
ش��روع زمان  قطع دان كه اين ش��امِل تغييرات نور و باز كردن 
درها و غيره؛ چون به دنبال  هر تغيير آهسته شدن دفع مواد را 

از گوارشي خواهيم داشت. 
4� پرنده را در بس��تر نگه داري كنيد و آب كافي را براي سهولت 

در دفع مواد از گوارش در اختيار او بگذاريد .
5� در خالل گرمي هوا كه نگه داري پرنده در هواي خنك توصيه 

مي شود. 
6� قبل از ش��روع برنامه  قطع دان غذايي اجازه مصرف بيش از 

حد غذا را به پرنده ها ندهيد. 
از طرف��ي  قط��ع دان غذاي��ي بايد به گونه ايي باش��د كه كاهش 
تدريجي ايجاد شود تا از مصرف بستر به همراه مدفوع تا آنجا كه 

مي شود خودداري شود. 

ادامه دارد .............................

REF: 1.Juli K. Northcutt, Extension poultry scientist, Factors 
Influencing Optimal Feed Withdrawl Duration.
2.Dr.Tim Cummings , Mississipi State Uneversity 's College of 
veterinary medicine / Dr.Stan Savage ,University of Georgia 
Poultry  Extension, Feed With Drawl and the Passage of Feed 
–some practical Insights.
3.Stan Savage , 1998,Feed Withdrawl for Broiler Chickenes.
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D.V.M. برگردان به فارسی: دكتر فرنام شاپوری فر
)بخش علمی كیمیا پخش فام(

Dr.shapouri@kimiafaamgroup.com

•  خالصه:
 CUX-1 با س��ويه  SPF آلودگ��ي جوج��ه هاي يك��روزه 
از وي��روس CIAV  و توس��عه عالي��م و بررس��ي پاتولوژيك و 
ميكروس��كوپيك جراحات حاصله در تيموس و مغز اس��تخوان 
صورت گرفته و بافت روده ايي با ميكروسكوپ نوري و رنگ آميزي 

Streptovidin-biotin peroxidose   مطالعه گرديد..
بررسي پارامترهاي خوني با االيزا از نمونه هاي خوني و رديابي 
آنتي ژنهاي ويروسي بعد از تلقيح جوجه ها در بافت تيموس و مغز 
استخوان انجام شد . در اين حالت رابطه ايي بين موارد باليني و 
كالبد گشائي و پاتولوژيك و تغييرات پارامتريك خوني و رديابي 

آنتي ژن ويروس با ايمنوهيستوپاتولوژي   برقرار گرديد . 
در اي��ن تحقي��ق 83  عدد جوجه يك��روزه SPF  ) 52 مورد 
آزمايش و 31 مورد كنترل ( و دز ويروس  ml  / 100،000 به 

صورت تلقيح داخل عضالني صورت گرفت . 
بررسي پاتولوژيك و ميكروسكوپيك در 7 روز بعد از آلودگي و 

بررسي با االيزا در 14 روز بعد از آلودگي صورت گرفت. 
البته بررس��ي ب��ا تكنيك ايمونوپرواكس��يداز در روز 4 بعد از 

آلودگي با نتايج مطئن تري همراه بود.  
كليد واژگان :  مغز اس��تخوان – كم خوني عفوني جوجه ها – 

هيستوپاتولوژي – ايمونوهيستوپاتولوژي – تيموس 

•  مقدمه:
عامل سبب كم خوني عفوني جوجه ها ، CIAV  ميباشد كه 
DNA  حلق��وي دارد و جزو Gyrovirus   از س��يركوويريده 
بوده و اولين بار در ژاپن بوس��يله يوآس��ا و همكاران جدا ش��ده 

است . ) 28 ( 
در اي��ن بيماري ميزان PCV خ��ون مبتاليان كمتر از 25 %  

ميباشد . ) 23 (  
اين بيماري صنعت طيور را  با خسارات اقتصادي شديدي روبرو 
كرده است . ) 28 ، 23 ، 2 ، 16 (  . اگر چه درمرغان ديده مي شود 
ول��ي در صنعت طيور در تركيه 2 گ��زارش از ارگون و همكاران     

) 4 ( و ايلماز و همكاران ) 27 ( وجود دارد . 
هدف از اين مطالعه بررسي جنبه هاي مختلف CIAV  درمرغان 
از نظر پاتولوژيك و ميكروسكوپيك و ايمنوهيستوكميستري وااليزا 

و رديابي آنتي ژني است . 
هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي دقيق و مطمئن از تكنيك هاي 

باال جهت رسيدن به تشخيص مناسب اين بيماري است . 
•  موادوروشکار:

حيوانات : 83 جوجه يكروزه SPF  از نژاد لگهورن مورد مطالعه 
قرار گرفتند .  5 جوجه را تصادفا قبل از تلقيح ويروس كش��تند 

بررسی  جراحات تیموس و مغز استخوان 

             CIAV در بررسی تجربی تلقیح مرغ گوشتی با ویروس

   (کم خونی عفونی جوجه ها )
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.بررس��ي سرم اين 5 جوجه جهت مطمئن شدن از لحاظ حضور 
و رديابي آنتي ژن CIAV  صورت گرفت . 

  52  جوج��ه ب��راي آ زمايش و 26 جوجه ب��راي كنترل در نظر 
گرفته شدند . 

•  طراحيآزمايش:
ز                                                                                 د ب��ا    C I A V ز  ا   C U X -  1 ي��ه  ا جد
TCID50  :100,000/mlبراي اين مطالعه انتخاب شده است. 
كه هر پرنده سوسپانسيون 5/0 ميلي ليتري از آن را دريافت كرده 
است . جمع آوري نمونه هاي خوني  قبل از كشتار در لوله آزمايش 

حاوي EDTA  جهت تست االيزا صورت گرفته است . 
1 ساعت بعد از نمونه گيري انجام سانتريفيوژ و بهره گيري از 
دستگاه cell counter  استفاده شده است و سپس در لوله هاي 

استريل در دماي -C 20براي تست االيزا نگه داري شدند . 
•  روشهايرنگآمیزيهايايمني:

تهيه آنتي بادي اوليه عليه VP3   از پروتئينهاي  ويروس��ي 
ص��ورت گرف��ت . ك��ه اين آنت��ي بادي جه��ت انج��ام تكنيك 
استرپتاويدين-بيوتين پروكسيداز مورد استفاده قرار گرفت . رقت 
مورد استفاده براي آنتي بادي 1  به  100 در نظر گرفته شد . 
از كي��تLSAB -2  س��اخت DAKO آمري��كا ك��ه حاوي            
 TgG آنتي باديهاي مونوكلونال و پلي كلونال ضد موشي و ضد
خرگوشي در هم آميخته با بيوتين بود، استفاده گرديد . تكنيك 
استاندارد استرپتاويدين-بيوتين جهت شناسائي به كار گرفته شد. 
) 20,26(  بهره گيري از مايكرويو آشپزخانه ايي و: PH: 6 جهت 
انجام واكنش ها موردنياز است . فعاليت خود به خودي پروكسيداز 
 ml 0/1  در محلول متانول حاوي    min20 با انكو به شدن

H  صورت گرفت . در تمامي مراحل 
2
o2  %3 از

    TBS )TRIS BUFFER SOLUTION (شستشو با بافر
صورت گرفت . انكوباس��يون نيز در دم��اي اتاق صورت گرفت . 
بافت به مدت min 20  به رقت 1 به 20 با س��رم نرمال بز در 
TBS انكو به ش��ده اس��ت . انكوبه شدن و كنژوگه شدن با آنتي 
ب��ادي مونوكلونال ظ��رف min 30  صورت گرفته و تغيير رنگ 
به قهوه اي نمايانگر حضور آنتي ژن و واكنش آنتي ژن –  آنتي بادي 

ميباشد . 
•  روشها:

5پرنده در يك روزگي پيش از تلقيح كش��تار ش��دند . نمونه 
گيري از تيموس و استخوان هر دو ران از تمامي پرندگان مورد 
آزماي��ش صورت گرفت . تمامي پرندگان در فواصل مش��خصي 

نمونه گيري شدند. كه در جدول 1 مشاهد ميكنيد. 
 بافت ها در فرمالين 10% براي 24-18ساعت نگه داري شدند.

تمام��ي بافت ها به جز اس��تخوان ران به صورت عادي و روتين 
بررسي شدند . ولي استخوان ران در EDTA %17 ) دكلسيفيه (  
شد كه زمان 24-18ساعت وقت نياز بود . يك برش 3-5   ميكرون 
از هر ارگان با ميكرومتر صورت گرفت . برش هاي 3  ميكرومتري  
براي روش اس��ترپتاويدين-بيوتين پرواكسيداز و 5 ميكرومتري  

براي روش هاي هماتوكسيلين استفاده شد . 
• آنالیزآماري

ميانگي��ن و انح��راف معيار با آزماي��ش Duncan ) دانكن ( 
در روزه��اي1-7،   10-8   14-12  ، 20,17  28-26  ، 30,  

روزگي صورت گرفت .

جدول شماره 1 : كشتارمرغان در  قبل و بعد از تلقيح ويروس

•  نتايج
•  يافتههايبالیني

بي اش��تهائي ، بي حالي ، بي قراري و ضعف همراه با افتادن دو  
بال بر روي زمين در دو  پرنده آزمايش شده يكي در روز 14  و 
ديگري در روز  17ديده ش��د . عاليم ظرف 24 ساعت پيشرفت 
كرده و سپس كشتار اين پرندگان به جهت رويت و بررسي عاليم 

باليني صورت گرفت . 
وزن زنده هر روز پرندگان قبل از كش��تار متفاوت بود كه اين 
تف��وت از لح��اظ آماري بين گروهها ناچيز ب��ود . ميزان وزن در 
پرندگان كش��تار ش��ده در روزهاي ذكر ش��ده به ترتيب 4/46  ،  
6/69،  3/57، 15/1،57/44 و 9/09درص��د كمت��ر از وزن گروه 

كنترل گزارش شده است . 
جدول 2 تفاوت ها  را نشان ميدهد. 

جدول ش��ماره 2  : مقايسه ميزان وزن گيری طيور بعد از تلقيح 
واكسن

•  يافتههايکالبدگشائي:
درروز 12 ت��ا 25 برخ��ي پرندگان داراي تاج و ريش و نوك و 
ملتحمه رنگ پريده شدند و رنگ اعضاء به  زردي تمايل داشت . 
برخي تيموس ها در روز  8 مورد آزمايش پر رنگ و بني روزهاي 
10 تا 14 پررنگ تر شدند. آتروفي و كاهش رنگ بافت ها از روز 
14 ديده شد، اين آتروفي مشخصاً در بيشتر پرندگان گروه آزمايش 
تا روز 28 همچنان ديده ش��د . برخي پرندگان از روز 8 آزمايش 
داراي مغز استخواني به رنگ زرد ، رنگ پريده و صورتي مايل به 
زرد و چرب مانند داش��تند كه تا روز 17 نيز قابل تش��خيص بود 
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تصوير D  : كاهش تعداد سلولها در مغز استخوان به علت درگيری 
با ويروس در روز 10 .

تغيي��رات هيس��توپاتولوژيك ابتدائي در بخ��ش هايي از مغز 
اس��تخوان در پرندگان مورد مطالعه ديده ش��ده اس��ت و كاهش 
تعداد هموس��ايتها و كوچك ش��دن ناحيه توليد سلولهاي خوني 

ديده ميشود . 
س��لولهاي ناحي��ه داراي گنجيدگيه��اي داخ��ل هس��ته ايي 
ائوزينوفيليك  در بين 8 – 10 روزگي است . در اواسط زمان تعداد 
سلولهاي گرانولوسيتي و اريتروسيتيك كاهش يافتند و فضاهاي 
خالي مغز استخوان حاوي بافت چربي يا aidpose  شده است 
. ) ش��كل D,C 1  ( ميزان زيادي استئوكالس��ت و ماكروفاژ در 

اطراف نواحي دژنرسانس ديده ميشود .
فعاليت هاي خون سازي ظرف روزهاي 17 به بعد باز ميگردد. 
كه تا انتهاي دوره آ زمايش قابل شناس��ائي بوده اس��ت . ) جدول 

 ) 4
• يافتههايايمنوپرواکسیداز

بررسي برش هاي  بافتي تيموس با رنگ آميزي اختصاصي آنتي 
ژن در يك مورد كش��تار شده در روز4 صورت گرفت . سلولهاي 
رنگ شده اختصاصي مشخص شده به عنوان سلولهاي تيمو سايت 
بزرگ ش��ده ائي كه در تماس نزديك با مابقي س��لولهاي ناحيه 
بودند مش��اهده ، و در ناحيه زير كپس��ول از قشر تيموس و فقط 
در يكي از لوبولهاي تيموس ديده ش��دند. اين الگوي رنگ پذيري در 
پرنده اي كه در روز 5 كشتار گرديد نيز ديده شد. . در حاليكه در 
روز 7 تا 14 فقط يك لوب درگير بود كه البته در تمامي پرندگان 
كش��تار شده ديده نشد.  برخي سلولهاي اختصاصي در پرندگان 
كشتار شده بين 17 تا 25 روزه ديده شد . در ناحيه مدوال رنگ 
پذيري س��لولهاي تيموس��ايتي در روزهاي 7 و 8  ديده ميشود . 
افزايش آشكار در رنگ پذيري و تعداد سلولهاي ناحيه مدوالري 
از تيموس ديده ش��ده اس��ت . به هر حال ميزان سلولهاي درگير 
ش��ده در ناحيه مدوال و قشري تيموس در روز 10 يكسان نبوده 
است . ) شكل  A .2 ( اين سلولهاي رنگ آميزي شده اختصاصي 

داراي پراكندگي هموژن در مدوال بودند . 
 

)A , B , C , D( 2 تصوير
تصوي��ر A  : رنگ آمي��زی اختصاصی آنتی بادی –آنتی ژن )مدوالی 

تيموس (
تصوي��ر B : درگيری  بافت مدوالی و قش��ری تيموس و حضور 

آنتی ژن فراوان
تصوير C  : رنگ آميزی اختصاصی آنتی بادی –آنتی ژن )مغز استخوان (

تصوي��ر D  : رن��گ آميزی هموس��ايت ها و تغيي��رات در مراحل 
مختلف

 و در روز 12 درگي��ری در مغ��ز اس��تخوان دركورتكس ديده 

.تنها در نواحي ديافيز اس��تخواني در گروه مورد آ زمايش در روز  
20 آزمايش نمايي زرد رنگ و كم رنگ ديده شد  . 

