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بهداشت دام در تهران 28 آبان لغایت 2 آذر 1390 

در ردی��ف پایین عکس  آقایدکترمحس�ندس�تور  
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وزیر جهاد کش��اورزی به چش��م می خورند که فی مابین 

این دو عزیز آقای دکتربرناردواال رئیس سازمان جهانی 

بهداشت ج�هانی دام)OIE( دیده می شوند.
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به بهانه اجالس منطقه ای 

س�ازمان جهانی بهداشت 

دام در تهران

د                                                                                                                   كتر ابراهیم مستجابی 

نایب رئیس هئیت مدیره كانون بازنشستگان سازمان دامپزشکی کشور
Dr.mostajabi@kimiafaamgroup.com

ه  
قال

رم
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بیست و هفتمین اجالس منطقه ای سازمان جهانی بهداشت 
دام 28 آبان ماه لغایت 2 آذر ماه سال 1390 در تهران در محل 
هتل اسپیناس به ریاست و میزبانی  سازمان دامپزشکی جمهوری 

اسالمی ایران  برگزار گردید . 
س��ازمان جهانی بهداش��ت دام حدود 90 سال پیش به جهت 
ض��رورت هماهنگی در مبارزه ب��ا بیماریهای واگیردام در دنیا بر 
اساس توافق نامه جهانی تشکیل گردید ، دفتر بین المللی مبارزه 
با بیماریهای واگیر دام )OIE( بعد از حدود 80 س��ال یعنی ده 
سال پیش به سازمان جهانی بهداشت دام تغییر نام پیدا کرد ولی 
نام تاریخی و اختصاری خود یعنی OIE را حفظ کرد . در حال 
حاضر 178 کشور از سراسر دنیا عضویت این سازمان را دارند . 
کشور ما از 62 سال پیش عضویت دفتر بین المللی بیماریهای 
واگی��ر را ب��ا تصویب هی��ات وزیران پذیرفته اس��ت و جمهوری 
اسالمی یکی از اعضاء اصلی و ثابت آن می باشد . سازمان جهانی 
بهداشت دام در سطح جهان دارای پنج کمیسیون منطقه است 
ش��امل آمریکا، اروپا، خاورمیانه، آفریقا، آس��یا، اقیانوسیه و خاور 
دور و  می باش��د ، جمهوری اس��المی ایران در دو کمیس��یون 
منطقه ای آس��یا و اقیانوس��یه و خاور دور و همچنین خاورمیانه 

عضویت دارد . این کمیس��یون ها هر کدام در هر دوس��ال یکبار 
برای بررسی موضوعات تخصصی دامپزشکی و ایجاد همکاریهای 
بیش��تر منطقه ای در جهت کنت��رل بیماری های دامی در یکی 
از کشورهای عضو کمی��سیون، اج��الس منطق��ه ای را برگزار 

می کنند .                          
 بیست و ششمین اجالس کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور دور 

توصیه به دست اندرکاران تصمیم گیری های کالن در دامپزشکی:
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و اقیانوسیه که در سال 1388 در شانگهای چین برگزار گردید، 
علیرغم داوطلب بودن کش��ورهای دیگر نظیر اس��ترالیا و تایلند، 
خوشبختانه سازمان دامپزشکی کشور به نمایندگی از  جمهوری 
اسالمی  ایران موفق به کسب عنوان میزبانی و ریاست کمیسیون 

در سال 2011 را پیدا کرد  . 
در بیست و هفتمین اجالس کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور 
دور و اقیانوسیه نمایندگان س����ازمانهای تخص���صی بین المللی 
نظیر FAO  ، اتحادیه اروپا ، س��ازمان همکاری های اقتصادی 
اکو، ریاست سازمان جهانی بهداشت دام و نمایندگان 27 کشور 
عضو،  اس��ترالیا، نیوزالند، ژاپن، چین، تایلند، هندوستان، نپال، 
اندونزی، کره جنوبی، فیلیپین، پاکس��تان، افغانس��تان، کامبوج، 
الئوس، مالدیو، س��ری النکا، میانم��ار، فیجی، کالدونیای جدید، 
مغولستان، بوتان، سنگاپور ، ویتنام، بنگالدش ، کره شمالی شرکت 
داش��تند. حضور مقامات بلند پایه دامپزش��کی کشورهای فوق 
الذکر و مقامات جوامع جهانی در تهران افتخاری برای مجموعه 

دامپزشکی کشورمان می باشد که باید آن را ارج نهاد . 

در این اجالس یک هفته ای ، ضوابط جهانی بهداشت دام در 
باره تجارت دام و فرآورده های دامی در بین کشورها مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت . 
 خدا را ش��کر می کنیم که دامپزش��کی کشورمان در مجمع 
جهانی دامپزش��کی و در خارج از کش��ور از جایگاه واالو مهمی 

برخوردار است . 
انتخاب کش��ورمان بعنوان محل برگزاری و ریاس��ت  بیست و 
هفتمین اجالس کمیسیون منطقه ای دامپزشکی  نمایانگر این 

جایگاه واال و مهم دامپزشکی کشورمان در دنیاست .
بیائی�مایناعتبارواالوارزش�مندجهان�یرابااتحاد
واتف�اقهرچ�هبیش�تردرداخلمجموعهدامپزش�کی
کشورمانروزبروزتقویتکنیم.دومطلبمهمدرجهت

تقویتمجموعهقابلطرحاست:
1-ضروری اس��ت اعضاء و تش��کیالت کوچ��ک و بزرگی که 
تشکیل دهنده مجموعه دامپزشکی کشور هستند ، اعم از اعضاء 
و تشکیالت های آموزشی ، تحقیقاتی ، اجرائی ، صنفی ، گروهی ، 
جوامع  انجمن ها و دیگر اعضاء و تشکل های دامپزشکی ، هر یک 
به نوبه خود در ایجاد اتحاد و اتفاق هر چه بیشتر با هم بکوشند 
و با متانت ، درایت و همفکری بیش��تر مجموعه دامپزشکی را از 
معبرهای اداری تشکیالتی خارج از مجموعه دامپزشکی بصورتی 
عبور دهیم و عبور کنیم که هیچگونه آس��یبی متوجه مجموعه 
و یا بخش��ی از مجموعه نشود و با محوریت اتفاق همگانی راهها 

طی گردند. 
مبادا خدای نکرده ندانسته وارد مسائلی بشویم که مثال" یکی 

از تشکیالت خارج از مجموعه دامپزشکی بخواهند در موردی یکی 
از بخش های دامپزش��کی را به ظاهر تقویت کند ولی در مقابل 
یکی دیگر از بخش های دامپزش��کی را تضعیف نماید و اتفاق و 

اتحاد الزم را خدشه دار نمایند .  

2- بعلت تغییرات اساس��ی و ش��گرف در همه شئونات مرتبط 
با دامپزشکی در این 60-50  سال اخیر ، تجدید نظر در تعیین 
استراتژی های کالن برای مجموعه دامپزشکی کشور که مبتنی 
بر مطالعات جامع باش��د ضروریس��ت  بدینوس��یله نظر مقامات 
مجموعه های دامپزش��کی کش��ور را به یک نقص موجود جلب 
کرده و ضرورت یک مطالعه جامع دامپزش��کی را خاطر نش���ان 
می سازم.  مدیران تا به امروز از استعدادها و توانائی های شخصی 
خود و دیگر همکاران، حداکثر استفاده را می کردند و مشکالت 
جاری را با راه حل های مقطعی حل وفصل می کردند ، به انجام 
مطالعات جامع و بکارگیری نتایج آن چندان توجهی نداش��تند، 
در حقیق��ت تراکم کارهای جاری و مس��ائل زیاد روزمره مانع از 
آن می باش��د که بتوانند به این امر عنایت داشته باشند . اکنون 
با آنکه دیر ش��ده ولی تا خیلی دیرتر نش��ده با اتحاد و اتفاق و با 
مطالعات جامع دامپزشکی ، پایه های اساسی این حرفه ارزشمند 
و ضروری کش��ور را با برنامه های مبتنی بر مطالعات جامع باید 
مستحکم تر کنیم .  برای پرهیز از به درازا کشیدن بحث ، فقط 
به اصل موضوع اش��اره ش��د ، در صورت نیاز و اعالم از طرف هر 
یک از مقامات مجموعه های دامپزش��کی ، باکمال میل  مطالب 
بطور تفصیلی شرح داده خواهد شد . بامید موفقیت های روزافزون 

برای مجموعه دامپزشکی کشور .  
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 بررسی گندزداهای مورد استفاده
 ب��ا تکیه ب��ر عوام��ل عفونت زای
 غال��ب، در بیمارس��تانهای تحت
پوشش دانش��گاه علوم پزش��کی

د                  كتر رامین نبي زاد                  ه،  د                  انشیار گروه مهند                  سي بهد                  اشت - د                  انشکد                  ه بهد                  اشت –د                  انشگاه علوم پزشکي تهران  
محمود شمس ،گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتي، دانشگاهعلوم پزشکي گناباد
 سجاد مظلومي، دانشجو دوره كارشناسي دكترا،گروه مهندسي بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتي،
 دانشگاه علوم پزشکي تهران، ایران
Dr.nabizadeh@kimiafaamgroup.com

• چکیده
سابقهوهدف:کنترل عوامل عفونت زا در محیط بیمارستان 
بس��یار با اهمیت اس��ت. توجه به انتقال عوامل عفوني از طریق 
تم��اس به عن��وان مهمترین راه، نقش گندز دای��ي را به عنوان 
مهمترین راهکار پیش��گیري از ایجاد عفونت بیمارستاني بسیار 
با اهمیت نموده اس��ت . عوامل زی��ادي در موفقیت یک فرایند 
گندزدایي تاثیرگذار اس��ت که بي توجهي به آنها میتواند سبب 
کاهش کارایي این فرایند ش��ود. توج��ه به اپیدمي عفونت هاي 
بیمارستاني و عوامل غالب عفونت زا در کنار خصوصیات فیزیکي 
و ش��یمیایي محیط و ترکیبات گندزدا در انتخاب و کاربرد این 
ترکیب��ات نقش مهم��ي دارد . هدف این مطالعه بررس��ي انواع 
ترکیبات گندزداي مورد استفاده در بیمارستانهاي تحت پوشش 
دانش��گاه علوم پزش��کي تهران و تناسب انتخاب آنها با توجه به 

عوامل غالب عفونت زا میباشد.
روش تحقیق : اطالعات مورد نیاز در مورد گندزداهاي مورد 
استفاده به روش پرسشنامه اي و با مراجعه به واحد هاي کنترل 
عفونت، بهداشت محیط، داروخانه و بازدید از بخشهاي مختلف 
بیمارس��تاني جمع آوري گردی��د . به م���نظور تعی��ین عوامل 
عفونت زا، بروز عفونتهاي بیمارستاني به مدت 15 ماه از ابتداي 

سال 1386 مورد بررسي قرار گرفت. 
یافت��ه ها : این مطالعه نش��ان داد اشرش��یاکلي)%14.66( و 
س��ودوموناس )%16.14( و بط��ور کلي باکتریه��اي گرم منفي 

)51.32%(عوامل غالب عفونت زا در بیمارستانهاي تحت مطالعه 
میباشند. گلوتار الدهید) 14 / 32 %(  و ترکیبات الکل و آمونیوم 
کواترنر)16.4 %( به عنوان پرکاربردترین گندزداهاي مصرفي در 
این بیمارستانها مطرح بوده که بخش غالب آنها از منابع وارداتي 

)67 %( تامین میشود
نتیجهگیري:بدلیل تاثیر محدود عوامل الکلي و آمونیوم کواترنر 
بر روي گونه هاي گرم منفي و بویژه سودومونا س، که عوامل غالب 
عفونت زا در بیمارستانهاي تحت مطالعه میباشند، توجه به عوامل 
تاثیرگذار بر گندزدایي از جمله غلظت، زمان تماس، آموزش روش 
صحی��ح گندزدایي ، انجام پیش آزمونها جهت انتخاب گندزدا با 
توجه به سوش��هاي غالب عفون��ت زا و تعویض دوره اي گندزدا، 

جهت حداکثر نمودن تاثیر آنها بسیار ضروري میباشد.
واژه گان کلیدي: گندزدا، عفونت بیمارستاني، عوامل عفونت زا
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• مقدمه
عوام��ل میکروبی بیماریزا در محیط پراکن��ده بوده و همواره 
سالمت انسان و سایر موجودات را در معرض تهدید قرار میدهند.

این عوامل در محیطی همچون بیمارس��تان بدلیل حساس��یت 
گروه مراجعه کننده به دلیل اقدامات تهاجمی انجام ش��ده روی 
بیمار،وجود زخم ها و بریدگیها،سوختگیها،کاهش مقاومت بدن،از 
بین رفتن سدهای طبیعی ،تراکم باالی این عوامل و نیز مقاومت 
ایجاد ش��ده در برخی سوش��ها نسبت به گندزداها و برخی آنتی 
بیوتیک ها بطور بالقوه دارای پتانس��یل خطرزایی باالتر بوده لذا 

اهمیت کنترل آنها دوچندان میشود.

گندزدایی فرایندی است که طی آن میکروارگانیسمهای بیماریزا 
از روی سطوح غیرزنده از بین میروند. فرایند ضد عفونی فرایند 
مشابهی است که به حذف این عوامل از روی سطوح زنده اطالق 
میشود.برای این منظور از روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی 
اس��تفاده میش��ود که هر کدام از آنها دارای مزایا و معایب خاص 

خود است که بسته به شرایط مورد استفاده قرار میگیرد.)1(
ش��ناخت مبانی و اصول  گندزدایی و آگاهی از ماهیت گندزدا و 
فاکتورهای تاثیرگذار بر کارایی آن  نقش کلیدی در موفقیت یک 
گندزدایی یا استریلیزاسیون به شمار میرود.متاسفانه در بسیاری 
از مواقع انتخاب نامناس��ب گندزدا،فیزیک نامناسب محیط،عدم 
آموزش و نااگاهی پرسنل، سبب کاهش تاثیر گندزدا شده که به 
ح��ذف نامطلوب پاتوژنهای محیطی و در نهایت افزایش احتمال 

ایجاد عفونت بیمارستانی منجر میشود.
عفونت بیمارس��تانی عبارت اس��ت از وضعیتی ک��ه بر اثر بروز 
واکنش��های سوء ناشی از وجود عوامل عفونی و یا سم آن ایجاد 
شده و بیمار در زمان پذیرش نه به آن مبتال و نه در دوره کمون 
آن باش��د و اغلب پس از 24 س��اعت از زمان بس��تری بیمار در 
بیمارستان بروز میکند.این عفونت ها بی تردید یکی از مهمترین 
معضالت بخش بهداشت و درمان بوده و خسارتهای اقتصادی و 

اجتماعی زیادی را در بر دارد.
ش��ناخت راه ه��ای انتقال عفون��ت میتواند ب��ه جلوگیری از 
انجام این س��یکل کمک کند.به طور کلی 5 راه اصلی در انتقال 
میکروارگانس��یم ها وجود دارد که عبارتند از تماس،ذرات معلق، 
هوا،عامل مشترک و ناقلین که از این میان تماس مهمترین آنها 
میباشد.در نتیجه میتوان با اتخاذ یک سیاست گنددایی مناسب 
از انتقال این عوامل با این روش جلوگیری نمودو و بروز عفونتهای 

بیمارستانی را تا حد زیادی کاهش داد. )2(

• موادوروشها
مطالع��ه حاضر از ن��وع توصیفی بوده که با هدف شناس��ایی 

گندزداهای مورد استفاده،ش��رایط کاربرد آنها و تناس��ب انتخاب 
گندزداهای مورد استفاده با عوامل غالب ایجاد عفونت بیمارستانی 
در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام 

گرفت.
اطالعات مورد نیاز در مورد گندزداهای مورد استفاده به روش 
پرسش��نامه ای و با مراجعه به واحد های کنترل عفونت،بهداشت 
محیط و داروخانه و بازدید از بخش��های مختلف هر بیمارس��تان 
جمع آوری گردید. بررسی های مربوط به عفونتهای بیمارستانی 
نیز با هماهنگی با بخش مدیریت هر بیمارس��تان و واحد کنترل 

عفونت انجام گرفت.
داده ها در نهایت با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل 

آماری قرار گرفت.

• نتایج
با بررسی عفونت های ایجاد شده در طی سال 86 و سه ماه اول 
87 در 9 بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران،شامل 
شریعتی،،امام خمیني،انستیتوکانسر ،سینا ،شریعتي،فارابي ،مرکز 
طبي کودکان،مرکز قل��ب تهران و ولیعصر درصد فراوانی عوامل 

مولد عفونت در جدول شماره 1 نشان داده شده است.
جدول ش��ماره1 درصد باکتریهای مولد عفونت بیمارس��تانی در 

بیمارستانهای مورد مطالعه

چنانچه مش��اهده میش��ود در این بیمارستانها،اشرشیاکلی و 
سپس س��ودوموناس به عنوان مهمترین عوامل عفونت زا مطرح 

میباشند.
جدول ش��ماره 2 عوامل عفونت زای بیمارس��تانی را به تفکیک 
قرار گیری در گروه باکتریهای گرم مثبت یا منفی نشان میدهد.

مش��اهده میش��ود که باکتریهای گرم منفی گرم مثبت و قارچها 

عفونت ایجاد  درصد  عامل عفونت زا
  شده

  اشرشیاکلی
  سودوموناس

  استافیلوکوکاپیدرمیس
  استافیلوکوك اورئوس

  کلبسیال
  انتروباکتر
  کاندیدا

  اسینتوباکتر
  استافیلوکوك همولیتیکوس
  استرپتوکوك ویریدانس
  استرپتوکوك پنومونیه

  انتروکوکوس
  پرتئوس

  استرپتوکوك
  سراتیا

  سیتروباکتر
  قارچهاي رشته اي

  الکالژنز
  سایر موارد

66/14  
16/14  
33/10  
6/9  
6/9  
5/7  
3/5  
8/4  
8/3  
8/3  
8/3  
8/2  
16/1  
16/1  
8/0  
8/0  
6/0  
5/0  
5/5  

  
چنانچه مشاهده میشود در این بیمارستانها،اشرشیاکلی و سپس سودوموناس به عنوان مهمترین   

  .مطرح میباشندعوامل عفونت زا 
عوامل عفونت زاي بیمارستانی را به تفکیک قرار گیـري در گـروه باکتریهـاي گـرم      2جدول شماره 

مشاهده میشود که باکتریهاي گرم منفی گرم مثبت و قارچها به ترتیب .مثبت یا منفی نشان میدهد
کشت حاصل از ه درصد از عفونت ها میباشند در سایر موارد نتیج 5.6و 35.32، 51.3مسئول ایجاد 
  .منفی بوده است
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ب��ه ترتی��ب مس��ئ��ول ایج��اد 51.3، 35.32 و5.6 درص��د از 
عفونت ها میباشند در سایر موارد نتیجه حاصل از کشت منفی 

بوده است.

جدولش�ماره2 عوامل عفونت زای بیم�ارستانی را به تفکیک 
قرار گیری در گروه باکتریهای گرم مثبت و منفی

این مطالعه همچنین به بررسی گندزداهای مورد استفاده در 
بیمارس��تانهای تحت مطالعه پرداخته است.بررسی ها نشان داد 
حدود 67 درصد از کندزداهای مورد استفاده بصورت وارداتی  و 

تحت اسانی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
ترکیبات آمونیوم کوآترنر 34.8 درصد، ترکیبات با پایه الکل و 
آمونیوم کوآترنر 14.8 درصد و ترکیبات الکل دار با 14.8 درصد 
پرکاربردترین گندزداهای مصرفی در این بیمارستانها هستند. 

ترکی��ب موثر ماده گن��دزدا بعنوان مهمتری��ن فاکتور درکاربرد 
و کارایی ی��ک گندزدا مطرح میباش��د.نمودار ش��ماره....درصد 
گندزداهای مورد اس��تفاده را به تفکیک ترکیب موثر آنها نشان 

میدهد.
درجدولش�ماره3 تعدادی از ترکیبات گندزدای رایج مورد 
اس��تفاده در بیمارستانهای تحت مطالعه به تفکیک ترکیب موثر 

آن ذکر شده است

خوش��بختانه بررس��ی در این بیمارستانها نش��ان داد تمامی 
بیمارس��تانها دارای واحد کنترل عفونت بوده که در آن یک تیم 
وظیفه کنت��رل و پایش بیماران،انجام گزارش��ات ماهیانه موارد 
عفونت بیمارس��تانی و مقاومت میکروبی،نظارت بر رعایت اصول 
بهداشتی و گندزدایی و نیز آموزش و اطالع رسانی را در کنار سایر 

بخشهای مرتبط از جمله بهداشت محیط به عهده داشت

• بحث
چنانکه گفته شد متاسفانه در بسیاری از موارد برنامه گندزدایی 
به منظور کنترل عوامل پاتوژن و کاهش عفونت بدلیل بی توجهی 
به اصول فرایند گندزدایی با موفقیت زیادی همراه نمیشود.عدم 
توجه به خواص شیمیایی ماده گندزدا در اغلب موارد میتواندسبب 
کاهش چشمگیر آن شود بعنوان مثال گندزداهایی چون ترکیبات 
آمونیوم کواترنر و یدوفورها نس��بت به آب سخت حساس بوده و 
در رقیق سازی آنها به این مساله باید توجه شود.کاربرد همزمان 
دترجن��ت های کاتیونی و آنیونی یا حض��ور ترکیبات آلی بویژه 
در محیطی که ب��ا الکل،فنل،هالوژنها و گلوتارالدهید گندزدایی 

  PH میشودس��بب کاهش  ش��دید فعالیت آنها میشود.توجه به
محلول تهیه شده نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.هالوژنها و 
فنل در  pH اسیدی و ترکیبات آمونیوم کواترنر و گلوتارالدهید 

در pH  قلیایی فعالیت بیشتری دارند.
نتایج این مطالعه نش��ان میده��د گلوتارالدهید ترکیب غالب 
مورد استفاده در گندزدایی میباشد،این ترکیب دارای طول عمر 
12 روز میباش��د و بعنوان اس��تریل کننده سرد شناخته میشود.

گلوتارالدهید غیر خورنده بوده اما میتواند سبب ایجاد تحریک و 
حساسیت بافتی در انسان شود.

در انتخ��اب و کاربرد ترکیب گندزدا ،توج��ه به اپیدمیولوژی 
عفونت و عوامل عفونت زا بسیار ضروری به نظر میرسد.باکتریهای 
گرم مثبت نس��بت به گرم منفی بطور کلی از حساسیت باالتری 
نس��بت ب��ه ترکیبات گن��دزدا برخوردارند و از آنج��ا که در این 
مطالع��ه باکتریه��ای گرم منف��ی بعنوان عامل غال��ب عفونت زا 
مش��خص گردیدند،توجه به انتخاب و کاربرد مناسب گ�ندزدا و 
س��ایر پارامتر های کلیدی تاثیرگذار بر آن بسیار ضروری تر به 

نظر میرسد.
در مطالعه ای که در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی 
مش��هد انجام گرفت میان فراوانی باکتریهای گرم مثبت در اتاق 
عمل و زایش��گاه دو برابر باکتریهای گرم منفی اعالم شد.آلودگی 
میکروب��ی در مطالعه ای که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان 
در بیمارستان دانشگاهی قائم)ع( مشهد انجام شد،باکتریهای گرم 
منفی عامل غالب عفونت در این بخشها تشخیص داده شد.در این 
مطالعه استافیلوکوک کواگوالز منفی مه�مترین عامل عفونت زا 

تشخیص داده شد)3(.

در مطالعه دیگری که به منظور بررس��ی ش��یوع عفونت های 
بیمارستانی باکتریایی با مقاومت چند دارویی در بیماران بستری 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بقیت اهلل در سال 84 انجام 
گرفت بیشترین فراوانی ایزوله باکتریایی مربوط به استافیلوکوک 
اورئوس)38%( و پس از آن سودوموناس،اس��ینتو باکتر،کلپسیال 
و اس��ترپتوکوک بود که بطور کل��ی باکتریهای گرم منفی عامل 
غالب ایجاد عفونت تلقی ش��دند)4(. همچنین بررس��ی آلودگی 
بخش��های مراقبت های ویژه در بیمارس��تانهای همدان نش��ان 
داد ش��ایعترین باکتریهای جدا ش��ده باسیلهای گرم منفی بویژه 
اشرشیاکلی،انتروباکتر،کلپسیال و سودوموناس بوده و کوکسیهای 
گرم مثبت،میکروکوک و استافیلوکوکاپیدرمیس در مرتبه بعدی 

قرار داشتند)5(.
فاکتورهای میکروبی)مقاوم��ت میکروبی،تعداد عوامل عفونی 
و ش��دت بیماری زایی آنها(،فاکتورهای انسانی)سن فرد،وضعیت 
ایمنی،بیم��اری زمین��ه ای و تداخ��الت درمان��ی( و عوام��ل 
محیطی)گندزدای��ی محیط و تجهیزات،رعایت اصول بهداش��ت 
فردی توسط پرس��نل، بیمار و همراه و ازدحام جمعیت انسانی( 

درمیزان بروز عفونت بیمارستانی نقش دارد.
بدن افراد ،محیط و وسایل میتواند بعنوان یک مخزن در سیکل 
انتقال عفونت عمل کرده و در نتیجه نظارت بر این بخش میتواند 

تاثیر چشمگیری در کاهش موارد ابتال داشته باشد.

  
عوامل عفونت زاي بیمارستانی را به تفکیک قرار گیري در گروه باکتریهاي گرم  2جدول شماره 

  مثبت و منفی

  
  

درصد عفونت   مولد عفونت عاملنوع 
  شدهایجاد 

  32/51  باکتري گرم منفی
  32/35  باکتري گرم مثبت

  6/5  قارچها
  
  

استفاده در بیمارستانهاي تحـت مطالعـه پرداختـه    ن به بررسی گندزداهاي مورد این مطالعه همچنی
درصد از کندزداهاي مورد اسـتفاده بصـورت وارداتـی  و تحـت      67بررسی ها نشان داد حدود .است

  .اسانی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد
درصـد و   14.8وآترنر درصد، ترکیبـات بـا پایـه الکـل و آمونیـوم کـ       34.8ترکیبات آمونیوم کوآترنر 
.درصد پرکاربردترین گندزداهاي مصرفی در این بیمارستانها هستند 14.8ترکیبات الکل دار با 

نمودار .رکیب موثر ماده گندزدا بعنوان مهمترین فاکتور درکاربرد و کارایی یک گندزدا مطرح میباشد
  .آنها نشان میدهدترکیب موثر  درصد گندزداهاي مورد استفاده را به تفکیک....شماره
  
در بیمارستانهاي تحت مطالعـه  تعدادي از ترکیبات گندزداي رایج مورد استفاده  3جدول شماره در 

  است شدهبه تفکیک ترکیب موثر آن ذکر 
  

  ترکیب موثر  نام گندزدا
  یدئگلوتارآلد  ،آنیوسپري،استرانیوس،گلوتارالdd1سایدکس،سورفانیوس،آنیوزایم

  الکل و آمونیوم کواترنرaf،دکوسپت،گیگاسپت،ترالین،میکروزیدمانوژل،دکونکس
  آمونیوم کواترنر  هایژن،ساولون

  الکل  اسپتومن،اتانول،هندسپت،دسدرمن
  فنل  دتول
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  .اسانی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد
درصـد و   14.8وآترنر درصد، ترکیبـات بـا پایـه الکـل و آمونیـوم کـ       34.8ترکیبات آمونیوم کوآترنر 
.درصد پرکاربردترین گندزداهاي مصرفی در این بیمارستانها هستند 14.8ترکیبات الکل دار با 

نمودار .رکیب موثر ماده گندزدا بعنوان مهمترین فاکتور درکاربرد و کارایی یک گندزدا مطرح میباشد
  .آنها نشان میدهدترکیب موثر  درصد گندزداهاي مورد استفاده را به تفکیک....شماره
  
در بیمارستانهاي تحت مطالعـه  تعدادي از ترکیبات گندزداي رایج مورد استفاده  3جدول شماره در 

  است شدهبه تفکیک ترکیب موثر آن ذکر 
  

  ترکیب موثر  نام گندزدا
  یدئگلوتارآلد  ،آنیوسپري،استرانیوس،گلوتارالdd1سایدکس،سورفانیوس،آنیوزایم

  الکل و آمونیوم کواترنرaf،دکوسپت،گیگاسپت،ترالین،میکروزیدمانوژل،دکونکس
  آمونیوم کواترنر  هایژن،ساولون

  الکل  اسپتومن،اتانول،هندسپت،دسدرمن
  فنل  دتول
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باتوجهبهاینکهدس�تبعن�وانمهمترینراه
انتق�العاملعفونتمطرحاس�ت،بایدبرنحوه
صحیحاس�تفادهازآنهاورعایتاصولبهداشت

دستتاکیدبیشترینمود
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اس��تفاده از ترکیبات گندزدا نق��ش تعیین کننده ای در کنترل 
مخازن محیطی و انسانی داشته وCDC  در همین راستا برنامه 

جامع گندزدایی را در بیمارستانها توصیه نموده است.
سودوموناس بعنوان یکی از مهمترین عوامل عفونت زا در این 
مطالعه مطرح اس��ت،این باکتری نسبت به فنل و کرزول مقاوم 
ب��وده و قادر اس��ت در محیط حاوی ترکیب��ات آمونیوم کواترنر 
به خوبی رش��د کند.در مطالعه ای که به منظور بررس��ی تعیین 
قدرت اثربخشی گندزداهای رایج بر رویاستافیلوکوک اپیدرمیس 
و سودوموناس آئروژینوزاانجام شد،ساولون و اتانول ترکیبات کم 

اثری بر این گونه ها تشخیص داده شد)6(.
در مطالع��ه دیگ��ری که با هدف مقایس��ه ق��درت ضدعفونی 
کنندگی سایدکس،ساولون و پراکسید هیدروژن بر مقدار و نوع 
آلودگی لوله های تنفس��ی دس��تگاههای تهویه مکانیکی انجام 
گرف��ت تفاوت معنی داری بین ق��درت ضدعفونی کنندگی آنها 
مشاهده نشده و ساولون قادر به از بین بردن کامل سودوموناس 

واستافیلوکوک طالیی نبود)7(.

 
ب��ا توجه به اینکه دس��ت بعنوان مهمتری��ن راه انتقال عامل 
عفونت مطرح اس��ت و با توجه به اینکه ترکیب موثر غالب مواد 
آنتی س��پتیک الکل یا ترکیبات آمونیوم کواترنر میباش��د و این 
ترکیبات تاثیر نسبتا کمی بر روی باکتریهای غالب عفونت زا دارند 
باید بر نحوه صحیح استفاده از آنها و رعایت اصول بهداشت دست 
تاکید بیشتری نمود)8-10(. اقدام جهت آموزش پرسنل در مورد 
روشهای صححیح رقیق سازی گندزدا و شیوه صحیح گندزدایی 
محیط،اصالح سطوح و حذف درز و شکافها و سایر جایگاه هایی 
که میتواند بعنوان مخزن عفونت عمل نماید،اطالع رسانی مناسب 
به پرسنل،بیماران و مالقات کنندگان در خصوص رعایت اصول 
بهداشتی بویژه در مورد دست،تعیین سوشهای غالب عفونت زا و 
انجام پیش آزمونهای الزم جهت انتخاب گندزدا،تعویض دوره ای 
گندزدا به منظور جلوگیری از ایجاد مقاومت باکتریایی باید مورد 

توجه واحد های مسئول بهداشت بیمارستان قرار گیرد.
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1-Practical guidelines for infection control in health care facili-
ties, World Health
Organization, 8December 2003
2-Gugnani HC, Ecology and taxonomy of pathogenic aspergilli's 
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گرد آوری و ترجمه: د                                                                              كتر بهزاد نجار صادقی
)مد                یر گروه تحقیق و توسعه كیمیا فام(

Dr.najar sadeghi@kimiafaamgroup.com

راهکارهایی برای کنترل
 بیماری های تنفس��ی در صنعت 

پرورش طیور

• چکیده:
پیش��رفت تجاری صنعت پرورش طیور گوشتی به صورت یک 
موفقیت  نو و به روز ناش��ی از تقاضا مصرف کنندگان، بهداشت 
و س��المت گله ها و تولید با قیمت حداقل است. طب پیشگیری 
یگان��ه ک�لید موفقی��ت برای کنترل ب��یماریها از نظر اقتصادی 
در ش��رکت های یکپارچه پرورش طیور گوشتی بوده که شامل 
تستهای متناوب فارمی ، قرنطینه - ریشه کنی، نظارت در عرضه  
و دارو درمانی از طریق خوراک به منظور پیش��گیری می باش��د. 
بیماری های تنفس��ی که به طور دائمی و پیوس��ته وجود دارند، 
تهدیدی بالقوه برای صنعت طیور گوش��تی محسوب می شوند. 
اکثر بیماری های که توسط تخم مرغ و یا به صورت اگزوتیک)غیر 
بومی( در طیور انتق��ال می یابند با سی��اس��ت کاه���ش و یا 
ریش��ه کنی کنترل ش��ده اند. بیماری های اندمیک)بومی( هم 
بوس��یله واکسیناس��یون جمعی و دارودرمانی پیشگیرانه کنترل 
می ش��وند. بهبود ژنتیک، روش های نگهداری، امکانات، نظارت 
و پای��ش بیماری اج���ازه می دهد تا روند پیش��گیری بیماری 
بهت��ر ادامه یابد. توجه به جزیی��ات و مدیریت بحران به منظور 
افزایش موفقیت در صنعت بس��یار تعیین کننده و مهم اس��ت. 
همراه با رشد سریع صنعت و توسعه بازار صنعت طیور گوشتی، 
رقابته��ای جدی��د و نو بوجود خواهد آمد. این رقابت ها ش��امل 
افزایش تراکم مزارع پرورش طیور، افزایش فش��ارهای اقتصادی، 
تغییر مطالعات صنعتی و ارتقاء قوانین و دستورالعمل های دولتی 
که س��بب تحکیم موفقیت های مس��تمر در راهکارهای کنترلی 

روز خواهد شد.
 

• مقدمه
صنعت پرورش طیور گوش��تی به ش��کل تجارتی تحت تاثیر 
مصرف داخلی و بومی و افزایش فرصتهای صادرات به رشد خود 

ادامه می دهد. تولید با قیمت پایین س��ب�ب توس��عه ص���نعت 
می ش��ود. انتخاب ژنتیکی پیوسته س��بب افزایش سرعت رشد، 
بهبود ضریب تبدیل و بهره وری باالتر از گوش����ت در هر س��ال 
می شود. استفاده از حداکثر پتانسیل ژنتیکی در بازده تولید زنده 
برای کسب حداقل قیمت تولید و کنترل بیماری ها برای کسب 

حداکثر بازدهی تولید زنده بسیار مهم و حیاتی است.
راه��کار های کنترل بیماری های ش��ایع تنفس��ی بر اس��اس 
اطالعات موجود بس��یار موفقیت آمیز بوده اند و طب پیشگیری 

پایه و اساس این تدابیر بوده اند.
راهکارهای طب پیش��گیری بر اساس قرنطینه – ریشه کنی، 
کنترل در معرض قرارگیری و دارو درمانی پیشگیرانه هستند.اکثر 
پرورش دهن��دگان گله های با ارزش طیور از نظر جغرافیایی به 
شکل گسترده ای در ایاالت متحده هستند. با ایجاد حداکثر امنیت 
زیستی شامل موانع فیزیکی در ورودی فارم مانند امکانات دائمی 
دوش در ورودی و خروجی برای نیروهای مستقر در فارم، امکان 
ابتال و درگیری با بیماری ها به حداقل می رس��د. بیماری های 
تنفسی بسیار شدید مانند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، بیماری 
نیوکاس��ل به فرم ولوژنیک احشایی و بیماری نیوکاسل ولوژنیک 
به فرم عصبی در ایاالت متحده غیر بومی می باش��ند و با اعمال 
سیاس��ت های ریش��ه کنی و همکاری با   USDA*ک����نترل 
شده اند. از نظر تاریخچه، صنعت پرورش طیور گوشتی با استفاده 
از یک برنامه نظارت بر سالمتی پرورش به صورت اختیاری) طرح 
ملی بهینه سازی پرورش طیور(، بیماری های مختلف که از نظر 
اقتص��ادی مهم و معنی دار ب��وده اند را حذف نموده و یا کاهش 

دادند. این برنامه در حذف بیماری های خاص تخم گذر مانند
سالمونال پولوروم، سالمونال گالیناروم، مایکوپالسما گالی سپتیکوم 
و مایکوپالس��ما س��ینوویه در گله های پرورش��ی کامال موفقیت 
آمیز عمل کرده است. حذف بیماری های غیر بومی و تخم گذر 
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همراه با کنترل ظهور سایر بیماری ها با استفاده از واکسن زنده 
سبب کنترل موفقیت آمیز بیماری های تنفسی بومی در مزارع 

پرورش شده است. 
راهکارهای بکار رفته در کنترل بیماری های تنفس��ی در 30 
سال گذشته بسیار موفقیت آمیز بوده است. اگر چه عوامل زیادی 
هم وجود داشتند که در این موفقیت سهیم بوده اند که سه عامل 
محدود کننده بیشتر قابل توجه هستند. اولین عامل، مزارع تک 
سنی با ورود و خروج همزمان که سبب کاهش سرعت چرخش 
پاتوژن ها بین جوجه ها با سنین مختلف می شود. هنگامی که 
گله به حد کافی در حدود 12 روز و یا بیشتر در حال استراحت 
و غیرفعال باشد این روش سبب غیر فعال شدن محیطی بعضی 
از پات��وژن ها می ش��ود. دوم اینکه، انتخاب ژنتیکی مس��تمر و 
پیوس��ته باعث افزایش وزن به میزان 65-45 گرم در هر س��ال 
ش��ده باش��د. این افزایش وزن باعث انتقال سریعتر گله به بازار 
به میزان 0/75-0/5 روز در هر سال می شود. تجمع این اثرات 
به پرنده اجازه می دهد تا از نظر وزنی س��ریعتر به بازار برس��د 
و در نتیج��ه زمان کمت��ری جهت ظهور و یا بروز بیماری وجود 
خواهد داشت. سوم،  تغییر و تحول سیستم های آبخوری باز به 
سیس��تم های آبخوری بسته سرپستانی باعث کاهش معنی دار 
و قابل توجه رطوبت بس��تر و کاهش محیط و مخزن رشد برای 

بعضی از ارگانیسم های بیماری زا می گردد.

