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د                                                                                                                   كتر ابراهیم مستجابی 
)قائم مقام مدیر عامل گروه دارویی كیمیا فام(
Dr.mostajabi@kimiafaamgroup.com

حلقه مفقوده 
در صنعت طیور کشور

ه  
قال

رم
س

از حدود نیم قرن پیش، مرغداری بصورت تجاری و صنعتی در 
کشور ما شروع شد و در این مدت نسبتاً طوالنی فراز و نشیب های 
زیادی را پشت سرگذاشته است و با حمایت های اولیه دولت و با 
همت و پش��تکار مرغداران، این صنعت بتدریج رشد چشمگیری 
نموده است. بطوریکه امروزه با اطمینان می توان گفت که صنعت 

مرغداری، یکی از رشته های مهم در تولید کشور است. 
خوش��بختانه در اوایل ش��روع مرغداری صنعتی و تجاری، در 
ده��ه چهل، روحیه همکاری و همفکری دس��ته جمعی در بین 
مرغداران بخوبی وجود داشت و با تفاهم خوب همدیگر را یاری 
می دادند، همین حس��ن تفاهمات در شروع این صنعت بود که 
منجر به تشکیل سندیکای مرغداران تهران و تعاونی ها گردید. 
ای��ن روح همکاری و تعاون و همت م��ردان باغیرت در مجموع 
س��بب گردید که در زمینه رشد صنعت مرغداری قدمهای اولیه 
بسیار موثری برداشته شد. بطوریکه مدتهاست در محافل مختلف 
مطرح می گردد که میزان س��قف س��رمایه گذاری در مجموعه  
حلقه های ضروری صنعت مرغداری کش��ور شاید بعد از صنعت 

نفت دومین صنعت می باشد. 
ارزش تولیدات س��الیانه صنعت مرغداری کشور در حدود 60 
هزار میلیارد ریال می باش��د، تولید 1/6 میلیون تن گوشت مرغ 
و 800 هزار تن تخم مرغ در س��ال ش��اید می تواند بهترین گواه 

بر این گفته ها باش��د.  با عنایت به اهمیت این صنعت ارزشمند 
برای کشور، ضرورت دارد که توجهات بایسته ای به این مجموعه 

شود. 
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است. تشکل های صنفی موجود در این صنعت، بر اساس تالش 
در جهت تامین نیازهای مختلف و مشترک اعضاء طراحی، برنامه 
ریزی و ایجاد نشده اند، بلکه براساس هماهنگی یکسری ارتباطات 
ب��ا دولت طراحی گردیده اند، در حقیقت بصورت یک سیس��تم 
اداری هس��تند نه بصورت عملیات و اجرایی فلذا عماًل درکارهای 
اصلی و اساس��ی مش��ترک در بین اعضاء فعالیتی را ندارند. البته 
نظام حاکم بر دس��تورالعمل های تش��کیل  تشکل های صنفی و 
اساسنامه های الگوئی و دیگر موارد مشابه، از ماهیت کار اجرائی 
و عملیاتی ش��دن  تش��کل ها فاصله  زیاد دارند. قصد ایرادگیری 
به فرد یا تش��کیالت خاصی نیس��ت، بلکه حفظ حاصل زحمات 
مرغ��داران بصورت منطقی و حتی حفظ منافع مصرف کنندگان 

مدنظر می باشد. 

بزبانی خیلی س��اده و روشن آنکه، وقت��ی هریک از مرغداران 
خ��ود به تنهائی برای خرید جوجه یک��روزه و خوراک مورد نیاز 
واحد مرغداری خود ش��خصا اقدام می نماید، بجهت آنکه میزان 
خریدها رقم های کوچکی هستند باالجبار  نمی توانند با قیمت 
مناس��ب و با کیفیت بهت���رو از دس��ت اول  تهی��ه کنند ولی 
وقتی 200 یا  100 واحد مرغداری دس��ت بدس��ت هم بدهند و 
اینگونه خریدهایشان را بصورت جمعی انجام  دهند، حتما از نظر 
کیفیت و قیمت به نفعش��ان خواهد شد. اگر این کارها را بهمین 
روال ادامه دهند، بتدریج  برایشان ملموس می شود که یک قدم 
ه��م باید فراتر روند و به فکر تولید جوجه و دان نیز می افتند. و 
ی��ا آنکه وقتی مرغداران هر کدام به تنهائی مرغ های خود را در 
پایان دوره ش��خصاً بفروش میرس��انند مسلما در قیمت فروش و 
در دریافت وجه آن نمی توانند  بدرس��تی حق و حقوق خود را 
بگیرند و باالجبار با واسطه و داللها باید کار کنند. ولی اگر چنانچه  
همان  گروه 200 یا  100 واحدی مرغداری که دست بدست هم 
داده اند، خود واح���دی را برای فروش و کشت��������ار و پخش 
مرغ های اعضایشان راه اندازی کنند، مسلماً هم قیمت واقعی مرغ 
بدست اعضاء خواهد رسید و هم مرغدار گرف�تار مشک�الت چک و 
سفته های برگشتی نخواهند شد و اگر مدتی باینصورت کار ادامه 
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خوشبختانه تقریبا تمامی حلقه های مرتبط با صنعت مرغداری 
و زیر س��اخت های الزم آن، در کشور ایجاد و تاسیس شده اند. 
حلقه مهم سرمایه گذاری ها در امر احداث سالن ها و واحدهای 
مرغ��داری بخوبی و در ح��د مطلوب انجام گردی��ده اند. از بعد 
بهداش��ت و س��المتی، عالوه بر رش��ته های مختلف دانشگاهی، 
رش��ته تربیت متخصصین بهداشت و مبارزه با بیماریهای  طیور 
نیز در دانش��گاهها ایجاد ش��ده اند که این خود دوام بیشتری به 

زیر ساخت های صنعت مرغداری می دهد. 
دیگر حلقه های ضروری این صنعت  نظیر احداث کارخانجات 
مختلف برای تولید خوراک، مکمل، کنسانتره و داروها و همچنین 
کش��تارگاههای صنعتی، سردخانه ها و بسته بندی، کارخانجات 
جوجه کش��ی و واحدهای مرغ مادر اح��داث و دایر گردیده اند. 
ناوگانهای حمل نقل برای حمل جوجه یکروزه، مرغ زنده، حمل 
گوش��ت مرغ و حمل خوراک طیور و بس��یاری از ضرورت های 
زیرس��اختی مورد نیاز صنعت طیور کشور همه ایجاد و تاسیس   

شده اند. 
ش��کر خدا همه این حلقه ها ی مهم و ضروری برای صنعت 
مرغداری در کشورمان درحد نیاز ایجاد و احداث شده اند، الحمدا.. 
این رش��ته از صنعت که از به هم  پیوس��تن همه این حلقه ها و 
دیگر حلقه هائی که اشاره شد، توانسته است رشد و ترقی خوبی 
را طی کرده باشد. البته الزم به ذکراست که هرکدام از این حلقه 
های تش��کیل دهنده ممکن اس��ت و در داخل خود با مشکالتی 
مواجه باش��ند و کارهایشان آنطور که باید بصورت خیلی عالی و 
رضایت بخش نباشند و حتی  مشکالت بنوعی مجموعه صنعت 
را نی��ز تحت تاثیر ق��رار دهد، از آنجا که ه��رکاری باید بتدریج 
اصالح و ارتقاء پیدا کند و هریک از حلقه های موجود خود باید 
تمهیداتی جهت رفع نواقص خود بیاندیشند. فعال در این مقوله 

وارد نمی شویم، بلکه به حلقه مفقوده می پردازیم. 
وقتی این همه امکاناتی که به لطف خدا و با حمایت دولت و 
ب��ا همت مردان کار مهیا گردیده اند را با وضع صنعت مرغداری 
در دیگر کشورهای موفق مقایسه می کنیم، معلوم می شود که 
ما یک حلقه از حلقه های ضروری  این  صنعت را بصورت اسمی 
و تشریفاتی داریم که باید به حلقه عملی و اجرائی تبدیل گردد. 
این حلقه معیوب ما پاس��خگوی انتظارات نیست و می توان آنرا 

مفقوده تلقی کرد. 

این حلقه مفقوده در صنعت مرغداری کشور و حتی در دیگر 
رش��ته های تولیدی در بخش دامداری، عبارتست از عدم وجود 
سیستم همکاری، تعاون و همیاری بطور واقعی و عملی اجرایی 
بی��ن تولیدکنندگان و در حقیقت بین پ��رورش دهندگان مرغ 



KIMIAFAAM

 1
2 

ره
شما

    
    

   9
0 

 -
ن 

ستا
تاب

یابد بتدریج همان گروه باین نتیجه 
می رسند که باید  پا را یک قدم فراتر بگذارند و 

به فکر ایجاد کشتارگاه، سردخانه، بسته بندی، پخش گوشت 
و ایجاد ارتباط با تعاونیهای مصرف و خریداران عمده خواهند افتاد 

و دست واسطه ها را  از این کارها کوتاه خواهند کرد و سود زحمات بخود 
مرغداران خواهد رسید و مصرف کنندگان نیز از این امر بهره خواهند برد. 

این ش��مائی که خیلی س��اده و روشن ذکر ش��د، نیازمند ایجاد یک فضای همکاری 
است. 

ایج��اد فضای مناس��بی که پرورش دهندگان طیور، دس��ت همکاری و همی��اری بهم بدهند و 
یک تش��کل صنفی مورد نظر را بوجود آورند، نیازمند اس��تفاده از تجارب، الگوها  و روش های موفق و 

امتحان شده می باشد. 
ایجاد این فضای ضروری در صنعت طیور کشور،نمی تواند  از کانال دستورالعمل ها  و اساسنامه های تیپ 

موجود و تفکرات حاکم شکل و قالب مورد نظر را پیدا کند، تمهیدات  و تفکرات دی�گری را می باید.  
این فضای ضروری در حقیقت از جوهر گرانبها و بی همتای اتحاد حاصل می گردد و در س��ایه  این اتحاد اس��ت 

که دیگران توانس��ته اند و ما هم خواهیم توانس��ت بخش اصلی مش��کالت  پرورش دهندگان را بطور اصولی پاس��خگو 
باش��یم. در کش��ورهائی که در زمینه صنعت مرغداری در جهان، حرفی  برای گفتن دارند، توانسته اند با رفع موانع، این 

رش��ته تولیدی را رش��د و ترقی بدهند و جزء کشورهای موفق بحساب می آیند. این کشورها توانسته اند نوع همبستگی، 
هم��کاری و تع��اون در بین پ��رورش دهندگان و دیگرحلقه های مربوطه ایجاد نمایند و سیس��تمی را پیاده کنند که به نام 
سیستم یکپارچه خدمات1 نامیده می شود. وقتی روش کار و مکانیسم اجرائی این سیستم را بررسی می کنید، احساس می 
کنید که قراردادی بین پرورش دهندگان و دیگر حلقه های صنعت طیور وجود دارد که عمال روح تعاون و همبستگی بر این 
قرارداد و برهمه اعضاء آن حاکم است و در سایه همین حسن تفاهمات و روحیه همکاری و صداقت و درستی حاکم بر روابط 

فیمابین آنها، همه امورات بخوبی پیش می روند. یک مثال کوچک شاید روشن کننده خیلی از مسائل باشد.

یک واحد مرغداری گوش��تی 24 هزار قطعه ای توس��ط یک خانم با س��ن باالی 55 سال به تنها ئی اداره می گردد. 
چون نیاز نیس��ت که این واحد  مرغداری بدنبال تهیه جوجه یکروزه به چند جا س��ربزند و آخر س��رهم معلوم نیست 
چ��ه کیفیتی از جوجه ها نصیبش گردد، نیاز نیس��ت این واح��د مرغداری بدنبال خوراک و مواد اولیه آن، بگردد و 
معلوم  هم نیس��ت که  چه کیفیتی از آنها   نصیبش ش��ود،   یا نیاز نیس��ت که در موقع آخر دوره برای فروش 
مرغها، واس��طه ها و خریداران متفرقه را پیدا کند و تازه معلوم نیس��ت که به چه مش��کالتی در قیمت و اخذ 

وجه گرفتار خواهد شد. 
اگر همه این کارها را خود مرغداری مجبور باشد که انجام دهد، همانطور که االن  ما مجبور هستیم 

آن موق��ع ی��ک واحد 24 هزار قطعه ای حداق��ل 5-4  نفر برای مجموعه این کارها نیاز دارد. در 
حالیکه در ش��رایط سیس��تم یکپارچه خدمات یک نفر  براحتی یک واحد را می چرخاند و 

در همه زمینه ها بهترین کیفیت هم برایش مهیا می شود. تعاون بمعنی واقعی یعنی 
همین امر، ما هم مجبور باین امر هس��تیم. بحث مفصلی است که در اینجا فقط 

اشاره ای به مطلب شد.
 به امید ش��کوفائی نتایج زحمات تمامی پرورش دهندگان دام 

باالخص در صنعت طیور کشور.

5 4
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حجم پودر در طی پرکردن کپس��ول یا پرس قرص خواهد ش��د. 
به منظور جلوگیری از بروز این چنین مش��کالت، اندازۀ ذره ای 
دارو و دیگر پودرها باید در طی فرموالس��یون مش��خص گردد تا 
از مش��کالت حین تولید جلوگیری به عمل آید. به دنبال تجویز 
(مرحل��ه چهارم)، دارو باید از ش��کل دارویی آزاد گردد و با یک 
س��رعت مطلوب وارد محیط مایع گ��ردد. این مرحله به چندین 
فاکتور بس��تگی دارد که یکی از آنها اندازۀ ذره ای اس��ت. هنگام 
تعیین اندازۀ یک جسم جامد تقریباً بزرگ به طور معمول سه بعد 
آن اندازه گیری می گردد، اما اگر همان جس��م بزرگ شکسته و 
آسیاب گردد و ذرات ریزی با سطوح متفاوت و نامنظم پدید آید، 
عماًل نمی توان برای این ذرات بیشتر از یک بعد تعیین کرد. به 
ای��ن دلیل یک ذرۀ جامد غالباً به صورت یک کره در نظر گرفته 
می شود و قطر آن کره اندازه گیری می گردد. تقسیم بندی اندازۀ    
ذره ای پودره��ا و الزام��ات مربوطه به آنها در س��اخت داروها در 

جدول 1 نمایش داده شده است.
توزیع اندازۀ ذره ای نیز از دیگر عوامل مهم در فرموالس��یون 
اش��کال داروی��ی جامد می باش��د. ی��ک جمعی��ت  ذره ای که 
ش��امل    کره هایی با ا بعاد مس��اوی می باشد، یک جمعیت تک 
س��ایز  می باش��د و خصوصیات آن  بر اس��اس یک قطر توصیف                      
می گردد. باتوجه به این که حضور ذرات با یک اندازۀ مساوی در 
یک جمعیت کاماًل بعید می باش��د، بنابراین بیشتر پودرها دارای 
ذراتی با قطرهای مختلف می باشند. به منظور نشان دادن توزیع 
اندازۀ ذره ای یک پودر ش��امل ذرات با قطرهای بسیار متفاوت، 
می توان اندازۀ ذره ای را به محدوده هایی از اندازه های مختلف 

تقسیم نمود.

اشکال دارویی جامد خوراکی1 از پر مصرف ترین اشکال دارویی 
می باشند. راحتی حمل، سهولت مصرف، ارزانی قیمت و پایداری 
فرآورده از مزایای این اشکال دارویی می باشد که شامل پودرها، 
گرانول ها،کپسول ها و قرص ها می شوند. اندازه ذرات ماده در 
یک فرآورده دارویی از مهمترین عوامل دستیابی به یک فرآورده 
داروی��ی مطلوب می باش��د. با نگاهی ب��ه دورۀ زندگی یک دارو 
درش��کل 1، در مرحلۀ اول و دوم  وقتی که دارو سنتز و فرموله 
می گردد، اندازۀ ذره ای مادۀ مؤثره و دیگر پودرهای موجود در 
فرموالسیون تعیین می گردند که تأثیر بسزایی برکارایی فیزیکی 

و فارماکولوژیکی فرآورده خواهند داشت.

                                               
شکل1: نمایش دورۀ زندگی یک دارو

ان��دازۀ  ذره ای در مرحلۀ تولید ف��رآوردۀ دارویی جامد تأثیر 
بسزایی دارد. وزن یک قرص و یک کپسول در حین تولید توسط 
پرشدن حجم معینی تعیین می گردد. بنابراین هر عاملی که پر 
شدن یکنواخت این حجم را تغییر دهد، وزن قرص و یا کپسول را 
تغییرخواهد داد و در نتیجه یکنواختی محتوی دارویی فرآورده نیز 
تغییر خواهد کرد. پودرهای با اندازۀ ذره ای متفاوت، ازخصوصیات 
جریان و انباشتگی متفاوتی برخوردار هستند و این منجر به تغییر 

 
   

   

ساخت دارو         فرموله کردن دارو            سنتز دارو

تجویز دارو               دارو در بدن         خارج شدن دارو از بدن

1 - Oral Solid Dosage Form

pharm.D گرد آوری و تنظیم: دكتر مریم ربیعی
                                                                                 ) مدیر تولید و عضو R&D كیمیا فام(
Dr . rabiei@kimiafaamgroup.com
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روشهایسنجشاندازۀذرهای:
به منظور به دس��ت آوردن قطره��ای معادل برای بیان اندازۀ     
ذره ای یک جمعیت پودری، الزم است که ابتدا یک آنالیز 

اندازه ای با استفاده از یک یا چند روش مختلف انجام گردد:
1. روش الک کردن

2. روش میکروسکوپی
3. روش ناحیۀ حساس جریان الکتریکی2 

4. روش تفرق نور لیزر
5. روش رسوب کردن (سدیمانتاسیون)

1-روشهایالککردن
در روش الک کردن به یک توری بافته شده یا سوراخ شده و 
یا الکتروفرم شده از جنس برنج یا فوالد که قطر سوراخ های آن 
کاماًل معلوم می باش��د، نیاز اس��ت و این توری یک سد فیزیکی 

برای عبور ذرات می باشد.

2-روشهایمیکروسکوپی
درمیکروس��کوپ ن��وری ذرات به ص��ورت تصادفی در جهات 
مختلف  قرار گرفته اند و اندازه گیری روی تصاویر دو بعدی آنها 
انجام می ش��ود. در روش میکروس��کوپ نوری تصاویر دو بعدی 

ذرات، بر طبق قطر معادل دلخواه، اندازه گیری می شوند.

3-روشناحیۀحساسجریانالکتریکی
دراین روش سوسپانس��یون حاوی ذرات از میان یک س��وراخ 
که در وس��ط یک کریس��تال یاقوت به وجود آمده اس��ت، عبور 

می کنند.

 کریس��تال یاقوت در داخل دیوارۀ یک لولۀ شیش��ه ای توخا لی 
ق��رار گرفت��ه و الکترود هایی در دو طرف س��وراخ قرار دارند که 
اطراف آن را محلول الکترولیت احاطه کرده است. عبور یک ذره 
از میان س��وراخ و از بین الکترودها باعث می ش��ود که به اندازۀ 
حجم ذره، ازحجم الکترولیت قرارگرفته بین دوالکترود کاس��ته 
ش��ود و یک تغییر درمقاومت الکتریکی بین الکترودها به وجود 
آید. این تغییر در مقاومت کاماًل متناس��ب اس��ت با حجم ذره و 
تغیی��ر درمقاومت بین دو الکترود ب��ه صورت یک پالس ولتاژی 
ظاه��ر م��ی گ��ردد.     پالس هایی که در مح��دوده های از قبل 
کالیبره ش��ده قرار بگیرند، درواقع اندازه های ذره ای متفاوتی را 

ثبت می نمایند.

4-روشهایتفرقنورلیزر
 اندازه گیری دراین روش براس��اس برخ��ورد نور لیزر با ذرات 
کوچ��ک و یا بزرگ می باش��د. برای ذراتی که بس��یار بزرگتر از 
طول موج نورهس��تند، هر گونه برخورد آ نها با یک ش��عاع  نور 
باع��ث تفرق به ص��ورت یک تغییر کوچک در زاویۀ تابش آن نور 
می گردد. در اثر برخورد با ذرات، الگوهای تفرق ایجاد می گردد 
که فواصل آنها از مرکز متناسب است با قطر ذره ای که آن الگوی 

خاص را ایجاد کرده است.

5-روشهایرسوبکردن)سدیمانتاسیون(
روش ه��ای آنالیز اندازۀ ذره ای توس��ط روش رس��وب کردن 
به دو دس��تۀ اصلی تقس��یم می ش��وند: یک دس��ت��ه براساس                
ان��دازه گیری ذرات در ناحیۀ نگهداری و دس��تۀ دوم بر اس��اس                    
اندازه گیری در ناحیۀ غیر نگهداری می باشد. یک مثال از روش 
اندازه گیری در ناحیۀ غیر نگهداری روش پی پت است که دراین 
روش حجم معینی از یک سوس��پا نسیون در زمان های مختلف 
کش��یده  می ش��ود و تفاوت غلظتها، در هر بارا ندازه گی����ری      

می گردد.
روش دوم اندازه گیری ذرات براس��اس رسوب کردن، استفاده 
از روش ناحیۀ نگهداری می باشد. یکی از متداول ترین روشهای 
نگهداری اس��تفاده از ترازوی رس��وب گذاری است. در این روش 
ذرات سوسپانسیون روی صفحۀ ترازو رسوب کرده و افزایش وزن 

ناشی از رسوب در برابر زمان ثبت می گردد. 

6-اهدافکاهشاندازۀذرهای
با توجه به اهمیت کنترل اندازۀ ذره ای برخی از اهداف کاهش 
اندازۀ ذره ای از قبیل تس��هیل برخی از عملیات داروسازی مانند 
مخلوط کردن و یا خش��ک کردن، تس��هیل عم��ل عصاره گیری 
و همچنی��ن تس��هیل حم��ل و نقل و جابجایی ب��ا کاهش حجم          

توده ای مواد به وضوح آشکار می گردد.

7-روشهایکاهشاندازۀذرهای
روش ه��ای مختلفی برای کاهش ان��دازۀ ذره ای وجود دارد، 
اما می توان تجهیزات آس��یاب کردن را بر طبق اس��اس کار آنها 
طبقه بندی نمود. روش های برشی3، روش های متراکم سازی4، 
روش های ضربه ای5، روش های سایش��ی6 و روش��های مخلوط 
سایشی و ضربه ای ازروش های رایج برای کاهش اندازۀ ذره ای 

می باشد.
در اینج��ا ب��ه بررس��ی برخ��ی از خصوصی��ات، مزای��ا و معایب           

فرآورده های جامد خوراکی می پردازیم.

جدول 1 : تقسیم بندی اندازۀ ذره ای پودرها در داروها

2 - coulter counter                      5 - impact methods  

 3 - cutting methods                          6 - attrition methods  

4 -  compression methods
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3.روش سایشی11 : دراین روش توسط مخلوط کردن پودرها در 

شکل 2: نمایش شماتیک تبدیل پودر به اشکال دارویی مختلف

هاون مواد با قدرت چسبندگی بیشتری با هم مخلوط می شوند.
4.روش غلط��ان12 : درای��ن روش م��واد در ظ��رف بزرگ��ی ب��ه 
وس��یلۀ موت��وری ک��ه حرکت چرخش��ی ایجاد می کن��د با هم                  

مخلوط می گردند.
5.روش ب��ا اس��تفاده ازاس��پاتول13 : در ای��ن روش پودره��ا در 
مق�ادیرخ�یلی کم ب�دون کاه�ش اندازۀ ذره ای با هم مخ�لوط   

می گردند.

• انواعپودرهایدارویی
1.پودرهای توده ای14 : مورد اس��تفاده برای داروهای غیر سمی 

با دوزهای باال
2.پودره��ای منقس��م ش��ده15 : م��ورد اس��تفاده ب��ه ص��ورت                      

بسته بندی های جداگانه (ساشه)
3.پودرهای گردی16 : مورد استفاده برای مصارف خارجی

4.پودرهای استنشاقی: مورد استفاده برای استنشاق دارو ازطریق 
بینی مثل داروی   sodium cromoglycate (ضدآلرژی).

الزم به ذکراس��ت ک��ه پودرهایی مثل پودره��ای آنتی بیوتیک 
خوراک��ی و پودره��ای تزریق��ی بای��د قب��ل از مصرف ب��ا آب یا           
حالل های توصیه ش��ده توسط سازنده به شکل محلول درآمده 

و سپس مصرف گردند.

2-گرانولها
گرانوله��ا از به هم چس��بیدن ذرات پودرها به وجود می آیند. 
اندازۀ ذره ای آنها از پودرها بزرگتر بوده و از قابلیت ریزش باالتری 
برخوردارمی باش��ند. ان��دازۀ ذره ای گرانول ها در محدودۀ 850 
میکرومتر (الک ش��ماره 20) تا 75/4 میلی متر (الک شماره 4) 

قرار می گیرد و شکل ظاهری آنها نامنظم می باشد.

9 8

• پودرها7وگرانولها8:
1-پودرها

پودرها ذرات ریز یک مادۀ دارویی هستند که فعالیت خاصی 
بر روی آنها انجام نگرفته است و عالوه بر مصرف به شکل اصلی 
دارویی از آنها در س��اخت دیگر اش��کال دارویی از قبیل پمادها، 
کرم ها، شیاف ها و غیره نیز استفاده می گردد (شکل 2). برای 
مص��ارف خوراکی معموالً پودرها را ب��رای مصرف، در مایع حل   
م��ی کنن��د. از معایب ای��ن روش مصرف می ت��وان عدم امکان 
پوش��اندن طعم دارو و عدم حفاظت دارو در برابر عوامل ناپایدار 
کننده مثل رطوبت و اکسیژن را نام برد. همچنین پودرهایی که 
هیدروفوب هستند و تمایل زیادی به آب ندارند را نمی توان به 

راحتی در آب حل نمود. 

• مزایایپودرها
1.قابلیت بلع آسان تر در مقایسه با بقیۀ اشکال دارویی جامد

2.افزایش پایداری و عمر قفسه ای دارو
3.فرم آسان تجویز دارو مخصوصاً در مقادیر زیاد

4.افزای��ش س��رعت انحالل و جذب در مقایس��ه ب��ا قرص ها و 
کپسول ها

5.س��هولت مصرف در بسیاری از حفرات بدن مثل حفرۀ دندانی 
و بینی

6.توانایی تبدیل به اشکال دارویی دیگر مثل کپسول، قرص، پودر 
مخلوط در آب، پودرهای استنشاقی و غیره 

• معایبپودرها
1.نامشخص بودن روش صحیح مصرف برای بیماران (در صورت 

موجود نبودن دستور صحیح مصرف)
2.دشوار بودن پوشاندن طعم بد و تلخ دارو

3.دش��واری محافظ��ت از داروهای حس��اس ب��ه رطوبت و مواد 
معطر

4.مناس��ب بودن ای��ن فرم دارویی ب��رای داروهایی که در معده 
غیرفعال می گردند

5.حمل و نقل دشوار (پودرهای با حجم زیاد یا توده ای)

• بهبودجریانریزشپودرها
1.تغییر در اندازه و توزیع ذرات
2.تغییر در شکل و ظاهر ذرات

3.تغییر در نیروهای سطحی
4.کنترل رطوبت

5.اضافه کردن افزودنی های مناسب یا مواد جانبی جهت ریزش 
بهتر پودر درفرموالسیون

• مخلوطکردنپودرها
 براس��اس طبیعت مواد تشکیل دهندۀ پودرها، مقدار پودرها 
و تجهیزات در دسترس، روشهای گوناگونی برای مخلوط کردن 
آنها و اطمینان حاصل نمودن از توزیع یکنواخت مادۀ مؤثره در 

فرموالسیون وجود دارد.
1.روش هندس��ی 9: دراین روش داروی مؤثره که ازآن به میزان 
خیلی کم در فرموالس��یون استفاده می شود بصورت یکنواخت 

در پودر حامل پخش می شود.
2.روش غربال کردن10 : تولید پودرهای نرم و س��بک با استفاده 

از الک کردن.
                   

  7 -Powders                      10 -Sifting                  13 -Spatulation             16 - Dusting Powders

  8 -Granules                     11 -Trituration           14 -Bulk Powders

9 -Geometric                    12 -Tumbing                15 -Divided Powders
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استاناردبیل:ادیبهشتماه1390
چهارمی�نجلس�هگردهماییگروهداروی�یکیمیافام
با ش��رکت 85 نفر از کلینیس��ین ها و متخصصین بهداش��ت و 
بیماریهای طیور اس��تانهای غربی کش��ور در روزهای 23 و 24 
اردیبهشت ماه سال 1390 با حضور اساتید دانشگاهها در سالن 

کنفرانس اترک واقع در سرعین اردبیل برگزار شد.
شرکت کنندگان در زمینه مسائل علمی و فنی بصورت طرح 
س��واالت و اع��الم نظرات با همدیگر تبادل نظ��ر کردند و اثرات 
ش��رایط مختلف پرورش طیور در سالمتی و بهداشت واحدهای 
تولیدی و اعمال روش��های مناسب در این زمینه را مورد کاوش 

قرار دادند.

ام��روزه پیچیدگی های زیادی که در عوامل متعدد پرورش و 
بهداش��ت طیور وجود دارد، همچنین تنوع زیادی که در اجرای 
امنیت زیستی  باید بخوبی مورد توجه و اجرا قرار گیرد، مسائل 
پیچیده ای که در زمینه های واکسن و واکسیناسیون وجود دارند، 
موارد بسیار مهمی که در اعمال قرنطینه ها، ضدعفونی کننده ها و 
غیره باید در نظر گرفته شوند و باالخره نکات ضروری فراوانی که 
در بهداشت و سالمت طیور اثر می گذارند، ای�جاب می نماید که 
با برنامه ریزی مناسب و زمان بندی شده کلینیسین های مناطق 
مختلف کشور با حضور اساتید فن در مورد مسائل علمی و فنی 
و نیز مش��کالت ج�اری خود، راهکارهای اصالح و پیشنهاد ها با 
هم تبادل نظر کنند. ابراز رضایت و اشتیاق شرکت کنندگان در 
این همایش دلیل بر احس��اس نیاز نسبت به برگزاری این گونه 

گردهمایی ها می باشد.
در ضمن سخنرانیهای علمی که توسط آقای دکتر بزرگمهری، 
اس��تاد محترم دانشگاه و آقای دکتر صالحی قمی صورت گرفت، 
س��وال های زیادی مطرح گردید که توسط اساتید محترم پاسخ 
داده ش��د. حضور آقای دکتر فیضی استاد دانشگاه تبریز و آقای 
دکتر رامین نجفی استاد دانشگاه اورمیه نیز در پر بارشدن بحث 

کمک شایانی داشت. 

ب��رای اط��الع همکاران گرامی در ذیل ب��ه خالصه ای از فقط 
چندسوال و جواب نمونه مطرح شده اشاره می کنیم:

سوال1( لطفا در مورد بروز بیماری نیوکاسل و روشهای پیشگیری 
از آن توضیح بفرمائید.

پاسخ: امکان این که در برنامه واکسیناسیون بیماری نیوکاسل 
وحدت رویه باش��د وج��ود ندارد و بر اس��اس منطقه و درگیری 
بیماریهای ش��ایع هر منطقه پروس��ه پیشنهادی متفاوت خواهد 
بود. روش تجویز هر نوع واکس��ن و زمان تجویز طبق اصول کلی 
بیان ش��ده در کتب علمی مرجع می باشد. اصولی چون استفاده 
از واکس��ن ها با حدت پائین در سنین ابتدائی زندگی جوجه ها 
و ت��داوم آن با واکس��ن هائی با حدت باالت��ر در طول دوره بیان 

شده است.
سوال2(علت افزایش بیماریMS,MG  در گله های مرغ مادر 

و اثرات آن بر پرورش مرغ گوشتی چیست؟

 گزارشی از چهارمین و پنجمین
گردهمایی علمی و فنی
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پاس�خ:علت آن هنوز به طور کامل مش��خص نشده است ولی 
فرضیه موجود بر این اس��ت که علت آن مصرف فراوان واکس��ن

MS  درگل��ه های مرغ مادر و عدم و یا کاهش مصرف داروهای 
ضد مایکوپالسمائی می باشد که باعث می شود میزان بار باکتری 

در محیط افزایش یابد.
س�وال3(تیتر MS در گله گوش��تی با توجه به واکسیناسیون 

گله مادر چه میزان می باشد؟
پاسخ:بر اساس گفته محققین سازنده واکسن، واکسن MS در 
قس��مت های فوقانی دستگاه تنفسی تکثیر می یابد و به نواحی 
پائین دس��تگاه تنفس��ی به علت باال بودن دما و اینکه واکس��ن 
موتانت حس��اس به حرارت می باشد کمتر نفوذ می کند. مکان 
حضور واکس��ن MS دقیقا درجائی است که سایت های باکتری 

توسط واکسن اشغال شده است.
واکس��ن MS-H در دمای 33 درجه رشد می کنند. این بدین 
معنا نیست که در 17 درجه رشد نمی کند ولی نکته قابل توجه 
منحنی رشد آن است که دز آلودکننده ای را ایجاد نمی کند. ولی 
اگر به کیسه هوائی برسد چون کیسه هوائی به تخمدان نزدیک 

است احتمال رسیدن میکروارگانیزم به تخم مرغ وجود دارد.
تیتر جوجه یک روزه مالک خوبی برای سنجش میزان ایمنی در 
برابر بیماری نمی باش��د و نمی توان بین تیتر ایمنی و آلودگی 
از نظر س��رولوژیک تفکیک قائل ش��د مگر به روشهای مولکولی 
همچون PCR  از طرفی تیتر MS جوجه ناشی از ایمنی مادری 
ت��ا 3 هفتگی کاهش خواهد یافت ولی در صورتی که آلودگی با 
میکروارگانی��زم مولد بیماری موجود در مزرعه صورت بگیرد که 
تیتر حاصله نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه افزایش می یابد.