•  يافتههايسرولوژيكوهماتولوژيك
بررسي هاي صورت گرفته بر روي PVC و ارزش RBC  نشان 
 PVC ميده��د ك��ه از روز هفدهم تا 21 در گروه مورد آزمايش
8/65%    و ارزش RBC % 7/9  كمت��ر از گ��روه كنترل ارزيابي 
شد . اگرچه اختالف بدست آمده از لحاظ آماري ناچيز بود ولي 

مهمترين نتايج از روز 14 به بعد بدست آمد. 
) جدول 4و 3 شرح آزمايشات روزهاي 3و5و14 به بعد ( 

• يافتههايهیستوپاتولوژيك
اولين تغييرات هيستوپاتولوژيك در تيموس گروه مورد آزمايش 
در روز 4 و 5 ديده شده است . تمامي تيموس هاي مورد آزمايش 
دچار تغييرات اندكي بودند . ابتدائي ترين تغييرات در روز 7 رخ 
ميدهد اگر چه كمي تغييرات در روزهاي 4 و 5 ديده مي شود . 
جراحاتي بصورت كانونهاي كوچك در قشر تيموس با سلولهائي 
پراكن��ده از مركز كه داراي رنگ آميزي به مراتب رنگ پريده تر 
و حاش��يه پررنگ در هس��ته هايشان ميباش��د ديده   مي شود . 
جراحات گس��ترش مي يابد و برخي سلولها بزرگ شده و داراي 
گنجيدگيهاي داخل هسته ائي ائوزينوفيلي در هسته هايشان از 
روز 7 مي باش��ند . در خالل زمانهاي نمونه گيري نواحي كانوني 
كوچك از نكروز انعقادي در قشر تيموس برخي پرندگان مورد آ زمايش 

ديده ميشود كه اين نواحي با سلولهاي رتيكولر جايگزين ميشود . 
پيشرفت اين جراحات به گونه ايي است كه  در بين روزهاي 
8 تا 10 توس��عه زيادي مي يابد . مش��اهده گنجيدگيهاي داخل 
هس��ته ايي ائوزينوفيليك در اين زمان در نواحي مدوال و قشري 

تيموس امكان پذير است .
از روز 7 امكان رويت خون ريزي هم ميباش��د . و انتش��ار آن 
در روز 12-10 رخ ميده��د . در برخ��ي پرندگان مورد آزمايش 
كاهش س��ايز ناحيه قش��ري تيم��وس و حذف تيموس��ايتهاي 
قش��ري دي��ده ميش��ود . يافته ه��اي مش��خص در 14-10 روزگي                                       
) شكل 1 و A,B (  ديده ميشود. اولين عالئم بازسازي 20 روزگي ديده 
ميش��ود و  فعاليتهاي ميوتيك و تقسيم سلولي در ناحيه قشري 

تيموس شروع و تا 30 روزگي تداوم داشته است .

 
)A , B , C ,D( 1 تصوير

تصوير A  : بافت نرمال تيموس در روز 12 در يكي از پرندگان 
گروه كنترل.

تصوي��ر B : درگي��ری  تيموس��يتهاي كورتكس و م��دوال مانند 
ش��دن كورتكس تيموس در روز 12 در يك��ي از پرندگان گروه 

آزمايش.
تصوي��ر C  : باف��ت نرمال مغز اس��تخوان در روز 10 در يكي از 

41پرندگان گروه كنترل.
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43 42

ميش��وند ) ش��كل -B 2  (. البته رديابي سلولهاي اختصاصي در 
برش هاي تيموس��ي در روز 25 در پرندگان مورد مطالعه امكان 

پذير بوده است .
در مغز اس��تخوان اولين بررس��ي اختصاص��ي آنتي ژنيك در 
روز 4 صورت گرفته اس��ت . يكس��ري س��لول هموسايتوبالست 
بزرگ و ريتكولوس��يتي در ناحيه خارج و داخل سينوسي حضور 
داش��تند. س��لولهاي س��اقه ايي  )STEMOCEL( در مراحل 
مختلفي از رنگ آميزي ديده ميش��وند . تعداد س��لولهاي رنگ 
آميزي شده درفواصل 8 تا 10 روزگي رو به افزايش بوده است .                        
) ش��كل C , D  2   (   كاهش تعداد س��لولهاي رنگ آميزي شده در 

روز 14 و بعد از آن رخ داده است . 
رن��گ آميزي اختصاصي در گروه م��ورد آزمايش در 25 روزگي 
حضور س��لولها را تائيد ميكند در حاليكه در 28 روزگي به بعد 

چنين اتفاقي رخ نداده است . ) جدول 2 ( 
• بحثوجمعبندي

CIAV  ايجاد گر يك بيماري مهم اقتصادي در جهان است كه 
اكثرا پرندگان با سن 2 تا 4 هفتگي درگير ميشوند . ) 2 و 16و18 ( 
اگر چه تغيير و اختالف خاصي در ميانگين وزني گروه هاي كنترل 
و مورد مطالعه با CIAV  ديده نش��ده است ولي ميانگين وزن 
زن��ده پرندگان مورد آزمايش تا پايان دوره آزمايش كمتر از گروه 
كنترل بوده اس��ت . نتيجه اي ك��ه) HOOP ) 12  در تلقيح جوجه 
   Scottish از نژاد ساس��كس ب��ا دز 106  از ايزوله SPF هاي يكروزه

از CIAV  گرفته بود كه با اين نتيجه هم خواني دارد . 
ك��م خون��ي در م��وارد آزماي��ش ش��ده در ح��دود 5 تا 88 
درص��د رخ داده ب��ود . ) 1 و 28 ( دز مصرف��ي در اي��ن مطالعه                                       
) CHICK/  50،000(  است كه قادر به ايجام فرم تحت باليني 
بيماري CIAV  در پرندگان ميباشد . اگر چه درصد PCV در 
اي��ن مطالعه 27-25 به عنوان ك��م خوني باليني در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت ، كه مطالعات اخير حضور آنمي فيزيولوژيك را در 
گون��ه هاي مختلف پرندگان توجيه ميكن��د . در صد PCV به 
ترتي��ب پايي��ن تر از 23و25 و 26و 28و 31 و 30 % در روزهاي 
3 و 7و 14و 21 و 28و 35 بطور مش��خص  نمايانگر كم خوني 
درنژاد لگهورن مورد مطالعه ميباش��د. ) 6 – 6 ( بررس��ي هاي 
پاتالوژيك و نكروپس��ي و تس��ت هاي خوني نشان از چهره هاي 
مختلف بيماري حتي با دز يكسان از  CIAV  در پرندگان مورد 
مطالعه دارد .تشخيص پرندگان دچار درگيري تحت باليني مهم 
و س��خت اس��ت . كه GOODWIN  و  BROWN  نشان 
دادند كه آنمي،آتروفي و تحليل ارگانهاي خون سازي براي تائيد 
تش��خيص ) 6 ( درگيري ، CIAV  كافي نبوده و بررس��ي هاي 
س��رولوژيك ، ويروس شناسي و پاتولوژيك براي تائيد تشخيص 
نياز اس��ت . اگر چه در برخ��ي مراحل به صورت كلينكي عاليم 
ح��اد و ش��ديد بوده و دال بر بيم��اري CIAV در پرنده دارند .      

) 9 و 7 و 1 (  . 
نتيجه حاصله از اين مطالعه تصديق گر تغييرات هيستوپاتولوژيك 
همانن��د حذف س��لولها از تيموس و ارگانهاي ريتكولوس��يتيك 
اندوتليالي  و آتروفي عمومي مغز استخوان و تيموس دارد . ) 15 

 ) 28 . 25 . 10 .
بررس��ي ه��ا حاكي از تش��خيص مناس��ب CIAV به روش 
هيس��توپاتولوژيك است . براي تشخيص تفريقي در نظر گرفتن 
مس��موميت با س��ولفور ، مايكوتوكس��يكوزيز و تري كلرواتيلن و 
درگي��ري همزمان با بيماري گامبورو و آدنوويروس و برخي س��ويه هاي 
م��ارك و اس��تئوپتروزيس ك��ه موجب آنمي آپالس��تيك و پن 

سايتوپني مي شوند،  در تشخيص مفيد است . 
اتروفي كورتكس تيموس ناش��ي از گامبورو نيز ديده ميشود.            
) 14 ( ، حضور گنجيدگيهاي داخل هسته ايئ در هموسايتوبالست 
ها و ريتكولوس��يتها و در نواحي قش��ري تيموس در 8 تا 10 روز 
بعد از تلقيح گزارش شده است ) 10 ( .برعكس حالت فوق در شيوع 
هايي كه در طبيعت گزارش ش��ده از اين گنجيدگيها اثري ديده 
نشده است. در نتيجه گنجيدگيهاي داخل هسته ايي اصال نميتواند 

براي تشخيص درگيري طيور به CIAV مناسب باشد . 
در اين مطالعه اولين س��رم مثبت از لحاظ تيتر آنتي بادي در 
3و 7  روزگي مش��خص شده است . بررسي ها و نمونه گيريها از 
2 گ��روه در 3 و 5 روزگ��ي حاكي از آن اس��ت كه عليرغم منفي 
بودن بررسي هاي هيستوپاتولوژيك از لحاظ  سرمي مثبت بودند          
) 19 و 22 ( از 7 و 8 روزگي س��رم نمونه ها مثبت خواهدش��د و 
تا 14 روزگي اين روند ادامه دارد كه باعث كمك به تشخيص با 
 OFR( Open Reading Frames االي��زا مي گردد . نواحي
  VP2 ، VP1  نق��ش مهمي در كدكردن CIAV از وي��روس (
و  VP3  دارند . VP1 وVP2   نقش مهمي در اس��تقرار آنتي 
ژنيك ويروسي و خواص آن را دارند. ) VP3 ) 2 نقش آپوپتين 
دارد و روند آپوپتوزيس را در سلولهاي مبتال به همراه دارد. ) 21 
. 22 (   آنتي باديهاي مونوكلونال اس��تفاده شده در اين آزمايش 
قابليت باند ش��دن با VP3 را داش��ته و ما را قادر مي س��اختند 
كه س��لولهاي آلوده به ويروس را در مراحل مختلف آپوپتوزيس 
مشخص كنيم. مزيت مهم اين روش، در مقايسه با االيزا كه  آنتي بادي 
را مشخص مي كند، اين است كه مستقيماً وجود آنتي ژن ويروس 

را نشان مي دهد.
در پرندگاني كه از 1 روزگي با CIAV آلوده شده بودند، نتايج 
يكساني در بررسي تيموس بين روزهاي 7 و 17 و مغز استخوان 

بين روزهاي 13 و 17 مشاهده گرديد. ) 13 . 15. 18 ، 25 ( . 
2 ارگان هدفي كه توس��ط CIAV  م��ورد تهاجم قرار ميگيرند 

مغز استخوان و تيموس است . ) 6 ( 
بررس��ي هاي صورت گرفته با تكنيك استرپتاويدين-بيوتين 
پروكس��يداز  قادر به تشخيص آنتي ژن ويروسي در اين 2 بافت 
ميباشد .ش��دت ضايعات هيستوپاتولوژيكي و ميزام رنگ پذيري 
آنتي ژنها كه بوس��يله تكنيك ايمونوپراكس��يداز مشخص گرديد 
رابطه مثبتي با هم دارند بخصوص در مقاطع برداش��ت ش��ده از 

تيموس و مغز استخوان.
مش��خص ش��ده اس��ت كه آلودگي پرندگان 1 روزه با تلقيح 
از طري��ق تزري��ق داخل عضالني ، رويت تغيي��رات پاتولوژيك و 
هيس��توپاتولوژيك در مغز استخوان و تيموس را از 10 روزگي و 
مش��خص ش��دن آنتي ژن را بين 4 تا 25 روزگي منجر گرديده 
 Stveprovidin – است . تشخيص كامل و دقيق با به كارگيري
Biotin perodxidase Technics   به همراه آنتي باديهاي 

مونوكلونال ممكن است .
تالش جهت توليد آنت��ي باديهاي مونوكلونال مختلف نه تنها 
عليه CIAV بلكه عليه س��اير پاتوژنها م��ي تواند كمك بزرگي 
به پاتولوژيس��تها جهت تشخيص زودهنگام و مطمئن عفونتهاي 
مختلف، بدون نياز به تجهيزات س��نگين و گران آزمايش��گاهي، 

باشد. 
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 REF: Kuscu B., Gürel A, 2008, Lesions in the thymus and bone marrow in chicks with experimentally induced chicken infectious 
anemia disease, journal of Veterinary Science, 23 -15 ,(1)9
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•   از اوائل س��ال 1389 ،  بعد از انتشار دهمين شماره فصلنامه 
كيمياف��ام ، فعاليت هائي در زمينه برگزاري همايش هاي علمي 
تخصصي ، سمينارهاي استاني و شركت در نمايشگاهها ، صورت 
گرفته است كه خالصه آنها جهت اطالع عالقمندان آورده شده 

است . 
1-همايشتخصصيبهداشتطیور

   روز جمع��ه م��ورخ 20 فروردين 89 همايش كلينيس��ينهاي 
بخش طيور با ش��ركت 80 نفر از اساتيد و متخصصين بهداشت 
و بيماريهاي طيور از تمامي استانهاي كشور از ساعت 8 صبح تا 
س��اعت 18 در محل سالن اجتماعات در طبقه پنجم ساختمان 
مجتمع خدمات دامپزش��كي كيميافام در مشهد مقدس برگزار 

گرديد. 
جناب آقاي دكتر دس��تور مديركل وقت دامپزش��كي استان 
خراس��ان رضوي ، رياس��ت فعلي س��ازمان دامپزشكي كشور در 

ساعات اوليه اين همايش حضور داشتند .
-  در اين همايش جناب آقاي دكتر باس��امي اس��تاد دانشگاه 
فردوسي مشهد بيانات ارزنده اي تحت عنوان : پرورش نسل جديد 
جوجه ها و مسائل فيزيولوژيكي آنها  ارائه نمودند ، كه مورد توجه 

شركت كنندگان قرار گرفت و سواالتي را هم مطرح كردند. 
- آقاي دكترطرقي كه مديريت آ زمايش������گاه  در س��اختمان 
كيمياف�������ام را بعه��ده دارند ،  بيانات��ي در زمينه امك���انات 

آزمايشگاهي و موارد استفاده آنها ايراد نمودند . 
- آقاي دكتر ابوعلي از اس��تان خوزستان نتايج مطالعات خود 
در زمين��ه بكاربردن ، نح��وه و ميزان مصرف داروهاي مختلف و 
ضدعفوني كننده ها را در يك دوره كامل كه در چندين مرغداري 
در خوزستان اجراء كرده اند ، مطرح كردند و نتايج را خيلي خوب 

و كامال رضايت بخش و اقتصادي اعالم نمودند .
- در همان زمينه اي كه آقاي دكتر ابوعلي در خوزستان اقدام 
كرده اند ، آقاي دكتر سودآوري براي انجام پروژه مشابه با شركت 
كيميافام همكاري داشتند  كه در محل مركز مطالعات اداره كل                                                                                                                                               
دامپزشكي خراس��ان در گلمكان اجرا نمايند ، ايشان مختصري                                                                                                                                           
از نتايج پروژه را كه در حال اجراس��ت و  هنوز باتمام نرس��يده 
، بص��ورت ناقص اعالم كردند و ط��ی نظراتي كه مطرح كردند ،  
با نظ��رات آقاي دكتر ابوعلي موافق نبودن��د ، ضمنا آقاي دكتر 
س��ودآوري در زمينه نگاهي به مش��كالت نيوكاسل و برونشيت 

سخنراني داشتند .