• کنترلبیماریهایتنفسی
بی���ماری نیوکاس��ل و برونش�����یت عفونی متداولت��رین 
بیماری های تنفسی جوجه ها هستند. الرینگوتراکئیت عفونی 
از دیگر بیماری های تنفس����ی اس��ت که به صورت ان�ف�رادی 
رخ م��ی ده��د و م�عم�وال محدودیت جغرافیایی دارد. هر س��ه 
این بیماری ها توس��ط ویروس ها ایجاد می ش��وند. هیچ درمان 
اقتصادی برای این عفونت های ویروسی وجود ندارد، اما ویروس 
غیربیماری زا در واکس��ن های زنده اصالح ش��ده به عنوان یک 
روش پیش��گیری در جوجه ها مورد استف����اده قرار گرفته اند. 
ضرورت های صنعتی برای کاربردی شدن واکسن بیماری های 
تنفسی عبارتند از قیمت پایین، کاربری راحت و آسان، اثربخشی 
خوب و حاشیه امنیت گسترده. کمپانی های تولید کننده واکسن 
در ایاالت متحده با دقت و حساسیت باال توسط USDA 1تحت 
نظارت و مراقبت کیفی بوده و داروهای بیولوژیک دامپزشکی و 

طیف وسیعی از واکسن ها را تولید می کنند.
اصول مورد استفاده در واکسیناسیون موثر طیور گوشتی هیچ 
تفاوتی با همان روش های مورد اس��تفاده توس��ط لویی پاستور 

در سال 1880 ندارند.
یک ویروس تخفیف حدت یافته)ویروس زنده تغییر یافته( یا 
یک سویه فیلدی ضعیف برای تولید یک عفونت تحت بالینی یا 
یک شکل خفیف از بیماری استفاده می شود. به صورت انتخابی،  
ویروس واکس��ن از یک پرنده به پرنده دیگر انت����قال یافته و 
آنتی بادی های محافظ مانند ایمونوگلوبولین G در جریان خون 
و ایمونوگلوبولین A بر روی غش����اهای مخاطی را تح����ریک 
م��ی کنند. ایجاد عفونت مجدد در یک جوجه ایمنی یافته یک 
پاس��خ یادآوری را تحریک نموده و منجر به تولید س�������ریع 
آنتی بادی های اختصاصی بر علیه ویروس مهاجم می شود. در 
ش��رایط مطلوب،  ویروس های واکسن در بافت های اختصاصی 
هدف دوباره سازی می شوند و حفاظت موضعی ایجاد می کنند، 
مانند ویروس برونشیت عفونی که در سیستم تنفسی تکثیر یافته 

و باعث محافظت از سیس��تم تنفسی می شود. به همین صورت 
که حفاظت اولیه ایجاد می ش��ود، واکسن های کشته در مرغان 
مادر م�ورد است��فاده قرار می گیرد تا مق��ادیر باالیی از آنت��ی 
ب��ادی های مادری را تحری��ک و القاء نماید که از طریق زرده به 
جوج��ه منتقل گردد. این ایمنی غیرفعال بس��یار س��ریع از بین 
م��ی رود و می تواند با اثر ایمن��ی اولیه تداخل یابد مانند ایمنی 
غیرفعال باال به ویروس نیوکاسل که می تواند از پاسخ ایمنی فعال 
به واکسیناسیون در جوجه یکروزه با واکسن نیوکاسل جلوگیری 
نماید. بنابراین، بسیاری از برنامه های واکسیناسیون مرغان مادر 
می تواند یک هدف از سطوح پایین تر ایمنی غیرفعال برای بیماری 
نیوکاسل داشته باشد که ایجاد یک پاسخ ایمنی به واکسیناسیون 
در یک روزگی را ممکن می سازد. واکسیناسیون برای برونشیت 

عفونی و الرینگوتراکئیت عفونی در حد بسیار ناچیزی 
به وسیله ایمنی غیرفعال در پیشگیری از بیماری کلینیکی در 

مزرعه تحت تاثیر قرار می گیرند.
برنامه های واکسیناسیون برای طیور گوشتی بر اساس شرایط 
آب و هوایی، تراکم جغرافیایی مزارع طیور، س��ن عرضه به بازار 
و شدت و میزان تهاجم بیماری ها تنظیم می شوند. سن عرضه 
به بازار برای جوجه های گوش��تی می تواند از 30 تا 60 روزگی 
بس��ته به س��ایز جوجه تعیین گردد. به طور معمول جوجه های 
گوش��تی بر علیه بیماری های تنفسی در یکروزگی و در هچری 
با واکس��ن  دوگانه نیوکاسل و برونشیت واکسینه می شوند. یک 
واکسیناس��یون اضافه ممکن است در سن 18-12 روزگی برای 
جوج��ه ها به منظور نگهداری در دوره های طوالنی تر بکار برده 
شود. این واکسیناسیون اضافه مقاومت طیور گوشتی را در مناطق 
با ریسک باال بیماری افزایش می دهد. در موارد نادری، یک سوم 
واکسیناسیون در سن 30 روزگی یا باالتر ممکن است در جوجه 
خروس ها که در سن 65 روزگی به بازار عرضه می گردند مورد 
استفاده قرار گیرد. واکسن های زنده  تخفیف حدت یافته بیماری 
نیوکاس��ل و برونشیت عفونی به شکل لیوفلیزه ویا فریز شده در 
دس��ترس هستند. واکس��ن های لیوفلیزه برای استفاده در فارم 

بسیار راحت و مناسب هستند. 

  1- USDA= United State Department of Agriculture
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 ویروس های عامل ایجاد بیماری نیوکاس��ل در ایاالت متحده 
واگی�����ری کمی دارند. آنها در اب���تدا پرنده های مس��تعد به 
عفونت های ثانویه باکتریایی را درگیر نموده و باعث کاهش تولید 
می شوند. وقوع بیماری نیوکاسل به فرم های ولوژنیک احشایی 
و عصبی به صورت انفرادی تشخیص داده می شوند و به سرعت 
در طیور گوش��تی تجارتی در ایاالت متحده ریشه کن شده اند. 
به دلیل اینکه همه ویروس های عامل بیماری نیوکاس��ل از یک 
س��روتیپ واحد و منحصر به فرد هس��تند، واکسن های بیماری 
نیوکاس��ل که به صورت تجارتی در دس��ترس هس�������تند در 
مق���ابل همه س��ویه های یافت شده در ایاالت متحده حفاظت 
ایجاد می کنند. س�����ویه ه��ای لنتوژنی�����ک ویروس ه�ای 
بیم��اری نیوکاس�����ل) B1و الس��وتا ( به عنوان واکسن مورد 

استفاده قرار می گیرند.
برخالف بیماری نیوکاس��ل، برونشیت عفونی توسط یک گروه 
از س��روتیپ های آنتی ژنیکی غیر همجنس از یک کروناویروس 
پرنده با ساختار مشابه ایجاد می شود. برونشیت عفونی  بیماری 
مهمی اس��ت به دلیل اینکه می تواند س��بب افت ضریب تبدیل 
غذایی و کاهش وزن همراه با عفونتهای تنفسی ثانویه شود که به 
صورت سپتی سمی/توکسمی و تورم کیسه های هوایی مشاهده 
می ش��وند. سروتیپ های مختلف واکسن های برونشیت عفونی 
مع��موال  به طور کامل حفاظت متقاطع ندارند. س��روتیپ های 
ماساچوست و کانکتیکات ویروس های برونشیت عفونی معموال 
همراه با واکس��ن بیم��اری نیوکاس��ل تج��ویز می ش��وند. این 
س��روتیپ های برونش��یت عفونی حفاظت کاملی بر علیه س��ایر 

   ،Ark-DPI، Ark-99  JMK ،سروتیپ های برونشیت مانند
یا 072 ایجاد نمی کنند. این س��ویه های ویروس برونشیت  به 
اشکال رقیق شده و به صورت ترکیب با واکسن های ماساچوست 

و کانکتیکات بر حسب منطقه مورد استفاده قرار می گیرند.
اس��تفاده ب��ه موق��ع از واکس��ن جه��ت ی��ک برنام��ه موفق 
واکسیناس��یون حیاتی و مهم است. با واکسیناسیون داخل تخم 
مرغ برای بیماری مارک، جوجه ها برای واکسیناسیون در هچری 
هرگ��ز به ص��ورت ان�فرادی در دس���ترس نیس����تند و تجویز 
واکسن ها بر علیه ویروس های تنفسی در هچری یا فارم به صورت 
گروهی انجام می شود. جوجه های هچ شده به صورت مکانیکی 

از پوسته تخم مرغ جدا شده، شمارش شده، در جعبه های حمل 
قرار گرفته و به صورت خودکار و از طریق یک کابینت اس��پری 
بر روی نوار نقاله برای بیماری نیوکاس��ل و برونش��یت واکسینه 
می ش��وند. کابینت های اس��پری باید از نظر میزان دز واکس��ن، 
الگوی اس��پری و بهداشت ماشین به صورت روزانه بازدید گردند. 
واکسیناس����یون در فارم می تواند به وسیله یک پمپ یا منب�ع 
تغذیه ای متصل به لوله آب برای واکسیناسیون گروهی از طریق 
آب آش��امیدنی انجام گیرد. واکسیناسیون باید برای کسب نتایج 
مناس��ب و مطلوب تحت نظارت و پایش قرار گیرد. واکسن هایی 
که به صورت مس��تقیم به داخل لوله آب آبخ�وری پس�����تانکی 
پمپ می شوند بهتر از واکسن هایی است که از طریق یک منبع 
تغذیه ای داخل لوله مورد اس��تفاده قرار می گیرند بط���وریکه 
می توان حتی به جوجه های محروم از آب نیز آن را رس��اند. با 
استفاده از منبع تغذیه ای، یک مخلوط غلیظی از واکسن به میزان 
یک اونس به ازاء هر گالن ّآب بدست خواهد آمد. واکسن بیماری 
نیوکاسل در میکسر به خوبی پخش می شود، اما واکسن برونشیت 
می تواند در داخل سطل تکه تکه شده که در  نتیجه آن واکسن 
برونش��یت به صورت نامنظم در سرتاسر لوله آب آزاد می گردد. 
یک رنگ غیرس��می و قابل مش��اهده باید با ترکیب  واکسن بکار 
برده ش��ود تا میزان مورد اس��تفاده از واکسن قابل ردیابی باشد. 
رنگ های تجارتی که برای رنگ کردن زبان جوجه ها اس��تفاده 
می شوند بسیار ایده آل هستند. برای این منظور تعدادی پرنده 
برداش��ته و زبان های رنگ ش��ده را در چهار نقطه  جهت درصد 

موفقیت عملکرد بررسی کنید.
یک روش دیگر برای استفاده از واکسن این است که در میان 
یک کیسه در بسته، واکسن غلیظ در یک شرایط ثابت و یکنواخت 
به طور مس��تقیم و از طریق یک لول��ه مت�صل به آبخوری ها به 
داخل آبخوری پس��تانکی چکیده می ش��ود که کیس��ه در میان 
ش��بکه آبرس��انی آویخته شده اس��ت. روش دیگر واکسیناسیون 
اس��تفاده از اس��پری گروهی با حرکت در طول سالن و به وسیله 
یک اس��پری کننده کوله پشتی است. اسپری کننده های جدید 
با طرح پیش��رفته و کامل بوده و مخلوطی از آب و واکس��ن را به 
صورت سرتاسری و دیوار به دیوار به سمت مرکز آشیانه اسپری 
می کنند. موفقیت همه روش های واکسیناس��یون بسته به اجرا 
صحیح دستورالعمل زیر دارد. واکسن ها باید به صورت یک دوز 

کامل برای هر جوجه تجویز شوند.
برنام��ه های واکسیناس��یون جهت اثربخش��ی باید به صورت 
روتی��ن و دایمی نظارت و پی گیری ش��وند. اگ��ر بیماری اتفاق 
بیفتد، کارآیی واکس��ن باید در اولین منطق��ه مورد ارزیابی قرار 
بگیرد. دوم اینکه، جوجه های بدس��ت آمده از چند گله باید در 
یک آزمایشگاه جهت ارزیابی  و تعیین حفاظت در معرض تهاجم 
ویروس قرار گیرند. یک مدل تهاجم ویروس تنفس��ی عبارتست 
از تهاجم ویروس اس��تاندارد بیماری نیوکاسل و برونشیت مشابه 
با سروتیپ هایی که در واکسن مورد استفاده قرار می گیرد. این 
مطالعات باید با امکانات کامال جداگانه انجام شود. 5 روز پس از 
مبارزه، جداسازی ویروس باید از نای پرنده درگیر صورت بگیرد. 
عدم بهبود و بازگش��ت ویروس همولوگ نش�����ان می دهد که 
جوجه ها فق����ط در م��قابل نوع خاصی از ویروس محافظ��ت 
شده اند. گروه هایی از جوجه های هم سن که واکسینه نشده اند 
باید شامل گروه کنترل نیز باشد. و سوم اینکه، ویروس جدا شده 
باید از پرندگان فارمی و یا پرندگان واکس��ینه عالمتگذاری شده 
در روز پنج��م پس از جایگزینی تهیه و مورد آزمایش قرار گیرند 
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و نیز ویروس جدا شده برای ارزیابی تحت تیپ های ویروسی یا 
سویه های غیر واکسینه مورد تایید باشد.

ارزیابی سرولوژیکی نمونه های انتخاب شده در بازار می تواند 
بازده اطالعات بدست آمده درباره مشکالت همراه با راهکارهای 
واکس��ن ها و واکسیناسیون را مش��خص نماید. پرورش صحیح 
و مطل��وب گله ها با حداقل درگیری با بیم��اری ها، در ارزیابی 
س��رولوژیکی ELISA ب��ه ط��ور معمول تیتره��ای پایین برای 
عفونت های ویروس��ی ناش��ی از بیماری نیوکاس��ل یا برونشیت 
عفونی را نشان می دهد.  تیتر باالی آنتی بادی ویروس بیماری 
نیوکاسل و تیتر پایین آنتی بادی ویروس برونشیت داللت بر یک 
تهاج��م ویروس فارمی بیماری نیوکاس��ل دارد. تیتر پایین آنتی 
بادی ویروس بیماری نیوکاس��ل و تیتر باالی آنتی بادی ویروس 
برونش��یت نیز دال بر تهاجم ویروس برونشیت عفونی می باشد. 
ام��ا تیترهای باالی آنتی بادی ویروس هر دو بیماری نیوکاس��ل 
 ELISA و برونشیت در سن ارسال به بازار و بر اساس آزمایش
می تواند ویروس واکس��ن را به شکل گرد یا حلقوی نشان دهد. 
ف��رم حلقوی زمانی اتفاق م��ی افتد که یک گله به علت واکنش 
کلینیکی به واکس��ن نتواند بهبود یابد و ویروس واکسن در روند 
بیماری زایی در نتیجه شیوع از یک پرنده به پرنده دیگر افزایش 
یابد. عوامل متداولی که می تواند اثربخشی برنامه واکسیناسیون 
را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از دوزاژ واکس��ن، انتخاب سویه 
واکس��ن، روش اس��تفاده، آب و هوای فصل��ی، وضعیت عفونت 
مایکوپالس��مایی و عملکرد سیس��تم ایمنی. برنام��ه های رایج 
واکس��ن برای بیماری نیوکاسل و برونشیت عفونی ارزان و موثر 
هس��تند. اگر چه روند رایج در منطقه، بر افزایش شیوع بیماری 
تنفس��ی و تسریع فرایند تخریب الشه جوجه های دارای التهاب 
و تورم کیس��ه های هوایی داللت دارد که برونش��یت عفونی به 
عنوان عامل اصلی مورد توجه است. عامل برونشیت عفونی ، یک 
کوروناویروس)Coronavirus( اس��ت که میزان جهش باالیی 
دارد و ظه���ور س��روتیپ های جدی���د را س��ب�ب می ش��ود. 
س��روتیپ های جدید ممکن اس��ت توس��ط مواردی که بوسیله 
واکسن های تجاری موجود در بازار تحریک شده و مورد بازرسی 
قرار نگرفته اند رشد و گسترش یابند. تشخیص و سروتایپی دقیق 

برای تایید این تحوالت ضروری و مورد نیاز است.
واکس��ن های الرینگوتراکئیت عفونی در دو ش��کل به صورت 
تجاری با منشا کشت بافتی و یا جنین جوجه در دسترس هستند. 
مورد بعدی واکسن با ایمنی زایی باالست و جهت ایجاد ایمنی در طیور 
گوشتی در مناطق بومی با ریسک زیاد الرینگوتراکئیت عفونی استفاده 
شده است. روش کاربردی که از نظر کسب موفقیت حساس و پر 
ریسک است ایجاد ایمنی خوراکی از طریق تامین آب آشامیدنی 
مورد نیاز برای کل گله می باش��د. برای اطمینان از اینکه همه 
جوجه ها واکسن مورد نیاز را دریافت کرده اند، شاید الزم باشد 

گله ها 2 بار پی در پی واکسینه شوند.
نس��ل جدید واکسن ها بر علیه ویروس های تنفسی در حال 
توس��عه هستند. واکس��ن های حامل، واکسن های بدون ژن، و 
واکس��ن های القاء کننده ایمنی به زودی به بازار عرضه خواهند 
شد. تعدادی از واکسن های زنده تغییر یافته مشکالتی را ایجاد 
کرده اند، به علت عدم کارایی سبب تولید بیماری های غیر قابل 
تش��خیص از بیماری های ایجاد شده توسط ویروس های فارمی 
ش��ده اند. اثربخش��ی و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی، 
موفقیت نسل جدید فرآورده های کنترل بیماری را امری ضروری 

خواهند ساخت.

• نتیجه
راهکارهای پیشگیری از بیماری های تنفسی در 30 سال اخیر  
بسیار موفقیت آمیز بوده اند. بیش از همه کمپانی های تولیدکننده 
یکپارچه گوشت در دنیا و صنعت طیور گوشتی از رشد سریع تولید 

با کیفیت و افزایش تقاضای مصرف کننده سود برده اند.
از ده��ه 1960 تراک��م واحدهای پرورش طیور گوش��تی از نظر 
جغرافیایی و به صورت صنعتی به 5 برابر افزایش یافته است. امکان 
بالقوه گسترش بیماری های بومی از طریق جمعیت های بزرگ 
پرندگان یک تهدی�د واقعی است. همچن��ین کنترل بیماری های 

غیر بومی و تخم گذر باید مدنظر قرار گیرند. 
همانطوری که صنعت طیور در حال رش��د و توسعه بی حد و 
مرز همراه با س��ودآوری باالست، انتظارات سرمایه گذاران نیز بر 
روی کسب درآمد 4 مرتبه در سال معطوف شده است. نگهداری 
و ذخیره گوش��ت طیور به اندازه کافی برای کشورهای پیشرفته 
و در حال توس��عه ام��کان پذیر است و مازاد تول��ید نیز ص�ادر 
می ش��ود. قیمت ها بازتاب نس��بت عرضه به تقاضا می باش��ند 
و  فش��ار زیادی برای حفظ قیم��ت تولید زنده در حداقل میزان 

ممکن وجود دارد.
مس��ئولیت خ��اص و انحصاری جهت حف��ظ و تثبیت صنعت 
طیور گوش��تی بر دوش کمپانی ها نس��ل دوم و س��وم گذاشته 
ش��ده اس��ت. رفتارهای صنعتی از یک روحیه سردمداری)پیش 
قراولی( به یک تجارت مدرن روز به منظور کسب سود بیشتر در 
حال حرکت است. راهکارهای موفقیت آمیز نباید میانبر شده یا 
تغییر یابند تا زمانیکه راهکارهای جدید به صورت سیس��تمیک 
به منظور بررسی اثربخشی در پیشگیری از بیماری های تنفسی 

بارها تست شده باشند.
قوانین دولتی افزوده شده تجویز واکسن ها و داروهای جدید 
را کند نموده است. اثرات محیطی در واحدهای پرورشی با تراکم 
باال و برای آینده باید یادداش��ت شوند. راهکارهای جدید بدست 
خواهند آمد، اما آنها بسیار گران خواهند بود و کارهای تکنیکی و 
پایش بیشتری را به منظور کسب موفقیت نیاز خواهند داشت. 

 
References:
1)M. A. DEKICH, Poultry Science, No.77, P: 1176-1180(1998)
2)Ch. Williams, International Poultry Production, Vol.15, No.8
(2008)
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مروری بر عملکرد
 و سازگاری داروی تیامولین 

با سایر داروها در درمان
 بیماریهای طیور

• خالصه:
تیامولی��ن با ملح هیدروژن فوم��ارات یکی از آنتی بیوتیک های 
مشتق شده از پلورو موتیلین می باشد که مصرف باالیی در درمان 
بیماری های ناشی از مایکوپالسما و براکی اسپیرا در طیور گوشتی 
دارد . اس��تفاده از این دارو در طول 30 س��ال اخیر به طور عمومی 
هیچ مقاومتی را بر علیه این ترکیب در پی نداش��ته اس��ت . تجویز 
این دارو با جذب سریع و متابولیسم کبدی و حذف شدن ظرف 72 
س��اعت  از بدن صورت می گیرد و به علت عدم بقایای موجود در 

گوشت سبب تولید یک محصول کامال سالم  می شود . 
مزیت بزرگ این دارو نداش��تن زم��ان پرهیز از مصرف در مورد 
تخ��م مرغ های مصرفی انس��ان در گله های تخمگذار می باش��د. 
افزایش تاثیر تیامولین در هنگام تجویز همزمان با تتراسیکلین دیده 
ش��ده است و تداخل بسیار شدید حتی در حد مرگ در است��فاده 
ه���مزمان با ضد کوکسیدیوزهای یونوفوره مانند موننسین، ناراسین 
و سالینومایس��ین در دزهای درمانی مشاهده شده که البته وابسته 
به دز مصرفی بوده و در دزهای پایین تداخلی دیده نش��ده اس��ت. 
البته اینطور به نظر می رس��د که در ش��رایط متابولیس��م ایده آل 
تیامولین در کبد، س��اختار یونوفوره ها بهم ریخته و در نتیجه بروز 
عالئم کلینیکی ناشی از مص�رف باالی دارو اتفاق می افتد. تیامولین 
همچنی��ن تداخل مالیم تری مانند افت موقت رش��د را در مصرف 
همزمان با مادورامایس��ین و سمدورامایس��ین نشان می دهد، اما با 
الزالوس��ید تداخل نداشته و سازگار است . اگر چه تیامولین اثرات 
کمی در بهبود عملکرد طیور سالم دارد، اما مهم��ترین فایده آن در 

مقابله با عفونت��ها به عنوان یک آنتی بیوتیک درمانی می باشد. 

 • مقدمه:
تیامولین هیدروژن فومارات ) -14 داکسی – 14 ] ) -2 دی اتیل 
آمینواتیل ( – مرکا پتو- استوکسی [ موتیلین هیدروژن فومارات ( یک 
آنتی بیوتیک نیمه سنتتیک مشتق شده از پلوروموتیلین هاست و به 
طور موثردر درمان التهاب کیسه های هوایی ناشی از مایکوپالسما 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. طیور مبتال، نس��بت به عفونت های 

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

مختلف ویروسی مانند برونشیت عفونی و بیماری نیوکاسل، همچنین 
پاتوژن های باکتریایی  مثل اشرشیا کلی ) عامل کلی سپتی سمی( 
حساس��یت بیشتری پیدا می کنند. این موضوع باعث کاهش رشد، 
اخت��الل در ضریب تبدی��ل غذایی و افزایش میزان واگیری و تلفات 

در گله می شود.

• ترکیباتتجاریتیامولین:
تیامولین به ش��کل پودر کریستاله به رنگ سفید مایل به زرد در 
دس��ترس اس��ت. تیامولین هیدروژن فومارات به شکل پودر محلول 
در آب 45 % در کنار ماده حامل الکتوز و به صورت تیامولین مایع 
12/5% در آب آش��امیدنی و نیز ب��ه فرم پریمیکس درمانی مخلوط 
در دان ب��ا غلظ��ت 2، 10 و 80 درصد در اکثر کش��ورهای دنیا در 

دسترس می باشد. 

• بررس�یحساس�یتگونههایمایکوپالسمابهتیامولین
درآزمایشگاه:

یکی از کاربردهای اساس��ی برای اس��تفاده از تیامولین به منظور 
 Burch و Valks .درمان عفونت های مایکوپالس��مایی بوده است
 )MIC( در سال 2002 مقادیر حداقل غلظت ممانعت کنندگی دارو
را بر روی گونه های مایکوپالس��مای طیور نظیر مایکوپالسما گالی 
س��پتیکوم، س��ینوویه، مله آگریدیس و مایکوپالس��ما آیووا در بین 
س��ال ه��ای 1975-1989 )ج��دول1( و 1990-2000 )جدول2( 
مقایس��ه و گزارش کرده اند. نتایج نشان می دهد که حداقل غلظت 
ممانع��ت کنندگ��ی دارو در مقابل این گونه ها در مدت بیش از 25 
سال از ابتدای تولید هیچگونه تغییر معنی داری نداشته است و آنها 
در مقابل تیامولین در مقایس��ه با س��ایر آنتی بیوتیک ها حساسیت 

بیشتری داشته اند.
بر اساس آخرین اطالعات از اروپا )Pridmore, 2008( در مورد 
MIC این ترکیب بر روی 32 جدایه مایکوپالس��ماگالی س��پتیکوم 
و 21 جدایه مایکوپالس��ما سینوویه نش��ان داده است که هنوز هم 
تیامولین بیشترین اثر و فعالیت را بر علیه این جدایه ها دارد و تنها 
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تعدادی از جدایه های مایکوپالسما گالی سپتیکوم در هلند به داروی 
تیامولین مقاوم بودند که به تایلوزین و لینکومایسین هم مقاوم نشان 
داده بودند )جدولهای 3 و 4(، البته MIC لینکومایس��ین در مورد 
مایکوپالس��ماها کمی باالت�ر از تیام��ولین بوده اس��ت. جدایه های 
مایکوپالس��ما س��ینوویه به طور کلی به تیامولین ، والنی مولین و 
تایلوزین وخیلی کمتر به لینکومایس��ین حساس بوده اند. اثر بسیار 
مناس��ب تیامولین بر ORT )اورنیتوباکتریوم راینوتراکئیاله(توسط

Devrise  و هم��کاران در س��ال 2001 گزارش  ش��ده اس��ت که 
MIC آن بی��ن  0/25- 0/012 میکرو گرم در هر میلی لیتر عنوان 
  Brachyspira ش��ده است. اثر تیامولین بر براکی اسپیراها شامل
pilosicoli و Brachyspira  intermedia بس��یار قوی بوده 
و در درمان  اس��پیروکتوز روده ای در مرغان تخمگذار و مادر حایز 
اهمیت  اس��ت. به طور خالصه تاثیر  بس��یار مناسب تیامولی�ن  بر 
مایکوپالس����ماها) مایکوپالس��ما گالی سپتیکوم، س��ینوویه، مله 
آگریدیس و آیووا(،  براکی اس��پیراها ) براکی اسپیرا هایودیزینتریا، 
پیلوس��یکولی، اینوس��ینس و اینترمدیا( و باکتریه��ای گرم مثبت 
)استافیلوکوکوس، کلستریدیال و سویه های آرکانوباکتری ها( نشان 
داده ش��ده است، اما تاثیر به مراتب کمتری بر روی باکتریهای گرم 
منفی داشته است) باکتروئیدس، هموفیلوس، کلبسیال، فوزوباکتر، 
-Me Werner  و همکاران 1978 ،  )کمپلی باکتر و پاستورال ( 

seier و همکاران 1990(.

•  مکانیسمعملتیامولین:
Poulsen و همکاران در سال 2001 بیان داشتند که تیامولین 
با باندشدن به RNA های ریبوزومی بر انتقال پپتدیل در ریبوزوم 
اثر می گذارد که در نتیجه منجر به عدم تولید پروتئین با ممانعت 

از جایگیری مناسب CCA در انتهای tRNA خواهد شد.

• مقاومتمیکروبیبهتیامولین:
Valks  وBurch   بر اس��اس مطالعات صورت گرفته توس��ط

که در س��ال 2002 ارائه ش��ده ، طی 25 سال اخیر هیچ مقاومتی 
در اغلب مایکوپالسما گالی سپتیکوم ها نسبت به تیامولین گزارش 
  Drews( نشده اس��ت. البته این مطلب توسط س��ایر دانشمندان
و هم��کاران در Stipkovits ، 1975 و Burch در 1993( نی��ز 
گزارش و تائید شده است. مایکوپالسما آیووا در برخی جدایه های 
خود دارای مقاومت به تیامولین بوده است که این جدایه ها دارای 
Gautier-(مقاومتی کامل به سایر محصوالت ماکرولیدی بوده اند

bouchardon  و همکاران 2002(.
 Bosling و همکاران در سال 2003 با توجه به مطالعاتشان با 
 Sمقاوم نش��ان دادند که تیامولین تحت واحد E.Coli تیامولین و
50 از ریب��وزوم باکتریایی را هدف قرار می دهد و باعث اختالل در 
مرکز آنزیم پپتیدیل ترانسفراز می شود. برخی از سویه های تغییر 
ژنتیکی داده شده E.Coli  که تا اندازه ایی به دارو مقاوم بودند به 
علت تغییر در س��ایت اتصالی یا ایجاد شکاف در ناحیه انتقال عامل 

پپتیدی می باشد . 

• ترکیباتتیامولیندرخونوبافتهایبدن:
بع��د از مص��رف تیامولین با دز 25و50 میل��ی گرم  بر کیلوگرم 
وزن زنده، غلظت س��رمی تیامولین به س��رعت افزایش یافته و پس 
از تقریب��ا 2 س��اعت به 7/ 1 و 6/3 میکروگ��رم در هرمیلی لیتر در 
ماکیان رس��یده است. تکرار دز بطور مستقیم بستگی به دز ورودی 
دارد و هر 12 یا 24 ساعت یکبار قابل تکرار می باشد )Laber  و 

. )Schutz 1997
  Ziv میزان تیامولین در س��رم با مطالعه صورت گرفته توس��ط 
در س��ال1980 که بر روی ماکیان ب��ا دز 125-250 میلی گرم در 
لیت��ر آب آش��امیدنی برای 48 س��اعت صورت گرفته ب��ود، حدودا 
0.38-0.76 میکروگرم در هر میلی لیتر اس��ت. مصرف این دارو در 
بیماری های تنفسی وسیستمیک کاربرد مطلوبی دارد. تیامولین به 
س��رعت از طریق مجرای معدی– روده ای جوجه ها جذب ش��ده و 
به صورت اولیه در کبد متابولیزه می شود. حذف دارو به طور کامل 
بس��ته به میزان مصرف  و روزهای مصرف دارو از -7 2 روز متغیر 
خواهد بود  و در مورد تخم مرغ این زمان صفر گزارش شده است. 
بررسی زمان حذف دارو با رادیولیبل کردن دارویی که حاوی کربن 
11 بود ، توسط Donghoue )2003( صورت گرفته است که این 
آنت��ی بیوتیک ب��ا رادیولیبل که در روز اول بعد از منع مصرف دارو، 
باقیمانده دارویی بیش��تر از حد تحمل بوده اس��ت، ولی بعد از روز 
دوم که باقیمانده در بافت های معینی در حد تحمل بوده است)0.3 

میکرو گرم در گرم(.

• اثرگذاریتیامولیندرموجودزنده:
اولین تجربه از به کارگیری تیامولین، در بررسی اثرات تیامولین بر 
بوقلمون و مرغ در آلودگی تجربی این دوگونه به مایکوپالسما گالی 
  Schutz و  Laber (س��پتیکم در س��ال 1975 میالدی می باشد
1975 و Baughan  و هم��کاران 1978( .البته اطالعات بدس��ت 
آمده توسط Stipkovits  در سال 1977 در مزرعه تکرار  و تائید 
شد. دز پیشنهادی تیامولین مصرفی در آب آشامیدنی  برای مرغ و 
بوقلمون به ترتیب 250 و 125 میلی گرم در لی��تر عن��وان ش��ده 
است. بررسی های اخیر قدرت باالی تیامولین را در درمان اسپروکتوز  
روده ای ب��ا دز  25 میل��ی گ��رم بر کیلوگرم وزن زن��ده در مرغان 
 Brachyspiracia تخمگذار و مادر نشان می دهد. این دارو بر روی
intermedia and pillosicoli   موث��ر ب��وده و م��دت درم��ان 
مناسب را 5 روز عنوان کرده اند )Hampson  وهمکاران2002 ، 
 Burch ،2006 حتی در سال . )Hampson 2002 و  Stephens
  pillosicoli Brachyspiracia و همکاران عنوان کردند که علیه
با دز 5/12 میلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده بدن ظرف مدت 3 روز 
اثربخش��ی داشته اس��ت . امروزه به علت حضور باالی باکتری های 
گرم  منفی اشرش��یاکولی و پاستورال مولتی سیدا و اورنیتوباکتر در 
ایجاد بیماری های تنفسی در کنار مایکوپالسماها به نظر می رسد 
که برای اثر بخشی  بهتر داروی تیامولین و تکمیل درمان، استفاده 
از کلرتتراسیکلین و داکسی سیکلین همراه با تیامولین موثر و توجیه 

 .)Burch1993 و Stipkovits(پذیر خواهد بود

• اثراتتیامولینبرعملکردطیور:
افزای��ش رش��د و بهبود ضری��ب تبدیل در گروه تح��ت درمان با 
تیامولین نس��بت به  گروه کنترل  در ش��رایط کامال یکسان فیلدی 
توس��ط Jordan در س��ال 1998 میالدی گزارش ش��ده است. در 
تحقیق صورت گرفته توسط  Kleven و همکاران در سال 1990، 
بیان ش��ده اس��ت که مایکوپالسما گالی س��پتیکم در کاهش تولید 
تخم مرغ و افزایش تلفات جنینی به میزان 10-20 درصد و کاهش  
وزن گیری، کاهش رشد و میزان مرگ و میر ماکیان جوان  -10 5 
درص��د و در تغییرات ضریب تبدیل غذائی به میزان 10-20 درصد 
دخالت دارد . اس��تفاده از روش��های درمانی مطمئن مانند درمان با 
 Stipkovits( تیامولین یک متد درمانی اقتصادی و به صرفه است
و همکاران1993( و به خصوص تاثیر بسیار مطلوب آن در مولدین 
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گوش��تی به منظور کنت��رل ب�یماری و کاهش اث��رات نامط���لوب 
 Horrox .درگیری های مایکوپالسمائی که پیش از این عنوان شد
در سال 1980 میالدی عنوان کرد که دز 250 میلی گرمی بر لیتر 
بر روی جوجه درآوری بوقلمون اثر س��ویی نداش��ته است. مصرف 
تیامولی��ن ب��ه میزان 30 میلی گرم بر کیلوگ��رم وزن بدن همراه با 
90 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن کلر تتراس��یکلین تاثیر بس��یار 
مناسبی در کنترل بیماری در گله های درگیر بیماری داشته است. 
عالوه بر این هیچ اثر نامطلوبی در استفاده همزمان این ترکیبات با 
ضدکوکس��یدیوز سالینومایسین به میزان 60 میلی گرم برکیلوگرم 
وزن زنده در دان مصرفی دیده نشده بود)Islam  و همکاران 2007 
و 2008 ). همچنین هیچ تداخل اثر نامطلوبی در درمان همزمان با 
سمدورامایس��ین نیز گزارش نشده است و طی مطالعه دیگری هیچ 
تداخلی بین تیامولین با سالینومایسین در استفاده همزمان این دو 
در کنار کلرتتراسیکلین مشاهده نگردید )Islam  و همکاران 2007 

و Afrin( ) 2008  و همکاران 2008( .