س�وال4( آی��ا ام��روزه در ایران بررس��ی هایی جه��ت ارزیابی         
س��ویه های برونش��یت عفونی موجود در ایران ص��ورت گرفته 
اس��ت؟ و آیا استفاده از س��ویه های واکسن رایج جوابگو خواهد 

بود یا خیر؟
پاسخ: سویه غالب موجود در ایران 4/91 می باشد ولی با توجه 
به بررس��ی های صورت گرفته که هنوز به قطعیت نرسیده است 
در دو استان اصفهان و تهران احتمال حضور سویه شبیه با سویه 

برونشیت اروپای شرقی وجود دارد.
واکس��ن 4/91 در برنامه واکسیناس��یون حتما باید مورد مصرف 
قرارگی��رد ول��ی به طور ثانویه نه اولیه! واکس��ن H120 در یک 

روزگی معموال مصرف می شود.
باید ذکرش��ود که برخی واکسن ها چه بیماری درمنطقه حضور 
داش��ته باشد چه نداشته باشد باید مصرف شود که از این دسته 

واکسن ها می توان به واکسن گامبورو اشاره نمود. 

س�وال5(عوام��ل اث��ر گ��ذار ب��ر واکسیناس��یون در گله چه                 
می تواند باشد؟ 

پاس�خ:عواملی همچون نحوه نگهداری واکسن و رعایت شرایط 
دمائی مورد نیاز، همچنین طریقه انتقال    واکس��ن ها و طریقه 
انجام واکسیناس��یون در س��طح گله و همچنین عوامل محیطی 
اث��ر گذار بر پرنده و سیس��تم ایمنی آن و نی��ز عوامل مدیریتی           
می توانند بر واکسیناسیون موثر باشند. همچنین حجم و غلظت 
آب، مواد معدنی موجود در آن، دوز به کارگیری واکس��ن در اثر 

بخشی آن مهم می باشند.

سوال6( در مورد بیماری نیوکاسل و واکسیناسیون آن و انتشار 

آن توضیح بدهید .
پاسخ:درانتشار بیماری نیوکاسل، پرندگان آبزی و پرندگان زینتی 
و خانگی حائز اهمیت می باش��د به طوری که نش��ان داده شده 
طوطی تا 2 س��ال می تواند در انتش��ار بیماری نیوکاسل حائض 
اهمیت باش��د. در طوطی و کبوتر عالئم بیشتر به صورت عصبی 
دیده می ش��ود. همچنین در درگیری های گله جهت شناسائی 
ویروس لنتوژنیک و ولوژنیک نمونه گیری از مغز و حضور ویروس 
در این ناحیه مفید می باش��د. همچنین در بررس��ی آنتی بادی 
بیم��اری تمامی آنتی بادی ها به ج��ز SN  کمتر از 8  ماه دوام 
دارند ولی  آنتی بادی های آزمایش SN تا 12 ماه در بدن باقی 
می ماند. همچنین پیرامون حضور اردک و س��ایر پرندگان آبزی 
در ش��الیزارهای برنج و انتقال بیماری از طریق این آب به طیور 

بومی و نهایتا مزارع موجود در منطقه اشاره شد.

استانیزد:خردادماه1390
پنجمینگردهماییعلمیگروهداروییکیمیافام

 با ش��رکت بیش از 60 نفر از کلینیس��ین ها و مسئولین فنی 
واحدهای بزرگ مرغداری روز پنج ش��نبه پنجم خرداد ماه سال 
جاری در سالن فرهنگیان شهر یزد، در حضور آقای دکتر سعید 
چرخکار استاد دانشگاه علوم و فن آوری و جناب آقای دکتر حداد 
زاده مدیر کل محترم دامپزشکی استان یزد و همچنین آقای دکتر 

امراللهی ریاست نظام دامپزشکی استان یزد برگزار گردید.
در این گردهمایی پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید، در ابتدا 
آقای دکتر ابراهیم مستجابی قائم مقام مدیر عامل گروه دارویی 
کیمیاف��ام ضمن عرض خیر مقدم به حضار از حضور آقای دکتر 
چرخکار و مدیر کل محترم دامپزشکی و ریاست نظام دامپزشکی 
استان یزد تشکر و قدردانی کردند. ایشان اعالم داشتند که گروه 
دارویی کیمافام با برگزاری سمینارهای متعدد در استانهای کشور 
با همکاری اساتید مجرب دانشگاهی و با حضور مسئولین محترم 
بخش دولتی و بخش خصوصی درصدد پیش��برد اهداف علمی و 
فنی بوده و ارتقاء سطح اهداف ملی و فرهنگی در صنعت پرورش 

طیور را مد نظر دارد.

آقای دکتر حداد، مدیریت کل دامپزش��کی استان یزد در طی 
بیاناتی اعالم نمودند که هر یک از اجزاء صنعت پرورش طیور باید 
هماهنگ و منس��جم عمل نمایند تا نتیجه مطلوب بدست آورند. 
هرگاه بطور س��لیقه ای و انفرادی عمل ش��ود، تبعات و مشکالت 
پیچیده ای ایجاد خواهد ش��د. ایش��ان گرایش به طرف تعاون و 
پی ریزی تشکلهای منسجم گروهی را از مهمترین نیازها توضیح 
دادند. س��خنان ارزش��مندی بود که امیدواریم جرقه درستی در 

ذه��ن حاضرین برای جلوگیری از پراکندگی و ایجاد تش��کلهای 
اصولی زده باشد.

آقای دکتر بهزاد نجار صادقی، از کارشناس��ان خبره ش��رکت 
کیمیاف��ام، ب��ه اختص��ار در ارتباط ب��ا رعایت بیوس��کیوریتی و 
چگونگی ارتقاء سطح بهداشت در مزارع پرورش طیور به منظور 
پیشگیری از ورود عوامل بیماریزا و نیز کاربرد محصوالت شوینده 
و ضدعفونی کننده شرکت کیمیافام با ارائه برنامه مدون ضدعفونی 
مزرعه، سالنها و تجهیزات در طی یک دوره پرورش و فوائد کیفی 

و اقتصادی مترتب بر آن پرداختند.
جناب آقای دکتر سعیدچرخکار سخنرانی مبسوطی در زمینه 
مشکالت و معضالت صنعت پرورش طیور و در رابطه با سیستم 
تنفس��ی طیور و حساس��یتهای آن و چگونگ��ی راه یابی عوامل 
بیماریزا از این طریق و ظرفیت باالی تنفسی در پرندگان همراه 
ب��ا عوامل بیماریزا و س��ایر عوامل مضر محیط��ی بهمراه تراکم 
محیطه��ای پرورش و عوامل اصل��ی درگیری و واگیری و تلفات 
طیور در پرورش صنعتی مطرح نمودند و عوامل اکسیژن و رطوبت 
محیط را از دیگر عوامل مهم در این زمینه ذکر کردند. تش��ریح 
سیستم ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی در پرندگان و اختالف 
فیزیولوژی دستگاه تنفس بدن طیور با پستانداران، سدهای دفاعی 
بدن طیور و عوامل تضعیف کننده و از بین برنده سدهای دفاعی 

دستگاه تنفسی طیور بخش دیگری از بیانات ایشان بود.
در رابطه با عوامل مختلف موثر در تقویت یا تضعیف سیستم 
ایمن��ی طیور و رعایت بهداش�����ت در مزارع پ��رورش مطالب 
ارزنده ای را مطرح کردند و در نهایت به مساله بیماری نیوکاسل 

پرداختند.
پس از بیانات ایش��ان در ادامه همایش به ش��رکت کنندگان 
فرصت داده شد تا سواالت خود را مطرح فرمایند. سواالت زیادی 
مطرح و جواب داده ش��د که برای اط��الع خوانندگان گرامی به 
تعدادی از سواالت بهمراه پاسخهای ارائه شده اشاره می کنیم:

س�وال1( آیا استفاده از واکس��ن در مقابله با بیماری نیوکاسل 
ضرورت داشته و شرایط آن به چه صورت است؟

پاس�خ:چنانچه منطقه متراکم باشد اس��تفاده از واکسن سویه 
هیچنر B1  در روزهای 8-6 به صورت قطره چش��می و واکسن 
دوم با فاصله زمانی 8-7 روز با واکس��ن الس��وتا یا کلون سی به 
ش��رط س��الم بودن گله و واکسن س��وم به فاصله 10/14 روز با 
واکسن السوتا یا کلون سی مشروط به سالمتی گله مجدداً تاکید 
داش��تند که این برنامه در مناطق متراکم با آلودگی باال توصیه 
می شود ولی چنانچه منطقه متراکم نبوده و میزان آلودگی باال 
نباشد واکسیناسیون اول در روز 12-10 با واکسن سویه هیچنر 
B1 و واکسن دوم در روز 22-18 با واکسن السوتا و نیاز به تکرار 
واکس��ن سوم نیس��ت. ضمناً تاکید می شود هرچه گرد و غبار و 
ذرات معلق در هوا بیش��تر باشد امکان و احتمال انتقال ویروس 

نیوکاسل در منطقه بیشتر خواهد بود.

سوال2( اگر گله با بیماری نیوکاسل درگیر شده باشد، آیا تجویز 
واکسیناسیون الزم و موثر است یا خیر؟

پاس�خ:مهمترین اصل پی گیری برنامه ریشه کنی نیوکاسل به 
فرم حاد می باشد و در صورت درگیری گله با بیماری و چنانچه 
بیماری در مراحل اولیه تش��خیص داده ش��ود تجویز واکسن به 
شکل اس��پری در صورت عدم وجود عالئم تنفسی موثر و مفید 
خواهد بود چرا که با تاثیر و تقویت سیس��تم ایمنی س��لولی از 

انتقال جلوگیری و از شدت بیماری می کاهد ولی در اواخر بیماری 
و بخص��وص در فرم عصبی – تنفس��ی به علت انتش��ار ویروس، 

واکسیناسیون موثر نخواهد بود.

س�وال3( آیا با اس��تفاده از ضدعفونی کنن��ده های آب، دان و 
هوا مثل نانوس��یل می توان کلیه میکروارگانس��یمهای مضر را از 

بین برد؟
پاس�خ: عوامل متعددی به غی��ر از آب، دان و هوا نیز در انتقال 
آلودگی و عوامل بیماریزا در سطح مزارع پرورشی مطرح هستند 
و تنها با اس��تفاده از مواد ضدعفونی کننده نمی توان آلودگی را 
بط��ور کام��ل و صد در صد از بین برد. رعایت فاصله منابع آب از 
فاضالبها و نیز ضدعفونی تجهیزات و وسایل حمل و نقل و پرسنل 

نیز اهمیت زیادی دارد.

سوال4(آیا تجویز واکسن نیوکاسل در طیور تخمگذار در سن 
45-30 روزگی الزم است یا خیر؟

پاس�خ:در مناطق آلوده و در دوره تولید به ش��رط س��الم بودن 
گله مفید است.

سوال5( آیا مصرف آنتی بیوتیکها در واحدهای پرورش در هفته 
اول توصیه می شود یا خیر؟

پاس�خ:چنانچه سالن از شرایط خوب جریان هوا، دما و رطوبت 
برخوردار باش��د و گرد و غبار هم وجود نداشته باشدقطعاً درمان 

باید صورت گیرد.

س�وال6( آیا در پرورش طیور گوش��تی سیس��تم قفس توصیه 
می شود؟

پاس�خ:با توج��ه به اینکه در این سیس��تم گ��رد و غبار حذف            
می ش��ود و تماس طیور با بستر از بین می رود مفید خواهد بود 
ولی به ش��رط اینکه با توجه به باال رفتن تراکم در واحد س��طح، 

میزان تهویه و جریان هوا مناسب و مطلوب باشد.

سوال7( آیا آب پاشی در سالن ها جهت تنظیم رطوبت مشکلی 
ایجاد می کند؟

پاس�خ:چنانچه آب پاش��ی باعث خیس شدن بیش از حد بستر 
نش��ود و رش��د باکتریهای هوازی را افزایش ندهد مشکلی ایجاد 
نخواه��د کرد و مانعی ندارد. در ضمن در صورت درگیری گله به 
بیماریهای ویروس��ی افزایش دمای س��الن به میزان 2-1 درجه 
س��انتی گراد می تواند مفید باش��د. در هر صورت ایجاد ش��رایط 
مناسب جهت راحتی پرنده ضروری است، چرا که در این صورت 

پرنده رشد و تولید مناسبی خواهد داشت.
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پاس�خ:علت آن هنوز به طور کامل مش��خص نشده است ولی 
فرضیه موجود بر این اس��ت که علت آن مصرف فراوان واکس��ن

MS  درگل��ه های مرغ مادر و عدم و یا کاهش مصرف داروهای 
ضد مایکوپالسمائی می باشد که باعث می شود میزان بار باکتری 

در محیط افزایش یابد.
س�وال3(تیتر MS در گله گوش��تی با توجه به واکسیناسیون 

گله مادر چه میزان می باشد؟
پاسخ:بر اساس گفته محققین سازنده واکسن، واکسن MS در 
قس��مت های فوقانی دستگاه تنفسی تکثیر می یابد و به نواحی 
پائین دس��تگاه تنفس��ی به علت باال بودن دما و اینکه واکس��ن 
موتانت حس��اس به حرارت می باشد کمتر نفوذ می کند. مکان 
حضور واکس��ن MS دقیقا درجائی است که سایت های باکتری 

توسط واکسن اشغال شده است.
واکس��ن MS-H در دمای 33 درجه رشد می کنند. این بدین 
معنا نیست که در 17 درجه رشد نمی کند ولی نکته قابل توجه 
منحنی رشد آن است که دز آلودکننده ای را ایجاد نمی کند. ولی 
اگر به کیسه هوائی برسد چون کیسه هوائی به تخمدان نزدیک 

است احتمال رسیدن میکروارگانیزم به تخم مرغ وجود دارد.
تیتر جوجه یک روزه مالک خوبی برای سنجش میزان ایمنی در 
برابر بیماری نمی باش��د و نمی توان بین تیتر ایمنی و آلودگی 
از نظر س��رولوژیک تفکیک قائل ش��د مگر به روشهای مولکولی 
همچون PCR  از طرفی تیتر MS جوجه ناشی از ایمنی مادری 
ت��ا 3 هفتگی کاهش خواهد یافت ولی در صورتی که آلودگی با 
میکروارگانی��زم مولد بیماری موجود در مزرعه صورت بگیرد که 
تیتر حاصله نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه افزایش می یابد.

س�وال4( آی��ا ام��روزه در ایران بررس��ی هایی جه��ت ارزیابی         
س��ویه های برونش��یت عفونی موجود در ایران ص��ورت گرفته 
اس��ت؟ و آیا استفاده از س��ویه های واکسن رایج جوابگو خواهد 

بود یا خیر؟
پاسخ: سویه غالب موجود در ایران 4/91 می باشد ولی با توجه 
به بررس��ی های صورت گرفته که هنوز به قطعیت نرسیده است 
در دو استان اصفهان و تهران احتمال حضور سویه شبیه با سویه 

برونشیت اروپای شرقی وجود دارد.
واکس��ن 4/91 در برنامه واکسیناس��یون حتما باید مورد مصرف 
قرارگی��رد ول��ی به طور ثانویه نه اولیه! واکس��ن H120 در یک 

روزگی معموال مصرف می شود.
باید ذکرش��ود که برخی واکسن ها چه بیماری درمنطقه حضور 
داش��ته باشد چه نداشته باشد باید مصرف شود که از این دسته 

واکسن ها می توان به واکسن گامبورو اشاره نمود. 

س�وال5(عوام��ل اث��ر گ��ذار ب��ر واکسیناس��یون در گله چه                 
می تواند باشد؟ 

پاس�خ:عواملی همچون نحوه نگهداری واکسن و رعایت شرایط 
دمائی مورد نیاز، همچنین طریقه انتقال    واکس��ن ها و طریقه 
انجام واکسیناس��یون در س��طح گله و همچنین عوامل محیطی 
اث��ر گذار بر پرنده و سیس��تم ایمنی آن و نی��ز عوامل مدیریتی           
می توانند بر واکسیناسیون موثر باشند. همچنین حجم و غلظت 
آب، مواد معدنی موجود در آن، دوز به کارگیری واکس��ن در اثر 

بخشی آن مهم می باشند.

سوال6( در مورد بیماری نیوکاسل و واکسیناسیون آن و انتشار 

آن توضیح بدهید .
پاسخ:درانتشار بیماری نیوکاسل، پرندگان آبزی و پرندگان زینتی 
و خانگی حائز اهمیت می باش��د به طوری که نش��ان داده شده 
طوطی تا 2 س��ال می تواند در انتش��ار بیماری نیوکاسل حائض 
اهمیت باش��د. در طوطی و کبوتر عالئم بیشتر به صورت عصبی 
دیده می ش��ود. همچنین در درگیری های گله جهت شناسائی 
ویروس لنتوژنیک و ولوژنیک نمونه گیری از مغز و حضور ویروس 
در این ناحیه مفید می باش��د. همچنین در بررس��ی آنتی بادی 
بیم��اری تمامی آنتی بادی ها به ج��ز SN  کمتر از 8  ماه دوام 
دارند ولی  آنتی بادی های آزمایش SN تا 12 ماه در بدن باقی 
می ماند. همچنین پیرامون حضور اردک و س��ایر پرندگان آبزی 
در ش��الیزارهای برنج و انتقال بیماری از طریق این آب به طیور 

بومی و نهایتا مزارع موجود در منطقه اشاره شد.

استانیزد:خردادماه1390
پنجمینگردهماییعلمیگروهداروییکیمیافام

 با ش��رکت بیش از 60 نفر از کلینیس��ین ها و مسئولین فنی 
واحدهای بزرگ مرغداری روز پنج ش��نبه پنجم خرداد ماه سال 
جاری در سالن فرهنگیان شهر یزد، در حضور آقای دکتر سعید 
چرخکار استاد دانشگاه علوم و فن آوری و جناب آقای دکتر حداد 
زاده مدیر کل محترم دامپزشکی استان یزد و همچنین آقای دکتر 

امراللهی ریاست نظام دامپزشکی استان یزد برگزار گردید.
در این گردهمایی پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید، در ابتدا 
آقای دکتر ابراهیم مستجابی قائم مقام مدیر عامل گروه دارویی 
کیمیاف��ام ضمن عرض خیر مقدم به حضار از حضور آقای دکتر 
چرخکار و مدیر کل محترم دامپزشکی و ریاست نظام دامپزشکی 
استان یزد تشکر و قدردانی کردند. ایشان اعالم داشتند که گروه 
دارویی کیمافام با برگزاری سمینارهای متعدد در استانهای کشور 
با همکاری اساتید مجرب دانشگاهی و با حضور مسئولین محترم 
بخش دولتی و بخش خصوصی درصدد پیش��برد اهداف علمی و 
فنی بوده و ارتقاء سطح اهداف ملی و فرهنگی در صنعت پرورش 

طیور را مد نظر دارد.

آقای دکتر حداد، مدیریت کل دامپزش��کی استان یزد در طی 
بیاناتی اعالم نمودند که هر یک از اجزاء صنعت پرورش طیور باید 
هماهنگ و منس��جم عمل نمایند تا نتیجه مطلوب بدست آورند. 
هرگاه بطور س��لیقه ای و انفرادی عمل ش��ود، تبعات و مشکالت 
پیچیده ای ایجاد خواهد ش��د. ایش��ان گرایش به طرف تعاون و 
پی ریزی تشکلهای منسجم گروهی را از مهمترین نیازها توضیح 
دادند. س��خنان ارزش��مندی بود که امیدواریم جرقه درستی در 

ذه��ن حاضرین برای جلوگیری از پراکندگی و ایجاد تش��کلهای 
اصولی زده باشد.

آقای دکتر بهزاد نجار صادقی، از کارشناس��ان خبره ش��رکت 
کیمیاف��ام، ب��ه اختص��ار در ارتباط ب��ا رعایت بیوس��کیوریتی و 
چگونگی ارتقاء سطح بهداشت در مزارع پرورش طیور به منظور 
پیشگیری از ورود عوامل بیماریزا و نیز کاربرد محصوالت شوینده 
و ضدعفونی کننده شرکت کیمیافام با ارائه برنامه مدون ضدعفونی 
مزرعه، سالنها و تجهیزات در طی یک دوره پرورش و فوائد کیفی 

و اقتصادی مترتب بر آن پرداختند.
جناب آقای دکتر سعیدچرخکار سخنرانی مبسوطی در زمینه 
مشکالت و معضالت صنعت پرورش طیور و در رابطه با سیستم 
تنفس��ی طیور و حساس��یتهای آن و چگونگ��ی راه یابی عوامل 
بیماریزا از این طریق و ظرفیت باالی تنفسی در پرندگان همراه 
ب��ا عوامل بیماریزا و س��ایر عوامل مضر محیط��ی بهمراه تراکم 
محیطه��ای پرورش و عوامل اصل��ی درگیری و واگیری و تلفات 
طیور در پرورش صنعتی مطرح نمودند و عوامل اکسیژن و رطوبت 
محیط را از دیگر عوامل مهم در این زمینه ذکر کردند. تش��ریح 
سیستم ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی در پرندگان و اختالف 
فیزیولوژی دستگاه تنفس بدن طیور با پستانداران، سدهای دفاعی 
بدن طیور و عوامل تضعیف کننده و از بین برنده سدهای دفاعی 

دستگاه تنفسی طیور بخش دیگری از بیانات ایشان بود.
در رابطه با عوامل مختلف موثر در تقویت یا تضعیف سیستم 
ایمن��ی طیور و رعایت بهداش�����ت در مزارع پ��رورش مطالب 
ارزنده ای را مطرح کردند و در نهایت به مساله بیماری نیوکاسل 

پرداختند.
پس از بیانات ایش��ان در ادامه همایش به ش��رکت کنندگان 
فرصت داده شد تا سواالت خود را مطرح فرمایند. سواالت زیادی 
مطرح و جواب داده ش��د که برای اط��الع خوانندگان گرامی به 
تعدادی از سواالت بهمراه پاسخهای ارائه شده اشاره می کنیم:

س�وال1( آیا استفاده از واکس��ن در مقابله با بیماری نیوکاسل 
ضرورت داشته و شرایط آن به چه صورت است؟

پاس�خ:چنانچه منطقه متراکم باشد اس��تفاده از واکسن سویه 
هیچنر B1  در روزهای 8-6 به صورت قطره چش��می و واکسن 
دوم با فاصله زمانی 8-7 روز با واکس��ن الس��وتا یا کلون سی به 
ش��رط س��الم بودن گله و واکسن س��وم به فاصله 10/14 روز با 
واکسن السوتا یا کلون سی مشروط به سالمتی گله مجدداً تاکید 
داش��تند که این برنامه در مناطق متراکم با آلودگی باال توصیه 
می شود ولی چنانچه منطقه متراکم نبوده و میزان آلودگی باال 
نباشد واکسیناسیون اول در روز 12-10 با واکسن سویه هیچنر 
B1 و واکسن دوم در روز 22-18 با واکسن السوتا و نیاز به تکرار 
واکس��ن سوم نیس��ت. ضمناً تاکید می شود هرچه گرد و غبار و 
ذرات معلق در هوا بیش��تر باشد امکان و احتمال انتقال ویروس 

نیوکاسل در منطقه بیشتر خواهد بود.

سوال2( اگر گله با بیماری نیوکاسل درگیر شده باشد، آیا تجویز 
واکسیناسیون الزم و موثر است یا خیر؟

پاس�خ:مهمترین اصل پی گیری برنامه ریشه کنی نیوکاسل به 
فرم حاد می باشد و در صورت درگیری گله با بیماری و چنانچه 
بیماری در مراحل اولیه تش��خیص داده ش��ود تجویز واکسن به 
شکل اس��پری در صورت عدم وجود عالئم تنفسی موثر و مفید 
خواهد بود چرا که با تاثیر و تقویت سیس��تم ایمنی س��لولی از 

انتقال جلوگیری و از شدت بیماری می کاهد ولی در اواخر بیماری 
و بخص��وص در فرم عصبی – تنفس��ی به علت انتش��ار ویروس، 

واکسیناسیون موثر نخواهد بود.

س�وال3( آیا با اس��تفاده از ضدعفونی کنن��ده های آب، دان و 
هوا مثل نانوس��یل می توان کلیه میکروارگانس��یمهای مضر را از 

بین برد؟
پاس�خ: عوامل متعددی به غی��ر از آب، دان و هوا نیز در انتقال 
آلودگی و عوامل بیماریزا در سطح مزارع پرورشی مطرح هستند 
و تنها با اس��تفاده از مواد ضدعفونی کننده نمی توان آلودگی را 
بط��ور کام��ل و صد در صد از بین برد. رعایت فاصله منابع آب از 
فاضالبها و نیز ضدعفونی تجهیزات و وسایل حمل و نقل و پرسنل 

نیز اهمیت زیادی دارد.

سوال4(آیا تجویز واکسن نیوکاسل در طیور تخمگذار در سن 
45-30 روزگی الزم است یا خیر؟

پاس�خ:در مناطق آلوده و در دوره تولید به ش��رط س��الم بودن 
گله مفید است.

سوال5( آیا مصرف آنتی بیوتیکها در واحدهای پرورش در هفته 
اول توصیه می شود یا خیر؟

پاس�خ:چنانچه سالن از شرایط خوب جریان هوا، دما و رطوبت 
برخوردار باش��د و گرد و غبار هم وجود نداشته باشدقطعاً درمان 

باید صورت گیرد.

س�وال6( آیا در پرورش طیور گوش��تی سیس��تم قفس توصیه 
می شود؟

پاس�خ:با توج��ه به اینکه در این سیس��تم گ��رد و غبار حذف            
می ش��ود و تماس طیور با بستر از بین می رود مفید خواهد بود 
ولی به ش��رط اینکه با توجه به باال رفتن تراکم در واحد س��طح، 

میزان تهویه و جریان هوا مناسب و مطلوب باشد.

سوال7( آیا آب پاشی در سالن ها جهت تنظیم رطوبت مشکلی 
ایجاد می کند؟

پاس�خ:چنانچه آب پاش��ی باعث خیس شدن بیش از حد بستر 
نش��ود و رش��د باکتریهای هوازی را افزایش ندهد مشکلی ایجاد 
نخواه��د کرد و مانعی ندارد. در ضمن در صورت درگیری گله به 
بیماریهای ویروس��ی افزایش دمای س��الن به میزان 2-1 درجه 
س��انتی گراد می تواند مفید باش��د. در هر صورت ایجاد ش��رایط 
مناسب جهت راحتی پرنده ضروری است، چرا که در این صورت 

پرنده رشد و تولید مناسبی خواهد داشت.
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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  
)M.P.H( دكتر سید مجید طباطبایی
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 آب س��الم در ش��رایط
اظطرار و بحران

• مقدمه
یکي از ملزومات حیات بش��ري چه در زمان آرامش و چه در 
زمان بحران نوش��یدن "آب س��الم" مي باشد. نوشیدن آب سالم 
و ع��اري از میکروبه��اي بیماریزا نقش مهمي در پیش��گیري از 
بیماریه��اي منتقله از طریق آب مانند انواع اس��هال هاي حاد و 

مزمن و ... دارد.
کش��ور ما در مکاني قرار دارد که در برخي مناطق آن آب به 
ان��دازه کافي یافت نمي ش��ود و  همواره ام��کان وقوع بحران در 
آن وجود داش��ته و خواهد داش��ت. بنابراین همه ما (و بخصوص 
نیروهاي نظامي) موظفیم راههاي ساده تهیه آب سالم را بدانیم 
و هم��واره  آمادگي الزم جهت برخورد و مهار بحرانها را در خود 

تقویت نماییم. 
البته این نکته را هم باید در نظر داشت که این میکروبها عالوه 
بر انتقال از طریق آب آلوده امکان انتقال از روشهاي دیگر مانند 
انتقال مس��تقیم از شخصي به شخصي دیگر، از طریق حیوانات 
اهلي، مگس، غذاي آلوده  و... را هم دارا مي باشند. بنابراین این 
موض��وع خیلي اهمیت دارد که براي پیش��گیري از  بیماریهاي 
منتقله از طریق ّآب عالوه بر نوش��یدن آب سالم (که روش تهیه 
آن در ش��رایط اضطراري در این جزوه آموزش داده مي ش��ود)، 
سایر نکات بهداشتي فردي و اجتماعي مانند شستن دستها پس 

از اجابت مزاج، دفع صحیح فاضالب و ... نیز رعایت شوند.

در ش��رایط اضط��راري و بحرانه��ا 
معم��وال بس��ته به حج��م بحران و 
ش��رایط مکاني و زماني واحدهاي 
س��ایر  و  درمان��ي  بهداش��تي 
سازمانهاي ذیربط محلي امکانات 
آب  از  اس��تفاده  جه��ت  الزم 
آشامیدني س��الم را فراهم مي 
نمایند اما این امکان وجود دارد 
که بع��د از وقوع برخي بالیاي 
طبیع��ي مانند زلزله، س��یل و 
... و برخ��ي ش��رایط اضطراري 
ه��اي خاص  ماموریت  مانن��د 
نظامی��ان، حجم وس��یع بحران 
و س��ایر علل پیش بیني نش��ده 

آب بهداشتي در دسترس نباشد، 
در این ش��رایط ممکن اس��ت شما 

و اطرافیانت��ان نیاز به مصرف مقادیر 
بس��یار کم آب در دسترس (مانند آبي 

که در گودالي جمع شده، در نهري جاري 
اس��ت و...) داشته باشید. در چنین شرایطي 
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ب
آ بر هر شخصي و به خصوص نیروهاي انتظامي واجب است که با 

روش��هاي کاربردي و س��اده تصفیه و ضدعفوني آب از قبل آشنا 
باشند و آن را به سایرین نیز آموزش دهند.

به عنوان مثال در واقعه بزرگ تس��ونامي که اخیرا در جنوب 
ش��رقي آس��یا اتفاق افتاد حجم فاجعه به قدري گسترده بود که 
تامین آب آش��امیدني س��الم از طرف س��ازمانهاي ذیربط، براي 
میلیونه��ا حادثه دی��ده غیرممکن و خطر گس��ترش بیماریهاي 
عفوني، در اثر مصرف آبهاي آلوده به شدت مناطق آسیب دیده 
را تهدی��د م��ي کرد و در برخي از مناطق م��ردم مجبور بودند با 
امکانات بس��یار ابتدایي در دسترس اقدام به تصفیه و ضدعفوني 

آب نمایند. 

ه��ر چند که امیدواریم چنین ح��وادث بزرگي هیچ وقت رخ 
ندهد اما تصور نمایید در یک ش��هر ب��ا جمعیت میلیوني در اثر 
وقوع زلزله ش��بکه هاي آبرساني، گازرس��اني و برق قطع شوند 
آن وقت فکر مي کنید  س��ازمانهاي امدادرس��ان چقدر در انجام 
وظای��ف خود موفق خواهند بود؟، آیا به موقع خواهند توانس��ت 
آب آش��امیدني بهداش��تي براي تمام جمعی��ت در معرض خطر 

فراهم نمایند؟ و... 
حتي در زلزله بم هم که تعداد آسیب دیدگان به مراتب کمتر 
از واقعه تسونامي بود با وجود اینکه در مراحل اولیه آب مورد نیاز 
شهر از طریق آبهاي بسته بندي شده برطرف شد اما در مراحل 
بعد ش��اهد بودیم که به دلیل اختالالتي که در سیستم آبرساني 
ش��هر در اثر شکس��تگي ها و... ایجاد شده بود، تا مدتها مردم با 

مشکل کم آبي مواجه بودند و...
بهر حال در این جزوه روشهایي ارائه مي شود که شما بتوانید 
در شرایط اضطراري با حداقل امکانات (که احتماال موجود است)، 
آب آشامیدني نسبتاً سالمي براي خود و اطرافیانتان فراهم نمایید. 
البت��ه این ام��کان وجود دارد که در ش��رایط اضطراري از طرف 
سازمانهاي ذیربط با توجه به شرایط مکاني و زماني توصیه هایي 
ارائه شود که با برخي از موارد مذکور در این جزوه تفاوت داشته 
باش��د که در این صورت رعایت توصیه هاي سازمانهاي مسوول 

در اولویت اجرا مي باشند.     

• آبدرشرایطاضطراريوبحران
همانط��ور که مي دانید براي پیش��گیري از انواع بیماریها آب 
مورد اس��تفاده براي نوشیدن، آش��پزي، مسواک زدن یا ساختن 

انواع شربتها مي بایست ضدعفوني شده باشد.
  

ال�ف( در س��اعات اولیه، هر چق��در که مي توانی��د از آبهاي 
آشامیدني بهداشتي موجود مانند آب مانده در مخزن آبگرمکن، 
آب حاص��ل از ذوب تکه هاي یخ موجود در جایخي، بطري هاي 
آب آشامیدني موجود در یخچال و یا بطري هاي آب آشامیدني 
تجاري (معروف به آب معدني) با تاریخ مصرف مشخص استفاده 

نمایید.