- آقاي دكتر س��عيدفر متخصص فارماكول��وژي و مديربخش 
تحقيق و توسعه در شركت كيميافام در اين همايش در موضوع 
تاثير ش��كل دارو در فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك صحبت 
داشتند كه مورد توجه همكاران محترم شركت كننده درهمايش 

قرار گرفت . 

در پايان سخنراني ها ، زماني براي بحث آزاد و پرسش و پاسخ 
اختصاص داده شده بود ، سواالت و مطالب و جوابهاي خيلي خوبي 
مطرح ش��دند و كنكاش علمي ارزش��مندي  انجام گرفت . آقاي 
دكتر صالحي قمي در جمع ش��ركت كنندگان نظرات ارزنده اي 

را  ارائه نمودند و مطالب را جمع بندي كردند ، 
شركت كنندگان به ادامه اين نشست هاي علمي تاكيد داشتند 

و اعالم كردند كه هر بار در يك استان برگزار گردد. 

 هماي�ش ه�ا و
نمايش�گاه�ها
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3– هماي�شمس�ئولینمحت�رمفن�يداروخان�هه�اي
دامپزشكياستانخراسانرضوي


س��ه ش��نبه روز 5 مرداد ماه 89 با ش��ركت 28  نفر از مسئولين 
فني داروخانه هاي دامپزش��كي از س��اعت 8 صبح همايشی در 
محل س��الن اجتماعات كيميافام واقع در طبقه پنجم ساختمان 
مجتمع خدمات دامپزش��كي كيميافام در مشهد مقدس تشكيل 
گرديد . در اين همايش كه با عنوان   GSP  ) روش هاي بهينه 
نگهداري داروها ( تش��كيل شد . آقاي دكتر سعيد فر متخصص 
فارماكولوژي و مدير بخش تحقيق و توس��عه ش��ركت كيميافام 

صحبت داشتند .
                                                                                                              

4-شرکتدرنمايشگاهها

1 (  از تاري��خ  -28 ارديبهش��ت م��اه در نمايش��گاه دام و طيور 
گرگان .

2 ( از تاريخ 6-2 تيرماه در نمايشگاه دام وطيور اورميه .
3 ( و از تاريخ 6-2 مرداد ماه در نمايش��گاه دام و طيور مش��هد ، 
كه در اين نمايشگاه غرفه كيميافام به عنوان غرفه نمونه انتخاب 
و طي مراس��مي در مراس��م اختتاميه در محل تاالر همايش از 

شركت تجليل و لوح  به نماينده شركت اهداگرديد. 

5– سمینارهاياستاني
در س��ه ماهه اول س��ال سمينارهائي در شهرس��تانها، بشرح زير 

برگزار گرديده اند . 

1 (   س��مينار در بروجرد 1389/02/29  -   با حضور 70 نفر از 
كليسينيها يا مرغداران  مدعو داروخانه هاي دامپزشكي 

2 (  سمينار در درود 30 / 1389/02   -     باحضور بيش از 60 
نفر مديران داروخانه با مرغداران مدعو خودشان 

3 (  سمينار در خرم آباد  مورخ 5./3./1389  -   با حضور 100 
نف��ر از كلينيس��ينها ، مديران داروخانه دامپزش��كي و مرغداران 

مدعو آنها برگزار گرديد .
 در اين سمينارها در باره بهترين روش مصرف داروهای شركت 

كيميا فام توسط آقاي دكتر شاپوري صحبت گرديده است .  

2– دومینهمايشتخصصيبهداشتطیور

در روز دوش��نبه مورخ 4 م��رداد 1389 همايش متخصصين 
بهداش��ت و بيماريهاي طيور با ش��ركت  16  نفر از اس��تانهاي 
شمال شرقي كشور  ) خراسان رضوي ، شمالي ، جنوبي ، استان 
يزد، كرمان و سيستان بلوجستان ( و همچنين از مقامات ، مديران 
و كارشناسان محترم اداره كل دامپزشكي استان خراسان رضوي 
از ساعت 8  صبح در محل سالن اجتماعات واقع در طبقه پنجم 
ساختمان مجتمع خدمات دامپزشكي كيميافام در مشهد مقدس 

برگزار گرديد. 
الزم به ذكر اس��ت كه بع��د از اولين هماي��ش)  20 فروردين ( ، 
كيمياف��ام براي ادامه اين همايش ها و راحتي نس��بي ش��ركت 
كنن��دگان قرار گذاش��ت كه اين همايش ه��ا را بصورت منطقه 
اي اجرا نمايد ، فلذا اس��تانهاي شمال شرقي بعنوان يك منطقه 

مطرح گرديدند . 
در اي��ن هماي��ش آق��اي دكت��ر مجي��د س��عيدفر متخصص 
فارماكولوژي و مديربخش تحقيق و توسعه در زمينه اصول مصرف 
آنتي بيوتيك ها  در دام و طيور صحبت نمودند كه براي شركت 

كنندگان خيلي جالب بود و سواالت زيادي مطرح گرديد. 
آقاي دكتر صالحي قمي  در زمينه مسائل نكات پرورش آميخته های 

جديد نژادهاي طيور صحبت نمودند. 
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بررسی کوکسیدیوز در طیور

 

•  بیماريکوکسیديوزطیور
كوكسيديوز سالها به عنوان يك بيماري عفوني در طيور بويژه 
در ماكيان شناخته شده است كه در سراسر جهان از جمله ايران 
شيوع پيدا كرده است و آن را اسهال خوني مي نامند.ظاهرا قديمي 
ترين مدرك ش��ناخت انسان از كوكسيديوز پرندگان نوشته اي 
اس��ت به نام De-Re-Rustia ك��ه در آن مزرعه داري به نام 
كلومال ياد آور ش��ده است كه براي ممانعت از بيمار شدن طيور 
همواره بايد آب تميز و بس��تر خشك در اختيار آنها قرار بگيرد. 
اين بيماري موجب خس��ارات عمده اقتصادي در مرغداري هاي 
صنعتي مي گردد. زيان ناش��ي از تلف��ات، كاهش ميزان توليد، 
كاهش رشد و عملكرد گله در اشكال باليني كوكسيديوز از جمله 

خسارات ناشي از بيماري به شمار مي آيند.
•  تقسیمبنديبیماريهايانگلي:

بيماريهاي انگلي را مي توان از ابعاد مختلف تقسيم بندي كرد. 
يكي از اين تقسيم بندي ها اشاره به محل زيست انگل در داخل 

يا خارج بدن است. طبق اين ديدگاه انگل ها يا پارازيت ها به

جدول:
گونههای9گانهکوکسیديایپرندگانومحلاستقرارآنهادرروده

 External(و خارجي )Internal parasite( دو گروه داخلي 
Parasite(تقس��يم مي شوند. با توجه به محل استقرار فرم بالغ 
انگل كوكس��يديوز مي توان اين بيماري را جزء بيماريهاي انگلي 

داخلي برشمرد.
•  کوکسیديوزچیست؟

اي��ن بيماري به عنوان يك��ي از مهترين عوامل محدود كننده 
رش��د در صنعت طيور به حس��اب مي آيد. اين بيماري بوس��يله 
انگل هاي تك ياخته اي متعلق به زيرشاخه اپي كمپلكسا 
 ) Eimeriidae ( و خان��واده  ايمرئي��ده ) Apicomplexa (
ايجاد مي گردد. اين تك ياخته داراي چرخه زندگي مس��تقيم و 
بدون واس��طه مي باش��د. ايمريا ها در اپيتليوم روده تكثير يافته 
و سبب تخريب بافت مي گردند، متعاقب آن فرايندهاي هضم و 
جذب مختل گرديده و پرنده از دريافت مواد غذايي و آبي محروم 
مي گردد در نتيجه دچار دهيدراتاسيون، كم خوني و حساسيت 

در برابر عوامل بيماري زا مي گردد.

گردآوری:  داوود قربانی
كارشناس علوم آزمایشگاهی )دامپزشکی (و  دانشجوی كارشناسی  ارشد انگل شناسی.
الهام رشیدی – عبدالرضا رضاپور) كارشناسان میکروبیولوژی كیمیا فام(
Ghorbani@kimiafaamgroup.com
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•  ردهبنديعاملبیماري:
بطور كلي از بين تعداد بيش��مار رده هاي كوكس��يديا دو رده 
 . Isospora بس��يار مهم وجود دارد : 1- ايمريا 2- ايسوسپورا
اين دو رده بر اساس نحوه رشد و سيكل تكاملي خود به آساني از 
يكديگر قابل تشخيص مي باشند. سلول تخم يا اووسيت هر رده 
از يك تركيب تقريبي ديواره و توده اي از پروتوپالست و هسته 
كه بوسيله ماده اي ژله اي شكل از هم جدا شده اند، تشكيل 
مي گردد.زمانيكه اكس��يژن، رطوبت و حرارت كافي در دسترس 
آن قرار گيرد در خارج از بدن حيوان،شروع به رشد مي نمايد.

در روده از ت��وده پروتوپالس��م ايمري��ا ابت��دا چه��ار هاگ يا 
اسپروس��يت Sprosysts بيضي شكل بوجود آمده است سپس 
در هر كدام از آنها تعداد دو اسپروزوئيت  Sporozoits موزي 
شكل كه هر كدام نيز داراي هسته مي باشند توليد مي گردد كه 
تغيير نهائي، تبديل اووسيت به 8 سلول اسپروزوئيت مي باشد . 
)اگر مراحل تشكيل اسپروزوئيت ها در خارج از بدن حيوان صورت 
بگيرد به آن اس��پروگوني Sporogonie گويند.( در پايان اين 
مرحله است كه اگر اووسيت زنده و بالغ پر از اسپروزوئيت باشد و 
در نهايت توسط پرنده بلعيده شود وارد چرخه جديدي از سيكل 
زندگي خود مي شود. محتواي كيسه اووسيت در روده رها شده و 
سپس از آنجا وارد سلولهاي بافت پوششي مخاط روده مي شود. از 
اينجا به بعد مراحل رشد انگل شروع مي گردد كه مرحله تكامل 
در داخل بدن حيوان است كه خود شامل دو مرحله شيزوگوني 
و گامتوگوني مي گردد . مرحله شيزوگوني خطرناكترين و 
زيان آور ترين مرحله از زندگي اين انگل بيماريزا مي باشد. زيرا 
ب��ر اثر آن ضايعات فراواني بر ج��داره روده و روده كور از طريق 
متالش��ي كردن سلولهاي مخاطي بافت پوششي روده ها بوجود 
مي آيد. حاصل مرحله گامتوگوني توليد مجدد اووسيت و سرانجام 
دفع آن به همراه مدفوع به خارج از بدن حيوان مي باشد كه اين 

خود همراه با شروع چرخه حيات اين انگل است.
  

•  اووس��يت هاي دفع شده توس��ط طيور مي توانند 8 تا 10 ماه 
ادامه حيات دهند .

جدول:

مدتزمانماندگارياووسیت دما)درجهسانتیگراد(

15 روز                               -20         

سه ماه                                -5          

        20 +                            بيشتر از سه ماه

•  راههايانتقالانگل:
بيماري كوكسيديوز معموال از طريق خوراك، آب، مدفوع، بستر 
ي��ا مواد آلوده ديگر به اووس��يت بال��غ از حيواني به حيوان ديگر 
منتقل مي ش��ود. اووس��يت ها ممكن است از طريق مكانيكي به 
وس��يله كاربران، وسايل و لوازم مرغداري حيوانات، پرندگان آزاد 
و حت��ي مگ��س از يك نقطه به نقطه اي ديگ��ر و يا از محلي به 
محل به ديگر منتق��ل گردد. ولي مهمترين منبع انتقال ماكيان 

مي باشند.