• تداخلتیامولینباسایرداروهادرحیواناتمزرعه:
س��ازگاری باالی تیامولین با تتراس��ایکلین ها در بررس��ی های 
صورت گرفته  توس��ط Burch  و Stipkovits در س��ال 1994 
میالدی بیان شده است. مهم ترین عالیم کلینیکی وکشنده ای که 
در تداخل دارویی بین تیامولین و س��ایر داده ها گزارش ش��ده بود 
مربوط به تداخالت ایجاد شده بین تیامولین و ضد کوکسیدیوزهای 
یونوفوره می باش����د )Noaو ه��مکاران در س��ال 2000( که در 
مرغ و بوقلمون ها طی 2 دهه اخیر گزارش شده است . موننسین، 
سالینومایسین ، ناراس��ین از مهمترین داروهایی هستند که دارای 
تداخل اثر ش��دیدی می باش��ند که این مطلب ب��ه میزان کمتری 
در مادورامایس��ین گزارش شده اس��ت. گزارشات حاصله مربوط به 
س��ال 1985 تاکنون ب��وده و نکته مهم علت ای��ن تداخالت کامال 
واضح نیس��ت، ولی عنوان شده است که  حذف و متابولیسم حذف 
موننسین در بدن مرغان با حضور تیامولین کاهش می یابد و مقادیر 
باالتر موننس��ین سبب افزایش دز و نهایتا" ایجاد عالیم مسمومیت 
مانند آتاکس��ی ، اختالالت حرکتی ، کاهش اش��تها و عالئم عصبی 
را س��بب می ش��ود ) Hanrahan وهمکارانFrigg   ، 1981و 
Umemura ، 1983 و همکاران Weisman ، 1983 همکاران

 Laczay    ، 1987 و همکاران Van Vleet ، 1985 و همکاران
و هم��کاران Szucs   ، 1989 و هم��کاران Croubels ،2000 و 

همکاران 2001( . 
عالئم بالینی مش��اهده ش��ده هنگامی که موننس��ین، ناراسین، 
سالینومایسین و حتی الزالوسید و مادورامایسین با تیامولین  مصرف 
می شود شامل اشکاالت و اختالالت در نقل و انتقال های یونی می 
باش��د) که این یون ها عبارتند از کلس��یم ، سدیم، پتاسیم، منگنز، 
مس، آهن و روی ( که در فضای بین سلولی و داخلی سلولی اتفاق 
می افتد. بررسی ها صورت گرفته توسط Sakar و همکاران درسال 
1991 میالدی حکایت از آن دارد که مصرف دز بسیار باالی داروی 
تیامولین در خوک ها با افزایش س��طوح آنزیمی کاتابولیس��می در 
خون در بروز آسیب های ماهیچه ای دارای نقش است. بررسی فوق 
توسط Madej  و همکاران در سال 1993 میالدی نیز صورت گرفته 
است. در این مطالعه که مصرف همزمان سالینومایسین، موننسین، 
ناراس��ین، الزالوسید و مادورامایس��ین با تیامولین با دز  20 میلی 
گرم بر کیلوگرم وزن زنده  بررس��ی ش��ده بود، مشخص شده است 
که درجاتی از میوپاتی و کاردیومی��وپاتی و آس��یب عض��النی رخ 
می دهد. عالئم درون سلولی با اختالل در عملکرد میتوکندری ها و 

تری فسفات ها با ظهور ادم و دژنرساس و نکروز سلولهای عضالنی 
همراه بوده اس��ت. تداخالت  وابس��ته به دز داروی تیامولین همراه 
ب��ا مصرف داروهای آنتی بیوتیکی پلی اتر همانند یونوفوره ها و به 
خصوص شبیه به سالینومای��سین س��مدورامایسین و موننس��ین 
می باشد . بررسی ها در مرغان در سالهای 1979 تا 1995  نشان 
می دهد که مصرف داروی تیامولین با دزهای 20 تا 30 میلی گرم 
در هرکیلوگرم خوراک مصرفی و مصرف همزمان با سالینومایسین 
به میزان 60 میلی گرم در هر کیلوگرم دان هیچ تداخلی دیده نشده 
است و درگیری گله با مایکوپالسما گالی سپتیکم به خوبی کنترل 
شده اس��ت)Meingassner و همکاران Weisman ، 1979 و 
همکاران Laczay 1995 ، Stipkovits ، 1980و همکاران 1992 

و Lehel و همکاران 1995 (.
الزم به ذکر است که حضور آنتی اکسیدان در جیره از تبعات مضر 
و پیش بینی نش��ده تداخالت دارویی جلوگیری می کند . عالوه بر 
موارد بیان شده در تداخالتی که با سایر داروهای یونوفوره پلی اتر 
به ویژه موننسین مشخص شده است )Frigg  و همکاران 1983( ، 
مصرف همزمان با سولفانامیدها سبب افزایش این تداخالت و اثرات 
سو این تداخل خواهد شد. البته در برررسی های صورت گرفته که 
 ،)Broz 1983 و  Frigg( داروهای آنت��ی بیوتیکی کلرامفنیکول
اریترومایس��ین ، اولئومایسین و فورازولیدن نیز چنین خاصیتی را 
.)Martinez-larranaga 1990 ، 1999و Anadon ( دارند

 اثرات تیامولین و سایر ماکرولیدها با داروهای یونوفوره همانند 
موننسین به اثر بر روی سیتوکروم میکروزومال p-450  در سلولهای 
کبدی و اختالل در عملکرد آنزیمی این سیستم p-450  دارد که 
این سیستم در اکسیداسیون و متابولیسم بسیاری از ترکیبا ت دارای 
نقش حیاتی می باشد. در بررسی مشخص شده است که فرایندهای 
N دمتیالسیون و هیدروکسیالسیون در سیستم P-450  به شدت 
توسط تیامولین متاثر می شود. موننسین  خود به تنهائی بر سیستم 
P-450 اثر سوئی نداشته است. در سال 1984 میالدی گزارش شده 
است که الزالوسید در نقش یک یونوفوره هیچ اثر تداخلی و سوئی 
 Comben 1984(( در مصرف همزمان با تیامولین نداش��ته است
   AST, CK و همکاران در سال 1992 از میزان طبیعی . Sakar
درس��رم خون مرغان درمان ش��ده با تیامولین مش��اهده کردندکه 
 Lodge .تیامولین و الزالوس��ید همراه با هم مصرف ش��ده بودند
وهمکاران 1988 تایید کردند که الزالوسید در دوز 125 میلی گرم 
برکیلوگرم دان با تیامولین 125 میلی گرم در لیتر آب مصرفی پرنده 
)بوقلمون( س��ازگاری خوبی دارد. در مطالعات آزمایشگاهی صورت 
گرفته مصرف همزمان سمدورامایس��ین در دزهای 20 تا 30 میلی 
گرم بر کیلوگرم دان که دوز معمول مصرف این دارو می باش��د با 
تیامولین به میزان 250 میلی گرم در دان، هیچگونه تداخلی گزارش 
شده است )Ricketts  و همکاران 1992 (. اگر چه درسال 2002 
میالدی بررس��ی ها حکایت از آن داش��ت که به کارگیری همزمان 
سمدورامایسین با دز 25 میلی گرم در دان با تیامولین 250 میلی 
گرم در ل��یتر برای 3 روز درم��ان  درگله اندکی کاه�ش اش��تها، 

.)SCAN 2002 بی حالی و افسردگی دیده شد)مقاله
در جدول ش��ماره 5 اثرات تداخلی تیامولین با س��ایر داروها ذکر 

شده است . 

 • جمعبندی:
همان طور که می دانید تیامولین به عنوان یکی از بهترین داروها 
در درمان مایکوپالسما و براکی اسپیرا و بیماری های ناش��ی از آنها 
) سینوزیت، سینوویت عفونی و بیماری کمپلکس تنفسی، کاهش 

ی
وی

ار
 د

ت
خال

دا
ت



KIMIAFAAM

 1
3 

ره
شما

    
    

   9
0 

 -
ن 

ستا
زم

17 16

هچ ، کاهش باروری ناشی از مایکوپالسما ها ، اسهال خونی ، کاهش رشد و کاهش تولید ناشی از اسپیروکتوز روده ای براکی اسپیرا ها ( حایز 
اهمیت بوده و طی 25 سال اخیر هیچ  مقاومتی نسبت به این دارو در درمان باکتری های ذکر شده مشاهده نشده است. از طرفی امروزه به 
علت حضور باکتریهای گرم منفی  در درگیریهای ثانویه ) اشرشیاکولی، اورنیتوباکتر، پاستورال و کلبیسال ( که در درمان این گونه درگیری ها 
همزمان ش��ده با درگیری مایکو پالس��ما و سایر بیماری ها که مصرف داروهای کلرتتراسیکلین و داکسی سیکیلن در کنار تیامولین به جهت 
تکمیل درمان و نیز افزایش اثربخش��ی داروی تیامولین توصیه می ش��ود . در مورد مصرف تیامولین  با داروهای یونوفوره تا حد ممکن عدم 
مصرف با موننسین ، ناراسین و سالینومایسین صورت بگیرد، اما در مورد الزالوسید و سمدورامایسین هیچ تداخل داروئی ذکر نشده است. 

جدولش�ماره1:رنجحساس�یتآنتیتیدوبیالهایرایجعلیهمایکوپالس�ماگالیس�پتیکوموس�ینویهوملهآگریریسو
2002 )valks and Burch(جداشدهبرایسالهای1975-1989میالدی)آیوا)واحد

جدولش�ماره2:رنجحساس�یتآنتیتیدوبیالهایرایجعلیهمایکوپالس�ماگالیس�پتیکوموسینویهوملهآگریریسو
2002)valks and Burch(جداشدهبرایسالهای2000-1990میالدی)آیوا)واحد

 
ج�دولش�ماره3:حساس�یت32جدای�همایکوپالس�ماگال�یس�پتیکومب�هتیامولی�نووالنیمولی�نوتایلوزی�نو

)Pridmore,2008(لیمکومایسین

 
: حساس�یت21جدای�همایکوپالس�ماگال�یس�پتیکومب�هتیامولی�نووالنیمولی�نوتایلوزی�نو ج��دول ش��ماره 4 

)Pridmore,2008(لیمکومایسین

جدولشماره5:اثرتداخلیتیامولینوسمدرومایسیندرروزهایمختلف

    Ref:POULTRY SCIENCE, 2009, 88: 2353 - 2359                                                                               
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برگردان به فارسی : دكتر احسان نوری 
)عضو بخش علمی كیمیا پخش فام(
D.r Nori@kimiafaamgroup.com

راه کارهای کنترلی 
گذشته و آینده برای

 میکوپالسماگالی سپتیکم

• خ�الصه 
مایکوپالس��ما گالی سپتیکم ) MG  (  یک عامل بیماریزائی 
پایدار و با قابلیت انتقال بس��یار باال در طیور می باش��د . عفونت 
حاص��ل از ای��ن ارگانیس��م می توان��د باعث کاهش چش��مگیر 
ش��اخصهای اقتصادی در تمام بخشهای صنعت طیور گردد. در 
این مطالعه تاثیرات  مایکوپالس��ماگالی سپتیکم بر روی صنعت 
طیورگردد. روش��های کنترلی مایکوپالسماگالی سپتیکم شامل 
بیوسکیوریتی و دادن واکسنهای زنده ) تنها در طیور تخم گذاری 
تجاری ( می باش��د . اگر چه این اعمال بسیار کارا میباشند ولی 
موارد ش��یوع با مایکوپالسماگالی س��پتیکم هنوز هم در صنعت 
مرغداری روی میدهد که بیان کننده این امر است که هنوز هم 
راههای کنترلی بیشتری مورد نیاز است . روشهای کنترل بهینه 
بایستی طیور را از ابتال به بیماری مصون دارند ، از لحاظ اقتصادی 

مقرون به صرفه باشند و کارائی الزم را داشته باشند . 

• توضیحمسئله
مایکوپالسماگالی س��پتیکم یکی از پاتوژنهای مهم ماکیان و 
برخی از طیور می باشد . این میکروب به شدت قابل انتقال بوده 
و مسئول ایجاد بیماری مزمن تنفسی در طیور و سینوزیت عفونی 
در بوقلمون می باشد. عالئم بالی���نی عفونت MG در گونه های 
طیور شامل رالهای تنفسی  ، ترشحات بینی ، سینوزیت و ضایعات 
 MG کیسه های هوائی می باشد . سایر مواردی که بعد از ابتال به
رخ میدهد . ش��ام���ل : تلفات ،  افزایش معدوم سازی الشه ها، 
کاهش تولید تخم مرغ ، کاه�ش هچ و کاه��ش وزن گیری می 
باش��د . در نتیج��ه با توجه به تاثیر MG ب��رروی عملکرد  ، آن 
را مخربترین مایکوپالس���ما در میان گونه های مایکو پالسم��ا 
برای طیور می دانند . میزان ضرر اقتصادی سالیان��ه عفونتهای 
مایکوپالسماگالی س��پتیکم در سال 1994 در امریکا بین 118  

تا 120 میلیون دالر برای مرغهای تخمگذار براورد ش��ده است . 
اخیرا ش��یوع MG باعث ضرر های اقتصادی شدیدی به صنعت 
مرغداری ش��ده . عمده ترین موارد ش��یوع MG در کار لینای 
ش��مالی گزارش شده اس��ت . عالوه بر این شیوعهای دیگری در 

امریکا بین سال 1999 الی 2000 گزارش شده است . 

MGاتوژنز •
اگر چه مایکوپالس��ماگالی سپتیکم صنعت طیور را در تمامی 
دنی��ا تح��ت تاثیر قرار  میدهد ،  ول��ی پاتوژنز  دقیق بیماریزایی 
آن هنوز مش��خص نشده است . نتایج نشان می دهد که  اتصال  
مایکوپالس��ما  به س��لولهای خاصی از طریق اس��ید س��یالیک ، 
برای ایجاد بیماریزائی ضروری اس��ت . پاتوژنز MG  به واس��طه 
توانائی ارگانیس��م در تغییر آنتی ژنهای خود پیچیده تر ش��ده و 
می تواند بدین وس��یله از دس��ت سیس��تم  ایمنی رهائی  یابد .  
پروتئین و  لیپوپروتئینهای  غش��ایی  گوناگون به واس��طه اندازه 
و یا ش��کله��ای گوناگون س��بب  ایجاد  فنوتیپها و تفاوت آنتی 
ژنی در MG  میشود. این پروتئ��ین و لی�پ�وپروتئینها ش�امل : 
PMGA,PVPA  می باشند . به عالوه اینکه حداقل 3 پروتئین  
غش��ائی دیگر در فاز تغییر دیده میش��ود .  بیماریزائی MG  به 
واس��طه بقای ارگانیسم در داخل سلول  پیچیده تر شده و منجر 
به پایداری عفونت در میزبان  می شود .  بطور کلی این  عوامل 

منجر به بیماری  مزمن در  میزبان  می گردند. 

MGروشهایکنترلیموجودبرای •
روشهای کنترل موجود بر علیه MG در ایاالت متحده  شامل، 
بیوسکیوریتی شدید و مانیتورسرمی گله ها ، روشهای جداسازی 
MG و روش��های شناس��ائی مبتنی بر DNA می باشد. اگر چه 
اس��تفاده از آنتی بیوتیکها سبب کاهش عفونت MG می شود ،  
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ولی در برخی از موارد  هدف ریشه کنی  میباشد.  بیوسکیوریتی و 
روشهای مانیتورینگ  توانسته اند میزان همه گیری  مایکوپالسما 
را در بی��ن گل��ه های مادر طیور و بوقلمون  تا حدودی کاهش 
بدهد . بصورتی که این همه گیریها گاها" به صورت انفرادی دیده 
شده است . عالوه بر آن سیستم )ALL IN ALL OUT(   این 
امکان را فراهم میکند که آلودگی را بتوان در گله های گوشتی 

و بوقلمون  حذف کرد . 
بر خالف این موضوع رخداد MG  در صنعت  تولید تخم مرغ 
در ایاالت متحده آندمیک در نظر گرفته می شود و 276/1 میلیون 
مرغ تخمگذار و بیش از 50% مزارع طیور تخم گذار این آلودگی 
را نش��ان داده اند . در این بخش از صنعت ریش��ه کنی گله های 

آلوده به علت حجم باال چندان امکان پذیر نمی باشد . 
تجهیزات مرغداری طیور تخمگذار که آلوده به MG  هستند 
به ع���نوان مخازن عف��ونت برای س��ایر مزارع در نظر گرف��ته 
می شوند . به علت ساختار منحصر به فرد  صنعت طیور روشهای  
جایگزینی  به منظور کنترل  آلودگی MG در ایاالت  متحده از 
طریق واکسنهای  زنده تخفیف حدت یافته MG انجام میشود. 
  MG در حال حاضر س��ه نوع واکس��ن زنده تخیف حدت یافته
م��ورد تائید قرارگرفته و از لحاظ تجاری  موجود میباش��ند که 

عبارتند از : 
F(FVAX-MG,SCHERING – PLOUGH ANIMAL HEALTH) ,  6/85 

(MYCOVAC -  L, INTERVET  INC)      و    TS-11(MG VACCINC , 

MERIAL SELECT )  
اگرهرچه هرکدام از این واکسنها  از لحاظ  پاتوژنسیته با هم 
متف��اوت هس��تند  ولی توانائی ایجاد محافظ��ت  را دارند و این 
واکسنها  قابل انتقال  می باشند . هر کدام  از این واکسنها  توانائی 
کاهش اثرات  مضر و مخرب اقتصادی MG را در مزرعه دارند . 
سویه  F  اولین  واکسن زنده  تخفیف  حدت  یافته MG است.  
س��ویه  F توانائی جایگزینی با سویه های مزرعه مایکوپالسما را 
دارد و سبب ایجاد پاسخ ایمنی  محافظت کننده در  میزبانهای  
واکسینه شده میباشد . سویه F در دستگاه تنفس  تکثیر شده  و 
در طول زندگی در آنجا  باقی  می ماند . تحقیقات  نشان  دادند 
که واکسیناس��یون طیور تخمگذار با س��ویه F  از کاهش تولید  
ناش��ی از مایکوپالسما تا حدود 50% جلوگیری می کند ) 15/7 
تخم مرغ به ازای هر پرنده در هر سیکل تخم گذاری تخمین زده 
ش��ده است . ( بطور جالبی نشان داده است که طیور تخم گذار 
واکسینه شده با سویه F درمقایسه با طیور عاری از مایکوپالسما 
افزایش تولید را داشته اند . همچنین در پرندگان  واکسینه شده 
با سویه F کاهش  تلفات  و کاهش نیاز به آنتی بیوتیک مشاهده  
  F ش��ده است . همچنین معایبی در استفاده از واکسنهای سویه
مشاهده شده اس��ت . سویه F ممکن است سبب ایجاد بیماری 
خفیف  تنفسی  شود و این  پاسخ  با حضور عوامل ثانویه  بدتر 
می شود . عالوه بر آن سویه F   قابل انتقال بوده و برای بوقلمون  

و گله های طیور گوشتی  بیماریزا می باشد .
  ،MG در تحقیقات بعدی دو سویه دیگر تخفیف حدت یافته
611T  و 6/85   گس��ترش یافت��ه ان��د . این دو س��ویه به علت 
قابلی��ت انتقال کمتر و عدم  بیماریزائی  برای  بوقلمون  و طیور 
گوشتی ایمن تر بوده  و بطور وسیعتری در برنامه واکسیناسیون 
استفاده میشوند ، اگر چه نشان داده شده است که این سویه ها 
حفاظت کمتری را در چالش با سویه های  مرزعه در مقایسه با 

سویه F  ایجاد می کنند. 
عالوه بر این تاثیرات دوسویه TS-11 و 6/85   بر روی تولید 

در طیور تخم گذار هنوز به خوبی مشخص نشده است . بر اساس 
تاریخچه ، برنامه  واکسیناسیون  برای استفاده در طیور تخم گذار 
عمدتا" ش��امل یک  مرحله واکسن می باشد . اگر چه تکنولوژی 
جدید واکسیناس��یون ، سبب  ایجاد واکسنهای کاراتر و از طرف 
دیگر ش��یوع همه گیریهای MG منجر به استفاده از  نوبت دوم  

این نوع واکسنها می شود . 
بعنوان  مثال  شیوع اخیرMG  در گله های تخمگذار که قبال 
با سویه های TS-11 و 6/85   واکسینه شده بودند گزارش شد و 
سبب شد تا در چنین گله هائی از سویه F بعنوان واکسن نوبت 
دوم استفاده گردد. اگر چه  یک نوبت واکسیناسیون به خوبی در 
مطالعات بررسی شده ولی استفاده از چندین نوع واکسن  هنوز 
در دس��ت  بررس��ی است .  تاکنون  تنها یک  مطالعه  به بررسی 
تاثیرات چندین نوع واکس��ن در یک گله منجر ش��ده است . در 
این مطالعه از سویه F بعنوان اولین نوبت واکسیناسیون و ازسویه 
TS-11 بعنوان دومین نوبت استفاده شده ، ولی چنین برنامه ای 

امروز معمول نمی باشد .

MGگسترشواکسنهایجدید •
 ب��ه عل��ت محدودیتهای واکس��ن زنده موجود ، اس��تفاده از 
واکسنهای جایگزین گسترش یافته است .  واکسن در ساده ترین 
ش��کل خود ش��امل : یک یا چند تحت واحد ) آنتی ژن ( خالص 
شده می باشد که میزبانها از طریق ادجوانتها برای افزایش پاسخ 
سیستم ایمنی دریافت می کنند . واکسنهای پیچیده تر می تواند 
ش��امل : پاتوژنهای کشته  و باکتریها باشد که همراه با ادجوانتها 
عرضه میش��ود . تحقیقات  بر روی اس��تفاده از واکسنهای تحت 
واحد یا باکتری انجام ش��ده و اگر چه این نوع واکس��نها ایمنی 
بخش هس��تند . ولی استفاده از این واکسنها  تحت تاثیر قیمت 

می باشند . 
سویه های تخفیف حدت یافته MG  راه دیگری  برای  کنترل 
MG   می باشند . چنین واکسنهائی  طیفی از آنتی ژنها  را برای 
ایمنی زائی میزبان  دارا  میباش��ند . یک  س��ویه  جدید واکسن 
تخفیف  حدت یافته MG با عنوان  5054K   در حال حاضر برای 
کنترل MG  مورد بررسی قرارمیگیرد. این سویه از  بوقلمونهائی 
که تنها عالیم خفیف عفونت MG  را نشان دادند جدا شده اند . 
مطالعات تجربی بعدی نشان داد که تلقیح سویه  K 5054  منجر 
به تغییرات س��رمی به همراه ضایعات بسیار خفیف در بوقلمونها 
شد و طیور را در برابر س���ویه های پرحدت MG محاف���ظت 

می کند. مطالعات اخیر صحت اطالعات  فوق  را تائید کرد.
به نظر می رس��د این س��ویه به صورت انتخابی در دس��تگاه 
تنف��س فوقانی تکثیری می یابد و التهاب کیس��ه های هوائی به 
طور معناداری در پرندگان کا هش می یابد. مطالعات بیشتر نشان 
دادکه این سویه واکسنی کارا  و ایمن برای بوقلمون و ماک��یان 
می باشد . اگر چه بازگشت  حدت  واکسن  مانع  استفاده  گسترده 
از واکس��ن شده است . پیش��رفتهای اخیر تکنولوژی در بیولوژی 
مولکولی منجر به گسترش استفاده از واکسنهای زنده شده است . 
استفاده از ارگانیسمهای زنده به عنوان ناقل یا حامل پروتئینهای 
هترولوگ  برای محافظت عوامل بیماریزائی مخاطی که همراه با 
پاسخ  ایمنی موضعی ) igA ( می باشد امروز مرسوم شده است. 
باکتریها اعم از باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت به عنوان حامل 
آنتی ژنهای هترولوگ  مورد بررس��ی قرار گرفته اند و آنهائی که 
در س��طح خود پروتیئنهای نو ترکیب  را بروز می دهند س��بب 
برانگیخته ش��دن قوی سیستم ایمنی می شوند . باکتریهای غیر 
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بیماریزا و تخفیف حدت یافته به عنوان حامل استفاده می شوند 
ولی گونه های غیر بیماریزا ترجیح داده می شوند. 

  اخی���را"  تکنیکه����ای مولکولی و   اطالعات کارب���ردی در 
مورد MG در حال  پیشرفت می باشند و به  منظور گست���رش  
واکس��نهای MG ب��ه کار می روند . این پیش�����رفتهای اخیر 
مولکولی ش��امل : گس��ترش تغیی���رات  و تکنیکهای  بیان  و 
شناس��ائ���ی ژن  ، فاکتورهای تکثیر  MG  و ب��روز آنتی ژنها 
در سطح سلول می باشند .  انتقال ژنی که توسط اندونوکلئازها 
انجام می شود  . در مایکوپالسما توسط   الکتروپوریشن ، انتقال  
به واسط���ه پلی اتیل���ن، گلی���کول و مج��اور س����ازی با 
ENTEROCOCCUS FAECALIS  می باشد. جابجائی 
916TN و 4001TN و مش��تقات آن عملکرد مایکوپالسما را 
تائید می کنند و در ساختار موتانتها ، بیان ژن ، بررسی عملکرد 
پروتئین و نشان دار کردن سلولی استفاده می گردد. این تغییرات 
شامل پروتئین اتصالی LACZ و انواع وحشی GAPA می باشد 
. عالوه بر اینها آنتی ژنهای س��طحی گوناگون و عوامل تکثیری 

دیگری نیز وجود دارند که شامل :  
GAPA,PVPA,MGCL,MGC2 ,MGC3,CRMA

و اعضای خانواده ژن PMGA ) همچنین VLHA نامی�ده 
می ش��وند ( می باش��ند . اس��تفاده از این ژنها در واکس��نهای 
نوترکی��ب  ب��ه علت  بیان  متفاوت  ای��ن  پروتئینها  تحت تاثیر  
ق��رار م��ی گیرند و ایمنیت  و موثر بودن واکس��ن را تحت تاثیر 
 MG قرار می دهد . یک س��ویه واکس��ن  تخفیف  حدت یافته
در آزمایش��گاه تولید ش��ده و برای کنترل MG  به کارمی رود . 
سویه طراحی شده 5GT از طریق تغییر ژنتیکی خواص اتصالی 
به س��لول )GAPN,CRMA,HATA(  جهت بازسازی بیان 
پروتئین اتصالی GAP اس��تفاده میگردد. سویه های نو ترکیب 
MG اگ��ر چ��ه GAPA را بیان میکند ول��ی در توانائی اتصال 
به س��لول در س��ویه های اجداد با عدم توانائی اتصال به س��لول 
متفاوتن��د . در ی��ک مطالع��ه بالینی ، جوجه هائی که با س��ویه 
5GT واکس��ینه شده بودند و متعاقبا با سویه حاد MG درگیر 
ش��دند توانستند دربرابر بیماری MG محافظت شوند و توانائی 
تکثیر س��ویه های پر حدت مایکوپالس��ما  و ضایعات  مربوط به 
آن کاهش یافت . ویروس��های  زنده تخفیف  حدت یافته امکان 
دارد ب��ه عنوان  یک ناقل بروز و عرضه آنتی ژن MG به ایمنی 
میزبان  مطرح  باش��ند. بر این اس��اس شرکتهای آمریکائی  یک 
نوع  واکس��ن  آبله را که حاوی ژن مایکوپالسما هستند را برای 
طیور و بوقلمون تحت لیسانس USPA تولید نمودند. محصول 
VECTORMUNE FP, MG  ام��روزه به منظور محافظت 
دربرابر چالشهای MG درنظر گرفته می شود . مطالعات فارمی 
نش��ان دادکه این واکسن تغییرات سرمی کمی را ایجاد می کند 
و ضایعات بالینی را به همراه ندارد . عالوه بر آن مطالعات  اولیه 
 VECTORMAN فارمی مشخص نمود که طیور واکسینه با
FP,MG  م��ی توان��د دربرابر چالش  ب��ا MG  محاظت  ایجاد 
کند . نتایج تحقیقات در مورد این محصول  محدود می باش��د 
و تحقیقات بیش��تری برای تعیین سطح ایمنی محافظت کننده 

واکسن الزم  است . 
بروز آنتی ژنهای MG در میزبانهای باکتریائی غیر همسان و 
غیر بیماریزا می تواند به عنوان واکس��نهای جایگزین نو ترکیب 
درنظر گرفته شود . گسترش موفق واکسنهای زنده MG نیازمند 
انتخ��اب  میزبان  مناس��ب و ص���حیح و ناق��ل پایدار ، ایمن و 
موثرمی باشد و برای پایداری در میزبان و ناقل باید توانائی بقاء 

در دس��تگاه تنفسی طیور را داشته باشند . عالوه بر آن میزبان / 
ناقل  باید به عنوان عامل غیربیماریزا و به طور کامل از لحاظ ژنی 
مورد مطالعه قرار گرفته باش��ند  و روشهای تکثیر و بیان ژنهای 
آن قبال"  مورد مطالعه قرار گرفته باش��ند . متاسفانه سویه های 
غیربیماریزائی که در دستگاه تنفس طیور رشد می کنند از لحاظ 
ژنتیکی شناخته شده نمی باشند . مایکوپالسما گالیناروم به راحتی 
از گونه های طیور جدا می شود و امروزه به عنوان  میزبان  ناقل  
برای  بیان آنتی ژنهای MG  درنظر گرفته می ش��وند . باکتری 
از دستگاه تنفسی و تولید مثلی طیور جدا شده  و به طور بالقوه 
غیر بیماریزا در نظر گرفته می شود . مطالعات بیشتر نقش مفید 
مایکوپالسما گالیناروم  را در برابر میزبانهای طیور بیان می کند . 
TALOR-ROBINSON و  CHERRY دریافتند که تکثیر 
مایکوپالسماگالیناروم در محیط کشت حلقه های نای ، اپیتلیوم  
مژکدار را در برابر MG و تاثیرات آن در توقف حرکات مژکهای 
آن حف��ظ می نماید . ع��الوه بر آن BRANTON  و همکاران 
مش��اهده کردند که شروع س��ندروم خونریزی دهنده کبد چرب 
درطیور تلقیح شده  با مایکوپالسما گالیناروم   در مقایسه با طیور 
غیر آلوده به تاخی�������ر می افتد  مایکوپالسما گالیناروم  پاسخ  
ایمنی کمی را در طیور تحریک می کند ، ولی برخی پاسخهای 
متقاطع میان مایکوپالسما گالیناروم و مایکوپالسماگالی سپتیکم 
با اس��تفاده از آنتی س��رم پلی کلونال خرگوش دیده شده است . 
اس��تفاده از مایکوپالس��ما گالیناروم امروزه محدود شده است  و 
اطالعات  اندکی در مورد سیس��تم ژنتیکی  ارگانیس��م که شامل  

RNA- S 16 و ژن آمینوپپتیدی لوسین است وجود دارد.

• نتیجهگی�ری
1 ( ام��روزه روش����های کن�ترلی عفون��ت MG در می���ان 
گونه های طیور در ایاالت متحده آمریکا محدود اس��ت  . عالوه 
بر بیوسکیوریتی  و روشهای  پایش  سرمی که چه در بوقلمون و 
چه در ماکیان استفاده می شود ، سه واکسن زنده تخفیف حدت 

یافته MG هم برای گله های تخمگذار پیشنهاد می شود . 
2 ( سایر روشهای کنترل شامل استفاده از واکسنهای باکتریایی 
و یا تحت واحد می باشد که به علت کارائی کم و گرانی استفاده  

محدودی  دارند . 
3 ( دو س��ویه جدید زن��ده  تخفیف  حدت یافته MG  مورد 
شناسائی قرار گرفتند و امروزه تحت بررسی می باشند . به عالوه 
یک واکسن نو ترکیب  از MG در ویروس آبله طیور به  منظور 

تقویت سیستم  ایمنی ابداع  شده است .
4 ( تحقیقات به  منظور گسترش  واکسنهای  نو ترکیب جدید 
ش��روع ش��ده که هدف آن ایجاد ناقل  و میزبان  باکتریائی برای 
بیان آنتی ژنهای MG و به منظورتقویت سیستم ایمنی می باشد. 

هدف از تولید این واکسنها :
 ایج��اد ایمنیت ، مقرون ب��ه صرفه بودن و کارابودن درکنترل 

MG برای طیور می باشد .

REF: Medical Microbiology and immunology,vol 158, 
No.1,9-15
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D.V.M. برگردان به فارسی: دكتر فرنام شاپوری فر
)عضو بخش علمی كیمیا پخش فام(
Dr.shapouri@kimiafaamgroup.com

فلوروکینولن ها
(داروهای ضد باکتریایی)

• مقدمه:
اس��تفاده از آنت��ی بیوتی��ک های فل��ورو کینولون��ی در طب 
دامپزش��کی طی دو دهه اخیر به ش��دت گس��ترش یافته است.

فلوروکینولون ها مواد ضد باکتریایی س��نتزی هستند که اولین 
بار با داروی انروفلوکساس��ین به طب دامپزش��کی وارد شدند. از 
آن زمان،مطالع��ات زیادی بر روی اعضای این خانواده به منظور 
درک نحوه عم��لکرد و طی��ف ضد باکتریایی آنها در بسیاری از 
گونه های مختلف حیوانات انجام پذیرفت. عالوه بر آن تحقیقات 
جدی��د منجر به کش��ف دارو های جدید به منظور اس��تفاده در 
دامپزشکی گردید.مزایای اس�تفاده از آنتی بیوتیک های خانواده 
فلوروکینولون ها عبارتند از: تاثیر خوبی علیه طی��ف وسیعی از 
باکتری ها، موثر بودن، قابل تحمل توس��ط حیوان می باشند، و 

آنها را به روش های گوناگونی می توان مورد مصرف قرار داد.

• تاریخچه:
اسید نالیدیکسیک به عنوان اولین عضو از این خانواده کشف 
گردی��د و به عنوان منش��اء خانواده کینولون ها محس��وب می 
گردد. همچنین اولین نس��ل از اعضای این خانواده شامل اسید 
پیپمیدیک و اسید اگزالینیک می باشد که در دهه 1970 به بازار 
عرضه شدند.در خصوص اسید نالیدیکسیک به علت طیف اثر ضد 
باکتریایی محدود، ج��ذب خوراکی اندک، توانایی باال برای باند 
شدن با پروتئین ها و تحمل کم حیوان به دارو سبب عدم استفاده 
وس��یع از دارو شده اس��ت.  از اولین معرفی اسید نالیدیکسیک 
در س��ال 1962 تا کنون، بیش از 10000 آنالوگ س��اخته شده 
است ولی تنها تعداد معدودی از آن ها به طور مع��مول در طب 
دامپزش����کی مصرف می ش��ود. به کینولون هایی که در هسته 
خود عنصر فلور را دریافت می کنند فلوروکینولون ها گویند که 

نورفلوکساسین و اندکی بعد سیپروفلوکساسین جزء اولین اعضای 
کشف شده این گروه می باشند. اکثر فلوروکینولون هایی که برای 
مصرف دامپزش��کی مجوز دریاف��ت کرده اند به خ��وبی جذب 
می شوند، توزیع خوبی در بافتها و نفوذ خوبی درون سلول های 

بدن داشته و نیمه عمر طوالنی تری دارند.

• استفادهدرطب:
تحقیق��ات روی کارای��ی فلوروکینولون ها بر دس��تگاه تنفس 
در مقایس��ه با س��ایر گروه ه��ای آنتی بیوتیک��ی همچنان ادامه 
دارد. اس��تفاده از فلوروکینول��ون ها در درمان پنومونی بس��یار 
مرس��وم اس��ت و در نتیجه مقاومت به این دارو هم در حال زیاد 
ش����دن می باشد. آنتی بیوتیک هایی همچون فلوروکینولون ها 
در برخی از موارد برونش��ی�ت)التهاب برونش ها( بس��یار کارآمد 
می باش��ند البته تنها 10 -5در صد از عوامل برونش�یت توس�ط 
باکت�����ری ها ایج���اد می ش��وندو مابقی آن توس��ط ویروس 
ه��ا حاصل می گردد. همچن���ین اس��تفاده از فلوروکی���نولون 
ها به منظور درمان عفونت های تناسلی توصیه شده است و  به 
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طور کلی در طب اس��تفاده از این دسته از آنتی بیوتی����ک ها 
زمانی توصی���ه می شود که از س���ایر آنتی بیوت�یک ها جواب 
نگرفته ایم. اگر چه به منظور درمان عفونت های حاد و ش��دید 
استفاده از این آنتی بیوتیک ها به عنوان اولین خط دارویی می 

تواند مفید واقع گردد. 

• تاثیراتمنفیفلوروکینولونها:
ب��ه طور کل��ی فلوروکینولون ها به خوب��ی قابل تحمل اند به 
ط��وری که اثرات جانبی این دارو ها متوس��ط و یا خفیف طبقه 
بندی می ش��ود. و به ندرت عوارض جانبی جدی بروز می کند. 
برخی از عوارض جدی که در مصرف فلوروکینولون ها بیشتر بروز 
می یابد ش��امل عوارض قلبی عروقی، و عوارض سیستم عصبی 

مرکزی و تاندونها می باشد.

• شکلشیمیاییفلوروکینولونها:
فلوروکینولون ها نیز همانند س��ولفانامید ها و نیتروفوران ها 
ترکیباتی س��اختگی می باش��ند. اکثر فلوروکینول��ون ها دارای 
حلقه س��اختمانی مشترکی می باش��ند.تغییرات مختصر در این 
ساختمان و اضافه شدن گروه های گوناگون مسئول ایجاد خواص 
فیزیولوژیکی مختلف برای هر کدام از این دارو ها می باشند.این 
اختالفات شامل اختالف در چربی دوستی، میزان انتشار بافتی، 
جذب خوراکی و میزان دفع می باش��د. ولی این تغییرات میزان 
طی��ف ضد باکتریایی راتغیی��ر زیادی نمی دهند. به عنوان مثال 
آنتی بیوتیک انروفلوکساس��ین یک واحد فلور دارد در حالی که 
دیفلوکساس��ین حاوی دو گروه فلور و داروی اوربی فلوکساسین 
دارای سه اتم فلور می باشد، ولی در تمامی اینها با افزایش میزان 
واحد های فل��ور تاثیر آنتی باکتریال افزایش نمی یابد. تا کنون 
هیچ مط��العه ای وج��ود ندارد که بت���واند این ت��فاوت های 
میان دارو ها را به پاس��خ بالینی مختلف نس��ب�ت دهد. اگر چه 
ای��ن تف��اوت ها برخی از خواص جذب��ی و توزیع دارو در بدن را 
ایجاد می کنند.  به عنوان مثال، جذب خوراکی سیپروفلوکساسین 
نصف ج��ذب خوراکی داروی انروفلوک����ساس��ین می باش��د. 
فلوروکینولون ها را بر اس��اس ساختار شیم��یایی به چهار گروه 

طب�ق��ه بندی می کنند، که عبارتند از:
1 -گروه اول: ترکیبات تک حلقه ای می باشند.

2 -گ��روه دوم: ترکیب��ات دو حلقه ای )اکثر دارو هایی که در 
طب دامپزشکی استفاده می شوند از این نوع می باشند(.

3 -گروه سوم: ترکیبات سه حلقه ای مثل ماربوفلوکساسین.
4 -گ��روه چهارم ترکیب��ات چهار حلقه ای که تا کنون میزان 
کمی از آنها س��اخته ش��ده است و در دامپزشکی تا کنون مجوز 

مصرف دریافت نکرده است.
همچنین فلوروکینولون ها را بر اس��اس فعالیت بیولوژیک به 

سه گروه طبقه بندی می کنند، که عبارتند از:
•گروه اول: فلوروکینولونها با طیف اثر ضد باکتریایی محدود

•گروه دوم: فلوروکینولونها با طیف اثر ضد باکتریایی وسیع تر  
که عمده داروها در این گروه قرار می گیرند.

•گ��روه س��وم: فلوروکی��نول��ون ها ب��ا طی���ف اث��ر بر روی  
استرپتوکوک ها و برخی از باکتری های بی هوازی می باشند.

تا کنون تنها 8 دارو از خانواده فلوروکینولون ها در دامپزشکی 
مجوز مصرف دریافت کرده اند که عبارتند از: دانوفلوکساس��ین، 
دیفلوکساس��ین، انروفلوکساس��ین، ماربوفلوکساس��ین، اورب��ی 
فلوکساس��ین، پرادوفلوکساس��ین )تنها در اتحادیه اروپا( و سارا 

فلوکساسین. 

• رابطهبینساختاروفعالیت:
شکل 1 نشان دهنده ساختار پایه کینولون ها می باشد. گروه 
کربوکس��یل در موقعیت 3 و کتون در ناحیه 4 به منظور فعالیت 
ضد باکتریایی ضروری می باش��د. قرار گیری فلور در موقعیت 6 
وجه تفریقی فلورو کینولون ها با کینولون ها می باش��د و عامل 
افزای��ش اثر بر روی باکتری های گرم منفی و مثبت می باش��د. 
فلور دار ش��دن س��بب بهبود ورود به درون س��لول های باکتری 
ش��ده و کارای��ی دارو را افزایش می ده��د. در موقعیت 1 اضافه 
شدن گروه سیکلوپروپیل)همان طور که در مورد انروفلوکساسین 
و سیپروفلوکساس��ین وج��ود دارد(، اتیل و یا فلوروفنیل س��بب 
بهب��ود طیف اثر ضد باکتریایی ب��ر روی باکتری های گرم منفی 
و مثبت می ش��ود. اضافه نمودن پیپرازین در موقعیت 7 همانند 
آن چیزی که در مورد سیپروفلوکساس��ین و انروفلوکساسین رخ 
می دهد، س��بب بهبود طیف اثر بر روی باکتری س��ودوموناس و 
س��ایر باکتری های گرم منفی می شود. همچنین در موقعیت 8 
تغییر گروه نیتروژنی به گروه کربنی سبب کاهش تاثیرات منفی 
بر روی سیس��تم عصبی مرکزی و افزای��ش اثر ضد باکتریایی بر 

روی باکتری سودوموناس  می شود.