ب(در صورت عدم دسترسي به آبي که به سالمتي آن اطمینان 
دارید مي بایس��ت قبل ازاستفاده از آب آن را ضدعفوني نمایید. 
روشهاي مختلفي براي تصفیه و ضدعفوني آب در شرایط اضطراري 
و بحراني وجود دارد که استفاده از هر کدام بستگي به امکانات در 
دسترس و محل مورد استفاده دارد. توجه داشته باشید که حتي 
آبهاي به ظاهر صاف مانند آب چاه و چشمه هم ممکن است آلوده 

باشند و بهتر است قبل از مصرف آنها را ضدعفوني نمایید.
 استفاده از آب چاه براي ضدعفوني بر سایر آبها ارجحیت دارد 
و چنانچه تصمیم به استفاده از سایر آبهاي در دسترس مانند آب 
موجود در گودالها، جویها و ... دارید توجه داشته باشید که حتي 
المقدور از آبهایي استفاده نمایید که اشیاء شناور، کدورت و رنگ 
نداشته باشند زیرا اکثر روشهاي ضدعفوني کننده  بر آبهایي که 
داراي کدورت باشند کمتر اثر مي گذارند.  شایع ترین روشهاي 

ضدعفوني آب در حجم کم  شامل مو.ارد ذیل می باشند:
- جوشاندن آب

- روش شیمیایي 
- استفاده از نور خورشید 

 قبل از ضدعفوني آب به هر روش��ي، چنانچه قصد دارید از آبي 
استفاده نمایید که کدر یا رنگي است، ابتدا کدورت و رنگ آب را 
به وسیله بي حرکت نگه داشتن و ته نشین شدن ذرات معلق و 
برداشتن آب صافتر از قسمت باالتر ظرف و گذراندن آب از چند 
الی��ه پارچه  تمیز یا حوله، برطرف نمایید. (برخي از محققین بر 
اس��اس تحقیقاتي که انجام داده اند ادع��ا مي کنند پارچه هاي 
کهنه و مندرس (و البته تمیز) که تاکنون بارها شس��ته شده اند 
بهتر از پارچه هاي نایلوني این کار را انجام مي دهند زیرا فضاي 
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بین الیاف پارچه ها پس از شستش��و کوچکتر مي شوند و ذرات 
ریز و برخي از میکروبها مانند میکروب عامل و با در پرزهاي این 
پارچه ها گیر میکنند و خطر ابتال به بیماري را کاهش مي دهند) 
آبي که براي ضدعفوني تهیه مي ش��ود مي بایست در ظروف در 
دار که محکم بس��ته مي ش��وند و مواد فسادپذیر در آنها نیست 
ذخیره ش��ود. یک روش براي کاه��ش ذرات معلق اضافه کردن 
مقدار کمي مواد منعقد کننده مانند "آهک" به آب اس��ت. آگر 
مق��دار کمي "آهک" را به آب اضافه کنید خواهید دید که مواد 
معلق به آهک مي چس��بند و ذرات بزرگتري را تش��کیل داده و 

ته نشین مي شوند.

1-جوشاندنآب
جوشاندن آب موجب از بین رفتن باکتریهاي آب و آماده شدن 
آب براي نوشیدن  مي شود. جوشاندن شدید به مدت یک دقیقه 
هر نوع موجود ذره بیني بیماریزا که در آب موجود است را خواهد 
کشت (در ارتفاعات باالتر از 1600-1500 متر از سطح دریا سه 
دقیقه جوش��اندن الزامي است). بي مزه بودن آب جوشیده شده 
را مي توانید به وسیله هوادهي (آب جوشیده شده را چندین بار 
از ظرفي به ظرف دیگر تخلیه نمایید)، بي حرکت نگه داش��تن 
آب به مدت چند س��اعت یا اضافه نمودن مقدار کمي نمک (که  
بین دو انگش��ت شست و اشاره جا مي شود) به ازاء هر لیتر آب 
جوشانده شده اصالح نمایید. آبي که از این طریق بدست مي آید 
ممکن است بعد از سرد شدن بسیار مستعد است که مجدداً آلوده 
شود بنابراین پس از استفاده از این روش بهتر است سریعتر آن 
را استفاده نمایید. آلودگي سریع آب پس از سرد شدن آب یکي 
از معایب این روش مي باش��د ضمن اینکه در شرایط اضطراري 

امکان تهیه ملزومات جوشاندن آب نیز معموال وجود ندارد.

2-روششیمیایي
اس��تفاده از "کل��ر" و" ی��د" دو روش عمده ش��یمیایي مورد 
اس��تفاده مي باش��ند. یکي از مزایاي استفاده از روش شیمیایي 
این اس��ت که اثر مواد شیمیایي تا مدتي در آب ضدعفوني شده 
باقي مي ماند و از آلودگي مجدد آن جلوگیري مي کند. در روش 
شیمیایي اکثر موجودات ذره بیني بیماریزا از بین مي روند، اما بر                 
انگل ها و ویروسها نسبتا بي اثر است. با توجه به اینکه آب چاهها  
نس��بت به آب رودخانه ها، برکه ها و چشمه ها احتمال کمتري 
دارد که حاوي موجودات ذره بیني باشد براي ضدعفوني از طریق 
شیمیایي مناسبتر هستند. به طور کلي "کلر" و" ید" در آبهایي 
که گرمتر باشند بهتر اثر مي گذارند. در سطور ذیل ساده ترین 

روشهاي شیمیایي شرح داده مي شوند: 

-قرصهاي"کلر"  و"ید":
در اندازه هاي مختلف و با دوزهاي متفاوت در دس��ترس هستند 
و در برخ��ي داروخانه ها و فروش��گاههاي لوازم ورزش��ي موجود               
مي باش��ند. همچنین ممکن اس��ت این قرصها در مواقع بحراني 
توسط مسوولین ذیربط در اختیار بحران زدگان قرار گیرند. معموال 
دستورالعمل استفاده از این قرصها در داخل پاکت یا کارتن آنها 
موجود مي باشد و یا توسط مسوولین آموزشهاي الزم ارائه خواهد 

شد. اما اگر به این دستور الع��مل دس�ترسي نداشت�ید توصیه
مي شود به ازاء هر لیتر آب یک قرص استفاده نمایی�د. یکي از

 محدودیت هاي اس��تفاده از ید این اس��ت که نمي توان از آن به 
مدت بیش از چند هفته براي ضدعفوني آب استفاده نمود.

-س�فیدکنندههايخانگي)وایتکس=هیپوکلریتسدیم(:
محلولهاي سفید کننده خانگي حاوي ترکیبات کلري هستند که 
م��ي توانند آب را ضدعفوني نمایند. براي اس��تفاده از این روش 
ب��ه درصد ترکیب کلر موجود در محلول س��فید کننده که روي 
برچس��ب ظرف حاوي محلول س��فید کننده به آن اش��اره شده 
اس��ت توجه نمایی��د و بنا بر راهنمایي هاي ج��دول ذیل آب را 

ضدعفوني نمایید. 

نکاتمهم:
-   در ص��ورت موج��ود نب��ودن قطره چکان در ش��رایط بحراني        
مي توانید با قاشق یا هر وسیله دیگر مقداري وایتکس بردارید و 

قطره قطره آن را در آب بچکانید.
- اگ��ر درصد کلر موجود در محلول س��فید کنن��ده (وایتکس) 
نامش��خص بود 10 (ده) قطره از محلول س��فید کننده را به هر 

لیتر آب اضافه نمایید.  

- براي آبهاي کدر، رنگي یا آبهایي که خیلي سرد هستند میزان 
دو برابر کلر استفاده نمایید.

- تحقیقات اخیر نشان داده اند که استفاده از محلول سفید کننده 
تا %85 موجب کاهش بیماریهاي اسهالي مي شوند.

آب ضدعفوني ش��ده مي بایست به طور کامل مخلوط شود و در 
حالي که روي آن را پوشانده ایم به مدت سي دقیقه ساکن باقي 
بماند. آب ضدعفوني ش��ده مي بایست کمي بوي کلر بدهد، اگر 
آب بوي کلر ندهد مي بایست به همان مقدار محلول سفید کننده 
که استفاده کردیم مجددا اضافه نماییم و اجازه دهیم مجدداً آب 
ب��ه مدت 15 دقیق��ه بي حرکت باقي بمان��د. اگر آب ضدعفوني 
ش��ده به شدت طعم کلر بدهد براي مطلوب نمودن طعم آن مي 
توانیم آب را چند س��اعتي در معرض ه��وا قرار دهید یا چندین 
بار آن را از ظرفي به ظرف دیگر (به شرطي که این ظروف تمیز 

باشند) تخلیه نمایید.

ب
آ

ب
آ

نانوسیلD3ترکیبیموثرجهتسالمسازیآب
آشامیدنیمیباشد.
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D3نانوسیل
نانوسیل D3 ترکیبی از پراکسیدهیدروژن و به میزان 
کمی یون نقره (ppm) می باش��د و به عنوان ضدعفونی 

کننده ای مؤثر، س��ازگار با محیط زیس��ت و با حداقل 
عوارض جانبی و طیف اثر وسیع قادر به از بین بردن 

انواع عوامل بیماریزای آلوده کنندۀ آب آشامیدنی 
می باش��د. نانوسیل عالوه بر خاصیت ضدعفونی 
کنندگ��ی اش، باعث پاک ش��دن و ازبین رفتن 
الی��ه های میکروبی موجود در دی��وارۀ لو له ها 
( بیوفیلم ها ) نیز می گردد. لذا میکروارگانیسم 
ه��ا قادر به بقا و تکثیر نبوده و از آلودگی مجدد  

جلوگیری می گردد.
به منظور سالم سازی آب آشامیدنی با نانوسیل 
cc ،D3 10 از آن��ر را ب��ا آب مخلوط کنید. پس 
از 30 دقیقه آب آشامیدنی ضدعفونی گردیده و 
اگر این مدت را به 4 ساعت افزایش دهید بهترین 

کیفیت آب آشامیدنی را خواهید داشت.

3-استفادهازنورخورشید
ضدعفوني آب به وس��یله نور خورشید روش 

موثري اس��ت که در مواقع بحراني مي تواند مورد 
استفاده قرار گیرد. این روش اولین بار در سال 1984 

توسط یونیسف معرفي شد و پس از بررسي هاي مختلف هم 
اکنون در بسیاري از مناطق دنیا که با کمي آب بهداشتي روبرو 
هس��تند مانند برخي کش��ورهاي آمریکاي جنوب��ي، آفریقایي و 
آسیایي (مانند هند ،پاکستان) و ... استفاده مي شود. اشعه ماوراء 
بنفش و گرماي نور خورشید (که در اثر اشعه مادون قرمز به وجود 
مي آید) دو عامل عمده ضدعفوني کننده نور خورشید هستند. در 
بعضي مناطق اثر اشعه ماوراء بنفش خورشید بیشتر است (مانند 

ارتفاعات) اما در مناطق دیگر هر دو با هم اثر مي گذارند. 
 

روشاجرا:
یکي از اساسي ترین وسایل مورد نیاز براي این روش ضدعفوني، 
بطري هاي پالستیکي شفاف (مانند بطري هاي نوشابه خانواده) 
مي باشد. سایر وسایل ذکر شده در این جزوه جنبه کمکي دارند 

و نبود آنها خلل عمده اي به فرآیند وارد نمي کند.
بهتر اس��ت از قبل تعدادي از این بط��ري ها را محلي نگهداري 
نمایی��د و یا در کیف مخص��وص که قبال براي مواقع ضروري در 
نظر گرفته اید چند عدد از این بطري ها را قرار دهید در غیر این 
صورت در مواقع بروز بالیاي طبیعي بطري خالي را مي توانید از 
اولین محموله آبي که به منطقه اعزام مي شود تهیه نمایید. بطري 
ها مي بایست تمیز  و شفاف باشند بنابراین استفاده از بطري هایي 

که کمي رنگي هستند به هیچ عنوان توصیه نمي شود.
جنس بطري ها مي بایست از جنس"پالستیک شفاف" باشد. 
عمقي از بطري که در حالت افقي درمعرض اشعه خورشید قرار 
مي گیرد نباید از 10 س��انتي متر بیش��تر باش��د که با توجه به 
این موضوع بطري هاي نوش��ابه خانواده مناسبترین گزینه براي 
استفاده در این روش مي باشند. یکي دیگر از مزایاي استفاده از 
بطري هاي نوش��ابه خانواده، خوب بسته شدن در این بطري ها 
مي باش��د که  موجب عدم آلودگي مجدد ّآب بعد از ضدعفوني 
به وسیله اشعه خورشید مي شود. بنابراین قبل از استفاده از این 

بطري ها از خوب بسته شدن در آنها مطمئن شوید.

در آب و هواي گرم براي س��ریعتر و بهتر باال رفتن دماي 
درون بط��ري نیم��ي از بطري که در حالت افقي پایین قرار 
مي گیرد (مطابق ش��کل ذیل) را با رنگ س��یاه کنید اما در 
ارتفاعات باال (بیش از 1600-1500) متر از س��طح دریا 
بهتر است بطري ها  را رنگ نکنید زیرا در این مکانها 
اثر اشعه ماوراء بنفش خورشید بیشتر است و با رنگ 

کردن بطري ها این اثر کاهش مي یابد.
                            

جنسبطريها:
جنس بطري ها میبایس��ت از پالس��تیک شفاف 
و ب��دون رنگ باش��د. نکته مهمي ک��ه در انتخاب 
بطري مهم اس��ت قابلیت انتقال اشعه ماوراء بنفش 
(UV-A) ک��ه خاصیت ضدعفوني کننده دارد مي 

باشد.
قبل از انتخاب بطري مورد نظر به نکات ذیل توجه 

نمایید:
1- جن��س بط��ري هاي پالس��تیکي معم��وال یا از 
جنس"پ��ي وي س��ي" (pvc) اس��ت (مانند بطري 
هاي آب معدني) و یا از جنس "پت" (pet) (مانند 
بطري هاي نوشابه خانواده)، استفاده از بطري هایي 
که جنس آنها از “pet” مي باشد بر بطریهایي که از 
جنس “pvc” هستند اولویت دارد که دلیل آن همانطور 
که قبال ذکر کردیم قابلیت بهتر عبور اشعه ماوراء بنفش توسط 

بطري هاي PET مي باشد. 
راه تش��خیص PET از PVC این اس��ت که بطري هایي که از 
جنس PET مي باش��ند رنگ ش��فاف دارند و بعد از فشار دادن 
و رها کردن آنها صداي خش��کي از آنها ش��نیده مي شود ضمن 
اینکه در اثر سوزاندن آنها سریعتر مي سوزند و بوي خوبي از آنها 
متساعد مي شود در حالي که بطري هاي از جنس PVC  رنگ 
متمایل به آبي بس��یار کم رنگي دارند و در اثر س��وزاندن دیرتر   

مي سوزند و بوي تندي دارند.
2- استفاده از بطري هایي که خیلي خراش دارند، قدیمي هستند 

و یا رنگ آنها عوض شده توصیه نمي شود.
3-  اس��تفاده از بط��ري ه��اي رنگ��ي ب��ه هیچ عن��وان توصیه                

نمي شود.
4- شیشه هایي که ضخامت آنها بیش از 2 میلي متر است اشعه 
ماوراء بنفش را از خود عبور نمي دهند بنابراین براي استفاده در 
روش ضدعفوني آب بوس��یله نور خورشید مناسب نیستند. البته 
شیش��ه هایي که از جنس پیرکس هستند اشعه ماوراء بنفش را 
بهتر از شیش��ه هاي معمولي از خود عبور مي دهند و مناس��بتر 

هستند. ولي به طور کلي استفاده از شیشه توصیه نمي شود.

پ�رک�ردنبطريه�اازآبوقراردادنآنه�ادربرابرنور
خورشید:

قب��ل از اس��تفاده از بط��ري ها براي اولین بار، ابت��دا آنها را با 
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آب و کمي مایع ظرفش��ویي بشویید سپس سه چهارم بطري را 
از آب پ��ر کنید و در بطري را محک��م ببندید و حدود 20 ثانیه 
(حدود 20 بار) آن را به طور کامل تکان دهید (این عمل باعث               
مي شود اکسیژن موجود در یک چهارم باقي مانده بطري بخوبي 
در ّآب محلول ش��ود و با حضور اکسیژن کشتن باکتریها تسریع 
ش��ود)، سپس بقیه بطري را هم از آب پر کنید و در جایي ثابت 
آنها را در برابر نور خورش��ید قرار دهید. بطري ها مي بایست در 
وضعی��ت افقي در معرض نورخورش��ید قرار بگیرند در حالي که 
روي آنها به طرف خورش��ید اس��ت. (این جهت در کش��ور ما به 

طرف جنوب است.)
بهتر اس��ت بطریها را در جایي قرار دهیم که نور خورش��ید را 
منعک��س کند مثال روي یک فویل آلومینیومي براق یا روي یک 
تکه ش��یرواني آهني و... . بهتر اس��ت بطري ها را روي سقفهاي 
پوش��یده شده از کاه (حصیر) قرار ندهید زیرا خطر آتش سوزي 

وجود دارد.
بدیهي اس��ت اگر یک جعبه نسبتا بزرگ که بطري داخل آن 
جا ش��ود (مانند جعبه کفش یا جعب��ه میوه کوچک) را با فویل 
آلومینیومي براق بپوشانیم و بطري را داخل آن قرار دهیم دماي 
آب بهتر باال مي رود زیرا عوامل محیطي مانند نسیم و جابجایي 
هوا که موجب  کاهش دماي درون بطري مي شوند در این حالت 
کمتر اثر مي گذارند و انعکاس اشعه هاي خورشید از دیواره جعبه 
هم موجب باالتر رفتن دماي آب مي ش��وند. البته در این حالت 
هم اگر مکان ش��ما در ارتفاعات باال نیس��ت، بهتر است نیمي از 

بطري را رنگ کنید. 
توجه داش��ته باش��ید که تکان دادن بطري ها فقط در ابتداي 
کار موثر اس��ت و ادامه تکانها در حین تابش خورش��ید  موجب 

اختالل در روند ضدعفوني آب خواهد شد.

 وقت��ي که نور خورش��ید بتابد، اش��عه م��اوراء بنفش موجب 
تولید ترکیبات فعالي از اکس��یژن مانند رادیکال آزاد اکسیژن و 
پراکس��ید هیدروژن (H2O2) مي شود که موجب از بین رفتن 
میکروبهاي آب مي ش��وند. ضمن اینکه خود اشعه ماوراء بنفش 
مس��تقیما ضدعفوني کننده آب مي باشد. بطري ها را در حالت 
افقي به مدت 6 س��اعت در معرض نور خورشید قرار دهید البته 
اگر ش��رایط طوري باش��د که دماي آب درون بطري به باالتر از 
50 درجه سانتیگراد برسد یک ساعت هم کفایت مي کند (این 
ش��رایط در کش��ورمان و بخصوص در تابس��تان براحتي فراهم      
مي شود). این موضوع اهمیت دارد که بطري ها در ساعاتي که 
ش��دت تابش خورشید بیشترین قدرت را دارند (در اواسط روز) 
در معرض آفتاب قرار گیرند. اگر بطري ها را در س��اعت 6 صبح 
در معرض نور خورش��ید قرار دهیم و براي ناهار آنها را برداریم 
ضدعفوني آب به اندازه کافي انجام نش��ده اس��ت. الزم است که 
بطري ها از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر در معرض نور خورشید 
قرار گیرند. اگر بطري ها مدت بیشتري در معرض نور خورشید 
قرار گیرند و یا در تمام طول شب روي پشت بام بمانند، اشکالي 
ندارد. در روزهایي که آس��مان کاماًل از ابر پوشیده باشد، میزان 
عبور اشعه ماوراء بنفش به یک سوم کاهش مي یابد بنابراین  بهتر 
اس��ت بطري ها به مدت 2 روز روي پشت بام بمانند. یک عامل 
ضدعفوني کننده دیگر آب در این روش گرمایي است که در اثر 
تابش مس��تقیم اشعه خورشید (اشعه مادون قرمز موجود در نور 
خورش��ید) حاصل مي شود در این حالت دماي آب ممکن است 
به 75-70 درجه سانتیگراد برسد که این  همان دمایي است که 

در صنعت براي پاستوریزاسیون شیر و دیگر مواد غذایي بکار برده 
مي شود. (براي از بین رفتن اکثر میکروبهاي بیماریزاي موجود در 
آب الزامي وجود ندارد که آب جوشیده شود و دماي آب به مدت 
یک دقیقه به 100 درجه سانتیگراد برسد زیرا دماي 60-50 درجه 

سانتیگراد به مدت یک ساعت نیز همان اثر را دارد.)
مناس��بترین محیط براي رش��د و زندگي میکروبهاي بیماریزا 
روده انس��ان اس��ت که محیطي تاریک، مرطوب و دماي 36-37 
درجه س��انتیگراد مي باش��د، بنابراین میکروبها مقاومت بس��یار 
کمي در برابر تغییرات محیطي مانند گرماي زیاد و اش��عه هاي 

خورشیدي دارند.

همانط��ور که قباًل گفتیم براي نفوذ بهتر اش��عه ماوراء بنفش 
خورشید بهتر است بطري ها را در حالت افقي قرار دهیم و براي 
ازدیاد اثر گرمایي نور خورش��ید بهتر است نیمه پاییني بطري را 
با رنگ سیاه کنیم و بطري را درون یک جعبه کوچک که با فویل 
آلومینیومي براق پوشیده شده یا روي یک صفحه فلزي براق قرار 
دهیم تا گرماي ایجاد ش��ده بیش��تر ش��ود. آبي که در این روش 
بدس��ت مي آید را مي توانید مستقیماً از بطري مصرف نمایید و 
ی��ا به ظرفي تمیز منتقل نمایی��د و مصرف نمایید. البته اگر آب 
را از بطري خارج نکنید بهتر است زیرا در بطري به خوبي بسته 
م��ي ش��ود و با توجه به اینکه درون بطري ع��اري از میکروبهاي 
بیماریزا ش��ده تا مدتي (حدود2 روز) احتمال آلودگي مجدد در 
آن کم اس��ت. براي موثر بودن این روش بهتر است آبهاي صاف 
را براي این روش استفاده نمایید و در صورت در دسترس نبودن 
آب صاف و بدون کدورت بهتر است به روشي که در سطور فوق 

به آن اشاره شد آن را صاف نمایید.

تستتشخیصکدورت:
 براي تش��خیص این که کدورت آب براي روش ضدعفوني به 
وس��یله نور خورش��ید مناسب اس��ت یا نه بطري حاوي آب را به 
صورت عمودي بر روي میزي (سطحي صاف) در سایه  قرار دهید 
نوش��ته اي نس��بتاً بزرگ که حدوداً 15 سانتیمتر طول آن باشد 
را زیر آن قرار دهید اگر کدورت آب مناس��ب باش��د حروف این 
کلمه باید قابل تش��خیص باش��ند. بدیهي است هر چقدر حروف 
ای��ن کلمه بهتر دیده ش��وند کدروت آب بهتر اس��ت. در صورت 
مناس��ب نبودن کدورت آب بهتر است ابتدا به روشهایي که قبال 

ذکر گردید کدورت آب را کمتر نمایید.
 مزای��ا و محدودی��ت ها: محدودیت هایي که در اس��تفاده از این 
روش وجود دارد این اس��ت که براي ضدعفوني حجم هاي زیاد 
قابل اس��تفاده نیس��ت و مستلزم  وجود نور خورشید و آب نسبتا 
صاف مي باشد. اما مزایاي آن در ساده بودن، ارزان قیمت بودن 

و عدم تاثیر بر مزه آب مي باشد.
توج��ه ب��ه این نکته اهمیت دارد ک��ه در روش ضدعفوني آب 
به وس��یله نور خورشید آب استریل که عاري از هر گونه موجود 
ذره بیني باش��د حاصل نمي شود ولي موجودات ذره بیني باقي 
مانده اکثرا غیر بیماریزا هستند (مانند شیر پاستوریزه که دماي 
پاستوریزاس��یون فق��ط میکروبهاي بیماری��زا را از بین مي برد و 
برخي از میکروبهاي غیر بیماریزا هنوز در آن باقي هس��تند). به 
هر حال اگر شرایط الزم براي اجراي این روش فراهم شود اکثر 
میکروبهاي بیماریزاي موجود در آبها مانند کلي فرم ها، میکروب 

عامل وبا و... در این روش از بین مي روند.
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نکتهبسیارمهم: 
بطري مربوط به روش ضدعفوني به وس��یله نور خورشید یک 
مخزن تمیز و بي خطر اس��ت که آب را در برابر آلودگي مجدد 
محافظ��ت م��ي نماید. بنابرای��ن بهترین کار این اس��ت که آب 
ضدعفوني شده را در خود بطري مربوط به این روش نگهداري کرد 
نه در بطري دیگر زیرا ممکن است بطري دیگر آلوده باشد. ازیک 

لیوان تمیز براي نوشیدن آب ضدعفوني شده استفاده نمایید.

شکل1: روشهاي معمول براي ضدعفوني آب

اثرروشضدعفونيبهوس�یلهنورخورش�یدبس�تگيبه
میزانانرژيدردسترسخورشیددارد:

1- اگر آسمان بدون ابر باشد و یا تا %50 آن از ابر پوشیده باشد 
بطري ها باید به مدت 6 ساعت در معرض نور خورشید باشند.

2- اگر بیش از %50 آسمان از ابر پوشیده باشد بطري ها باید دو 
روز پشت سر هم در معرض نور خورشید قرار گیرند.

3- اگر دماي آب به 50 درجه سانتیگراد برسد ، قرار دادن یک 
ساعت در معرض نور خورشید هم کفایت میکند.

4- در روزهاي باراني روش ضد عفوني به وسیله نور خورشید به 
طور رضایت بخشي کار نمي کند. در این روزها توصیه مي شود 

آب باران براي مصرف جمع آوري شود.

چ��ه عواملي موج��ب کاهش اثر روش ضدعفوني به وس��یله نور 
خورشید مي شوند:

1- نیم��ه پر بودن بط��ري یا قرار دادن بطري به طور ایس��تاده 

(عمودي) در برابر نور خورشید 
2- هواي سرد و ابري

3- استفاده از بطریهاي خراش دار، قدیمي، تیره و رنگي
4- کدر بودن آب

ش��کل ذیل روش ضدعفوني آب به وس��یله نور خورشید به طور 
خیلي خالصه بیان مي کند: 

شکل 2: ضدعفونی آب بوسیله نور خورشید

شایع ترین روشهاي ضدعفوني آب در سطح منازل شامل موارد 
ذیل می باشند:

- جوشاندن آب
- کلرزني

- استفاده از نور خورشید 

روش ضدعفوني آب به وس��یله نور خورش��ید بدین طریق عمل 
مي کند:

وقتي که نور خورشید مستقیم مي تابد و به خصو ص اشعه ماوراء 
بنف��ش در آن وج��ود دارد، به آب نفوذ مي نماید و به طور کامل 
میکروبهاي بیماریزا را تخریب مي نماید. همچنین نور خورش��ید 
موجب باال رفتن درجه حرارت آب مي ش��ود که به همراه روش 

فوق موجب کشته شدن میکروبها خواهد شد.
تلفیق این دو اثر که به وس��یله اثر اش��عه ماورا بنفش و افزایش 
درجه حرارت مي باشد موجب ضدعفوني شدن آب مي شود که 
براي آش��امیدن انسان مناسب مي گردد. این نکته مهم است که 
بدانیم اشعه ماوراء بنفش یک ضدعفوني کننده قوي است که در 
کش��ورهاي صنعتي براي ضدعفوني آب بکار مي رود. آثار دیگر 
اش��عه ماورا بنفش سوختگي پوس��ت، آسیب به چشمها یا حتي 
موجب س��رطان پوست مي شود. میکروبهاي بیماریزا موجود در 
آب به اش��عه خورشید بسیار حس��اس هستند زیرا محیط اصلي 
زندگي آنها معده و روده انسان است. بنابراین آنها هیچگونه روش 
محافظتي علیه نور خورش��ید ندارند. به همین دلیل اشعه ماورا 

بنفش مي تواند میکروبهاي بیماریزا را بسوزاند و بکشد.
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شکل 3: تاثیر کدورت(آب) و عمق (پهنا) بطري

به منظور دس��تیابي به اثر مناسب اشعه خورشید دو حالت باید 
اجرا شود:

1 - آب باید صاف باشد.
اگر آبي که در معرض اشعه خورشید قرار مي دهیم خیلي کدر 
باشد اشعه هاي خورشید نمي توانند به تمام قسمتهاي آب نفوذ 
کنند زیرا این اش��عه ها به وس��یله ذرات موجود در آب ج��ذب  
مي ش��وند. به عبارتي دیگر ذرات موجود در آب کدر موجودات 
ذره بین��ي بیماری��زا را محافظت مي کنند بنابراین  اش��عه هاي 

خورشید نمي توانند آنها را بکشند.

2 - اندازه بطري باید مناسب باشد. 
ضدعفوني به وس��یله نور خورشید روشي براي ضدعفوني مقادیر 
کم آب مي باش��د. براي حجمه��اي بزرگ از آب این روش موثر 
نیست. بنابراین توصیه مي شود براي استفاده از روش ضدعفوني 
به وسیله نور خورشید از بطري هاي با حجم 2-1 لیتر استفاده 
ش��ود. عمق (ضخامت) ظرف مورد اس��تفاده بای��د کمتر از 10 
س��انتیمتر باش��د، اگر ما از ظرفي با عمق بیشتر استفاده کنیم 
اشعه خورشید نمي تواند به همان شدت نفوذ کند. این موضوع 

موجب ضدعفوني ناکامل مي شود.
 

 ش��کل 4 : انتخاب بطري مناس��ب براي روش ضدعفوني آب با 
نور خورشید

براي ضدعفوني موثر آب به وسیله نور خورشید باید بطري مناسب 
انتخاب نمود. این نکته مهم اس��ت که بطري ها سرپوش داشته 

باشند و به خوبي محکم شوند.
- بطري ها مي بایست از پالستیک شفاف ساخته شده باشند زیرا 

نور خورشید از پالستیک هاي رنگي نمي تواند عبور کند.
- بطري ها باید س��الم باش��ند، نه شکس��تگي و نه ترک داشته 

باشند.
- بطري ها باید تمیز باشند .قبل از استفاده آنها براي اولین بار، 

بطري ها را با آب و کمي مایع ظرفشویي بشویید.
- بطري ها باید حجمي حدود 2-1 لیتر را در بر بگیرند.

 

شکل 5 : آبهاي کدر

اگر آبي را که مي خواهیم براي روش ضدعفوني آب به وسیله نور 
خورشید استفاده کنیم کدر باشد، توصیه مي شود:

- اجازه دهید ّآب براي مدتي س��اکن باش��د (صبر کنید تا ذرات 
رسوب کنند و بعد آب را آهسته به ظرفي دیگر منتقل کنید)

- آب را ب��ا یک پارچه نرم صاف کنی��د. بعد از این کار ّآب تمیز 
تر خواهد شد.

- اگر ش��ما امکان صاف کردن یا از ظرفي به ظرفي دیگر خالي 
ک��ردن آب را ندارید این موضوع امکان پذیر اس��ت که از منعقد 
کننده ها (مانند آهک) اس��تفاده نمایید. منعقد کننده ها ذرات 
را در کن��ار هم قرار مي دهند و اجازه مي دهند که س��ریعتر ته 

نشین شوند.

شکل 6 :  پر کردن آب در بطري ها به طور کامل

19 18
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سه چهارم بطري را از آب پر کنید و در بطري را محکم ببندید 
و حدود 20 ثانیه (حدود 20 بار) آن را به طور کامل تکان دهید 
(این عمل باعث مي ش��ود اکس��یژن موجود در یک چهارم باقي 
مانده بطري بخوبي در ّآب محلول شود و با حضور اکسیژن کشتن 
باکتریها تس��ریع شود)، سپس بقیه بطري را هم از آب پر کنید 

سرپوش بطري مي بایست تمیز باشد.
 

شکل 7: قرار دادن بطري ها در برابر نور خورشید

بطري ها مي بایس��ت روي سقف هاي پوشیده شده با شیرواني 
آهني براق یا یک تکه فویل آلومینیومي قرار داده ش��وند (بهتر 
اس��ت یک جعبه کوچک را با فویل آلومینیومي براق بپوش��انید 
و بطري ها را درون آن قرار دهید). بطري ها را روي س��قفهاي 
پوش��یده شده از کاه (حصیر) قرار ندهید زیرا خطر آتش سوزي 

وجود دارد.
بطري ها مي بایس��ت در وضعیت افقي در معرض نورخورش��ید 
قرار بگیرند در حالي که روي آنها به طرف خورشید است. (این 

جهت در کشور ما به طرف جنوب است.)
این مطلب اهمیت دارد که مکان قرار دادن بطري ها جایي باشد 
که در طول روز در معرض نور آفتاب باشد، این بدان معني است 

که از 9 صبح تا 3 بعد از ظهر آفتاب به آن مکان بتابد.