•  عالئمونشانههايبیماري:
عالئم عمومي : طيور مبتال به كوكس��يديوز عموما پژمرده 
و بي حال، كس��ل و رنگ پريده، بي اش��تها، كم خون و ضعيف و 
الغ��ر، با بالهاي افتاده و پره��اي ژوليده، در حال چرت زدن، در 
جس��تجوي گرما و اغلب در گوش��ه اي كنار هم جمع مي شوند. 
از نش��انه هاي عمده ديگر آن دفع مدفوع  آبكي، وجود خون در 
مدفوع يا اس��هال خوني پر از بلغم ويا سفيد رنگ در حيوان مي 
باشد. كوكسيديوز در مرغ هاي تخم گذار معموال روده باريك را 

درگير كرده كه نتيجه آن كاهش توليد تخم مرغ مي باشد.
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•  عالئمخاصکلینیكي:
ايمرياآسرولینا:

 اين نوع كوكس��يديا در طيور مس��ن باعث ايجاد بيماري 
مي گردد. و قدرت بيماريزائي آن نسبتا شديد است. اين گونه از 
ايمريا موجب تورم ثلث قدامي روده مي شود و در موراد شديدتر 
ممكن است كه جراحات به قسمت هاي پائين روده هم گسترش 
يابد. خطوط ) پالك هاي ( عرضي سفيد تا خاكستري اغلب در 
مخاط مش��اهده مي شود ولي اگر اين خطوط بهم متصل شوند 
ممكن اس��ت كه تشخيص آنها با مشكل مواجه گردد. خونريزي 
حاصله در اثر اين بيماري در روده بر اثر حرارت و فعل و انفعاالت 
دستگاه گوارش تغيير رنگ داده و به صورت اسهال تقريبا سياه 

يا قهوه اي رنگ در مي آيد.
ايمريانكاتريكس:

 اين گونه داراي قدرت بيماريزائي باال همراه با مرگ و مير است 
كه سبب تورم شديد در ثلث مياني روده  شده و در موارد شديدتر 
سرتاس��ر روده را درگي��ر مي كند.ت��ورم روده اغلب با پرخوني و 

خونريزي و نكروز، و مدفوع خون آلود مشخص مي شود. 
كانون هاي س��فيد تا زرد ) ش��يزونت هاي ب��زرگ( و خونريزي 
هايي به فرم پتش��ي ممكن اس��ت در سطح سروزي روده اي كه 
باز نش��ده است مش��اهده گردد. با توجه به بيماري شديدي كه 
نكاتريكس ايجاد مي نمايد ممكن است پيش از حضور اووسيت 

در مدفوع، پرنده بميرد.
ايمرياتنال:

 ايمريا تنال عامل بيماري كوكسيديوز روده كور )سكوم( 
مي باشد . در كالبد گشائي، روده كور متورم و پر از توده خوني 
مي باشد كه آن در نتيجه خونريزيهاي جداره روده است،  مشاهده 
مي شود. بطور كلي اين نوع از كوكسيديوز بيشتر در ميان طيور 

جوان شايع بوده و درصد تلفات بسيار باالئي دارد.
ايمريابرونتي:

 عام��ل بيماري در تمام نيمه دوم روده باريك، راس��ت روده، 
كلوآك و در ابتداي روده كور گسترش مي يابد. قدرت بيماريزائي 
آن باالست كه در موارد حاد موجب انعقاد خون، خون مردگي و 

پوسته شدن مخاط روده در نواحي استقرار انگل مي گردد.
•  تشخیص:

كوكسيديوز در مناطق آلوده با توجه به عالئم و سير بيماري 
مي تواند به س��هولت قابل تش��خيص باشد كه تشخيص بيماري 
كوكسيديوز غالبا بر اساس نشانه هاي باليني و جراحات مشاهده 
شده در كالبد گشائي مي باشد از سوي ديگر عالئم كلي باليني 
شامل مدفوع   خون آلود، تلفات باال، بي حالي، سستي و الغري 
مفرط، كاهش مصرف دان و اس��هال شديد مي باشد. با توجه به 
سوابق و تاريخچه و محل ضايعات روده اي مي توان عامل ايجاد 

بيماري را تشخيص داد .
روشهايتشخیصآزمايشگاهي:

نمونه يا قطعه برداري از قس��متي از روده آسيب ديده به منظور 
انجام عمل هيستوپاتولوژي و همچنين تراشيدن اليه هاي روده 
جهت بررس��ي و آزمايش وجود اووس��يت و همينطور مش��اهده 
مس��تقيم نمونه مدفوع در روي الم از رو ش��هاي رايج تشخيص 

اين بيماري محسوب مي گردد.
پیشگیريوکنترل:

بدون ترديد بايد باور داش��ت كه پيش��گيري و مبارزه با بيماري 
كوكس��يديوز به مراتب مهم تر از درمان آن اس��ت. زيرا عالوه بر 
خسارت حاصله از تلفات و هزينه هاي درماني، طيور بهبود يافته 
تا مدت طوالني در دوران نقاهت بوده و قادر نيس��تند به حالت 
طبيعي خود باز گردند. به عالوه اين دس��ته از طيور تا مدتها 
مي توانند اووسيت عامل يماري را دفع كنند. از اينرو مؤثرترين 
راه پيشگيري، ممانعت از بلع اووسيت عامل بيماري مخصوصا انواع 
بالغ يا هاگ دار آن توسط حيوان مي باشد. لذا بايد نهايت دقت 
در امر بهداشت، مديريت و كنترل عمومي سالن و جايگاه استقرار 

طيور و نور دهي را انجام داد كه به ترتيب زير مي باشد:

1-سوزاندن كليه زوايا، سطوح و كف سالن با شعله افكن
2-تميز كردن و ضدعفوني كامل مرغداري و سالن ها بعد از هر 

تخليه مرغداري.
 در اين خصوص شركت داروسازي كيميافام گروهي از ضدعفوني 
كننده ها را به بازار عرضه نموده است كه در طي تحقيقات يكساله  
آزمايش��گاه ميكروبيولوژي كارخانه كيميافام تأثير   99/9 % اين 
محصوالت را بر روي انواع ميكروارگانيسم ها مورد بررسي و تأييد 

قرار گرفت كه عبارتند از:
 D2 نانوس��يل دان و هوا، نانوس��يل فارم، نانوسيل آب، نانوسيل
)مخص��وص ضدعفون��ي كردن س��طوح( و دس��پاداك، با قدرت 
ضدعفون��ي كنندگي باال ميتوانند محيطي عاري از هرگونه عامل 

بيماري بعد از هر بار جوجه ريزي را فراهم مي نمايند.
3-اس��تفاده از بس��تر كامال خش��ك و غير مرطوب و نظافت به 
موقع س��الن مرغداري . زيرا رعايت نكردن اين نكته در خصوص 
ايجاد بستري مناس��ب براي زيست مرغ باعث تخمير باكتريايي 
اس��يداوريك موجود در بستر النه ها شده كه منجر به توليد گاز 
س��مي آمونياك مي ش��ود و درنتيجه باعث ايجاد بيماري هاي 
تنفس��ي در طيور شده و همچنين س��طح ايمني بدن آنها را به 

طور قابل توجهي كاهش مي دهد. 
4-اس��تفاده هفتگي از پودر آهك آب نديده و خش��ك به منظور 

مخلوط نمودن بستر در جهت جلوگيري از افزايش رطوبت آن
5-دقت در خش��ك نگه داش��تن كامل اطراف آب خوري و دان 

خوري ها و استفاده از آبخوري پستانكي.
6-كنترل شديد رفت و آمد كارگران
7-حذف طيور بيمار و آلوده از سالن

8-جلوگيري از تراكم بيش از حد در سالن
9-دم��اي باالتر از 35 درجه س��انتيگراد باع��ث از بين رفتن 
اووس��يت ها مي شود زيرا دماي مناسب جهت هاگدار شدن آنها 

بين 21 تا 32 درجه سانتيگراد مي باشد.
يكي از روش هاي قديمي براي مقابله با بيماري هاي گسترش 
يافته در صنعت طيور بوجود آمدن يك استراتژي جديد است. بر 
اساس مطالعات مؤسسه ديويد چاپمن كوكسيديو استات ها با بر 
هم زدن عملكرد بيولوژيكي آيمريا، كوكسيديوز را درمان 
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9-دماي باالتر از 35 درجه سانتيگراد باعث از بين رفتن اووسيت 
ها مي شود زيرا دماي مناسب جهت هاگدار شدن آنها بين 21 

تا 32 درجه سانتيگراد مي باشد.
يكي از روش هاي قديمي براي مقابله با بيماري هاي گسترش 
يافته در صنعت طيور بوجود آمدن يك استراتژي جديد است. بر 
اساس مطالعات مؤسسه ديويد چاپمن كوكسيديو استات ها با بر 
هم زدن عملكرد بيولوژيكي آيمريا، كوكسيديوز را درمان 
مي كنند. واكسن ها با دوزهاي كنترل شده اي از پاتوژنها پاسخ 
ايمن��ي در جوجه ها را بدون ايج��اد بيماري تحريك مي كنند. 
چاپمن اثبات كرد كه اس��تفاده از واكسن ها به جاي كوكسيديو 
استات ها كنترل بيماري را بهبود بخشيده و هزينه ها را در صنعت 

طيور كاهش مي دهد. اين امر به دو طريق انجام پذير است:
•  الف

واكس��ن هاي زنده و تخفيفي حدت يافته: اين نوع واكسن ها 
ش��امل تمام گونه هاي مهم اس��ت كه در آب آشاميدني تجويز 

مي شود.
•  ب

واكسن هاي كشته: بوسيله واكسن هاي كشته واكنش ايمني 
تا حدود زيادي تحريك مي شود كه طبق آزمايشات سالهاي اخير 

توسط اين واكسن، مقاومتي در برابر انگل ايجاد شده است. 
ما هيچگاه نمي توانيم كوكسيديوز را ريشه كن كنيم اما 
مي توانيم با يك برنامه دقيق به طور مؤثر و اقتصادي كوكسيديوز 

را كنترل كنيم.

•  پیشگیریودرمان:
درمان بيماري كوكس��يديوز بر حسب نوع كوكسيدياي عامل 
بيماري، س��ن حيوان، درجه آلودگي و ط��ول دوره بيماري نزد 
حيوان متفاوت مي باشد. دارو بيشتر به عنوان پيشگيري به كار 
مي رود واژه كوكسيديو استات )Coccidiostats( به تركيبي 
اطالق    مي شود كه از رشد كوكسيديا جلوگيري مي نمايد ولي 
آن را نمي كشد. به تركيباتي كه باعث كشتن اين ميكروارگانيسم 

مي شوند كوكسيديوسيد)Coccidiocid( گفته مي شود. 
آنتي كوكسيديال ها از نظر چگونگي مكانيسم اثر به چهار گروه 

عمده تقسيم مي شوند كه عبارتند از :

 Quinolone گروهيك:آنتي كوكس��يديال هاي با مشتقات
نظير  Statyسبب جلوگيري از انتقال الكترون در انگل ميشود. 

آيمريا ها سريعاً بر عليه اين تركيبات مقاوم مي شوند.

گروهدو:آمپروليوم؛ س��بب اختالل در س��نتز تيامين ميشود. 
مقاومت داروئي بر عليه آن كند و طوالني مدت مي باشد.

گروهس�ه: سولفاناميدها؛ اين تركيبات سبب اختالل در سنتز 
اسيدفوليك مي ش��وند. ايجاد مقاومت برعليه سولفاناميدها نيز 

بطئي مي باشد.

گروهچهار: آنتي كوكسيديال هاي Inophore . اين تركيبات 
سبب جلوگيري از انتقال يونها در انگل ميشوند. مقاومت داروئي 
در مورد Inophore كند و وقتي بوجود مي آيد كه تغييراتي از 

نظير قابليت نفوذ در ديواره انگل بوجود آمده باشد. 

شرکتداروسازيکیمیافام
 در امر درمان و پيش��گيري از بيماری كوكس��يديوز نيز پيشتاز 

بوده و داروهائي نظير:
•   كيميامايسين 12 ) سالينومايسين %12 (،
•   كيميا مادورامايسين )مادورامايسين %1(،

•   ديكالزوريل %0/5، 
•  كيميا آمپروليوم اتوپابات)آمپروليوم 25% +    اتوپابات 1/6 %(،

•  كيميا كلوزاين )سولفاكلوزاين %30(، 
•  سولفاوردين فورت )سولفاكينوكسالين+دياوردين( 

توليد و عرضه كرده است.

منابععلمی:
1. اطياني؛ ناهيد،1384، روش هاي آزمايشگاهي، انتشارات دامپزشكي تهران

2. اوحدي نيا؛ حس��ن،1384، بيماري كوكس��يديوز در طيور،  انتش��ارات قلم 
و نشر

3. بالد.هندرس��ون و رادوس��تيتس؛ 1375، دامپزشكي 3، ترجمه: دكتر احمد 
شيمي، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران، چاپ سوم

4. بورن؛ پير ماري، 1382، واكس��ن و واكسيناس��يون در طيور، ترجمه: دكتر 
مهران صادقي دقيقي، انتشارات قله

5. دونالد؛ د. بل، نورث؛ مك او، 1378، راهنماي كامل پرورش طيور، مترجمان: 
دكتر محسن فرخوي، مهندس تقي خليقي سيگارودي، دكتر فريدون نيك نفس، 

انتشارات شركت توسعه پژوهش توسعه كشاورزي كوثر، چاپ پنجم
6. اطالعات گرفته شده از مؤسسه تحقيقات دامپروري كشور

7. اطالعات گرفته شده از مؤسسه واكسن و سرم سازي رازي در بخش واكسنهاي 
طيور )كوكسيديوز(

8. www.adinebook.com
9. www.ardalan.id.ir
10. www.dampezeshk.persian.blig.ir
11. www.IRVET.IR
12. www.persianpet.org
13. www.vetsite.blogfa.com



KIMIAFAAM

 1
1 

ره
شما

    
    

   8
9 

 -
ز  

ایی
پ

51 50

 مروری بر  تاریخچه 
GMP

M.Sc برگردان به فارسی : راحیل بیات، كارشناس ارشد شیمی آلی
 ) عضو بخش تحقیق و توسعه  كیمیا فام (

bayat@kimiafaamgroup.com

•  مقدمه:
روش��های بهين��ه  تولي��د ي��ا GMP ك��ه اختص��ار عبارت                     
Good Manufacturing Practices م��ی باش��د تح��ت 
عنوان”عمليات صحيح توليد“ ناميده می ش��ود و عبارتس��ت از: 
انتخاب و اجرای عمليات و روش��هايی كه در طی آن فرآيند يك 
محصول دارويی )اعم از مواد اوليه و يا دارو( با سالمتی كامل و 
قابل قبول مطابق استانداردهای جهانی در اختيار مصرف كننده 

قرار داده می شود.
امروزه بس��ياری از كش��ورها فقط حاضر ب��ه واردات و فروش 
داروهايی هس��تند كه تحت مقررات ش��ناخته شده بين المللی 
GMP قرار درادن، بنابراين كشورهای صادر كننده مواد دارويی 

نيز ملزم به رعايت اصول صحيح توليد هستند.
GMP ودر ذي��ل مروری بر تاريخچه GMP ب��ه دليل اهميت

خواهيم داشت.

