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درپنجاه س��ال قبل خانواده دامپزش��کی ، خیلی ساده و کم عرض 

و طول بود بطوریکه درمرکزخالصه می ش��د فقط به یک اداره کل 

دامپزشکی کش��ور و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 

و جامعه دامپزش��کان ایران و دراستانها نیز اداره دامپزشکی استان 

بوده اس��ت  ،ولی این خانواده س��اده ، مرتب درحال رشد و توسعه 

بوده ، امروزه خوشبختانه باگستردگی زیادی که پیدا کرده است به 

یک خانواده بزرگ تبدیل ش��ده که شمائی از آن درروی جلد آمده 

است . مقایسه این دونشان می دهد که تغییرات فاحشی درتمامی 

زمینه های مربوط به دامپزشکی صورت گرفته است . 

این تغییرات فاحش طلب می کرده وهنوزهم طلب می کند که برای 

بهبود هرچه بیش��تر و بهتر مجموعه دامپزش��کی کشور ، مطالعات 

جامع  و همه جانبه نگری نیازبوده و هست تا بتواند استراتژی های 

کالن )راهبرد اساسی ( آن را تعیین نماید. 

سازمان دامپزشکی کشور نباید خودمطالعه کننده این امر باشد ، بلکه 

س��ازمان دامپزشکی کشور ازطرف بقیه تشکیالت های دامپزشکی 

بای��د کارفرمای این مطالعات و درنهایت تایید کننده این مطالعات 

باشد . درمجموعه تشکیالت دامپزشکی روبه رشد کشور جای تعیین 

استراتژی کالن مدت هاست که خالی می باشد . 
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• دربارهروزدامپزش�کی،دراینمدت22سالهمطالب
زیادیهرس�الهدرنش�ریاتتخص��صیدامپزش��کی،
رسانههایگروهی،جلساتوهمایشهایمختلفنوشته

وگفتهشدهاست.
بخشهایمختلفدیگریازمجموعههایکشورمان
بنح�ویازانح�اءازخدماتباارزشدامپزش�کیاظهار
امتن�اننمودهان�دورضایتمندیخودرابهصورمختلف
اب�رازداش�تهاندومس�لماخان�وادهبزرگدامپزش�کی
کشورماننیزقدرداناینتچلیلوتوجهاتمیباشد.

اینتوجهاتوتجلیلهایاقش�اردیگرجامعه،باعث
دل��گرمیبیش�ترخانوادهبزرگدامپزشکیمیگرددو
آنرابرایارائهخدماتبیشتروبهترتشویقمیکند.
حالبرخانوادهبزرگدامپزشکیاستکهخودراآماده
نمایدتابرنیازهایجامعهبهخدماتذیقیمتدامپزشکی
درسطوحمختلفبهبهترینوجهممکنپاسخگوباشد.

برایرسیدنبهاینهدف،خانوادهبزرگدامپزشکی
الزماستس�البسالسطحکیفیوکمیخدماتیراکه

ارائهمیدهدارتقاءبخشد.
برایارتقاءبخش�یدنبهس�طحکیف�یوکمیخدمات
مختلفدامپزش�کی،ضرورتداردتمامیسازمانهاییکه
درمجموعهخانوادهدامپزش�کیهس�تندودرزمینههای
آموزشی،تحقیقاتی،اجرائیوبخشخصوصیامورصنفی،
گروهی،جوامع،انجمنهافعالیتدارند،یکباردرمسائل
جاریخودتفکروبررسیهایاساسیالزمراانجامدهندو
دراینتفکروبررسیهمهمواردمهممنجمله،شرایطروزو
آیندهکشوروجهان،تجاربوبرنامههایکشورهایموفق،
نیازهایواقعیجامعه،روشبهتریناس�تفادهومکانیسم
راهب�رد،نظارتوبکارگیریبخشخصوصی،تش�کیالت
س�ازمانیووظای�فمربوطهوخیلیمس�ائلدیگرراباید

مدنظرداشتهباشند.

برخانواده بزرگ دامپزشکی گرامی باد.

د                                                                                                                   كتر ابراهیم مستجابی 
قائم مقام شرکت داروسازی کیمیا فام
Dr.mostajabi@kimiafaamgroup.com

14مهرماه،بعنوانروزملیدامپزش�کی،درواقعبراییادآوریوتجلیلهرس�الهاززحماتحرفهارزش�مند
دامپزشکیدرکشورمانتعیینگردیدهاست.

روز مــلـی دامپـــزشـــکی، 

14
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دامپزش�کیخواس�تهش�ودبا
کم�المیلمطال�ببط�ورتفصیلی
شرحدادهخواهدشد.ولیباگذشت
چندی�نم�اههیچعک�سالعملیاز
سازمانهایتش�کیلدهندهخانواده
بزرگدامپزشکیدرجهتردیاتایید
دریافتنش�د،اینامرنگرانکننده
اس�توای�ناحس���اسراتقویت
میکندکهخداینکردهس�ازمانهای
مختلفخانوادهدامپزش�کیبدالئلی
س�رگرمگرفتاریه�ایدیگریبودهو
بهمس�ائلاساس�یحرف�هکمتوجه
هستندوف��قطبهکاره�������ای
روزمرهمیپردازند.حالضمنعرض
تبریکروزملیدامپزشکیبهخدمت
هم�هاعض�اءمحترمخان�وادهبزرگ
دامپزشکیومقاماتمحترم،تصمیم
گیرانواحدهایتشکیلدهندهاین
خان�وادهارجمندیکب�اردیگرتوجه
ش�انرابهامره�مآهنگیوتفکرو
بررس�یجامعوتعیی�نراهکارهای
اصولیبرایهمهم�واردمعطوفمی

دارم
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مس�ئلهمهمآنس�تکهاینتفکر
وبررس�یه�انبایددرهرس�ازمانو
انتزاع�یوجداگانه واحدیبص�ورت
انجامش�ود،بلکهمجموع�هخانواده
دامپزشکیبایستیباهمدیدهشوند،
باهمآهنگیه�ایکاملکارهامورد
بررسیقرارگیرند،همهمسائلخانواده
دامپزش�کیبطورجامعویکدست
موردتفک�رومطالعهواقعش�وند.تا
بهتریننتایجعایدکشورمانگرددو
خانوادهدامپزشکیهمیشهدرجامعه

سرافرازترباشد.
دسترس�یباینامرمهم،همساده
اس�توهممشکل.س�ادهاستاگر
سازمانهایمختلفدامپزشکیروابط
همآهنگیباهمداشتهباشند،اتحادو
اتفاقالزمبینشانوجودداشتهباشد
وهم�هکاره�اباتفکردرس�تبرنامه
ریزیواجراش�ود،درچنینشرایطی
میتوانگفتکهتقریباهمهتوانها
متوج�هاصالحوبهب�ودامورخواهند
ش�دوهی�چتوانیازکش�وربصورت

اصطکاکیبههدرنخواهدرفت.
درچنی�نش����رایطیاس�ت

ک�همقاماتم�یتوانندب�هنظراتو
پیشنهاداتیکهدرمکاتبات،نشریات
ودرگ�رده�مآئیهاازط�رفافراد
مختلفمطرحمیگردندعنایتداشته
باشند،نظراتپیشنهادیخوبافراد
رابکارگیرن�دونظ�راتنامناس�برا
بنوعیبررس�یوج�وابردبدهندو
درنهایتبرنامهیکتفکروبررسیهم
آهنگوهم�هجانبهراطراحیکنند.
دراینصورتک��ارهاسادهمیشود.
ولیاگرغیرازاینباشدکارهامشکل

میشود.
بهبهانهبرگزاریبیستوهفتمین
اجالسکمیس�یونمنطقهایآس�یا،
خاوردورواقیانوسیهسازمانجهانی
دامپزش�کیO.I.Eدرتهرانکهواقعا
یک�یازموفقیتهایجهانیخانواده
ب�زرگدامپزش�کیباالخ�صب�رای
س�ازماندامپزشکیکش�ورمانبود،
مطالبیدرش�ماره13سال90همین
نش�ریهمط�رحکردموب�هدومطلب
ض�روریواساس�یاش�ارهنم�ودمو
درنهایته�ماعالمکردمکهازطرف
هری�کازمقام���اتمجموعههای

گزیده ای چند...