• مکانیسمعمل:
کینولون ها به واس��طه مهار تکثیر DNA و نس��خه برداری 
س��بب مرگ باکتری ها)خاصیت باکتریس��یدی( می ش��وند. دو 
رش��ته DNA در داخل س��لول به همدیگر پیوسته و به منظور 
نس��خه برداری و تکثیرباید این دو رش��ته از همدیگر جدا شوند.

 DNA به منظور تس��هیل در امر جدا س��ازی رش��ته ها، آنزیم
 DNA .سبب جدا شدن و اتصال مجدد رشته می شود gyrase
 A یک ن��وع آنزیم توپوایزومراز بوده که از دو زیر واحد gyrase
و B حاصل شده است.  عمده ترین مکان هدف کینولون ها زیر 

واحد A می باشد.

• فعالیتضدباکتریایی:
به ط��ور کل��ی فلوروک�ینولون ه��ا فع��الیت خوب��ی را علیه 
باکتری های گرم منفی خصوصا خانواده انتروباکتریاس��ه دارند، 
ام��ا اثر فلوروکینولون ها بر روی باکتری های گرم مثبت بس��یار 

متفاوت است.
حضور کاتیون ها در محل آلودگی و pH پایین از جمله عواملی 
هستند که ممکن است فعالیت فلوروکینولون ها را تحت تاثیر قرار 
دهد. کاتیون هایی همچون آلومینیوم، منیزیم، آهن و کل�س��یم 
می توانند با گروه کربوکس��یل باند ش��ده و به طور معنی داری 
فعالیت را کاهش دهند. pH پایین در مک��ان اثر دارو می تواند 
روی کارای��ی دارو تاثیر گذار باش��د و این ویژگی برای داروهایی 
که در موقعیت 7 خود واحد پیپرازین را دارند بس��یار ش��دید تر 
اس��ت. در صورتی که ش��رایط ذکر شده به نفع فلوروکینولون ها 
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باشد میزان MIC را می تواند 4 تا 64 برابر افزایش دهند.میزان 
فعالیت فلوروکینولون ها در آبسه ها کاهش نمی یابد اگر چه در 
این شرایط محتویات باکتری ها و اسیدیته از لحاظ تئوری باید 

میزان فعالیت را کاهش دهد.

• فارماکوکینتیک:
داروه��ای این خانواده الگو ه��ای متفاوتی در بین گونه های 
مختل��ف حیوانات دارند. ب��ه عنوان مثال در برخی حیوانات و به 
منظور درمان عفونت پوستی انروفلوکساسین دارای کمترین نیمه 
عمر و ماربوفلوکساسین دارای بیشترین نیمه عمر می باشد. نشان 
داده ش�ده اس��ت که تمامی اعض��ای خانواده فلوروکینولون ها  
جدای از خواص چربی دوس��تی آنه��ا در تمامی بافت ها به جز 

مغز و چشم گسترش می یابد. 

• جذبخوراکی:
جذب خوراک��ی فلوروکینولون ها برای اکثر حیوانات مطالعه 
شده باال می باشد. تجویز خوراکی فلوروکینولون ها به همراه غذا، 
اگر چه جذب کمتر و طوالنی مدت تری را دارند ولی میزان کلی 
ج��ذب و حداکثر غلظ��ت به طور معنی دار تحت تاثیر قرار نمی 
گیرد. جذب خوراکی انروفلوکساسین در طیور خوب گزارش شده 
اس��ت. تجویز دارو در آب آشامیدنی باعث ایجاد غلظت موثر در 
بدن خواهد ش��د و  بعد از تجویز های متوالی در آب آشامیدنی، 
غلظ��ت دارو در داخل بدن به 0/53 میکروگرم در هر میلی لیتر 

خواهد رسید.

• متابولیسم:
ب��ا جداس��ازی گ��روه اتی��ل موج��ود در حلق��ه پیپرازین در 
انروفلوکساس��ین، سیپروفلوکساس��ین حاص��ل م��ی ش��ود. در 
طیور این تبدیل چندان باال نمی باش��د. اگر چه از متابولیس��م 
سیپروفلوکساس��ین محصوالت دیگری نیز ایجاد می ش��ود ولی 
این مواد فاقد اثرات ضد باکتریایی می باش��ند. دیفلوکساس��ین 
طی فرآیند متابولیس��م گروه متیل خود را از دس��ت داده و به 
سارافلوکساس��ین تبدیل می ش��ود ولی نکته مهم اینجاست که 
غلظت س��ارا فلوکساسین در حد باالیی نیست که جوابگوی نیاز 

بدن به منظور درمان ضد باکتریایی باشد.

• دفع:
اعضای خانواده فلوروکینولون ها عمدتا از راه کلیه و فیلتراسیون 
گلومرولی دفع می شوند. می توان متابولیت های عمده دارو های 
ای��ن خانواده را در ادرار یافت، اگر چه میزان کمی از آنها نیز در 
مدفوع یافت می ش��وند. دیفلوکساسین در این خانواده مستثنی 
بوده و %80 متابولیت های آن در مدفوع یافت می ش��ودو نقش 

کلیه در حذف دارو تنها %5 کل می باشد.

• توزیعدربافتها:
توزیع در بافت ها برای هر یک از داروهای این خانواده متفاوت 
بوده و باید به دس��تورالعمل ش��رکت سازنده مراجعه نمود، اما در 
مورد داروی انروفلوکساسین مطالعات بیشتری صورت گرفته است. 
در مورد اعضای خانواده فلوروکینولون ها بیان می شود که میزان 
غلظت آنها در درون ماکروفاژ ها به 4-10 برابر غلظت آنها در پالسما 
می ت�واند برسد.علت این امر را در خاص��یت چربی دوس��تی این 
دارو ه��ا و احتم��اال توانایی عبور برخی از داروهای این خانواده به 

واسطه مکانی��سم های فعال در عبور از سلول می دانند.

• ایمنیت:
اعضای خان��واده فلوروکینولون ها ایمنیت خوبی دارند و تنها 
در صورتی که مقادیر بس��یار باالی دارو مورد مصرف قرار گیرد، 
مش��کالت مخصوص گوارش��ی را در پی دارند. چون این دارو ها 
فلور بی هوازی دس��تگاه گوارش را تح��ت تاثیر قرار نمی دهند، 
حداقل تاثیر را بر آشفتگی دستگاه گوارش دارند. در صورتی که 
مقادیر بس��یار باال از دارو مورد مصرف قرار گیرند تاثیرات منفی 
خود را بر دس��تگاه عصبی مرکزی خواهد داش��ت. در حیوانات با 
رشد بسیار سریع مصرف مداوم فلوروکینولون ها سبب مشکالت 
مف���صلی می شود که علت این امر در خاصیت شالته کنندگی 
دارو با منیزیم می باش��د. منیزیم به منظور رش��د و گس��ترش 
صحی��ح ماتریکس غضروف، خصوصا در حیوانات در حال رش��د 
و جوان، ضروری اس��ت. ش��الته ش��دن منیزیم منجر به کمبود 
موضعی این عنصر ش��ده و گلیکوپروتئی��ن مفصلی را کاه��ش 
م��ی دهد. نتایج مطالعاتی که در آن منیزیم را به منظور جبران 
اث��رات منفی فلوروکینولون ها به جی��ره افزوده اند، نتایج ضد و 

نقیضی داشته است.

• تاثیرسایرداروهاوبیماریها)تداخالت(:
مطالعات محدودی در مورد جذب فلوروکینولون ها در شرایط 
بیماری صورت گرفته اس��ت. نتایج همین مطالعات محدود بیان 
می دارند که این ش��رایط تغییر زیادی در فارماکوکینتیک دارو 
ایج��اد نمی کنند. از آن جایی که عمده دفع اعضای این خانواده 
از طریق کبد و کلیه ها صورت می گیرد در صورت درگیری این 
ارگان ها بدن برای دفع آن با مش��کل مواجه می ش��ود.به عنوان 
مثال در صورتی که در گیری کلیه ها وجود داش��ته باش��د نقش 

کبد در حذف دارو بیشتر می شود.
در م��ورد تداخالت باید توجه نمود که اس��تف���اده از س��ایر 
دارو های باکتریسید با اعضای این خانواده تداخل نداشته باشد.

فلوروکینول��ون ها تنها با تعداد معدودی دارو تداخل دارند، ولی 
تعداد کمی از آنها جدی محس��وب می شوند. داروهایی همچون 
ضد اس��ید ها که حاوی امالح دو و سه ظرفیتی اند می توانند با 
فلوروکینولون ها تداخل داش��ته باشند. فلوروکینولون ها ممکن 
است متابولیس��م برخی از دارو ها که متابولیسم کبدی دارند را 
کاهش دهند. یکی از نمونه های واضح آن تداخل انروفلوکساسین 
با متابولیسم تئوفیلین می باشد. تداخل داروهای ضد التهاب غیر 
استروئیدی با فلوروکینولونها در انسان گزارش شده است ولی این 
موضوع در حیوانات ثاب����ت نشده است. فلوروکی����نولون ها با 
بتا الکتام ها، آمینوگلیکوزید ها و ونکومایسین خاصیت سینرژیسم 
داش��ته و ط�ی��ف اثر را بر روی برخ��ی از باکت�ری ها افزایش 
م��ی دهند. می توان فلوروکینولون ه��ا را به همراه مترونیدازول 
ب��ه منظور افزایش طیف اثر بی هوازی اس��تفاده نمود. همچنین 
تداخ��ل بین سیپروفلوکساس��ین و کلرامفنیکل در آزمایش��گاه 

گزارش شده است. 

• استفادهازفلوروکینولونهادرطیور:
در پرورش صنعتی طیور به علت گسترش سریع بیماری های 
باکتریایی، اس��تفاده از داروهای ضد باکتریایی با عملکرد سریع 
بس��یار مرسوم می باشد. اگر چه عمده ترین این عفونت ها کلی 
باس��یلوز می باشد ولی س��ایر موارد همچون عفونت با سالمونال، 
هموفیل��وس پاراگالیناروم و پاس��تورال مولتی س��یدا نیز اپیدی 
گس��ترده ای دارند. مطالعات نش��ان می دهند که درمان عفونت 
کلی باسیلوز با داروی انروفلوکساسین سبب افزایش معنی داری 

در مقاومت باکتریE.coli  به دارو نمی شود.
Refrence:Veterinary pharmacology and therapeutics, H Richard 
Adams, 8 th Edition.
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23 221- Tablets   4- Filler     7-Compressed Tablets
2- Lubricant   5-Wetting agent   8- Multiple compressed tablets
 3-Granulating agent   6-Disintegration agent             

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

• قرصها1
قرص ها از رایج ترین اشکال دارویی جامد و از بهترین داروهای 
خوراکی هستند زیرا مق�دار دریافت دارو از طریق قرص ها دقیقاً 
تحت کنترل قرار می گیرد .این شکل متداول مصرف دارو محتوی 
م��واد مؤثره دارویی )محلول یا نا محلول در آب ( و مواد جانبی 
ش��امل  لوبریکانت2  )معموالً هیدروفوب (، مواد گرانوله کننده3   
) کمک به چس��بیدن و به هم پیوس��تن مواد به هم ( ، مواد پر 
کنن��ده4   )محل��ول در آب (، مواد مرطوب کننده5   ) کمک به 
ج��ذب آب به داخل قرص ( و مواد متالش��ی کننده6) کمک به 
شکستن و باز شدن قرص در موضع مورد نظر(  می باشد .مواد 
جانبی جهت افزایش پایداری، بهبود شکل ظاهری، انتقال دارو 
به سیستم جریان خون پس از تجویز، طوالنی شدن عمر دارو و 

یا ایجاد طعم و رنگ مطبوع به قرص ها افزوده می شوند. 
انواع و خواص مواد جانبی و همچنین متد ساخت قرص ها در 
جذب و فراهمی زیستی مواد دارویی مؤثر می باشند . به همین 
دلی��ل در انتخاب و ارزیابی مواد افزودنی و روش های س��اخت 
قرص ها  به این نکته باید توجه شود که کوچکترین تغییری در 

اثربخشی مواد مؤثره ایجاد نشود .
قرص ها از به هم فش��رده شدن گردها و گرانول ها به وجود 

می آیند و شامل اشکال زیر می باشند :
1.قرصهایفشردهشده7

از فش��رده ش��دن س��اده مواد اولی��ه تهیه می ش��وند مانند : 
استامینوفن  

2.قرصهایچندبارفشردهشده8
این نوع قرص ها یا به صورت دو الیه مجزا بر روی هم فشرده 
ش��ده اند یا یک ق��رص در درون قرص دیگر وج��ود دارد مانند 
اس��تیک سالسی���لیک اس��ید )A.S.A( .علل ت���هیه این نوع 

قرص ها عبارتست از :
الف ( ناسازگاری شیمیایی مواد در داخل قرص 
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25 249-Sugar Coated (S.C.) Tablets 12- Bucal      15-Effervescent Tablets                   18- Capsule
10 - Film Coated (F.C.) Tablets  13- Sublingual(S.L.)    16- Sustained Release (S.R.) Tablets              
11- Enteric Coated (E.C.) Tablets 14- Chewable Tablets    17- Scored & Double Scored Tablets
                

ب ( باز شدن دارو در چند مرحله 
ج ( تمایز فرآورده های مشابه 

3.قرصهایباروکشقندی9
در این شکل دارویی هسته مرکزی را با شربت پوشش داده اند 
و طعم و بوی دارو حس نمی ش��ود و دارو در مقابل نور به طور 
نس��بی محافظت می شود . قرص های S.C معموالً دارای ظاهر 
زیبا و خوشرنگ هستند از این رو شایعترین اشکال دارویی مسموم 
کننده درکودکان می باش��ند. س��اخت پرزحمت ووقت گیر آنها 
ازمعایب قرص ها است. به قرص های S.C دراژه نیزگفته می شود 

مانند ایبوبروفن )Ibuprofen( که داروی ضد درد است .
4.قرصهایدارایروکشالیهنازک10

در ای��ن نوع قرص ها یک الیه پلیمری نازک بر روی هس��ته 
مرکزی کش��یده شده اس��ت . مزایای آن مانند S.C است با این 
تفاوت ک��ه ظ����اهر زیب��ای��ی ندارد . مانن����د پروپ���رانول 
)Propranolol( که در درمان تپش قلب استفاده می شود. 

5.قرصهایدارایروکشرودهای11
 در ای��ن ن��وع قرص روک��ش روی قرص در pH اس��یدی نا 
محل���ول ودر  pH  قلیایی محلول اس��ت از ای��ن رو این گونه 
قرص ها در روده باز می شوند . معموالً داروهایی را که در اسید 
معده تخریب می ش��وند و یا برای معده اثر تحریکی دارند را به 
این ش��کل تهیه می کنند . همچنین با توجه به تفاوت pH در 
نق��اط مختلف روده می ت��وان دارو را طوری طراحی کرد که در 
قسمت معینی از روده باز شود و اثر خود را در آن ناحیه اعمال 
کند . مانند بیزاکودیل )Bisacodyle( که داروی مس��هل است 
و ی��ا سولفاس��االزین  )Sulfasalazine( که در درمان کولیت 

زخمی کاربرد دارد .
6.قرصهایگونهای12وزیرزبانی13

فرآورده های گونه ای را در بین گونه و آرواره قرار می دهند 
و ف��رآورده ه��ای S.L را در زیر زبان قرار م��ی دهند . در ایران 
شکل بوکال )گونه ای ( موجود نیست . این اشکال دارویی برای 
موادی به کار می روند که یا در اسید معده ناپایدارند ، یا جذب 
کمی از روده دارند و یا توسط آنزیم های دستگاه گوارش و کبد 
 )Isosorbide( به طور وس��یعی بی اثر می شوند. ایزوسورباید
که داروی ضد آنژین صدری اس��ت ، نمونه ای از قرص های زیر 

زبانی است .
7.قرصهایجویدنی14

 قرص هایی هستند که باید در هنگام مصرف جویده شوند . 
عموماً دارای موادی هستند که مزه خوشایندی دارند . داروهایی 
را به این شکل می سازند که حتماً باید در معده و یا هنگام ورود 
به روده کاماًل باز شده باشد . مانند قرص های ضد اسید و داروی 
مبندازول )Mebendazole( که یک داروی ضد انگل است .

8.قرصهایجوشان15
قرص های جوش��ان ، قرص هایی هس��تند که در داخل آنها 
اسید تارتاریک ، اسید سیتریک و بی کربنات سدیم وجود دارد 
و در اث��ر مج��اورت با آب ، گاز دی اکس��ید کربن )CO2( آزاد 
می کنند . CO2 آزاد شده عالوه بر متالشی کردن قرص سبب 
ایجاد مزه مطلوب و پوشیده شدن مزه نا مطلوب به خصوص مزه 

شوری فرآورده می شود.
قرص های جوش��ان ب��رای ترغیب کودکان ب��ه مصرف دارو  
بس��یار مناس��بند ضمن اینکه فراورده هایی که در محیط مایع 
ناپایدارهستند را می توان به این شکل تهیه کرد و سپس در هنگام 
  .C مصرف به صورت محلول درآورد . مانند قرص جوشان ویتامین

های  قرص 
ن  ش��ا جو
به  ش��دیداً 

رطوبت حساس 
ازاین  هستند، 
رو باید آنها را 

در قوط��ی حاوی 
دارو نگهداری کرد و تا 
قبل از مصرف نباید آنها 

را از جلد درآورد .

9.قرصهایپیوستهرهش16
درقرص های پیوسته رهش یا طوالنی اثر، رهش ابتدایی دارو 
برای فراهم آوردن دوز درمانی دارو بالفاصله بعد از تجویز کافی 
بوده و به واسطه اعمالی که روی قرص ها انجام شده یک رهش 
تدریجی در مدت طوالنی از فرآورده مشاهده می گردد . مزایای 

این دارو هاعبارت است از :
الف ( کاهش دفعات مصرف دارو

ب ( افزایش رغبت بیمار به مصرف 
ج ( کاهش عوارض جانبی

د ( به صرفه بودن از نظر اقتصادی
الزم به تذکر اس��ت که هر دارویی را نمی توان به این ش��کل 
تولید کرد و یا هر دارویی را الزم نیس��ت به ش��کل طوالنی اثر 
درآورد .از قرص های آهس��ته رهش می توان تئوفیلین طوالنی 

اثر )Theophyline S.R.( را مثال زد .
10.قرصهایداراییکشیارودوشیار17

قرص های یک شیاری و دو شیاری قرص هایی هستند که به 
ترتیب بر روی آنها یک ش��یار و دو ش��یار کشیده اند. قرص های 
ف��وق را م��ی توان با قرار دادن چاقو و وارد کردن فش��ار به 2 یا 
4 قس��مت تقس��یم کرد . مانند دیگوکسین )Digoxin( که در 

بیماران قلبی استفاده می شود .

• کپسولها18
 در این ش��کل دارویی ، ماده مؤثره به صورت پودر یا مایع در 
داخل یک پوشش ژالتینی استوانه ای شکل در اندازه های مختلف 
قرار گرفته است . این پوشش پس از مصرف خوراکی ، در داخل 
دستگاه گوارش باز و ماده دارویی رها می شود . عموماً در مقایسه 
با قرص ها ماده مؤثره بیش��تری را می توان در کپس��ول ها جای 
داد. پوس��ته کپس��ول ها از ژالتین ساخته می شود ، این پوسته 
در آب سرد نا محلول است اما می تواند تا ده برابر وزن خود آب 
جذب کند . از این رو در مجاورت با مایعات دهان خیلی س��ریع 
نرم و لیز می ش��ود و به همین دلیل بلع آنها آس��انتر از قرص ها 
می باش��د. ژالتین در دمای 37 درجه س��انتیگراد ذوب می شود 
از این رو پس از بلعیده شدن در معده ژالتین ذوب شده و ماده 
دارویی آن آزاد می شود . ژالتین ذوب شده نی��ز هضم می شود . 
کپسول ها می توانند رطوبت محیط را به خود بگیرند و یا رطوبت 
موجود در پوسته را از دست بدهند . با توجه به همین مسئله باید 
از قرار دادن کپس��ول ها در محی��ط مرطوب خودداری کرد زیرا 
عالوه بر تغییر شکل کپسول امکان ناپایدار شدن فرآورده داخل 
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کپ��س��ول نیز می باش��د. 
محی��ط  در  همچنی��ن 
کپ����سول  خش����ک 
می تواند بسیار شکننده 
شود و مقداری از پودر 
آن در هنگام مصرف 
خارج شود در نتیجه 
مؤثره  ماده  م���قدار 
مص��رف  کمت����ری 
می ش��ود و ط��عم دارو ه���م حس 
می ش��ود. کپس��ول ها چنانچه در 
کناره����م قرار گیرند ب��ه یکدیگر 
می چسبند و امکان جدا کردن آنها 
نیست . حس نشدن بو وطعم دارو از 

مزایای کپسول ها می باشد . 
کپس��ول ها باید به صورت کام��ل و با آب کافی 
بلعیده شوند . بر حسب نوع ساخت، کپسول ها به دو نوع سخت 

و نرم تقسیم می شوند .
1.کپسولژالتینیسخت:

کپسول ژالتینی س��خت م�عموالً برای داروهای جامد به کار 
می رود . این نوع شامل بدنه استوانه ای شکل و درپوش است که 
بعد از پر شدن کپسول روی بدنه قرار می گیرد . از کپسول های 

سخت به کپسول آموکسی سیلین می توان اشاره کرد.

2.کپسولژالتینینرم:
کپس��ول های ژالتی����نی نرم، کپسول های یک تک����ه ای 
می باشند که سه عمل شکل گیری ، پر کردن و بسته شدن  19 
در یک پروسه تولید صورت می گیرد . مح�توی�����ات این گ�ونه 
کپسول ها مع��موالً محل��ول ها یا داروهای پراکن�ده در مایعات 
 A غیر آب�ی می باش��د. از کپسول های ژالتینی نرم به ویتامین

و نیتروگلیسیرین می توان اشاره کرد .

• بررسیخصوصیاتفیزیکوش�ی��میاییق��رصها
وکپسولها:

فرآورده های داروئی برای گرفتن مجوز ورود به بازار داروئی، 
باید تس��ت های کنترل کیفیت را پش��ت سر بگ�����ذارند . این 
تست ها شامل تست های فیزیکی) ظاهر ، میانگین وزنی و . . . (، 
تست های شیمیایی ) تعیین مقدار ماده مؤثره ، خلوص ، . . . ( و 
تس���ت های داروئی ) انح�الل ، یک�نواخت��ی ت�وزیع ، . . . (  
می باش��ند . یکی از عمده ترین خواص اس��تاندارد در مورد هر 
فرآورده داروئی ، مقدار ماده یا مواد مؤثره در فرآورده می باش��د 
که امکان دس��تیابی به یک مقدار مش��خص و ثابت از دارو را به 
بیم��ار می دهد . هدف از بررس��ی مقدار ماده مؤثره در ش��کل 
داروئی بررسی میزان انطباق مقدار موجود با مقدار ادعا شده در 
برچس��ب و هدف از ارزیابی یکنواختی توزیع ماده مؤثره در یک 

فرآورده بررسی پراکندگی داده های مربوط به محتوای ماده مؤثره 
با مقدار درج ش��ده در مرجع )فارماکوپه ( می باشد . یکنواختی 
توزی��ع ماده مؤثره در اش��کال داروئی تح��ت تأثیر عواملی مانند 
خود ماده داروئی، اندازه ذره ای و میزان توزیع اندازه ذرات قرار 
می گیرد . فرآیند ساخت نیز می تواند بر یکنواختی توزیع ماده 
مؤثره اثرگذار باش��د به طوری که با اس�����تفاده از گرانوالسیون 
مرطوب در ساخت قرص ها ، می توان یکنواختی محتوای فرآورده 
را افزایش داد. بررسی یکنواختی توزیع در اشکال داروئی مطابق 
فارماکوپه آمریکا با دو روش یکنواختی محتوا و یا تغییرات وزنی 
انجام می گیرد . در مورد اشکال داروئی قرص و کپسول ژالتینی 
س��خت ، زمانی که فرآورده داروئ��ی حاوی مقدار ماده مؤثره ای 
برابر یا بیشتر از 25 میلی گرم یا 25% کل فرآورده باشد، می توان 
از روش تغییرات وزنی استفاده کرد . ولی اگر محتویات فرآورده 
از نظر ماده مؤثره سهم کمتری از مقدار ذکر شده داشته باشد ، 
آن گاه باید از روش یکنواختی محتوا اس��تفاده کرد . یکنواختی 

توزیع با یکی از دو روش زیر انجام می شود :
الف(یکنواختیمحتوا:

در این روش 30 عدد از قرص یا کپس��ول به طور تصادفی از 
بچ واحد انتخاب شده به صورت سری های 10 تایی مقدار ماده 
مؤثره موجود در تک تک قرص ها و یا کپس��ول ها مطابق روش 
مندرج در فارماکوپه تعیین و شاخص مقبولیت در این سری های 

10 تایی محاسبه می شود .
ب(تغییراتوزنی:

در این روش 30 عدد از قرص یا کپس��ول به طور تصادفی از 
بچ واحد انتخاب ش��ده و تک تک قرص ها یا کپس��ول ها دقیقاً 
توزین ش��ده و به صورت س��ری های 10 تایی مقدار ماده مؤثره 
موج��ود در مقداری از مخل��وط این واحدها مطابق روش مندرج 
در فارماکوپه تعیین شده و از روی وزن مقدار ماده مؤثره در تک 
تک واحدها تعیین و ش��اخص مقبولیت در این س��ری های 10 

تایی محاسبه می شود .
• روشمحاسبهشاخصمقبولیت:

مقدار ش��اخص مقبولیت نیز با استفاده از معادله زیر محاسبه 
می گردد :

AV =   M-X    + KS
ضوابط مندرج در USP 28 برای محاس��به شاخص مقبولیت 
)مقادیر و تعاریف هر یک از متغیر های معادله شاخص مقبولیت 

در جدول زیر نشان داده شده است ( :

ب��رای برقراری یکنواختی محتوا در م��ورد قرص ها ، باید دو 
شرط زیر برقرار باشد :

 )RDS(20 6% < میانگین انحراف معیار -
- مقدار ماده مؤثره نس��بت به ادعای برچسب ، در هیچ کدام 
از 10 واح��د داروئ��ی خ��ارج از محدوده 85% ت��ا 115% ادعای 
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قابل قبول اس��ت و اگر بیش از 7 واحد از محدوده خارج باش��د ، 
سری رد می شود .

تست های کنترل کیفیت بر روی قرص ها بر اساس فارماکوپه 
 )USP(23  و آمریکا  )B.P.(22  انگلیس

1. تس��ت یکنواختی مق��دار ماده مؤث��ره ) یکنواختی وزن و 
یکنواختی خلوص ( 

2. تست قابلیت تجزیه
3. تست قابلیت انحالل

4. تست شکنندگی 

همچنین دو تست سختی و تست ضخامت قرص از تست های 
غیر فارماکوپه ای می باشند که در الزامات فارماکوپه نیست ولی 
تولید کنندگان در فرآیند ساخت برای تولید محصول بهینه ناچار 

به انجام آنها می باشند .

شکل شماره 1: دستگاه پرس قرص ، این دستگاه پرس قرص 
روتار با ظرفیت 10 سنبه می باشد.

  

ش�کلشماره2: دستگاه ساخت ش��کل دارویی قرص ، این 
دس��تگاه مربوط به مراحل مختلف س��اخت شکل دارویی قرص 

می باشد 

                   

  20-Relative Standard Deviation                     23-  Us Pharmacopoeia

21- Disintegration

22-  British Pharmacopoeia

برچسب نباشد .
در کپس��ول ها ، یکنواختی محتوا زمانی برقرار اس��ت که از 
10 واح��د داروئی ، مقدار ماده مؤث��ره 9 عدد در محدوده %85 
تا 115% ادعای برچس��ب باشد و هیچ کدام از 10 واحد داروئی 
خارج از محدوده 75% تا 125% نباشد ، و RSD 10 واحد اولیه 

کمتر از و یا معادل 6% باشد .
در روش جدید مطابق مندرجات USP 28 ، شاخص مقبولیت 
محاسبه می شود که جزئیات مربوطه در جدول شاخص مقبولیت 

آورده شده است .
 در قرص ها و کپسول ها یکنواختی محتوا زمانی برقرار است 
که ش��اخص مقبولیت AV( ( 10 واح��د اول معادل یا کمتر از 
درصد ماکزیمم مقدار قابل قبول %1 < باشد و محتوای هیچ کدام 

از 30 واحد کمتر از L2 *0/01( M-1( و بیشتراز 
L2+1  *0/01 (M(نباش��د . )L1= 15 وL2= 25 در نظ��ر 
گرفته می ش��ود مگر اینکه در مونوگراف عدد دیگری قید شده 
باشد( از آن جایی که جذب دارو از اشکال داروئی جامد به دنبال 
مصرف خوراکی آن ها ، بستگی به رهش ماده داروئی از فرآورده 
مربوط��ه ، انحالل دارو تحت ش��رایط فیزیولوژیک و نفوذپذیری 
دارو از طری��ق مخاط دس��تگاه گوارش دارد و ب��ه علت ماهیت 
حساس دو مرحله اول ، انجام آزمون انحالل در شرایط برون تن 
می تواند جهت پیش بینی عملکرد فرآورده در شرایط درون تن 
روش��ی مناسب باشد ، بر این اساس از آزمون های انحالل برون 
تن جهت بررسی اشکال داروئی جامد به منظور ارزیابی کیفیت 
بچ های مختلف تولید شده ، اطمینان از کارایی محصول نهایی 

و نیز تمایز فرموالسیون خوب از بد استفاده می شود .
مطابق USP28 برای بررس��ی نتایج تس���ت انح���الل برای 
قرص های بدون روکش و کپسول ها مطابق جدول زیر عم�����ل 

می شود :

Q مقدار ماده مؤثره حل ش��ده در هر مونوگراف می باشد . از 
دیگر عوامل مؤثر در اثربخشی داروها اصول مربوط به فرموالسیون 
از جمل��ه ماهیت اکس��پیان های بکار رفته ، درصد فرس��ایش، 
سختی، میانگ�ین وزنی ، زم��ان باز ش��دن و درص��د باز شدن 
می باشد. عواملی مانند فشار کمپرسیون و ماهیت افزودنی های 
بکار رفته روی سختی ق��رص ها مؤثرند .س���ختی قابل قب���ول 
ب��رای قرص ه��ا در محدوده 39/2 تا 98 نیوتن اس��ت و هرچه 
س��ختی قرص بیشتر باشد بهتر اس��ت به شرطی که روی زمان 
دزنتگراسیون21  و انحالل تأثیر نا مطلوب نداشته باشد و درصد 

فرسایش مطلوب برای قرص ها کمتر از 1% می باشد .
در کپس��ول های ژالتینی سخت برای پذیرش سری ساخت، 
باید انحراف از وزن میانگین کمتر یا مس��اوی 10% باش��د . اگر 
وزن یکی از کپس��ول ها انحراف بیش��تری از 10% داشته باشد ، 
بایس��تی محت��ویات تک تک کپس����ول ها به دق��ت خالی و 
پوک��ه های خالی توزین ش��ده و وزن محتوی��ات از تفاضل وزن 
کپس��ول ها و پوکه های خالی به دس��ت آید . در این مرحله اگر 
کمتر از 2 واحد از محدوده مورد نظر خارج باشد ، سری تولیدی 
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شکلشماره3: دستگاه سنجش زمان باز شدن، برای بررسی زمان باز شدن یک دارو در شرایط معدی یا روده
 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

شکلشماره4: دستگاه سنجش فرس�ایش ، برای بررسی میزان فرسایش قرص ها در اثر عوامل  فی��زیکی 
مورد است�فاده قرار می گیرد.

 
شکلشماره5: دستگاه دیسولوشن ، برای اندازه گیری رهاسازی دارو در طول زمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 
شکلشماره6: دستگاه سختی سنج ، این دستگاه برای سنجش سختی قرص پرس شده مورد استفاده قرار می گیرد.

Reference :
1. The United states pharmacopeia (USP28), (2004). 28th ed. United states pharmacopeia convention Inc., 2505-2508 and 2412 
2. Aulton M.E., 2001, pharmaceutics, the science of dosage form design, 2nd Edition, solid Dosage forms.
3. Lippincott Williams & Wilkins, 2005, Remington the science and practice of pharmacy, 21st Edition, volume 1, pages 889-890
4. www.pua.edu.eg/PUA site/Microsoft-word-Lecture-7.Pdf-Quality control (Q.C.) tests for tablets
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تضمین کیفیت در تحقیقات :
تلفیق ISO9001:2000  و سیستم

GMP مدیریت کیفیت 
در واحد تحقیق، توسعه و نوآوری مراکز دارویی

)قسمت اول(

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

• خالصه
هیچ سیستم کیفیت جهانی یا استاندارد شده ای برای بررسی 
رجح��ان یک مرکز تحقیقاتی وجود ن��دارد. در دنیای امروز که 
تغییرات به سرعت روی می دهند و بهره وری باال و بهبود مستمر 
از نکات ضروری هس��تند، نمی توان تنها به دانش و  صالحیت 
بسنده نمود. هدف این تحقیق تشخیص تاثیر بکارگیری استاندارد 
ISO9001:2000 در یک مرکز تحقیقات دانشگاهی اختصاص 
یافته به صنایع دارویی اس��ت ک��ه به اختصار R+D+I )تحقیق، 

توسعه و نوآوری( خوانده خواهد شد.
در مقال��ه مراح��ل دنب��ال ش��ده ب��رای اج��رای سیس��تم 
ISO9001:2000 ک��ه بص��ورت تلفیق��ی از سیس��تم قبلی 
روش��های بهینه تولید )1GMP ( می باشد، تشریح شده است. 
در نتیجه اجرای ISO9001:2000  مرکز تحقیقات بطور قابل 
توجهی پیشرفت داشته است. از جمله اینکه خطاهای کمتری در 
مستندس��ازی پروژه ها، بهبود در دستیابی به رضایت مشتریان 
و اجرای موثر برنامه های دوره ای مانند کالیبراس��یون، اقدامات 

پیشگیرانه و سرمایه گذاری ها مشاهده می شود.
بطور کلی اجرای ISO9001:2000  برای سازمانها سودمند 

خواهد بود و می تواند برای دیگر مراکز نیز اجرا گردد.
کلید واژه ها: ISO9001:2000  ، کیفیت، دانشگاه، تحقیق، 

GMP، گواهینامه

• مقدمه
عوامل حیاتی که تعیین کننده رشد اقتصادی، اعتبار و رقابت 

پذی��ری در یک مرک��ز تحقیقاتی می باش��د، صالحیت علمی- 
تکنیکی، توس��عه تکنولوژیکی و نوآوری می باش��د. این عوامل 
برای بقاء یک مرکز دانشگاهی که در رقابت با بازار جهانی رو به 

گسترش است ضروری می باشد.
تقاضاهای زیادی برای اعتبارگیری فعالیتهای تحقیقاتی وجود 
دارد. در مراکز دانش��گاهی، مدیریت کیفیت موضوعی است که 
مورد غفلت واقع ش��ده است و در برخی موارد بعنوان مانعی در 
پیش��رفت پنداشته می ش��ود. در حالیکه سیستم کیفیت برای 
توس��عه و تولید محصوالت داروی��ی و دیگر مواد مربوطه الزامی 
است و از اینرو سیستمهای مدیریت کیفیت ویژه ای ایجاد شده 
است. اجرای استانداردهای کیفیت در آزمایشگاههای تحقیقات 
دارویی، کیفیت و درستی داده ها و محصوالت و وسایل را تضمین 
خواهد کرد و این در حالی است که یک اطمینان دوجانبه را در 
بین تمامی بخشهای مربوطه ایجاد می نماید. مگر اینکه مدیریت 
ب��ا وجود ی��ک برنامه ویژه تضمین کیفیت برای هر سیس��تم با 
مش��کل مواجه شود. لذا باید اکثر مراکز ISO9001:2000  را 
به دلیل کاربرد جامع آن انتخاب نمایند. اس��پانیا اس��تانداردی 
)UNE166.000( برای تایید سیستم مدیریت R+D+I ایجاد 
نموده اس��ت. هدف اصلی این اس��تاندارد ایجاد اس��تانداردهای 
اروپای��ی برای تس��هیل گواهینامه های کیفی اس��ت که بخوبی 

مدیریت برتر را در یک مرکز تحقیقاتی شناسایی نماید.
پیاده سازی استراتژی های حل مساله در حین توسعه پروژه 
بای��د از طرق مختلف صورت پذیرد. بعنوان مثال باید مخاطرات 
ناشی از نتایج ناتمام را کاهش داده، کنترل را بهبود بخشد و یا 
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زمان پروژه را کاهش دهد و نیز بازرس��ی های داخلی و خارجی 
فرآیند را ساده سازد.

چنین کاری می تواند هم از دید اقتصادی و هم از دید مدیریتی 
مفید باش��د. از دیدگاه کاربردی، دلیل اصلی س��رویس توس��عه 
داروییSDM(2( برداش��تن گام���هایی در راستای گواهی های 
ISO9001:2000:2000 منتج به تشخیص کیفیت فعالیتهای 
تحقیق و توسعه ای خواهد شد. این مساله از اینرو سودمند خواهد 
بود که ما قادر به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در ساختار 
مدیری��ت کیفیت موجود و پروژه های دیگر بصورت یک مس��یر 

مفید و قابل انعطاف خواهیم بود.
این مطلب جدید به فرآیند پیاده سازی یک سیستم مدیریت 
  ISO9001:2000 کیفیت اش��اره دارد که بر مبنای استاندارد
بنا نهاده شده اس��ت و یک اجرای آزمایشی دانشگاهی مشخص 
نم��ود که در تحقیقات، طراحی و توس��عه داروی��ی، %50 منابع 
ص��رف فعالیته��ای آموزش��ی و %50 دیگر آن ص��رف تحقیق و 

توس�عه می گردد.
پ��س از کس��ب گواهینام��ه  ISO9001:2000 مرکز بطور 
مشخصی ارتقاء می یابد. بصورتیکه در آن منطقه، ارتباطات بین 
کارمندان، برآورد رضایتمندی مشتریان، مدیریت و سازماندهی 
پروژه ها و دستیابی به اهداف بهبود می یابد. تا قبل از این تحقیق، 

مطالعه مشابهی در این خصوصص صورت نگرفته بود.