سال1902:تصويبقانونکنترلمحصوالتبیولوژيكی
در اين س��ال 12 كودك به علت آلوده ش��دن واكس��ن های 
ديفت��ری به ويروس كزاز جان خود را از دس��ت دادند. به همين 
علت بازرسی و آزمايش محصوالت بيولوژيكی و تجهيزات مربوط 

به آن به صورت قانون تصويب شد.

سال1905:
در اين سال كتابی تحت عنوان جنگل به چاپ رسيد كه كمك 
بزرگ��ی به تغيير اف��كار عمومی كرد. در همان زمان يك طرفدار 
جناح اصالح طلب در اياالت متحده در مورد صنعت بسته بندی 
گوشت های شيكاكو مطالبی را برای عموم ارائه كرد. او در نوشته 
خود غير بهداش��تی بودن نوع ذب��ح حيوانات و فراوری آن و نوع 

فروش و عرضه گوشت های فاسد را عنوان كرد.
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فروش چنين محصوالتی را بالمانع دانس��تند هيچ دانشی مبنی 
بر تاثيرات سوء و جدی آنها وجود نداشت.

كودكانی كه مادر آنها در دوره س��ه ماه اول بارداری  خود از 
داروی تاليدوميد استفاده كرده بودند همگی با نقص در دست و پا 
مواجه شدند. در پی اين حوادث، تالش های دو تن از نمايندگان 
كنگره به نام های Kefauver – Harris منجر به تصويب قانونی 
ش��د كه طی آن شركت های س��ازنده قبل از عرضه دارو موظف 
به انجام آزمايشاتی بر روی حيوانات شدند كه در صورت حصول 

اطمينان از اثر بخشی مثبت دارو اجازه توليد داشتند. 

سال1963:اصولGMPبرایداروها
برای اولين بار تكنيك های مناسب ساخت از جمله روند توليد، 

بسته بندی ونگهداری در اين سال ارائه شد.

cGMP2سال1975:اصولنهايی
برای خون  و تركيبات خونی

تنظيم و تصويب قانون cGMP برای بانك خون در خصوص 
جمع آوری، فراوری، آزمايش س��ازگاری، نگهداری و توزيع خون 

و تركيبات خونی در اين سال صورت گرفت. 

سال1976:اصالحاتتجهیزاتپزشكی
 Dalkon Sheild 3 با برندIUD  در اين س��ال اس��تفاده از
آسيب های جدی به بيماران وارد ساخت.در پی اين حادثه يك 
قانون جديد توس��ط FDA برای باز بينی و نظارت بر تجهيزات 

پزشكی تصويب شد.

سال1978:اصولcGMPبرایداروهاوتجهیزات
در اين س��ال يك طرح وس��يع بازنويسی GMP برای داروها 
و تجهيزات پزش��كی اعم از طراحی تجهيزات ، س��اخت ، بس��ته 
بندی، ليبل ها، نگهداری ، نصب و راه اندازی دستگاههای مورد 

مصرف انسان ارائه شد.

GLP4سال1979:قانوننهايی
در اي��ن س��ال اص��ول GLP ب��رای مطالع��ات و تحقيق��ات 
آزمايشگاهی غير بالينی تصويب شد، كه اين اصول اجازه استفاده 
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سال1906:تصويبقانوندارووغذا
در آن زمان ش��ربت آرام بخ��ش Colickly برای كودكان و 
Tonics برای افراد مسن تجويز می شد  كه اغلب حاوی الكل، 
ترياك و مورفين بود و اكثر مردمی كه از آنها استفاده می كردند 
را دچ��ار اعتياد كرده بود. ل��ذا كنگره آمريكا قانون غذا و دارو را 
كه طی آن می بايست تمامی اجزا و تركيبات خطرناك بر روی 
ليبل درج می شد را تصويب كرد.از آن پس ليبل های نادرست 
و اش��تباه كه اصطالحاً misbranding  ناميده می شدند، غير 

قانونی تلقی شدند.
بنابراي��ن در اين س��ال ايجاد اولين نه��اد قانونمند دولتی كه 
فعاليت آن در جهت غير قانونی دانستن فروش غذا و يا داروهای 
تقلبی ياهمان misbranded بود، ايجاد شد.امروزه اين نهاد را 

به نام FDA ميشناسيم.

س�ال1938:تصويبقانونفدرالبرایغذا،داروومواد
)FD&C(1آرايشی

 در اين سال 107 نفر به دليل استفاده از سولفانيل آميدهای 
ساخته ش��ده از حالل های سمی تلف شدند. در پی اين فاجعه 
س��ازنده های اي��ن نوع مواد موظف به باال ب��ردن ضريب ايمنی 

محصوالت خود قبل از عرضه به بازار شدند.

سال1941:
در اين س��ال ح��دود 300 نفر ب��ه دليل توزي��ع قرص های 
س��ولفاتيازول آلوده به فنوباربيتال بيمار يا تلف شدند.در پی اين 
حادثهFDA الزامات س��اخت و كنت��رل كيفی را به طور جدی 
بازبينی كرد. اصولی كه بعدها GMP نام گرفت. در طی جنگ 
 FDA جهانی دوم داشتن برگه مشخصات برای داروها از طرف
يكی از ملزمات داروها به حس��اب می آمد. بر اين اساس تمامی 
ش��ركت های دارويی برای توليد و پخش محصوالت خود ملزم 
به فرس��تادن مقداری نمونه از هر دارو برای تست و آزمايش به 

FDA شدند.

سال1944:تصويبقانونخدماتسالمتعمومی
در اين س��ال قانون��ی برای كنترل بيماری ه��ای واگير دار و 

محصوالت بيولوژيكی تصويب شد.

Kefauver-Harrisسال1962:اصالحاتدارويی
در س��ال Thalidomide  1960بعن��وان داروی آرام بخش 
و داروی ضد تهوع معرفی ش��د. زمان��ی كه آژانس های مربوطه 

1  -  Food, Drug and Cosmetic                                   4 - Good Laboratory Practices
2 - Current Good Manufacturing Practices
3 - Intra Uterine Device
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داروهای دامی و انسانی، تجهيزات پزشكی برای مصارف انسانی 
و محصوالت بيولوژيكی را ميدهد.

سال1980:قانونفرموالسیونداروهایکودکان
طبق گزارشات در اين سال  100 كودك بر اثر كمبود كلريد 
در فرموالسيون سويا دچار بيماری جدی شدند. بعد از اين حادثه 
كنگره آمريكا اختيار تنظيم اس��تانداردهای كيفيت داروها را به 

FDA ابالغ كرد.

سال1982:قوانینصادرشدهبراینفوذپذيری)مقاومت(
OTCبستههایمحصوالت

در اين س��ال كپسول های استامينوفن آلوده شده به سيانيد 
منجر به تلف ش��دن 7 نفر شد، كه اين فاجعه تاثير گسترده ای 

در صنعت دارويی داشت.
در پ��ی اي��ن حادثه FDA  قوانين نف��وذ ناپذيری )مقاومت( 
بس��ته های دارويی انس��انی را صادر كرد و تمامی شركت ها را 
ملزم به پيوستن به قوانين و اصول GMP  كرد. FDA نه تنها 
آموزش صحيح اصول GMP را به تمامی پرس��نل الزم دانست 
بلكه اطمينان از اجرای صحيح آن توس��ط پرس��نل و مديران را 

ضروری خواند.
سال1983:

بازرس��ی سيستم های كامپيوتری در فراوری داروها منجر به 
ابداع روش های كنترل سيستم های كامپيوتری و استانداردهای 
مربوطه ش��د.  قوانين فدرال دخالت در بس��ته بندی دارو ها را 

جرم دانست.

سال1987:
 در اين سال دستورالعمل هايی برای معتبر سازی فرآيندهای 

ارائه شده، صادر شد.

سال1990:قانونايمنیتجهیزاتپزشكی
در س��ال 1987 شركت های س��ازنده با اجازه FDA شروع 
ب��ه طراحی مج��دد كاتتره��ای )Catheters( قلبی كردند كه 
اي��ن طراحی ها دارای نواقصی بود اما ش��ركت ها اين نواقص را 
به FDA گزارش ندادند. اين ش��ركت ها هنگام آزمايش��ات غير 
قانونی بر روی انسان ها متوجه شدند كه اين كاتترها در هنگام 
عمل دچار شكستگی و در نهايت مرگ بيمار می شود. FDA اين 
طراحی های مجدد را در سال 1989 پذيرفت. بعد از آن حدود 
 FDA 32 مورد شكس��تگی كاتتر گزارش ش��د كه هيچكدام به
گزارش نشد. در ژوئن FDA ،1989 فروش كاتتر را غير قانونی 
دانس��ت و شركت ها ملزم به فراخوانی محصوالت خود كرد. اما 
شركت ها بعد از فراخوانی تنها به عوض كردن نام محصوالت و 
تغييرات جزئی در ظاهر بس��نده كرده و با همان مشكالت قبلی 

آن را روانه بازار كردند.
لذا FDA در س��ال 1990 كنترل های پيش توليد و بررسی 
تجهي��زات و آگاه س��ازی FDA نس��بت ب��ه مش��كالت جدی 

دستگاههای پزشكی را به اصول GMP اضافه كرد.

سال1992:تصويبقانونداروهایژنريك
در اين س��ال قانونی تصويب ش��د كه طی آن واژه ای به نام 
ژنري��ك برای داروهای جديد كاربرد پيدا كرد. نتيجه اين قانون 

عدم گسترش تقلب در ساخت داروهای جديد بود.

cGMPسال1996:بازنگریاصول
در اين س��ال اصول cGMP مورد بازنگری قرار گرفت .هدف 
از بازبين��ی اصول cGMP برای داروها و محصوالت بيولوژيكی، 
معتبرس��ازی، همس��انی، جلوگيری از عفونت های متقاطع و به 

حداقل رساندن نتايج خارج از استانداردها بود.
ICH 5 راهكاری برای صنعت و cGMP دستورالعملی يكپارچه 

به عنوان يك استاندارد عملی در درمان انسانها می باشد.

س�الCGMP:1997ب�رایتجهیزاتپزش�كی)قوانین
کیفیتسیستم(

در اي��ن زم��ان يك بازبينی اساس��ی ب��ر روی cGMP برای 
تجهيزات پزشكی انجام پذيرفت كه بسيار موثر بوده و يك تغيير 

بزرگ در R&D به حساب می آمد. 

سال1997:قانوننهايیبرایبايگانیالكترونیكی
در اي��ن زمان الزامات كنترل ب��رای اطمينان از حفاظت و بی 

نقص بودن تمامی اطالعات الكترونيكی ارائه شد.

سال1998:پیشنويسدستورالعمل
ساخت، فرآوری يا نگهداری مواد موثره دارو و نتايج آزمايشات 
و  بررس��ی مواد غير منطبق  OOS( 6( برای محصوالت دارويی 

از جمله پيش نويس های مطرح شده بود.

QSIT7سال1999:کتاب
تكنيك جديد  FDA برای بازرسی تجهيزات شركت ها شامل 

موارد زير بوده است:
كنت��رل مديريت، كنترل طراحی )پروژه(، كنترل فرآيند و توليد 

و عمل حفاظت

ICHسال2001:دستورالعمل
دس��تورالعمل GMP ب��رای API 8 و همي��ن ط��ور اجرای 
اس��تانداردهای س��اخت برای API )مواد موث��ره دارو( از طرف 
كشورهايی نظير اياالت متحده آمريكا، اروپا و ژاپن مورد پذيرش 

قرار گرفت.

سال2002:
تكنيك جديدی كه FDA برای بازرس��ی معمول داروها ارائه 
كرده بوده بر پايه چند سيستم بنا شده بود. از جمله اين سيستم 
ها می توان به تجهيزات، امكانات، مواد اوليه، محصوالت، بس��ته 
بن��دی، ليبل ها و كنترل های آزمايش��گاهی ك��ه همگی از نظر 

كيفيت بررسی شده اند اشاره كرد.

منبع:
Immel, B. (2004) A Brief  History of the GMPs                                                                                                      

5  -  International Conference on Harmonization 8 - Active Pharmaceutical Ingredients
6 - Out Of Specification
7 - Quality System Inspection Technique
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گردآورنده و برگردان به فارسی:دكتر آیدین عزیزپور
مدرس دانشگاه محقق اردبیلی

 

Aidin_azizpour@yahoo.com

Narcotic or Opioid Drugsداروهایمخدر
نام داروهای ضد درد مخدر از كرختی و خواب آلودگی 1  ناشی 

از تركيبات وابسته به ترياك گرفته شده است. 
•  فارماکودينامیك
1.مكانیسمعمل

آگونيس��ت های مخدر، بی دردی را با اتصال به گيرنده های 
اختصاص��ی از طريق پروتئين G می توانند موجب جلوگيری از 

بروز درد شوند. 
داروهای مخدر 2 اثرات خود را با اتصال به گيرنده های تخديری 
در دس��تگاه اعصاب مركزی، دس��تگاه گوارش، دستگاه ادراری، 
عضالت صاف و قس��متهای ديگر اعمال می كنند.4 گيرنده مهم 
 )δ( دلتا ،)κ( كاپا ،)µ( و اصلی  اپيوئيدی در بدن به نامهای مو
و سيگما )σ( وجود دارد. البته الزم بذكر است كه چهار گيرنده 
ديگ��ر به نامه��ای زتا )ζ(، يوتا)τ(، اپس��يلون)έ( و الندا)λ( قباًل 
مطرح می شدند كه امروزه اين چهار گيرنده حذف شده اند. هر 

گيرنده نيز زير گونه هايی دارد.

)µ(گیرنده)µ(  •
دارای چهار زيرگونه به نام های 3µ ,2µ ,1µ و 4µ می باشد. 
در اعصاب مركزی، دس��تگاه گوارش، دس��تگاه تنفس، مردمك 
چشم، مركز استفراغ و مسير درد قرار دارد. اين گيرنده در وحله 
اول مس��ئول بی دردی و سرخوش��ی3  حاصل از داروهای مخدر 
هس��تند. بطوريكه اثرات بی دردی و سرخوشی مورفين ناشی از 
تحري��ك گيرنده های )µ( در بدن اس��ت. اين گيرنده همچنين 
س��بب تضعيف تنفس، تنگی مردمك4 چشم ، استفراغ، يبوست، 
كاهش درجه حرارت بدن 5 نيز می شوند. كدئين و بوتورفانول با 
اثر برگيرنده های )µ( بعنوان تسكين دهنده سرفه مورد استفاده 

قرار می گيرند. 