خانوادهبزرگدامپزش��کیالزماست
سالبسالسطحکیفیوکمیخدماتی
راکهارائهمیدهدارت����قاءبخشد.
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pharm.D گرد آوری و تنظیم: دكتر مریم ربیعی
                                                                                 ) مدیر تولید و عضو R&D کیمیا فام(
Dr . rabiei@kimiafaamgroup.com

Drug Absorption

جـــذب داروهــــــــــا  

جذب داروها توس��ط عواملی از قبیل 
فاکتور های بیولوژیکی) ساختمان غشاء 

و عملک��رد آن، جری��ان گ��ردش عمومی 
خون، زم��ان تخلیۀ معده، ات����صال دارو 

به پروتئین های پالس��ما و م��واد غذایی( و 
فاکتور های فیزیکوشیمیایی داروها، فرموالسیون 
دارویی، ش��کل دارویی و راه تجویز تعیین می گردد. 
ارتباط بین دارو، ش��کل دارویی آن و راهی که توسط آن 
دارو مورد اس��تفاده قرار می گیرد و یا تجویز می گردد تعیین 
کنندۀ مقدار و سرعت ورود آن به جریان خون می باشد. برای آنکه یک 
دارو مؤثر واقع شود باید مقدار کافی از آن به محل اثرش رسیده و در 
آنجا برای مدت زمان کافی باقی بماند تا بتواند اثرات فارماکولوژیک 
خود را اعمال نماید. این خود بستگی به راه تجویز، نوع شکل دارویی 
و س��رعت انتقال آن دارد. مطالعات فارماکوکینتیک1  که در واقع 
مطالعه و تعیین زمان جذب2 ، توزیع3 ،  متابولیس��م4 ، و حذف5  

دارو می باشد در تنظیم برنامه های کلینیکی به منظور افزایش 
امنیت تجوی��ز دارو و تنظیم برنامۀ درمانی مؤثر برای بیماران 

مورد استفاده قرار میگیرد. شکل 1 نمایانگر بعضی از فاکتورهایی 
اس��ت که می توانند بر روی غلظت دارو در پالس��مای خون و 

همچنین محل اثرش مؤثر باشند.                                                                                                                    
                                                                                                                                                        
کس��ری از دوز تجویز شده دارو که به جریان خون سیستمیک 
می رس��د به دوز زیس��ت فراهم   معروف اس��ت. مقدار نسبی 
دوز تجوی��ز ش��دۀ ی��ک دارو که به صورت دس��ت نخ��ورده به 
جریان عمومی خون می رس��د و س��رعتی که در آن این اتفاق 
رخ می دهد به فراهمی زیس��تی   معروف می باش��د. بنابراین 

فراهمی زیس��تی به عنوان س��رعت و می��زان جذب دارو 
تعریف می گردد. فاکتورهایی که بر سرعت جذب 
دارو و مق��دار جذب ش��دۀ آن تأثی��ر می گذارند 

1 -Pharmacokinetics               2 -Absorption                    3-Distribution
4 - Metabolism                       5 -Elemination
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وابس��ته به راه مصرف دارو می باش��ند. ب��رای مثال راه داخل 
وریدی دارو را مستقیماً به خون رسانده و کل داروی مصرفی 
از این راه در دس��ترس بدن ق�����رار می گیرد تا در س��ایر 
باف��ت ها و موضع) مواضع ( تأثیر دارو توزیع گردد. ولی از 
آنجا که راه خوراکی به دلیل س��هولت استفاده و ساخت 
آس��ان تر نس��بت به بقیۀ اشکال دارویی متداول ترین راه 
مصرف دارو می باشد، در اینجا به فاکتورهای تأثیر گذارنده بر 

جذب خوراکی دارو می پردازیم.

شکل 2: مسیر جذب داروهای خوراکی

فاکتورهایفیزیولوژیکیمؤثربرجذبخوراکیداروها
سرعت و میزان ورود یک داروی دست نخورده به جریان خون 
تابع��ی از فرآیندهای پی در پی کینتیکی می باش��د.کند ترین 
مرحله در این س��ری فرآیندها، که تح��ت عنوان مرحلۀ تعیین 
کنندۀ س��رعت نامیده می ش��ود، س��رعت و میزان ورود داروی 
دست نخورده به گردش خون را کنترل می نماید. مرحلۀ تعیین 
کنندۀ سرعت از یک دارو به داروی دیگر متفاوت می باشد. برای 
دارویی که حاللیت در آب کمی دارد سرعت انحالل آن در مایعات 
دستگاه گوارش در اغلب اوقات کندترین مرحله بوده و فراهمی 
زیس��تی چنین دارویی وابسته به سرعت انحالل آن خواهد بود 

)محدود به سرعت انحالل(. به عکس دارویی که از حاللیت 
در آب باالیی برخوردار است به سرعت به فرم محلول در می 
آید و مرحلۀ محدود کنندۀ سرعت جذب آن، سرعت عبور آن 
دارو از غشاء دس��تگاه گوارش خواهد بود )محدود به سرعت 
نفوذ(. س��ایر عوامل محدود کنندۀ سرعت جذب دارو عبارتند 
از: سرعت آزاد سازی دارو از شکل دارویی، سرعت تخلیۀ دارو 
از معده به روده، سرعت متابولیزه شدن دارو توسط آنزیم های 

موجود در س��لول های الیۀ مخاطی حین عبور دارو از این الیه 
به عروق خونی مزانتریک و باالخره س��رعت متابولیزه ش��دن 
دارو در حین اولین عبور آن از کبد که اغلب اوقات آن را» اثر 

عبور اول« می نامند. شکل 2، تصویری شماتیک از مراحل آزاد 
شدن و جذب دارو از شکل قرص را نمایش می دهد.   

                                                                  

ش��کل 3: مراحل مؤثر بر یک دارو قبل از بروز اثرات دارویی آن 
برای یک شکل دارویی قرص

باز شدن 

ذرات بسیار ریز                 گرانول                  قرص

دارو به شكل محلول

جذب
معده

انتقال

روده کوچك دارو در سیستم گردش خون          متابولیسم کبدی

اثر فارماکولوژیكی                حذف دارو

 جذب داروها  
Drug absorption

ساختمان غشاء و عملکرد آن، جریان گردش عمومی خون، زمان تخلیۀ ( جذب داروها توسط عواملی از قبیل فاکتور هاي بیولوژیکی

ویی و و فاکتور هاي فیزیکوشیمیایی داروها، فرموالسیون دارویی، شکل دار) پروتئین هاي پالسما و مواد غذاییمعده، اتصال دارو به 

ارتباط بین دارو، شکل دارویی آن و راهی که توسط آن دارو مورد استفاده قرار می گیرد و یا تجویز می . راه تجویز تعیین می گردد

براي آنکه یک دارو مؤثر واقع شود باید مقدار کـافی از آن بـه   . گردد تعیین کنندة مقدار و سرعت ورود آن به جریان خون می باشد

این خـود بسـتگی   . و در آنجا براي مدت زمان کافی باقی بماند تا بتواند اثرات فارماکولوژیک خود را اعمال نماید محل اثرش رسیده

  ،3توزیع، 2که در واقع مطالعه و تعیین زمان جذب 1مطالعات فارماکوکینتیک. به راه تجویز، نوع شکل دارویی و سرعت انتقال آن دارد

در تنظیم برنامه هاي کلینیکی به منظور افزایش امنیت تجویز دارو و تنظیم برنامۀ درمانی مؤثر  دارو می باشد 5، و حذف4متابولیسم

نمایانگر بعضی از فاکتورهایی است که می توانند بر روي غلظت دارو در پالسـماي   1شکل . براي بیماران مورد استفاده قرار میگیرد

  .خون و همچنین محل اثرش مؤثر باشند

  کلینیکیاثر                                                    

  

  دارو در محل اثر                                               

    تزریق داخل رگ  توزیع                                                         حذف داروي تغییر نیافته 

             

  دارو در محل تجویز        جذب                 حذف                                    

                                    متابولیسم               

توزیع                          حذف متابولیت ها  

                                                                 

                                                          

1 -Pharmacokinetics              2 -Absorption                    3-Distribution
4 - Metabolism                  5 -Elemination

  پالسماي خون                                      

  ي پیوند شدهدارو                       داروي آزاد 

ایعات بدن و بقیۀ  م) شامل سلول هاي خونی( 4دارو در بافت 

)لنف، مایع میان بافتی(

شکل1:نمایششماتیکجذب،توزیعوحذفدارو

 دارو در بافت ها ) ش��امل س��لول های خونی( و بقیه مایعات  
بدن )لنف، مایع میان بافتی(
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فاکتوره�ایبیولوژیکمؤثربرجذب
دارو:

1-ساختمانغشاوعملکردآن
دو مکانیس��م اصلی برای انتقال داروها از 
غشاء اپی تلیال دستگاه گوارش وجود دارد:

الف( مس��یر داخل س��لولی  یعنی عبور از 
عرض سلولهای اپی تلیال 

ب(مسیر بین سلولی  یعنی عبور از فضاهای 
ما بین سلولها

 انتقال از مس��یر داخل سلولی را می توان 
بر س��ه نوع تقسیم بندی نمود که عبارتند 
از: انتشار سادۀ غیر فعال ، انتقال با واسطۀ 
حامل) انتقال فعال یا انتقال تس��هیل شده  ( 

و آندوسیتوز . 