 
ش��کل 8 : قرار دادن بطري ها از صبح ت��ا بعدازظهر (حداقل 6 

ساعت )

19 18

براي اطمینان از ضدعفوني آب بطري ها مي بایس��ت بطري ها 
حداقل به مدت 6 ساعت از صبح تا بعد از ظهر با آفتاب مواجهه 
داش��ته باشند. بهتر است بطري ها در تمام طول روز در معرض 
نور خورشید باشند. اگر زمان مواجهه کم باشد این احتمال وجود 

دارد که ضدعفوني کامال انجام نشود.
دانستن این موضوع اهمیت دارد که بطري ها در ساعاتي که شدت 
تابش خورشید بیشترین قدرت را دارند (در اواسط روز) در معرض 
آفتاب قرار گیرند. اگر بطري ها را در س��اعت 6 صبح در معرض 
نور خورشید قرار دهیم و براي ناهار آنها را برداریم ضدعفوني آب 
به اندازه کافي انجام نشده است. الزم است که بطري ها از ساعت 
9 صبح تا 3 بعد از ظهر در معرض نور خورشید قرار گیرند. اگر 
بطري ها مدت بیش��تري در معرض نور خورشید قرار گیرند و یا 

در تمام طول شب روي پشت بام بمانند، اشکالي ندارد.
وقتي که هوا خیلي ابري اس��ت این موض���وع اهمی�ت دارد که 
بطري ها را به مدت 2 روز پشت سر هم در معرض نور خورشید 
قرار دهیم. اگر در تمام طول روز هوا باراني باشد توصیه مي گردد 
از روش دیگري مانند جوش��اندن آب یا جمع آوري (بهداش��تي) 

آب باران توصیه مي شود.
براي افزایش اثربخش��ي ضدعفوني آب به وسیله نور خورشید در 
نواحي با آب و هواي گرم و ارتفاع کمتر از 1500 متر از س��طح 
دریا توصیه مي ش��ود که یک طرف بطري را با رنگ س��یاه رنگ 
آمی��زي کنیم. اینطوري درجه ح��رارت افزایش مي یابد و روش 
ضدعفوني به وس��یله نور خورشید بهتر اثر مي کند. در ارتفاعات 
باال اشعه ماورا بنفش خورشید اثربخشي روش ضدعفوني به وسیله 
نور خورشید را افزایش مي دهد. بنابراین در ارتفاعات باال پشت  

بطري ها رنگ نمي شود.
اگر تمام مراحل ذکر ش��ده براي روش ضدعفوني به وس��یله نور 
خورشید به درستي انجام شود آب تمیز و ضدعفوني مي شود و 

براي مصرف بي خطر است.

توصیهنهایي
توصیه مي شود به میزان دو برابر نیاز روزانه خود به بطري هاي 
مختص روش ضدعفوني به وسیله نور خورشید، بطري تهیه کنید 
تا در حالي که یک بطري در معرض نور خورشید قرار دارد بطري 
دیگر در منزل مصرف شود. بطري مربوط به روش ضدعفوني به 
وس��یله نور خورشید یک مخزن تمیز و بي خطر است که آب را 
در براب��ر آلودگي مجدد محافظت مي نماید. بنابراین بهترین کار 
این است که آب ضدعفوني شده را در خود بطري مربوط به این 
روش نگه��داري کرد نه در بطري دیگر زیرا ممکن اس��ت بطري 
دیگر آلوده باشد. از یک لیوان تمیز براي نوشیدن آب ضدعفوني 

شده استفاده نمایید.
توصیه مي شودآب ضدعفوني شده به وسیله نور خورشید طي دو 

روز پس از ضدعفوني  به وسیله نور خورشید مصرف شود.

منابع
1)World Health Organization(WHO)
2)Center For Disease Control and Prevention(C.D.C)
3)www.sodis.ch
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D.V.M. برگردان به فارسی: دكتر فرنام شاپوری فر
)بخش علمی كیمیا پخش فام(
Dr.shapouri@kimiafaamgroup.com

توصیف الگوی
 گیرن��ده ه��ای ویروس 
دس��تگاه در   آنفوالن��زا 
 تنف��س چه��ار گون��ه از

ماکیان

• خالصه:
عام��ل اولیه عفون��ت زایی ویروس آنفلوآنزا نوع اتصال اس��ید 
س��یالیک و الیگوس��اکاریدها در س��لولهای میزبان می باش��د. 
هماگلوتینین ویروس آنفلوآنزای ماکیان ترجیحاً با اسید سیالیک 
که به واسطه اتصال α-2,3 به گاالکتوز متصل شده، باند می شود 
در حالیکه هماگلوتینین ویروس آنفلوآنزای انس��انی به سیالیک 

اسید دارای اتصال α-2,6 باند می شود.
الگوی توزیع رسپتورهای آنفلوآنزا در دستگاه تنفسی ماکیان 
دارای جایگاه ویژه ای است زیرا آنها جهت اتصال ابتدایی، رونوشت 

و انتقال به سایر گونه ها مهم هستند.
در این مطالعه الگوهای توزیع رسپتورهای آنفلوآنزا در دستگاه 
تنفس مرغها، اردکها، قرقاولها و بلدرچینها آزمایش گردید زیرا این 
گونه ها به عنوان میزبان واسط در انتقال بین گونه ای شناخته 
ش��ده اند. جهت مشخص کردن سلولهای دارای رسپتور از روش 

شیمی بافتی لکتین استفاده گردید.
توزیع اختصاصی رسپتورهای سلول مشخص گردید و میزان 
تراکمها مقایسه شدند. در گونه ها، سایتها و سلولهای اختصاصی، 

گوناگونی بسیاری در میزان رسپتور مشاهده گردید.
بطور کلی میزان رسپتور در بلدرچین ها باالترین و در اردکها 
پائین ترین سطح را دارد. قرقاولها و بلدرچینها میزان فراوانی از 
هر دو نوع رسپتور را در سرتاسر دستگاه تنفس دارند. این نتایج 
نشان می دهد که قرقاولها و بلدرچینها می توانند نقش مهمی را 

به عنوان میزبان واسط برای تولید ویروس آنفلوآنزایی که توانایی 
همه گیری دارد، بازی کنند.

لغات کلیدی : رسپتورهای آنفوالنزا، انتقال بین گونه ای، دستگاه 
تنفس
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ش��د. این نمونه ها بالفاصله پس از برداش��ت در پارافرمالئید 4% 
فیکس شده و در معرض پروسه روتین خواباندن در پارافین قرار 
گرفتند.  نمونه ها با ضخامتهای 6 میکرومتر بوس��یله دس��تگاه 
میکروتوم بریده شدند. روش   Lectin Histochemistry با 

برخی تغییرات انجام گردید.
قب��ل از انج��ام Lectin Histochemistry ، مقاطع ابتدا در 
هیدورژن پروکس��اید 3 /. % برای 15 دقیقه و سپس در آلبومین 
س��رم گاو در بافرس��الین فسفاته برای 1 س��اعت در دمای اتاق 

خوابانده شدند.
جه��ت مش��خص ک��ردن رس��پتورهای آنفوالن��زا مقاط��ع با 
لکتی��ن Maakia amurensis  بیوتین��ه ش��ده ک��ه جه��ت                                   
تینه  باند                               اختصاصی ش��ده، و لکتین بیو
  SA α-2,6-gal که جه��ت باند   Sambacus nigra ش��ده
اختصاصی شده انکوبه شدند. هر یک از لکتین ها در محلول 1% 
BSA/PBS رقیق شده و مقاطع در هر دوی اینها برای 2 ساعت 

در C 37⁰  انکوبه شدند.
مقاطع با PBS شس��ته ش��دند س��پس متعاقباً با استرپتاویدین 
کنژوگه ش��ده با پروکس��یداز در PBS، برای 1 ساعت در دمای 

اتاق انکوبه شدند.
س��یگنالهای لکتین بوسیله دی آمینوبنزیدین که از هیدروژن 
پروکس��اید به عنوان سوبسترا استفاده می کرد، مشخص گردید. 
مقاطع لکه دار بوسیله متیل گرین پاک شده سپس خشک شده 

و بوسیله میکروسکوپ نوری مورد ارزشیابی قرار گرفتند.
رنگ آمیزی گروه کنترل منفی یا بوس��یله حذف انکوباسیون 
لکتین و یا بوسیله پیش انکوبه کردن مقاطع بافت با نورآمینیداز 
 37⁰ C نو ترکیب شبیه سازی شده از کلوستریدیوم پرفرینژنس در
برای 24 تا 48 ساعت جهت حذف الیگوساکاریدها از رسپتورهای 

آنفلوآنزا، انجام گردید.
تمام مقاطع از 4 گونه پرنده تحت رنگ آمیزی تشخیصی لکتین 

جهت مقایسه شدت رنگ آمیزی قرار گرفتند.
پ��س از آزمایش دقیق هر نمونه، ش��دت رنگ آمیزی مربوط 
به وجود رس��پتور در 6 گروه رده بندی ش��دند: فاقد عالمت (-)، 
عالمت بشدت ضعیف (-/+)، عالمت ضعیف (+)، عالمت متوسط 
(++)، عالمت نسبتاً قوی (+++)، عالمت بسیار قوی (++++) شدت 
این رنگ آمیزی به مقایس��ه الگوهای حضو رس��پتور در سطوح 
سلولی و تفاوتهای ناحیه ای حضور رسپتورها در دستگاه تنفسی          

گونه های مختلف اختصاص داده شد.

• نتایج:
بررس��ی بافتی ش��یمیایی لکتین تفاوتهای قابل توجهی را در 
الگوهای حضور رسپتورها در مرغها، اردکها، بلدرچینها و قرقاولها 
نش��ان داد هر گونه ای در رس��پتورهای اختصاصی س��لول یا در 
جای��گاه آنه��ا تفاوتهایی در رنگ آمیزی نش��ان داد هنگامی که 
حضور رس��پتور آزمایش شد، روی سلولهای هدف که با ویروس 
آنفوالنزآ در تماس هس��تند فوکوس گردید، و تفاوتهای اصلی در 
مراح��ل رنگ آمیزی لکتی��ن در این تحقیق و مطالعات قبلی در 

جدول 2 خالصه گردید.
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ای�ننتایجنش�انمیده�دکهقرقاوله�اوبلدرچینها
م�یتوانندنق�شمهمیرابهعنوانمیزبانواس�طبرای
تولیدوی�روسآنفلوآنزاییکهتوانای�یهمهگیریدارد،

بازیکنند.

• معرفی:
ویروس آنفوالنزای A گونه های مختلف جانوری شامل انسانها، 
س��گها، خوکها و طیف گسترده ای از پرندگان اهلی و وحشی را 

آلوده می کند.
عفونتهای ویروس آنفلوآنزا بواس��طه فعل و انفعاالت خاصی بین 
هماگلوتینین ویروس��ی (HA) و اسید سیالیک (SA) باقیمانده 

روی سطح سلول میزبان ایجاد می شود.
ویروس آنفلوآنزا بطور اختصاصی الیگوساکاریدهای رسپتورهای 
 (SA) سلولهای اپیتلیال تنفسی را که محل اتصال اسید سیالیک
ل تصا س��طه ا ا G) به و a l ز ( الکتو ه ب��ا گا لین��ک ش��د

                                        و یا اتصال α-2,3   می باشد، 
را تش��خیص می دهد. رسپتورهای س��لول میزبان عامل تعیین 

کننده مهمی در ورود ویروس می باشند.
اختالفات در انتشار رسپتورها و ویژگی رسپتورها در میان میزبانها 

می توانند موجب بروز تفاوتها در حساسیت به بیماری گردند.
فرض شده است که تفاوتها در توانایی باند شدن به رسپتورهای 
سطحی سلول می تواند حداقل تا حدی از شیوع پاندمی آنفوالنزا 

جلوگیری کند.
موتاس��یون ژنومی ویروس آنفلوآنزای HA طیور که اولویت 
باند ش��دن را از SA α-2,3-gal به    SA α-2,6-gal تغییر 
می دهد منجر به گس��ترده ش��دن طیف رس��پتورهای میزبان 

ویروس میگردد.
یکی از راههایی که این موتاس��یون ممکن است صورت بگیرد از 
طری��ق آلودگی حیواناتی مانند خوکها و برخی از ماکیان که هر 

دو نوع رسپتور را دارند می باشد.
افزایش گزارش��ات نش��ان می دهد که ویروسهای آنفوالنزای 
مختلفی در پرندگانی که روی خاک زندگی والنه سازی می کنند 
بوجود آمده که نقش بالقوه برخی گونه های پرندگان را به عنوان 
فراهم آورنده محیط مناسب جهت ترتیب سازی مجدد ویروسهای 

آنفوالنزا در پرندگان و پستانداران آشکار می سازد.
بنابراین فهم درس��ت میزان و انتش��ار رس��پتورهای ویروس 
آنفلوآنزا در گونه های مختلف پرندگان به مس��ئله مهمی تبدیل 
شده که می تواند بعدها انتقال بین گونه ای ویروسهای آنفلوآنزای 

A را تشریح کند.
مطالع��ات قبلی حض��ور یا عدم حضور رس��پتورها را در انواع 
ماکیان مانند مرغها، اردکها و بلدرچینها بوس��یله ش��یمی بافتی 
لکتین نش��ان داده اند. اگرچه برخی اختالفات وس��یع در انتشار 
رس��پتورها در میان مطالعات قبلی دیده شد تحقیقات بیشتری 

جهت تأیید نتایج قبلی نیاز بود.
عالوه بر این مقایسه تراکم رسپتورهای اختصاصی در دستگاه 
تنفس انواع مختلف میزبان واس��ط، از آنجایی که حضور یا عدم 
حضر رس��پتورها ممکن اس��ت نقش کلیدی در تولید ویروس با 

توانایی همه گیری را داشته باشند، بسیار مهم است.

•موادوروشها:
جوجه های SPF لگهورن س��فید (درس��ن 8 هفتگی) آماده 
ش��دند. اردکها (درسن 7هفتگی)، بلدرچینها (درسن 8 هفتگی) 
و قرقاولها (درسن 8 هفتگی) از پرورش دهندگان صنعتی تهیه 
ش��دند حداقل 50 حی��وان از هر گونه در این مطالعه بررس��ی 

شدند.
نواح��ی تازه باالیی، میانی و پائی��نی ن��ای بط���ور جداگانه 
جمع آوری ش��دند و قس��متی از بافت ریه راس��ت نیز برداشته 
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رس��پتورهای حاوی باند α-2,3-gal را در تمام گونه های مورد 
آزمایش از بین برد. (شکل 1)

همچنین عالئم لکتین رس��پتورهای حاوی باند              را در 
مرغه��ا، اردکها و قرقاولها کاه��ش داد در حالیکه در بلدرچینها 

عالئم ضعیف و بی اهمیتی دیده شد. (شکل 2)
تفاوتهای منطقه ای در انتشار رسپتورها در طول دستگاه تنفس 

در مرغها و قرقاولها دیده شد.
تعداد رس��پتورهای حاوی باند با                            به س��مت 
قسمت پائینی دس��تگاه تنفس در مرغها و قرقاولها افزایش پیدا 

کرد. 
تغییرات اختصاصی س��لولی در انواع رس��پتورها در نای مشهود 
بود، در حالی که مرغها، اردکها و قرقاولها رس��پتورهای بیشتری 
را در اپتلیال مژه دار نای نش��ان دادند، بلدرچینها حضور بیشتر 
رس��پتورها را در س��لولهای فاقد مژه تولیدکننده موسین نشان 

هنگامی که عالئم رنگ آمیزی در میان گونه ها بررسی گردید، 
قرقاولها و بلدرچینها رسپتورهای باند شده بیشتری را نسبت به 

مرغها و اردکها نشان دادند.
حض��ور رس��پتورهای ح��اوی بان��د                       در ریه تمام 
گونه های آزمایش ش��ده در حداقل ب��وده از طرف دیگر حضور 
رس��پتورهای حاوی باند                        در بلدرچینها بس��یار 

باال، در مرغها و قرقاولها متوسط و در اردکها پائین بود.
بر خالف حضور رسپتورهای حاوی باند                                    در ریه، 
حضور نسبتاً زیادی از رسپتورهای جاوی باند                                                          در 

دهلیز ششی قرقاولها و مرغها دیده شد. 
 جهت مش��خص ک��ردن اختصاصی بودن لکتی��ن بکار رفته در 
این تحقیق، آزمایش کنترل بوس��یله مقاطع بافتی انکوبه ش��ده 
 α-2,6-gal و α-2,3-gal بانورآمینیداز که به باقیمانده هر دو باند
چسبیده بود، انجام گردید. نورآمینیداز بطور موثری عالئم لکتین 
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• بحث:
این مطالعه اطالعاتی را در مورد گیرنده های ویروس آنفلوآنزا 
که در مسیر تنفسی 4 گونه از پرندگان پخش شده و حضور دارد 
را ارائ��ه می کند. (در ای��ن مطالعه، قرقاول نیز مورد مطالعه قرار 

گرفته است که پیش از این مورد مطالعه قرار نگرفته بود)
دانس��تن الگوی پراکندگی گیرنده های ویروس در مسیر تنفسی 
اهمی��ت زیادی دارد زی��را که ابتدای تداخل ویروس در س��طح  
گیرنده های سلول میزبان در این مسیر رخ می دهد. این مطالعه 
تأیید کننده برخی نتایج گرفته ش��ده در مطالعات پیش��ین بوده 

است.
به عالوه مطالعه مقایس��ه ای ب��رای 4 گونه از پرندگان اطالعات 
مناس��بی را برای حساس��یت میزبانهای مختلف در برابر ویروس 
آنفلوآنزا را به همراه داش��ته اس��ت که می توان��د نمایانگر نقش 
موثر ای��ن گونه ها در یک بازآرایی ژنتیک��ی از ویروس آنفلوآنزا 

در آنها باشد.
وقت��ی این مطالعه انجام گردید، مس��یر تنفس��ی در پرندگان 
مختل��ف مورد مطالعه به 4 بخش تقس��یم و با دقت فراوان بروز 
گیرنده های موجود در س��طح س��لولهای اپیتلیال با مژه و بدون 
مژه مش��اهده گردید. زیرا که سلولهای مژه دار اپیتلیال در قدام 
ناحیه تنفسی نسبت به سلولهای اپیتلیال فاقد مژه ناحیه تحتانی 
مسیر تنفسی ممکن است بیشتر در معرض ویروس آنفلوانزا قرار 

گیرند.
از آنجایی که مرغها و اردک ها به عنوان اصلی ترین گونه های 
طی��ور و پرندگان در تمامی دنیا مطرح هس��تند، این بدین معنا 
است که انتشار گیرنده ها در این پرندگان نیازمند بررسی مجدد 
می باش��د. در گذشتهwan  و prez نشان دادند که در ماکیان 
(مرغ و خروس) در ریه گیرنده های حاوی باند                                 

در تعداد کمی از س��لولهای اپیتلیال فاقد مژه دیده ش��دند، 
در حالیک��ه رس��پتورهای ح��اوی بان��د                             

به میزان زیادی در سلولهای مژه دا و فاقد مژه دیده شدند.
این الگو در برابر مطالعاتی که Kuchipudi و همکاران بر روی 
ماکیان و ناحیه نای آنها صورت داده بودند متفاوت است زیرا در 
آن مطالع��ه گیرن��ده ه��ای ب��ارز و غالب                           بوده 

است.
مطالع��ه ما که مطالعه  Kuchipudi را تأیید کرده بود، بیانگر 
میزان بسیاری از گیرنده                         در مسیر تنفسی در 

ناحیه مژه دار آن در ماکیان بوده است.
بهرحال اغلب گزارشات اخیر که به واسطه Pillai  و  lee منتشر 
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دادند. (شکل 1)
در مرغه��ا برخ��ی از س��لولهای اپیتیلی��ال م��ژه دار جه��ت                    
رسپتورهای                         و                        در قسمتهای 
فوقانی و میانی نای دارای رنگ آمیزی مثبت شدند. در حالیکه 
در قسمتهای تحتانی نای بیشتر سلولهای اپیتلیال مژه دار دارای 

رنگ آمیزی مثبت شدند.
هیچ عالمتی در س��لولهای اپیتلیال فاقد مژه دیده نش��د. عالئم 
بس��یار ضعیفی از رس��پتورهای حاوی باند                         در 
ریه دیده ش��د در حالیکه عالئم متوسطی از رسپتورهای حاوی 

باند                         دیده شد. (شکل 2)
در اردکها تنها تعداد کمی از سلولهای اپیتلیال برای رسپتورهای 
حاوی باند                            و                         در قسمتهای 
فوقان��ی، میانی و تحتانی ن��ای، رنگ آمیزی مثبت گرفتند و در 

سلولهای اپتیلیال فاقد مژه هیچ عالمتی دیده نشد.
تعداد کمی از س��لولها جهت هر دو رس��پتور ح��اوی باند                                 
                      و                       در ری��ه دارای عالئ��م 

مثبت بودند.
در قرقاولها اکثریت س��لولهای م��ژه دار در تمام طول نای برای 
رسپتورهای حاوی باند                         و                          رنگ 
آمیزی مثبت گرفتند. ش��دت رنگ آمیزی در سلولهای مژه دار 
مختصری نسبت به سلولهای فاقد مژه در سرتاسر دستگاه تنفس 

باالتر بود.
ند ز رس��پتورهای حاوی با ی ا میزی گس��ترده ا ن��گ آ ر

                        در سرتاس��ر کیس��ه های هوایی در ریه دیده 
شد. (شکل 2)

در حالیکه تمام س��لولها برای رس��پتورهای ح��اوی باند                                  
                            در ریه مثبت بودند تقریباً برای رسپتورهای 

حاوی باند                         هیچ عالئمی مشاهده نشد.
در بلدرچینها رنگ آمیزی شدیدی برای رسپتورهای حاوی باند                 
                        در سلولهای اپتیلیال مژه دار و فاقد مژه در 
قس��متهای فوقانی، میانی و تحتانی نای دیده شد. (شکل 2) در 
حالیکه رسپتورهای حاوی باند                       اساساً در اکثر 

سلولهای اپتیلیال فاقد مژه مشاهده شدند. (شکل 1)
جالب توجه اس��ت که تمام قسمتهای دستگاه تنفس قرقاولها و 

بلدرچینها برای رسپتورهای حاوی باند                       
و                        رنگ آمیزی مثبت گرفتند.
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لکتین یا تهیه لکتین از ش��رکتهای مختلف باش��د. حساس��یتها 
متف��اوت لکتی��ن  Maakia amunensis  قب��اٌل نیز گزارش 

شده است. 
ایزوتوپ لکتین اس��تفاده ش��ده توس��ط lee و Pillai مشخص 
نش��ده به همین دلیل مش��خص کردن تف��اوت در نتایج حاصله 

امکان پذیر نمی باشد.
یک��ی از جالب����ترین مش������اهدات در این مط��العه، حضور 
فراوان گیرنده ها در قرقاول و بلدرچین بود. در قرقاول، مشاهده 
ر  کردیم که میزان حضور هر دو گیرنده                و                 د
می سطح دستگاه تنفس  ر تما طی د ر مخا ا س��لولهای مژه د
همچنین ریه ها زیاد است. در بلدرچین، میزان زیادی از گیرنده 
های SA α-2,6 و SA α-2,3 حضور داش��تند که به طور اولیه 
در س��لولهای فاقد مژه دیده ش��دند. حضور باالی این گیرنده ها 
در تمامی سطوح دستگاه تنفس احتمال درگیری آنها را با هر دو 
 perez و Wan .نوع آنفلوآنزا انس��انی و طیور افزایش می دهد
بی��ان کردند که بلدرچین می تواد به عنوان یک میزبان واس��ط 
مهم تلقی گردد و در مطالعه انجام گرفته توس��ط ما نیز بر نقش 
قرقاول ها همانند نقش بلدرچین ها تأکید شده است. قرقاول به 
عنوان ناقل مناس��ب ویروس آنفلوآنزا که حتی می تواند در آنها 
واریانت ژنی را ایجاد کند ش��ناخته شده اند. نتایج حاصل از این 
مطالعه نشان داد که بلدرچین و قرقاول ها چگونه می توانند به 
عنوان ظرف مخلوط کننده هر دو گیرنده در نظر گرفته شوند و 
نقش آنها در انتقال ویروس آنفلوآنزا آنرا بیش از آن چیزی است 

که قباًل تصور می شده است.

شده بود نشان می داد که گیرنده                      ، گیرنده های 
غالب موجود در نای ماکیان اس��ت. این اختالف ایجاد ش��ده به 
علت تفاوت در شرایط رنگ آمیزی، منبع لکتین، غلظت لکتین 

و محیط انکوبه می باشد. 
باید توجه داش��ت که لکتین ها با منابع گوناگون خواص اتصالی 
 Maakia amunensis متفاوتی دارند. خصوصاٌ در آنهایی که از گیاه
می باشند تفاوت واضح تری را نشان می دهند. همچنین از لکتین  
∏ Maakia amunensis  نی��ز اس��تفاده گردی��د زیرا عالئم 

حاصله از این لکتین در مرغها و اردکها فراوان بود.
ب��ه نظ��ر می رس��د که اردکها نس��بت ب��ه آلودگی ب��ا ویروس 
آنفلوآنزای پرندگانی که روی زمین النه س��ازی می کنند از راه 
دستگاه تنفس مقاومت نسبی دارند این موضوع احتماال به علت 
کمیابی رسپتورهای وابسته به α 2-6 در دستگاه تنفسی اردک              
می باش��د با توجه به آزمایش اتصال با ویروس نش��ان داده شده 
اس��ت که نای اردک از لحاظ رس��پتورهای                  دچار 

کمبود است.
Kuchipudi و همکاران گزارش کردند ک��ه گیرنده های             
                حضور کمی در نای اردکها دارند. تنها تعداد کمی 
س��لولهای مژه دار در رنگ آمی��زی صورت گرف���ت��ه برای                          
                   و                      در قس��متهای فوقانی، میانی 
و تحتانی نای اردک رنگ گرفتند. این در حالی اس��ت که هیچ 

کدام از سلولهای فاقد مژه رنگ پذیری را نشان ندادند.
در تض��اد ب��ا این یافته ه��ا Pillai و Lee گزارش کردند که در 
رنگ آمیزی توسط لکتین  Maakia amunensis II سلولهای 
حاوی                         رنگ را نپذیرفتند. آنها همچنین نشان 
دادن��د ک��ه  گیرن��ده ه��ای                  و                         ب��ه 

میزان زیاد در نای اردک حضور دارند.
علت این تفاوت می تواند به علت استفاده از ایزوتوپ های مختلف 

25 24

اعتبار سنجی - ابزار ضروری تضمین 
کیفیت برای صنایع دارویی 

 )قسمت دوم(

ور
طی

ی 
ها

ری
ما

بی

Ref:
Ji Eun Yu, Hakyoung Yoon, 2011, Expression patterns of influenza virus receptors in the respiratory tracts of four species of poultry, 
Journal of veterinary science (2011), 12(1), 7-13
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اعتبار سنجی - ابزار ضروری تضمین 
کیفیت برای صنایع دارویی 

 )قسمت دوم(

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

1-Scale - up                                                                   4- Concurrent validation
2-Standard Operation Procedures (SOP’s)                   5-  Prospective validation                                           
3- Retrospective validation
  

درقس�متقبلبهمعرفیاعتبارسنجیوبیاناهمیتو
اهدافآنپرداختیمودرادامهبهتش�ریحمراحلاعتبار

سنجیوانواعآنمیپردازیم.

مراحلاعتبارسنجی:
فعالیتهای مربوط به مطالعات اعتبار س��نجی به س��ه مرحله 

طبقه بندی می شود:
• مرحلهاول:

این مرحله، مرحله قبل از اعتبار سنجی و یا مرحله آمادگی نامیده 
می شود که شامل تمامی فعالیتهای ذیل می شود:

- فعالیتهای مربوط به تحقیق و توسعه محصول
- فرموالسیون

- مطالعات بچ تحقیقاتی
- مطالعات افزایش مقیاس 1

- انتقال تکنولوژی به بچ در مقیاس صنعتی
- تعیین شرایط پایداری

- نگه��داری و جابجای��ی م��واد در حین فرآین��د و نیز محصول 
نهایی

- صالحیت سنجی دستگاهها
- صالحیت سنجی استقرار دستگاهها

- مستندات تولیدات اصلی
- صالحیت سنجی عملیاتی

- قابلیت فرآیند
• مرحلهدوم:

مرحله اعتبار سنجی فرآیند (مرحله صالحیت سنجی فرآیند) 
برای بررسی اینکه تمامی پارامترهای بحرانی لحاظ شده فرآیند 
معتبر بوده و محصوالت قابل قبولی می توانند حتی در بدترین 

شرایط تولید شوند، طراحی شده است.

• مرحلهسوم:
مرحل��ه حفظ و نگهداری اعتبار س��نجی که نیازمند بازنگری 
تمام��ی مس��تندات مرب��وط ب��ه فرآینده��ا ش��امل گزارش��ات                        
بازرس��ی های اعتبار سنجی می باش��د تا اطمینان حاصل شود 
هیچگون��ه تغییر، انحراف و عیوبی در فرآیند تولید بوجود نیامده 
و تمامی دس��تورالعملهای اجرای��ی 2 از جمله رویه های کنترل 

تغییرات دنبال می شود.
همچنین در این مرحله گروه اعتبار س��نجی اطمینان حاصل  
م��ی نماین��د که هیچگونه تغییر یا انحرافی ک��ه منجر به نیاز به 

صالحیت سنجی و یا اعتبار سنجی مجدد شود، وجود ندارد.

• اعتبارسنجیفرآیند:
قاعدتاً انتظار می رود که اعتبار س��نجی فرآیند قبل از توزیع 
محصول نهایی به منظور فروش، تکمیل ش��ود (اعتبار س��نجی 
آینده نگر3 ). در صورتی که این حالت امکان پذیر نباشد، ممکن 
است الزم باش��د فرآیند در حین تولید مورد سنجش قرار گیرد 

(اعتبار سنجی همزمان 4). 
فرآین��دی که برای مدتی بدون هیچ گونه تغییرات قابل توجهی 
مورد اس��تفاده واقع ش��ود، م��ی تواند مطابق ب��ا پروتوکل تایید         

شده ای اعتبار سنجی گردد ( اعتبار سنجی گذشته نگر5 ).
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گسترده ای بر روی محصول، در مراحل مختلف، انجام و بصورت 
جامع مستند شود. آزمایشات تفصیلی نیز باید بر روی محصول و 
بسته بندی آن انجام شود. به محض تکم��یل بازنگری، توصیه ها 
(پیشنهادها) باید بر روی حوزه های بازرسی و کنترلهای در حین 
تولی��د ضروری در تولید روزمره به اجرا در آید. این مس��اله باید 
در مس��تندات بچ تولیدی و بسته بندی آن و یا دستورالعملهای 
اجرایی اس��تاندارد مخص�وص به آن وارد گ��ردد. محدودیت��ها، 

توالی ها و فعالیتها باید به اجرا در آید.

• اعتبارسنجیهمزمان:
در بکارگی��ری ای��ن رویک��رد، مخاط��ره وج��ود عوام��ل و یا           
ویژگ��ی های تعدیل گ��ر فرآیند در طی زمان وج��ود دارد. این 
موقعیت اغلب منجر به ایجاد تردید در وضعیت بچهایی که برای 
فروش ترخیص شده اند می شود و سپس بعنوان ویژگیهای کیفی 

نامطلوب شناخته می شود.
اعتبار سنجی همزمان ممکن است در برخی از شرایط یک رویکرد 

کاربردی باشد. بعنوان مثال:
- در زمانی که فرآیند اعتبار س��نجی قبلی به یک تولید کننده 

قراردادی و یا یک واحد تولیدکننده دیگر واگذار شده باشد.
- در جایی که محصول پایداری متفاوتی از محصول قبلی اعتبار 

سنجی شده با همان مقدار مواد فعال و یا جانبی داشته باشد.
- زمانی که تعداد Lot های ارزیابی ش��ده تحت اعتبار س��نجی 
گذش��ته نگر، برای دستیابی به درجه باالیی از اطمینان به اینکه 

فرآیند کاماًل تحت کنترل است، کافی نباشد.
- در زمانی که تعداد بچ های تولید شده محدود باشد.

این مساله حائز اهمیت است که در این موارد سیستم و تجهیزات 
بکار رفته باید قباًل بطور کامل اعتبار س��نجی شده باشند. مجوز 
برای اعتبار س��نجی همزمان باید مستند شده و پروتوکل توسط 
گروه اعتبار سنجی مورد تایید قرار گیرد. گزارشی باید آماده شده 
و قبل از فروش هر بچ مورد تایید قرار گیرد و گزارش نهایی باید 
پ��س از تکمیل تمامی بچ های متقارن (همزمان) آماده ش��ده و 

مورد تایید قرار گیرد.
بط��ور کلی حداقل 3 بچ متوالی ک��ه دارای پارامترهای پذیرفته 

6- Requalification

• اعتبارسنجیآیندهنگر:
در اعتبار س��نجی آینده نگر، پروتوکل اعتبار س��نجی قبل از 
ورود فرآیند به مصارف تجاری اجرا می گردد. در مرحله توسعه 
محص��ول، فرآیند تولید باید به مراحل کوچکتر تقس��یم ش��ود. 
ه��ر مرحله باید بر پای��ه مالحضات تجربی یا تئوریکی به منظور 
تعیین پارامترهای بحرانی موثر بر کیفیت محصول نهایی، مورد 

ارزیابی قرار گیرد. 
مجموعه ای از آزمایشات باید برای تعیین میزان حساسیت این 
عوام��ل طراحی گردد. هر آزمایش بای��د در پروتوکلهای مصوب 

بطور کامل برنامه ریزی و مستند گردد.
کلیه تجهیزات، محوطه های تولید و روش��های آزمایشات مورد 
استفاده باید کاماًل اعتبار سنجی شوند. مدارک و مستندات بچهای 
اصلی تنها پس از مشخص شدن عوامل کلیدی و بحرانی فرآیند 
و تنظیمات دس��تگاهها و نیز تعیین مش��خصات اجزاء و شرایط 

محیطی می تواند آماده و تهیه گردند.
از طریق این فرآیند تعیین ش��ده مجموعه ای از بچها می تواند 
تولید گردد. اصوالً تعداد فرآیندهای به اجرا درآمده و مشاهدات 
انجام ش��ده باید برای بدس��ت آوردن گس��تره انحراف نرمال و        

داده های کافی به منظور ارزیابی مناسب باشد. 
بطور کلی اگر در اجرای 3 بچ متوالی با پارامترهای نهایی پذیرفته 
ش��ده، تولید محصولی با کیفیت مورد نظر صورت گیرد، فرآیند 

اعتبار سنجی مناسبی شکل گرفته است. 
در عم��ل ممکن اس��ت زمان قابل مالحظه ای ب��رای گردآوری 

اینگونه داده ها صرف شود.
برخی مالحضات در زمان انتخاب اس��تراتژی اعتبار سنجی باید 
م��د نظر قرار گی��رد. بعنوان مثال باید Lot ه��ای مختلف مواد 
خام فع��ال و مواد جانبی اصلی مورد اس��تفاده قرار گیرد، بچها 
در ش��یفتهای مختلفی تولید ش��ده باشند، از تجهیزات و وسائل 
مختلف مخصوص تولیدات تجاری استفاده شود، اجرای عملیات 
در حدود بحرانی فرآیند صورت گیرد و آنالیز (تجزیه و تحلیل) 
کامل داده های فرآیند در صالحیت س��نجی6  و اعتبار س��نجی 

مجدد صورت پذیرد.
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ت - تغییرات در مواد بس��ته بندی (سیستم ظرف یا بسته بندی 
اولیه)

- تغییرات در فرآیند (مانند زمان اختالط، دمای خشک کردن 
و سایز بچ تولیدی)

- تغییرات در تجهیزات (بعنوان مثال اضافه ش��دن سیس��تم 
ردیاب��ی اتوماتیک). تغییرات در تجهیزاتی که ش��امل جایگزینی 
تجهیزات مش��ابه اس��ت نیازی به اعتبار سنجی ندارد و تنها این 

تجهیزات جدید باید صالحیت سنجی شوند.
- تغییرات در کارخانه و یا تاسیسات

کنترلتغییرات:
کلیه تغییرات باید بصورت رس��می و مس��تند درخواست شود 
و توسط تیم اعتبار سنجی پذیرفته شود. تاثیرات و یا مخاطرات 
تغییرات بر روی محصول باید شناس��ایی ش��ود و نیاز به میزان 

اعتبار سنجی مجدد باید مشخص گردد.
تعهد شرکت به کنترل کلیه تغییرات در دسترسها، واحدهای 
پش��تیبانی، سیس��تم، مواد، تجهیزات و فرآیند که در  ساخت یا 
بسته بندی اشکال دارویی بکار می رود، ضروری است تا اطمینان 
حاصل ش��ود که وضعیت اعتباری سیستم بصورت پیوسته مورد 

لحاظ قرار می گیرد.
سیس��تم کنترل تغییرات باید اطمینان حال نماید که تمامی 
اخطارها و تغییرات درخواس��ت ش��ده بصورت قابل قبولی مورد 
بررس��ی قرار گرفته، مستند س��ازی صورت گرفته و مجوز صادر 

شده است.
محص��ول تولیدی فرآین��د تغییر یافته ب��دون آگاهی کامل و 
مالحضات مربوط به تغییرات از س��وی تیم اعتبار س��نجی نباید 
برای فروش ترخیص شود. تیم باید در خصوص اعتبارسنجی های 

مجدد قبل از اجرای تغییرات مورد نظر تصمیم گیری کند.