)κ(تحريكگیرندهکاپا  •
دارای دو زيرگونه به نام های 2κ ,1κ می باشد. باعث بيدردی 
مسير نخاعی، تسكين و همچنين ميوزيس و انقباض در عضالت 
صاف می ش��ود اما تضعيف تنفس��ی ايجاد نمی كند. عاليم ترك 

اعتياد مثل لرزش و درد را به گيرنده كاپا نسبت می دهند.

1  -Narcosis
2  -Opioids
3  -Euphoria

4  -Mosis
5  -Hypothermia

 مروری بر داروهای
 مخدر در پزش��کی و

دامپزشکی
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)δ(گیرندههایدلتا  •
اطالعات كمی در مورد نقش آن در فعاليت ديگر گيرنده های 
تخدي��ری وجود دارد. اثرات رفت��اری و تضعيف تنفس  را به آن 

نسبت می دهند.

)σ(گیرندههایسیگما  •
دارای دو زيرگونه به نام های σ 2 ,σ 1 می باش��د كه س��بب 
تهيج و تقال، توهمات 6، گش��اد شدن مردمك چشم 7 و تحريك 
قلبی و تنفس��ی در گربه ها، اس��بها و خوكها ش��ده است. عاليم 

خماری ناشی از ترياك به اين گيرنده مربوط است.
مهمترين گيرنده هايی كه در اثر ضد دردی اپيوئيدی نقش دارند 

به نام گيرنده های µ وκ است.
اثرات داروهای مخدر در بين دامها بسيار متغير است. بطوريكه 
استفاده آنها در يك گونه بی خطر و در گونه ديگر ممكن است 
خطراتی داشته باشد. اين اختالف اثر داروهای مخدر در بين گونه های 
مختلف حيوانات مربوط به رده ها و زيررده های چندگانه گيرنده 

های تخديری است.
الزم بذكر اس��ت كه در يك گونه مقادير مس��اوی از سه رده      
)مو، كاپا و سيگما( گيرنده های تخديری وجود دارد. با توجه به 
ميل تركيبی يك دارو مخدر به اين گيرنده ها مشخص می گردد 
كه داروی مخدر ضد درد قوی هست يا اين كه دارای اثرات جانبی 

شديدی می باشد كه نبايد مورد استفاده قرار گيرد.
تذك��ر: داروی مخدری بيش��ترين كارب��رد را دارد كه بر گيرنده 
كاپا اثرات قوی و برگيرنده )µ( اثر نس��بتاً خوب داشته باشد. به 
احتمال زياد اثر  داروهای مخدر بر گيرنده های س��يگما، سبب 

ايجاد اثرات جانبی خواهد شد.

2.اعمالسلولی
در س��طح مولكول��ی، گيرنده های اوپيوئي��دی خانواده ای از 
 G پروتئينها را تشكيل می دهند كه از نظر فيزيكی با پروتئينهای
جفت می شوند و از اين طريق بر روی باز و بسته شدن كانالهای 
يونی تاثير می گذارند. جابجايی يون كليس��م داخل س��لولی را 
تنظي��م می كنند و فسفريالس��يون پروتئين را تغيير می دهند. 

اوپيوئيدها دارای دو اثر ثابت شده بر روی نورونها می باشند.
1( كانالهای كليس��می دارای دريچه ولتاژی بر روی پايانه های 
عصبی پيش سيناپس��ی را می بندند و بدين ترتيب آزاد س��ازی 

ناقل را كاهش می دهند.
 2( از طريق باز كردن كانالهای پتاسيم موجب هيپرپالريزه شدن 

و مهار نورونهای پيش سيناپسی می گردند.

3.ارتباطاثراتفیزيولوژيكبانوعگیرنده
ب��ی دردی و همچنين خواص سرخوش��ی، تضعيف تنفس و 
وابستگی فيزيولوژيك در مورد مورفين عمدتاً در نتيجه تاثير بر 
گيرنده های )µ( ايجاد می ش��وند. اكثر ضد دردهای اوپيوئيدی 
برگيرن��ده )µ( اث��ر م��ی كنند. گيرن��ده های كاپ��ا و دلتا نيز               
م��ی توانند به ايجاد بيدردی كمك كنند. اين اثر فارماكولوژيك 
با مطالعه موش��هايی كه فاقد ژنهای)µ(، دلتا و كاپا بودند، تاييد 
ش��د. پپتيدهای اوپيوئيد با منشأ داخلی از نظر اتصال به گيرنده 
دلت��ا و كاپا با اكثر آلكالوئيدها متفاوت هس��تند. به عنوان مثال 
leu-enkephalin ب��ه گيرنده دلتا و دينورفين به گيرنده كاپا 

ميل تركيبی زياد دارد.

4.توزيعگیرندههاومكانیسمهایعصبیبیدردی
موقعيت نقاط اتصال گيرنده اوپيوئيد به صورت اتو راديوگرافی 
تعيين ش��ده است. به اين صورت كه يك راديوليگاند دارای ميل 
تركيبی زياد، به آنتی باديهای توالی های پپتيدی منحصر به فرد 
در هر زير گروه گونه گيرنده، متصل می ش��ود. هر سه گيرنده با 
غلظتهای زياد هم بر نورونهای مسئول انتقال درد درشاخ خلفی 
نخاع و هم بر رش��ته های اوليه آوران وجود دارند. آگونيستهای 
اوپيوئيدی، آزادسازی ناقلهای تحريكی را از اين رشته های آوران 
اوليه مهار می كنند و اثر ضد درد پر قدرتی را مستقيماً بر نخاع 
اعمال می كنند. در حاليكه اثرات نامطلوب تضعيف تنفس، تهوع و 
استفراغ را به حداقل می رسانند. نقاط اتصال اوپيوئيدها در مسير 
نزولی تنظيم كننده درد، از اهميت ويژه ای برخوردار هس��تند. 
ازجمله اين مس��يرها بخش فوقانی شكمی بصل النخاع، لوكوس 
سرولئوس و ناحيه خاكستری پيرامون قناتی در مغز ميانی است. 

در اين مكانها اوپيوئيدها مستقيماً نورونها را مهار می كنند.

5.تحملووابستگیفیزيولوژيك
تجويز مكرر دوزهای درمانی مورفين يا مشتقات آن باعث 
م��ی گردد كه اين مخدرها تدريجاً اثرش��ان را از دس��ت دهند. 
اي��ن پديده را تحم��ل8 می نامند. در اين حالت برای به دس��ت 
آوردن پاس��خ اوليه، مقادير بيش��تری از دارو بايد تجويز گردد. با 
پيشرفت تحمل، وابستگی فيزيولوژيك ايجاد می شود. وابستگی 
فيزيولوژيك عبارت اس��ت از بروز يك س��ندرم مشخصه ترك9  
وقتی كه دارو قطع، يا يك آنتا گونيست مصرف می شود. به نظر 
می رس��د فعال شدن پيوسته گيرنده های )µ(  نقش مهمی در 

پيدايش  تحمل و وابستگی فيزيولوژيك دارد.

•  اثراتفارماکولوژیداروهایضددرداوپیوئیدها
CNC1.اثرروی

آثار اصل��ی ضد دردهای اوپيوئيدی با تماي��ل برای اتصال به 
گيرن��ده های )µ( در دس��تگاه عصبی مركزی ظاهر می ش��وند. 
وابس��ته به مقدار و گونه حيوان است. در سگ، خرگوش، موش، 
پرندگان، ميمون و انسان سبب بروز اثر تضعيفی می شود. البته 
دوز كم باعث ايجاد اثر سرخوشی همراه با شادی، نشاط، خوشی 
و رهايی از اضطراب می ش��ود. در گربه، بز، گوسفند، گاو، اسب، 
خوك و mice باعث تحريك CNS می شود كه در اينها گيرنده 

های سيگما هم نقش دارند.

2.اثررویدرد
درد از هر دو جزء حسی و عاطفی تشكيل شده است. اوپيوئيدها 
می توانند هر دو جنبه تجربه درد را تغيير دهند و در اكثر موارد، 

اين داروها اثر نسبتاً بيشتری بر جزء عاطفی دارند.

3.اثررویدستگاهتنفس
داروه��ای ضد درد مخدر باعث تضعيف مركز تنفس و كاهش 
تع��داد تنفس و همچنين افزايش آس��تانه تحريك پذيری مركز 
تنف��س نس��بت ب��ه CO2 می ش��ود. درنتيجه س��بب افزايش  
CO2خون ش��ده و در اصطالح اسيدوز ايجاد می شود. در واقع 

علت مسموميت با مواد مخدر همين فرآيند می باشد.

6  -Hallucinations
7  -Mydriasis
8 -Tolerance

9  -Abstinence
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4.اثربررویمرکزسرفه
در مقايس��ه با س��اير مراكز، بصل النخاع نسبت به مورفين و 
داروهای مخدر حساستر است به دليل اينكه داروهای مخدر با دوز 
كم مركز سرفه را تضعيف كرده ولی تضعيف مراكز حياتی ديده         
نمی ش��ود. نمونه بارز داروی ضد سرفه كدئين است كه اثر ضد 

سرفه آن با مورفين برابر بوده ولی اثر اعتيادآور ندارد.

5.اثررویمرکزاستفراغ
در ت��ك مع��ده ای ها مثل س��گ، گربه و پرندگان اس��تفراغ 
داريم در حاليكه در نش��خواركنندگان پديده اس��تفراغ نداريم. 
علت اس��تفراغ ناشی از تحريك مركز شيميای استفراغ در ساقه 
 CTZ مغز توسط مورفين و داروهای مخدر و همچنين تحريك
با داروهای ضد درد می باش��د. برای ايجاد استفراغ تنها دارويی 
كه مصرف می شود به نام آپو مورفين است كه اثر تضعيفی آن 
نسبت به ديگر داورها كم بوده و شديداً مركز استفراغ را تحريك 
می كند )بيشترين اثر آپومرفين در سگ بوده و در گربه چندان 

اثر ندارد(.
تذكر 1. پرندگان نسبت به هيچ دارويی استفراغ نمی كنند.

6.اثررویدرجهحرارتبدن
بس��ته به مقدار و گونه حيوان اثر متفاوت ايجاد می شود. در 
ص��ورت تحريك باعث افزايش دما و در صورت تضعيف س��بب 

كاهش دمای بدن می شود.

7.اثررویچشم
بسته به گونه حيوان اثر متفاوت ايجاد می شود. در حيواناتی 
نظير ميمون، گربه، گوس��فند و اس��ب دارای اثر تحريكی داشته 
و باعث ايجاد اتس��اع مردمك چشم يا ميدريازيس می شود. در 
س��گ، موش صحرايی، خرگوش و انسان حالت تضعيفی داشته 
و س��بب ميوزيس چشم می شود كه اصطالحاً مردمك سنجاقی 
می گويند. در پرندگان به خاطر عضالت اس��كلتی عنبيه، روی 

چشم بی اثر است.

8.اثررویدستگاهقلبیوعروقی
ب��ا اث��ر بر عص��ب واگ، باعث كاهش تع��داد ضربان قلب می 
ش��ود و درحاليكه روی فش��ار خون اثر چندانی ندارد مگر اينكه 
مورفين باعث شوك شود كه در شوك هيستامين بوجود می آيد 

و هيستامين سبب كاهش فشار خون خواهد شد.

9.اثررویدستگاهگوارش
داروهای مخدر اغلب س��بب سيالن بزاق، استفراغ و يبوست         
می ش��وند كه ناش��ی از اثرات پاراس��مپاتيك مركزی آنهاست. 
داروهای مخدر با كاهش حركات )انقباض و شل شدگی ريتميك( 
معده و حركات دودی روده )مسئول جلو راندن غذا در دستگاه 
گ��وارش( و افزايش تونوس )انقباض پيوس��ته( معده، انقباضات 
قطعه ای روده  10)مسئول مخلوط كردن محتويات روده( و تون 
عضله اسفنگترهای گوارشی موجب تأخير عبور مدفوع و افزايش 
جذب مدفوع شده و در نتيجه يبوست ايجاد می كنند. اين عمل 
آنها سبب شده كه داروههای مخدر بعنوان داروی ضد اسهال نيز 

مورد استفاده قرار گيرند. 

10.اثررویآندوکرين
باع��ث افزايش ADH و پروالكتين و كاهش LH می ش��وند و 

درنتيجه سبب اختالل توليد مثلی می شوند. 

11.اثررویدستگاهتولیدمثل
س��بب كاهش انقباض��ات رحمی و تاخير در زايمان می ش��وند، 
بطوريك��ه از جف��ت عب��ور كرده و باع��ث اعتي��اد در جنين نيز          

می شوند.

12.اثررویهیستامین
مخدرها هيستامينرژيك )سبب آزاد شدن هيستامين از ذخايرشان 
می ش��وند( هستند. در نتيجه سبب ايجاد بر افروختگی و گرمی 
پوست به همراه تعريق و خارش در قسمتهای انتهايی بدن شده  

و در نهايت شوك ايجاد می كنند.

13.اثررویسیستمايمنی
اوپيوئيدها ممكن است عملكرد دستگاه ايمنی را از طريق تأثير 
بر تكثير لنفوسيتها، توليد آنتی بادی و كموتاكسی تغيير دهند. 
معموالً اوپيوئيدها موجب مهار فعاليت س��يتوليتيك س��لولهای 
NK و پاس��خهای تكثيری لنفوسيتها به مواد ميتوژن می شوند. 
فعال ش��دن گيرنده های اوپيوئيد مركزی، نقش مهمی در تغيير 
عملك��رد ايمنی محيطی ايفاد می كند. بطور كلی، اين اثرات در 
مصرف حاد اين مواد با واس��طه دستگاه عصبی سمپاتيك اعمال 
می شوند و در مصرف مزمن، ناشی از عملكرد محور هيپوتاالموس 

-  هيپوفيز- آدرنال هستند.