• انتشارسادۀغیرفعال:
انتش��ار س��ادۀ غیر فع��ال راه انت�����قال 
مولکول های نسبتاً کوچک و لیپوفیل می 
باش��د و بنابراین اغلب داروها را شامل می 
شود. طی این فرآیند مولکول های دارو از 
طریق یک مکانیس��م غیر فعال یا انتش��ار 
س��اده عرض غشاء چربی را طی می کنند 
بدین ترتیب که از ناحیۀ دارای غلظت باالی 
دارو یعنی لولۀ گوارش به سمت غلظت کم 
یعنی خون منتقل می شوند. جریان خون 
باعث می شود که غلظت کم دارو در خون 

همواره برقرار باشد.

• انتقالباواسطۀحامل:
برخی از داروها و ش��مار زیادی از مواد 
غذایی از راه داخل س��لولی و با مکانیس��م 
انتقال با واسطۀ حامل جذب می شوند که 
خود به دو نوع اصلی تقس��یم می ش��وند: 
انتق��ال فعال و انتقال یا انتش��ار تس��هیل 
ش��ده. انتقال فع��ال ت���ع��داد زیادی از 
سیس��تم های جذب فعال کمک به حامل 
ی��ا ان��تقال دهنده های غش��ائی در رودۀ 
کوچک وجود دارند که این سیستم ها در 
س��طوح باالیی) پرزهای غشاء ( ویا زیرین 
غش��اء حضور دارند. این سیستم ها شامل 
انتقال دهنده های پپتید، نوکلئوزید، قند، 
اس��ید صفراوی، اس��ید آمینه، آنیون های 
آلی و باالخره انتقال دهنده های ویتامین 

می باشند.
بس��یاری از ترکیبات غذایی از قبیل اسید 
های آمینه، ق��ندها، الک���ترولی���ت ها

 مث��ل) س������دیم، پتاس��یم، آه�����ن، 
ک��ل��ر، ب��ی کربنات (، ویتامی��ن ها مثل 
  ،B3 نیکوتینیک اس��ید یا ،B1 تیامین یا(
ریبوفالوین یا B2، پیریدوکسین یا B6 و 

سیانوکوباالمین یا B12 (، و امالح صفراوی 
به صورت فعال جذب می شوند.

انتقال تسریع شده

انتقال فعال

انتقال یا انتشار ساده غیر فعال

شکل 4: نمایش شماتیک انتقال ساده غیر 
فعال، انتقال فعال و انتقال تسریع شده

• انتشاریاانتقالتسهیلشده:
تف��اوت این فرآیند جذب��ی با جذب فعال 

که قادر نیست یک در آن است 

ماده را در جهت عکس ش��یب غلظتی آن 
منتقل نماید. بنابراین انتقال تسهیل شده 
نیازی به انرژی ب��رای انتقال دارو ندارد و 
همانند جذب غیر فعال عامل پیش برندۀ 

اختالف غلظت دارو است.
وقتی مواد با مکانیسم تسهیل شده جذب 
می ش��وند در جهت شیب غلظتی حرکت 
می نمایند ولی س��رعت انتقال آنها بسیار 
بیشتر از آن چیزی است که بر اساس وزن 
مولکولی و قطبیت مولکول قابل پیش بینی 
اس��ت. این فرآیند نیز همانند جذب فعال 
قابل اش��باع بوده و همچنین توسط مهار 
کننده های رقابتی قابل مهار شدن است. 
انتقال تسهیل شده نقش بسیار اندکی در 

جذب داروها دارد.

• اندوسیتوز:
اندوسیتوز فرآیندی است که به کمک آن 
غ��شاء پالسم����ایی س��لول ج����ذبی 
تا خوردگی هایی پیدا می کند و س��پس 
این تا خوردگی ها بس��ته ش��ده و اجسام 
وزیکول مانندی در درون س��لول به وجود 
می آورد که به غشاء متصل بوده و قادرند 
مقدار معینی از ماده را در خود جای دهند. 
بدین ترتیب ماده قادر خواهد بود به درون 

سلول منتقل شود.

 

شکل 5: مکانیسم های نفوذ در غشاء اپی 
تلیال دستگاه گوارش

A- مس��یر بین س��لولی )عبور از فضاه��ای ما بین 
سلول ها(     

B- مس��یر داخل سلولی )عبور از عرض سلول های 
اپی تلیال(

C-انتقال با واس��طۀ حامل )انتق��ال فعال یا انتقال 
تسهیل شده(     

D-انتقال فعال
E- تغییرات داخل سلولی پیش از

ورود به گردش خون                  
F-تغییرات متابولیکی و دفع
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ش��کل کمپلک��س درآم��ده قابلیت جذب 
نخواهد داشت. به عنوان نمونه تتراسایکلین 
با کلس��یم و آهن کمپلکس های غیر قابل 
جذب تش��کیل می دهد ب��ه همین دلیل 
توصیه می شود که از مصرف همزمان شیر، 
فرآورده های آهن و داروهای ضد اسید به 
طور همزمان با تتراسایکلین اجتناب شود. 
با این حال چنانچه کمپلکس تشکیل شده 
محل��ول در آب بوده و ب��ه راحتی تجزیه 
گردی��ده و دارو را آزاد نمای��د، اث��ر آن بر 

جذب دارو ناچیز خواهد بود. 
همانطورکهدرابتداتوضیحدادهشد،
سرعتومیزانجذبداروهاازعوامل
فیزیولوژیک�یمربوطبهس�اختمانو
عملکرددس�تگاهگوارشوهمچنین
ویژگیه�ایفیزیکوش�یمیاییمادۀ
داروی�یوعوام�لمرب�وطبهش�کل
داروییتأثیرمیپذیرد.دراینقسمت
درخص�وصعوام�لفیزیولوژیکیبه
اختصارتوضیحدادهش�د.درقسمت
آیندهبهویژگیهایفیزیکوشیمیایی
داروک�هبرحلش�دنوانتقالآناز
،Pka،غشاهاازقبیلسرعتانحالل
محلولیتدرچربی،پایداریشیمیایی
وتوانکمپلکسش�دناث�رخواهند

گذاشتخواهیمپرداخت.
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2-جریانگردشعمومیخون:
زمانی که دارو وارد بخش خون می ش��ود 
سرعت نفوذ آن به بافت ها و سایر مایعات 
ب��دن به عوامل متعدد ازقبیل نفوذ پذیری 
مویرگ��ی، مقدار پروتئین های پالس��ما و 
اتص��ال ویژۀ بافتی و بعض��ی عوامل دیگر 
بستگی دارد. تحویل دارو و تعادل نهایی با 
فضاهای بین سلولی بستگی زیاد با جریان 
خون عضوی دارد. س��رعت عبور داروها از 
دیوارۀ مویرگ ها می تواند با داروهایی که 
نفوذ پذیری مویرگی) مثل هیس��تامین ( 
یا س��رعت جریان خون مویرگی) مثل نور 
اپ��ی نفرین ( را تحت تأثیر قرار می دهند، 
تغییر کند. ب��رای داروهایی که به صورت 
خوراک��ی تجویز می ش��وند، عبور از کبد 
قبل از رس��یدن به سیستم گردش خون و 
متابولیزه شدن دارو و اثر عبور اول می تواند 
در کاهش میزان رس��یدن داروی مؤثر به 

محل اثر نقش مهمی داشته باشد.