• روشها
تش��خیص اولی��ه و انتخ��اب راه ح��ل: یکپارچگی سیس��تم 
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در ادامه یک مطالعه . بود بهم پیوسته شد GMPبا سیستم کیفیت قبلی که بر پایه  ISO9001:2000سیستم 
، که در آن چندین مفهوم بعنوان موارد قابل توجه مشخص گردیـد، الزم  GMPپیشین در خصوص پیاده سازي 
  )1جدول . (تهیه شود ISO9001:2000راي بود که یک راهنما براي اج

به کسـب گواهینامـه   که در نهایت منجر  ،)2جدول ( می باشدمرحله بعدي شامل مرحله مطالعه و برنامه ریزي 
ISO9001:2000 در این زمان الزم است که یک تنظیم صحیح بین هردو استاندارد به منظور بهبود . می شود

  .انجام گردد سیستم بعنوان یک سیستم جامع و کلی

ISO9001:2000قاط آغازین قبل از پیاده سازي نتحلیل : 1جدول 
تحلیل نقاط آغازین

منابع مورد نظر براي تغییر :مواردي که باید تغییر نمایند
بسیاري از وظایف   حذفداعات و حتی نتایج بدون مصرف اولیه،بحتی در وظایف تحقیقی، ا

  .ام شودعادي بوده و باید بصورت رسمی انج
شامل وظایفی که بصورت سنتی حتی در موارد غیر ضروري، توجیه شده اند و کیفیتی  این امر

.را براي پروژه و یا مرکز ایجاد نمی نمایند نیز می باشد

:نیاز به تغییرات سازمانی مانند
استانداردسازي روشها.1
حذف وظایف اضافه.2

آموزش کارکنان ادراك فرصتها براي بهبود بخشهاي دایر و پیشنهاد
عدم تبادل اطالعات بین پرسنل در خصوص 

انحرافات و یا بهبودهاي مشاهده شده
 به منظور آموزش زبان کیفیت: ایجاد فرهنگ کیفیت، بصورت مستقل از واحد تضمین کیفیت

  بهبود جریان اطالعات در بین پرسنل مرکزو 
پافشاري بر روي مسئولیتهاي حرفه اي هر فرد

هنگ کیفیتعدم وجود فر

این سیستم به افراد باید بصورتی  معرفی. دستیابی به گواهینامه ضروري می باشدبراي افراد، 
  .ره آنها خللی وارد نسازدمباشد که در کار روز

در فرآیند  ISOمعرفی تدریجی رویه هاي 
کاري

  
ISO 9001:2000مراحل پیاده سازي : 2جدول 

ISO 9001:2000مرحله اجراي 

GMPدر مقایسه با  ISO 9001:2000لزامات ا تحلیل.1
ISO 9001:2000آگاهی و آموزش پرسنل در خصوص اصول جدید .2
ISO 9001:2000مشخص از قوانین یک رویه ثبت و اجراي .3
دستورالعملهاي کیفی-
  ISOرویه هاي مختص -
ه ریزي استراتژیک کیفی با تمرکز بر بهبود مستمرمبازرسی داخلی و برنا.4
ISO 9001:2000قبل از اقدام به دریافت گواهینامه بازرسی خارجی .5
ISO 9001:2000 نامهگواهی.6

  
                   

2-   Service of Development of Medicines
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 .GMP با سیستم کیفیت ISO9001:2000
سیس��تم ISO9001:2000 با سیستم کیفیت قبلی که بر 
پایه GMP بود بهم پیوس��ته شد. در ادامه یک مطالعه پیشین 
در خصوص پیاده سازی GMP، که در آن چندین مفهوم بعنوان 
موارد قابل توجه مش��خص گردید، الزم بود که یک راهنما برای 

اجرای ISO9001:2000  تهیه شود. )جدول 1(
مرحل��ه بعدی ش�����امل مرحل��ه مطالع�����ه و برنامه ریزی 
می باش��د )جدول 2(، که در نهایت منجر به کس��ب گواهینامه 
ISO9001:2000  می ش��ود. در این زمان الزم است که یک 
تنظیم صحیح بین هردو استاندارد به منظور بهبود سیستم بعنوان 

یک سیستم جامع و کلی انجام گردد.

ISO9001:2000پیادهسازی •
در ای��ن بخش به بحث درخصوص موض��وع اصلی هر مرحله 
مش��خص شده در جدول 2 می پردازیم که بر قسمتهایی تاکید 
دارد که در حین مرحله اول پیاده سازی پیدا نشده بود و آنهایی 
که در حین بازرسی قبل از دریافت گواهینامه پدیدار شده اند.
• دورهالزام�اتISO9001:2000وتحلی�لمفاهیم

GMPمتفاوتمربوطبهقوانین
عوام��ل اصلی ISO9001:2000  ک��ه کامل کننده قوانین 
GMP )اجرا ش��ده در SDM( می باش��د، در ج��دول 3 آمده 
اس��ت. همچنی��ن در جدول 3 مقایس��ه ای بی��ن الزامات اصلی 
ISO9001:2000  و سیس��تم GMP صورت گرفته اس��ت. 
آخرین س��تون نشانگر ارزش افزوده ای اس��ت که پس از پیاده 

سازیISO9001:2000   بدست خواهد آمد.

• آگاهیکارمندانوآموزش
جلس��ات آموزش��ی بر بحث و به اش��تراک گذاش��تن ایده ها 
متمرکز می باشد. در این مرحله، ساختار سازمانی مرکز مجدداً 
تعریف شده و شرح مشاغل مورد تجدید نظر قرار می گیرد.تغییر 
دیگری که برنامه ریزی ش��ده بود، تعیین دو نفر برای هدایت و 
رهبری واحد بود و یک ش��غل جدیدی تحت عنوان سرپرس��ت 

پروژه ایجاد گردید.

ISO9001:2000ایجادمستنداتویژه •
مراحل مستندسازی در این بخش با جزئیات آمده است زیرا 

آنها  از جمله مهمترین مفاهیم می باشد.

• نقشهبرداریفرآیند
از جمله مسائل مهم مد نظر قراردادن دلیل وجودی یک مرکز 

تحقیقاتی است: هدف تسهیل تحقیق و توسعه می باشد. 
نقش��ه برداری فرآیند یک مرکز تحقیقاتی بسیار مشکل است 
زیرا پروژه ها به س��مت از هم گس��یختگی می روند فلذا فرموله 
کردن یک سیس��تم کلی دشوار است. بهرحال ما برای دستیابی 
به آن باید هدایت ش��ویم: در همان نقش��ه انواع مختلف فرآیند 
به گروههای استراتژیک، کلیدی و یا فرآیندهای پشتیبان طبقه 
  ISO9001:2000 7 بندی می شوند. عالوه بر آن تکمیل بخش

مفید بوده و مفاهیم آن بر اس��اس مفاهیم دقیق SDM منطبق 
شد. 

• سیاستهایکیفی
اگر سیاستهای کیفی دارای ساختار خوب و مستندات شفافی 
نباش��ند، توس��ط کارمندان درک نش��ده و در نهایت به اجرا در 
نمی آیند. سیاس��ت کیفی مجدداً طراحی ش��ده تا ش��امل بند 
ارجاع به مش��تری باش��د. در نتیجه این سیاس��ت جدید کیفی، 
اهداف کیفی پیش نویس شدند. جدولی برای شاخصهای کیفی 
طراحی ش��د تا سیاس��تهای کیفی مرتب بازرسی شود. برخی از 
این ش��اخصهای کیفی موجود در این ج��دول امتیازی باالتر از 
8 از 10 در رضایتمن��دی مش����تریان بدس��ت آوردند. از جمله 
این ش��اخ��صها می توان به موارد ذیل اش��اره نمود: تعدادی از 
فعالیتهای اجراشده به منظور بهبود مدیریت الکترونیک مستندات 
و تعداد جلس��ات برگزار ش��ده مربوط به باحث کیفی و تسهیل 

ارتباط بین پرسنل.

• کتابراهنمایکیفیت
بر اس��اسISO9001:2000 ، کت��اب راهنمای کیفیت یک 
سند پایه است که بصورت کلی به سیستم مدیریت کیفیت یک 
سازمان اشاره دارد. دریک دوره اجرایی، چندین نسخه از راهنمای 
کیفیت نوش��ته می شود. ساختار اصلی تمام آنها دارای 8 بخش 
اس��تاندارد است. هر بخش مفاهیم مختلفی از SDM را تشریح 
نموده و بس��یاری از فعالیتهای مورد نیاز ISO9001:2000  با 

هدف تسهیل بازرسی مشخص شده اند.
ادامه دارد...

تلفیقسیس�تمISO9001:2000وسیس�تم
GMPمیتواندارزشافزودههایشایانتوجهی

درمراکزتحقیقاتیداروییایجادنماید.
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Ref: Fa`bregas-Ferna´ndez; Anna, Garcı´a-Montoya; Encarna, Pe´rez-Lozano; Pilar, November 2009, Quality assurance in research: 
incorporating ISO9001:2000 into a GMP quality management system in a pharmaceutical R+D+I center, Accreditation and Quality 
Assurance, www.SpringerLink.com                   

3-   Not applicable

4- Site moster file

5- Standard operating proseduren(sops)

ت
فی

كی
ن 

می
ض

ت

ت
فی

كی
ن 

می
ض

ت

بهبود دانش و درگیري هدایتگر در 
خصوص چگونگی عملکرد سازمان 

بصورت جامع
NA NA

گزارشات بازبینی هاي 
مدیریت

بازبینی توسط مدیریت

. 2بخش  6بخش 
تعییین اثربخشی فعالیتهاي آموزشی به 
مدیریت منابع آموزشی کمک نموده و 
فعالیتهاي آموزشی را با نیازهاي واقعی 
منطبق می سازد

مدارك آموزش
پرسنل باید بدرستی 
تحت آموزش قرار 

گیرند

ارزیابی فعالیتهاي 
آموزشی

ارزیابی اثربخشی فعالیتهاي 
آموزشی اجرا شده

7بخش  7بخش 

ارتباط موثر با مشتریان براي آگاهی از 
وضعیت وضعیت پروژه هاي قراردادي و 
تعیین سطح رضایتمندي آنها حاي در 

زمان عدم وجود شکایت

توافقات کیفی و 
شکایات

ارتباط با مشتریان 
ورتی الزم تنها در ص

است که تولید و آنالیز 
قراردادي وجود داشته 
باشد و یا در زمان 
وجود شکایات

بررسی رضایتمندي 
مشتریان

ارتباط موثر با مشتریان براي 
اطالع از وضعیت پروژه هاي 
قراردادي و تعیین سطح 
رضایتمندي آنها

9بخش  8بخش 
NA گزارشات بازرسی خود بازرسی گزارشات بازرسی خود بازرسی

بازبینی هاي دوره اي رویه ها به منظور 
.ارزیابی شاخصهاي کیفی اجرا می شوند NA NA

مستندات شاخصهاي 
کیفی

شاخصهاي کیفی به منظور 
ردیابی بهبود مستمر

برقراري اقدامات پیشگیرانه براي 
جلوگیري از عدم تطابقهاي بالقوه و 

افزایش بهبود مستمر
NA

د عدم تطابق ها بای
ثبت شده و برطرف 

.شوند
اقدامات پیگیري ناشی 
از خود بازرسی ها 
متمرکز بر محصول و 
محیط بهره ور آن می 

.باشد

SOP  براي پیگیري
گزارشات عدم تطابق 
مدیریت کیفیت

سیستم طراحی شده براي 
  . عدم تطابقمدیریت 

  .وجود اقدامات اصالحی
پیگیري و اقدامات اندازه گیري 

ي سازمان بر تمامی قسمتها
.تمرکز دارد

ISO9001:2000و  GMPمقایسه بین الزامات : 3جدول 

ارزشهاي افزوده توسط
ISO 9001:2000

GMP ISO 9001:2000

هدف اصلی دستیابی به کیفیتی خاص بوده تا 
.ایمین مصرف کننده تضمین گردد

هدف اصلی دستیابی به حداکثر رضایتمندي مشتریان 
.است

مستندات الزامات مستندات الزامات
4بخش  4بخش 

تفکر و عمل بر مبناي فرآیند موانع بین 
بخشها و جریان ارتقاء بخشها را حذف 

.می نماید
NA1 NA نقشه فرآیند مشخص نمودن فرآیند سازمان

مدیریت کیفیت بصورت عمومی بوده و 
      در دسترس کلیه افراد در سازمان

می باشد

پرونده اصلی محل 
(SMF2)

وجود مستندات 
وط بهمرب

پرونده اصلی محل
دستورالعملهاي کیفی

وجود یک دستورالعمل کیفی 
براي تشریح کل سیستم

NA SOPs

کلیه فعالیتها باید بر 
اساس رویه هاي 
عملکرد استاندارد 
(SOPs) مستند  
شوند

رویه هاي
ISO 9001

نیاز به رویه هاي مکتوب براي 
اجراي الزامات اصلی استاندارد

SOPs
لعمل هایی الزاماً باید دستورا

براي برنامه ریزي، اجرا و فرآیند 
.کنترل وجود داشته باشند

الگوهاي ثبت داده

باید مستنداتی در 
خصوص ثبت کلیه 
داده هاي ایجاد شده 
وجود داشته باشد

الگوهاي ثبت داده
باید مستنداتی براي ثبت کلیه 
داده هاي ایجاد شده وجود 

.داشته باشد

5بخش 

همکاري تمامی گروههاي کاري در 
برقراري و دستیابی به اهداف عمومی و 

یا ویژه
NA NA هدف و سیاست کیفی

تشکیالت برقرار شده توسط 
مدیریت در خصوص سیاستهاي 
کیفی و اهداف باید بصورت 
.دوره اي چک شود

                                                          
1 Not Applicable )قابل اطالق نیست(
2 SITE MASTER FILE
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برگردان به فارسی: دكتر مهدی چراغچی باشی
دستیار تخصصی بهداشت و بیماریهای پرندگان، دانشگاه تهران 
) عضو بخش علمی كیمیا پخش فام(
cheraghchi@kimiafaamgroup.com

آرتیشو
 دارویی از دل طبیعت

• مقدمه:
مقاومت روز افزون استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان داروی 
پیشگیری به صورت مکمل غذایی در جیره حیوانات، سبب شده 
تا تحقیقات بر روی راه کار های جایگزین متمرکز شوند. در حال 
حاضر اس��تفاده اندک از آنتی بیوتیک ها در جیره حیوانات و به 
منظور افزایش س��المت و عملکرد طیور مرس��وم است. برخی از 
الیگو س��اکارید های جیره همچون اینولی��ن و الیگوفروکتوز به 
عن��وان پربی���وتی��ک در نظر گرفته می ش��وند و به ع���نوان 
جایگزین های آنتی بیوتیک مطرح هس��تند. این مواد توس��ط 
آنزیم های موجود در دستگاه گوارش مهره داران)خصوصا طیور( 
قابل هضم نبوده و به راحتی در دس��ترس میکروفلور دس��تگاه 
گوارش قرار می گیرند.  اینولین و الیگوفروکتوز به صورت طبیعی 
در چندین گیاه و میوه مختلف مانند گیاه آرتیشو، کاسنی، پیاز، 
س��یر، موز و ... وجود دارند. آرتیش��و  گیاهی است که به عنوان 

منبع کربوهیدرات می تواند مورد مصرف قرار گیرد.
فروکتو الیگوس��اکارید)FOS( و اینولین از زنجیره های کوتاه 
مولکول فروکتوز حاصل ش��ده ان��د. FOS و اینولین می توانند 
ب��ه عن��وان غذا در نظر گرفته ش��وند و می��زان بیفیدوباکتر ها، 
الکتوباسیلوس ها و برخی باکتری های تولید کننده بوتیرات را 
در کول��ون ها که محل تجم��ع باکتری های مضر همچون گروه 
کلستردیا ها می باشند را تولید نمایند. استفاده از FOS و اینولین 
مزایای دیگری همچون افزایش تولید اس��ید های چرب مفید با 
زنجیره کوتاه همچون بوتیرات، افزایش جذب کلس��یم و منیزیم  
 Chen و Yusrizal و بهبود حذف مواد توکسیک را دارند. اخیرا
بیان داشتند که تغذیه با FOS و اینولین سبب بهبود وزن گیری 
و ضریب تبدیل غذایی در مرغان گوش��تی می ش��ود. Chen و 
همکاران گزارش کردند که  FOS و اینولین سبب افزایش تولید 
تخم مرغ و ضریب تبدیل غذایی بدون آسیب رسانی به کیفیت 
 Chen تخم مرغ ، در مرغان تخم گذار شده است. عالوه بر آن

گزارش کرد که FOS و اینولین س��بب سالمت پرنده و افزایش 
کیفیت پوسته تخم مرغ می شود.

Artichokeگیاه •
کنگر فرنگی)آرتیش��و( گیاهی خاردار و چند ساله است که به 
صورت بومی در نواحی جنوب اروپا و مدیترانه یافت می شود. گیاه 
در ایران به نام های کنگر فرنگی، آرتیشو، ارده شاهی، انگنار و ... 
 )Asteraceae( معروف می باش��د. این گیاه از خانوادۀ کاسنی
اس��ت. منش��ا اصلی این گیاه ناشناخته است ولی تصور می شود 
کش��ور مغرب)شمال افریقا( خاس��تگاه اصلی این گیاه باشد. نام 
Artichoke از واژه عربی "الخرش��وف" بر گرفته ش��ده اس��ت. 
"الخرش��وف" در عربی تغییر یافته لغت"ارضی ش��وکی" به معنی 
گیاه خار دار زمینی می باشد. رومی ها در حدود 2000 سال پیش 
این گیاه را پرورش می دادند و به عنوان سبزی در ساالد استفاده 
می کردند. در جزیره سیس��یل در زمان تمدن یونانی ها این گیاه 

کشت می شده و از آن به عنوان غذا استفاده می شد.

گی�اه ش�یمیایی •ترکیب�ات
آرتیشو:

تجزیه شیمیایی برگ های 
گیاه آرتیش��و در جدول زیر 

آورده شده است.

ی
اه

گی
ی 

ها
رو

دا



KIMIAFAAM

 1
3 

ره
شما

    
    

   9
0 

 -
ن 

ستا
زم

• ترکیباتگیاهآرتیشو:
ارزش غذایی در هر 100 گرم 

53کیلوکالری انرژی    
10/51 گرم کربوهیدرات   
0/99 گرم قند    
5/4 گرم فیبر    

0/34 گرم چربی    
2/89 گرم پروتئین    

0/05 میلی گرم تیامین    
0/089 میلی گرم ریبوفالوین    
0/111 میلی گرم نیاسین    
0/240 میلی گرم اسید پانتوتنیک   
0/081 میلی گرم پیریدوکسین   

89 میکرو گرم اسید فولیک   
7/4 میلی گرم اسید اسکوربیک   
21 میلی گرم کلسیم    

0/61 میلی گرم آهن    
42 میلی گرم منیزیوم    
73 میلی گرم فسفر     

276 میلی گرم پتاسیم    
0/4 میلی گرم روی     

ترکیب ش��یمیایی گیاه آرتیش��و عبارت اس��ت از : ساپونین، 
اینولین، س��ینارین، س��ینا روپکتین ، قنده��ا، آنزیمها، کافئیک 
اس��ید، اوژنول و ...که در زیر به بررس��ی مختصر برخی از آن ها 

خواهیم پرداخت.
-س�اپونین:جزء خانواده گلیکوزیدها بوده و دارای قس��مت 
قندی و غیر قندی می باشد.این گونه مواد دارای خاصیت صابون 
مانند می باشند و اثرات ضد میکروبی آن اثبات شده است. این 
ترکیب با فنل، پروتئین و اس��ترول )مواد اصلی تش��کیل دهنده 
دیواره سلولی( پیوند خورده  و اثر میکروب زدایی خود را اعمال 

می کند.
-اینولین:فیبر تغذیه ای محلول در آب بوده و باعث عدم هضم 
و جذب در روده کوچک شده  و تخمیر در کولون بوسیله باکتری 
های مفید را سبب می شود. همچنین این ماده با اثر پربیوتیکی 
خود س��بب  بهبود عملکرد دس��تگاه گوارش و سیستم ایمنی، 
افزایش جذب کلسیم و منیزیم می شود. برخی از الیگو ساکارید 
ه��ای جیره همچون اینولین و الیگوفروکتوز به عنوان پربیوتیک 
در نظر گرفته می شوند و به عنوان جایگزین های آنتی بیوتیک 
مطرح اند. اینولین و الیگوفروکتوز به صورت طبیعی در چندین 
گیاه و میوه مختلف مانند گیاه آرتیشو، کاسنی، پیاز، سیر، موز و 
 )FOS(وجود دارند. فروکتو الیگوس����اکارید ...
و اینولی��ن از زنجی��ره های کوت��اه مولکول 
فروکت��وز حاصل ش��ده ان��د. FOS و 
اینولی��ن م��ی توانند ب��ه عنوان غذا 
در نظر گرفته ش��وند و م�����یزان 

بیفی����دوباکت���رها،  
الکتو  باسی�لوس ها و برخ������ی 
باکت���ری ه��ای تولی��د کنن��ده 
بوتی���رات در کولون ها که محل 
تجم��ع باکتری ه��ای مضر همچون 
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آرتیشو
 دارویی از دل طبیعت

 FOS گروه کلس��تردیا ها می باشند، را تولید نمایند. استفاده از
و اینولین مزایای دیگری همچون افزایش تولید اسید های چرب 
مفید با زنجیره کوتاه همچون بوتیرات، افزایش جذب کلس��یم و 
منیزی��م  و بهب��ود حذف مواد توکس��یک را دارند. محققان بیان 
داش��تند که تغذیه با FOS و اینولین سبب بهبود وزن گیری و 
ضریب تبدیل غذایی در مرغان گوشتی می شود. FOS و اینولین 
سبب افزایش تولید تخم مرغ و ضریب تبدیل غذایی بدون آسیب 
رسانی به کیفیت تخم مرغ، در مرغان تخم گذار شده است. عالوه 
بر آن FOS و اینولین س��بب س��المت پرنده و افزایش کیفیت 

پوسته تخم مرغ می شود.
-س�ینارین: به عنوان م��اده choleretic و افزایش دهنده 
ترش��حات صفراوی است. سینارین کلسترول را از طریق افزایش 
دفع صفراوی اس��ترول ها و نیز با افزایش ترش��ح و تخلیه صفرا 
کاهش می دهد. س��ینارین به عنوان عامل اصلی اثرات آرتیش��و 

شناخته شده است.
-اسیدهایگیاهی:

برخی از اس��ید های گیاهی برای اعمال حیاتی گیاه و برخی 
برای مبارزه با باکتری ها ضروری می باشند. این مواد دارای اثرات 
انرژی زا و تقویت کننده سیستم ایمنی بوده  و سبب مقاومت در 

مقابل بسیاری از بیماری ها می شوند.
-فالونوئیدها:

فالونوئید ها به گروهی ازترکیبات با  رنگ های کرم تا زرد تیره 
حتی رنگ قرمز و آبی گفته می ش��ود که در چربی ها محلول و 

پایدار بوده و نقش تشدید کننده اثر دارو را دارند.

•کاربردهایگیاهکنگرفرنگی)آرتیشو(:
1-تهیهغذا:

غنچه این گیاه خوراکی است و بیشتر به صورت آب پز مصرف 
می ش��ود که بعد از کندن برگ ها نمای��ان می گردد. همچنین، 
در ایتالی��ا، این گیاه س��بزی اصلی پیت��زای چهارفصل در فصل 

بهار است.
2-چایونوشیدنی:

از گیاه آرتیشو همچنین می توان به عنوان چای گیاهی استفاده 
نمود. استفاده از این گیاه در برخی از مناطق دنیا همچون ویتنام 
به گونه ای است که آن را به صورت محصول تجاری چای در آورده 
است. در کشور های همچون سوئیس و ایتالیا از این گیاه به همراه 

سایر میوه جات در نوشیدنی های خود استفاده می کنند.
3-کاربردهایدرمانی:

ظرفیت آنتی اکس��یدانی گل گیاه آرتیش��و یکی از قوی ترین 
انواع در بین خانواده گیاهان می باش��د. حضورمادهسینارین
درگیاهس�ببافزایشترش�حاتصفراویمیشود.ماده
س�ینارینعمدتادربرگهایگیاهیافتمیش�ود و حتی 
برگ های خش��ک شده و یا در معرض بخار قرار گرفته گیاه نیز 
چنی��ن خاصیتی را دارا می باش��ند.این ترکیب ب��ا مه�ار کردن 
گیرنده های چش������ایی سبب می شود که مزه آب و یا سایر 

مواد غذایی شیرین به نظر برسد.
خاصی�تمدربودنگی�اهیکیدیگرازاث�راتدرمانی
محس�وبمیش�ودکهبههضمغذا،افزای���شکارایی
س�لولهایکبدیوکیس�هصف�راکمکم�ینماید. این 
گیاه همچنین س��بب بهبود نس��بت لیپوپروتئین با دانسیته باال 
ب��ه لیپوپروتئین با دانس��یته کم)HDL/LDL( می ش��ود. این 
کاهش س��طح کلس��ترول خون سبب کاهش ریس����ک ابتال به 
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آرترواس�����کلروزیس و بیماری های قلبی می ش��ود. همچنین 
 HMG-CoA reductase عص��اره آبی گی��اه با مهار آنزی��م
)یکی از آنزیم های دخیل در تولید کلس��ترول( س��بب کاهش 
کلس��ترول خون می ش��ود. عالوه بر این سایر مواد فعال زیستی 
گیاه آرتیش��و همچون apigeninn و luteolin سبب تکثیر 
انتخاب��ی باکت��ری های جنس بیفیدوباکتر در دس��تگاه گوارش 
)جزء باکتری های مفید روده( می گردد. ثابت ش��ده که عصاره 
برگ های گیاه آرتیشو سبب بهبود مبتالیان به بیماری تنفسی 

و سندرم روده تحریک پذیر می شود.
4-استفادهازگیاهکنگرفرنگی)آرتیشو(درطیور:

بر اساس مطالعات استفاده از گیاه آرتیشو سبب بهبود کارایی 
کبد و کلیه می ش��ود و این موضوع زمانی که حیوان در معرض 
اس��ترس باشد بیش��تر نمود پیدا می کند. عصاره محلول در آب 
گیاه آرتیشو سبب کاهش رشد اکراتوکسین A و تغییرات ناشی 
از آن در بدن می شود امروزه بر این باورند که گیاه آرتیشو سبب 
تاثیرات مفیدی در طیور می شود، به عنوان مثال اثبات شده گیاه 
آرتیش��و سبب تقویت عملکرد کبد و کلیه خصوصا در در مواقع 
اس��ترس متابولیک می ش��ود. در تحقیقات صورت گرفته نشان 
داده شد که عصاره محلول گیاه در آب، توانسته است تاحدودی 
تاثیرات منفی اکراتوکسین را کنترل نماید. با توجه به محدودیت 
های استفاده از آنتی بیوتیک ها امروزه سعی شده تا از راه های 
جایگزین استفاده شود. بنابراین عصاره آرتیش�����و می تواند به 
عنوان راه کار جایگزین برای تنظیم میکروفلور دس��تگاه گوارش 
باش��د. نشان داده شده محتوی فنلی گیاه با دوز 12 گرم در هر 
کیلوگرم ماده خش��ک، می تواند به عنوان یک آنتی اکس��یدان 
طبیعی عمل نماید. به علت خاصیت افزایش ترش��حات صفراوی 
توس��ط برگ های گیاه آرتیش��و، این ماده به عنوان عاملی برای 

تنظیم فلور باکتریایی روده مطرح می باشد.
عصاره برگ های گیاه آرتیش��و به طور س��نتی برای یرقان و 
نارسایی کبدی استفاده شده و به عنوان ماده بی ضرر برای کاهش 

کلسترول استفاده می شود.
عالوه بر اثرات درمانی ذکر ش��ده برای گیاه آرتیش��و، مزایای 
استفاده از اجزای محصوالت جانبی نیز مورد بررسی قرار گرفته 
و تحقیقات نش��ان دادند که می توان از علوفه سبز گیاه آرتیشو 
ب��ه عنوان جزئی از جیره اس��تفاده نمود. بیان ش��ده محتویات 
غذایی و میزان انرژی س��یلوی حاصله از گیاه آرتیش��و، با سایر 
گیاهان مشابه برابری می کند. عصاره برگ های گیاه آرتیشو از 
مدت ها پیش برای درمان مش��کالت گوارش��ی استفاده می شد 
زی��را خاصیت ضد باکتریای قوی بر روی باکتری های دس��تگاه 
گوارش به واس��طه افزایش ترشحات صفراوی دارد. گزارش شده 
افزایش ترشحات صفراوی در نتیجه حضور پلی فنل ها در گیاه 
آرتیش��و بوده که س��بب افزایش قدرت امولسیفای کردن چربی 
و در نتیج��ه هضم بهتر چربی ها و در نهایت بهبود اس��تفاده از 
منابع انرژی می گردد. چربی ها به واس��طه همکاری ترش��حات 
صف��راوی و لیپاز هضم می گردند. هر گونه اختالل در هر کدام 
از این اجزا س��بب اختالل درهضم چرب�ی ها و عدم اس��تفاده از 
م����نابع چربی می ش��ود. نتایج بسیاری از تحقیقات بیان می 
دارند کهفعالیتآنزیملیپازدرطیورطی6روزاولپساز
هچپایینبودهتااینکه21روزگیبهسطحطبیعیخود
میرسد.همچنینبیانشدهکهمیزانترشحاتصفراوی
جوجهها)باسنکمتراز3هفته(برایهضمچربیهاکافی
نمیباشد. تکامل دستگاه گوارش در جوجه های تفریخ شده و 

افزای��ش تولید انرژی متابولیکی  از مواد غذایی به همراه افزایش 
سن، در نتیجه استفاده بهینه از چربی ها می باشد.

در مطالعه ای دیگر که به منظور تاثیر گیاه آرتیشو بر عملکرد 
و مشخصات کیفی تخم مرغ در طیور  تخم گذار تجاری در حضور 
یا فقدان مکمل ماش��ک 5 و 10% صورت گرفت بیان گردید که 
وزن گروه دریافت کننده %10 ماشک به عالوه 10% گیاه آرتیشو 
4/36 تا 10/09% کمتر از سایر گروه ها بود، اگر چه ضریب تبدیل 
غذایی در این گروه افزایش یافته بود و نتیجه گیری شد که  اضافه 
کردن گیاه آرتیش��و در حضور و یا فقدان ماش��ک اثر زیان آوری 

بر طیور نداشته است.
نتایج تحقیقات Abdo وهمکاران در س��ال 2007 نشان داد 
کهاضافهکردنگیاهآرتیشوبهجیرهآغازین)starter(و
میانی)grower(بهمیزان4%منجربهبهبوداس�تفادهاز
منابعچربیشدهاست. تاثیرات این گیاه زمانی مشهود است 
ک��ه انرژی متابولیکی جیره 200 کیلوکالری در هر کیلوگرم دان 
کمتر از حد تعیین ش��ده برای آن نژاد باش���د. تا می���زان %8 
برگ های گیاه آرتیشو در جیره نه تنها دارای تاثیر منفی نبوده 
) تا 8% هم ایجاد مسمومیت نمی کند( بلکه سبب بهبود تولید و 
رشد بی��شتر در مرغان تخ��م گذار شده است. درجیرههایبا
انرژیکمترودریافتکنندهعصارهآرتیشوتوانستهاندکه
میزانرشدبرابرباگروهنرمالوانرژیباالترداشتهباشند
کهاینامراقتصادیبودناینمادهراتوجی���همینماید. 
الزم به ذکر است که استفاده از این گیاه تاثیر منفی بر مشخصات 
الشه را ندارد و سبب کاهش چربی های احشایی در محوطه بطنی 
می ش��ود.  Kleessen در س��ال 2003 م�یزان کل باکتری ها، 
 Enterobacteriaceae , Clostridium perfringens
موجود در سکوم ها ، میزان اندوتوکسین مترشحه از آنها و وزن 
بدن را پس از تجویز خوراکی عصاره آرتیش��و مورد بررس��ی قرار 
دادند .نتایجحاک�یازافزایشمی�����زانباکتریهای
مفیددس�تگاهگوارش،کاهشمیزاناندوتوکس�ینهادر

خونوافزایشوزنکلیدرپایاندورهبود.
• نتیجهگیری:

ب��ا توجه به فواید درمانی ذکر ش��ده ب��رای گیاه کنگر فرنگی 
اس��تفاده از ای��ن ترک�ی��ب در م��وارد درم��ان مس��مومیت ب��ا 
مایکوتوکس��ین ها، برای سم زدایی از کبد و کلیه بعد از مصرف 
آنتی بیوتیک ها،  بیماری های درگیر کننده کبد همچون گامبرو، 
بیماری های درگیر کننده کلیه همچون فرم های کلیوی بیماری 
برونش��یت عفونی، در مراحل ابتدای��ی گرمازدگی برای کمک به 

کاهش استرس گرمایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
Refrences:
1- Jerusalem Artichockes stimulate growth of broiler chickens 

and protect them against endotoxins and potential cecal pathogens, 
J Food Prot. 2003 Nov;66(11):2171-5. 

2- Effect of Feeding Artichoke Leaves Meal on Productive 
and Reproductive Performance of Mandarah Hens,  International 
Journal of Poultry Science, 2007, 6 ,11 

3- The Effect of Artichocke Leaves Meal on the Utilization 
of Dietary  Energy for Broiler Chicks, nternational Journal of 
Poultry Science 6 (12): 973-982, 2007 

4- The effect of dietary Jerusalem Artichoke (Helianthus 
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اثر منابع سلنیوم بر عملکرد 
و شاخص های گوشت جوجه های گوشتی

• خالصه
س��لنیوم یک م��اده معدنی مهم م�ورد نیاز برای بس��یاری از 
   E عملک��رد ه��ای  حیوان می باش��د که در تعامل  ب��ا ویتامین
اس��ت و کارایی ویتامین E  را به عنوان آنتی اکس��یدان افزایش 
م��ی دهد. س��لنیوم از طریق تح���ریک تولید و فعال س���ازی 
گروهی از س��لول های دخیل در فرآین���د های ایم���نولوژیک 
)نظیر ماکروفاژها، لنفوس��یت ها و پالسماس��ل ها( باعث بهبود 
پاسخ ایمن���ی می شود که در جوجه های تازه از تخم در آمده 
اهمیت بس��یار زیادی پیدا می کند. از دیگر نقش های شناخته 
ش��ده س��لنیوم  بهبود عملکرد سیستم قلبی_ عروقی  و کاهش 

موارد ابتال به آسیت است.
سلنیوم باعث بهبود پارامتر های تولید مثلی در هر دو جنس 
م��ی گردد . در  حیوانات نر س��لنیوم باعث افزایش حجم  مایع 
منی، افزایش غلظت اسپرماتوز آ، فعالیت و تحرک آن می شود. 
همچنین کمبود آن در زمان شکل گرفتن اندام های جنسی در 
س��ن بل��وغ عملکرد نا مطلوب تولید مثل��ی را به همراه دارد. در 
پرنده ماده سلنیوم باعث افزایش تولید تخم مرغ و افزایش بقای 

اسپرم در دستگاه تناسلی ماده می شود.
با توجه به مجموعه اتفاقاتی که در شرایط وقوع  استرس رخ 
می دهد: یعنی افزایش ش��دید بار رادیکال های آزاد ، می توان 
ترکیبی از ویتامین های C ، E  و س��لنیوم را یک آنتی استرس 
بسیار  کار آمد دانست. افزایش رادیکال های آزاد   در زمان وقوع 
اس��ترس به حدی اس��ت  که طیور بدون افزودن ترکیبات آنتی 

استرس  قادر به مقابله با شرایط بحرانی  نخواهند بود.
  س��لنیوم مورد نیاز  در جوجه های گوش��تی تا 16 هفتگی

  ppm 0/1  و بوقلمون  ppm 0/1 ، م��رغ تخ��م گ��ذار ppm
0/2  می باش��د. در جوجه ها دریافت میزان کافی س��لنیوم آلی 
باعث  کاهش تحلیل عضله در گوش��ت نهایی  و بهبود تولید پر 
می ش��ود. مطالعه اخیر  برای بررس��ی اثر سلنیوم خوراکی آلی 
بر عملکرد تولید، پردرآوری و کیفیت عضله س��ینه جوجه های 

  ppmگوشتی انجام شد. در پرندگانی که با  سلنیوم آلی به میزان
0/3  تغذیه ش��دند تحلیل عضله سینه  و آسیب کبدی )کاهش 
غلظت پالسمایی آنزیم های شاخص( کاهش و پردرآوری در طی 

21 روز تغذیه با سلنیوم آلی بهبود یافت.