:FDAمستنداتاعتبارسنجی
 FDA دس��تورالعملهای اعتبار س��نجی تعیین ش��ده توسط

عبارتست از: 
"تامین مدارک مس��تند که این اطمینان را ایجاد می کنند که 

 ش��ده نهایی هس��تند و دارای محصول با کیفیت مورد نظر می 
باشند، برای اعتبار سنجی مناسب فرآیند قابل قبول می باشد.

• اعتبارسنجی‘گذشتهنگر:
در بس��یاری از موسس��ات، فرآیندهای��ی ک��ه دارای ثب��ات              
م��ی باش��ند و بطور روتین ب��کار می رون��د دارای فرآیند اعتبار 
س��نجی مستندی نمی باشند. داده های قدیمی می توانند برای 
تامین مدارک و مس��تندات دال بر معتب��ر بودن فرآیندها مورد 

استفاده قرار گیرند.
مراحل اینگونه اعتبار سنجی نیز نیازمند تهیه یک پروتوکل بوده 
و گزارش���ی از نت�ایج بازنگ���ری داده ها می تواند من����جر به 

نتیجه گیری و پیشنهادهایی گردد.
اعتبار سنجی گذشته نگر تنها برای فرآیندهایی که جزئیات آنها 
بخوبی تعیین شده مورد قبول است و اعتبار سنجی گذشته نگر 
برای مواردی که که اخیراً در آنها تغییراتی ایجاد شده مانند تغییر 
در فرموالسیون محصول، تغیرر در رویه های عملکرد، تجهیزات 

و امکانات، نامناسب است.
منابع داده ها برای اعتبار سنجی گذشته نگر باید شامل مستندات 
بچ ها، نمودارهای کنترل فرآیند، دفاتر ثبت تعمیرات، مطالعات 
قابلیت فرآیند، نتایج آزمون محصول نهایی ش��امل آزمایشات و 

نتایج پایداری باشد.
به منظور انجام مطالعات اعتبار س��نجی گذشته نگر، داده هایی 
مورد قبول می باش��د که از حداقل 10 بچ متوالی بدس��ت آمده 
باشد. در زمانی که داده های کمتر از 10 بچ در دسترس باشد، 
باید توجه ش��ود که داده ها برای اثبات گذش��ته نگر این مساله 
که فرآیند کاماًل تحت کنترل بوده است، کافی نیست. در چنین 
مواردی بررس��ی باید با اعتبار س��نجی همزم��ان و یا آینده نگر 

کامل گردد.
برخی از اجزاء ضروری اعتبار سنجی گذشته نگر عبارتند از:

- بچهای تولیدی یک محدوده زمانی مش��خص (حداقل آخرین 
10 بچ متوالی)

- تعدادی از Lot های ترخیص شده در هر سال
- سایز بچها/ دوام/ تولید کننده/ سال/ دوره

- مستندات تولید/ بسته بندی اصلی
- ویژگی های جاری برای مواد فعال/محصوالت نهایی

- لیست انحرافات فرآیند، اقدامات اصالحی و تغییرات مستندات 
تولید

- داده های آزمایشات پایداری برای برخی از بچها
- آزمایشات دوره ای شامل شکایات مربوط به کیفیت

• فرآینداعتبارسنجیمجدد:
اعتبار سنجی مجدد مدارکی را ارائه می دهد که مشخص شود 
تغیی��رات بوجود آمده در فرآیند و یا محی��ط فرآیند تاثیر قابل 

توجهی در ویژگیهای فرآیند و کیفیت محصول دارد یا خیر.
الزامات مستندات مشابه اعتبار سنجی اولیه فرآیند می باشد. 
اعتبار س��نجی مجدد برای ایجاد اطمینان الزم و ضروری است. 
برخی از تغییراتی که اعتبار سنجی مجدد را ضروری می سازند 

عبارتند از:
- تغییرات در ویژگیها و مشخصات مواد اولیه مانند دانسیته، 
ویسکوزیته، سایز ذرات، توزیع، رطوبت و غیره که می توانند بر 

روی فرآیند تولید محصول تاثیر گذار باشند.
- تغییرات در منابع تامین مواد فعال تولید
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یک فرآیند خاص، پیوسته محصولی با ویژگیها و کیفیت از پیش 
تایین شده تولید خواهد کرد."

ایجاد مستندات اعتبار سنجی بخشی ضروری برای هر برنامه یا 
مطالعه اعتبار سنجی موفق می باشد. مستندسازی باید مختصر، 

بدون ابهام، به تفصیل و کامل باشد.

اعتبار سنجی در موارد زیر صورت می گیرد:
موارد جدید ش��امل: محصول یا فرمول، فرآیند، رویه، تولید، 

بسته بندی
مواردی که تغییر نموده است شامل: رویه های فرآیند، تولید، 

بسته بندی، نظافت، تجهیزات، سیستم کامپیوتری و زیربناها 
و در موارد خرابی: اعتبار سنجی مجدد 

در ای��ن م��وارد الزامات مس��تندات مربوط به اعتبار س��نجی 
به پیچیدگ��ی فرآیند، اهداف پروژه، مخاط��رات GMP (که با 
پیچیدگی سیستم افزایش می یابد) و آنالیز های GAP (تعیین 
استراتژیها برای دستیابی به اهداف، مشخص نمودن نقاط ضعف) 

بستگی دارد.

مستنداتکلیدیاعتبارسنجی:
- نقشه اصلی اعتبار سنجی7  

- پروتوکل اعتبار سنجی: صالحیت سنجی نصب8 ، صالحیت 
س��نجی عملیات��ی9 ، صالحی��ت س��نجی کارایی10 ، سیس��تم 
کامپیوتری، پروتوکل های صالحیت سنجی تسهیالت/ امکانات/ 

تجهیزات، فرآیند، بسته بندی و نظافت.
- رویه های استاندارد عملکرد11 

- بهینه نمودن دستورالعملهای بچ
- سیستم کنترل تغییرات
- گزارشات اعتبار سنجی

اهمیتمستنداتکلیدیاعتبارسنجی:
مس��تندات کلیدی اعتبار س��نجی فلس��فه، انتظارات و خط 
مشی سازمان را بصورت شفاف و مختصر تشریح  می نماید. این 
مس��تندات نشان می دهند که سیس��تم و کنترلهای آن اعتبار 
س��نجی ش��ده اند و میزان آزمونهای مورد نی����از را مشخ�ص 
می کنند. عالوه بر آن وضعیت کلی پروژه مانند صالحیت سنجی 
تجهیزات، آموزش، تعمیرات و نگهداری و کنترل تغییرات را نیز 

تحت پوشش قرار می دهد.
مس��تندات کلیدی اعتبار س��نجی باید در مراحل اولیه پروژه 
تهیه شوند و توالی قانونی را از نقشه تا برنامه اعتبار سنجی طی 

کنند. همچ�����نین VPM می تواند با اجرای بازرس���ی های 
دوره ای از طریق نس��خه های تایید ش��ده VMP به نظارت و 

تسلسل فرآیند پروژه کمک نماید.

:VMPاجزاءیکنمونه
اج��زاء یک VMP عبارتند از: مقدمه، اهداف، مفاد، تش��ریح 
سیس��تمی که مورد اعتبار س��نجی قرار می گیرد، مس��ئولیتها، 
روش��های اعتبار س��نجی، محدوده های مورد قبول، گزارش��ات 
اعتب��ار س��نجی، کنترل تغیی��رات، نقاط اعتبار س��نجی پروژه، 

قابلیتهای تحویل.

:VMPمزایای
یک VMP در زمانی که پروژه پیجیده بوده و دارای مخاطره 
باال باش��د و نیز در زمانی که اعتبار س��نجی و بازنگری سیس��تم 

بصورت گسترده تر و دقیق تر مورد نیاز باشد، ایجاد می شود.
اگر مطالعات س��اده بوده و تنها ی��ک مطالعه یا متغ��یر برای 
اعتبار سنجی الزم باشد، می توان بجای آن از پروتوکلهای اعتبار 

سنجی استفاده نمود. مزایای VMP عبارتند از:
1. یک نمای کلی از پروژه را مهیا می نماید.

2. یک ابزار مدیریتی است برای پیگیری فرآیند
3.  واگذاری مسئولیت که باعث ترویج کار تیمی می شود.

        

 7- Validation master plan (VMP)                          10-Performance qualification (PQ)
8-   Installation qualification (IQ)                           11- Standard operating procedures (SOPs
9-  Operational qualification (OQ)
  

                                 جدول:  اجزاء مستندات مناسب اعتبار سنجی
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:)OQ(2-صالحیتسنجیعملیاتی
مس��تندات مربوط به عملکرد تجهی��زات در محدوده  قانونی. 
این مستندات رویه های عملکرد تجهیزات و کنترل آنها، الزامات 
کالیبراسیون و برنامه ریزی های قانونی و الزامات تعمیر و نگهداری 

را تحت پوشش قرار می دهد.
:)PQ(3-صالحیتسنجیکارایی

مس��تندات در خصوص اینکه تجهیزات می توانند با اطمینان 
فعالی��ت کنند، بصورتی که فرآیند  ب��ه حالت عادی و در دامنه 

حداقل و حداکثر مورد قبول، اجرا گردد.
4-صالحیتسنجیتسهیالت/امکانات:

این بخش ش��امل صالحیت سنجی نصب، عملیات و عملکرد 
س��اختمان و تجهیزات اس��ت و موارد ذیل را تحت پوشش قرار 

می دهد:
- طراحی/ س��اختمان کارخانه. ش��امل جریان مواد، ایرالکها، 

ساختار، سیستم ایمنی و اخطار آتش، سالنهای تولید و انبار.
- امکانات و خدمات. ش��امل آب آشامیدنی، آب خنک کننده، 
سیستم فاضالب، سیستم کارخانه، سیستم تولید آب تصفیه شده، 

سیستم هوای فشرده و سیستم تهویه مطبوع 12.

چارچ�وبکلیبرایی�کپروتوکلصالحیتس�نجی
تجهیزات،تسهیالتوامکانات:

- اهداف
- مفاد

- توصیف تجهیزات ش��امل فهرست اصلی تجهیزات مورد نیاز 
برای صالحیت سنجی نصب و صالحیت سنجی عملیاتی

- نقش ها و مسئولیت ها
- تعاریف

- ضوابط صالحیت س��نجی برای روشها/ اجرای IQ، روشها/ 

29 28  12- Heating Ventilation air conditioning (HVAC)

4.  محدوده قابل قبول را قبل از آغاز اعتبار سنجی مشخص 
می نماید.

پروتوکلاعتبارسنجیفرآیند،بستهبندیونظافت:
مطالعات پروتوکل اعتبار سنجی فرآیند، بسته بندی و نظافت 
یک برنامه نوش��ته شده می باشد که نش��ان می دهد در اعتبار 
سنجی، اهداف، چشم انداز مفاد/ شرح سیستمی که می خواهد 
اعتبار س��نجی شود، مس��ئولیتها، روش��های اعتبار س���نجی، 
مح��دوده های قاب��ل قبول، گزارش��ات اعتبار س��نجی، کنترل 
تغیی��رات، SOP های مورد نی��از و تصمیم گیری برای پذیرش 

نتایج آزمایشات چگونه خواهد بود.

چارچوب)ساختار(پروتوکلاعتبارسنجی:
- جلد (تاییدیه ها)

- مف��اد پ��روژه (کدام فرآیند مورد اعت�بار س��ن�����جی قرار 
می گیرد)

- موضوعات / سوابق
- تعریف ها

- صالحیت س��نجی نصب (IQ)، صالحیت سنجی عملیاتی                                         
(PQ) صالحیت سنجی کارایی،(OQ)

- نقش ها و مسئولیتها
- الزامات SOP ها
- نظارت بر فرآیند

- نمونه برداری و آزمایش
- محدوده های قابل قبول / روشهای آزمایش

- قابلیتهای تحویل
- الزامات مستندسازی

- اطالعات اضافی:
 • نمودار جریان فرآیند

 • روشهای مورد استفاده برای نمونه برداری
 • نمون��ه های جمع آوری ش��ده در حی��ن فرآیند و جزئیات 

جمع آوری
 • آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های جمع آوری شده

 • سایز نمونه ها، نوع ظروف و روشهای نمونه برداری
 • ابزارها و احتیاطات

پروتوکلهایصالحیتس�نجیتجهیزات/تس�هیالت/
امکانات:

پروتوکلهای صالحیت س��نجی از جمله مستندات بسیار مهم 
فرآین��د پروتوکل هس��تند. پیچیدگی سیس��تمهای تجهیزات، 
تسهیالت و امکانات مربوطه و ارتباط آنها با کیفیت محصول در 

مفاد، جزئیات و اجزاء پروتوکل صالحیت سنجی آمده است.
اجزاء اصلی پروتوکلهای صالحیت س��نجی ش��امل موارد زیر 

است:
:)IQ(1-صالحیتسنجینصب

مس��تندات در خص��وص اینکه تجهیزات بصورت مناس��بی و 
منطبق با ویژگیهای تولیدکننده و خریدار نصب  ش��ده اند. این 
مس��تندات تمامی ش��رح مربوط به تجهیزات/ سیس��تم راتحت 
پوشش قرار می دهد که شامل اصول عملیات، الزامات طراحی، 
ویژگیهای لوله کشی تجهیزات، نمودارهای دستگاهها، ویژگیهای 
عملیاتی تسهیالت، الزامات امکانات تجهیزات و ایمنی تجهیزات 

می باشد. 
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PQ و روشهای OQ اجرای
- گزارشات انحرافات

- محدوده های قابل قبول
SOP الزامات -

- گزارشات مختصر اجرایی
- کنترل تغییرات

.Deliverables -
- ضمائ��م: برگه های داده های خام، نتایج آزمایش�������ات، 
برنامه های نگهداری پیشگیرانه، گزارشات آزمایشات تصادفی و 

گواهی های کالیبراسیون تجهیزات

گزارشهایاعتبارسنجی:
این گزارشات شامل خالصه ای از دست آوردها، وضعیت، نتایج 
 .VMP /و پیشنهادات مطالعات اعتبار سنجی مرتبط با پروتوکل

اجزاء اصلی گزارش عبارتند از:
- جلد

- چشم انداز
- نام محصول

- شرح فرآیندی که اعتبار سنجی شده
- محل

- تعداد بچهایی که اعتبار سنجی شده
- طرح مطالعه اعتبار سنجی

- اهداف
- بحث

- پیشنهادات
- نتیجه گیری

- کنترل تغییرات

نتیجهگیری:
تضمین کیفیت محصوالت داروئی شامل عوامل متعددی است. 
پیچیدگ��ی محصوالت دارویی در دنیای مدرن امروز فراتر از این 
اس��ت که تنها بتوان بر روی محصول نهایی آزمایش انجام داد و 
آزمایشات محصول نهایی برای اطمینان از کیفیت محصول نهایی 

کافی نخواهد بود.
بازنگ��ری ها، وضعیتهای مختلفی را در عوامل فرآیند، الزامات 
قانونی و مستندات اعتبار سنجی که از سوی مراجع قانونی مورد 
لحاظ قرار گرفته، برجسته می کنند. الزامات ویژه اعتبار سنجی 
فرآیند بر اس��اس طبیعت محصول داروی��ی و نوع فرآیند متغیر 
خواهد بود. مفاهیم گس��ترده ای که در این مطلب آمده اس��ت 
کاربرد عمومی داش��ته و چارچوب قابل قبولی را برای ایجاد یک 

رویکرد جامع اعتبار سنجی ایجاد می نماید 

Ref: Dashora; K., Singh; D., 2005, Validation - The Essential Quality 

Assurance Tool For Pharma Industries, www.Pharmainfo.net
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ایش��ان در س��ال 1322 در تهران متولد شده و تحصیالت ابتدایی و سپس متوسطه را در دبیرستان 

امیرکبیر تهران به اتمام رس��اندند. در س��ال 1340 وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شدند و 

در س��ال 1345 تحصیالت دانش��کده را با موفقیت به اتمام رسانده و سپس در سال 1347 به عنوان 

دستیار وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شدند.

در سال 1351 از طرف دانشگاه تهران برای گذراندن دوره دکترای تخصصی (Phd) در رشته بهداشت 

و بیماریهای طیور به کشور ایرلند جنوبی و انگلستان اعزام شدند و در سال 1356 با اتمام موفقیت 

آمیز دوره تخصصی به کش��ور بازگشتند و در دانش��کده دامپزشکی به کارهای آموزشی و تحقیقاتی 

مشغول به کار شده و در سال 1364 به مقام استادی تمام وقت دانشگاه تهران نائل آمدند. 

پس از تربیت تعداد زیادی از دامپزش��کان و متخصصین بهداش��ت و بیماریهای طیور و پس از انجام 

تحقیقات فراوان در همین زمینه ها و تالیف و ترجمه کتب مفید و موثر، باالخره در س��ال 1389 به 

افتخار بازنشس��تگی از دانشگاه تهران نائل شدند و هم اکنون بعنوان استاد دانشگاه علوم و تحقیقات 

دانشکده علوم تخصصی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود را ادامه می دهند.

دکتر بزرگمهری در زمینه بهداش��ت و بیماریهای طیور تا کنون بیش از 20 مقاله ISI را در مجالت 

معتبر بین المللی به چاپ رسانده و نیز مقاالت متعددی را در این

 زمینه در سمینار ها و همایشهای بین المللی ارائه داده اند.

عالوه بر آن ایشان کتابهای بسیار مفیدی نیز تالیف 

و ترجمه نموده اند که در دانشکده های دامپزشکی

کی بسیار مورد استفاده اساتید و دانشجویان قرار می گیرد.
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جناب آقای دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد
استاد ممتاز دانشگاه تهران
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تاثیر برخی از مولتی ویتامین 
والکترولیتها بر بهبود بیماری 

بورس عفونی
 )بیماری گامبورو(

برگردان به فارسی: دكتر مهدی چراغچی باشی
دستیار تخصصی بهداشت و بیماریهای پرندگان، دانشگاه تهران 
) عضو بخش علمی كیمیا پخش فام(
cheraghchi@kimiafaamgroup.com

خالصه:
به منظور بررسی تاثیر افزودن برخی ویتامین و الکترولیت ها 
بر آب مصرفی طیور واکس��ینه و چالش شده با ویروس بیماری 
بورس عفونی، 200 جوجه مرغ لگهورن سالم 2 مرتبه با استفاده 
از واکسن تخفیف حدت یافته زنده بیماری بورس عفونی حدت 
متوسط (D78)، در روز های 15 و 22 واکسینه شدند. 15 روز 
بعد طیور به دو گروه 100 قطعه ای تقسیم شدند. در گروه اول 
چال��ش با ویروس بیماری بورس عفونی صورت گرفت و متعاقبا 

با جیره پایه و مکمل تجاری با ترکیبات 
سیترات پتاسیم                  %18

 سیترات سدیم                  %12   
 فنیل بوتازون                   1/6 %

  %0/03               B1   ویتامی��ن
0/15                      B2 ویتامین 

 نیکوتین آمید                   %0/32  
 منادیون بی سولفات          0/11 %
 % 1/1                       C ویتامین 

 تری هیدروکس��یل روتوسید 0/12% و پایدار کننده تا 100% با 
دوز gm/L   2/5 در آب اشامیدنی به مدت 5 روز تحت درمان 
قرار گرفتند. در سایر گروه ها متعاقب چالش با ویروس بیماری 
بورس عفونی تنها جیره پایه داده شد. اضافه نمودن این ویتامین 
ها و الکترولیت ها به آب آشامیدنی طیور واکسینه شده با واکسن 
بیماری بورس عفونی و متعاقبا چالش ش��ده با ویروس بیماری 

بورس عفونی میزان تلفات را از 40 %به 24 %کاهش داده، سبب 
افزایش نسبت وزن بورس به بدن از 0/32± 2/83  به       ±0/55 
3/89 و کاهش ضایعات هیس��توپاتولوژیک بافت بورس از درجه 
0/25 ± 3/4 به 0/13 ± 2/6 شد. میانگین تی����تر آنتی بادی 
و  می��زان ج��ذب نمونه ها ب��ه  جذب کنترل مثب��ت (S/P) در  
پرندگان تغذیه ش��ده با  مکمل ویتامینی و الکترولیت به ترتیب 
از  1107±13042 به1153/22 ± 17221 و از  0/37 ± 4/78 

به 0/37 ± 6/33 افزایش داشته است.

مقدمه:
بیماری بورس عفونی (IBD) یکی از بیماری های بسیار مسری 
ویروس��ی در طیور جوان حساس می باشد. بیماری سبب ایجاد 
10% تلفات می ش��ود ولی میزان تلفات گاه�اً به  50 -40% هم   
می رس��د. بیماری عالئم بالینی و جراح��ات خاص خود را دارد. 
بورس فابریس��یوس اولی��ن ارگان برای تکثیر وی��روس بیماری 
بورس عفونی اس��ت. ویروس سبب تخلیه لنفوسیت ها از بورس 
ش��ده و در نتیجه کاهش ش��دیدی در پاسخ آنتی بادی همورال 

ایجاد می شود. 
واکسیناس��یون یکی از راه های مهم کنترل بیماری می باش��د. 
واکسن های زنده تخفیف حدت یافته عمدتا برای کنترل بیماری 
استفاده می شوند. در حال حاضر واکسنی که توانایی پیشگیری 
از بیم��اری، اثرات مضعف ایمنی و حفاظ��ت کامل جوجه ها در 
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برابر عالئم بالینی را داشته باشد، وجود ندارد.
اگر چه هیچ درمان اختصاصی برای بیماری وجود ندارد ولی 
درمان های حمایتی موثر می باش��ند. استفاده از سرم در درمان 
بیماری مفید می باشد. سایر راه کار های جایگزین شامل افزایش 
مقاومت بدن نسبت به بیماری ها و افزایش ایمنی بدن در برابر 
ی  و حا ی  ه��ا مکمل  ف  مص��ر س��طه  ا و به  س  و ی��ر و
ویتامین C می باشد. Amakye Anim و همکاران نیز اثرات 
مفی��د ویتامین C را بیان کردند. فراهم آوردن الکترولیت هایی 
همچون اسید سیتریک، سیترات و مجموعه ویتامین ها ی گروه 
B نقش اساسی را در متابولیسم و پاسخ ایمنی بدن دارد. مطالعه 
اخیر نقش الکترولیت و مولتی ویتامین ها را در بهبودی از بیماری 

بورس عفونی بررسی می نماید.

موادوروشکار:
طراح��ی آزمایش: 200 جوج��ه  پولت یکروزه مرغ تخم گذار 
تج��اری در پن ه��ا ی مجزایی پرورش یافتند. واکس�یناس��یون 
جوجه ها در دو مرحله و در روز های 15 و 22 به توسط سویه 
زنده (D78) و از طریق آش��امیدنی صورت پذیرفت. جوجه ها 
در 37 روزگی به دو گروه مجزا شدند. هر دو گروه مورد چالش 
با ویروس بیماری بورس عفونی قرار گرفتند. اولین گروه از جیره 
پای��ه (جدول 1) به همراه مولت��ی ویتامین ها و الکترولیت ها و 

گروه دوم تنها از جیره پایه استفاده نمود. 
مکم��ل ه��ای ویتامین��ی و الکترولیت��ی: ویتام����ی��ن ها و 
الکترولیت های اس��تفاده ش��ده در مطالعه اخیر ترکیب تجاری 
 gm/L 2/5 است که ترکیبات آن در جدول 2 بیان شده و با دوز
در آب اشامیدنی به مدت 5 روز و زمانی که عالئم بالینی شروع 

گردید، تحت درمان قرار گرفتند.
تلقیح ویروس بیماری ب��ورس عفونی: تلقیح ویروس بیماری 
بورس عفونی به منظور ایجاد عفونت تجربی مطابق با دستوالعمل 
Khan و همکاران صورت پذیرفت. ویروس مورد چالش مشتق 
ش��ده از سویه STC س��روتیپ 1 ویروس بیماری بورس عفونی 
ب��ود. میزان دوز چالش یافته با وی��روس 3/2 10×1 ،50% بود. 
بورس فابریسیوس جوجه های آلوده به IBDV نگه داری شده 
در دانش��کده دامپزشکی دانش��گاه خارتوم در  20O C- تا زمان 
استفاده نگه داری شدند. سوسپانسیون 20 % از مخلوط هموژن 
بورس فابریس��یوس در بافر فس��فات نمک خنث��ی تهیه گردید 
(ph =7/4). م��واد تهیه ش��ده 3 مرتبه چرخه ذوب و انجماد را 
طی کرده و در نهایت با 2500 دور در دقیقه به مدت 20 دقیقه 
 Whatman سانتریفیوژ شدند. مایع رویی استخراج و از فیلتر
شماره 1 عبور داده شد. مواد فیلتر شده مجددا با 2500 دور در 
دقیقه به مدت 20 دقیقه سانتریفیوژ شدند. در نهایت مایع رویی    
جمع آوری ش��ده و در بطری های اس��تریل قرار داده شدند. به 
منظور جلوگیری از رشد عوامل باکتریایی از آنتی بیوتیک های       
پنی س��یلین (1000IU/ml)، استرپتومایسن (10mg/ml) و 
جنتامایسین    (mg/ml 1) استفاده شد. با استفاده از آزمایش 
رس��وب در ژل آگار (AGPT) و آنتی س��رم IBDV، ویروس 

بیماری بورس عفونی مورد سنجش قرار گرفت. 

عالئمبالینی:
عالئم بالینی بیماری بورس عفونی ش��امل بی اشته�����ایی، 
بی تحرکی، عدم تعادل، اسهال آبکی و پر های ژولیده طی 2-3 

روز پس از تلقیح ویروس مشاهده گردید.

جراحات پس از مرگ: جراحات بیماری بورس عفونی ش��امل 
بزرگ و آتروفی ش��دن بورس فابریسیوس، پوشانده شدن بورس 
با اکس��ودای سروزی فیبرینی زرد رنگ و یا ظاهری خونی، کلیه 
بزرگ رنگ پریده و عضالت دهیدراته، خونریزی در سطح عضالت 
اسکلتی، خونریزی و اروژن در مخاط پیش معده به عنوان مبنایی 

برای بررسی نمونه های مثبت یا منفی در نظر گرفته شد.
نس��بت ب��ورس به وزن ب��دن 3-10: بورس فابریس���یوس از 
الش��ه ها جدا شده و وزن آن ها محاسبه گردید. در ادامه نسبت 
وزن ب��ورس به وزن بدن 103 محاس��به گردید. مطابق کارهای 
Gimbrone و Glosser ب��ورس های فابریس��یوس به منظور 

آزمایشات هیستوپاتولوژی نگه داری شدند.

آزمایشاتهیستوپاتولوژی:
بافت بورس فابریس��یوس در بافر فرمالین 10% فیکس ش��د. 
ب��ورس ها به قطعاتی با قطر 5 میلی متر بریده وارد غلظت های 
متفاوت الکل آبگیری شدند و در نهایت در واکس پارافین به توسط 
دس��تگاه های خودکار قرار داده ش��دند. مقطع گیری از بافت ها 
ب��ا ضخامت 5 میکرومتر در دس��تگاه میکروتوم صورت پذیرفت.

بافت های بورس در الم های شیش��ه ای قرار داده شد. در مورد 
الم ها رنگ آمیزی هماتوکس��یلین و ائوزین صورت گرفت و در 
زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی های 4، 10 و 40 عدسی شیئی 
مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق با درجه بندی هایی که به توسط 
Henrey صورت پذیرفت، بر حسب میزان آتروفی فولیکول ها، 

از 1 تا 4 درجه بندی شدند.
س��رولوژی (آزمایش االیزا): به منظور بررسی آنتی بادی های 
ضد ویروس بیماری بورس عفونی آزمون االیزا مطابق با دس��تور 
العمل های شرکت س��ازنده االیزا (شرکتBIOCHEK هلند) 
و موارد ش��رح داده شده به توسط Blankfard و Silk صورت 
پذیرفت.23 نمونه س��رم جم��ع آوری گردید و در هر گروه برای 
میزان آنتی بادی، میزان جذب نمونه ها به  جذب کنترل مثبت، 

مورد سنجش قرار گرفت.

بررسیآماری:
 مقدار میانگین با اس��تفاده از آزمون t در سطح معنی داری %5 

مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج:
 ابتال و تلفات: جمع ابتال هر دو گروه 100 %بود. میزان تلفات 
در گروه از مولتی ویتامین ها و الکترولیت ها استفاده  نمی کردند، 

بیشتر از گروه دیگر بود (جدول 3).
عالئم بالینی و جراحات پس از مرگ: پرندگان هر دو گروه عالئم 
بالینی و جراحات را نشان دادند و این عالئم با گذشت 7-6 روز 
ناپدی��د گردیدند. هیچ کدام از پرندگان بیماری را بدون نش��ان 

دادن عالئم بالینی طی نکردند.
نسبت بورس به وزن بدن 3-10:10 روز بعد از تلقیح پرندگانی 
که چالش شده بودند و از رژیم حاوی مکمل های الکترولیتی و 
ویتامینی اس��تفاده می کردند، به طور معنی داری نسبت بورس 
به وزن بدن 3-10بیشتری در مقایسه با گروه ای که تنها از جیره 

پایه استفاده می کردند، داشتند.

تغییراتهیستوپاتولوژی:
تغیی��رات پاتول��وزی در بافت بورس فابریس��یوس بعد از 10 
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ان��رژی ایفا می کنند. ای��ن ویتامین ها به بدن کمک می نمایند 
ت��ا از منابع پروتئینی، چربی و کربوهیدرات تولید انرژی نمایند. 
ویتامین B1 ( تیامین) به منظور اکسیداس��یون مناسب و کامل 
قند ها ضروری می باش��د. اضافه کردن آن ها به آب آش��امیدنی 
س��بب افزایش اشتها می شود، افزایش توان ماهیچه ای خصوصا 
در روده ها و رفع ضعف عمومی ب�دن می ش����ود. ویتام����ین 
B2 (ریبوفالوی��ن) به کوآنزیم های  فالوین آدنین دی نوکلئوتید 
و فالوین مونو نوکلئوتید تبدیل می ش��ود. این کوآنزیم ها برای 
تولید ATP ضروری می باشند.ویتامینB2  همچنین به منظور 
عملکرد مناسب سیستم ایمنی ضروری بوده و سطح آنتی بادی 
های طبیعی بدن را که از خطوط دفاعی بدن هس��تند، افزایش 
می دهد. Nagorna-Stasiak و Wawrzenska در یافتند 
ک��ه ویتامین B2 حرکات گوارش��ی را افزایش می دهد و از این 
بابت روده طیور 10 برابر حساسیت بیشتری نسبت به خرگوش 

دارد.
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روز از چال��ش مورد بررس��ی ق��رار  گرفت. درج��ه جراحات در 
تلقی��ح پرندگانی که چالش ش��ده بودند و از رژیم حاوی مکمل 
های الکترولیتی و ویتامینی اس��ت���فاده می کردن���د، به طور 
معن���ی داری نس��ب�ت به گروهی که تنها از جیره پایه استفاده 
می کردند، کمتر بود. بررسی میکروسکپی فولیکول های لنفاوی 
بورس فابریسیوس نشان داد که میزان فولیکول های آتروفی شده 
در پرندگانی که چالش ش��ده بودند و از رژیم حاوی مکمل های 
الکترولیتی و ویتامینی اس��تفاده می کردند (70-20%)، به طور 
معنی داری نس��بت به گروه ای که تنها از جیره پایه است��فاده 

می کردند (100-60 %)، کمتر بوده است(جدول 3).