3-زمانتخلیهمعده:
م��دت زم��ان الزم برای عبور یک ش��کل 
دارویی از معده را معموالً با اصطالحاتی از 
قبیل زمان حض��ور در معده، زمان تخلیۀ 
معده یا س��رعت تخ���لیۀ معده بی����ان 
می کنند. تخلیۀ مواد دارویی از معده بسیار 
متغیر بوده و به ش��کل دارویی و همچنین 
پر یا خالی بودن معده از غذا بستگی دارد. 
به م��وازات تأثیر ش��کل دارویی و حضور 
غ��ذا در معده، فاکتوره��ای دیگری نیز بر 
تخلی��ۀ معده تأثیر می گذارند که عبارتند 
از: وضعیت بدن، ترکیب غذا، تأثیر داروها 

و حالت های بیماری.

4-کمپلکسشدندارو:
 داروه��ا قادرند با پروتئین های پالس��ما 
و ی��ا برخی از اجزاء تش��کیل دهندۀ  غذا 
اتص��ال برقرار نمایند. به طور کلی این امر 
زمانی از نظر فراهمی زیستی دارو اهمیت 
خواهد داش��ت که کمپلکس تشکیل شده 
برگش��ت ناپذیر و یا غیر محلول باشد. در 
ای��ن گونه موارد آن قس��مت از دارو که به 

REF:
1) Environmental Toxicology and pharmacology
Volume 21,Issue 2,February 2006, pages 168-178,Pro-
gress in the Development of in vitro Human-Based 
Alternatives to animal models. 
2) Solvo Biotechnology Scienceletter-November 2005 In 
vitro ABC Transporter Assays for Nutrient Absorption 
and Drug-Nutrient interaction studies 
3)Drugabsorption,Distributionandelimination;pharmaco
kinetics, http://www.columbia.edu/itc/gsQs/g9600/2004/
Graziano.Readings/Drugabs.pdf
4) http://www.doctorfungus.org/the drugs/images
5)Aulton M.E., 2001, pharmaceutics, the science 
of dosage form design, 2nd Edition, solid 
dosage forms.
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آب به هر علت و برای هر کاربردی مصرف شود ، مقداری مایع 
دور ریختن��ی یا فاضالب تولید می کند. ام��ا آیا واقعاً این مایع 
دورریختنی ایست؟ امروزه با رشد جمعیت و بهبود سطح زندگی 
و به دنبال آن افزایش مصرف آب، تولید فاضالب افزایش 
چشمگیری داشته است. از اینرو ساخت و توسعه تصفیه 
خانه های فاضالب با هدف تصفیه بهینه فاضالب و تولید 
پسابی مناسب جهت تخلیه به محیط های پذیرنده سیر صعودی 

یافته است. 
رویکرد مناس��ب در طرح های تصفیه فاضالب آن اس��ت که با 
حداقل هزین��ه و امکانات فنی و س��ادگی بهره 
برداری نیازهای تصفیه برآورده گردد. امروزه 
پس��اب حاصل از تصفیه خانه های فاضالب 
به عنوان یک منبع ارزش��مند آب محس��وب ش��ده  
ک��ه می توان آن را ب��رای مصارف مختلف اس��تفاده نمود. این 
امر در اکثر کش��ورهای پیشرفته مورد توجه خاصی قرار گرفته 
اس��ت و آنها تالش��های زیادی جهت محقق ساختن این مهم 
انجام داده اند که از جمله این تالش��ها می توان به اقدامات 
صورت گرفته برای استفاده مجدد پساب تصفیه خانه های 
فاضالب شهری در آبیاری محصوالت کشاورزی، استفاده 
در فضاهای ورزش��ی، اس��تفاده در پارکها و همچنین مقاصد 

تفریحی اشاره نمود.{1}
یک��ی از جنب��ه های اصل��ی تصفیه فاضالب، بح��ث جنبه های 

بهداشتی آن است. 
در همین م����قوله، گندزدایی پس���اب نهایی حاصل از تصفیه 
خان��ه های فاضالب، یکی از مهمتری��ن مراحل تصفیه فاضالب 
ب��وده که برای اهداف حفاظت منابع آب و یا اس��تفاده مجدد از 

د                  كتر رامین نبي زاد                  ه،  د                  انشیار گروه مهند                  سي بهد                  اشت - د                  انشکد                  ه بهد                  اشت –د                  انشگاه علوم پزشکي تهران  
مهندس سمیرا یوسف زاده - كارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
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آن انجام می پذیرد. 
تاکنون براي این منظور روش��هاي متعددي ارائه ش��ده اس��ت و 
بس��یاري از این روشها سالهاست که درتصفیه خانه هاي مختلف 
سراسر دنیا مورد اس��تفاده قرارمیگیرند. اما از آنجائي که امروزه 
داش��تن یک جامعه بش��ري س��الم با محصوالت جانبي تولیدي 
ضدعفوني کننده ها نظیر تري هالومتانها، هالو استیک اسیدها و 
غیره به یک بحران براي س��المتي آینده بشر تبدیل شده است، 
جس��تجو براي کشف روش��هاي نوین و موثر ضدعفوني به عنوان 

جایگزیني براي روشهاي حاضر امري الزم تلقي مي شود.{2}
با وجود اینکه گندزدایی ش��یمیایی بوس��یله کلر روش��ی کامال 
عمومیت یافته و مورد قبول در بیش��تر جوامع توسعه یافته و در 
حال توس��عه به ش��مار می رود، ولی با توجه به تجربیات علمی 
فزاینده بدست آمده در مورد تشکیل احتمالی محصوالت جانبی 
سرطانزای ناشی از گندزدایی با کلر، احتمال مصون شدن میکروبها 
در مقابل گندزداهای شیمیایی مشابهه کلر و باال رفتن آگاهی و 
حساسیت مردم در مورد سالمتی، ایمنی، هزینه و مسائل زیست 
محیطی؛ نیاز به یافتن فرایندهای پیش��رفته تصفیه و گندزدایی 
با بکارگیری دیگر روش��های گندزدایی و حذف کامل آالینده ها 
و عوامل بیماریزا از آب و فاضالب بیش از پیش ضروری گردیده 

است. {3}
مت��ون و تجارب زی��ادی در ارتباط با انواع گزینه های گندزدایی 
پس��اب فاضالب ها وجود دارد با این حال مهندسین فاضالب به 
س��ختی می توانند براس��اس اطالعات موجود، گزینه ی مناسب 
ب��رای گندزدای��ی را بخصوص از بین فناوری های نس��بتاً جدید 
انتخاب کنند. یک گندزداي خوب براي استفاده در آب و فاضالب 
میبایست در رقتهاي خیلي کم بر میکروارگانیسمها اثر کشندگي 

Dr.nabizadeh@kimiafaamgroup.com

گنــــد زدایــــی  فـاضـــلـاب:
چـالشـــــها و راهـــــکارها

جمعیتجهاندرحالافزایشومنابعآبآش�امیدنیروبهکاهشاس�ت،لذاجهاندرآیندهبامشکلکمبود
آبمواجههخواهدشد.افزایشمصرفآبوارتقاءسطحبهداشتورفاهعمومی،آلودهشدنمنابعآب،
کمبودمنابعآبشیرینومناسبهمگیسببشدهتاتامینآببهداشتیبهیکیازدغدغههایاساسی
جامعهجهانیتبدیلشود.دردههاخیرنیزبدلیلکاهشبارانوروبهزوالنهادنمنابعتأمینآبشرب
درسراس�رجهانازجملهکش�ورما،تالش�هایزیادیبرایجداکردنمنابعمورداستفادهآب،برایتامینآب

شربوسایراستفادههاصورتگرفتهاست.
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مناسب داشته باشد، براي انسان و حیوانات اثرات سمي اندکي 
داشته و اثرات و صدمات نا مطلوب زیست محیطي آن ناچیز 

باشد.{4}
امروزه با توجه به تولید فراوردهاي جانبي خطرناک ناش��ي از 
استفاده ترکیبات کلر درآب و فاضالب کاربرد سایر گندزدا ها 
از قبیل؛ پرتو فرابنفش، ازن ،پراستیک اسید، ترکیبات متعدد 
پراکسید هیدروژن و یا ترکیبي از دو یا سه مورد از این مواد 