•  تقسیمبندیداروهایضددردمخدربراساسساختمان
شیمیايی

1.آلكالوئيده��ای طبيع��ی ترياك ش��امل: مورفي��ن، كدئين، 
پاپاورين، ناركوتين و تبائين 

2.مش��تقات نيمه س��اختگی مورفين و ترياك ش��امل: هروئين، 
آپومورفين، اتورفين، دكسترومتورفان، هيدروكسی مورفون، دی 

استيل مورفين، اكسی كدون و اكسی مورفون
3. مش��تفات ساختگی ش��امل: متادون، مپريدين)پتيدين(، دی 
اس��تيل تيامبوتين، فنتانيل، بوتورفانول، پنتازوسين، پروپوكسی 

فن، ترمادول و بوپره نورفين.
1.مورفین

جزء داروهای تحت كنترل بوده كه مصرفش كم بوده و ممنوع 
می باش��د. آگونيست برای گيرنده )µ(، گيرنده اوپيوئيدی اصلی 
ضد درد می باش��د. در مواردی مصرف می شود كه ديگر داروها 
نتوانند درد را كنترل كنند. جذب گوارش خوب است ولی سريع 
متابولي��زه می ش��ود. بطوركلی اي��ن دارو قويترين دارو ضد درد 

طبيعی محسوب می شود.

2.اکسیمورفون
يكی از قويترين داروهای ضد درد مخدر است. اثرش 100 برابر 
مورفي��ن بوده و برای كنترل درد در حيوانات مصرف می ش��ود. 
فاقد اثرات اس��تفراغ آوری در حيوانات می باش��د. دفع عمدتٌاً از 
كبد بوده و درحيوانات كم سن و پير با احتياط مصرف می شود. 
در گرب��ه باعث ايجاد جنون مورفينی می ش��ود. همراه داروهای 
پيش بيهوش��ی ديگر مثل آسپرومازين بعنوان پيش بيهوشی در 

سگ استفاده می شود.

10  -  Segmental intestinal 
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3.هروئین
 CNS به س��رعت ايجاد اعتياد می كند. اثرات تضعيفی روی
ش��ديدتر از مورفين دارد. جذب زي��اد دارد و از مخاط بينی هم 

جذب می شود. كاًل ممنوع بوده و اثر درمانی ندارد.

4.متادون
اين دارو بر گيرنده های كاپا و دلتا بعنوان آنتا گونيست عمل 
می كند. اثرش 3 برابر مورفين است. طول اثرش زياد می باشد. 
در گربه س��بب ايجاد تحريكات شده و منجر به ايجاد استفراغ و 
اعتياد می شود. اثر تسكينی آن كمتر از مورفين است. به خاطر اثر 

طوالنی مدت )24 ساعت( در ترك اعتياد استفاده می شود.

5.فنتانیل
ضد درد قوی اس��ت. اث��ر ض��د دردی آن 100 برابر بيش از 
مورفين اس��ت. اثرات تضعيف تنفس��ی آن از وفقه تنفس 11 تا 
له له زدن متغير اس��ت. اين دارو ب��ه علت تحريك عصب واگ، 
موجب كاهش ضربان قلب نيز می شود و همچنين اسفنگر معقد 
را كم ميكند. حالليت در چربی زياد و از پوست جذب می شود. 
اس��تفراغ ايجاد نمی كند و همراه با دروپريدول بعنوان ضد درد 

و آرام بخش استفاده می شود.

6.کدئین
يك آگونيس��ت نسبی گيرنده )µ( است. استخالف ساده يك 
گروه آليل بر روی نيتروژن مورفين، كدئين را می سازد. بهترين 
و قويترين دارو ضد سرفه است. قدرتش 1/4 مرفين است. همراه 
با داروهای ضد التهاب مثل آسپرين برای درمان دردهای ضعيف 

و سرفه استفاده می شود.

7.پروپوکسیفن
از نظر شيميايی وابسته به متادون هست ولی قدرت ضد درد 
كم��ی دارد. اگر چه اين دارو اعتياد آوری كمی دارد، موارد زياد 
مرگ و مير همراه با اعتياد آن سبب شده كه طی سالهای اخير 

در رده داروهای تحت كنترل قرار گيرد.

8.نالبوفین
     )µ( يك آگونيس��ت قوی گيرنده كاپا و آنتاگونيس��ت گيرنده
می باشد. در دوزهای باالتر از معمول، برخالف مورفين تضعيف 
تنفسی آن سقف مشخص دارد. در موارد تضعيف تنفس ممكن 

است بطور نسبی به نالوكسون مقاوم باشد.

9.بوپرنورفین
آگونيس��ت و آنتاگونيست نسبی گيرنده های اپيوئيدی است. 
اثر ضد درد قوی داش��ته و س��ه برابر مورفين می باشد. همراه با 
داروهای آرام بخش مثل آس��پرومازين و رامپون برای ايجاد اثر 
آرام بخشی و ضد دردی استفاده می شود.كاربردهای بالينی آن 
خيلی شبيه به نالبوفين می باشد و مانند متادون در سم زدايی 

و نگهداری معتادان به هروئين می تواند مفيد واقع شود.

10.بوتورفانول
يك داروی مخدر س��اختگی با اثر آگونيس��ت و آنتا گونيست 
نس��بی محس��وب می ش��ود كه برای كنترل س��رفه در دامهای 
كوچك و كاهش درد كوليك در اس��ب مورد اس��تفاده قرار می 

گي��رد. قدرت اثر 4 تا 7 برابرمورفين اس��ت. همراه رامپون برای 
آرام ك��ردن حيوانات مصرف می ش��ود. اين دارو اثرات تخديری 

داروهايی نظير اكسی مورفون را برگشت می دهد.

11.پنتازوسین
يك داروی ضد درد ضعيف اس��ت. آگونيس��ت و آنتاگونيست 
نسبی )آگونيست گيرنده كاپا و آنتاگونيست ضعيف يا آگونيست 
نس��بی گيرنده )µ(( محس��وب می ش��ود. در اس��بها در درمان 
كوليك دردناك و در س��گ های كه جراح��ی دردناك دارند، 
استفاده می شود. قدرت اثر  1/3 مورفين است و اثرات يبوست 
و استفراغ آوری كمتر از مورفين دارد. در گربه مصرف آن سبب 

تهييج می شود.

12.پتیدين)دمرول(
يك ضد درد با اثر مركزی اس��ت كه مكانيس��م عمل آن بطور 
عمده مبتنی بر افزايش انتقال عصبی س��روتونرژيك می باش��د. 
بدي��ن ترتيب كه اثر ضد درد آن را می ت��وان با تجويز همزمان           
آنتا گونيست گيرنده سروتين بلوك نمود. داروی ضد درد و مسكن 
نسبتاً ضعيف است. اثرش 1/7 مورفين می باشد. اين دارو استفراغ 
ايجاد نمی كند و همچنين مركز تنفس را تضعيف نمی كند. در 
گربه تجويز آن بی خطرمی باش��د و ب��رای مقيد كردن گربه ها 
به صورت زير جلدی تجوير می ش��ود. دارای اثر اسپاس��موتيك 
قوی اس��ت و برای درمان اسپاسم ش��كم می توان استفاده كرد. 
از مزاي��ای آن همچون آتروپين، باعث كاهش ترش��حات بزاق و 

ترشحات دستگاه گوارش می شود.

13.پاپاورين
 اث��ر ك��م روی CNS دارد. بلكه به عنوان آنتی اسپاس��م در 

دردهای شكمی استفاده می شود.

14.اتورفین
جهت آرام كردن و شكار حيوانات وحشی و شرور مورد استفاده 
ق��رار می گيرد. اتورفين داروی مخدر فوق العاده قوی اس��ت كه 
توان ضد دردی آن100 برابر مورفين اس��ت. در تزريق تصادفی 
به شخص، مرگ به علت تضعيف دستگاه اعصاب مركزی و ايست 
تنفس��ی  را به همراه دارد. ش��ديداً مركز تنفس را تحريك كرده 

بايد با نالوكسون يا ديپرنورفين استفاده شود.

15.آپومورفین
اثر تضعيفی كمی دارد و در سگ برای ايجاد استفراغ استفاده 

می شود.

16.دکسترومتورفان
فاقد اثر تضعيفی روی CNS بوده و ضد س��رفه محسوب می 
ش��ود. اين ماده فاقد اثر ضد درد و اعتياد آوری اس��ت و كمتر از 

كدئين ايجاد يبوست می كند.

17.نالوکسون
 اف��زودن يك گروه هيدروكس��ی بر روی نيت��روژن مورفين، 
نالوكسون را می سازد. يك آنتاگونيست خالص برای گيرنده های 
)µ( و كاپا می باش��د. بدون اينكه اثر تسكينی خود را ايجادكند. 
اثرات تسكينی، ضد دردی و تضعيف تنفسی مربوط به داروهای 

11    -Apnea
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دا مخدر را برگش��ت می دهد. نالوكس��ون بر گيرنده های سيگما و 

دلتا اثر كمی دارد.

18.نالورفین
 يك آنتاگونيس��ت ديگر هس��ت كه اثر آنتاگونيس��تی بسيار 
خوب��ی بر گيرنده های )µ( اعمال می كند در حاليكه با تحريك 
گيرنده های كاپا اثر تس��كينی كمی دارد. بطوريكه آنتاگونيست 

و آگونيست نسبی تلقی می شود.

•  آنتاگونیستگیرندهایافیونی
برای از بين بردن اثرات داروهای ضد درد مخدر اس��تفاده 

می شوند. دو دسته هستند:
1( آنتا گونيس��ت های مطلق ش��امل نالوكس��ون، نالتركسان و 

نالمفن
2( آگونيس��ت و آنتاگونيست نسبی شامل نالورفين، پنتازوسين، 

بوپرنورفين، بوترفانول

•  عوارضجانبیضددردهایاپیوئیدی
بی قراری رفتاری، رعش��ه، تضعيف تنفس، تهوع و اس��تفراغ، 
افزايش فشار داخل جمجه ای، افت فشار، يبوست، احتباس ادرار، 

خارش اطراف بينی، وابستگی روانی و كهير.

•  داروهایافیونیطیور
تجرب��ه فيزيولوژيك در جوجه و كبوترها نش��ان داده اس��ت 
داروه��ای افيونی ك��ه در گيرنده های كاپا )κ( فعال بوده )مانند 
بوتورفانول( موثرتر از داروهای افيونی اس��ت كه درگيرنده های 

)µ( )مانند بوپرنورفين( موثرند. 

1.بوپرنورفینهیدروکلرايد
نامتجاری: بوپرنكس، وترجزيك، آنورفين، بوپرين، فينی برون، 

مگنوژن، نوپان، نورفين، پنتورل، پرفين
مكانیسماثر: آگونيست نسبی گيرنده )µ( و آنتاگونيست گيرنده 

كاپا )κ( می باشد.
مواردمصرف:اين دارو يك آگونيس��ت نسبی افيونی با خواص 
ضد دردی می باش��د كه برای درم��ان درد ماليم بكار می رود. 
اگرچه اين دارو بعنوان داروی ضد درد در پرندگان بيمار پيشنهاد 
ش��ده اس��ت، اما در طوطی خاكستری آفريقايی به ميزان 0/1 و 
0/5 ميلی گرم بر كيوگرم بصورت عضالنی تغييراتی در آس��تانه 
پاسخ نس��بت به محرك الكتريكی دردناك در مقايسه با تجويز 

سرم فيزيولوژی بعنوان شاهد، مشاهده نشد.  

2.بوتورفانولتارترات
نامتج�اری: توربوترول، توربوژزي��ك، دولوركس، بوتورجكت، 

تورفاجكت، استادول، وراستادول.
مكانیسماثر:

 داروی ضد درد افيونی بوده كه اثر خود را بصورت آگونيست 
گيرنده كاپا و آنتاگونيست ضعيف گيرنده )µ( اعمال می كند.

مواردمصرف:
 اي��ن دارو در برخی گونه ها دارای اثرات ضد س��رفه قوی       
می باش��د. در پرندگان غالباً  بعنوان يك ضد درد برای شرايطی 
كه درد حاد وجود دارد مصرف می ش��ود، ليكن در برخی گونه 
ها ازجمله طوطی سانان در درمان پرريزی استفاده می شود. در 

جوجه اين دارو از طريق اثر وابس��ته به دوز، غلظتهای بيهوش��ی 
ايزوفل��وران را كاهش می دهد كه در طوطی كاكل دار و طوطی 
خاكستری آفريقايی پاسخ مشابهی ديده شد اما در طوطی آمازون 
س��ينه آبی چني��ن حالتی ظاهر نگرديد. در طوطی خاكس��تری 
آفريقايی، تجويز 1 و 2 ميلی گرم بر كيلوگرم بوتورفانول پاس��خ 
نسبت به محرك الكتريكی دردناك را از طريق اثر وابسته به دوز، 
بطور مش��خص كاهش داد. مقادي��ر 1 و2 ميلی گرم بر كيلوگرم 
دارای اثرات مش��ابه در طوطی آمازونی اس��پانيولی بود. با تكرار 

مصرف به نظر می رسد تسكين عصبی ايجاد كند.

اثراتجانبی:
 انتظار تس��كين عصبی شديد، زمين گيری و احتماالً تضعيف 
تنفس در دوزهای باال وجود دارد. در آزمايش تجربی در طوطی 
استراليايی با تجويز 0/1 ميلی گرم بر كيلوگرم بوتورفانول، نيمی 
پرندگان كاهش فعاليت حركتی نشان دادند و برای 4 -2 ساعت 
بعد از تجوير قادر به نشستن روی ميله نبودند، در حاليكه پرندگان 
هوشيار بوده و تعداد ضربان قلب و تنفس، پايدار بود. مقادير بيش 
از 1ميلی گرم بر كيلوگرم دارو در بعضی پرندگان شكاری منجر 
به زمين گيری می شود. بعضی از طوطی های آمازون اسپانيولی 
با تجويز 6 ميلی گرم بر كيلوگرم دارو افزايش درد نش��ان دادند. 

درمان با نالوكسان اثرات دارو را قطع می نمايد.
دوز

ال��ف: 4-3ميلی گرم بر كيلوگ��رم دارو بصورت عضالنی، هيچ 
اثر زيان آور قلبی يا تنفسی ندارد. كاهش فعاليت حركتی ماليم 

ممكن است ديده شود.
ب: بعنوان ضد درد در طوطی س��انان:4-2ميلی گرم بر كيلوگرم 
دارو بصورت عضالنی، كه برای نگهداشتن اثر بی دردی اكثراً  تكرار 
دوز هر 4 – 2 ساعت الزم است. در صورت بروز اثرات سوء ممكن 
است با تجويز عضالنی يا آهسته داخل وريدی نالوكسان به ميزان 

0/25-0/05ميلی گرم بر كيلوگرم رفع می شود.