:IBDمیزانتیترآنتیبادیبرعلیه
میانگی��ن تیتر آنتی بادی قبل از چالش (6923±1244/12) 
نتوانس��ت پرندگان را در برابر بی�ماری حفاظ��ت نماید. ت��یتر 
 (P<0/05) آنتی بادی علیه بیاری بورس عفونیبه طور معنی داری
در پرندگانی که چالش ش��ده بودند و از رژیم حاوی مکمل های 
الکترولیت��ی و ویتامینی اس��ت���فاده می کردند، نس�����بت به 
گروه ای که تنها از جیره پایه اس��تفاده می کردندبیش��تر بوده 

است (جدول4).

بحث:
عفونت ویروسی یک عامل استرس زا برای طیور بوده که ذخایر 
ویتامین C در بدن را کاه���ش داده و و با بی���وس��نتز آن در 
بافت ها ممانعت می کند. همچنین تخلیه لوکوس��یت ها از بدن 
س��بب تضعیف ایمنی ذاتی می شود. بیان شده که دادن مکمل 
های ویتامینی و الکترولیتی به جوجه های مبتال به بیماری بورس 
عفونی مفید بوده است. مطالعه حاضر نشان داد که مکمل های 
ویتامینی و الکترولیتی اگر چه میزان تلفات را کاهش می دهند 
ول��ی قادر نخواهند بود تا از بروز عالئم بالینی و جراحات پس از 
مرگ جلوگیری نمایند. نتایج حاصله در تضاد با نتایج به دس��ت 
آمده در تحقیقات Amakye-Anim و همکاران بوده اس��ت، 
که بیان کرده بودند دادن ویتامین C در جوجه های واکس��ینه 
و چالش ش��ده با ویروس بیماری بورش عفونی سبب عدم ایجاد 
عالئم بالینی و تلفات می شود. میزان ppm 1000 ویتامین C در 
روز که به توسط Amakye-Anim و همکاران پیشنهاد شده 
بود در این مطالعه هم مفید واقع شد. افزایش سطح آنتی بادی 
و کاهش تلفات به واس��طه فراهم اوردن آن سطحی از ویتامین 

C که مورد نیاز بدن است، حاصل می شود.
افزایش ویتامین C س��بب افزایش مقاومت به بیماری ها در 
جوجه ها به واس��طه افزایش سطح ایمنی می شود. فاگوسیتوز، 
اولین سد دفاعی بدن علیه پاتوژن های بیماری زا بوده و با افزایش 
اسید آسکوربیک و دی هیدرو اسکوربیک اسید، افزایش می یابد. 
اسید آسکوربیک می تواند فعالیت سلول های B را افزایش داده 

و در نتیجه تولید آنتی بادی ها را افزایش دهد.
اس��تفاده از مخلوطی از آنتی بیوتیک ها حاوی گلوکز و اسید 
سیتریک می تواند انرژی و کمبود های بدن را در هنگام اسهال 
و بی اشتهایی جبران نماید.Hirschhorn ، دریافتند که درمان 
با یک محلول حاوی الکترولیت ها بی اشتهایی را جبران کرده و 
س��بب افزایش دریافت غذا در نوزادان مبتال به اسهال می شود. 
این دلیلی  است که اثرات مفید افزودن الکترولیت ها را در هنگام 

بیماری بیان می دارد.
مجموع��ه ویتامین ه��ای گروه B نقش مهم��ی را در چرخه 
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                                  تشکیل کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی کشور 

با تالشهای سازمان دامپزشکی کشور در چارچوب ماده 10 قانون احزاب و جمعیتهای وزارت کشور، کانون بازنشستگان این سازمان 
تشکیل گردید. این اقدامات از حدود یک سال قبل آغاز گشته که باالخره با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات و تایید وزارت کشور، 

هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی با عضویت اعضاء زیرکار خود را آغاز نمود:
1. آقای دکتر احمد اقتضاء                     رئیس هیات مدیره

2. آقای دکتر ابراهیم مستجابی                نایب رئیس هیات مدیره
3. آقای مهدی وحیدی                          خزانه دار

4. آقای دکتر حسین طیبی                    عضو هیات مدیره
5. آقای ابوالقاسم صابری                        عضو هیات مدیره

6. آقای دکتر محمد مهدی صالحی           بازرس
فصلنامهکیمیافام موفقیت کانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی را در خدمت به همکاران، از خداوند متعال خواهان است.

Ref: Mohamed Alamin B., Ibrahim Y., Salih N.K.M., 2009, Effect of Some Vitamins and Electrolytes on Chickens Infected with Infection 

Bursal Disease, World Applied Science journal 7 (3): 366-370
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تهیه و تنظیم: دكتر قباد آذری تاكامی
استاد دانشگاه تهران
Dr.ghobad azary@kimiafaamgroup.com

مصرف دارو در آبزیان از چند نظر دارای اهمیت و ویژگی خاصی 
می باشد: 

1) پیشگیری و درمان پاتوژنهای آبزیان.
2) چگونگی و زمان خروج دارو و مواد ش��یمیائی از بدن آبزیان 

پرورشی از نظر حفظ سالمت مصرف کنندگان. 
3) اثرات تیمار درمانی آبزیان در محیط زیست.

پاره ای از داروها و موادش��یمیائی که در ادامه ذکر میشود با در 
نظر گرفتن موارد فوق مورد بررسی قرارمی گیرند. 

مناب��ع مختلفی از داروها و موادش��یمیائی مورد اس��تفاده قرار     
می گیرند. روشهای بکارگیری داروها و موادشیمیائی در آبزیان 
پیچیده تر و حس��اس تر از خش��ک زیان می باش��د. روش��های 
غوطه وری و حمام دادن و خوارکی بیشتر از سایر روشها مانند 
تزریقی، سطحی، موضعی و غیره معمول می باشد و در هر صورت           

می بایست مورد تائید مراجع معتبر باشد . 
درجدول زیر مصرف پاره ای از آنتی بیوتیک ها و مواد شیمیائی 

با توجه به نکات ذکر شده آورده می شود: 

 آنتی بیوتیک های دیگری نیز در آبزیان مصرف می شود . که 
عالوه بر مصرف خوراکی ، روشهای تزریقی  آن نیز بکار میرود: 

• آموکسی سیلین (Amoxycillin) : تزریقی
 12.5 mg/kg  single dose long  acting preparation 

• آمپی س��یلین(Ampicillin): تزریق��ی ( صفاتی ، عضالنی )          
 10mg/kg daily  3 تا 5 روز

• ک��و- تری مازین (Co-trimazine) : تزریقی یکروز در میان 
   30mg/kg on alternative days 3 تا 5 تزریق

یق��ی                                  ر تز  : (Choramphenicol ) مفنی��کل  آ ر کو  •
 40mg/kg daily

:(Gentamycin) جنتامایسین •
   3-5 mg /kg B.W on after days

تزری��ق ی��ک روز درمیان 3 – 5 تزریق، برای بافت کلیه س��می 
است. 

دس��تور العمل کارب��رد آنتی بیوتیک ها در م��زارع آبزی پروری 
برای درمان: 

موارد مصرف آنتی بیوتیک ها در درمان و 
پیشگیری از بیماریهای آبزیان پرورشی
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به طور مثال برای استفاده از یک ترکیب حاوی 5% آنتی بیوتیک 
برای دوز درمانیmg/kg 10 یک ماهی 1/5 کیلوگرمی.

 ابت��دا بای��د توجه داش��ت که هر ی��ک میلی لیت��ر برابر 1000         
میلی گرم م��ی باش��د: 1ml=1000mg، بنابراین یک ترکیب 
5 درص��د یعن��ی  mg 50 آنتی بیوتیک فعال، که به ش��رح زیر 

محاسبه می شود: 
10(mg/kg)* 1.5 (kg) = 0.3 ml antibiotic                          
     50(mg/ml)         

یعن��ی 3/. میلی لیتر از یک آنتی بیوتیک 5 %به یک ماهی 1/5 
کیلوگرمی تزریق می شود. 

در مطالعات��ی که در مورد آب اکس��یژنه و کاربرد آن در آبزیان 
ص��ورت گرفته نتای��ج مهمی بدس��ت آمد، از جمل��ه این ماده 
ش��یمیائی علیه قارچ ساپرولگنیا و سایر قارچ ها در تخمهای در 
حال انکوپاسیون  به ویژه در پیشگیری و درمان تخم های آلوده 

به قارچ ماهی قزل آال بسیارموثر بوده است. 

:)NANOSIL(نانوسیل
ن��ام  ب��ه  پراکس��اید   هی��دروژن  از  دیگ��ری  ف��رآورده 
نانوس��یل(NANOSIL)  که دارای یون نقره++ Ag می باشد 
ب��ر روی تخمه��ای آلوده  ق��زل آال ی��ک کار تحقیقاتی بصورت 
آزمای��ش فارم��ی صورت گرف��ت و با دوز : 80 تا 100 قس��مت 
درمیلیون به مدت یک ساعت      (100ppm/1hr-80) کارآئی 
چش��مگیری را نسبت به سایر داروها از جمله ماالشیت گرین از 

خود نشان داد. 

در کاره��ای مرب��وط به آزمایش فارمی در چن��د مزرعه قزل آال 
نانوسیل با دوز 50 تا 80 قسمت در میلیون 3 بار یک روز در میان
(50 – 80 ppm / 1hr for 3 times interval) 

بر علیه بیماری کش��نده لکه س��فید ICH  در ماهی قزل آال به 
طور موفقیت آمیزی بکار گرفته شد. 

همچنی��ن در کاره��ای دیگ��ر نانوس��یل در تخم ه��ای در حال 
انکوباس��یون ماهی آزاد در کالردش��ت و تخمهای ماهی کپور در 
چمخاله  (الهیجان) بر علیه قارچهای مختلف با موفقیت در قالب 
پایان نامه های کارشناسی ارشد شیالت مورد استفاده قرار گرفت. 
در حال حاضر نانوس��یل به عنوان کاندید ضدقارچی  تخم های 

ماهیان خاویاری نیز قرار گرفته است. 
بط��ور کلی هی��دروژن پراکس��اید 3% با دوز 17/5 قس��مت در 
میلی��ون با حمام کوتاه مدت 10 تا 15 دقیقه ای می تواند علیه            
پارازی��ت ه��ای جلدی، تک یاخت��ه ایها، ترماتوده��ای منوژن و 

ضدعفونی کننده بکار گرفته شود. 
5000 قسمت در میلیون در غوطه وری سریع به مدت 5 دقیقه 

(5000ppm as a dip for 5 min)
برای ضدعفونی آکواریوم با محلول استاندارد 3% به میزان 30/5 

میلی لیتر بکار می رود.
همچنی��ن محلول 3% هیدروژن پراکس��اید ب��رای ضدعفونی و 
باالبردن درصد تخم گش��ائی (Hatching) سیست های آرتمیا 
که در تغذیه میگو و س��ایر آبزیان نقش بس��یار مهمی دارد بطور 

وسیعی کاربرد دارد.
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برگردان به فارسی :دكتر مهدی هدایتی
دستیار تخصصی بهداشت و بیماریهای پرندگان، دانشگاه تهران 
) عضو بخش علمی كیمیا پخش فام(
Hedayati@kimiafaamgroup.com

فاکتورهای موثر بر زمان قطع مصرف دان  
)قسمت دوم(

• زمانصفرقطعدان:
غذا و محتویات گوارشي در چینه دان، پیش معده، سنگدان و 
روده ها وجود دارد به خاطر پر بودن روده ها، روده ها گرد و لوله اي 

است و این حالت تا دریافت مجدد غذا باقي مي ماند. 
ب��ه علت حرکات موجي پرس��تالتیک ماهیچه ها که برخی نقاط 
حاوي ماده گوارشي نیست. هنگام برش زدن رودۀ از طرف طول 

که دیواره خیلي کشسان است و به دور خود مي پیچد. 
هن��گام عب��ور غذا از روده س��کوم محتویاتش را ب��ه طور منظم 
تخلیه مي کند و نسبت به مراحل بعدي زمان قطع دان کوچکتر 

مي شود. 

•  دوساعتپساززمانقطعدان:
هنگامي که طیور 2 تا 3 جرعه آب نوش��یده باشد. بیشتر غذا 
در چینه دان به صورت محلول در آمده و به طرف پیش معده و 

سنگدان حرکت مي کند. 
چینه دان تقریباً به طور کامل خالي است و دوازدهه (لوپي که 

درست بعد از سنگدان قرار دارد) در حال شروع تخلیه است. 

• چهارساعتپساززمانقطعدان:
چینه دان خالي اس��ت ولي سنگدان حاوي مقداري غذا است. 
سنگدان عضوي است که به طرف پایین آویخته شده است و به 
طور معمول با ورود غذا محتویاتش تخلیه مي ش��ود. با قطع غذا 
خوردن پرنده، غذاي جدید وارد س��نگدان نمي شود تا محتویات 

قبلي تخلیه شود. 
تنها در صورتي که پرنده آب اضافي نوش��یده باشد و یا زماني 
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فاکتورهای موثر بر زمان قطع مصرف دان  
)قسمت دوم(

طوالني از زمان قطع دان گذشته باشد سنگدان خالي است. 
کیس��ۀ صفرا کوچک است ولي با عبور غذا از مسیر باالیي روده 
شروع به بزرگ شدن مي کند. کبد صفرا را به طرف کیسه صفرا 
شانت مي کند تا به جاي اینکه وارد روده ها شود در اینجا ذخیره 

شود. 
رنگ کبد هنوز تغییري نیافته اس��ت. در بس��یاري موارد روده ها 

هنوز ظاهر گرد و لوله اي دارند. 

• ششساعتپساززمانقطعدان:
به طور ایده آل، محتویات سنگدان سفت و خشک است که این 
مواد بیش��تر محتویات سنگدان را شکل مي دهد. آخرین غذایي 
که وارد سنگدان مي شود به سختي توسط ماهیچه هاي سنگدان 
فش��رده مي ش��ود و با این کار بیشتر رطوبت غذا گرفته مي شود. 
چنانچه پرنده پس از تخلیه چینه دان آب اضافي نوش��یده باشد. 
س��نگدان حاوي مایع آبکي است و غذاي خورده شده وارد روده 
خواهد شد. به خاطر کاهش حرکات پري استاتیک ماهیچه ایی 
ممکن است در روده ها براي مدت 10 ساعت باقي بماند تا اینکه 
پوش��ش روده دچار اختالل شده و مایع کافي وارد روده شود تا 
مابقي غذا را به بیرون بفرستد. پس از آن این مواد اغلب در یک 
سوم پایاني روده به دام مي افتد. و این براي نگه دا شتن آخرین 

غذاي خورده شده در سنگدان مطلوب تر است. 
به علّت عدم حضور مواد گوارش��ي قسمت باالیي روده شروع 
به صاف شدن (فالت) مي کند. ا ندازه دوازدهه در این هنگام در 
پایین ترین حد اس��ت. بعداً به علّت تولید گاز در این قس��مت از 

لحاظ طول و قطر بزرگتر مي شود. 
هنگامي که الشه در هنگام فرآوري آویخته شده باشد دوازدهه 
در آن قسمتي که قرار گرفته توسط دستگاه برش بریده مي شود. 
و تمام��ی روده کوچک به احتم��ال کمتري در این فرآیند برش 

داده مي شود. 
روده ها استحکام شکننده اي دارند و این حداکثر استحکام براي 
جلوگیري از ش��کنندگي براي 6 ساعت بعدي هم دوام مي آورد. 
بعد از گذش��ت 12 س��اعت از  قطع دان غذا اس��تحکام روده به 
ش��دت افت مي کند کیسۀ صفرا هنوز کوچک است اما به خاطر 

شانت صفرا به آن شروع به بزرگ شدن مي کند. 

• هشتساعتپساززمانقطعدان)شروعپنجرۀاول(.
به علّت تخریب پوشش و افزایش جمعیت باکتریایي دوازدهه 
گاز تولید مي ش��ود و این س��بب بزرگتر شدن دوازدهه مي شود. 
مابقي پوش��ش روده ها سالم اس��ت و قسمت خیلي کم از آ ن در 

هنگام اسکراپ کردن با قیچي جدا مي شود. 
 Meckelsdiverticulum  ) با باز کردن روده در قسمت میاني
و با آثار کیسۀ زرده) شاهد این هستیم که پرزها در شرایط خوبي 

قرار دارد. 
اگ��ر یک انگش��ت در زیر روده ق��رار دهیم و ب��ا قیچي روي 
پرزها بکش��یم یک سطح خشن شبیه سطح زبان گربه مي توانیم 

احساس کنیم. 
روده ها تقریباً به طور کامل خالي اس��ت و بیش��تر روده صاف 
است. مقدار کمي گاز در روده ها وجود دارد. چندین ساعت است 
که ذخایر گلیکوژني کبد اتمام یافته و نسبت به زمان صفر  قطع 

دان کوچکتر و تیره تر به نظر مي رسد. 
دوازده س��اعت پس از زمان قطع دان. (پایان پنجره اّول) بیشتر 

روده بعد از دئودنوم صاف است. 
روده هاي صاف هنگام باز کردن و برش ش��کم در حالي که الشه 
آویخت��ه ش��ده با احتمال کمتر دچار چاک ی��ا بریدگي و پارگي 

مي شود. 
لمس پرز روده ها هنگام انجام تس��ت زبان گربه آس��ان نیس��ت. 
و هن��گام ب��رش از جهت طول��ي روده بالفاصله ب��ه دور خودش 
نمي پیچد. از این زمان یک افت ثابت در اس��تحکام روده ها اتفاق 

مي افتد. 

• سیزدهساعتپساززمانقطعدان:
با تخریب پوش��ش دوازدهه و جمع ش��دن آن در مجرا سبب 
تحریک کیسه صفرا و ترشح صفرا مي گردد. حرکات دودي برعکس 
که به طور منظم در لولۀ گوارش��ي طیور رخ مي دهد مایع صفرا 
را از روده به س��نگدان مي آورد. بعضي اوقات این صفرا در هنگام 

فرآوري به داخل چینه دان وارد مي شود. 
رنگ س��بز صفراوي س��نگدان عالمت خوبي براي نش��ان دادن 
گذش��ت 13 س��اعت از زمان قطع دان اس��ت. بعضي کیسه هاي 
صفراوي در این هنگام کوچکتر از زماني که کیس��ۀ صفرا تخلیه 

شده به نظر مي رسد. 
در این زمان که امکان رؤیت پروتئین هاي انعقادي در س��نگدان 
وجود دارد. این پروتئین ها از خراب شدن پوشش گوارشي مي تواند 
به داخل سنگدان توسط حرکات پري ستالتیک رفته. پروتئین هاي 
انعقادي با اسید موجود در سنجدان واکنش مي دهد و بسیار شبیه 

به پنیر دهقاني مي شود.
 (در برش��ي از چینه دان رؤیت صف��را و رنگدانۀ صفراوي صورت 

گرفت). 

• زمانقطعدان15تا17ساعت:
در ای��ن حال��ت که تمامي روده حالت گرد یافته و به خاطر پر 
بودن آن با گاز ممکن است که در ناحیۀ گردني روده سبب ایجاد 

حباب به سمت خارج بشود. (حباب گاز در ناحیه گردن روده)
پوش��ش گوارشي خراب شده است و پوسته پوسته شدن پوشش 

و ال یه ها را داریم در بسیاري از روده ها. 
در اغلب اوقات چیزي احساس نمي شود و باید براي تشخیص 
ویلي هاي روده اي تس��ِت زبان گربه را با خراشیدن الیۀ پوششي 

انجام بدهیم. 
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پوس��ته ریزي را به داخل دوازدهه آورده باشد. در این حالت اگر 
ویلي ها دوباره جوان ش��دند باید محتویات ناشي از پوسته ریزي 

در دوازدهه قدیمي باشند. 
یافته ش��دن غذا در چینه دان که به علت بازگشت از سنگدان به 
وس��یلۀ آب است مهم است حل مس��ئله با خالي بودن سنگدان 

صورت مي گیرد. 
مص��رف آب زیادي که مي تواند س��بب خروج صفرا از س��نگدان 
بش��ود. و رنگ صفراوي در پرندگان با 13 س��اعت از زمان قطع 
دانیي دیده نش��ود که در این هنگام شما رؤیت کنید یک مقدار 

زیادي مایع دیده می شود .

سوالهايرایجپیرامونزمانقطعدان:
آیا با استفاده از وزن کبد و سکوم مي توانیم زمان عدم غذا دادن 

به پرنده را مشخص کنیم؟ 
نه! � به وضوح وزن کبد و سکوم مي تواند بر اساس رژیم غذایي و 
نژادهاي پرنده متغیر باشد � وزن این ارگانها نمي تواند به آساني 
ب��راي پیش بین��ي کردن و می��زان زمان��ي از بي غذایي مي گذرد 

استفاده بشود. 
آیا سنگدان باید خالي باشد؟

ب��ه طور ایده آل س��نگدان باید محتوي یک مق��دار کمي غذاي 
خشک در هنگام پروسس کردن باشد. سنگداِن خالي نشانه هایي 

از طوالني شدن زمان قطع دان و یا مصرف زیاد آب است. 
آیا باید از دادن آب بعد از  قطع دان غذا خودداري کنیم؟ 

پرن��دگان نیاز به آب کافي دارند براي حل کردن و گذراندن غذا 
در چینه دان (به طول معمول تا 2 س��اعت بعد از  قطع دان که 
آب باز خواهد بود) و بعد از عبور غذا از چینه دان حتماً باید آب 

را بست. 
آی��ا پرنده ه��ا در زماني که در کامیون هس��تند غذا را از گوارش 

عبور مي دهند؟ 
پرنده ها به طور نرمال به این کار ادامه مي دهند تا سیر گردش از 
غذا خالي بشود. اگر حالت نفس نفس زدن ناشي از گرما و یا سرما 

خوردن آنها پیش بیاید که سرعت حرکت آهسته مي شود. 
رانندگ��ي ناجور در جاده هاي ناهم��وار که کاهش میزان عبور را 

سبب مي شود. 
آیا باید از برنامه هاي نوري دوري کنیم؟

س��اعت روش��نایي باید به ان��دازه کافي محدود بش��ود به خاطر 
کنت��رل بهتر وضعیت پرنده اس��ت.  دوره هاي تاریکي بیش از 4 
س��اعت که باید دوري بشود به خاطر تشویق پرنده به زیاده روي 

در خوردن!
آیا حتي باید النه ها از غذا خالي باشند؟

برخ��ي از پرورش دهندگان صبر مي کنند که النه ها از غذا خالي 
بشود و بعد برنامه قطع مصرف دان شروع بشود. 

اگر g 500 از غذا در النه باشد که این میزان بسیار عالي خواهد 
بود که پرنده 4 تا 5 ساعت را براي تمام کردن آنها صرف مي کند 
در مقایسه با مصرف همان مقدار از دانه پلت و تکه تکه شده که 

حدوداً نیم ساعت دقت صرف مي کند. 
مثال: ساعت 2 صبح النه ها از دانه و غذا پر شده است و سرانجام 
از غذا خالي مي شود و پرنده ها از ساعت 10 بعد از ظهر یا زودتر 
غذایي دریافت نخواهند کرد. به خاطر بافت پودري دانه و محتویات 
معدني که ارزشمند است براي این که پرنده غذا را دریافت نخواهد 

کرد حتي قبل از تمام شدن تمامی النه از غذا. 
این مقاله در 25 آوریل 2001 در دانش��گاه ژورژیا تنظیم ش��ده 

است. 
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به علت دهیدراتاسیون که چینه دان به الشه مي چسبد و مشکل 
است جدا کردن آن. 

چینه دانها و گاهي اوقات معده ها باید بریده بشوند و خرد بشوند 
به عنوان الیۀ احشایي براي جدا کردن از الشه.

 سنگدان نیز در جدا کردن آن سختي دیده مي شود. 
(پوشش��ي روده پوسته پوسته ش��ده و به نشانۀ خفیفي از رنگ 
نارنجي مي دهد؛ پوس��ته ها اغلب به سهولت تراشیده مي شوند از 

سطح روده!)

• زمانقطعدان18ساعتوورودبهپنجرهدوم:
خراب ش��دن پوشش روده ایي و گوارش��ي پرنده و نیز خرابي 
ویلي ها سبب ایجاد دوبارۀ آنها مي شود. ویلي مي تواند به وسیلۀ 
آزمایش خراش��یدن زبان گربه   (Cat s Tongue) شناسایي 
بش��ود و کمي از محتویات آن بریزد هنگامي که قیچي در حال 

برِش پوششي روده ایي است. 
روده ه��ا دوباره فالت و پهن ش��ده و کم��ي گاز تولیدي در آنها 

مشاهده مي شود. 
روده از دس��ت خواهد داد یک سوم از قدرت خرد شدنش را در 
6 س��اعت ابتدایي و چینه دان هنوز به علت دهیدراتاسیون جدا 

کردنش از الشه سخت است. 
آلودگ��ي در بی��ن دو پنجره کمتر اس��ت. به خاط��ر این که هم 
اکنون روده ها خالي هستند و خشکي در روده ها جایگزین گاز و 

پوسته ریزي پوششي روده  شده است. 
اگ��ر ب��ه پرنده در 7 س��اعت آینده غذا داده نش��ود ک��ه دوباره 

پوسته ریزي از پوششي روده ایي را خواهیم داد. 

راهنمايسنجشزمانقطعدان:
نش��انه هاي زمان قط��ع دان در دامنه پنج��ره اول (بیش از 13 

ساعت) 
1� خ��ارج کردن و پروس��س کردن چینه دان و معده ها بس��یار 

خوب مي باشد. 
2� سنگدان و گاهي اوقات چینه دان رنگ صفراوي سبز به خود 

مي گیرد. 
3� گاهي اوقات سنگدان کاماًل خالي است. 

4� سنگدان بسیار سخت پوست کنده و جدا مي شود. 
5� اغلب سنگدان ها حاوي پرها و بسته و مدفوع پرنده هستند. 
 Cottage)   6� از دناتوره شدن پروتئین ها حالت پنیر دهقاني

cheese)  در برخي سنگدانها دیده شده. 
7� کیس��ۀ صفرا گاهي اوقات خیلي بزرگ ش��ده اس��ت. (نباید 

محتویات آن را بیرون ریخت)
8� رؤی��ت صفرا و کش��ت هاي اوراتي و نارنجي رنگ (ناش��ي از 

پوسته ریزي پوششي بوده) در کف کامیون و یا داخل جعبه ها.
نشانه هاي موجود در پنجره دوم: 

دوازدهه کوچک و کوتاه شده. 
روده پهن و فالت شده 

در روده کمي گاز و پوسته ریزي دیده مي شود. 
با آزمایش خراش��یدن زب��ان گربه مي توان ویلي ها را احس��اس 

کرد.
برخي یا همه نشانه هاي در دامنه زمان  قطع دان که در پنجره 

اول دیده شد. 
با نشانه هاي غلط گول نخورید؟!

حرکات پري س��تالتیک بازگش��تي مي تواند محتویات ناش��ي از 
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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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واکسیناسیون صحیح
                            براي سالمت گله ها
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برگردان به فارسی : دكتر احسان نوری 
)عضو بخش علمی كیمیا پخش فام(
D.r Nori@kimiafaamgroup.com

• مقدمه
محافظت طیور بر علیه بیماریها فراتر از تجویز س��اده واکسن 
است. پیشگیري بیماریها یک مجموعه و یک پروسه چند عاملی 
اس��ت. وقتي بیماري رخ مي دهد عمومٌا کیفیت واکسیناسیون 
زیر س��وال مي رود. اگر چه عامل ه��اي دیگر هم اغلب مؤثرند. 
تحقیقات جامعي براي تشخیص علت بیماری و حذف آن انجام 
م��ي ش��ود. تعداد فارم هاي طیور صنعتي بط��ور مداوم در حال 
افزایش هستند. این فارم ها اغلب در مناطق جغرافیایي قراردارند 
ک��ه بیماري در آنجا بصورت فعال وجود دارد. در س��الهاي اخیر 
بیماري هاي عفوني جدید متعددي باعث آلودگی طیور شدند و 
گس��ترش وسیعي داشتند. بیماریهاي موجود اگر چه دستخوش 
تغییرات قابل توجهي ش��ده اند.اما بسیاری از این بیماری ها در 
گذشته از طریق شیوه هاي مدیریتي و وضعیت بهداشتي موجود 
به خوبي کنترل مي ش��دند. بواس��طه فشارهای اعمال شده این 

عوامل دچار تغییر شده و به فرم کشنده تر  و متفاوت درآمدند. 
دراین موارد برنامه هاي واکسیناس��یون موجود اغلب براي رفع و 
کنترل بیماري کافي نیستند. بدیهی است که برنامه واکسیناسیون 
واحدی به تنهایي و براي تمامی فارم ها در تمام مناطق مناسب 
نیست. بنابراین پرورش دهندگان طیور و کلینیسین ها باید آگاه 
باش��ند که با کس��ب اطالعات جدید از ایمني پرنده و بیماریها، 

توصیه هاي مربوط به واکسن تغیییر خواهد کرد.

• دلیلواکسیناسیون
واکس��ن ه��ا براي پیش��گیري یا کاهش مش��کالت مربوط به 
رویارویی گله ها با ارگانیس��م هاي بیماریزا اس��تفاده مي شوند. 
واکسیناس��یون را باید بعنوان یک ضامن تلقي کرد و همانند هر 
ضمانتي، براي پیش��گیري از خطرات بالقوه باید بهاي آن را هم 
پرداخت. هزینه ها ش��امل بهاي واکس��ن، زمان صرف شده براي 
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برنامه ریزی واکسیناسیون و حق الزحمه واکسیناتورها مي باشد. 
هزینه مهم دیگري که بندرت به آن توجه مي شود تلفات ناشي 
از واکنش واکس��ن هاي زنده  و واکنشهاي بافتي موضعي در اثر 

تزریق واکسنهاي کشته مي باشد.
بیماریه��ا در همه جا حضور دارن��د و وقتي که تراکم پرورش 
باال باشد، اثرات آنها ویران کننده مي باشد. استراتژي اولیه براي 
کنترل بیماري نباید واکسیناس��یون باش��د. بلکه باید اقداماتي 
صورت گیرد تا از ورود بیماري به مزرعه جلوگیري شود. اقدامات 
پیش��گیرانه باید بر اقدامات، محصوالت و سیستمهاي مدیریتي 
جدید تکیه داشته باشد، تا جلوي ورود بیماري عفوني را گرفته 
و مقاوم��ت ذات��ي پرنده را افزایش دهد. واکس��ن ها را مي توان 
بعنوان س��د بعدي دفاعي لحاظ کرد، هنگامیکه به واسطه نقص 
در امنیت زیستي بیماري وارد مزرعه مي شود. چنانچه پرندگان 
در اثر واکسیناس��یون قبلي ایمني داش��ته باشند، اثرات بیماري 
را مي توان به حداقل رساند. بدلیل هزینه باال تنها واکسن هاي 
ضروري باید در برنامه وجود داش��ته باشد. بنابراین تصمیم براي 
واکسیناسیون باید بر پایه ریسک عفونت در آن ناحیه باشد. اگر 
ریسک بیماري خاصي کم باشد، انگیزه کمي براي واکسیناسیون 
وجود دارد. چون هزینه هایش بیش��تر از مزایاي آن است. براي 
اطمینان از موفقیت، برنامه واکسیناس��یون باید بر پایه وضعیت 

چالشي بیماري خاص در آن منطقه خاص باشد.

• شکستواکسیناسیون
شکس��ت واکسیناس��یون زماني اتفاق مي افت��د که به دنبال 
تجویز واکس��ن در جوجه ها تیتر آنتي ب��ادي به خوبي افزایش 
نیافته باش��د و یا اینکه جوجه ها نس��بت به ش��یوع بیماري در 
منطقه حس��اس باشند. در هنگام شکس��ت واکسیناسیون، ظن 
اولیه به واکس��ن است. اگر چه این عامل فاکتور مهمي است که 
باید لحاظ شود، اما بسیاری از فاکتورهاي دیگر باید براي بررسي 
شکس��ت مورد ارزیابي قرار گیرد. عواملي که در ادامه گفته مي 
ش��ود عوامل تٌاثیر پذیر عمومي براي شکست واکسیناسیون در 

طیور صنعتي هستند.

• برنامهواکسیناسیون
هر ناحیه اي بیماري مخصوص به خود را دارد. بنابراین منطقي 
نیس��ت که یک برنامه واکسیناسیون براي تمام مناطق مناسب 
باش��د. در مناطقي که تراکم پرورش باال باش��د، بایس��تي برنامه 
واکسیناس��یون مؤثري را براي گل��ه هاي کوچک در م��جاورت 
گله هاي ب��زرگ اتخاذ نمود. پیش��رفتهاي بیولوژیکي مولکولي 
  HVTمنجر به تولید محصوالت نویني مانند واکسن هاي وکتور
ش��ده که س��اختارهاي آنتي ژني V1 را حمل کرده و در تجویز 
داخ��ل تخم مرغي یا ب��ه روش زیر جلدي در جوجه ها حفاظت 

ایجاد مي کنند.