به عنوان گزینه جایگزین مطرح گردیده است.{3}
اس��تفاده از روش��هایی مانند ازن زنی و یا المپ های UV با 
وجود برخی مزایایی که نسبت به کلرزنی دارند، به دلیل عدم 
برجای گذاری باقی مانده آنچنان نتوانس��تند جایگاه خود را 
به عنوان جایگزینی برای کلر تثبیت نمایند.{8و7} ترکیبات 
متعدد پراکسید هیدروژن نیز با وجود مزایای متعدد به علت 
عدم تامین استاندارد سازمان بهداشت جهانی WHO مربوط 
ب��ه دف������ع پ���س�����اب )100ml/MPN =1000( در 
غلظت های معقول و مناس��ب، مقای��س کاربردی نیافته اند.
{6و5}از اینرو هنوز جس��تجو برای یافتن گندزدایی مناسب 

که بتواند جایگزین کلر شود ادامه دارد.
از روش��های جدیدی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته است 
می توان به روش استفاده از گندزداهای ترکیبی اشاره نمود. 
در این روش از دو یا بیشتر از دو ماده به صورت همزمان یا به 
دنبال هم استفاده می شود که برروی هم اثر تشدید کنندگی 
دارند. در س��الهای اخیر گرایش به این نوع گندزداها بیش��تر 
ش��ده است. در برخی از منابع استفاده از این فرایندها که در 
آنها دوگندزدا یا بیش��تر اثر تش��دیدکنندگی برروی یکدیگر 

دارند، گندزدایی تعاملی نامنده می شود.
 )PFA )CH2O3 در این میان می توان از پرفورمیک اسید یا
نام برد که در نگاشت پروتئین جهت جداسازی باندهای دی 

سولفید استفاده می شود.{9}

PFA همچنین از جمله عوامل اکسیداسیون و گندزدایی است 
که در زمینه های پزشکی و صنایع غذایی به علت کارایی باالی 
آن در برابر ویروسها، اسپور باکتری ها، قارچ های میکروسکوپی 
و مایکوباکتری ها به خوبی ش��ناخته شده است.{10} اخیراً 
نیز از آن در مقایس آزمایش��گاهی جهت گندزادیی فاضالب 

استفاده شده است.
PFA حاصل ترکیب اس��ید فورمیک، پراکس��ید هیدروژن و 

یک اسید کاتالیزور می باشد و محصوالت واپاشی 
آن شامل O2 ، CO2 و رادیکالهای هیدروکسیل 
اس��ت که هیچ ک��دام از آنه��ا در دوزهایی که به 
منظ��ور گندزدای��ی به کار می روند، س��می نمی 

باشند. {12و 11} 

H2O2+HCOOH             HCOOOH+H2O           

HCOOOH    H
+
   CO2+H2O         

2HCOOOH  H
+
  2HCOOH+O2          

HCOOOH+ H2O2  H
+
   HCOOH+H2O+O2           

H2O2  H
+
   2H2 O+O2           

مطالعات انجام شده برروی این گندزدا نشان 
دهن��ده قدرت ب��االی گندزدایی آن اس��ت 
ب��ه ویژه آنکه توانایی تامین اس��تانداردهای 
دفع پس��اب ازجمل��ه اس��تاندارد ملی ایران 
از  باالت��ر  ک��ه   )400=  100ml/MPN(
 100ml/MPN(اس��تاندارد مربوطه جهانی

=1000( نیز می باشد را داراست.{13}
ب��ا توجه به اینکه متاس��فانه در کش��ور ما با 
وج��ود هزینه های گزاف��ی که جهت تصفیه 
ه��ر مترمکعب فاضالب ت��ا مرحله ی تصفیه 
ثانویه یا بیولوژیکی می ش��ود، هنوز در اکثر 
تصفیه خانه ها، پس��اب تصفیه ش��ده بدون 
گندزدایی مناس��ب به محی��ط های پذیرنده 
رها می شود؛ صرف وقت و هزینه برای انجام 
مطالعات تکمیلی جهت نهادینه کردن و بومی 
نمودن فرایندهای نوینی از جمله اس��تفاده 
از گندزدای معرفی ش��ده در ای��ن مقاله )با 
توجه به مزایای زیاد آن در مقایس��ه با سایر 
گندزداها( می تواندراهگش��ای بس��یاری از 

مشکالت موجود در رابطه با مسائل بهداشتی 
فاضالب و حتی استفاده مجدد از آن باشد .

شکل شماره 1ساختار مولکولی پرفورمیک اسید
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درخالل50س�الاخیر،صنعتدام���پروریوطیوردر
زمینههایتغذیه،مهندس�یژنتیک،مدیریتوبازاریابی
بسیارپیش�رفتکردهاست.هماکنوناینصنایعتمرکز
زی�ادخودرامتوج�هاثرگذاریکش�اورزیوحیواناتبر
سالمتغذاییومحیطدارند.درسایرصنایعهماثرگذاری
جهانیتغییریافتهاس�تازحرکتاثراتایجادش�دهدر
تولیدبهامنیتعمومیدیدهمیش�ود.هیچدلیلیدراین
نگرشتغییریافتهنس�بتبهنگران�یهادرموردمصرف
م��ح���رکهایرشدآنتیبیوتیکیبهوض��وحدیده
نمیش�ود.در40س�الگذش�ته،آنتیبیوتیکبهمنظور
بهبودعملکردرشدوحفاظتحیواناتازاثراتمضرعوامل
میکروارگانیزمهایبیماریزاوغیربیماریزارودهاییبوده
اس�ت.هماکنون،آنتیبیوتیکهابابررس�یموشکافانه
زی�رذرهبینرفتهاندچراکهمص�رفآنتیبیوتیکهای
مش�ترکباانس�اننقشمهمیدرپدیدارشدنمقاومت

آنتیبیوتیکیدرانسانایفامیکنند.
 (Ratliff 2000  ، Phillips 1999  ) 

درپاس�خبهجنبهتهدیدآمیزمس�ئلهف�وق،ممنوعیت
مص�رفآنتیبیوتیکبهعنوانمحرکرش�ددراتحادیه
اروپاراس�ببشدهاس�ت.کهویرجینامایس�ین1997و
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برگردان به فارسی :دكتر مهدی هدایتی
بورد تخصصی بهداشت و بیماریهای پرندگان، دانشگاه تهران 
) عضو بخش علمی كیمیا پخش فام(
Hedayati@kimiafaamgroup.com

 جایگزین های آنتـی بیوتیك
در تـــولـــیـد طـیور
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طریقههایعملآنتیبیوتیکها:
آنتی بیوتیک ها در واقع متابولیت های طبیعی قارچ ها هس��تند 
که از رش��د باکتریها ممانعت می کنند. عملکرد آنها با اثرگذاری بر 
متابولیسم سلولی به کاهش رشد یا مرگ سلولهای باکتریایی منجر 
خواهد ش��د. برخ��ی بر عملکرد دیواره س��لولی و برخی بر پروتئین 
سازی به واسطه ریبوزوم های موجود در داخل سلول باکتری عمل 

می کنند.
اث��ر گذاری بر نگه داری و س��اختن دیواره س��لولی و محدودیت 
در رش��د و تکثیر یکسری باکتریهای مشخص و ممانعت از تول��ید  
توکسین های متنوع تولید شده توسط میکروارگانیسم های بیماریزا 
را س��بب می شوند. نهایتا سبب افزایش رشد ارگانیزم های مطلوب 

میزبان و رشد بهتر حیوانات خواهد شد. 
واژه یا ترم ”“ مح��رک رش��د ”“ به مصرف انواع آنابول����یک از 
آنت��ی بیوتیک ها جهت بهبود رش��د در حیوانات با دوزی پائین تر 
از دوز درمانی بوده اس��ت. مصرف آنتی بیوتیک برای رشد استفاده 
مناس��بی نخواهد بود که این مواد به عنوان هورمونهای آنابولیکی و 
هورمون رش��د و هورمون استروژونی عمل نمی کنند. از طرفی این 
س��بب یک سردرگمی می شود که برخی مصرف آنتی بیوتیک را با 

هورمون درمانی یا هورمونهای آنابولیک اشتباه می گیرند.
صنعت طیور به هیچ وجه هورمونهای آنابولیک را همانند صنعت 
گاوداری و خ��وک پ��روری مص��رف نمی کنند. در ای��ن حالت واژه
growth promotor  ب��ه growth permitter تغ�������ییر 
می یابد، زیرا پتانسیل رشد را بدون هرگونه سازش تحریک می کند.  
آنتی بیوتیک ها درمحدود کردن رش��د میکروب ها: کلس��تریدیوم 
Trust catt and sheik-( .پرفرینجن��س حایز اهمیت هس��تند

ly1977 ( هم چنین قادر به حذف و  محدود  کردن کلونیزاس��یون 
بس��یاری از میکروارگانیزم های بیماری زا و غیر بیماریزا بخصوص 
در دستگاه گوارش هستند.) شامل: الکتوباسیل ها، بیفیدیوباکتریها، 
 )Tannock 1997( .)باکتروئیدس، انتروکوکس��ی می باش������د
آنتی بیوتیک ها سبب کاهش متابولیت های میکروبی همانند آمونیوم 