• شرحمسئله
سلنیوم یک آنتی اکسیدان معدنی مهم در حیوانات است  و به 
عنوان یک عامل موثر در تولید پر  و  پایداری سلولی در پرندگان 
می باش��د. اشکال متفاوتی از س��لنیوم  به عنوان  مکمل غذایی 
حیوانات و پرندگان در دسترس است: سدیم سلنیت غیر آلی یا 
سلنات و دومی سلنیوم آلی مشتق شده از مخمر که به پپتید ها 
و آمینواس��ید های کوچکتر مانند سلنومتیونین، سلنوسیستئین 
و سلنوسیستین تبدیل شده است. فرم آلی مشتق شده از مخمر 
شبیه به ترکیبات سلنیومی موجود در غالت و علوفه است. بدن 
حیوانات و پرندگان به طور طبیعی قادر است که این فرم سلنیوم 
را  از سرتاس��ر دستگاه گوارش با استفاده از مکانی����سم انتقال 
اسید های آمینه دریافت کند. سلنیوم آلی در بافت ها مانند کبد، 
مغز و عضله تجمع می یابد. جذب و انتقال سلنیوم  کامال مرتبط با 
مصرف ویتامین های آنتی اکسیدان C,A و  E در جوجه هاست.  
همچنین گفته ش��ده با توجه به اینکه سلنیوم به عنوان یک جز 
جدانشدنی در خوراک اکثر  پرندگان است، بنابراین پرندگان برای 
متابولیسم و بهره وری از خواص آنتی اکسیدانی سلنیوم معدنی 
تکامل یافتند. البته س��لنیوم معدنی باعث آس��یب اکسیداتیو  و 
س��میت در صورت دریافت مقادیر زیاد  آن می ش��ود. در سطح 
جهان میزان س��لنیوم خاک به دلیل شدت کشت زراعی کاهش 
یافته اس��ت. خوراک حیوانات و پرندگان نی��از به مکمل غذایی 
برای حفظ س��المتی حیوان و پرنده، کارایی بهتر و کیفیت بهتر 
گوش��ت و تخم مرغ  دارد. مکمل های  غذایی  حاوی س��لنیوم  
می تواند  برای افزایش س��طح س��لنیوم در تخم مرغ و گوشت و 
مصرف بیشتر آن در انسان به فرم آلی باشد.  طی چند سال اخیر 
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مصرف کنندگان گوشت با کیفی���ت باال به طور قابل توجه ای 
افزایش یافته اند. مصرف کنندگان از دس��ت دادن آب گوش��ت 
را  در طی پخ�ت و پز نش��انه کیفیت پای�ین گوش��ت می دانند. 
بنابراین مشکل از دست دادن آب گوشت یا مایعی که از گوشت 
تراوش می شود مربوط به کیفیت گوشت می باشد و باعث آبدار 
نبودن محصول پخته شده می شود. در آب و هوای گرم کاهش 

وزن گوشت  به 3%  هم می رسد.
افزایش اکسیداسیون  به غشا سلولی آسیب می رساند و باعث 
نشت مایع داخل سلولی و در نهایت منجر به رنگ پریدگی عضله 
و عضله اگس��وداتیو می ش��ود و این مش��کالت با اثرات سلنیت 
س��دیم معدنی  تشدید می شود. کیفیت گوشت مت��اثر ازآنتی 
اکسیدان هایی مانند ویتامین E و آنزیم های وابسته به سلنیوم  
شامل گلوتاتیون پراکسیداز )GSP-x(  است. قبال برای کاهش 
مش����کالت محص���والت گوش��تی تنها ویتامی�ن E را در نظر 
می گرفتند. ولی امروزه دریافتند که اس��تفاده موثرا از ویتامین 
Eدر بدن وابس��ته به آنزیم های آنتی اکس��یدان بر پایه سلنیوم 
است. مطالعات انجام شده بر روی خوک و پرندگان نشان داده که 
خوراک حاوی سلنیوم آلی باعث افزایش بافت عضالنی و کاهش 

از دست دادن آب در جوجه گوشتی می شود.
پردرآوری صحیح در جوجه های گوشتی جهت تنظیم دمای 
بدن و محافظت از پوس��ت و عضله  در مقابل آس��یب )به عنوان 
مثال تاول ها به دلیل تماس مستقیم با بستر( بسیار مهم است. 
پرندگان با پردرآوری ضعیف  انرژی بیش��تری را صرف گرم نگه 
داشتن بدن خود می کنند و پتانسیل قابل دسترس مواد غذایی 
برای تولید محدود می ش��ود. در پرندگان پرها نس��بت به سایر 
بافت ها حاوی میزان بیشتری از سلنیوم است و به عنوان شاخص 
اندازه گیری س��لنیوم استفاده می ش��ود، زیرا اولین بافتی است 
که در آن س��لنیوم در صورت وجود تجمع می یابد. مس��تنداتی 
وج��ود دارد که مکمل های س��لنیوم بخصوص فرم ارگانیک آن 

باع��ث بهب��ود پردر آوری می ش��ود. پ��ردر آوری متاثر از میزان 
متیونین و سیس��تئین جیره است این اسید آمینه ها می توانند 
به فرم س��لنیوم) س��لنومتیونین و  سلنوسیستئین( به جای فرم 
معمول گوگرد دار آن در زمانی که خوراک حاوی س��لنیوم آلی 
می باشد، بیان ش��وند. سلنیوم برای سنتز کراتین در پردرآوری 
مورد نیاز اس��ت و بر روی ذخیره سیس��تئین در کبد و عضله اثر 
می گذارد. زیرا سلنیوم آلی در بافت ها ذخیره می شود و زمانی 
که جوجه های گوشتی به سرعت در حال رشد هستند و نیاز به 
اس��یدهای آمینه برای پر دارند، این ذخیره سازی بافت عضالنی 
را بهبود می بخش��د. س��لنیوم جزء deiodinase  تیپ 1 است 
که هورمون تیروئیدی T4 را تبدیل به فرم فعال T3 می کندکه 
ب��رای پردرآوری صحیح ضروری می باش��د. هدف از این مطالعه 
تحقیق اثر منابع مختلف با میزان متفاوت سلنیوم در جیره غذایی 
بر عملکرد تولید، پردرآوری و ش��اخص های کیفیت عضله سینه 

در جوجه های گوشتی است.

• موادوروشها
2400جوجه گوش��تی یک روزه در 4 گروه تیمار با 8 تکرار و 
75 جوجه در هرقفس تقسیم شدند. هر طبقه قفس به اندازه 5 
متر مربع ) 15 پرنده نر و ماده / متر مربع(  با نور 24 ساعته بود 

و پرندگان علیه بیماری نیوکاسل و گامبورو  واکسینه شدند. 
پرن��دگان در 3 فاز با 4 نوع رژی��م درم���انی مت���ف��اوت از 
مکمل های حاوی سلنیوم آلی و معدنی )جدول 1( تغذیه شدند.4 
گروه درمانی به ترتیب ش��امل ppm  0/3  س��لنیوم معدنی به 
  0/1  ppm 0/2  سلنیوم معدنی  و  ppm ;فرم سدیم سلنیت
سلنیوم آلی;ppm   0/1  سلنیوم  معدنی و ppm  0/2  سلنیوم 
آلی و ppm  0/3  س��لنیوم آلی بودند. الزم به توضیح است که 
میزان س��وخت و ساز انرژی و س���طح آمینواسید ها  بر اساس 

دستورالعمل های تجاریCobb 500  است .

جدول 1 .  ترکیبات  ) % ( جیره آزمایشی  
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میزان پردرآوری در 21 روزگی با متوسط 10.6 درصدی افزایش 
پر درآوری )9,2% افزایش با ppm   0/1  و 0/3 سلنیوم آلی و 
13.5 % افزایش با ppm   0/2 س��لنیوم آلی( مش��اهده شد. در 
35 روزگی به دلیل تولید پر جبرانی در زمان وقفه در طی دوره  

تاثیرات جیره متمایز  نبود.
عدم مش��اهده تفاوت عملکرد در بین پرندگان تغذیه ش��ده با 
سلنیوم آلی و معدنی علی رغم بهبود تولید پر در گروه  سلنیوم 
آلی نشان می دهد که این فرم سلنیوم در بدن کارایی بیشتری 
دارد.  گفته شده که بهبود تولید پر در گروه  سلنیوم آلی بیشتر 

در 21 روزگی است. 
در 42 روزگی وزن پر تولید ش��ده به نس��بت وزن بدن 14 تا 
17 % بیش��تر  نس����بت به پرندگان تغذیه ش��ده با هر کدام از 
جیره های حاوی س��لنیم آلی بود ک��ه  این یافته ها با مطالعات 
قبل��ی نیز صدق می کند. تفاوت معنی دار در گروهی مش��اهده 
  ppm 0/1  س��لنیوم  معدنی و   ppm  ش��د که  جیره حاوی

0/2  سلنیوم آلی بود.) جدول 3-4(

آنالیز عضله س��ینه )جدول 4( نش��ان می ده��د که کمترین 
میزان از دس��ت دادن آب عضله در پرندگان تغذیه شده با جیره 
  0/1  ppm 0/3  س��لنیوم آلی بود و تفاوت بین  ppm حاوی
س��لنیوم آلی و ppm  0/3  س��لنیوم آلی نش��ان می دهد که 
بیشترین  میزان سلنیوم برای کمترین میزان از دست دادن آب 

عضله الزم است. 
در اندازه pH عضله س��ینه در هیج گروه تیمار  تفاوت معنی 
داری که قابل توجه باش��د مش��اهده نشد.)جدول 5( . بیشترین 
 0/3  ppm در پرندگان تغذیه ش��ده با جیره حاوی pH میزان
سدیم  سلنیت بود ) 5.89( و کمترین میزان در پرندگان تغذیه 
  0/2  ppm 0/1  سلنیوم  معدنیو   ppm ش��ده با جیره حاوی
سلنیوم آلی بود )5.81( که این نتایج با مطالعات قبلی هم خوانی 
داش��ت. هیج رایطه ای بین اندازه PH عضله س��ینه و کاهش از 

دست دادن آب عضله مشاهده نشد.)جدول 5-6(

کاهش  معنی دار آنزیم ALT در 21 روزگی و  AST در 21 و 
42 روزگی در نمونه های خون پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 
سلن���یوم آلی دیده ش��د. همان ط���ور که)جدول 6( نش��ان 
می دهد که کمترین میزان  آس��یب اکس��وداتیو  در بافت های 
حساس مانند کبد در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی سلنیوم 
آلی می باشد. آنزیم های خونی نشانگر آسیب اکسوداتیو بخصوص 

در کبد به دلیل وجود توکسین ها و مایکوتوکسین هاست.

• نتیحهگیری
1. از دست دادن آب عضله سینه در پرندگانی که سلنیوم آلی 

دریافت کنند کمتر است. 
2. جوجه های گوشتی که  سلنیوم آلی را به عنوان بخشی از 
جیره دریافت می کنند،  بهبو د پر درآوری در 21 روزگی و وزن 

بیشتر پر  در 42 روزگی را نشان می دهند.
3. آزمایش پالس��م����ایی خون ن���شان می دهد که تغذیه 
جوجه های گوشتی با جیره حاوی سلنیوم آلی منجر به کاهش  

آسیب کبدی می شود.

39

وزن ب��دن و میزان غ��ذای روزانه ه��ر قفس به طور هفتگی 
اندازه گیری و  میزان مرگ و میر ثبت می شد و  وزن پرندگان 
مرده  برای محاسبه FCR  در نظر گرفته می شد.. در اروپا معیار 

بازده  تولید بر اساس این فرمول محاسبه می شود.
بازدهتولید=وزنبدن)گرم(×میزانزندهمانی%×10
ضریبتبدیل)غذا(×مدتزمانآزمایش)روز(

در 3 و 5 هفتگ��ی می��زان پردرآوری ب��ر مبنای  روش ژیل و 
همکاران با توجه به تفاوت در وزن بدن و عرض قفسه سینه در 
جوجه های گوش��تی در 5 ناحیه بدن: گردن، پشت، بال، قفسه 
سینه و ناحیه شکم ارزیابی می شود. ارزیابی 1 : پردرآوری ضعیف 
و میزان زیادی از پوست قابل رویت باشد. ارزیابی 2 :  پردرآوری 
متوسط  و ارزیابی 3 : پردرآوری نسبتا خوب که تعداد کمی پر 
بزرگ دیده شود. افراد ناظر از اینکه کدام گروه درمان را ارزیابی 
می کنند مطلع نیستند. متوسط امتیاز ها ی تمام نواحی بدن در 
نظر گرفته شد. به طور تصادفی 80 پرنده انتخاب و امتیاز بندی 
شدند . در انتهای آزمایش )6 هفتگی( به طور تصادفی 24 پرنده 
انتخاب و با قطع سر کشته شدند. قبل و بعد از پرکنی وزن شدند 
و درصد وزن بدن محاسبه شد. برای محاسبه از دست دادن آب 
از عضله قفسه سینه  بعد از 24 و 48 ساعت پس از مرگ نمونه 
گرفته شد. عضله سینه از استخوان جدا  و وزن شده و در کیسه 
پالس��تیکی برای جمع آوری آب قرار داده شدند. همه نمونه ها 
در یخچال دمای 4 درجه دخیره شدند و بعد از 24 ساعت یک 
قسمت از عضله سینه هر پرنده جمع آوری و از دست دادن آب 
با وزن کردن آن و محاسبه تفاوت وزن ارزیابی گردید. بعد از 48 
ساعت نمونه گیری دوم همانند  قبلی انجام شد. pH   قسمت 
قدامی عضله س��ینه ، 24 س��اعت پس از مرگ از قسمت قدامی 

عضله سینه توسط pH متر اندازه گیری شد.
می��زان آس��یب اکس��یداتیو  ب��ا آنالی��ز آنزیم ه��ای آالنین 
آمینوترانسفراز )ALT(  و آسپارات آمینوترانسفراز )AST(  که 
شاخصی برای تعیین آسیب اکسیداتیو بافت ها ی آسیب پذیر) 
کبدو...(  اس��ت س��نجیده می ش��ود. نمونه های خون از ناحیه 
قلب)3 تا 5 س��ی س��ی( از 16 پرنده در 21 و 42 روزگی گرفته 
ش��د. میزان س��رم ALT و AST با استفاده از اسپکتروفوتومتر 

اندازه گیری شد. ) جدول 2(

• بحثونتیجهگیری
تفاوت معن��اداری در گروه های درمان در میزان مرگ و میر 
و پارامتر های عملکرد پرنده مش��اهده نش��د.)جدول 2( تفاوت  
ناچیزی  در P   <0/05( FCR ( تنها در جوجه های گوش��تی 
تغذیه شده با جیره حاوی سلنیوم آلی  مشاهده شد. تاثیر  سلنیوم 
بر پردرآوری در هر سه گروه درمان  حاوی تلفیقی از سلنیوم آلی 
و معدنی  کامال آشکار بود. البته بهترین نتایج پردرآوری در سن 
42 روزگی به ترتیب مربوط به گروه سوم، گروه دوم و بعد گروه 
چهارم بوده اس��ت. )جدول3( تفاوت مش�خص )P   <0/05 (در 

نقشعنصرسلنیوم:
1-فرآینده�ایایمنولوژیک2-پارامترهایتولید
مثلی3-بهبودکیفیتگوشتسینه4-پردرآوری

5-کاهشآسیتوآسیبکبدی
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جدول2. تاثیر سلنیت سدیم و سلنیم آلی بر وزن بدن ، ضریب تبدیل غذا، مرگ ومیر و بازده تولید در جوجه گوشتی 42 روزه

جدول 3. تاثیر سلنیت معدنی و سلنیم آلی  برتولید پر

جدول 4. تاثیر سلنیت سدیم و سلنیم آلی بر میزان از دست دادن آب عضله سینه در جوجه گوشتی 42 روزه

جدول 5. تاثیر سلنیت سدیم و سلنیم آلی  بر  PH عضله سینه جوجه گوشتی

جدول 6. تاثیر سلنیت سدیم و سلنیم آلی  بر ALT و AST نمونه ها ی خون جوجه گوشتی

1. L. Perić , N. Milošević , D. Žikić , Z. Kanački , N. Džinić , L. Nollet , and P. Spring. 2009. Effect of selenium sources on perfor-
mance and meat characteristics of broiler chickens. J. Appl. Poult. Res. 18:403-409.

2. Shelia E. SCHEIDELER. 2008. Trace mineral balance in poultry
3. Brenda Schneider. 2006. How Selenium and fertility in laying Hen Flocks
4. Peter Surai .2006 Selenium in Nutrition and health
5. Hansen JC. Deguchi Y. 1996. Selenium and fertility in animals and man (a review)
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تهیه و تنظیم: مهندس مجید افشار، مهندس حمید رضا سعیدی 
عضو هیاٌت علمی و كارشناس مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی تهران
m.Afshar@kimiafaamgroup.com

• مقدمه
طیور پتانس��یل ابتال به بیماری های باکتریایی نظیر اشرشیا 
کل��ی )E.Coli( ، س��المونال و کلس��تریدیوم را دارند. میکروب 
ه��ای بیماری زا در روده کوچک ب��ا میزبان برای مواد مغ��ذی 
رقابت می کنند و هضم چربی و ویتامین های محلول در چربی 
را کاهش می دهند و این باعث کاهش عملکرد رش��د و افزایش 
عوارض بیماری می ش��ود. آنتی بیوتیک ه��ا در ُدزهای درمانی 
)به عنوان مواد افزودنی(برای تثبیت میکروفلورای روده و بهبود 
عملکردهای عمومی و جلوگیری از رش��د بیماری های روده ای 
برای 50 س��ال به کار می رفتند.اما اس��تفاده از آنتي بیوتیک ها 
در حیوانات مزرعه به عنوان محرک رش��د از سال 1967 ) سال 
انتشار گزارش سووان در انگلستان( مورد سوال بوده است. اخیراً، 
در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ، با اقدامات دس��توري قوي، 
اکثر محرک هاي رشد آنتي بیوتیکي از بازار اتحادیه اروپا حذف 

شده است که آخرین آن ها در ژانویه 2006 مي باشد. 
ب��ه دنب��ال حذف این محص��والت در پرورش حی��وان، انجام 
اصالحات در دوره هایي مش��کل ب��وده و راه حل هاي جایگزین 
بس��یاري توس��ط صنعت مواد افزودني خوراک پیش��نهاد شده 
اس��ت که کم و بیش موفقیت آمیز بوده اند. از طرفي جایگزیني 
محصوالتي که طي 50 س��ال گذش��ته ثابت ش��ده که عم��وماً 

موثرمی باشند، کار ساده اي نیست.
به نظر مي رس��د در میان جامعه علمي نگران ناش��ی از این 
موضوع ، توافقي در حال گسترش است و بدون تردید یک رویکرد 
قابل اطمینان و امکان پذیر با مشخصه هاي کارآمد و اقتصادي 
در حال پیدایش مي باش��د. این جایگزین ها ش��امل اسیدهای 
آل��ی، ف��رآورده های گ��یاهی )اس��انس ها(، پری بی�وتیک ها، 
پروبیوتی��ک ها، آنزیم ها و ... می باش��ند. در ای��ن مقاله درباره 
اس��یدهاي آلی و مواد با منش��اء گیاهي” ، اس��انس هاي گیاهي 

)عصاره هاي گیاهي یا ترکیبات مرتبط( صحبت مي کنیم. 

• اسیدهايآلی
اسیدهاي آلی با موفقیت در پرورش خوک به مدت بیش از 25 
س��ال مصرف شده و به عنوان جایگزین مناسب مصرف آن ادامه 
دارد. حتي اگر تحقیقات خیلي کمتري در طیور انجام شده باشد 
ما امروزه مي توانیم تایید کنیم که کاربرد اسیدهاي آلی به صورت 

بسیار موثر با فیزیولوژي و آناتومي طیور سازگاري دارد. 
اس��یدهاي آلی ) 1 تا 7 کربني( به طور گس��ترده در طبیعت 
ب��ه عنوان اجزاي طبیعي بافت ه��اي گیاه و حیوان وجود دارند. 
همچنین آنها از طری��ق تخمیر میکروبي کربوهیدرات ها عمدتاً 
در روده بزرگ تشکیل مي شوند. ضمناً آن ها به شکل سدیم یا 

پتاسیم خود نیز یافت مي شوند. 

• نحوهعملاسیدهايآلی
سال ها تصور مي شد نحوه عمل اسید هاي آلی بوسیله کاهش 
pH محتواي دس��تگاه گوارش بوده اس��ت. اما تحقیقات آن را به 
گونه اي متفاوت ثابت کرده. با پژوهش در زمینه حفظ خوراک، 
توضیحات ش��فافي در مورد نح��وه عمل اس�����ید هاي آلی در 
باکتري ها ارائه شده و آزمایشات متعددي نشان داده اند که این 

مدل هم در خوک ها و هم در طیور کار مي کند. 
نحوه عمل اس��یدهاي آلی در باکتري ها به موارد زیر مرتبط 

است :
• ورود اسیدهاي آلی تفکیک نشده به داخل سلول باکتري 

• شکافته شدن غشاء باکتري 
)بوسیله نشت ، مکانیزم هاي انتقال(

•ممانعت از واکنش هاي متابولیک ضروري
 )براي مثال گلیکولیز(
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•پافشاري بر هوموستازي pH درون سلولي 
)pH طبیعي باکتري در محدوده خنثي مي باشد(

•انباشت آنیون هاي سمي
•واکنش پافشاري انرژي به حفظ هوموستازي

•کالته ش��دن به عنوان عامل نفوذ پذیرکننده غشاي خارجي 
و ترکی��ب با روي اصل اساس��ي و کلیدي در م��ورد نحوه عمل 
اسیدهاي آلی در باکتري ها آن است که اسیدهاي آلی تفکیک 
نش��ده )غیر یونی��زه( مي توانند ب��ه دیواره س��لولي باکتري ها 
نف��وذ کرده و فیزیولوژي انواع خاص��ي از باکتري هایي را که ما 
آن ها را “حس��اس به pH” مي نامیم یعن��ي اینکه نمي توانند 
تغیی��رات زی��اد pH درون��ي و بیروني را تحم��ل کنند ، مختل 
 E. coli ، Salmonella کنن��د. در میان ای��ن باکتري ها م��ا
 spp. ، C. perfringens ، Listeria monocytogenes

و .Campylobacter spp را داریم. 
ب��ه علت نفوذ غیر فعال اس��یدهاي آلی ب��ه داخل باکتري ها 
که pH آن ها نزدیک به حد باالي خنثي مي باش��د، اسیدهاي 
مزبور گسسته شده و pH درون باکتري ها را کاهش مي دهند 
که در نتیجه شرایطي را بوجود مي آورند که رشد باکتري ها را 

مختل یا متوقف مي کند. 
ب��ه عب��ارت دیگر ، بخش آنیونیک اس��یدهاي آلی به ش��کل 
گسس��ته خود نمي توانند از باکتري ها خارج ش��وند لذا درون 
باکتري انباش��ته ش��ده و بس��یاري از کارکردهاي متابولیک را 
مختل کرده و موجب افزایش فشار اسمزي و ناسازگاري با بقاي 

باکتري ها مي شوند.

 pH شکل1- نحوه عمل اسیدهاي آلی بر باکتري هاي حساس به 

در این ش��کل به خوبي نش��ان داده شده اس��ت که وضعیت 
اسیدهاي آلی )تفکیک نشده یا تفکیک شده( براي بیان ظرفیت 
آن ها جهت جلوگیري از رش��د باکتري ها بس��یار مهم است. به 
عن��وان ی��ک قانون کلي ، م��ا به بیش از 10 تا 20 برابر س��طح 
اس��یدهاي تفکیک شده در مقایس��ه با اسیدهاي تفکیک نشده 
نی��از داریم تا ب��ه همان میزان جلوگیري از رش����د باکتري ها 

دست بیابیم. 

شکل2 – اثر pH بر فعالیت ضد باکتریایي اسید کلریدریک ، 
اسید الکتیک ، اسید فورمیک و اسید 2- هیدروکسي-4- )متیل 
تیو( بوتانوئیک اس��ید . نمونه E. coli )CFU 106( در محیط 
کش��ت س��ویا )TSB( محتوي اس��ید کلریدریک یا فورمیک یا 
هیدروکسي متیل تیو بوتانوئیک در pH 4 یا 7/3 رشد داده شد. 
نمونه ها 5 و 24 س��اعت )پس از شروع آزمایش( براي شمارش 
 TSB تلقیح شده داخل E. coli  برداش��ت ش��دند . نمونه هاي
محتوي اس��ید فورمیک یا هیدروکس��ي متیل تیو بوتانوئیک در 

pH چهار ، کل عمل تجزیه باکتري ها را نشان داد. 

بس��یاري از محققین اثرات اسیدهاي آلی روي حیوانات را در 
ت��الش براي یافتن توضیحي در مورد نحوه عمل آن ها به عنوان 

محرک رشد بررسي کرده اند . 
یاف���ته هاي آن ها بیش������تر به آزمایش���ات در خوک ها 
مرتب��ط اند ام��ا تا حدي مي توانند به طیور تعمیم داده ش��وند. 
 pH در می��ان توضیح��ات، بعضي هنوز بر ای��ن باورند که تغییر
محتویات دس��تگاه گوارش اهمیت دارد اما انتشارات جدید و نه 
خیلي جدید حتي با سطوح خیلي باالي اسید در خوراک یا آب، 
آنرا به گونه اي متفاوت نش��ان مي دهند. بس��یاري از محققین، 
ظرفیت حیوان در حفظ هوموستازي محیط دستگاه گوارش خود 
را به منظور تضمین کارکرد طبیعي تمام اعمال هضمي، کمتر از 
حد آن تخمین مي زنند . همچنین ظرفیت بافري قوي خوراک 
از هرگونه تغییر زیاد pH دستگاه گوارش جلوگیري مي کند. لذا 
به طور منطقي، اس��ید هاي آلی افزوده شده به خوراک ها براي 
اجتناب از تفکیک شدن شان در چینه دان و روده )قسمت هاي 
داراي pH زیاد( و رس��یدن به عمق دس��تگاه گوارش ، که محل 

استقرار جمعیت باکتري ها است باید محافظت شوند . 

ش��کل3 – الگوي انتشار اس��یدهاي آلی محافظت شده درون 
دستگاه گوارش

س���ایر روش هاي کاربردی )اس��ی���دهاي آلی( عم���دتاً در 
خوک ها تحقیق شده و به دالیلی از قبیل قابلیت هضم افزایش 
یافته پروتئین و انرژي، تخلیه کندتر معده )چینه دان – سنگدان(، 
تغییر الگوي تخمیر در روده )عمدتاً روده بزرگ( ، تحریک ترشح 
آنزیم و تغییر گسترش اِنِتروسیت قابل استفاده در طیور نیستند.  
تمام این مش��اهدات در آزمایش هایي با استفاده از سطح بسیار 
زیاد اس��یدهاي آلی ناس��ازگار با تغذیه طیور انجام شدند . حتي 
تغیی��ر الگ��وي تخمیر در روده ، که در خوک ها مهم اس��ت نیز 
ممکن اس��ت قابل اس��تفاده در طیور نباش��د زیرا اهمیت نسبي 

 

ور
طی

ه 
ذی

تغ

ور
طی

ه 
ذی

تغ



KIMIAFAAM

 1
3 

ره
شما

    
    

   9
0 

 -
ن 

ستا
زم

43 42

باکتري هاي تخمیر در طیور اهلي خیلي کمتر از اهمیت آن در 
خوک ها و س��ایر پس��تانداران مي باشد .  مصرف زیاد اسیدهاي 
آلی مي تواند براي حیوانات مضر باش��د . نش��ان داده شده است 
که اسیدهاي آلی ممکن است موجب کاهش ترکیب مواد معدني 
در بچه خوک ها ش��وند و بس��یاري از کلینیک هاي دامپزشکي 
م��واردي از خروج کلس��یم از بدن را ه��م در خوک ها و هم در 

طیور گزارش کرده اند .
به احتمال بیش��تر، اس��ید ه��اي آلی در طیور ممکن اس��ت 
با کاس��تن س��طح بعضي از باکتري هاي بیماری��زا )براي مثال 
کلس��تریدیوم پرفرینجز( و عمدتاً با کنترل جمعیت انواع خاصي 
از باکتري هایي که با پرندگان براي مواد مغذي رقابت مي کنند، 
نقش مستقیمي در رابطه با جمعیت باکتري هاي دستگاه گوارش 
ایفا کنند . پس از 50 س��ال اس��تفاده از محرک هاي رشد آنتي 
بیوتیکي در طیور هنوز فرضیات زیادي در مورد نحوه عمل آنها 

وجود دارد .
با استفاده از اسیدهاي آلی در طیور بهبود در عملکرد مشابه یا 
بهتر از محرک هاي رشد آنتي بیوتیکي را بدون نگراني در مورد 
سالمت عمومي ، با اثري پیش گیري کننده از مشکالت روده اي 
شبیه اِنترایتیس و یک کاهش بار میکروبي درخصوص گونه های

Salmonella  و Campylobacter  را انتظار داریم .
آزمایش ها نشان داده که استفاده از مخلوطی از اسیدهای آلی 
س��بب افزایش وزن، بهبود ضریب تبدیل خوراک نسبت به گروه 
کنترل می شود. همچنین مخلوطی از اسیدهای آلی باکتری های 
E. Coli و Salmonella spp. را در مقایس��ه با گروه کنترل 
کاهش می دهد. به طور کلی مخلوط اس��یدهای آلی نس��بت به 
آنتی بیوتیک های محرک رشد در بهبود عملکرد طیور و کاهش 
باکتری های E. Coli و Salmonella spp. روده ای کارآیی 
مؤثرت��ری دارند و با موفق�������ی���ت می توان�ند جای���گزین 

آنتی بیوتیک های محرک رشد درجیره های طیور شوند.

• اسانسها
بر خالف اس��یدهاي آلی ، تحقیقات زیادي در مورد اس��تفاده 
از اسانس ها ، علف ها ، مواد با منشاء گیاهي در پرورش طیور ، 
چه به عنوان محرک رش��د و چه به عنوان محصوالت پیشگیری 

کننده از بیماري انجام شده است. 
نش��ریات علمي و عمومي از تعداد زیادي از اس��امي مختلف 
)عص��اره هاي گیاه��ي ، مواد افزودني گیاهي و غیره( اس��تفاده 
م��ي کنند که براي درک بهتر الزم اس��ت چن��د مورد را تعریف 

کنیم .
• اسانس ها: ازگروهي از روغن هاي فَرار از گی���اهان بدست 
مي آیند که داراي بو و سایر ویژگي هاي مربوط به گیاه مي باشند، 
عمدتاً در ساخت عطریات ، طعم ها و داروها )عصاره هاي پس از 

تقطیر( استفاده مي شوند. 
• علف ها: گیاهاني گلدارند که ساقه آن ها باالي سطح زمین، 
چوبي یا دائمي نمي شود. آن ها به خاطر خواص دارویي، طعم، 

بو یا امثال آن شناخته مي شوند. 
• مواد با منش��اء گیاهي: داروهایي س��اخته شده از ریشه ها ، 

برگ ها ، پوست ها و غیره مي باشند. 
اسانس ها یا عصاره هاي گیاهي را مي توان به عنوان محرک 
اش��تها ، مواد معطر ، محرک تولید بزاق ، تولید ش��یره معده و 
پانک��راس و آنت��ي اکس��یدان به کار برد. با وج��ود این ، توضیح 
روش��ني از اهمیت ای��ن عوامل در رابطه ب��ا عملکرد جوجه ها 

وجود ندارد. 
با وجود این، خواص ضد باکتري اسانس ها گسترده ترین زمینه 
تحقیقات هم در تغذیه انس��ان و محافظت خوراک و هم پرورش 
حیوان مي باشد. به دلیل اینکه کنترل )تعدیل( میکروفلور دستگاه 
گوارش مه����مترین جنبه در جایگ����زیني محرک هاي رشد 

آنتي بیوتیکي مي باشد، ما بر این جنبه تاکید خواهیم نمود. 
گیاه��ان محتوي ه��زاران ماده داراي خ��واص مختلف اند اما 
اس��ان���س ها عمدتاً از 9 گروه از مولکول ها و بس��ی���اري زیر 
گروه هاي مورد عالقه ما تش��کیل ش��ده اند. اجزاي ش��یمیایي 
بس��یاري وجود دارند اما هیچ دو نوع اسانسي از لحاظ ساختار و 

اثر شبیه به هم نیستند.
باید بین عصاره هاي گیاهي تصفیه ش��ده محتوي بسیاري از 
مولکول هاي گوناگون داراي تاثیر متقابل و ترکیبات فعال خالص 
تفاوت قائل شد چه مواد استخراج شده از گیاهان و چه مواد سنتز 
شده )همسان طبیعي آنها(. بنابراین بر اساس گیاه انتخاب شده ، 
یک یا تعداد بیشتري از ترکیبات فعال در آن غالب بوده و کمیت 
حاصل بر اساس عواملي مانند : رقم گیاه ، خاک ، رطوبت، اقلیم، 

زمان برداشت و غیره متفاوت خواهد بود.
به لحاظ تغذیه اي ، متابولیکي و سم شناسي ما عالقه اي آشکار 
به استفاده از حداقل سطوح ممکن از اسانس ها در تغذیه حیوان 
داریم. اسانس ها موادي بسیار قوي مي باشند، آن ها مي توانند 
موجب کاهش مصرف خوراک ، برهم خوردن میکروفلور دستگاه 

گوارش، تجمع در بافت و محصوالت حیوان شوند.
اکثر اس��انس ها بطورکلي به ع��نوان موادي بي ضرر شناخته 
مي ش��وند اما باید با احتیاط مص����رف شوند زیرا مي توانن���د 
آلرژي زا یا حساس کننده اي قوي باشند و بو و مزه آن ها مي تواند 
در امتناع از خوراک خوردن حیوان دخالت داش��ته باشد. آن ها 
همچنین بسیار فَرارند و به سرعت تبخیر مي شوند که این موجب 
اخت��الف زیادي در غلظت آن ها در محصوالت نهایي مي گردد. 

کپسوله کردن اسانس ها مي تواند این مشکل را حل کند.
س��طِح “داخل آزمایش��گاه” اکثر اس��انس ها که براي رسیدن 
به یک MIC در باکتري هاي مختلف مورد نیاز اس��ت باال بوده 
و براي تغذیه حیوان مناس��ب نیس��ت. تعداد واقعی اسانس هاي 
مفید و موثر به عنوان جایگزین محرک هاي رشد آنتي بیوتیکي 

بسیار محدود است .

• نحوهعملاسانسها
بی��ان نح��وه عمل اس��انس ه��ا روي باکتري ه��ا و مخمرها 
بس��یار مش��کل است زیرا هر اس��انس خواصي متفاوت و هر نوع 
میکروارگانیسم حساسیت متفاوتي دارد. به طورکلي باکتري هاي 
گرم مثبت به دلیل ساختار غشاي ساده تر خود نسبت به اسانس، 

حساس تر از باکتري هاي گرم منفي به حساب مي آیند.
در ح��ال حاضر توافق در مورد نحوه عمل اس����انس بر روي 
باکتري ها اینگونه است که این ترکیبات روي غشاهاي بیولوژیکي  
باکتري ها اثر مي گذارند . غش��اي سیتوپالس��مي باکتري ها دو 

کارکرد اساسي دارد :
الف – کارکرد مانع شونده و تبدیل انرژي ، که به غشاء اجازه 
مي دهد گرادیان هاي یوني قابل استفاده براي انجام فرآیندهاي 

مختلف را تشکیل دهد. 
ب – تشکیل یک قالب براي پروتئین هاي تثبیت شده غشاء 

که بر ترکیب ATP سنتتاز تاثیر مي گذارند. 
در یک تحقیق در مورد نحوه عمل کارواکرول روي باسیلوس 
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سرئوس ، بس��یاري از جنبه هاي نحوه عمل اسانس نشان داده 
شده است.

• کارواکرول به طور موثر مانع رش��د باکتري ها مي ش��ود ، 
ک��ه این نتیجه یک کارک��رد توام غلظت ، درجه حرارت و زمان 

مي باشد.
• افت سریع ذخیره ATP درون سلولي از طریق کاهش سنتز 
ATP و هیدرولی��ز افزایش یافته ، به طور آش��کار با افزایش در 

نفوذ پذیري غشاء ارتباط ندارد .
•کاهش پتانسیل غشاء )پتانس��یل الکتریکي انتقال غشایي( 
که نیروي محرک براي سنتز ATP مي باشد . که در نتیجه آن 

غشاء نسبت به پروتون ها نفوذ پذیرتر مي شود .
• کاهش pH داخلي باکتري با س��طح باالي کارواکرول ) که 
یک میلي مول آن ، pH را از 7/1 به 5/8 مي رساند(  مرتبط با 

گرادیان یون در آن سوي غشاي سلول .
•نش��ت پتاس��یم : یک میکرومول کارواکرول ظرف 5 دقیقه 
سطح پتاسیم داخل باکتري ها را از 12 میکرومول بر میلي گرم 
پروتئین س��لول به 0/99 میکرومول کاهش می دهد . پتاس��یم 
در فعال سازي آنزیم هاي سیتوپالسمي، در حفظ فشار اسمزي 
وتنظیم pH سیتوپالسم نقش دارد .  نشت پتاسیم اولین  نشانه 

صدمه غشاء مي باشد . 

گزارش ش��ده که نحوه عمل اس����انس با تخری��ب انواعي از 
سیس��تم هاي آنزیمي که عمدتاً با تولید انرژي و س��نتز اجزاي 
ساختاري سروکار دارند مرتبط است . آن ها همچنین نحوه عمل 
را از طریق نشت یون ها، ATP، اسیدهاي نوکلئیک و اسیدهاي 
آمینه تش��ریح  مي کنند . آن ها نش��ان داده اند که غلظت هاي 
یون پتاسیم و فس��فات در سطوح زیر غلظت MIC تحت تاثیر 

قرار مي گیرند. 
ای��ن نکته جالبي اس��ت که اکثر س��طوح مورد اس��تفاده “در 
آزمایش��گاه” براي تعیینMIC ها باالتر از سطوح در نظر گرفته 

شده مورد قبول در تغذیه حیوان هستند. 

• ی�کجایگزینعمل�يبرايمح���رکهايرش��د
آنتيبیوتیکي

هم اسیدهاي آلی و هم اسانس ها )عمدتاً عصاره هاي گیاهي 
تصفیه نشده( به عنوان جایگزین محرک هاي رشد آنتي بیوتیکي 
بصورت منفرد و یا در ترکیب آزمایش شده اند  . ولي نتایج به علت 
ترکیب گوناگون محصوالت و شرایط رشد مختلف طي آزمایشات 

)محیط ، خوراک ، شرایط سالمتی و غیره( فاقد انسجام اند. 
در آزمایشات با اسانس ها ، هم در شرایط ایستگاه تحقیقاتي و 
هم در مزرعه نتایج بسیار با ثباتي به دست آمده است، به طوري 
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که درصد واکنش هاي مثبت براي افزایش وزن و تبدیل خوراک 
با اس��تفاده از مخلوطي از اس��یدهاي آلی محافظت شده ، از 90 

درصد هم فراتر می رود. 

اسیدهاي آلی محافظت شده نه تنها مي توانند به عنوان یک 
محرک رشد عمل کنند بلکه در جلوگیري از آنتریت نکروتیک و 
در کاهش سالمونالي روده اي نیز نقش دارند.  به نظر مي رسد 
که گس��تردگي واکنش اغلب به سطح آلودگي یا چالش بیماري 

روده اي در گله مرتبط باشد. 
گیاهان ، عصاره هاي گیاهي )با اجزاي اس��انس هایش��ان( یا 
اسانس هاي خالص بطور کاماًل گسترده اي در بسیاري از کشورها 
آزمایش شده اند که نتایج آنها اختالف بسیار زیادي داشته است. 
این موضوع را مي توان بوسیله عدم یکنواختي خود محصوالت یا 

به سادگي بوسیله عدم کارآیي مولکول هاي خاص توجیه نمود. 
همانگونه که قباًل بطور خالصه بیان شد، سطح اسانس مورد نیاز 
براي دس��تیابي به نتایج الزم، اغلب با سطحي که بهترین مقدار 
مص��رف خوراک را ممکن مي س��ازد مطابقت ندارد. این موجب 

استفاده از سطوحي مي شود که موثر نیستند. 

قض��اوت اقتص��ادي و فني دامپروري در م��ورد مق���ادیر کم 
اسانس ها بصورت تک یا مخلوط بسیار مشکل است.