3.مپريدين
ن�امتجاری: دمرول، آلودان، س��نترالگين، دولستين، دولوسال، 

ايزونيپكائين
نامغیرتجاریاروپايی: پتيدين و دوالنتين 

مكانیسماثر: آگونيست مشابه افيونی ساختگی است كه فعاليت 
خ��ود را از طريق گيرنده )µ( اعم��ال می كند قدرت اثرش 1/7 
مورفين می باش��د. بطوريكه تزريق عضالنی به ميزان 75 ميلی گرم بر 
كيلوگرم آن مش��ابه قدرت اثر 10ميلی گرم بر كيلوگرم مورفين 

است.
مواردمصرف:

يك داروی ضد درد مخدر كوتاه اثر می باش��د كه برای اثرات 
تسكينی حداقل، می باشد. در پرندگان بصورت تزريقی استفاده 
می ش��ود. ليكن به نظر می رس��د كه يك دوز منفرد  آن دارای 

اثرات با دوام طوالنی تری نسبت به پستانداران باشد.
اثراتجانبی:

تس��كين، احتباس ادراری، يبوس��ت و براديكاردی می باشد. 
تضي��ف تنفس با مقادير زي��اد دارو، اتفاق می افتد. مقادير تكرار 
دارو در انسان، ممكن است ايجاد سميت ناشی از تجمع متابوليت 

دارو نمايد كه موجب بروز اثرات تحريكی می گردد.
اين دارو زمانی كه زير جلدی تجويز شود ممكن است تحريك 
كننده باش��د و بايس��تی بسيار آهسته از راه داخل وريدی تجويز 
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گردد، زيرا ممكن است كه موجب كاهش فشار خون شديد شود. 
اثرات گوارشی شامل تهوع، استفراغ و كاهش حركات دودی روده 
می باشد. تجويز خواركی آن بدليل تحريك مخاط دهانی باعث 

جاری شدن بزاق می شود.
تداخلدارويی:

ساير داروهای مضعف CNS نبايد با آن بكار برده شوند. ممكن 
است سبب افزايش تضعيف  CNSيا تنفسی گردد. 

تذکر:
ال��ف. مپريدين نبايد با داروهای وقفه دهنده آنزيم منو آمين 

اكسيداز مانند سله گيلين تجويز شود.
ب. مپريدين نبايد با س��اير داروه��ای وقفه دهنده های انتخابی 
باز جذب سروتونين )مانند فلوكستين(، ضد افسردگی های سه 
حلق��ه ای )مانن��د كلومی پرامين( و يا س��اير داروهای ضد درد 
مانند ترامادول مصرف ش��وند، بدلي��ل اينكه مپريدين باز جذب 

سروتونين را مهار می كند. 

4.ترياکدرطیور
طی س��الهای اخير اس��تفاده غير مجاز از ش��ربت ترياك در 
صنعت مرغداری ديده ش��ده اس��ت. بطوريكه ت��ا بحال گزارش 
علم��ی تاييد ش��ده ای در زمينه اس��تفاده از تري��اك در درمان 
بيماريهای ويروسی و باكتريايی صنعت طيور و باقيمانده مصرف 
آن در الش��ه های طيور كشتاری در سايتهاي علمي- تخصصي 
و نشريات معتبر داخلي و خارجي، بدليل غير مجاز بودن و عدم 
دسترس��ی راحت به اين ماده وجود ندارد. ترياك اثرات خود را 
ب��ا اتصال به گيرن��ده هاي تخديري )µ(، كاپا و دلتا اعمال 
م��ی كند. بطوريكه ميل تركيب��ی اين ماده بر گيرنده )µ( كمی 
بيش��تر از گيرنده های كاپا و دلتا اس��ت. ترياك در استرسهاي 
مهمی از جمله اس��ترس فيزيكي، ش��يميايي و بيولوژيكي بهتر 
ج��واب ميدهد و طب��ق  يافته های تجرب��ی، در بيماريهای تب 
دار كه با بی اش��تهايی همراه است ترياك موجب كاهش درجه 
حرارت بدن ش��ده و بعد حالت سرخوشی دست می دهد كه در 
نتيجه آن در مرغ تهيج و تقال ايجاد شده و شروع به خوردن دان 
ميكند. در بيماريهايی كه با اس��هال همراه است، داروهای مخدر 
ازجمله ترياك اغلب س��بب يبوست می شوند كه ناشی از اثرات 
پاراسمپاتيك مركزی آنهاست. ترياك با كاهش حركات )انقباض 
و شل شدگی ريتميك( معده و حركات دودی روده )مسئول جلو 
راندن غذا در دس��تگاه گوارش ( و افزاي��ش انقباضات قطعه ای 
روده12   )مس��ئول مخلوط كردن محتويات روده( موجب تأخير 
عبور مدفوع و افزايش جذب مدفوع ش��ده و در نتيجه يبوس��ت 
ايجاد می كند. اين عمل س��بب ش��ده كه ترياك بعنوان داروی 

ضد اسهال در طيور نيز مورد استفاده قرار گيرد.
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12    - Segmental intestinal 

فصلنامه کیمیا فام:  
همانطور که در عنوان مقاله آمده، نویسـنده و مسـئول مقاله جناب آقای دکتر آیدین عزیز پور، متخصص بهداشت و 
بیماریهای طیور و مدرس محترم دانشـگاه محقق اردبیلی هستند که در واقع مانند رفرانسهای فارماکولوژی موضوع 
را مورد بحث و بررسـی قرار داده اند. آدرس ایمیل ایشـان برای ارتباط و کسـب اطالعات بیشتر برای خوانندگان 

محترم ذکر گردیده است. 
فصلنامه نه بعنوان ترویج این امر، بلکه صرفًا جهت اطالع همکاران محترم این مقاله را بچاپ رسانیده است.
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انتصاباتسازماندامپزشكی

جنابآقایدکترمحسندستور،ازارديبهشتماهسال89بسمترياستسازماندامپزشكیکشورمنصوبشدند.
برایاينهمكارارزشمندمانکهردههایمهمومختلفکارومديريترادرمجموعهسازماندامپزشكیکشوراعماز
معاونتهایس�ازمان،مديرکلیدامپزش�كیاستانتجربهکردهاندازصمیمقلبآرزویسالمتیوموفقیتدرخدمت
بهکشورعزيزمانازطريققوتبخشیدنبهدامپزشكیکشورکهندانستهبهصرافصنعتمیکشانندازخداوندبزرگ

آرزومنديم.
ازسویجنابآقایدکترمحسندستوررياستمحترمسازماندامپزشكیکشور،طیاحكامی

جنابآقایدکترمحسنمشكوةبسمتمعاونتتشخیصودرمان
جنابآقایدکترسیدمصطفیعزيزيانبسمتمديرکلدفتردارو،درمانوآزمايشگاهها

جنابآقایدکترصمديگانهباحفظسمتمديرکلدفتررياستسازمانبهمديرکلدفترقرنطینهواموربینالملل
منصوبگرديدند.

برایهرس�ههمكارمحترمکههرکدامس�وابقارزندهایرادرپس�تهایمختلفمديريتیسازماندامپزشكیکشور
داشتهاند،ازخداوندبزرگسالمتیوموفقیتروزافزوندرارتقاءبحقسازماندامپزشكیکشورآرزومیکنیم.

وزارتکشاورزیبرزيلفروشجوجهزندهشرکتBrasil Foodsرابهحالتتعلیقدرآورد

 دول��ت برزي��ل فروش جوجه زنده ش��ركت Brasil Foods  ، بزرگترين صادركنن��ده جوجه زنده  را  به دليل وجود ميزان باالی  آب 
درگوشت به حالت تعليق درآورد.

وزارت كش��اورزی در بيانيه ای در وب س��ايت خود، فروش جوجه های ش��ركت Brasil Foods را تا دوم ماه August متوقف كرد. 
شركت Brasil Foods در بيانيه ای خواستار تجديد نظر در تعليق شد همچنين افزود اين ممنوعيت ها هيچ اساس قانونی ندارد و 

نسبت به استانداردهای علمی دولت برای ارزيابی اعتراض دارد.
حدود يك چهارم درآمد شركت از طريق فروش جوجه زنده در سه ماه اول سال در برزيل است.

طبق گفته بخش بازرسی حيوانات در وزارت كشاورزی ، انتظار می رود كه ممنوعيت های در حدود يك هفته به طول انجامد. مقامات 
در وزارت كشاورزی معتقدند كه شركت   Brasil Foodsناقض قوانين نبوده و به همين دليل آنان فرآيند هايی را كه منجر به تعليق 

فروش شده است را مورد تجديد نظر قرار می دهند..
 Rigor Alimentos Ltda & Cooperative وزارت كش��اورزی  همچني��ن طب��ق بياني��ه ای فروش جوجه زنده ش��ركت ه��ای
Agroindustrial Consolata را نيز به حالت تعليق درآورد. ش��ركت Copacol كه تعاونی ش��ناخته ش��ده ای است دربيانيه ای 
اظهار داش��ت هيچ اختاللی در فروش و صادرات جوجه وجود نداش��ته ، همچنين پيدا كردن مقدار آب غيرطبيعی در محصوالتشان را 

تكذيب كرد.

زندانیوجريمه3میلیونپوندیبهخاطرکالهبرداریتخممرغ

به گزارش Sky News رئيس شركتی در انگلستان به جرم شركت در كالهبرداری زندانی شد. او به فروشگاه ها و مشتريان به جای 
تخم مرغ های خانگی و طبيعی ، تخم مرغ های صنعتی می فروخت.

دادگاه Worcester Crown مطلع شد كه بيش از 100 ميليون تخم مرغ با برچسب تقلبی در فروشگاه های سراسر كشور در يك 
كالهبرداری 18 ماهه به فروش رسيده است.

Keith Owen طبق قانون دزدی در رابطه با كالهبرداری به  اتهام اقرار و به 3 سال حبس و بازپرداخت 3 ميليون پوند محكوم شد. 
در رابطه با حبس Owen ، قاضی ارشد Toby Hooper  گفت:  مدعی عليه از حسن نيت مردم سوء استفاده كرده است.

قاضی به او دس��تور پرداخت 250000 پوند، همچنين 12 ماه مهلت برای بازپرداخت 3 ميليون پوند مصادره ش��ده را داد و يا در غير 
اين صورت وی با 6/5 سال حبس مواجه خواهد شد.

قاضی شنيده بود  اوون داللی است كه از فرانسه و ايرلند تخم مرغ پرورشی و صنعتی وارد و به ساير تامين كننده ها عرضه می كرده 
و به دفعات مختلف به آنان گفته بود كه اين تخم مرغ ها خانگی ، طبيعی و بريتانيايی هستند و حتی بيان كرده بود كه اين تخم مرغ 

ها مطابق با استانداردهای رفاه امتياز غذايی می باشند.
به نوشته امور غذايی و كشاورزی ، كالهبرداری فوق الذكر بزرگترين مورد در اين زمينه بوده كه تاكنون به اداره محيط زيست ارجاع 

گرديده است.
در رابطه با رای بازداشت Rechard Jones بيان داشت: " به نظرم اين حكم پيام محكمی برای افراد در اين صنعت است".
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برگردان به فارسی : مرضیه جواهری یکتا، دانشجوی كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی  
) عضو بخش بازرگانی بین الملل كیمیا فام (
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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- نوع��ی التهاب و بيماری كبدی – پروتئين گوگرد دار كه بخش عمده 
اليه ش��اخی را تش��كيل می دهد.         2-مزرعه پروتئين س��ازی سلول     
3- از بيماريهای اس��ب – س��يكل دهنده       4-   اصطالحي التين بر 
درنده خويي   - مربوط به مغز ، مغزی      5- ساليانه در اصطالح علم – 
ماده ای برای شس��تن در قديم – هر آنچه مربوط به يد اس��ت.    6- زين 
ترك – نام ديگر بيماری  مشمش��ه  - تميزي نامرتب       7- از دس��ت 
دادن آب  بدن-     ساز شاكي         8-اصطالحی فرنگی برای » بی اثر 
كننده ها « - مايع حيات – قيمت  عرب   9- ليست     - سگ فرنگی – 
جراحی زايمانی       10- سمت چپ لشگر – باز نيست        11- واحد 
س��اختمانی كليه – حرارت دادن مس��تقيم ، كباب – از عناصر الزم برای 
بدن     12- جورابهاي فرنگي.- واحد طول دريايی – موش آزمايشگاهي     
13- آرامش يافتن     - خاك س��فالگری – لباس ش��نا       14- طوالنی 
ترين شب – از مواد بيهوشی     15- ديندار – افعی حيوانات – سياهی 

نيست. 

•  عمودی:

1- تدبي��ر – كوچ��ك       2- حش��ره زيب��ا – تورم مغ��ز       3- نيروی 
هوايی – گرم و س��رد فرنگی - 4- اس��تخوان درش��ت نی – مرغ فرنگی 
-  روي س��فيدي متالش��ي ش��ده    5- مربوط به يون     - مزرعه      - 
فراموشی6- پايان نامه – واردات نيست 7- جغد – جمع » ُدر«   8- دريای 
عرب – سرش��تی كه در هم سرش��ته شده است – از بی مهرگان – نفی 
ع��رب        9- » م��ن را « در ادبي��ات قديم – حرف دهن كجي – كاماًل 
وارد نيست    10-  نام علمي ا ندام كليه – مربوط به بينی        11- دز 
كاهيده – باكتری ميله ای – پايه و اس��اس    12- وارونه ش��ده اصطالح 
علم��ی ب��رای » حفره جدي��د « –باران فرنگ – مفتی كه درهم اس��ت.  
13- بيماری باكتريايی زئونوز با عامل »فرانسيس��ال توالرنيس « - عنصر 
تيروييدی – جواب مثبت -      14- آلت ها – سيس��تم سرمايش��ی و 
گرمايش��ی – لوله عبور غذا          15- مربوط به عصبی – مواد حاصل 

از تجزيه ناقص اسيدهای چرب و اسيد آمينه در بدن

جدول                                      
شماره10

)D.V.M(  طراح : دكتر حسن – م . جعفرزاده
كارشناس اداره كل دامپزشكی آذربايجان شرقی

پاسخ جدول شماره 9