 )Zimber and visek(.می شوند
 )visek 1978 (.اپیتلیال نازک روده سبب افزایش جذب می شود
و سبب کاهش اثرات متابولیکی در سیستم گوارشی و کاهش حضور 
باکتری های فرصت طلب خواهد شد )ferket1991( که در نهایت 
سبب کاهش اثرات بد اس��ترس های ایمنولوژیک در حین پرورش 
به خاطرکاهش بار میکروبی روده می شود. تحریک سیستم ایمنی 

میزبان بر رشد و عملکرد گله اثر گذار هستند.
 )Gek 2000,klasing 1988( 

مطرحکردنمقاومتآنتیبیوتیک:
در خالل 10 ساله اخیر به علت وقوع مقاومت های آنتی بیوتیکی 
در میکروب ها، مصرف آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد کاهش 
یافته و ممنوع ش��ده اس��ت. برخی بررسی ها از رخداد مق����اومت 
آنت��ی بیوتیکی در انس��ان با میکروب های مق��اوم به آنتی بیوتیک 
 )Scan Report 1999 ،DANMAP 2000( .خبر می دهند

اگر چه یک ممنوعی����ت کامل در مصرف تح���ت دوز درمانی 
آنتی بیوتیک تراپی در حیوانات مزرعه دربسیاری از کشورهای دنیا 
تحمیل نشده است، ولی این اتفاق در یک روز رخ خواهد داد. وجود 
برخی ش��واهد در مصرف آنتی بیوتیک به عنوان محرک رش��د در 
حیوانات مرزعه و طیور که سبب ایجاد بیماری در انسان به واسطه 
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باسیتراسینواسپیرومایسین1999صورتگرفتهاست.
درس�ال2006میالدیکهآویالمایس�ینوبامبرمایسین
وسالینومایس�ینوموننزینممنوعیتمصرفبهعنوان
محرکرش�دیافتند.کهدرس�ال2003میالدیمجموعه
ش�رکتهایمکدونالدخطرامنیتغذائیبرایانس�ان
رادرمصرفبی�شازحدآنتیبیوتیکبهعنوانمحرک

رشداعالمکردند.
بهمنظورتوجیهاقتصادیفعالیتونیزحفظرشدتجاری
ک�هممنوعیتمص�رفآنتیبیوتیکاثرمنف�یبرتولید
نگذاردجایگزینهائیبرایکاهشمصرفآنتیبیوتیکها
وحضورآنهادرگوشتوتخممرغارائهشدهاست.برخی
ازاینجایگزینهاعبارتنداز:اس�تراتژیهایمدیریتی
وپیش�گیرانهجهتبهبودمیکروفلورطبیعیرودهاییو
گوارش�یوبهرهگیریازاسیدیفایرهاوپروبیوتیکها
وآنزی�مه�اوتولیداتگیاهیمیباش�د.درکناراینکه
ترکیب�اتاثرگذاربرفل�وررودهاییومحرکهایایمنی
هماثرگذارهستند.دراینمقالهبهاختصارازمصرفآنتی
بیوتیکهایمحرکرش�دونیزجایگزینهائیمناس�ب

جهتکاهشاثراتسوءآنمیپردازیم.
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می����������کروب ه��ای مق��������اوم به 
آنتی بیوتیک ش��ده اس��ت. انتخاب س��ریع 
مقاوم��ت باکتریایی دردوزهای تحت درمان 
مصرف ش��ده درخ��وراک حیوانات به خاطر 
حضور تعداد زیادی باکتری درمسیرگوارش 
حیوانات که حضور ای��ن باکتریها و مصرف 
آنت��ی بیوتی��ک ه��ای تح��ت دوز درمانی 
س��بب پدیدار شدن واکنش و پدیده جهش 
)موتاس��یون( در باکتریها ش��ده که س��بب 
پدیدارش��دن ژنهای مقاوم به آنتی بیوتیک 
می ش��ود. Mathew   و همکاران در سال 
2002 بی��ان کرد که انتخ��اب مقاومت در 
باکت�����ری می توان��د ظرف مدت کمی در 
ح��دود 2 روز بع��د از مص��رف دان ح��اوی 
مقادیر تح��ت دوزدرمانی آنتی بیوتیک رخ 
بدهد. Gustafsu and Bowen   در سال 
1997گزارش دادند ک��ه م���������قاومت 
   e.cali آنت��ی بیوتیک��ی باکت��ری ان��دوژن
درطی��ور درمی��زان باالیی از س��ال 1950 
  Louer میالدی پایدار مانده است. همچنین
و هم��کاران از مقاوم��ت غیر قابل حذف در 
گوشت خوک بالغ بر 30 سال را گزارش داد.

 بهرح��ال س��والی که نیازمند به پاس��خ 
است این است: که می توان م���صرف آنتی 
بیوتیک های محرک رشد به جهت افزایش 
مقاومت باکتریایی در انسان را ممنوع کرد؟

این س��وال دارای پاس��خی اس��ت که با 
اس��تفاده از جایگزی��ن ه��ا و روش ه��ای 
جایگزین��ی ب��ه عنوان محرک رش��د منجر 
خواهد ش��د. به دنب��ال ممنوعیت مص��رف 
آنتی بیوتیک محرک رشد از 1985 میالدی 
در س��وئد و س��پس ممنوعی��ت در اتحادیه 
اروپا یکس��ری روش ه��ای جایگزین تعبیه 

شده است. 
کنت�رل در عموم�ی 1(اس�تراتژی
س�المتگوارشبدونآنت�یبیوتیک

هایمحرکرشد:
اثر بخشی برخی از افزودنی های خوراک  
ب��ه فهم درس��ت م��ا از مکانی��زم عمل آنها 
بستگی دارد. به طور کلی ع������������مل 
آنت��ی بیوتیک های محرک رش��د و س��ایر 
جایگزین های آنها دارای تن����وع عم��لکرد 
اس����ت. آنت���ی بیوتیک های محرک رشد 
با کاهش بار میکروبی در دستگاه گوارش و 
افزایش س��طح جذب و به کاهش هدر روی 
ان��رژی و پروتئین خوراک کمک می کنند. 
چون انرژی نگه داری دس��تگاه گوارش در 
دام ها %25 از س��طح انرژی متابولیکی پایه 
)Basal Energy metabolic( را شامل 
م��ی ش��ود )Croometal 2000(. ه��م 

چنین میزان دسترسی به انرژی برای رشد و 
اثرگذاری بهتر منابع انرزی را س��بب خواهد 
شد. درنهایت با این کار، کاهش استرسهای 
ایمنولوژیک��ی س��بب افزای������ش س��طح 
سالمت و مقاومت به بیماری ها خواهد شد. 
در نقطع��ه مقابل بهره گی���ری از جایگزین 
ه��ا که کاهش بار میکروب��ی مکانیزم اصلی 
فعالی��ت آنها نخواهد ب��ود. این ها با محدود 
کردن کلونیزاس��یون میک��روب های مضر و 
)تخمیرگر( و غیر دلخواه عمل می کنند. در 
نتیجه ترکیبات جایگزین که با مکانیزم های 
جا به جا کردن و تغییر در pH و حفاظت از 
الیه موسین و افزایش رشد باکتریهای مفید و 
افزایش تخمیراسیدی و افزایش دریافت مواد 
قندی و افزایش پاسخ های ایمنی هومورال 
را س��بب خواهد شد. استراتژی این دسته از 
ترکیبات در واقع بهینه کردن ش��رایط رشد 
میزبانی از طریق عمل و ترکیبات شان است.
2(بهداش�ت،ضدعفونی،کاهشبار