با این حال موثربودن مدل ترکیب اسانس و اسیدهاي آلی هر 
چه بیش��تر در حال اثبات اس��ت چون به نظر مي رسد یک هم 

کوشي بین این دو ماده وجود دارد.
بعضي از محققین پیش��نهاد مي کنند که اسانس ها با صدمه 
زدن به غش��اء س��لولي باکتري ها ، نفوذ اسیدهاي آلی به داخل 
سیتوپالس��م باکتري ها را تس��هیل مي کنند. این فرض هنوز به 
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PkaIIIPkaIIPkaI

3.75

g/mlg/mol

HCOOH 1.22046.03

4.761.04960.05CH3COOH

4.880.99374.08CH3CH2COOH

4.820.95888.12CH3CH2CH2COOH

3.831.20690.08CH3CH(OH)COOH

4.383.021.635116.07COOHCH:CHCOOH

5.13.41.601134.09COOHCH2CH(OH)COOH

4.232.931.760150.09COOHCH(OH)CH(OH)COOH

6.404.763131.665192.14COOHCH2C(OH)(COOH)CH2COOH

3

±

جدول- 3
 فرمول ها ، ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي اسیدهاي آلی مورد استفاده به عنوان اسیدي کننده جیره براي خوک ها )فوئِگدینگ و باستا ، 1991(

جدول 4- انواع مولکول ها در اسانس ها و مثال هاي آن
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روشني اثبات نشده است. معموالً صدمه غشاء باکتري ها موجب 
خ��روج مواد از باکتري ها و نه ورود به داخل آنها مي ش��ود . با 
وجود این ، نش��ان داده شده است که غشاء سلولي صدمه دیده 
باکتري ها اجازه داد تا لکه فلوئورس��نت هسته سلول جذب و با 
DNA و RNA سلولي ترکیب شود . اما سوال پیش آمده این 
است که آیا اسیدهاي آلی شبیه لکه فلوئورسنت اتیدیوم بروماید 

هسته سلول رفتار مي کنند ؟ 

• غلبهبرمش�کالتفنياس�تفادهازاس�یدهايآلیو
اسانسها

اس��تفاده از اس��یدهاي آلی در صنعت خ��وراک اغلب منبعي 
از مش��کالت ش��امل فس��اد ، ایمني کارگر ، جابجایي ، پایداري 
ویتامین در پیش مخلوط ها ، نگراني محیطي و دوام محصوالت 

مي باشند.
ثابت ش��ده اس��ت هنگامي که اسانس و اس��ید آلی هر دو در 
یک چارچوب خاص محافظت مي شوند ، کمیت مورد نیاز براي 
دستیابي به حداکثر عملکرد در طیور مي تواند به طور چشمگیري 
کاه��ش یابد . مواد فعال را مي ت��وان بداخل روده جائیکه توده 

باکتري هاي دستگاه گوارش قرار دارند ، تحویل داد. 
بدون محافظت ، اس��یدهاي آلی بالفاصله در اولین قس��مت 
دس��تگاه گ��وارش جوجه تفکیک ش��ده و بي تاثیر مي ش��وند. 
اسانس ها خیلي به سرعت در دئودنوم جذب شده و نمي توانند 

با میکروفلور همکاري کنند. 

• نتیجه
توافقي کلي در مورد کارآیي اسید هاي آلی به عنوان بهترین 
جایگزین محرک هاي رشد آنتي بیوتیکي وجود دارد. اسانس ها 
اثر محدودي به عنوان جایگزین محرک هاي رشد آنتي بیوتیکي 
دارند اما مي توانند در هم کوش��ي با اسیدهاي آلی هم براي اثر 
محرک رشد آنها و هم جلوگیري از بیماري هاي روده اي خاص 

عمل کنند. 
در حال حاضر فن آوري کپس��وله کردن در اختیار می باش��د 
که کارآیي اسیدهاي آلی و اسانس ها را در مقادیر افزودن اندک 

به خوراک، افزایش مي دهد. 
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2- Islam, K. M. S., A. Schumacher, H. Aupperle and J. M. 
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903-907.

3- Gauthier, R., 2005. Organic acids and essential oils, a re-
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جدول 5 – مقادیر 50BA براي 10 نوع از فعال ترین اسانس ها و ترکیبات روغني بر علیه تمام سویه هاي باکتري هاي آزمایش شده
عدد 50BA : درصد غلظت اسانس ها یا ترکیبات اسانس که 50 درصد باکتري ها را طي مدت 60 دقیقه تلقیح مي کشد. 
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–BA

L.monocytogenes

RM 2388

L.monocytogenes

RM 2383

C.jejunRM 1221S.entericaRM1300E.coli RM 

1484

0.010.020.0030.040.06Cinnamaldehyde

0.080.080.020.030.06Thymol

0.080.070.010.050.05Oregano Spanish

0.090.080.010.050.06Carvacrol

0.100.080.020.050.05Oregano origanum

0.080.060.020.090.11Eugenol

0.090.090.030.080.13Cinnamon Leaf

0.080.060.020.090.11Eugenol

0.090.090.030.030.13Cinnamon leaf

0.220.090.020.050.05Thyme

0.070.070.030.130.13Bay leaf

0.090.070.020.130.13Clove bud

BA

–

–ATP

10

–

BA

–

1.7241.672

1.6881.6771

1.6891.6562

1.6791.6413

جدول 6 – بازده مخلوطي از اسیدهاي آلی محافظت شده در جوجه هاي گوشتي
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1.911ab29.7c37.4

1.584c36.1a3.3

1.987a29.9c35.2

1.840ab29.5c28.5(A)

1.7550c29.6c21.8(A)

1.912 ab32.2a38.0(B)

1.853 ab30.20c32.2(B)

p<001p<0.01.

––

1570B31.2A5.21

1657B28.0B23.1

1.602B30.2A7.1

1.774A28.1B14.1(A)

1.610B29.8AB13.9(A)

1.669AB28.6B11.1(C)

p<0.05p<0.01.

––

3.831.605A48.70A1198A

3.001.621A47.31B1200B

2.591.557B49.79C1198C

3.671.560B50.90D1200D
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3.671.560B50.90D1200D
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جدول 7 – اثر یک مخلوط محافظت شده اسیدهاي آلی بر ضریب تبدیل جوجه هاي تلقیح نشده و تلقیح شده با کلستریدیوم پرفرینجنز

جدول 8 – اثر اسانس ها و ترکیب اسانس – اسید آلی بر عوامل تولید در یک مدل قوي آنتریت نکروتیک جوجه

جدول 9 – اثر ترکیب هاي اسانس – اسید آلی بر عوامل تولید در یک مدل متوسط آنتریت نکروتیک جوجه

جدول 10 – اثر اسانس و ترکیب اسانس – اسید آلی بر عوامل تولید در آزمایش مزرعه اي بدون چالش
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–

1.7241.672

1.6881.6771

1.6891.6562

1.6791.6413

جدول 6 – بازده مخلوطي از اسیدهاي آلی محافظت شده در جوجه هاي گوشتي
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)D.V.M(تدوین و گردآوری : دكتر علیرضا گلشنی
)عضو واحد فنی تولید كیمیا فام(
Dr. Golshany@kimiafaamgroup.com

این روش طیف سنجی بعنوان تکنیکی سریع با هزینه اقتصادی 
کم میباشد که در کنترل غذاهای حیوانات پرورشی )جیره های 
غذایی( بطور گس��ترده ای مورد اس��تفاده قرار گرفته است. این 
روش ارزش غذایی هر مجموعه از مواد خام را قبل از فرموالسیون 
و تهیه جیره مشخص میسازد و دانش الزم در مورد آن را برای 

پرورش دهنده و یا محقق آشکار میسازد.
اولین بار آقای کارل نوریس  در س��ال 1963 از طیف سنجی 

NIR در آنالیز ترکیبات غالت استفاده کرد.
پیجول و همکارانش  )2007( محتوی مواد مغذی قابل هضم 
را در جیره خوک مورد بررس�����ی قرار دادند. در این تح��قیق 
ش��اخص هایی مانن��د پروتئین قابل هضم، اس��ید آمینه لیزین، 
سیس��تئین، متیونین و محتوی مواد خش��ک و مواد آلی بررسی 
ش��د. نتایج بدس��ت آمده در این تحقیق نشان داد که این روش 
بسیار موثر است و مکمل بسیار مناسبی برای روش های شیمیایی 
معمول برای بررس��ی اسیدهای آمینه یعنی HPLC با توجه به 
گران قیمت و وقت گیر بودن این روش و نیاز به افراد متخصص 
داش��تن آن میباش��د. روش NIR برای پی����ش بین��ی ارزش 
تغذیه ای جیره های حیوانات پرورش��ی گزینه مناسبی میباشد 
و باعث میش��ود تا قبل از فرموالس��یون جیره، اطالعات و دانش 
کافی درباره مواد خام جیره بدست آید و این امر منجر به هزینه 

کمتر، تولید بهتر و آلودگی محیطی کمتر میشود. 
کازولین��ا و همکارانش  )2006( میزان رطوبت و اس��یدهای 
چ��رب آزاد را در روغ��ن ماه��ی با روش NIR بدس��ت آوردند. 
بررس��ی تغییرات چربی با استفاده از روش شیمیایی معمول آن 
یعنی گاز کروماتوگرافی بسیار سخت و طاقت فرسا میباشد چرا 

که مراحل اس��تخراج چربی بسیار مشکل است و سریعا اکسیده 
میشود مخصوصا زمانیکه میزان اسید های چرب غیر اشباع زیاد 
باشد. اما با استفاده از روش NIR و م��دل س��ازی از ط���ریق 
روش های کمومتری اثبات ش��د که این مشکالت در آزمایشات 

معمول شیمیایی به راحتی قابل حل میباشد.
 NIR  بائو و همکارانش  )2006( با به کارگیری طیف سنجی
ویژگیهای حرارتی نشاس��ته برنج را بررسی کردند و نشان دادند 
که ب��ا این روش حتی تاثیرات حرارت��ی و خصوصیات مرتبط با 
آن را در نشاسته که از نظر تغذیه ای و قابلیت هضم بسیار مهم 

است میتواند بررسی شود.
پریتو و همکارانش  )2006( ترکیبات و ویژگیهای ش��یمیایی 
نمونه های گوش��ت را بررس��ی کردند که در این راس��تا از روش 
طیف س��نجی NIR بهره جس��تند. در ای��ن تحقیق از محدوده 
2500-1000 نانومتر اس��تفاده ش��د و ویژگیهایی مثل پروتئین 
خام، میوگلوبین، کالژن، استخراج اتر، انرژی ناخالص، ماده خشک 
و محتوی خاکس��تر بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشانگر 
آنست که طیف س��نجی NIR میتواند بصورت موفقیت آمیزی 

جایگزین روشهای شیمیایی گران و وقت گیر شود.
سایگا و همکارانش  )2006( ساختار شیمیایی اسید آسکوربیک 
را با استفاده از طیف سنجی NIR تجزیه و تحلیل کردند و ثابت 
نمودند که با اس��تفاده از این روش حتی س��اختار بیوش��یمیایی 

ترکیبات هم مورد بررسی قرار میگیرد.
کوداباک��س و همکاران��ش  )2007( می��زان چربی، رطوبت و 
پروتئین در ماهی تن را با استفاده از روشهای شیمیایی و روش 
طیف س��نجی NIR بدس��ت آوردند  و نتایج حاصله را مقایسه 

ک
را

کاربرد طیف سنجی مادون قرمز نزدیک خو

)NIR( در صنعت خوراک دام ، طیور و آبزیان
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کردند.
در کارخانجات تولیدکننده خوراک دام و طیور مجهز به دستگاه 
NIR این امکان وجود خواهد داش��ت که آنالیز ش��یمیایی کلیه 
مواد اولیه خریداری ش��ده در ب��دو ورود به کارخانه  )بخصوص 
غالت مانند ذرت، سویا، گندم و . . . ( ظرف مدت کوتاهی )2-1 
دقیقه( بوس��یله دس��تگاه NIR بدست آید و بعبارتی مواد اولیه 
خریداری ش��ده مورد ارزیابی ق��رار میگیرند تا در صورت پائین 
بودن احتمالی ش��اخصهای تغذیه ای ماده اولیه خریداری شده، 
نسبت به عودت آن ماده اولیه )قبل از تخلیه بار توسط کامیون( 

تصمیم گیری شود. 
به عنوان مثال اگر کنجاله س��ویای وارد شده به کارخانه طی 
آزمایش��ات انجام شده توسط دس��تگاه NIR حاوی 42 درصد 
پروتئین خام باشد درصورتیکه فروشنده بعنوان کنجاله سویای 
ح��اوی 44 درصد پروتئی��ن به خریدار فروخته باش��د، مدیران 
کارخانه )خریدار( قبل از تخلیه بار فرصت مناس��ب جهت اتخاذ 
تصمیم خواهند داش��ت که بار را ع��ودت نمایند و یا طی توافق 
تلفنی با فروش��نده به ازاء 2 درصد کس��ری  پروتئین س��ویای 
خریداری ش��ده از مبلغ فاکتور کسر نمایند. همچنین اگر ذرت 
 NIR خریداری ش��ده طی آزمایشات انجام شده توسط دستگاه
ح��اوی 7,5 درصد پروتئین خام و 3100Kcal/kg  انرژی قابل 
هضم باشد درصورتیکه فروشنده بعنوان ذرت حاوی 8,5 درصد 
پروتئین با Kcal/Kg 3350 انرژی قابل هضم به خریدار فروخته 
باشد، مدیران کارخانه )خریدار( قبل از تخلیه بار فرصت مناسب 
را خواهن��د داش��ت که یا ب��ار را عودت نمایند و یا با فروش��نده 
Kcal/ 250 تواف��ق نمایند به ازاء 1 درصد کس��ری  پروتئین و

kg کس��ر انرژی قابل هضم ذرت خریداری شده از مبلغ فاکتور 
کسر نمایند. )شکل 1(

ش��کل 1 : نمودار فوق نتایج بدست آمده توسط دستگاه NIR از میزان 
پروتئین خام نمونه های س��ویای وارد ش��ده به یک کارخانه خوراک طی سال 
2004 میباشد. همانطور که از نمودار فوق مشهود است میزان درصد پروتئین 
خام نمونه های سویای وارد شده به کارخانه خوراک مورد نظر بین 41,5 الی 
47,5 درصد بوده که نش��ان دهنده متغییر بودن میزان پروتئین س��ویا های 

خریداری شده طی یک سال کاری میباشد.

باالطبع در مواردی که امکان اس��تفاده از دس��تگاه NIR در 
کارخانه تولید کننده خوراک وجود نداشته باشد بدلیل طوالنی 
بودن مراحل آزمایش��ات شیمیایی و همچنین تراکم باالی ورود 
و خ��روج مواد اولیه و محصوالت در کارخانجات خوراک معموال 
مواد اولیه پیش از مشخص شدن نتایج آزمایشات مربوطه تخلیه 

میگردن��د و در ای��ن م��وارد امکان اختالط مواد اولی��ه فله ای با 
آنالیزهای شیمیایی متفاوت وجود خواهد داشت. از طرفی دیگر 
اگر فروش��نده مواد اولیه )بخصوص کنجاله سویا، ذرت، گندم و 
. . .( مطلع باش��د که خریدار از امکانات دستگاه NIR برخوردار 

است، کمتر به فکر کمفروشی و یا تقلب می افتد.
درضمن درکارخانج��ات تولیدکننده خوراک دام و طیور فاقد 
دس��تگاه NIR امکان تولید خوراک با م��واد اولیه ای که نتایج 
آزمایش��اتش آماده نشده وجود دارد. ارزیابی دقیق و سریع مواد 
اولیه ورودی به کارخانه خوراک توسط NIR این امکان را برای 
اپراتور فراهم می سازد که جهت تولید خ���وراک از همان مواد 

اولیه ای که فرموالتور روی کاغذ نوشته است استفاده نماید.
همانط��ور ک��ه میدانید انواع مختلفی از کنجاله های س��ویا با 
درصده��ای متفاوتی از پروتئین و رطوبت وارد کارخانجات تولید 
کنن��ده خوراک میش��وند. حال فرض کنید ی��ک کارخانه  تولید 
کننده خوراک مجهز به دو سیلوی نگهداری کنجاله سویا میباشد.

حال  اگر کارخانه مذکور قابلیت آزمایش س��ریع پروتئین خام و 
رطوبت کنجاله س��ویا را توس�ط دستگاه NIR داشت����ه باشد، 

دارای  کنجاله س��ویا ه��ای 
پروتئین باال را در یک سیلو 
و کنجاله س��ویا های دارای 
پروتئین پائین را در سیلوی 
دیگر ذخی��ره مینماید و در 
این هن��گام تولید خوراک با 
دقت بیش��تری انجام خواهد 
شد ولی اگر کارخانه خوراکی 
فاقد امکانات آزمایش سریع 
پروتئین خ��ام کنجاله های 
 NIR سویا توس��ط دستگاه
باشد امکان جدا سازی کنجاله 
های سویا با مقادیر متفاوت 
پروتئین نمیباش��د و بالطبع 
تولید خ��وراک در آن واحد 
تولیدی از روی تخمین میزان 
درصد پروتئ�ین کنجاله های 
یافت.  س��ویا صورت خواهد 

)شکل 2( 

شکل 2 : نمونه طرح پیشنهادی 
جهت استفاده از دستگاه NIR در 
کارخانجات تولید کننده خوراک. 

در طرح پیشنهادی مقابل کلیه 
م��واد اولی��ه در ابت��دای ورود ب��ه 
 NIR کارخان��ه توس��ط دس��تگاه
م��ورد ارزیابی قرار میگیرند و بطور 
جداگان��ه ذخیره میگردند و پس از 
تولید نیز محصوالت توسط دستگاه 
NIR آنالیز میگیرند. بعنوان مثال 
کلیه س��ویاهای خریداری ش��ده و 
وارد ش��ده ب��ه کارخانه ب��دو ورود 
 NIR به کارخانه توس��ط دستگاه
آزمای��ش میگردند و س��ویا های با 
درصد پروتئین باالی 44 در سیلوی 

ک
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A و س��ویا های با درصد پروتئین پائین 44 در س��یلوی  Bذخیره میگردند و 
در هنگام فرموالس��یون از س��ویای هر دو س��یلو و به نسبتهای مناسب جهت 
رس��یدن به مقدار مورد نیاز از پروتئین در محصول استفاده میگردد و تناسب 
اس��تفاده از هر دو سیلو با آزمایش کردن محصول توسط دستگاه NIR تحت 

نظر خواهند بود.
همانطور که پیشتر گفته شد با  NIR رطوبت، پروتئین خام، 
چربی، فیبر و خاکستر مواد اولیه و محصوالت کارخانجات خوراک 
دام، طی��ور و آبزیان را میتوان ان��دازه گیری نمود و کارخانجات 
خوراک دام و طیور میبایس��ت مجهز به واحد کنترل کیفیت و 
آزمایش��گاه ش��وند یعنی در اصل هم تولید کننده و هم کنترل 
کننده کیفیت محصوالت تولیدی خود باشند)از کیفیت کار خود 

مطمئن شوند(.
ب��ه نقل از Paul Gerardy مدیر واحد تحقیقات و توس��عه 
یکی از کارخانجات معتبر تولیدکننده خوراک : NIR به ش��ما 
امنیت و قدرت میدهد. آنالیز مواد اولیه با روشهای شیمیایی زمان 
بر بوده و چه بس��ا اتفاق افتاده محصول تولیدی قبل از مشخص 
ش��دن آنالیز شیمیایی مواد اولیه مورد استفاده از کارخانه خارج 
 NIR ش��ده و بدست مصرف کننده رس��یده باشد در حالیکه با
میتوان آنالیز سریع ماده اولیه را داشته و طبق آن فرموالسیون 
صحیح جهت ساخت محصول را ارئه داد و همچنین  نتایج حاصل 
از NIR دقت بیش��تری نس��بت به روش��های معمول شیمیایی 
در آزمایش��گاه دارد، چراکه خطاه��ای فردی در روش NIR به 

حداقل میرسد.
ازدیگر فاکتورهای مهم استفاده از دستگاه NIR در کارخانجات 
خوراک دام، طیور و آبزیان مسئله اقتصادی بودن تهیه دستگاه 
NIR میباش��د، چنانچ��ه میانگین تولید س��الیانه یک کارخانه 
تولیدکننده خوراک بیش از 50000 تن باش��د خرید دس��تگاه 

NIR برای آن کارخانه توجیه اقتصادی خواهد داشت.
 در پایان باید یادآور ش��د که تجهیز کارخانجات تولیدکننده 
خوراک دام، طیور و آبزیان با دستگاه NIR سبب کاهش ضایعات، 
افزای��ش اطالعات در خصوص مواد اولیه، فرموالس��یون صحیح 
محصوالت، اطمینان از کیفیت محصوالت تولیدی و تامین کلیه 

نیازهای غذایی دام، طیور یا آبزیان میگردد.

Ref:
1- Proven: NIR analysis does pay, In Focus Magazine, Vol. 

30, No 2, 2006: 4-6
2- QC with NIRS for HACCP and GMP, Feed Tech 9.3 2005 

– www.agriworld.nl
3- A revolution in feed quality control, Feed Tech 12.6 2008 – 

www.agriworld.nl
4- عالیشاهی، علیرضا، 1386، بررسی میزان پروتئین، رطوبت، کلسیم، فسفر و مس 
در آرد ماهی با اس��تفاده از طیف س��نجی مادون قرمز نزدیک، پایان نامه دانشکده منابع 

طبیعی، دانشگاه تهران
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محصوالتسریعترازروشهایشیمیاییمحصول

بدستمیآید.
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• مقدمه
اگرچ��ه ارائه آمار در مورد بیماری های مرتبط با مواد غذایی 
در مقیاس جهانی کار  بسیار دشواری می باشد، مرکز کنترل و 
جلوگیری از بیماری ها)CDC(، در دسامبر2010 برآورد جدیدی 
از این گونه از بیماری ها، افراد بس��تری در بیمارس��تان و میزان 
مرگ و میر ناش��ی از آن اعالم کرد. مرکز CDC اعالم کرد در 
هرس��ال تقریباً 48 میلیون نفر به بیماری دچار می شوند، 128 
هزار نفر نیاز به بس��تری ش��دن در بیمارس��تان پیدا می کنند و 
3 هزار نفر دچار مر گ و میر می ش��وند. عالوه بر این، س��ازمان 
بهداش��ت جهان��ی درس��ال 2004 اعالم کرد ک��ه بیماری های 
گوارش��ی به عنوان پنجمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان 
ش��ناخته ش��ده اند و عامل اصلی این مرگ و میر به آلوده بودن 
مواد غذایی و آب نسبت داده شده است. با وجود اینکه این آمار 
فقط مربوط به مؤسس��ات مواد غذایی نمی ش��ود، ولی به عنوان 
نقطۀ ش��روع رعایت بهداشت برای دست اندرکاران مواد غذایی 
محسوب می شود. تهیه کنندگان مواد غذایی در سرتاسر جهان 
باید یقین داش��ته باش��ند که پروس��ۀ ضدعفونی کردن یکی از 
مهمترین گام ها در مبارزه با بیماری های مواد غذایی به ش��مار 
می رود. ضدعفونی کردن تجهیزات مربوط به مواد غذایی سبب 
کاهش تعداد باکتریها و ویروس ها تا حد ایمن می ش��ود. درک 
روش های ضدعفونی مواد غذایی، علت و زمان ضدعفونی کردن 
و ابزار مورد استفاده برای ضدعفونی کردن نقش حیاتی در مبارزه 
ب��ا بیماری های مربوط به مواد غذایی ایفا می کند. این مقاله با 
نگاهی به موضوعات ذکر ش��ده به مس��ائل مربوط به ضدعفونی 

کردن و هزینه های وابسته به آن نیز می پردازد. 

• مشکالتموجود
دس��ت اندرکاران مواد غذایی با مس��ائل بی شماری در رابطه 
ب��ا ضدعفونی کردن روبه رو می باش��ند. اج��رای ضعیف مراحل 
ضدعفونی کردن در یک تأسیس��ات مواد غذایی می تواند منجر 
به بیماری و یا حتی مرگ ش��ود .این به نوبۀ خود منجر به کم 

شدن تعداد مش��تریان، از دست دادن شهرت، پرداخت جرایم و 
یا احتماالً بس��ته شدن محل کس��ب می شود. فقدان روش ها و 
ابزار مناس��ب جهت ضدعفونی ک��ردن همچنین می تواند باعث 
شکس��ت در اجرای قوانین بهداش��ت مواد غذایی، بازرسی های 
دوره ای ک��ه م��ی تواند هزینۀ ابطال پروانه کس��ب کمپانی را به 
همراه داش��ته باشد و یا پرداخت جریمه های سنگین مربوط به 

اصالح روش کار شود.

• هزینههایمرتبط
هزینه های مرتبط با سیاستها و روش های ضدعفونی تأسیسات 
مواد غذایی ش��امل هزی��نه های مربوط به تجه����یزات، مواد، 
هزین��ه های آموزش و بازرس��ی می باش��د. تجهیزات ضدعفونی 
مخصوص، مطابق با اس��تانداردهای تدوین ش��ده توسط ایالت و 
یا قوانین و مقررات محلی مورد نیاز می باش��د. تجهیزاتی جهت 
مانیتور کردن کارکرد درس��ت دستگاه ها باید در دسترس باشد. 
این تجهیزات ش��امل ترمومترها، نوارها و کاغذهای تس��ت و نوار 
اندیکاتورهای شیمیایی می باشد. ضدعفونی کننده های شیمیایی 
مانند کلر، ید، ترکیبات چهارتائی آمونیوم وپراکس��ید هیدروژن 
باید خریداری گردد و مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این ابزار 
و تجهیزات، تأسیسات باید روش های صحیح ضدعفونی کردن را 
به کارمندان آموزش دهند و همچنین نسبت به انجام بازرسی های 
دوره ای دق��ت الزم را به عمل آورند. این هزینه های ضدعفونی 
روزانه که در تأسیس��ات مواد غذایی صرف می گردد اگر چه در 
مقایسه با هزینه های بیماری ها، مرگ و میر و یا بسته شدن محل 

کسب بسیار ناچیز می باشد ولی جزء ضروریات می باشد.

• مواردیکهنیازبهضدعفونیکردندارد
هر مؤسسه برای فراهم نمودن محیط پاکیزه و تم���یز تالش 
م��ی کند ولی ضدعفونی کردن و تمیز ک��ردن دو فعالیت کاماًل 
جداگانه می باش��د. به وسیلۀ تمیز کردن باقیماندۀ ذرات غذایی، 

تدوین و گردآوری : مهندس مریم تمسکنی زاهدی
كارشناس علوم و صنایع غذایی
)عضو بخش تحقیق و توسعه R&D كیمیا فام(
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دوده و روغن از روی س��طوح زدوده می شود ولی ضدعفونی به 
مرحله ای گفته می شود که تعداد میکرواورگانیسم ها در وسایل 
تمی��ز تا حد ایمن کاهش می یابد. هم��ۀ تجهیزات باید تمیز و 
پاکیزه باش��ند ولی بعضی از تجهیزات و وس��ایل باید ضدعفونی 
نیز ش��وند. چهار گروه اصلی در رابطه با مواد غذایی که نیاز به 

ضدعفونی کردن دارند شامل موارد زیر می باشد:
1 -  پرسنل

2 -  سطوح و ابزاری که با مواد غذایی در تماس هستند
3 -  سطوح و ابزاری که با دست در تماس هستند

4 -  مواردی که بی�ش��ترین حساس��یت را نس��بت به رش��د 
باکتری ها دارند

احتماالً مهمترین مسئله در بحث ضدعفونی در تأسیسات مواد 
غذایی تماس انس���ان می باشد. دست انسان حامل میلیون ها 
باکتری می باشد که بعضی از آنها خوب و مفید و برخی دیگر بد و 
مضر می باشند. دست اندرکاران مواد غذایی نه تنها باید دستهای 
خود را مرتباً بش��ویند بلکه باید توس��ط محلول های ضدعفونی 
کننده ساخته شده با مواد سازگار با محیط زیست که در صورت 
برخورد با مواد غذایی ایمن باش��د نیز ضدعفونی کنند. مدیریت 
مؤسسات نیز باید از دانش کافی کارمندان نسبت به روش صحیح 
شستش��و، ضدعفونی دستها، تهیه و در اختیار قرار دادن محلول 
ضدعفونی کنندۀ مناس��ب به آنها اطمینان حاصل نمایند. تمام 
سطوح و ابزاری که در تماس با مواد غ�ذایی قرار می گیرند باید 
ضدعفونی شوند. اینها می تواند شامل سطوحی که روی آن کار 
انجام می ش��ود، سطوحی که روی آن غذا تهیه می شود، چاقو، 
میز آماده سازی غذا، مخلوط کن، تخته برش، انبر، ظروف و تمام 

وسایلی که در تماس با غذا می باشد شود. 
 بیماری های مربوط به مواد غذایی در یک مؤسسۀ مواد غذایی 
به راحتی از طریق دس��ت انس��ان منتقل می شود. افراد آلوده با 
دس��ت زدن به مواد و یا ظروف مواد غذایی به راحتی می توانند 
آنها را آلوده کنند. رعایت بهداش��ت ف��ردی و ضدعفونی کردن 
س��طوح و وسایلی که در تماس با پرسنل مواد غذایی قرار دارند 
نیز از موارد مهمی است که باید برای آن برنامه ریزی انجام گیرد. 
همچنین هر س��طحی که در تماس با دست انسان می باشد نیز 
باید ضدعفونی ش��ود. این موارد ش������امل: دستگیره های در، 
کلید و پریز ها و گنجه ها می باشد. در یک مؤسسۀ مواد غذایی 
من���اطقی وجود دارد که بی��ش��تر در معرض رشد باکتری ها 
هستند. این مناطق نیاز به توجه بیشتری برای ضدعفونی کردن 
دارند. برای مثال، ابزار یا وسایل تمیز کردن و جمع آوری زباله، 
مانن��د: تی ها، حوله ها، اس��کراب ها و ظروف زباله از این موارد 

می باشند.

• چهزمانیضدعفونیموردنیازاست
تواتر زمانی استفاده از ضدعفونی کننده ها می تواند از موارد 

مه��م در برنامه ریزی ایمنی مواد غذایی قرار گیرد. بعضی موارد 
ممکن است بعد از هر بار استفاده نیاز به ضدعفونی کردن داشته 
باش��ند در حالیکه بعضی دیگر می تواند بصورت روزانه، هفتگی، 
ماهانه و یا حتی فصلی ضدعفونی ش��وند. س��طوحی که روی آن 
کار انجام می گیرد مثل تختۀ برش که برای برش مرغ و گوشت 
اس��تفاده می ش��ود باید بالفاصله بعد از هر بار اس��تفاده تمیز و 
ضدعفونی گردد. ترمومتری که برای تس��ت حرارتی غذا استفاده 
می شود باید بعد از هر بار مصرف ضدعفونی شود. بقیۀ موارد مثل 
مخلوط کن و دس��تگاه برش گوشت مورد استفاده برای گوشت 
خام باید چندین بار در طول روز و یابر اساس گزارش دپارتمان 
کشاورزی در ایالت متحده حداقل هر 4 ساعت یکبار ضدعفونی 
گردد. اما اگر وس��ایل در یک اتاق در دمای 41 درجۀ فارنهایت 
)5oc(نگهداری شود، هر 24 ساعت یکبار نیاز به ضدعفونی کردن 
دارد. مجموعه ای از قوانین و مقررات برای ضدعفونی کردن همۀ 
وس��ایلی که در تماس با مواد غذایی قرار می گیرند باید تدوین 

شود و به کلیۀ پرسنل آموزش داده شود.

• مکانیسموروشهایضدعفونی
ضدعفونی صحیح شامل مراحل زیر می شود:

1 ( تمیز کردن اولیه- برای از بین بردن مواد غذایی به شکل 
مایع یا گرد و غبار

2 ( شستش��و - استفاده از محلول های دترجنت برای از بین 
بردن مواد غذایی و گرد و غبار چسبیده به سطوح

3 ( آب کش��ی - جهت خارج کردن مواد غذایی، گرد و غبار 
و دترجنت

4 ( ضدعفون��ی- جهت از بین بردن باکتری ها و ویروس های 
زنده

5 ( خشک شدن توسط هوا
عملیات ضدعفونی به دو روش شیمیایی و حرارتی قابل انجام 
می باش��د. روش حرارتی با اس��تفاده از آب خیلی داغ یا بخار در 
درجه حرارت  مش��خص و زمان تماس مشخص انجام می گیرد. 
روش ضدعفون��ی حرارتی یا گرمایی برای ظروف غذا و تجهیزات 
می تواند به دو صورت دس��تی و یا ماش��ینی و مکانیکی استفاده 
شود. در روش دستی ضدعفونی تجهیزات نیاز به آب داغ با درجه 
حرارت 171 درجۀ فارنهایت )77oc( یا باالتر می باشد و باید به 
مدت حداقل 30 ثانیه در آن غوطه ورگردد. در صورت اس��تفاده 
از روش ضدعفونی حرارتی مکانیکی باید درجه بین 180 و 194 
درجۀ فارنهایت )90oc _82oc( باش��د. ترمومترها یا ترمولیبل ها 
برای چک کردن روتین حرارت باید دردس��ترس باشد. استفاده 
از ضدعفونی ش��یمیایی برای تجهیزات می تواند توسط غوطه ور 
س��اختن تجهیزات یا برس کردن و یا اسپری کردن یک محلول 
ضدعفونی مناسب روی تجهیزات انجام گیرد. محلول ضدعفونی 
کنن��ده باید مورد تأیید یک مرجع معتبر باش��د. تجهیزات باید 
در حرارت و زمان تنظیم ش��ده در تماس با محلول قرار گیرند. 
این موضوع به نوع محلولی که اس��تفاده می ش��ود بستگی دارد. 
ضدعفونی کننده های شیمیایی مورد استفاده در صنعت غذا، کلر، 
ید، ترکیبات چهارتایی آمونیوم و پراکسید هیدروژن می باشد. در 
ضدعفونی با کلرین باید به مدت 7 ثانیه در معرض درجه حرارت 
700 درجۀ فارنهایت )371oc( قرار داده ش��وند. بعضی تغییرات 
براس��اس فاکتورpH انجام می شود. محلولی که شامل ید باشد 
یدوفور نامیده می شود. تجهیزاتی که با این محلول ضدعفونی می 
شوند نیاز دارند30 ثانیه در معرض درجه حرارت ما بین 75 و120 
درجه فارنهای��ت )48oc _23oc( قرار گیرند. ترکیبات چهارتایی 

ذا
 غ

ت
نی

ام
و 

ت 
الم

س



KIMIAFAAM

 1
3 

ره
شما

    
    

   9
0 

 -
ن 

ستا
زم

53 52

آمونیوم از دیگر محلول های شیمیایی مورد استفاده در صنعت غذا 
می باشد. جهت ضدعفونی کردن با این مادۀ شیمیایی نیاز دارد که 
تجهیزات 30 ثانیه در درجۀ باالی 75درجۀ فارنهایت )23oc( قرار 
گیرند. پراکسید هیدروژن)H2O2(   یک اکسیدان  بسیار قوی و 
ناپایدار است و در واقع از یک مولکول آب)H2O(  و یک مولکول 
اضافۀ اکسیژن تشکیل گردیده است. پراکسید هیدروژن یک ماده 
طبیعی است که در مقادیر ناچیز در باران و برف یافت می شود. 
باران در الیه های باالیی اتمسفر با ازن )O3( ترکیب می شود. 
در این واکنش شیم��یایی ازن یک مولکول اکس��یژن از دست 
می دهد و در نتیجه آب و پراکس����یدهیدروژن تش����کیل می 
گردد. پراکسید هیدروژن بسیار ناپایدار است و به آسانی به آب و 
یک مولکول اکسیژن شکسته می شود. اکسیژن تنها به شکل زوج 
)O2( پایدار می باشد. یک مولکول اکسیژن نوزاد اکسیدکنندۀ 
قوی و  مادۀ ضدعفونی کننده می باشد. پراکسید هیدروژن یک 
مادۀ مؤثر می باش��د و اثربخشی آن به دلیل آزاد شدن مولکول 
 Merck’s اکسیژن نوزاد می باشد. پراکسید هیدروژن در کتاب
به عنوان ضدعفونی کنندۀ آب معرفی گردیده است و در زمینۀ 
پزشکی به عنوان ضدعفونی کنندۀ سطوح کاربرد دارد. ادارۀ غذا 
و داروی آمریکا)FDA(، استفاده از پراکسید هیدروژن 35% در 
ردۀ مواد غذایی را جهت بسته بندی آسپتیک در صنایع غذایی، 
تاًیید نموده اس��ت. طیف کاربرد و مصرف پراکسید هیدروژن به 
طور پیوسته در حال رشد و توسعه می باشد و حتی راه خود را در 
زندگی روزمره، به فرم محصوالت دهانشویه جهت شستشو و التیام 
جراحات دهان و همچنین جایگزین بی خطر برای سفید کنندۀ 
کلرینه که سمی می باشد نیز باز نموده است. پراکسید هیدروژن 
همچنین راه خود را برای پذیرفته شدن به عنوان جایگزین کلر 
جهت گندزدایی آب باز نموده است. صاحبان استخر و سونا نیز با 
بهره گیری از توانایی های فوق العادۀ  پراکسید هیدروژن، موفق 
به فراهم نمودن محیط عاری از باکتری و بوی زننده گشته اند. 
پراکسید هیدروژن در طبقه بندی ها و غلظت های مختلف تولید 
و توزیع می ش��ود. پراکسید هیدروژن 3% و 6% که به آسانی در 
همۀ داروخانه ها یافت می ش��وند جزئ��ی از موارد مورد نیاز در 

قفسۀ دارویی می باشد که در همه جا کاربرد دارد.

• نمونهایازیکضدعفونیکنندهمناسب:نانوسیل
از آنجا که پراکسید هیدروژن بسیار ناپایدار است تالش هایی 
ص��ورت گرفته اس��ت که این م��اده را در فرمولی بصورت پایدار 
درآورند. یکی از بهترین این فرموالس��یون ها در محصولی تحت 
عنوان نانوس��یل وجود دارد. نانوسیل در غلظت های متفاوت به 
عنوان محلول ضدعفونی کننده و استریلیزان شیمیایی استثنایی 
با خصوصیات ویژه است که طیف اثر وسیع، سرعت اثر، اثربخشی 
طوالنی م��دت، جلوگیری از آلودگ��ی میکروبی مجدد و فقدان 
عوارض زیان بار برای انس��ان و محیط زیس��ت موجب برتری و 
تمایز آن نسبت به سایر ضدعفونی کننده ها شده است. ترکیب 
اصلی نانوس��یل شامل پراکسید هیدروژن )H2O2( و به میزان 
جزئ��ی یون نقره)+Ag (اس��ت. پراکس��ید هی��دروژن دارای اثر 
ضدمیکروبی بس��یار وس��یعی می باش��د که حضور یون نقره در 
این ترکیب عالوه بر داش��تن نقش کاتالیزور، اثر طوالنی مدت و 
پایداری پراکس��یدهیدروژن ترکی��ب با آن را تضمین می نماید. 
همچنی��ن عالوه بر آن، اث��ر ضدباکتریایی یون نقره نیز به دلیل 
ایجاد پیوندهای کوواالنت بسیار محکم با پروتئین های باکتریایی 
می باش��د که منجر به رس��وب پروتئین ها و در نتیجه غیرفعال 
ش��دن باکتری ها می گردد. این دو ترکیب در کنار یکدیگر اثر 

سینرژیست نیز نشان می دهند. نانوسیل برخالف سایر ضدعفونی 
کنن��ده های دیگر قادر به از بین بردن بیوف��یلم ها می باش��د. 
همچن����ی��ن این ترکیب توانایی از بین ب��ردن بیوفیلم، کلنی 
باکتری ها و ویروس هایی که توسط یک غشاء پلیمری محافظت 
می ش��وند را دارد. اکسیژن آزاد شده از پراکسیدهیدروژن، غشاء 
محافظ��ت کننده را تخریب کرده و نانوس��یل را قادر به نفوذ به 
داخل آن و از بین بردن میکرواورگانیس��م ها می نماید. نانوسیل 
فاقد اثرات مضر برای محیط زیست است، زیرا جزء اصلی آن که 
پراکسیدهیدروژن است به آب و اکسیژن که آلوده کنندۀ محیط 

زیست نمی باشند تجزیه می گردد. 
• انواعنانوسیل:

نانوس�یلD2: مخصوص ضدعفونی و گندزدائی س��طوح و 
تجهی��زات در مراکز تولیدی ش��امل ضدعفونی س��طوح خارجی 
و داخلی دس��تگاه ها، کف و دیوارهای س��النهای تولید و بس��ته 
بندی، س��طوح مختلف در آزمایشگاه ها، سرویس های بهداشتی 
و غذاخوری ها، ضدعفونی ابزار و وسایل مورد استفاده در تولید، 

ضدعفونی لباس کار و . . .