• بیماریهايآسیبرسان
این دس��ته از بیماریها در ابتدا دس��تگاه تنفسي و گوارشي و 
سیستم ایمني ر ا در گیر مي کنند. این بیماریها شامل بیماریهاي 
لنتوژنیک نیوکاسل، برونشیت، الرنگوتراکئیت بوده و مي تواند با 
واکسن مناسب سرکوب شود. برونشیت و بروسالی عفونی همانند 
س��ایر عوامل بیماریزا با سویه های مختلفی ظاهر می شوند، لذا 
عرضه واکسنهاي جدید همولوگ مناسب با ویروسهاي آن منطقه 

را ضروري مي سازد. 
  Ecoli بعد از تمامی بیماریهاي ویروسي و تنفسي عمدتاً درگیري
را هم خواهیم داشت که حدت آن تحت تاٌثیر عفونت هاي باکتري 

ثانویه و استرس هاي محیطي قرار دارد.
کوکس��یدیوز بیش��ترین هزینه ه��ا را به صنع��ت طیور وارد           
مي کند، که عمده این هزینه ها مرتبط با برنامه هاي پیشگیري 
با اس��تفاده از داروهاي ضد کوکسیدیوز یونوفوره و سنتتیک مي 
باشد. رواج پرورش جوجه هاي گوشتي بدون دارو، توسعه واکسن 
هاي ضد کوکسیدیوز مؤثر را تسریع کرده است. در این واکسن ها 
از سوسپانسیون هاي اووسیت معمولی با گونه هاي نارس استفاده 
ش��ده اس��ت. در اغلب موارد کوکسیدیوز زمینه ساز بروز آنتریت 
نکروتیک کلس��تریدیایي مي ش��ود. از آنجایي که عدم مص��رف 
آنتي بیوتیک هاي مح���رک رش����د در غذا اجازه تکث����یر را 
به گونه هاي کلستریدیوم در ژژنوم و ایلئوم داده اند و در نتیجه 

منجر به بروز آنتریت نکروتیک و بوتولیسم خواهند گشت.
بیماریهاي سیس��تمیک مثل س��المونلوز و پاستورلوز نیازمند 
راهکارهای مش��ترک جهت پیش��گیری ش��امل بیوسکیوریتي و 
واکسیناس��یون هس��تند،عالوه بر این در مورد مایکوپالسما باید 
انتق��ال عمودي در زنجیره تولید حذف ش��ود. بیماري هایي که 
سیستم ایمني را تحت تاٌثیر قرار مي دهند شامل گامبورو و مارک 
و کم خونی عفونی جوجه ها، مي توانند توس��ط واکسیناس��یون 
مؤث��ر کنترل ش��وند. اگر چه طیف وس��یعي از محصوالت براي 
ایمن س��اختن گله ها در دس��ترس قرار دارند، ذخیره س��ازي، 
آماده س��ازي و تجویز ناصحیح واک�سن ها مخ���صوصاً در مورد 
واکس��ن هاي آشامیدني منجر به شکست در حفاظت مي شوند. 
تج��ویز واکس��ن ها در هچري ها نس��بت به مزرعه، به واس��طه 
استفاده از کارکنان آموزش دیده تر، نظارت بر پرسنل و استفاده 
از تجهیزات اسپري مجهزتر و وسایل تزریق داخل تخم مرغ مؤثرتر 
مي باشد. سویه هاي پاتوژنیک Ecoli پرندگان(APEL) باعث 
بروز تلفات و خسارات مالي در گله هاي بوقلمون گوشتي، مادر و 
تخم گذار مي باشند. در دو سال گذشته در دسترس قرار گرفتن             
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واکس��ن هاي موتانت منجر به امیدواري درکاهش تلفات ش��ده 
است، مخصوصاً هنگامي که این مساله همزمان با حفاظت مؤثر 
بر علیه ویروسهاي تنفسي و بر طرف ساختن مشکالت مدیریتي 

مرتبط با تهویه صورت مي گیرد.

• بیماریهاينوظهور
بدنب��ال پیدای��ش س��ندروم تلفات و آنتری��ت (PEMS) در 
بوقلونه��اي آمریکا،وی��روس ALV-J و تلف��ات فزاین��ده  در          
جوجه هاي گوشتي و افزایش موارد سندرم سوء جذب، گرایش 
زیادي به عفونتهاي ویروس��ي دس��تگاه گوارش جوجه ماکیان و 
بوقلمون ایجاد ش��د. اهمیت نس��بي پاروویروسها، روتا ویروسها، 
آس��ترو ویروسها و ویروس نفریت پرندگان به صورت جداگانه و 
یا در کنار یکدیگر تحت مطالعه گسترده قرار گرفت. در دسترس 
بودن روشهاي تشخیصي پیشرفته تر بر مبناي بیولوژي مولکولي 

تشخیص این عفونتها را تسهیل کرده است.

• عفونتهايزئونوز
اهمیت زئونوتیک آنفوالنزاي پرندگان با بیماریزایي شدید، نقش 
طیور تجاري را در اپیدمیولوژي عفونتهاي انساني برجسته ساخته 
اس��ت. نگراني بیشتر در رابطه با س��المت غذا، باعث وارد آمدن 
فشارهاي بیشتري به تولیدکنندگان تخم مرغ، جوجه گوشتي و 
بوقلمون براي کاهش مقادیر سالمونال در محصوالت شده است. 
کمپیل��و باکت��ر به عنوان یک پاتوژن قابل انتق��ال از راه غذا، در 
گوشت طیور باقي مي ماند. راههاي انتقال میزبانان مخزن و نیز 
ه  سرکوب عفونت کمپیلوباکتر همانند گونه هاي سالمونال که از را
تخ��م مرغ آلودگ��ی را منتقل می س��ازند (و از طری��ق  

برنامه ه��ای تضمین کیفیت تخم مرغ ب��ر مبناي حذف انتقال 
عمودي از مادران، واکسیناس��یون، سطوح باالي امنیت زیستي 
،حفظ زنجیره سرد از زمان بسته بندي تا هنگام خروج کنترل می 
شوند) به روشني مشخص نشده است. برنامه هاي آموزشي براي 
ترغیب به روشهاي جابجایی مناسب در آشپزخانه هاي تجاري و 
خانگي نیز در کاهش میزان بروز سالمونلوز در مصرف کنندگان 
مؤثر مي باش��د. پیدایش HPAI، سارس و ویروسNipah که 
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از این بین تنها HPAI مرتبط با گونه هاي پرندگان میباش��د، 
ض��رورت همکاري بین دامپزش��کان بخش طی��ور، متخصصین 
بیماریهاي عفوني و اپیدمیولوژیس��تهاي حی��ات وحش و پرنده 
شناس��ان را نش��ان داده اس��ت. تعیین هویت ویروسها، روشهاي 
انتق��ال بین گونه ها و نق��ش پرندگان مهاجر به عنوان یک اصل 

در کنترل بیماریها پذیرفته شده است.

درجستجويجایگزینها
از اواسط سال 1980 مصرف معمول آنتي بیوتیک هاي محرک 
رش��د با س��خت گیریهایي از طرف مراج��ع ذي صالح مرتبط با 
س��المت عمومي مواجه ش��د. در اس��کاندیناوي و اتحادیه اروپا 
ش��دیدترین قوانین در این زمینه وضع گردید. آنتي بیوتیک ها 
را م��ي توان حذف نمود اما خس��اراتي را از جنبه افزایش تلفات 
ناشي از انتروتوکسین، کلستریدیایي، کاهش سرعت رشد، کاهش 

ضریب تبدیل غذایي به بار مي آورد.
اس��تفاده از آنت��ي بیوتیک تراپي تفاوت زیادي بین کش��ورها 
دارد. در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مصرف غیر منطقي      
آنتي بیوتیک ها، تهدیدات شدیدي براي سالمت جامعه محسوب 
مي شود. روشن اس��ت که آنتي بیوتیک ها حتي در کشورهایي 
ک��ه هنوز مجوز مصرف دارند، در ح��ال خروج از چرخه تج�ویز          
مي باش��د. مخصوصاً در کش��ورهایي که محص��والت خود را به 
بازارهاي بین المللي ص��ادر مي کنند. یافتن جایگزینهایی براي 
آنتي بیوتیک ها جهت جبران کاهش سرعت رشد یا جلوگیري از 
بیماریهاي خاص چالش جدي براي محققین در پرورش حیوانات 
در تراکم باال محس��وب مي شود. امیدهاي چندي با است�فاده از 
پروبیوتیک ها از جمله الکتوباس��یلها و س���ایر  ارگانیس��م هاي 
ح��ذف رقابتي و پروبیوتی��ک هاي افزودني به غ��ذا مانند مانند 
الیگوس��اکارید ها حاصل شده است. گیاه شناسان راهکارهایي را 
براي پیش��گیري از برخي از عفونت ها تحت شرایط کنترل شده 
ارائه کرده اند، اما تولید تجاري این محصوالت در مقیاس وسیع 
بایستي با کیفیت یکنواخت و کارایي یکنواخت بوده و هزینه آن 

براي پرورش دهندگان مقرون به صرفه باشد.
مجالت علمي به دنبال روشها و راهکارهاي شناسایي جدید از 
جمله واکنش زنجیره پلیمراز و مشتقات آن کاال، توالي یابي ژن، به 
منظ��ور برقراري رابطه هاي فیلوژنیک و پیش بیني بیماریزایي   
م��ي باش��ند. از روش االی��زاي اتوماتی��ک ب��راي مانیتورین��گ 
آزمایش��گاهي آنتي بادي و نیز االیزاي ف��از ثابت براي تیترهاي 

تشخیصي سریع بطور وسیع استفاده مي شود.

• افقهايپیشرو
متخصصی��ن طی��ور در زمین��ه بازدهي تولید با چالش توس��عه 
واکس��نهاي وکتوردار و مطالعه در م��ورد عملکرد مزرعه ای آنها 
براي بهبود امنیت زیستي و اقدامات پیشگیرانه روبرو مي باشند 
و متاس��فانه مسائل اقتصادي، تحقیقات را در دانشگاهها، مجامع 
عمومي و ش��رکتهاي بزرگ داروس��ازي کاهش داده است. منابع 
موجود براي مقابله با بیماریهاي طیور با کاهش بودجه ها محدود 
شده و نیز مطالعات بخش تحقیق و توسعه روي گونه ها ي غیر از 

طیور متمرکز شده که برگشت سرمایه آن بیشتر مي باشد.

Ref: Yegani M., Butcher G.D., 2009, Proper vaccination for healthy 

flocks, World Poultry, Vol 25, No 7, WWW.WorldPoultry.net
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• مزایایگرانولها
 ساخت گرانول یک مرحله از آماده سازی قرص ها می باشد 
و ریزش راحت و روان آنها از میان قیف به داخل دستگاه پرس 
قرص مهمترین عامل استفاده از آنها بجای پودرها است. برخی 

از مزایای گرانول ها به شرح زیر می باشد:
1.گرانول ها در پروس��ۀ  قرص سازی ریزش بهتری نسبت به 
پودره��ا دارند به همین دلیل پودرها برای ریزش و جریان بهتر 
به گرانول ها تبدیل می ش��وند. گرانول ها همچنین در حذف و 

کنترل گرد و غبار نقش دارند.
2.گرانول ها قابلیت پرس و فش��رده شدن بیشتری نسبت به 

پودرها دارند.
3.گرانول ها در مقایسه با حجم معادل پودرها سطح کوچکتری 
دارند و این خاصیت باعث می شود که گرانول ها پایداری فیزیکی 
و شیمیایی بیش��تری نسبت به پودرها داشته باشند. گرانول ها 
برخالف پودرها در اثر انباشته ماندن بصورت سخت و متراکم در 

نمی آیند و قدرت ریزش خود را حفظ می نمایند.
4.گران��ول ه��ا آس��انتر از پودرها توس��ط حالل ه��ا مرطوب             
م��ی گردن��د، بنابرای��ن در س��اخت محل��ول ها بهتر اس��ت از              
گرانول ها اس��تفاده شود. برای مثال برای ساخت سوسپانسیون 
خوراکی آمپی س��یلین، بدلیل غیر اش��باع بودن آمپی س��یلین 
درحالت محلول ابتدا پودر آن را بصورت گرانول درآورده و سپس 
قبل از مصرف با آب مخلوط می گردد. گرانول ها همچنین حاوی 
مواد رنگ دهنده، طعم دهنده و یا موادجانبی دیگر نیز  می باشند 
و در نتیجه محلول یا سوسپانس��یون بدس��ت آمده از آنها حاوی 

کلیۀ موارد دلخواه اشکال دارویی محلول می باشد.
5.اندازۀ ذره ای درگرانول ها یکنواخت می باش��د بنابراین از 
توزیع یکنواخت مواد دارویی درمحصول نهایی می توان اطمینان 

حاصل نمود.

• روشهایگرانوالسیون
1.گرانوالسیون مرطوب

گرانوالس��یون مرطوب رایج ترین روش برای ساخت قرص ها 
می باشد. بدس��ت آمدن گرانول هایی که کلیۀ الزامات فیزیکی 
مناس��ب برای س��اخت قرص را دارا باشند از محاسن و همانطور 
که در جدول 2 مش��اهده  می گردد تعداد متعدد مراحل کار و 
در نتیج��ه صرف زمان زی��اد و نیاز به تعداد متعدد نیروی کاری 
برای انجام پروسه از معایب این روش می باشد. درگرانوالسیون 
مرطوب ابتدا مواد بایندر یا چس��باننده را به مخلوط پودراضافه 
م��ی کنند، س��پس حجم مرطوب ش��ده را از می��ان الک های 
س��ایز مورد نظر عبور داده وگرانول های بدس��ت آمده را خشک                     
می کنند. گرانول های بدست آمده را می توان برای بار دیگر از 
الک های با س��وراخ های ریزتر عبور داد تا گرانول های با اندازۀ 
ذره ای کوچکتر بدست آورد. در گرانوالسیون مرطوب معموالً از      
%10-20 نشاسته ذرت،%25-50 محلول گلوکز، پلی ساکاریدها 
و یا از ترکیبات سلولزی مثل متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز 

و غیره می توان بعنوان بایندراستفاده نمود.

 ش��کل 3 : پروس��ۀ تبدی��ل پودربه گران��ول در گرانوالس��یون 
مرطوب

             

شکل 4: گرانوالسیون مرطوب

جدول 2: مقایسه مراحل گرانوالسیون خشک و مرطوب     

2.گرانوالسیون خشک
زمانی که مواد تشکیل دهندۀ پودرها به رطوبت حساس باشند و 
یا تحمل پایداری در حرارت های باال برای خشک شدن را نداشته 
باش��ند می توان از روش گرانوالس��یون خشک استفاده نمود. در 
این روش مواد تشکیل دهنده باید از قابلیت تراکم پذیری کافی 
برخوردار باشند تا بتوانند براحتی فشرده شده و به شکل گرانول 
درآیند. درگرانوالسیون خشک، گرانول ها از فشرده شدن  حجم 
ه��ای زی��اد پودرهای مختلف بر روی هم به وجود آمده و پس از 
آن به اندازۀ مورد دلخواه در می آیند. تعداد مراحل گرانوالسیون 

خشک از گرانوالسیون مرطوب کمتر می باشد (جدول 2).

جدول 3: مقایس��ۀ قابلیت تراکم پذیری و روند جریان ذرات در 
گرانوالسیون خشک و مرطوب
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شکل 5: دستگاه گرانوالسیون خشک

شکل 6: نمایش شماتیک یک گرانوالسیون بستر معلق

شکل 7: دستگاه گرانوالسیون بستر معلق
شکل 8: دستگاه خشک کن
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3. گرانوالسیون بستر معلق
 از روش��های جدید گرانوالسیون می توان روش گرانوالسیون 
بس��ترمعلق را ن��ام برد. در این روش محلوله��ای گرانوله کننده      
بر روی پودرهای معلق اسپری شده و پس از آن این پودرها در 
جریان هوا به سرعت خشک می شوند. مهمترین حسن این روش 
سرعت زیاد گرانوالسیون و خشک شدن در یک بچ تول����یدی      
  Aeromatic و Glatt می باشد. دو مؤسس اصلی این تکنولوژی
می باش��ند و طراحی ساخت دستگاه برای هر دو کمپانی تقریباً 

یکسان و مشابه می باشد.

• روشهایخشککردنگرانولها:
در صنعت داروس��ازی خش��ک کن ه��ا به چهار گروه تقس��یم          

می شوند:
1. خشک کن با بستر ثابت
2. خشک کن با بستر سیال
3. خشک کن با بستر معلق

4. خشک کن پنوماتیک

1-خشککنهایبابسترثابت:
 در خش��ک کن های با بستر ثابت ،مواد بدون اینکه حرکتی 
داشته باشند خشک می شوند. اگرچه مواد در حال خشک شدن 
در ظروف متحرک حمل می شوند، فقط قسمتی از آنها در مواجهه 
با منبع حرارتی قرار می گیرند. هرچه قطر بستری که مواد برای 
خش��ک ش��دن روی آن قرار می گیرد کمتر باشد مواد بیشتری 

فرصت مواجه شدن با منبع حرارتی را پیدا می کنند.

2-خشککنهایبابسترسیال: 
خش��ک کن های با بستر س��یال از تعدادی سینی های گرد 
تش��کیل گردیده که بصورت عم��ودی روی هم قرار گرفته اند و 
به آرامی درحال چرخش می باش��ند. حرک��ت هوای داغ از فن 
های توربو به قس��مت مرکزی دس��تگاه و سپس به روی سینی 
های دوار س��بب خشک شدن مواد می گردد. پودرهای مرطوب 
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ازدریچۀ تعبیه ش��ده در باالی خش��ک کن وارد دستگاه شده و 
توسط یک میلۀ ثابت روی سینی ها پخش می شود. مواد مرطوب 
پس از برخورد با هوای داغ به  سینی های سطوح پائین ترمنتقل          
می گردند و به همین ترتیب وقتی به سینی آخری رسیدند کاماًل 

خشک بوده و از قسمت پائین دستگاه خارج می شوند.
3-خشککنبابسترمعلق:

در خش��ک کن با بس��تر معل��ق، گرانول ه��ای مرطوب وارد    
اس��توانه ای ثابت ش��ده و در معرض هوای گرم قرار می گیرند. 
س��رعت جریان هوای گرم که از طری��ق مجاری ورودی در کف 
دس��تگاه از قس��مت پائین استوانه وارد می شود، گرانول ها را به 
حالت معلق درمی آورد. گرانول ها به این ترتیب در یک حرکت 
گردابی و چرخش��ی جریان هوا قرار گرفته و خش��ک می شوند. 
نحوۀ جریان هوا، زمان ماندگاری گرانول ها را در محفظه تنظیم 

و کنترل می کند.      
                                    

4-خشککنپنوماتیک:
خش��ک کن پنوماتیک سه نوع متفاوت اسپری، فلش و فریز 
دارد که در این میان نوع اس��پری درصنعت داروسازی، به دلیل 
خشک کردن محلول ها و خمیرهای با قطر کم بیشترین مصرف 
را دارد. در این روش جریان محلول به صورت قطرات بسیار ریز 
در هوای گرم پراکنده ش��ده و محلول به س��رعت بخار می شود، 
سپس گرانول های خشک شده به سمت دیوارۀ استوانه ای خشک 
کن رفته و توس��ط جریان هوا و یا جاذبۀ زمین در  محفظه ای 
جمع آوری می ش��وند (ش��کل 9). نوع فریز بیشتر برای موادی 
استفاده می شود که به حرارت حساس می باشند و یا با اکسیژن 

واکنش نشان می دهند.
قرصها و کپسولها از دیگر اشکال دارویی جامد خوراکی می باشند 

که در قسمت آینده به بررسی خصوصیات آنها می پردازیم.
                                                              ادامه دارد...
References:
-Lippincott Williams & Wilkins, 2005, Remington the science and 
practice of  pharmacy, 21st  Edition, volume 1, pages 890-895 
-Aulton M.E., 2001, Pharmaceutics, the science of dosage form 
design, 2nd Edition,  
-Solid dosage forms: powders and granules. 
-http://k:nam.com//lectures/363/2.
-Faculty. ksu. edu. Sa/ nsybarakat / capsules, pHT, powders, 
granules, caps. supp. doc.    

راحتیحمل،سهولتمصرف،ارزانیقیمتو
پایداریفرآوردهازمزایایاشکال

جامدخوراکیمیباشند

Single-point discharge spray drying equipment
شکل 9 : نمایش شماتیک خشک کن نوع اسپری با یک محفظۀ خروج
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مقدمه
کارکردن در آزمایش��گاه بس��ته به ماهی��ت نمونه هاي مورد 
آزمایش، مواد بکار رفته در روش آزمایش و ابزارهاي مورد استفاده 
مي تواند متضمن خطرات مختلفي باش��د. این خطرات مي تواند 
فقط متوجه ش��خص آزمایش کننده باشد، یا سالمت سایر افراد 
جامعه را به خطر بیندازد و یا باعث آلودگي هاي زیست محیطي 
ش��ود. آگاهي و ش��ناخت این عوامل خطرآفرین و تهدید کننده 
س��المت و اندیشیدن تمهیدات و ش��یوه هاي پیشگیري از بروز 

مخاطرات مقدمه اي براي برقراري نظام ایمني مي باشد.
هدف از برقراري سیستم ایمني در آزمایشگاه ها فراهم ساختن 
ش��رایط محیط کار به صورتي اس��ت که همه کارکن��ان بتوانند 
تحت آن شرایط با حداکثر ایمني ممکن به کار خود ادامه دهند 
و آزمایش��گاه و تجهیزات و مواد موجود در آن وضعیت مطلوب 

خود را داشته و دچار خسارات مختلف نگردند.
در بررس��ی ایمن��ی کار در آزمایش��گاههای میکروبیولوژی و 
ش��یمی در جهت رعایت اصول GMP در شرکتهای داروسازی 
و مطابقت آنها با اصول ایمنی و استانداردهای رایج باید مواردی 
را در ه��ر ک��دام از بخش��ها رعایت نمود که تم��ام این موارد در 
برگیرن��ده اصول و الزام��ات ایمنی مربوط ب��ه کار در دو بخش 
می باش��د. در مقاله پیش رو جهت بررسی این الزامات بر اساس 

استانداردهای بین المللی و داخلی، در دو قس���مت اولی و پایانی 
به تشریح آن پرداخ���ته می شود. در قسمت اول اصول ایمنی در 
آزمایشگاههای میکروبیولوژی ذکر می گردد که رعایت این اصول 
باید به مالحظات ایمنی در طراحی آزمایشگاه، فضای آزمایشگاه، 
فضای عمومی و چیدمان، تاسیس��ات آزمایش��گاه، تمیز کردن و 
ضوعفونی آزمایش��گاه و رعایت بهداشت دارای اهمیت است. که 

به فراخور نیاز به توضیح مواردی از آنها پرداخته خواهد شد.

• اصولایمنیدرآزمایشگاهمیکروبیولوژی
روشهايعفونتزدایي

انواع روش هاي جاري عفونت زدایي، اعم از روش هاي سترون 
سازي یا گندزدایي عبارتند از:

- حرارت خشک  (فور) 
 (ETO)حرارت مرطوب  (اتوکالو -

- اتوکالو اتیلن اکساید
- بخار هیدروژن پراکساید1

- گاز پالسما
- مواد شیمیایي سترون کننده

- یونیزاسیون

کار  یمن��ی  ا اص��ول 
آزمایش��گاههای  در 
میکروبیولوژی و شیمی 

)قسمت اول(

1-  (VHP) Vaporized Hydrogen Peroxide 
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عملیاتپیشگیریازآلودگیهایمیکروبی
• حضور در آزمایشگاه فقط در مواقع انجام کار و زیر نظر مسئول 

آزمایشگاه باشد. 
• سطوح کار هر روز یک مرتبه آلودگی زدائی شود. 

• تمام پس��ماندهای مایع یا جامد قب��ل از دور ریختن، آلودگی 
زدائی شوند. 

 Pipetting .مکانیکی استفاده شود Pipetting دستگاههای •
با دهان اکیداً ممنوع است. 

• خوردن، نوش��یدن، سیگار کشیدن و استفاده از هرگونه وسیلۀ 
آرایشی در محیط ممنوع است. مواد خوراکی فقط در کابینت ها 
ی��ا یخچالهای مخصوص مواد غذایی که در خارج از آزمایش��گاه    

می باشند، نگهداری شوند. 
• اف��راد باید دس��تهای خود را پس از حمل م��واد و قبل از ترک 

آزمایشگاه با استفاده از مادۀ ضد عفونی بشویند. 
• باید تالش زیاد در جهت حداقل تولید آئروسل صورت گیرد.

مقرراتایمنیزیستیسطح43
آزمایش��گاههاي  در  اس��تاندارد  اجرای��ي  دس��تورالعمل 

میکروبیولوژي:
1.کارکنان آزمایشگاه باید آموزشهاي الزم جهت کارکردن با مواد 
و عوامل بیماریزا و خطرناک را زیرنظر افراد حاذق که داراي تجربه 

کار با اینگونه مواد هستند، دیده باشند.
2. دستیابي به آزمایشگاه بخصوص در هنگام کار و انجام آزمایشات 

توسط مدیر باید محدود شود.
3. سطوح محل انجام کار حداقل روزي یکبار و یا هر بار پس از 

ریختن هرگونه ماده زنده اي باید آلودگي زدایي شوند.
4. هرگون��ه م��اده مایع یا جامد آلوده اي باید قبل از دور ریختن 

آلودگي زدایي شود.
5. پ��ي پت کردن مواد به طور مکانیکي انجام ش��ود . از پي پت 

کردن با دهان خودداري شود.
6. خوردن، آش��امیدن، سیگار کشیدن و استفاده از مواد آرایشي 

در محل کار مجاز نیست.
7. افراد بعد از اتمام کار و نیز قبل از ترک آزمایشگاه باید دستهاي 

خود را بشویند.
8. کلیه روش��هاي توصیه ش��ده باید با دقت انجام شوند تا تولید 

ذرات معلق در هوا به حداقل کاهش یابد.
9.  افراد کمتر از 16سال نباید به آزمایشگاه وارد شوند.

10. دربهاي ورودي و خروجي آزمایش��گاه هنگام انجام آزمایش 
باید کاماًل بسته باشند.

11. تمام کشت ها ، موارد ذخیره ، سایر مواد دفعي و... قبل از دور 
ریختن با یکي از روش��هاي مناسب مانند اتوکالو کردن، آلودگي 
زدایي شوند. مواد اتوکالو شده باید جهت حمل به خارج آزمایشگاه 

در ظروف و بسته هاي غیرقابل نفوذ قرار گیرند.

- روغن داغ (با درجه حرارت باال)
- سوزاندن (شعله)

- هوا
- نور خورشید

- دستگاه پرتوي فرابنفش
- پاستوریزاسیون

- مواد شیمیایي گندزدا

مقرراتایمنیزیستیسطح21
مقرات ایمنی زیستی سطح 1 برای کار با عوامل ناشناخته و یا 
عواملی که حداقل میزان خطر را برای افراد آزمایشگاه و محیط 

دارند وضع شده است. 
• آزمایش��گاه از سایر بخش��های ساختمان که محل عبور و مرور 

است جدا نشده است. 
• کارهای آزمایشگاهی عموما" بر روی میزها انجام می گیرد.

• معم��وال" از وس��ایل و دس��تگاههای خاص��ی ( نظیر هودهای 
بیولوژیک) استفاده نمی شود. 

• کارکن��ان آزمایش��گاه تحت آموزش��های خاص��ی در ارتباط با 
آزمایشهای انجام شده قرا می گیرند و همگی با نظارت یک فرد 
که در زمینه میکروبیولوژی یا یکی از علوم مرتبط تخصص دارد 

هدایت می شوند.

مقرراتایمنیزیستیسطح32 
مق��ررات ایمنی زیس��تی س��طح 2 مش��ابه با ن��وع 1بوده و 
برای آزمایش��گاههایی اس��ت که با عوامل نس��بتاً خطرناک کار                 

می شود. 
• کارکن��ان آزمایش��گاه برای حمل عوامل بیماریزا آموزش��های 

خاصی را گذرانده اند. 
• حضور در آزمایش��گاه محدود بوده و فقط در هنگام انجام کار 

می باشد. 
• این نوع از آزمایش��گاهها برای کار با عوامل نس��بتا" خطرناک 

طراحی شده است. 
• عالوه بر مقررات سطح ایمنی زیستی 1

• افرادی که در آزمایشگاه کار می کنند باید نسبت به نحوۀ حمل 
و نقل عوامل پاتوژنیک آموزش ببینند. 

• اگر روش کار مورد اس��تفاده همراه با تولید آئروس��لهای آلوده 
باش��د، باید در زی��ر هودهای ایمنی بیولوژی و یا در زیر س��ایر 

هودهای فیزیکی کار شود. 

2- Bio safety Level 1
3-  Bio safety Level 2
4-  Bio safety Level 3
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• بلعموادعفوني:
لب��اس حفاظتي را بایس��تي درآورده و مراقبت هاي پزش��کي 
انجام ش��ود. شناس��ایي مواد بلع شده و ش��رایط حادثه بایستي 
گزارش ش��ود. گزارشات پزشکي به صورت کامل و مقتضي ثبت 

و نگهداري شوند.

• رهایيذراتبالقوهعفونيبهخارجازهودبیولوژیک:
کلیه افراد بایستي فوراً محل حادثه را ترک کنند و هر شخص 
حادث��ه دیده بایس��تي براي معاینات پزش��کي مراجعه نماید. به 
س��وپروایزر آزمایشگاه و مامور ایمني زیستي بایستي فوراً اطالع 
داده شود. هیچ کس نبایستي تا مدت مقتضي (مثاًل یک ساعت) 
وارد اتاق شود. تا فرصت باشد که ذرات معلق خارج شده و ذرات 
س��نگین تر ته نشین شوند. اگر آزمایشگاه داراي سیستم هواکش 
مرکزي نباش��د، ورود افراد بایس��تي به تاخیر بیافتد (مثاًل براي 

24 ساعت).
عالمت هاي مناس��ب باید نصب ش��وند که نشان دهنده ورود 
ممنوع اس��ت. بع��د از زمان مقتضي، ضدعفون��ي زیر نظر مامور 
حفاظت زیس��تي انجام ش��ود. لباس حفاظتي مناسب و محافظ 

تنفسي بایستي پوشیده شود.

• شکستنظروفوریختنموادعفوني:
ظروف شکسته آلوده به مواد عفوني و مواد عفوني ریخته شده 
بایستي با حوله کاغذي یا پارچه اي پوشیده شوند. سپس بایستي 
ماده ضدعفوني کننده روي آنها ریخته شود و به مدت زمان کافي 
باقي بماند. حوله کاغذي یا پارچه اي و اجسام شکسته سپس خارج 
 ش��وند، قطعات شکسته شیش��ه اي بایستي با پنس گرفته شوند. 
منطقه آلوده شده بایستي با ماده ضدعفوني کننده پاک شود. اگر 
براي تمیز کردن اجس��ام شکسته از خاک انداز استفاده مي شود، 
آنها بایس��تي پس از مصرف اتوکالو ش��وند یا در یک ضدعفوني 
کنن��ده موثر و ق��وي قرار گیرند. لباس ه��ا، حوله هاي کاغذي یا 
پارچه اي و اسفنج هاي استفاده شده براي تمیز کردن بایستي در 
زباله دان ضایعات آلوده قرار داده شوند. در کلیه این مراحل باید 

دستکش پوشیده شود.
اگر فرم هاي آزمایش��گاهي یا سایر مستندات آزمایشگاه ها آلوده 
باشند، اطالعات بایستي روي کاغذ دیگري کپي شده و نسخه هاي 

اصلي درون زباله دان ضایعات آلوده ریخته شوند.

برنامهحوادثاحتماليوروشهاياضطراري
هر آزمایشگاهي که با میکروارگانیسم هاي عفوني کار مي کند 
بایس��تي احتیاط هاي ایمني مناسب را در مورد کنترل خطرات 

احتمالي مربوط به ارگانیسم ها و حیوانات وضع نماید.
تهیه یک طرح بررس��ي رویدادهاي غیر مترقبه در آزمایشگاه 
و بخش  حیوانات و محل هایي که با میکروارگانیس��م هاي گروه 
ریسک 3 یا 4 سرو کار دارند (آزمایشگاه هاي رده ایمني زیستي 
درجه 3 و درجه 4) ضروري اس��ت. مس��ئولین سالمت کشور و 
مس��ئولین محلي بایستي در توسعه طرح تدارک و آمادگي براي 

مقابله با حالت اضطراري دخالت داشته باشند.

برنامهحوادثاحتماليدرآزمایشگاه
این طرح بایس��تي ارائه کننده روش ه��اي عملي براي موارد 

زیر باشد:
 • احتیاط هاي مقابله با بالیاي طبیعي، مثل آتش سوزي، سیل، 

زلزله و انفجار
• ارزیابي میزان خطر مخاطرات زیستي 

• کنترل و ضدعفوني کردن موارد آلودگي هاي اتفاقي.
• تخلیه اضطراري مردم و حیوانات از منطقه حادثه دیده.

• مداواي فوري اشخاص مجروح و حادثه دیده.
• عملیات پزشکي سرپایي اشخاص حادثه دیده.
• تمهیدات کلینیکي براي اشخاص حادثه دیده.
• بررسي هاي همه گیر شناسي (اپیدمیولوژیکي)

• ادامه عملیات بعد از حادثه.

هن�گامتهیهاینطرحمواردذیلبایس�تيدرنظرگرفته
شوند:

1. شناسایي ارگانیسم هاي خطر آفرین.
2. تعیین محل مناطق ریس��ک باال، مثل آزمایش��گاه ها، انبارها، 

بخش  حیوانات.
3. تشخیص و شناسایي اشخاص و جوامع در خطر.