پاتوژنها:
یک گواه بر عملکرد مشخص آنتی بیوتیک 
های محرک رشد و سایر ترکیبات جایگزین 
ب��ه عنوان عامل اثر گ��ذار بر خوراک دام ها 
در هنگامی که ش��رایط غیر بهداشتی باشد 
وجود دارد. یک عملکرد بهداش��تی خوب و 
کنترل حشرات و موجودات موذی و داشتن 
یک برنامه بیوسکیوریتی مطلوب و مدیریت 
بستر سبب کاهش عوام��ل پاتوژن در محیط 
و سالن ها و خوراک خواهد شد. بهره گیری 
از م��واد ض���دعفونی کنن��ده موثر و کارا از 
هزینه های درمانی می کاهد و بسیار موثرتر 

از هرگونه درمان خواهدبود.
3( افزای��ش مقاوم��ت به کلونیزاس��یون 

پاتوژنها:
کلونیزاس��یون انواع پاتوژن ها وابسته به 
درجه مقاوم��ت دربراب��ر میکروفلورمقیم و 
یکپارچگی س��د دفاعی و موسینی روده ایی 
حیوانات دارد. حیوانات مس��ن تر نسبت به 
ج��وان تر ها از حساس��یت کمت��ری به این 
کلونیزاسیون برخودارند. البته به علت مصرف 
و درمان آنتی بیوتیک ها و آسیب میکروفلور 
حض��ور پاتوژنها م��ی توانند افزای��ش یابد. 
ازای��ن رو بعد از درم��ان های آنتی بیوتیکها 
مصرف پروبیوتیکها نقش مهمی دربازسازی 
  Hollister .میکروفلور روده ایی ایفا می کند
وهم��کاران در س��ال 1999    بی��ان کردند 
کاهش کلونیزاس��یون سالمونال را جوجه ها 
با تغذیه جوجه ها از کش��ت س��کومی زنده 
جوجه های عاری از س��المونال می باش��د . 
Fedrocka – cray  و همکاران در س��ال 

1999 تجربیات��ی مش��ابه را در خوک های 
ج��وان بیان ک��رد. باکتریهای گرم+ ش��امل 
الکتوباس��یل ه��ا، انتروکوک��وس ه��ا، پری 
کوکوس ها و باسیلوس ها وبیفیدیو باکترها 
و ق��ارچ هائی نظیر: ساکارومایس��یز)مخمر( 
ک��ه بالفاصله بع��د از آنتی بیوتی��ک تراپی 
س��بب بهبود فلور میکروبی  روده می شوند. 
کاهشPH دربلوک کردن اتصال پاتوژنها به 
فلور حایز اهمیت اس��ت. اسیدهای ارگانیک 
بر روی پاتوژنهای گرم اثر مناس��بی مبنی بر 

عدم کلونیزاسیون می گزارند.
Blombery   و همکاران در سال  1993 
بی��ان کردن��د ترکیبات موج��ود در باکتری 
الکتوباسیلها سبب عدم اتصال به دیواره روده 
در خوک ها ش��ده اس��ت. بیان می شود که 
الکتوباسیل ها و ترکیبات مشابه این خانواده 
در عدم اتصال و کلونیزاسیون e.celi سویه 
k88  ب��ه دی���واره روده در خوک ها ش��ده 
است. بی���ان می شود که الکتوباسیل ها و 
ترکیبات مش��ابه این خانواده در عدم اتصال 
و کلونیزاس��یون  e.celiس��ویه k88 دارای 

نقش هستند.

4(بهبودپاسخهایایمنی:
سیستم ایمنی به عنوان اولین سد دفاعی 
در برابر بیماریهای عفونی مطرح می باش��د. 
بهبود سیستم ایمنی هومورال و سلوالر سبب 
افزای��ش توانائی به مقاوم��ت علیه بیماریها 
خواهد ش��د. اگر چه تحمی��ل اندکی هزینه 
ب��رای افزای����ش تولید ایمنوگلوبولین ها و 
تیتر ایمنی خوب و تولید آنتی بادی مناسب 
صرف خواهد ش��د ولی این س��بب افزایش 
قابلیت پاسخ های التهابی فعال خواهد شد. 
Humphry و همکاران در سال 2002بیان 
داش��تند که یک پاس��خ پیش التهابی اولیه 
هم��راه با تحری��ک حرکت م��واد مغذی از 
رش��د و کاهش دریافت خوارک همراه است. 
موادغذائی محرک ایمنی و واکسن ها افزایش 
دهن��ده س��طوح ایمنی هوم��ورال و کاهش 
اس��ترس های تغذی��ه ای ایمنولوژیکی اثر 
گذار بر رشد هستند. اگر چه امروزه اطالعات 
زیادی از سیستم ایمنی دردسترس است که 
نشان میدهد ایمنی با واسطه لنفوسیت های 
گوارش��ی )GALT( یک س��د اولیه دفاعی 
است. گوارش یک مداخله گر اصلی سیستم 
ایمن��ی در آنتی ژنه��ای ایجادگ��ر بیماری 
هس��تند. و یک سد مناس��ب در استراتژی 
  Perdigon مقاومت ب��ه بیماری خواهد بو
و هم��کاران 1991 مش��اهده کردن��د ک��ه 
الکتوباسیل های اختصاصی درخوراک موش 
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ها که منجر به حفاظت در برابر سالمونالتایفی موریوم  و e.cali با 
افزایش تولید IGA شده است. IGA که در ترشحات مخاطی در 
مسیرهای گوارشی ، تنفسی و تناسلی و جود دارد در برخورد با آنتی 
ژنها عمل کرده و به لنفوس��یت ها آنتی ژنها را ارائه می کنند. که 
سبب تحریک تولید آنتی بادیهای اختصاصی خواهد شد. ترکیبات 
مکمل غذائی همچنین مانان- اولیگوس��اکاریدها نیز سبب افزایش 
تیترIGA در پالس��ما می ش��وند )SAVEGE 1996( همچنین 
یک ترکیب جایگزین تحریک ایمنی همورال همراه با لنفوسیتهای 
گوارشی است. که سبب تولید آنتی بادیهای خن�ثی کننده ارگانیزم 
های پاتوژن خواهد ش��د. به منظور تولید آنتی بادیهای اختصاصی، 
مرغ������ان تخمگذار در معرض پاتوژنه��ای خاصی قرار گرفته اند 
که س��بب تحریک تولید ایمنوگلوبین ها ش��ده که در تخم مرغ ها 
حضورمی یابند. این ایمنوگلوبین ها قابلیت برداش��ت از تخم مرغ 

را دارند.که درخوراک دام ها و حیوانات حساس قرار می دهند.

استراتژیهایتغذیهاییوافزودنیهایخوراک:
الف( آنزیم ها و مکمل های غذائی:

س��المت گوارش و مقاومت به بیماری وابسته به هضم ترکیبات 
غذائ��ی و فرموالس��یون غذائی دارد. پروتئین ب��ا هضم پائین و کم 

که س��بب افزایش حرارت زاید و ایجاد فس��اد و تکثیر باکتریها 
در قس��مت تحتانی روده می ش��ود. این کار س�������بب تولید 
متابولیت های سمی خواهد شد.)آمونیاک و آمین های بیوژن( 

که سبب اثرگذاری بر سالمت گوارش خواهد شد.
  همچنین جیره های غذایی با مقادیر باالئی کربوهیدرات غیر 

نشاسته ایی )NSP( همانند گندم، جوی دوسر و جو سبب افزایش 
احتمال درگیری های روده ائی خواهد شد.

(Simulder et, al. 2000) ) همانند آنتریت نکروتیک(
(Kald husdud and sierve 1996 وRiddell and kong 1992) 
 ؛Long hout  1999مشاهده کرد که NSP های جیره غذائی 
افزایش دهنده رش��د و تکثیر باکتریهای پات��������وژن گوارشی 
می شوند. بهرحال بهره گیری از آنزیم های اگزوژن زایالناز و فیتاز 

و B گلوکون��از نقش مهمی درافزایش هضم و جذب جو و گندم 
و ترتیکاله و حتی ذرت در خوراک دارد.