نانوس�یلD6:مخص��وص ضدعفونی کامل و اس��تریلیزان 
س��طوح و خطوط تولید و تجهیزات می باشد، در صورت افزایش 
کانت میکروبی، تمامی قسمت های مورد نیاز برای ضدعفونی را 

با محلول نانوسیل D6 ضدعفونی نمایید.

نانوس�یلD7:مخص��وص ضدعفون��ی و گندزدائ��ی میوه و 
سبزیجات که مانع از پژمردگی، پالسیدگی و تخریب بافت میوه 

و سبزی شده و زمان ماندگاری آنها را افزایش می دهد . 
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نانوسیلF2:مخصوص ضدعفونی دست می باشد و مناسب 
ترین انتخاب جهت ضدعفونی دس��ت در مراکز تولیدی ش��امل 
ضدعفونی دس��ت پرس��نل تولی��د و بس��ته بندی، پرس�����نل 

ها و . آزمایش��گاه ها، کادر اداری، پرس��نل خدماتی و غذاخوری 
 . .

 

• فاکتورهایمؤثردرضدعفونیکنندههایشیمیایی
اثربخش��ی ضدعفون��ی کنن��ده های ش��یمیایی در ش��رایط 
خاص��ی کاه��ش می یابد. بعضی از ضدعفون��ی کننده ها هرنوع 
میکرواورگانیس��می را از بین می برند. درحالیکه بعضی دیگر به 

صورت انتخابی باعث از ب�ین رفتن بعضی از میکرواورگانیسم ها
 می ش��وند. دس��تورات روی لیبل کارخانۀ سازندۀ مربوط به هر 
محلول شیمیایی را باید قبل از مصرف مطالعه نمود. هر سطحی 
که نیاز به ضدعفونی کردن داش��ته باش��د باید به لحاظ فیزیکی 
اول تمیز باشد. تجه�یزاتی که تمیز نباشند نمی توانند ضدعفونی 
شوند بنابراین تمیز کردن قبل از ضدعفونی حیاتی است. استفاده 
از غلظتهای مناسب محلول های ضدعفونی ک�ننده بسیار م�هم 
می باش��د، بطوریکه اس��تفاده از غلظتهای کمتر از حد مناسب 
ممکن است از بین نرفتن کامل میکرواورگانیسم ها تا حد ایمن 
را در بر داش��ته باشد و اس��تفاده از غلظتهای بیش از حد باعث 
هدر رفتن محلول و یا خورندگی تجهیزات شود. برای دستیابی 
به بهترین اثر بخشی محلول های شیمیایی باید درجه حرارت آب 
بین 75 و 120 درجه فارنهایت )48oc _23oc( باشد. استفاده از 
دماهای باالتر باید اجتناب شود زیرا تبخیر باعث کاهش اثربخشی 
محلول های ش��یم��یایی می گردد. با مطالعۀ لیبل الصاق شده 
توس��ط کارخانه بر روی مواد ش��یمیایی از تمام این مسائل می 

توان اجتناب نمود.

• ابزارضدعفونیبرایدستاندرکارانموادغذایی
تن��وع بس��یار زیادی از ابزار ضدعفونی در دس��ترس دس��ت 
ان��درکاران م��واد غذایی قرار دارد که ش��امل کاغ��ذ و نوارهای 
تس��ت غلظتهای ش��یمیایی، پدهای الکلی، ترمومتر و ترمولیبل 

می شود.
بعض��ی از نمونه های نوار و کاغذ تس��ت ش����امل موارد زیر 

می گردد:

نوارهای تست جهت اطمینان از استفادۀ مقدار مناسب کلر در 
ماشین های ظرفشویی با درجه حرارت پائین می باشد. کاغذهای 
تست کلر در آب غوطه ور می شود و با مقایسۀ تغییرات رنگ در 

مقابل جدول استاندارد غلظت کلر مشخص می شود.
بطور مش��ابه، محلول حاوی ترکیبات آمونیوم چهارتایی مورد 
اس��تفاده در تجهیزات ضدعفونی و شستشوی ظروف به صورت 
دس��تی دارای نوارهای تس��ت می باشد که با مقایسه رنگ ها در 
مقابل جدول استاندارد سطح غلظ��ت مواد شی���میایی تعیین 
می گردد. همچنین ابزارهایی برای تأیید درجه حرارت در ماشین 
های ظرفش��ویی و لباسشویی وجود دارد. این نوع از ابزار ممکن 

است شامل ترمومتر یا ترمولیبل باشد. برای مثال:
ترمولیبل ها، لیبل های خود چس��ب می باش��ند که می توان 
آنها را به ظروف�ی که در ماش����ین ظرفش����ویی با حرارت باال 
ق��رار می گیرند چس��باند تا اطمینان حاص��ل نمایید که دما به 
درجه حرارت 160 درجه فارنهایت )71oc( مورد استفاده جهت 

ضدعفونی ابزار در شستشوی نهایی رسیده باشد.

                                                           
انتخاب دیگر، اس��تفاده از ماشین ظرفشویی مجهز به ترمومتر 
و صفحۀ نمایش اس��ت که  درجه حرارت مرتباً روی آن نمایش 
داده می شود. همچنین این نوع ترمومترها با پوشش محافظ نیز 
موجود می باشند و این پوشش جهت محافظت از صفحۀ نمایش 

در مقابل آب و خوانا بودن بهتر مورد استفاده قرار می گیرد. 
همچنی��ن از پدهای ال��کلی ن�یز برای ضدعفونی ترمومت�رها 
می توان استفاده کرد. از ترمومترها در پخت و پز، تست و مانیتور 
موادغذای��ی و غذاها اس��تفاده می ش��ود و ضدعفونی بین هربار 

استفاده برای اجتناب از آلودگی متقاطع الزامی می باشد.

• نتیجهگیری
درک اهمیت ضدعفونی کردن و روش ها و ابزاری که در پروسۀ 
ضدعفونی کردن اس��تفاده می ش��ود برای تمام دست اندرکاران 
مواد غذایی حیاتی می باش��د. دس��ت اندرکاران مواد غذایی باید 
برنامه ریزی برای ضدعفونی کردن را بصورت دقیق در دست اجرا 
داشته باشند و در مورد وسایلی که نیاز به ضدعفونی دارد و زمان 
صحیح ضدعفونی اطمینان حاصل نمایند. عالوه بر این آنها باید 
متدهای حرارتی و ش��یمیایی جهت ضدعفونی و ابزار الزم جهت 
تست و مانیتور این پروسه ها را به پرسنل آموزش دهند. استفاده 
از ترکیبات مناسبی مانند نانوسیل می تواند در دستیابی به یک 

پروسۀ ضدعفونی کامل و مناسب ما را یاری نماید.
Refs: 
1. www.deltatrak.com, Food Safety: Sanitation Issues, Methods 

& Solutions, acceded: October 2011
2. www.ozonservices.com/ articles/oo8.htm, Hydrogen Per-

oxide 35%, acceded: December 2011
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 گزارشی مختصر  از همایشها، نمایشگاههاو
گردهمایی  علمی و فنی

 گروه دارویی کیمیا فام 

 • هم��ایشه����ا:
در فصل پاییز س��ال 1390 ، گ��روه داروئی کیمیافام همانند 
فصول گذش��ته فعالیتهای متعددی در زمینه گس��ترش اطالع 
رس��انی ب��ه همکاران و مص��رف کنندگان محت��رم در خصوص 
محص��والت و اطالعات داروئی روز دنیا انجام داده اس��ت که در 

زیر خالصه ای از به اطالع عموم مخاطبین می رساند : 
1-برگ��زاری س��مینارهای داروئ��ی در اس��تان اصفه��ان در 
شهرس��تانهای اردس��تان ، ش��هررضا ، نجف آب��اد  که مباحث 
بیوسکیوریتی و رعایت اصول بهداشتی توسط آقای دکتر شاپوری 
و معرفی محصوالت و نحوه و زمان مصرف آنها توسط آقای دکتر 

صادقی ارائه گردید. 

2-برگزاری س��مینار داروئی در اس��تان قزوین  شهرس��تان  
آبیک جهت فارمهای مرغ مادر که مباحث اختصاصی پرورش��ی 
مرغ مادر توس��ط آقایان دکتر نج��ار صادقی، دکترعرب، و دکتر 

هدایتی ارائه گردید. 

3-برگزاری  س��مینار داروئی در اس��تان  قزوین شهرس��تان  
تاکستان که  مباحث  بی���وسکیوریتی و  رعایت اصول  بهداشتی 
و معرفی محصوالت گروه داروئی کیمیافام و چگونگی استفاده از 

آنها در زمان مناسب توسط آقای دکتر جلیلیان ارائه  گردید.

•نم�ایش�گاهه��ا:
*  حضور مقتدر در نمایشگاه بین المللی تهران همراه با اهداء 

جوایز ویژه جهت  اعیادغدیر و قربان . 

*  حضور در نمایش��گاه اصفهان همراه با برگزاری کارگاههای 
آموزشی جنبی در طی ایام نمایشگاه که مباحث زیر بصورت علمی 

کاربردی جهت شرکت کنندگان محترم ارائه گردید: 

 1- رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی و زمان و نحوه استفاده از 
شوینده و ضدعفونی کنند ه های اختصاصی و موثر به منظور ارتقاء سطح 
بهداشتی مزارع و سالنهای پرورش طیور توسط آقای دکتر شاپوری . 

2- بررس��ی و تشریح بیماریهای مهم تنفس��ی همراه با ارائه راهکار 
مناس��ب جه��ت  پیش��گیری ، کنت��رل و درمان توس��ط آق��ای دکتر 

هدایتی.
3-زمان و چگونگی استفاده از مکملهای داروئی و ترکیبات ویتامینه 
و همچنین اس��تفاده از آنتی بیوتیکهای مناسب در بیماریهای مختلف 

تنفسی ، گوارشی  توسط آقای دکتر صادقی. 
4- معرفی بیماریهای کوکسیدیوز ناشی از سویه های شایع در ایران 

و چگونگی پیشگیری و درمان آنها توسط خانم دکتر حیات غیب.
هدف از برگزاری این  کارگاهها اعتالء و ارتقاء دانش کاربردی 
مرغداران و چگونگی مصرف داروها در زمان مناسب و نحوه اجراء 
درست مراحل  بیوسکیوریتی بود که با استقبال بی نظیر شرکت 

کنندگان مواجه گردید.
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گرد آورندگان: عبدالرضارضاپور  ) كارشناس میکروبیولوژی كیمیا فام(
الهام رشیدي ) كارشناس میکروبیولوژی كیمیا فام(

Rezapoor@kimiafaamgroup.com

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

(قسمت دوم)

درادامهمبحثاصولایمنیکاردرآزمایشگاههابهنکاتی
درخصوصآزمایشگاههایشیمیمیپردازیم:

موادشیمیایی
مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه به سه حالت جامد، گاز و 
یا مایع موجود می باش��ند. هر کدام از حاالت فوق آثار مختلفی 

برفیزیولوژی موجود زنده دارند. 
الف- مواد شیمیایی به حالت گازی، بخار و یا ذرات معلقی دارند 
که از راه تنفس وارد ریه ها می ش��وند و آثار فیزیولوژیک خود 

را به صورت زیر ظاهر می کنند.
اس��ید  و  آمونی��اک   : )مث��ل  مح��رک  و  آور  الته��اب  م��واد 

هیدروکلریک( 
مواد خفگی آور)س��اده مثل: دی اکسیدکربن،ش��یمیایی مثل: 

منواکسید کربن، اسید سیانیدریک( 
مواد بیهوش کننده و مخدر ) مثل : اتانول و دی اتیل اتر( 

س��موم سیس��تمیک ) متان��ول، فنول ه��ا، بن��زن، کربن دی 
سولفید( 

ذرات معلق)آزبست و سیلیس( 
ب- م��واد ش��یمیایی مای��ع نیز به اش��کال زیر آثار خ��ود را بر 

فیزیولوژی موجود زنده بروز می دهند: 
1 -حاللهای آلی نظیر استون، کلروفرم، سیکلوهگزان، دی اتیل 
اتر، دی متیل سولفوکس��ید، اتیل الکل، هگزان، متانول، تولوئن، 
متلی��ن کلرای��د و ... که عالوه بر اش��تعال پذیری آثار مس��موم 

کنندگی دارند و برخی نیز خاصیت سرطان زایی و نابارورکنندگی 
نشان می دهد. 

2 -معرفهای معدنی و محلول مانند اس��ید س��ولفوریک ، اس��ید 
هیدروکلریدریک، آمونیاک، آب اکسیژنه و ... این ترکیبات همگی 
سوزاننده و برخی خورنده می باشند و هر کدام اثر فیزیولوژیکی 

متفاوتی دارد. 
ج- مواد ش��یمیایی جامد نیز می توانند باعث مسمومیت یا آثار 

دیگر شوند. 

طب�ققوانی�نمص�وبجامعهس�لطنتیش�یمیبریتانیا
موادشیمیاییازلحاظسمیتوزیانبهیکیازچهاردس�ته

زیرتقسی����ممیشوند:
موادبازیانبس�یارزیاد: ش��امل مواد سرطان زا، جهش زا یا 

مسموم کننده در تولید مثل و حساسیت زاهای تنفسی 
موادبازیانزیاد: مواد بسیار سمی، مولد سوزاننده و حساسیت 

زاهای پوستی 
موادبازیانمتوسط: مواد مضر  مواد محرک و سوزش آور 

م�وادبازیانکم: موادی که به عنوان مواد خطرناک ش��ناخته 
نمی شوند. 

بهمنظوردس�تیابیبهایمنیبیشتردرآزمایشگاهعوامل
چندیرامیتوانمدنظرداشتازجمله:

الف- آموزش افراد نسبت نوع مواد شیمیایی مورد تماس و مصرف 
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مسئول ایمنی یا مسئول ازمایشگاه را در جریان قرار دهید. 

*فنل:
فنل ماده ای س��می و فرار اس��ت که از راه پوس��ت و استنشاق 
بخارات آن وارد بدن می ش��ود . ف���نل به ش��دت س���وزاننده 
اس��ت. سوختگی های ناش��ی از فنل به سبب خاصیت بی حس 
کنندگی موضعی، علیرغم وسعت آسیب و عمق سوختگی ممکن 
است درد چندانی نداشته باشند فنل و بخارات آن آتش گیر است. 
عالئم مسمومیت بافنل عبارتست از: درد شکم ، سرگیجه، سردرد، 
تهوع و اس��تفراغ، تپش قلب و سرانجام کما ، در صورتی که فنل 
روی پوست بریزد،سوختگی های شدید بدون درد ایجاد می کند. 
مناطقی که فنل به آنها  رس��یده باش��د، رنگ پریده می ش��وند. 

سوختگی %25 از سطح بدن با فنل می تواند کشنده باشد. 

• کمکهایاولیه:
-  فردی را که با بخار فنل مس��موم شده باشد فوراً باید از محل 
دور کرد و به فضای آزاد رسانید تا به راحتی تنفس کند در صورت 

نیاز تنفس مصنوعی انجام بگیرد. 
- در صورت ریختن اتفاقی فنل لباس آلوده به فنل باید فورا" از 
تن خارج شده و محل تماس با مقدار زیاد آب شستشو داده شود. 
شستشو باید آنقدر ادامه یابد تا رنگ پوست محل آسیب دیده از 

حالت رنگ پریده به صورتی کم رنگ تغییر رنگ دهد. 
- در صورت پاش��یدن اتفاقی فنل به چش��م فرد آس��یب دیده با 
جری��ان مداوم آب حداقل به مدت 20 دقیقه شستش��و ش��ود و 
فرد آس��یب دیده پس از شستش��وی چشم باید به چشم پزشک 

مراجعه نماید. 
- نکت��ه مه��م اینکه در صورت بروز هر ک��دام از موارد فوق پس 
از اقدام اولیه فرد آس��یب دیده باید به مرکز فوریتهای پزش��کی 

منتقل شود. 

• نکاتعملیکاربافنلدرآزمایشگاه:
- بدلیل انتش��ار بخارات سمی فنل در هوا، عمل اشباع و موازنه 
کردن این ماده و نیز اس��تفاده از آن برای اس��تخراج DNA یا 
RNA حتم��ا" باید زیر هود ش��یمیائی با تهویه مناس��ب انجام 

بگیرد. 
- هن��گام کار با این ماده حتی االمکان از روپوش آزمایش��گاه و 
دس��تکش محافظ )حداقل التکس( و در صورت امکان از عینک 

محافظ پیش بند و کفش های پوشیده استفاده شود. 
- هنگام کار با فنل باید از هر نوع منبع اشتعال دور باشیم .

- جهت رفع آلودگی فنل از هوای محیط کار باید با حوله مرطوب 
)برای جلوگیری از ایجاد جرقه( هوای آغش��ته به فنل را از فضا 

بیرون کنیم . 
- برای به حداقل رساندن میزان آلودگی در محیط کار، بهتر است 
که مقادیر کم این محلول از تیوپها به ظرف مخصوص پس��مان 
فنل تخلیه نش��ود بلکه لوله پالستیکی )تیوپ( یا شیشه محتوی 

فنل به داخل ظرف انداخته شود. 

• درص�ورتآلودگیمحیطکار)س�طحمیزی�ازمین(با
محلولفنلباید:

- هر نوع منبع اشتعال را از محیط دور کنید. 
- فضای آلوده را هر چه سریعتر تهویه نمود. 

- جهت خنثی کردن فنل از آهک خش��ک و یا جوش ش��یرین 

و ویژگیهای آنها به صورت کلی و تدریجی 
ب- تجهیز آزمایشگاه به وسائل و مواد ضروری مورد نیاز سوانح 

و آموزش کاربرد صحیح آنها 
ج- آموزش کمکهای اولیه 

د- تهیه دستورالعمل های مدون ایمنی 

*کلروفرم
کلروفرم ماده سرطانزاست و سمیت تنفسی کلروفرم زیاد و سمیت 
پوستی آن کم است. عالئم مسمومیت با کلروفرم: تهوع، سرگیجه، 

خواب آلودگی، کاهش سطح هوشیاری می باشد. 

• احتیاطهایالزموکمکهایاولیه:
- در صورت پاش��یدن به چشم، چش��م را با آب فراوان به مدت 

حداقل 15 دقیقه شستشو دهید. 
- درصورت آغشته شدن پوست فوراً آن را با آب و صابون بشوئید. 

اگر لباس به کلروفرم آغشته باشد آنرا عوض کنید. 
- در صورت بروز عالئم مسمومیت با کلروفرم که معموالً به سبب 
تنفس آن پدید می آید فرد در صورت بلع اتفاقی ماده، فرد آسیب 

دیده را وادار به استفراغ کنید. 
- فرد آس��یب دیده را فوراً به مرکز فوریتهای پزشکی رسانیده و 

مسئول آزمایشگاه را در جریان بگذارید. 

*مرکاپتواتانل:
- این ماده س��می بوده و از راه تنفس و پوست جذب می شود . 
عالئم مسمومیت ناشی از مرکاپتواتانل عبارتند از: حالت گیجی، 

لرز، گرفتگی گلو، سردرد، تهوع و استفراغ
احتیاطهای الزم و کمکهای اولیه:

- در صورت آلودگی چش��م یا پوس��ت محل را 15 دقیقه با آب 
فراوان شستشو دهید.

- هنگام بروز مسمومیت از راه تنفس فرد را به هوای آزاد انتقال 
دهید و به مسئول ایمنی اطالع دهید.

- زیر هود شیمیایی و با استفاده از دستکش و عینک محافظ با 
-2 مرکاپتواتانل کار کنید.

*اتیدیومبروماید:
این ماده  موتاژن و سرطانزاست. از طریق پوست، چشم و دستگاه 

تنفسی می تواند نفوذ کند.
احتیاطهای الزم و کمکهای اولیه:

- هن��گام کار با اتیدیوم بروماید از دستکش��های پالس��تیکی و 
عینکهای محافظ و ماسک استفاده کرد.

- توزین اتیدیوم بروماید حتما" باید در مکان بسته بدون جریان 
شدید هوا با استفاده از ماسک و دستکش دوالیه انجام شود. 

- زبال��ه های آلوده به اتیدی��وم بروماید، بافرها و ژلهای آلوده به 
طور مجزا دفع شود. 

- دستکش و سایر لوازم آلوده به اتیدیوم بروماید را هرگز از اتاق 
UV خارج نکنید. 

- در صورتی که لباس یا پوست به اتیدیوم بروماید آغشته شود 
باید فورا" لباس آلوده را از تن خارج کرده و پوس��ت را با مقدار 

فراوان آب و صابون شستشو داد. 
- در صورت آلوده ش��دن چشم باید آن را با آب فراوان به مدت 

حداقل 15 دقیقه شستشو داد. 
- در ص��ورت ب��روز هر حادثه ای در حین کار با اتیدیوم بروماید 
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)محلولهای قلیایی ضعیف( استفاده نمود. 
• چون فنل بس��یار در آب محلول است. می توان سطح آلوده را 

با مقدار فراوان آب شستشو داد. 
 از نکات قابل توجه آنس��ت که در چیدمان مواد ش��یمیایی در 
آزمایشگاه باید نهایت دقت به عمل بیاید مثال" ترکیبات شیمیایی 
با تهویه مناس��ب قرار گرفته و در قفس��ه های عمومی از چیدن 
ترکیباتی که س��ریع وارد برهم کنش با س��ایر مواد می ش��وند، 
کامال" اجتناب نمود. همچنین قفس��ه ها حتی المقدور واجد در 
بوده و هوای آزمایشگاه نیز تهویه مناسب داشته باشد. همچنین 
پوس��ترهای نشان دهنده عالئم هشدار دهنده مواد شیمیایی در 
مکانهای مناس��ب و در معرض دید افراد نصب ش��وند. همچنین 
افراد باید جهت دفع مواد ش��یمیایی بس��یار زیان آور و زیان آور 
آموزش دیده و تجهیزات و امکانات ضروری در آزمایشگاهها برای 

این امور اختصاص یابد. 

• توضیحعالئمرویبستهمواد:
E )Explosive(- 1 در جایی غیر از انبار مواد نگهداری ش��ود 

)قابل انفجار( 
Oxidizing – Fire Promoting(-  2(O )اکسید کننده- 

قابل اشتعال( تماس با مواد قابل اشتعال به حداقل برسد. 
Very Toxic(-  3(+T )بسیار سمی( تماس با بدن به  هرشکلی 

محدود شود)رعایت حداکثر موارد ایمنی ( . 
T )Toxic(- 4 سمی . 

Harmful(- 5(Xn)مضر( نباید با دست تماس پیدا کند. 
Exteremch Namable(- 6(F4 )بش��دت قابل اشتعال در 

دمای زیرصفر نگهداری شود(.
 21 C °نگهداری در دمای زیر F)Highly Namable(- 7

C )Corrosive- 8( )خورنده( از تماس با کلیه س��طوح بدن 
جلوگیری شود. 

Xi)Irritant(- 9 کم خطر ترین

• اقداماتایمنیهنگامکاردرآزمایشگاهشیمی
- اس��تفاده از آزمایشگاه تنه�ا منحصر به افرادی است که مجاز 

هستند. 
- ورود اطف�ال و کودکان به آزمایشگاه اکیداً ممنوع می باشد. 

- اس��تعمال دخ�انی���ات، خ���وردن، آش��امی�دن، نگهداش��تن 
موادغذایی، نوش��یدنی ها، تنباکو و اس��تفاده از مواد آرایشی در 

آزمایشگاه مطلقاً ممنوع است. 
- استفاده از لنز تماسی چشمی، بدون استفاده از عینک محافظ، 

در آزمایشگاه توصیه نمی گردد. 

جدولبرخیازموادشیمیاییناسازگارکهبایدازیکدیگر
دورنگهداشتهشوند.

- به هنگام ک�ار و جابجایی م�واد ش�����یمیایی، مواد خطرناک 
زیس��ت محیطی یا مواد رادیوایزوتوپ در محیط آزمایش��گاه، از 
روپوش های مخصوص آزمایش��گ�اه )که ق��د آن تا زانوی کاربر 

باشد( و ماسک های چشمی استفاده کنید. 
- موه��ای بلند خ��ود را به هنگام ک�ار با م�واد ش��یمیایی، مواد 
خطرناک زیست محیطی، رادیوای�زوتوپ ها، ی�ا جابجایی ماشین 

آالت و تجهیزات آزمایشگ�اهی، )در پشت سر خود( ببندید. 
- هم��واره آزمایش��گاه و محل کار خ��ود را تمی�ز نمایید و م�واد 
شیمیایی، بیولوژیکی غیرضروری و تجهیزات بالمصرف را در محل 

مخصوص خود قرار دهید. 
- از جا گذاش��تن بطری های مخصوص م�واد واکنش گر )پر یا 

خالی(، در کف آزمایشگاه خودداری کنید. 
- تنه��ا با م�وادی ک���ار کنید که از می�زان اش��تع�ال پ�ذیری، 
واکنش دهی، س��میت و نیز روشهای صحیح جابجایی و ذخیره 

آنها و اقدامات اضطراری مربوطه آگاهی دارید. 
- خروج��ی ه��ا و راهروها را در همۀ مواقع ب��از )و بدون هرگونه 

مانع( نگهدارید. 
- تا حد امک�ان، از کار به تنهایی در محیط آزمایشگ�اه خودداری 

کنید. 
- حتی االمکان در آزمایشگاه به تنهایی کار نکنید و  اگر طبیعت 
ک�ار شما اقتضاء می کن�د که به تنهایی در آزمایشگاه ک�ار کنید، 
بایس��تی حضور خود را به مسئول آزمایشگاه و یا همکاران دیگر 

اطالع دهید. 
- هرگونه ح�وادث و اتفاقات خطرناک را سریعاً به اطالع سرپرست 

آزمایشگاه و مسئولین ذیربط برسانید. 
• حفظونگه�داری:

- خط��رات ایمنی را ب��ا حفظ و نگهداری محی���ط های کار در 
وضعیت مطلوب از بین ببرید. 

- حداق��ل دو خروجی ب��از )بدون مان�ع( در آزمایش��گاه تعبی�ه 
شده باشد. 

-  حداقل دو راهروی باز )ب�دون مان�ع( به طرف درهای خروجی 
آزمایشگاه ایجاد شده باشد. 

- هم�واره، مواد و وس��ای�ل غیر ض�روری را از روی میزهای کار، 
ه�ودهای بخار، کف آزمای�ش���گاه، راهروها و ... ب�رداش��ته و در 

محل های مناسب قرار دهید. 
- نی�کمت ه�ا، می�زهای ک�ار و دی�گر س��ط�وح آزمایشگاهی را 
پس از ه�ر بار استف�اده با یک م�اده پ�اک کنن�ده ی�ا ض�د عفونی 

کننده تمیز نمایید. 
- هم�ۀ تجهی�زات بایستی قب�ل از استفاده بازرسی شوند. 

ار
ی ك

من
ای
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• ب��ه مق��ررات و قواعد نگه��داری مواد ش��یمیایی مختلف دقت 
کنید.

• قبل از شروع کار با مواد، با خواص و خطرات آنها آشنا شوید.
• قب��ل از توزین و یا برداش��تن یک ماده برچس��ب ایمنی آن را 

مطالعه کنید.
• هیچگاه ماده ای را مستقیماً با دست بر ندارید و از وسایلی نظیر 

اسپاتول استفاده کنید.
• در شکستن و خرد کردن مواد جامد تمرین و دقت کافی بعمل 
آورید که ممکن است پاشیدن و پرتاب شدن ذرات جامد به صورت 

شما یا اطراف )خطر انفجار( شما را تهدید کند.
•  از مزه کردن و چش��یدن هر نوع ماده آزمایش��گاهی خودداری 

کنید.
• از مکی��دن مایعات با پیپت توس��ط دهان خودداری نموده و از 

پیپتهای مکانیکی استفاده کنید.
• از هود، دستکش، گالوباکس و ماسک برای کار با مواد خورنده 

یا سمی استفاده کنید.
• هیچ��گاه ی��ک حالل یا مایع اش��تعال پذیر را روی ش��عله قرار 

ندهید.
• هیچگاه اس��یدها، قلیاها، مایعات س��می و یا اشتعال پذیر را در 

دستشویی خالی نکنید.
• از مص��رف ک��ردن و کار ب��ا م��واد ب��دون برچس��ب و نش��ان 

بپرهیزید.
• تهی��ه هر نوع محلول و ماده ای را با یادداش��ت برداری دقیق و 

ذکر تاریخ انجام دهید. 
• تمام پسماندهای مایع و جامد را قبل از دور ریختن باید آلودگی 

زدایی نمایید.    

 منابع
1) Schwartz, Shires, Spencer. Principles of Surgery. Sixth Edi-
tion, 1994.
2) William A. Rutala, David J. Weber. Disinfection, Sterilization 
and Control of Hospital Waste. In Gerald L. Mandell, John E. Ben-
nett, Raphael Dolin. Principles & Practice of Infectious Diseases, 
6th ed. U.S.A, Churchill Livingston Inc, 2005; 3331-46.
3) Seymour S. Block. Disinfection, Sterilization, and Preserva-
tion. Fourth ed. Heaf Febiger Philadelphia, London. 1991 P: 6 
.23-18 /691-76
4) K. Park, Park’s Textbook of Preventive and Social Medicine, 
18th edition, M/s Banarsidas Bhanot Publishers, India, 2005.
5) Alicia J. Manager; Teresa C. Horan; Michele L. Pearson, et 
al. Guideline for prevention of surgical site infection. HICPAC, 
U.S.A .1999 ,
6) Barbara Russell. Nosocomial infections. J. Nurs. vol. 99 (6). 
June 1999.

7(  اصل سلیماني ، حسین ; افهمي، شیرین : پیشگیري و کنترل عفونت هاي بیمارستاني، 
موسسه فرهنگي انتشاراتي تیموزاده ، چاپ دوم، بهار 1380

8(  حقیقي فرد، سیدمرتضي : دستگاه هاي استریل کننده متداول در مراکز درماني.کتاب 
دومین سمینار پیشگیري و کنترل عفونت هاي بیمارستاني 1380

شوراي ایمني زیستي انستیتوپاستور ایران – تابستان 89  )9
ش��وراي ایمني زیس��تي در آزمایشگاه هاي ژنتیک پزشکي دانشگاه علوم   )10

پزشکي تهران – دکتر منصور حیدري و سرکار خانم زهرا اوسطي  
 www.azmayeshat.mihanblog.com  )11

www.hsefolum.com  )12
www.ISIRI.ir  )1359 58

- شیش��ه آالت مورد اس��تف�اده درآزمایش��گ�اه بای��د از جنس 
بروسیلیکات باشند. 

-  در صورت اس��تفاده از مواد پاک کننده دی کرومات یا اس��ید 
سولفوریک در آزمایشگاه، دقت کنید که پاک کردن فقط محدود 
به هود بخار باشد، در غیر این صورت کلریدهای سمی کلرومتیل 

از محلول کرومات/اسید سولفوریک آزاد می شوند. 
- س��عی ش�ود از مح�لول های پاک کنندۀ غیرکروماتی استفاده 

شود. 
- در ص�ورتی که آزم�ایشها ناتمام مانده باشند، یادداشتی حاوی 
نوع مواد ش��یمیایی مورد استفاده، نام و نام خانوادگی آزمایشگر 
و ش��ماره تماس او در کنار دستگاههای مورد استفاده قرار داده 

شود. 
- کف آزمایشگ�اه را در هم�ۀ اوق�ات خش�ک نگهدارید. 

-  در ص��ورت ری���زش هرگون��ه مواد ش��یمیایی ی��ا آب، ک�ف 
آزمایشگ�اه را بالفاص�له تمیز کرده و با قراردادن عالئ�م هش�دار، 

دیگران را نسبت به خطرات بالقوه ُسرخوردن آگ��اه نمایید. 
- بر روی همۀ ماش��ین آالت و تجهیزات تحت تعمیر یا تنظیم، 
بایس��تی قب�ل از آن�که قاب�ل استفاده باش��ند، برچسب هشدار 

نصب گردد. 
- سیفون های کف آزمایشگاه و سینک ها بایستی به طور مرتب 
تخلیه شده و شسته شوند تا از خروج گ�ازهای نامطب�وع یا آزاد 

شدن بوی مواد شیمیایی در جلوگیری شود. 
-س��یفون هایی که به طور مرتب مورد استفاده قرار نمی گیرند 
ب��رای ممانعت از تبخیر آب بهتر اس��ت ب��ا 30-20 میلی لیت�ر 

روغن معدنی پر شوند. 
- همۀ س��یلندرهای گاز فشرده بایستی به طور محکم با زنجیر 

یا طناب بصورت ثابت بسته شوند. 
- س��یلندرهای خ�الی را عالمت گ��ذاری کنید و تمام اقدام�ات 
حفاظت��ی و ایمن��ی را در م��ورد آن�ها هم�انند س��یلندرهای پر 

رعایت کنید. 
- کلیه امور خ�دمات و نگهداری بایستی توسط پرسنل متخصص 

و مجاز انجام پذیرد. 

• اقداماتالزمقبلازترکآزمایشگاه:
1 -ضایعات آزمایشگ�اهی را شناسایی، بسته بندی و طبق مقررات 

استاندارد به خارج از محیط آزمایشگاه منتقل کنید. 
2 -تجهی��زات و وس��ایل خراب را خاموش و ب��ا رعایت مقررات 

استاندارد از محیط کار )و دسترس دیگران( خارج کنید. 
3 -س��طوح کاری و کلیه تجهیزات م�ورد استفاده را ضدعفونی 

کنید. 
4 -به هنگام اتمام کار و ترک آزمایش��گاه، تجه�یزات و وس��ایل 

استف�اده نشده را به محل اصلی خود بازگردانید. 
5 -روپوش مخصوص آزمایش����گاه را در داخل آزمایشگ�اه قرار 

دهید. 
6 - از خام��وش ب��ودن تجهی��زات برقی و گازی مورد اس��تفاده 

اطمینان حاصل نمایید. 
7 - دست های خود را با دقت بشویی�د. 

8 -درب آزمایشگاه را بسته و از قف�ل بودن آن اطمینان حاصل 
نمایید .

• چندنکتهپایاني:
• هیچگاه کیف و وس��ایل ش��خصی خود را در محیط آزمایشگاه 

نگذارید.
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پذیرش مقاله د                                                                                                                  ر فصلنامه کیمیا فام  

فصلنامه کیمیا فام از متخصصین د                                                                                                                  ر رش�ته های د                                                                                                                  امپزش�کی ، 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:

1بیماري درندگي با عاملي از ویروسها به خصوص در گوشتخواران  - نگه 
داري بدون کم و زیاد – از بیماریهاي تازه  شیوع طیور در حد تهدید جهاني 
2 -    از دارو هاي براي تامین امالح در مواقهع اس��هال -   از بیماریهاي 
پلکي-  باالي خیلي از چیزها 3 – از موشهاي ازمایشگاهي – پنالتي  - از 
درخت��ان جنگل��ي  - ماه  بیماري ، ماه س��رد4 – مع��ده اي    5-  ماده 
جربي ش��کل س��فید دور بعضي از الیاف عصبي – مواد شیمیایي واسظه 
در متابولیس��م اس��یدهاي چرب    6 – سلول- حیوان مکار 7 – یهودي 
-  چسبندگي 8 –  تصدیق عامیانه فرنگي- نیم نوشابه مشهور   9- ارام   
و بدون اس��ترس – غذاي مرغ -  اهنگ مش��هور ني 10  - نظریه  - از 
رش��ته ه��اي قایقران��ي –  راه رفت��ن بچه   11- چالق -  اس��اس و پایه 
ها- جدا کردنی  12 – از مزه ها – پرنه اش سرد کن – 13- از کرمهاي 
بیماریزا با س��ه ش��کل روده اي کبدي و ریوي   14 – اس��تخوان درشت 
ني – هوا – نمادین و روزمره  وتکراري – 15 –جنس لطیف  -  رنگدانه 
پوس��تي -  جنس ماده که به علت باال رفتن س��ن و عدم تخمک گزاري 

منطم باردار نمي شود 

•  عمودی:

1- حیوان درنده  - امالح و مواد معدني –  بمب وحش��تناک 2 – تنها 
موجود زنده دریاجه شور اورمیه – اش جدولي 3- خاک سفالگري -  قانون 
دان بریتانیای��ي- ح��روف مخفف  میانگین افزای��ش وزن روزانه  -عنصر 
تیرویی��دي  4یکت��اي تهروني- مخفف کاه - صید حیوان  5 -  س��روته 
ش��ده عظیم ترین حی��وان دریایي  - حیوان عظی��م دریایي دیگر 6- از 
حروف یوناني  - عنصر تیروییدي  -  ماهي کپور 7 –درمانده -    چوبه 
اع��دام -     موي اس��ب – 8 – عدد فوتب��ال - از داروهاي آنتي بیوتیک 
9 – مربوط به عصب –  مادر ترکي به هم ریخته - حرف تایید و تصدیق 
10 – از مواد کاربردي در  نقاشي – مایع حیات  - کنسرت ناتمام – از 
واحده��اي اندازه گیري ط��ول  - هوا 12 – بزم   -هنوز فرنگي - روایت 
کننده13-  دو از س��ه وزن بدن را تش��کیل مي ده��د  - دختر عرب به 
هم ریخته - مردم – هنوز کامال" تاس نیست   14 – از بمباران عناصر 
ش��یمیایي معمولي توس��ط ذرات پر س��رعت ایجاد مي شود  -  تصدیق 
فرنگي  15 -  اغش��ته به س��م   -  برعکس  نوشته شود معني روزگاران 

قدیم خواهد بود - استخوان مقعدي 

جدول                                      
شماره12

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