4. شناسایي اشخاص مسئول و وظایف آنها، مثل ماموران ایمني 
زیستي، مسئولین سالمت محلي، کلینیک ها، میکروبیولوژیست ها، 
دامپزش��کان، اپیدمیولوژیست  ها و س��رویس هاي آتش نشاني و 

پلیس.
5. لیست هایي از امکانات قرنطینه و درمان که بتواند افراد حادثه 

دیده و یا آلوده شده را بپذیرد.
6. نقل و انتقال اشخاص حادثه دیده و یا آلوده شده.

7. لیس��ت  منابع ایمونوگلوبولین ها، واکسن، دارو، تجهیزات ویژه 
و وسایل اولیه.

8. تدارک تجهیزات ضروري، مثل لباس هاي محافظتي، ضدعفوني 
کننده ه��ا، کیت هاي بیولوژیکي و ش��یمیایي، تجهیزات و لوازم 

ضروري براي مبرا کردن آلودگي ها.

روشهاياضطراريبرايآزمایشگاههايمیکروبیولوژي
• زخمها،بریدگيهاوخراشها:

شخص حادثه دیده باید لباس محافظتي را در آورده، دست ها 
را بشوید و منطقه یا مناطق آلوده شده را تمیز نماید، ضدعفوني 
کننده مناسب پوست را به کار گیرد و در صورت لزوم به دنبال 
مراقبت هاي ضروري باشد. علت زخم و ارگانیسم هایي که احتمال 
آلودگي توس��ط آن وجود دارد بایس��تي گزارش شود. گزارشات 

پزشکي به صورت کامل و مقتضي ثبت و نگهداري شوند.
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گردآورنده و برگردان به فارسی:دكتر آیدین عزیزپور
مدرس دانشگاه محقق اردبیلی

 

Aidin_azizpour@yahoo.com

• شکس�تنلولهه�ايمحتويم�وادبالقوهآل�ودهدرون
سانتریفیوژهايفاقدباکتهايدرپوشدار:

اگر هنگام کار دس��تگاه شکس��تگي رخ دهد، موتور بایس��تي 
خاموش شود و سانتریفیوژ بسته بماند (براي مثال 30 دقیقه) تا 
کاماًل متوقف شود. اگر بعد از توقف سانتریفیوژ شکستگي مشاهده 
شد، درب دستگاه بایستي فوراً بسته شود (حدود 30 دقیقه) در 

هر دو حالت، مامور حفاظت زیستي بایستي اطالع پیدا کند.
اگر الزم باش��د دس��تکش هاي کلفت همراه با دس��تکش یک بار 
مصرف مناس��ب پوشانده ش��ده و در تمام مراحل از آن استفاده 
شود. بایستي از پنس براي پیداکردن و در آوردن خرده شیشه ها 

استفاده شود. 
کلیه لوله هاي شکس��ته شده، قطعات متالشي شده شیشه ها، 
باکت ها، تروینون ها و روتورها بایس��تي در یک ضدعفوني کننده 
که موجب زنگ زدگي نمي ش��ود و بر ضد ارگانیسم هاي مربوطه 
فعال هستند قرار داده شوند. لوله هاي شکسته نشده و درپوش دار 
ممکن اس��ت در یک ظرف ضدعفوني کننده جداگانه گذارده و 

دوباره استفاده شوند.
تمام س��انتریفیوژ بایستي با رقت مناس��بي از همان ضدعفوني 
کننده توس��ط اسفنج پاک شود (دومرتبه)، سپس با آب شسته 
و خشک گردد. کلیه مواد مصرف شده براي پاک کردن بایستي 

به عنوان ضایعات عفوني در نظر گرفته شوند.

• شکس�تگيلولهدرونباکتهايدرپوشدار)کاسههاي
ایمني(:

کلیه باکت هاي درپوش دار  س��انتریفیوژ بایستي در یک هود 
بیولوژیک باز و بس��ته ش��وند. اگر احتمال شکستگي وجود دارد 
اول س��رپوش ایمني بایستي آزاد شده و باکت اتوکالو شود یا به 

طریق شیمیایي ضدعفوني شود.

• آتشسوزيوبالیايطبیعي:
آتش نش��اني و سایر سرویس ها بایس��تي در تنظیم طرح هاي 
آمادگي اضطراري دخیل باش��ند. به آنها بایس��تي پیش از همه 
اطالع داده ش��ود که کدام اتاق ه��ا محتوي مواد بالقوه خطرناک 
هس��تند. بسیار مفید است که ترتیبي براي این سرویس ها داده 
ش��ود تا بازدیدي از آزمایش��گاه داش��ته و با چگونگي چیدن و 

محتویات آن آشنا شوند.
بعد از یک بالي طبیعي، سرویس هاي محلي یا کشوري بایستي 
از خطرات بالقوه درون و یا نزدیک ساختمآنهاي آزمایشگاهي آگاه 
شوند. آنها بایستي فقط همراه با یک کارمند آزمایشگاهي آموزش  
دیده وارد ش��وند. مواد آلوده بایس��تي در جعبه هاي ضد نشت یا 

کیسه هاي یک بار مصرف محکم جمع آوري گردند. 
بازیافت یا انهدام نهایي بایستي توسط کارکنان حفاظت زیستي 

بر اساس مقررات محلي تعیین و تصمیم گیري شوند.

سرویسهاياضطراري)یاباچهکسيتماسبگیرید(:
شماره تلفن  ها و آدرس هاي ذیل بایستي دائماً در بخش ها در 

معرض دید باشند:
1- آزمایش��گاه  (براي فرد تماس گیرنده یا سرویس هایي که به 
آنها تلفن مي شود ممکن است آدرس و محل، به صورت جزئیات 

شناخته شده نباشند)
2- رئیس آزمایشگاه

3- سوپروایزر آزمایشگاه

4- مامور حفاظت زیستي
5- سرویس هاي آتش نشاني

6- سرویس هاي آمبوالنس، بیمارستان، کارکنان پزشکي (اسامي 
کلینیک هاي خصوصي) دپارتمآنها و یا در صورت امکان کارکنان 

پزشکي.
7- پلیس

8- ادارات پزشکي
9- تکنسین هاي مسئول

10- شرکت هاي  برق، گاز و آب منطقه.

تجهیزاتاضطراري:
تجهیزات اضطراري زیر بایستي قابل دسترس باشند:

1- جعب��ه کمک ه��اي اولیه ش��امل پادزهره��اي اختصاصي و 
عمومي

2- کپسول آتش نشاني مناسب اطفاء حریق
همچنین موارد زیر پیش��نهاد مي شود اما ممکن است بر اساس 

شرایط محلي تغییر کند:
• پوش��ش هاي محافظتي کامل (لباس هاي س��رهم، دستکش و 
پوش��اننده هاي مو، براي حوادثي که در آن میکروارگانیسم هاي 

گروه هاي خطر 3 و 4 دخیل هستند).
• ماسک هاي تنفسي کامل که داراي فیلتر هاي مناسب براي ذرات 

و مواد شیمیایي هستند.
• دستگاه هاي ضدعفوني کننده اتاق از قبیل اسپري ها و اسپري 

فرمالدئید.
• برانکارد.

• اب��زاري از قبی��ل چکش، تبر، آچ��ار، پیچ گوش��تي، نردبان و 
طناب.

• تجهیزاتي براي تعیین عالمت گذاري منطقه خطر.
       

                        ادامه دارد....
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معرفی اجمالی طیف سنجی و روش های آن:
امروزه از روش اسپکتروفتومتری  (طیف سنجی)، جهت تجزیه 
و تحلیل ترکیبات موجود درخوراک دام، طیور و آبزیان بیش از 
گذشته استفاده میگردد. اسپکتروفتومتری در بسیاری از زمینه 
های دیگر مانند دامپزش��کی، دارویی، کش��اورزی وغالت، مواد 
غذایی، نفت، ژنتیک و غیره کاربرد دارد. اندازه گیریهای کمی و 
کیفی از طریق روش اسپکتروفتومتری در مقایسه با روش های 
معمول و ش��یمیایی دارای س��رعت عمل باالتری می باشد که 
این امر باعث ش��ده است تا بتوان از نمونه های زیادی در طول 
آزمایشات در مدت زمان کوتاه بهره جست. چندین روش طیف 
سنجی بطور مستقیم برای تجزیه و تحلیل پارامترهای مورد نظر 
در ترکیبات مختلف به کار گرفته شده اند، بدون اینکه ماده اولیه 
نیازی به آماده س��ازی داشته باش��د و یا اینکه مقداری فرآوری 
اولیه مثل خردکردن صورت گرفته باشد. بطور کلی روش طیف 
سنجی، پتانسیل استفاده در انتهای مرحله تولید و در آزمایشگاه  
و در حین تولید محصول  را دارا می باش�د. محدوده وسی���عی 
از طیف های الکترومغناطیس��ی در طی آزمایش��ات و تحقیقات 
طیف س��نجی مورد استفاده قرار گرفته اند که عبارتند از: اشعه 
های با انرژی کم و طول موج بلند، مادون قرمز دور، مادون قرمز 
متوسط، مادون قرمز نزدیک، مرئی، مادون بنفش، اشعه هایی با 
انرژی باال مثل اشعه ایکس و . . . . چون این اشعه ها با مولکولهای 
مختلف و باندهای مولکولی متفاوت برخورد می کنند، بنابراین 
می توانند محدوده وس��یعی از کاربردها را پوشش دهند و برای 
بررسی ترکیبات بیشماری استفاده شوند. به طور کلی سه روش 

طیف سنجی مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از:
1- طیف سنجی با استفاده از اشعه مادون قرمز نزدیک 

2- طیف سنجی با استفاده از فلورسنس 
3- طیف سنجی با استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته ای 

در اینجا با نظر اجمالی کاربردهای روش اول یعنی طیف سنجی 

با اش��عه مادون قرمز نزدیک (NIR) را بررس��ی می کنیم. طول 
موج مادون قرم��ز معموال دارای محدوده 780 تا 2500 نانومتر  
می باش��د. این محدوده طول موج برای تعیین ماکرونوترینت ها 
مثل پروتئین، آب و چربی بسیار مناسب می باشد. جذب نور در 
منطقه نور مرئی و ماورائ بنفش عمدتا به خاطر انتقال الکترونی 
می باشد و جذب نور مادون قرمز موجب انتقال بین حالت های 
نوسانی می شود. در عمل فقط باندهایی که شامل اتم هیدروژن 
هستند به وسیله اشعه مادون قرمز نزدیک تحریک می شوند. این 
چنین باندها که در خوراک دام، طیور وآبزیان فراوان هستند شامل 
 N-H (آب و کربوهیدرات) و O-H ،(چرب��ی و پروتئین) C-H
(پروتئین) می باش��ند. طیف های NIR در خوراک دام ،طیور و 
آبزیان  بر اس��اس باندهای موجود در آنها و میزان نوس��انات این 
پیوندها متفاوت می باشد. اساس پیوندهای مادون قرمز به خاطر 
باندهای شیمی��ایی مولکولهای مواد آلی می باش����د. طیف های 
حاصله از ترکیبات متفاوت در خوراک دام ،طیور و آبزیان عمدتا 
تحت تاثیر ماکرومولکولها می باشند که این ترکیبات شامل آب، 
چربی، پروتئین و کربوهیدرات می باشد. محدودیت عمده تکنیک 
NIR طبیعت غیر مستقیم آن می باشد به عبارت دیگر آن یک 
هدف تنها را اندازه گیری نمی کند مثل یک مولکول با پروتئین 
خاص. بنابراین برای مدل س��ازی آن نی��از به نمونه های مرجع 

(آزمایشات شیمیایی) داریم.
 در کارب��رد روش طی��ف س��نجی NIR دو نکت��ه حائز اهمیت          

می باشد:
1- به طور کلی حساسیت این روش کم می باشد چون شدت و 

جریان و میزان انتقال کم می باشد.
2-  اختالف انرژی بین حالت های نوسانی نسبت به محیط اطراف 

پیوندهای شیمیایی ترکیب مورد هدف حساس می باشد.
حساس��یت پائین مزیت بس��یار مناسبی می باشد چون کاربرد و 
اندازه گیریهای ترکیبات متفاوت با استفاده از این روش به طور 

)D.V.M(تدوین و گردآوری : دكتر علیرضا گلشنی
)عضو واحد فنی تولید كیمیا فام(
Dr. Golshany@kimiafaamgroup.com



KIMIAFAAM

 1
2 

ره
شما

    
    

   9
0 

 -
ن 

ستا
تاب

کاربرد طیف سنجی مادون قرمز نزدیک 

)NIR( در صنعت خوراک دام ، طیور و آبزیان

)قسمت اول(

55 54

مس��تقیم روی س��طح مواد بیولوژیکی بدون نیاز به آماده سازی 
نمونه می توان صورت گیرد. این امر موجب شده است که اندازه 
گیریها با اس��تفاده از NIR به صورت مس��تقیم در حین تولید 
محص��ول و در انته��ای تولید محصول و در آزمایش��گاه و بدون 

تخریب  صورت می گیرد.
به طور کلی امروزه از روش های طیف سنجی در حال جایگزین 
شدن روش های شیمیایی معمول هستند که دالیل آن به قرار 

زیر می باشد:
1- اندازه گیری همزمان چند فاکتور

2- سرعت زیاد این روش در اندازه گیری ترکیبات مورد نظر
3- آس��ان ب��ودن این روش برای کارب��رد آن (البته بعد از مدل 

سازی)
4- اقتصادی بودن این روش و هزینه کم آن

5- بی خطر بودن و درصد ایمنی باال در این روش
6- موثر و کارا بودن این روش 

همچنین طیف س��نجی NIR در مقایسه با طیف سنجی های 
دیگر دارای مزایای زیر می باشد:

1- نیازی به آماده س��ازی مواد ندارد و در اصطالح غیر مخرب 
می باشد.

2- هر حجمی از نمونه می تواند با آن بررسی شود.
3- بعد از مدل س��ازی ریاضی به آس��انی به وس��یله افراد غیر 

متخصص قابل اجرا می باشد.
اندازه گیري س��ریع ش��اخصه هاي کیفي غالت مورد اس��تفاده 
خ��وراک دام و طیور (ذرت، س��ویا، ج��و و گندم) به روش طیف 

 :(NIR)  سنجی مادون قرمز نزدیک
دس��ت���گاه NIR روش مدرن و س��ریع جه����ت اندازه گیري 
شاخصه هاي کیفي غالت مي باشد که قادر است ترکیبات پیچیده 
شیمیایي در مقادیر بسیار کم نمونه را بدون نیاز به مواد شیمیایي 

، ترازو و سایر تجهیزات آزمایشگاهي اندازه گیري نماید.
پروتئین، فیبر، نشاسته، چربي، آمینواسیدها و سایر ترکیبات آلي 
از عناصر کربن، هیدروژن، اکس��یژن، نیتروژن، س��ولفور و فسفر 

بوسیله پیوندهاي کوواالن و الکتروواالن بهم متصل هستند. 
تمام ترکیبات آلي با منشاء حیواني و یا گیاهي مي توانند انرژي 
نوراني نزدیک مادون قرمز Near Infrared را جذب و مقداري 
را منعکس نماید، مقدار انعکاس توس��ط یک دتکتور شناسایي و 
تقویت مي ش��ود و با نمونه استاندارد مقای���سه و محاس����به 
مي ش��ود . بر اساس اطالعات موجود دس��تگاه NIR در دامنه 
ط��ول موجهاي 1000 ت��ا 2500 نانومتر قادر ب��ه اندازه گیري 

بسیاري از مواد است.
 NIR الف/ روش کار با دستگاه

اولین و مهمترین عامل جهت استفاده هر چه مناسب تر از دستگاه 
NIR کالیبراسیون دستگاه مي باشد که در این مورد الزم است 
40 ت��ا 50 نمونه ب��ا توزیع یکنواخت از میزان یک پارامتر خاص 
مثل پروتئین را تهیه و سپس با روشهاي دقیق نیز آزمایش شده 
و با جمع آوري لگاریتم هاي مربوطه توس��ط کارش��ناس شرکت 
فروشنده برنامه کالیبراسیون در دستگاه وارد شده و بعد از کنترل 
و تنظیم مجدد دستگاه براي استفاده آماده است این دستگاه در 
هر بار آزمایش باید با نمونه تست کنترل شود و در صورت لزوم 

تنظیم یا کالیبره گردد.
ب/ مراحل و نکات 

1-  دستگاه NIR را میبایست به مدت یک ساعت قبل از شروع 
به کار روشن نمائیم تا گرم شود.

2-  صح��ت کار با دس��تگاه NIR باید با Test Sample چک 
شود.

3- توس��ط اپراتور نمونه بدقت در قسمت تعبیه ش�ده قرار داده 
می ش��ود و با فشردن دکمه Start دس��ت�����گاه شروع به کار 
مي کند و بعد از 30 ثانیه اندازه گیري هاي مورد نظر را خوانده 

و یا پرینت گرفته مي شود.
 NIR ج/ نکات ایمني دستگاه

- می بایس��ت س��عي شود دس��تگاه NIR در مجاورت تغییرات 
ولتاژ قرار نگیرد.

- در ص��ورت ام��کان بای��د دس��تگاه NIR را ب��ه UPS وصل 
نمائیم.

- درجه حرارت محیط با نمونه ها باید یکسان باشد.
- هر شش ماه یک بار دستگ�اه NIR را می بایست کالیب�����ره 

نمائیم.                                                              
            ادامه دارد...
Ref:
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2-Julia, T., 2002, Nutrient variability and applications of 
NIR in feed industry (internal press, Adisseo).
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طبیعی، دانشگاه تهران
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گلیسیرین بعنوان منبع انرژی جدید 
برای طیور

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

خالصه:
گلیس��یرین که بصورت گلیسرول یا گلیسیرین شناخته شده 
اس��ت اصلی ترین محصول از ترکیب��ات جانبی حاصل از تولید 

بیودیزل است.
گلیس��رین از طری��ق جابجائ��ی اس��یدهای چ��رب (ترن��س 
استریفیکاس��یون) تری اسیل گلیسرول در روغنها و چربیها که 
معموالً بهمراه یک الکل می باشد و توسط سود یا پتاس تسریع 

می گردد ایجاد می شود.
گلیس��یرین بعنوان ترکیب ب��ا ارزش در صنایع غذائی، صابون، 

آرایشی و داروئی مصرف می گردد.
در حال حاضر به علت فراوانی وجود گلیسیرین موجود در بازار 
جهانی، پیش بینی می ش��ود بیشتر مصارف بعنوان منبع بالقوه 
برای جیره طیور توسعه یابد (با تقریبا4100ً کیلو کالری بازای 
هر کیلوگرم از انرژی ناخالص). عالوه بر این گلیسیرین نقش مهم 

و حیاتی را در متابولیسم سلولهای بدن بازی می کند.
در ای��ن مقاله نتایج حاصل از البوراتوارهای مختلف در رابطه 
با مصرف گلیس��رین بعنوان منبع انرژی برای طیور مورد بحث 
و بررسی قرار می گیرد که نتایج مثبتی با استفاده از گلیسرول 

10 % در جیره طیور بدست آمده است.

معرفی:
گلیسرین که بصورت گلیسرول یا گلیسرین شناخته شده است 
از محصوالت اصلی حاصل از تولیدات جانبی بیودیزل اس��ت که 
ب��ه ازای هر 1 لیتر از بیودیزل حدود 35/0کیلوگرم گلیس��رول 

خام تولید می شود.
گلیس��رین از طری��ق جابجائ��ی اس��یدهای چ��رب (ترنس 
استریفیکاس��یون) تری اسیل گلیسرول در روغنها و چربیها که 
معموالً بهمراه یک الکل می باشد و توسط سود یا پتاس تسریع 

می گردد، ایجاد می شود.
به دنبال این واکنش اس��ید های چرب برای تش��کیل متیل 
الکیل اس��تر، متیله می ش��وند که محصول اصلی این پروس��ه 

گلیسرول خام می باشد.
تقریب��اً %10 وزن یک روغن و یا چربی مورد اس��تفاده برای 

تولید بیودیزل، به گلیسیرین تبدیل می شود.
گلیسرول خام بعلت وجود ناخالصیها  از نظر تجاری از ارزش 
کمی برخوردار اس��ت و برای تبدی��ل کردن آن بصورت کیفیت 
تجاری باید توسط فیلتراسیون و افزودن مواد شیمیائی و تقطیر 

در خالء، پاالیش و عمل آوری شود.
قباًل گلیسیرین بعنوان یک ماده با ارزش در تولید غذا، صابون، 

مواد آرایشی و داروئی بوده است.
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 kcal/kg 4100 ًدر ح��ال حاضر بعلت انرژی خام باال که تقریبا
می باش��د بیشتر پیش بینی می شود که کاربردها مخصوصاً در 
جهت استفاده بعنوان منبع انرژی بالقوه برای جیره طیور توسعه 

پیدا کند و مصرف شود.

متابولیسمگلیسیرین:
گلیس��رول ی��ک ریز مولکول می باش��د که نق��ش حیاتی در 
متابولیس��م ب��ازی می کند و یک جزء س��اختمانی مهم از تری 
گلیسرید ها و فسفولیپید می باشد. ماده گلیسرول می تواند در 
کبد و کلیه به گلوکز تبدیل شود و انرژی الزم را برای متابولیسم 

سلولی فراهم نماید.
زمانیک��ه بدن از ذخای��ر چربی بعنوان منبع انرژی اس��تفاده   
می کند گلیس��رول و اسیدهای چرب به درون جریان خون آزاد 

می شوند.
در هنگام هضم، تری گلیسریدها توسط لیپاز پانکراس هیدرولیز 

می شود و به اسیهای چرب و گلیسرول تبدیل می گردند.
گلیس��رول حاصل ش��ده محلول در آب بوده و بطور آزادانه وارد 
سیس��تم خون پورتال می ش��وند و به محض اینکه جذب ش��د 

گلیسرول می تواند به گلوکز تبدیل شود.
همچنین گلیس��رول، اسیدهای چرب آزاد و میزان کلسترول را 

کاهش می دهد.
بعلت طعم شیرین و مولکولهای ریز گلیسیرین، می تواند مصرف 

غذا را باال ببرد و بطور کارآمد در روده  جذب شود.
جذب روده ای گلیسرول در موشها حدود %70-89 مشخص 
ش��ده است.که این جذب باالی گلیسرول احتماالً بعلت ساختار 
ریز مولکول بودن گلیس��رول می باشد. در طیور تخمگذار جذب 

روده ای گلیسرول بیشتر از %97 نشان داده شده است.

ارزشغذائیگلیسرینبرایطیور:
 گلیس��رین بعنوان یک محصول تولی��دی حاصل از تولیدات 
بیودی��زل در جیره طی��ور بعنوان جیره دان ک��ه انرژی را برای 
متابولیسم سلولها تهیه می کند مورد بررسی قرار گرفته است.

 بررسی ها نش��ان داده که یک مکمل حاوی %10-5 گلیسرول 
بنظر می رس��د از نظر وزن گیری و مصرف دان و میزان ضریب 
تبدیل، همچنین باالنس نیتروژن جیره حائز اهمیت بوده و مفید 
باشد. همچنین تحقیقات نشان داده گلیسرول %10 باید از طریق 
آب نوشیدنی در جیره مصرف شود. اگر گلیسرول در جیره طیور 

افزوده گردد باید مصرف باالی آب نیز مورد توجه قرار گیرد.
کارآمدترین ش��اخصهای تغذیه ای در مقایسه با گروه کنترل در 
طیور گوشتی که با یک مکمل %10 گلیسرول تغذیه شدند بدست 

آمد. زمانیکه طیور گوش��تی با مخلوطی ش��امل 10 و 15 درصد 
گلیسرول تغذیه ش��دند، افزایش آشکاری در میزان کلسترول و 

تری گلیسیرید و گلوکز خون مشاهده شد.
مطالعات آزمایش��گاهی نش��ان داده اس��ت که اف��زودن 10% 
گلیس��رول در جی��ره طی��ور  گوش��تی منج��ر به ی��ک کاهش                
وزن گیری منس��وب به کاهش مصرف غذا که مربوط به مشکل 

در مورد جریان دان است، می شود.

انرژیمتابولیزهموجوددرگلیسرین:
وقتی گلیس��رین به میزان خیلی زیاد در جیره افزوده ش��ود، 
ظاهراً طیور قادر به متابولیزه کردن همه گلیس��رین جذب شده         
نمی باشند. علت آن احتماالً این می تواند باشد که فعالیت آنزیمی 
گلیس��رین توسط گلیسرول کیناز به گلیسرین 3 فسفات، جذب 

را محدود می کند. (جدول 1)

چشماندازیبهاستفادههایبیشترازگلیسرین:
زمانیکه گلیس��رین خام بعنوان ماده غذائی استفاده می شود 
تغیی��ر در کیفی��ت، یک مش��کل می باش��د.  نگرانیهای خاصی 
مربوط به میزان باقی مانده متانول و سدیم و پتاسیم و محتوای 
اسیدهای چرب و رطوبت موجود در گلیسرول  وجود دارد. هیچ 
گونه مشخصاتی برای استفاده گلیسرول خام در خوراک حیوانات 

منتشر نشده است.
بیش��تر نگرانیها باید برروی س��میت بالقوه ناش��ی از مسمومیت 
متانول متمرکز شود که بصورت فرمالدئید واکنش�ی شیمیائی و 
رادیکال های آزاد ممک�ن است بیشتر محتوای سلوله���ای گونه 

های حیوانات را آسیب برساند.
ع��الوه بر این کلرید س��دیم اضافی بط��ور ویژه ای مصرف آب را 
افزایش میدهد و خروج آب و رطوبت بس��تر را باال می برد. عدم 
تعادل در باالنس الکترولیتهای جیره در اثر س��دیم و پتاس��یم و 
اثرات برعکس آنها بر روی کیفیت بس��تر الزم است بطور جدی 

بررسی شود.  
تولید محصوالت بیودی��زل در ایاالت متحده آمریکا بطور جدی 
در حال افزایش اس��ت. محصوالت جانب��ی تولیدات بیودیزل ها 
گلیس��رول خام اس��ت که تقریب��اً %12-10 وزن روغن گیاهی 

است. (جدول 2)

جدول 1: اثرات میزان سطح گلیسیرین بر روی عملکرد طیور گوشتی
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افزای��ش محصوالت بیودیزل حجم باالئی از گلیس��رول مازاد را 
تولی��د خواهد کرد که بطور قابل توجهی قیمتها را پائین خواهد 
آورد و آن��را بعنوان یک منبع انرژی خوراکی طیور برای صنعت 

تولید خوراک دام و طیور خواهد ساخت.
موارد مصرف جایگزین برای مصرف گلیسرول خام باید برای قابل 

رقابت ساختن در بازار جهانی بررسی شود.
اس��تفاده از گلیسرول خام در خوراک دان می تواند هزینه های 
پاالیش را ذخیره نماید و می تواند کمبود و افزایش هزینه های 
ذرت راکه بعلت استفاده زیاد در صنعت تولیدات الکلهای نوشیدنی 

مصرف می شود، جبران کند.

جدول 2: باالنس انرژی طیور گوشتی تغذیه شده با میزان گلیسیرین درجه بندی شده

خالصه:
بطور خالصه بر اساس نتایج حاصل از مطالعات بحث شده در این 
مقاله می توان به این نتیجه رسید گلیسرول بدست آمده حاصل 
از محصوالت بیودیزل میتواند یک منبع قابل قبولی برای تامین 
انرژی طیور باشد. همچنین گلیسرین نقش مهمی در متابولیسم 
سلولهای بدن بازی می کند. اگر کیفیت گلیسرین خام بطور موثر 
کنترل شود در ترکیب با هزینه های قابل قبول آن می تواند بطور 
نسبی جایگزین منابع انرژی معمولی مثل ذرت و چربیها و روغنها 

بعنوان یک منبع انرژی جدید در جیره طیور گردد.
Ref: 
Y.N. Min, F. Yan, 2010, Glycerin-A New Energy Source for Poultry, 
International Journal of Poultry Science 4-1 :(1) 9
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جهت پیشگیری موثر از تلفات انسانی و حیوانی قرار گیرد.
بر اس��اس برآورد این اتحادیه، تنها 10 درصد از منابع مالی که 
س��االنه برای درمان بیماران هار گزیده در دنیا صرف می ش��ود 
برای تاس��یس یک صندوق ملی خدمات دامپزشکی در کشور ها 
به منظور ریشه کنی هاری در حیوانات و پیشگیری از وقوع تقریبا 

همه موارد انسانی این بیماری کفایت می کند. 
واکسیناسیون یکی از روشهای کنترل و ریشه کنی بیماری هاری 
است. به دالیل اخالقی، زیست محیطی و  اقتصادی معدوم کردن 
حیوانات بالقوه آلوده حیات وحش، نباید بعنوان کنترل و ریش��ه 
کنی هاری انجام ش��ود. تم��ام مبارزات موفق به منظور ریش��ه 
کن کردن بیماری هاری در کش��ورهای در حال توسعه ترکیبی 
از کنت��رل جمعیت س��گهای ولگ��رد و واکسیناس��یون هدفمند             

سگ های صاحب دار است.
منابع: سایت سازمان دامپزشکی کشور و سایت اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

 

1 -World Veterinary Association 
2 -World Organization for Animal Health
3 -  Global Alliance for Rabies Control

جامعه جهانی دامپزشکی1  (WVA) در سال 2000 به منظور 
تجلیل از حرفه دامپزشکی آخرین شنبه آوریل هر سال را (10 
اردیبهشت امسال) بعنوان روز جهانی دامپزشکی نامگذاری نموده 
اس��ت که در سال 2011 در اطالعیه  ای شعار اصلی روز جهانی 
دامپزشکی امسال را “افزایش آگاهی درباره کنترل و پیشگیری 

از بیماری هاری” اعالم کرد.
با هدف ترویج و ایجاد ش��ناخت در مورد نقش مهم دامپزشکی 
در پیشگیری از بیماری مرگبار هاری جامعه جهانی دامپزشکی 
(WVA) و سازمان جهانی بهداشت حیوانات2(OIE) و اتحادیه 
جهان��ی کنترل هاری3 (GARC) در برگزاری این مناس��بت با 

یکدیگر همکاری می نمایند. 
پیش��گیری، مهمتری��ن روش در برخ��ورد با بیماریهای ش��ایع 
مش��ترک بین انس��ان و دام با منشاء دامی است. کنترل عفونت 
هاری در سگ ها باید از سر منشاء بیماری انجام شود. بخصوص 
کنترل جمعیت سگهای ولگرد که باید در دستور کار مسئولین 
سازمانهای دامپزشکی و علوم پزشکی کشورهای در حال توسعه 

بیماری مورد توجه جهان در سال 2011: هاری

• بیانحقایق
• هر 10 دقیقه یک انسان در جهان بر اثر بیماری هاری می میرد.

• هر سال، هاری نزدیک به 55000 قربانی در قاره های آسیا و آفریقا می گیرد که اکثر آنها کودک هستند.
• 99 % از موارد آلودگی انسان از گزش توسط سگ آلوده ایجاد می شود.

• هاری کشنده ترین بیماری عفونی در جهان است.
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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 عفونت ویروس��ی ک��ه تب و آبدانه در ده��ان ایجاد می کند.         
3- الرو – آمین دوست 4- بیماری مربوط به تک یاخته ای که ضایعات 
پوستی احشایي و مخاطی دارد  . 5- متین – حیوان از پا درآمده و خسته 
در علمي 6- خوش��حالی -7- رایزنی پش��ت پرده – نام علمی بر زخم ، 
قرحه – ماسک  شکسته 8- کوپن به هم ریخته - موسس 9- از نژادهاي 
انس��اني – گیاهی خوردنی که در کوهستان می روید و حدود اردیبهشت 
ماه قابل برداشت است – نوعی سرم 10- ویتامینی که برای ساخته شدن 
هموگلوبین و رش��د بدن ضروری اس��ت – استخوان خاصره11-    اگر به 
اولش حرف "ل" اضافه ش��ود عدس��ي میکروس��کوپ مي شود - تصدیق 
انگلیسی12- شناسه ائمیل - اسب شطرنج در التین13- دین و مرام – از 
مراحل دگر دیس��ي انگلهاي  تک یاخته14- ا بر رحمت  15- ش��هری از 
ایاالت متحده آمریکا – ماده ای شیمیایی که خانواده هاي قدیمي شکل 

قرصي آنرا براي کشتن حشرات زیر فرش قرار مي داد ند .

•  عمودی:

1- مرب��وط ب��ه بیماری ک��ه عفونت ش��ایع و معموالً بدون نش��انه تک         
یاخته ای است که بیشتر در مناطق گرمسیری است اما گسترش جهانی 
دارد.  3- صفت زایش بره نر - قرص پر مصرف براي دندان درد در بین 
توده مردم  4- بیماری عفونی خود محدود ش��وند باکتریای روده که نام 
دیگرش سودوتوبرکولوز است. 5- علم – جلگه ای آبرفتی به شکل مثلث        
6- اصطالح��ي ب��راي تعیین درصد گلبول هاي قرم��ز خون در آزمایش         
لوله هاي معین7- برگ برنده – عمل تنفس پی در پی اسب با باز و بسته 
شدن شدید منخرین- پسوند شباهت8- قطب منفی – نام فارسی بیماری 
( پاک��س )9- ک��م خونی – حیوان مکار 10- یونیزه ش��دن ها11- زنده 
متالش��ي - کلمه اي اختصاري براي نام علمی زمین خشک و لم یزرع و 
غیرقابل چرا12- از گروه ویتامین های مشهور 13 - هفت حروف از اسم  

"کنفسیوس حکیم "- قاعدگی   15 - عفونت کیسه ی زرده

جدول                                      
شماره11

(D.V.M)  طراح : دکتر حسن – م . جعفرزاده
کارشناس اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی
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