پاسخ به مکمل های آنزیمی در خوراک بسیار باالتر خواهد 
بود وقتی آنتی بیوتیک های محرک رش��د استفاده نشوند، 
هیچ پیش��رفتی در م�����������صرف همزمان آنزیم ها و 

آنتی بیوتیک ها با هم دیده نشده است.
 (Damick et, al.1999 Bord 2000, Elurger and Teglot 1991) 

م�قاالت  م����روری  به ط��������ور ج������امع
( ROSEN 2001)  بی��ان دارند که اثر 

آنزیم ها تقریبا بیش�����تر به اثر انتی 
بیوتیک ها بر روی دریافت دان 

FCR دارن��د. بخاطر  و 
اینک��ه آنزیم های 

مکم���ل کنن����ده دارای اثرات 
اولی��ه افزایش هضم و دسترس��ی مواد 
قندی به میزبان را سبب می شوند، همچنین بر 
روی اکوسیستم میکروبی گوارش نیز حایز اثر و فایده خواهند بود. 
مصرف آنزیم سبب بهبود جایگزینی مناسب میکروفلور طبیعی و 

مینه درسکوم و روده کوچک میشود. 
(Choct et, al. 2000) عصاره ها و اس��انس های گیاهی که در 
غذای انسان استفاده می شود کاربرد فراوانی در قرن حاضر دارد و 

به عنوان یک مزیت سالمتی انسان مصرف می شوند. 
برخی از این ترکیبات محرک اش��تها هس��تند.)منتول از نعناع(
برخی آنتی اکسیدان هستند )یسناماآلدیید از دارچین( و یا کاهش 
دهنده رشد میکروب ها هستند)کارواکرول از پونه کوهی یا آویشن( 
این قبیل گیاهان��ی که دارای ترکیبات با خاصیت آنتی میکروبیال 
دارند، درست شبیه به آنتی بیوتیک تولیدی ق��������ارچ ها عمل 
م��ی کنند. این ها جایگزین خوبی برای آنتی بیوتیک های محرک 
رشد هستند. مصرف این آنتی بیوتیک های گیاهی در خوراک حتی 
می تواند از منابع طبیعی هم فراهم آید. این ترکیبات خطر مقاومت 
آنتی باکتریال در پاتوژنهای بیماریزا را ایجاد نمی کند. اسانس های 
گیاهی آویشن پتانسیل باالتری نسبت به آنتی بیوتیک های محرک 
رشد دارند. ترکیبات فنلی موجود در آویشن همانند کارواکل دارای 
 Akagul and kivanc( خاصیت ضد باکتریایی باالئی هس��تند
1988( همانند آنتی بیوتیک ، اسانس های روغنی آویشن در تعدیل 
فل��ور باکتری��ال روده و کاهش بار میکروب��ی روده نقش دارند. در 
برخی مقاالت اشاره شده است که اسانس 
روغنی آویش��ن جایگزین ترکیبات ضد 
کوکس��یدیوزی می ش��ود. این علت 
نه به خاطر این اس��ت ک��ه نابودگر 
کوکسیدیا است بلکه بخاطر افزایش 
دوباره بازس��ازی پوش��ش گوارشی 
و ممانع��ت از حمل کوکس��یدیاها 
ب��ا تکث�����یر مناس��ب الیه های 
پوششی س��لولهای گوارشی است 

  )Bruerton 2002(
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اولیگوساکاریدها:
اولیگوس��اکاریدها ب��ه عن��وان جایگزین 
آنت��ی بیوتیک ه��ای محرک رش��د مطرح 
هس��تند. که دارای اثر Symbiatic مابین 
 FOS  .میزبان و میکروفلور روده هس��تند
)فروکتواولیگوس��اکارید( و MOS )مان��ان 
اولیگوس��اکارید( ب��ر س��المت گ��وارش اثر 

مهمی دارند.

:FOS
فروکتور اولیگوساکارید ترکیباتی هستند 
از نوع اینولین که اولیگوساکاریدD-فروکتوز 
ب��وده و به بتا 1و3 متصل ش��ده که به زیر 
مجموعه ها و باقیمانده های D- گلوکوزیل 
 YUN(دریک انتها از زنجیره اتصال می یابد
1996  (. ی��ک س��اکارز تا اتص��ال به پایه 
فروکتوز که مرجوع داده به -1کیزتوز است. 
نیز توز شامل 2 واحد فروکتوز اضافی است 
و 3 واح��د فروکت��وز اضافی طراحی ش��ده 
ب��ه ن��ام -1 اف – بت��ا – فروکتوفورانوزیل 
 Hidake and Hirayama 1991((است
FOS  ، دربسیاری از گیاهان پیاز، آرتیشو، 
س��یر ، م��وز، گن��دم و مارچوب و کاس��نی 

وجود دارد. 
FOS  ب��ر روی میکروفل��ور روده اثر می 
گ��ذارد و یک اث��ر رقابتی درکلونیزاس��یون 
پاتوژنه��ا ایجاد می کن��د. ترکیبات مکمل 
افزای��ش  س��بب   FOS ح��اوی  غذائ��ی 
 Mitsuoka et, al.( ه��ا   الکتوباس��یل 
 Hidaka et,(  و بیفیدیوباکتره��ا)1987
و   Patterson.ش��وند م��ی   )al. 1991
هم��کاران 1997 بیان داش��ت که تمرکز و 
غلظت  بیفیدیو باکترها در سکوم 24 برابر و 
الکتوباسیل ها 7 برابر در جوجه های گوشتی 
 FOS جوان تغذیه ش��ده با ترکیبات حاوی
را س��بب می شوند.  FOS بر روی بیفیدیو 
 Longum, brevis,infantis باکتریهای
Bifi-اثر مثب��ت دارد. بر روی بیفیدیوباکتر

 Hidaka Hirabgma( .اثری ندارد dum
1991( باکتروئیدس هم به FOS به عنوان 
ی��ک عامل رش��د دهن��ده نگاه م��ی کنند. 
الکتوباسیل فرمنتوم و e.coli و کلستریدیوم 
پرفرینجن��س در به��ره گی��ری از  FOS و 
تخمیر آن ناتوان هستند. بیفیدیوباکترها با 
اسیدی کردن محیط و تولید اسیدهای چرب 
فرار)  VFAS (و پپتیدهای باکتریوس��ین 
سالمت سیس��تم گوارش را بهبود و توسعه 
می بخش��ند. Ammermandو همکاران  
1988 که حض��ور%0.25 تا FOS %./5 در 

جیره غذائی از 1 تا 46 روزگی کاهش مرگ 
و میر را سبب شده و در درمان مبتالیان به 
التهاب کیس��ه هوایی حایز نقش بوده است. 
همچنین حضور FOS در ترکیبات تجاری 
سبب کاهش جمعیت باکتری های مدفوعی 
گ��رم مقاوم به آنتی باکتریها درغذای خوک 
ش��ده اس��ت.کاهش کلونیزاس��یون پاتوژنها 
)Spring et, al. 2000( 5 ال��ی 7 س��ویه 
Ecoli و 7 ت��ا 10 س��ویه س��المونالتایفی 
موری��وم و اینترتیالیس م��ی توانند بر روی 
FOS اث��ر منفی بگذارند. افزایش موس��ین 
و کاهش کلس��تریدیال ها و تحریک ایمنی 

ناحیه گوارش را سبب می شود. 

افزایشعملکردهایایمنی:
و  هوم��ورال  ایمن��ی  ب��رروی   MOS
ایمنوگلوبی��ن ها اثر مثبت دارد که س��بب 
پاس��خ مناس��ب ایمن��ی هومورال و پاس��خ 
Hum-,( قدرتمند واکنش التهابی می شود
 phrey et, al. 2002 savag et, al.
 IgA پالس��م�����ا و IgG 1996(  افزایش
صف�����راوی در پولت های تغذیه ش��ده با 
Mos را گزارش دادند. افزایش پاس��خ آنتی 
ب��ادی در برابر عوامل خارجی را س��بب می 
شود. بخشی از دیواره ساکارومایسیز سرویزیه 
نیز دارای Mos اس��ت. که سبب ممانعت از 
رش��د پاتوژنها و کلونیزاسیون آنها می شود. 
افزایش IgA درمخاط گوارش و عملکرد بهتر 
لنفولیتهای مس��تقر در گوارش را سبب می 
ش��ود. تمامی حیوانات تحت پرورش تجاری 
در حالت استرس ایمنولوژیک که بار پاتوژنها 
افزایش یافته و برنامه واکس��ن مناس��بی در 
جهت کنترل عوامل بیماریزا نقش دارد. رها 
کردن س��یتوکاین ها ه������مراه با التهاب 
و آغاز پاس��خ های ایمنی ذاتی اس��ت. که با 
کاهش اش��تها و تب و حرکت منابع قندی، 
اس��ید آمینه ای و می���������نراله در بدن 
می شود، که این حرکت از کبد، ماهیچه ها، 
استخوان ها صورت میگرد. همچنین میزان 
جذب کاهش یافته و نیز در اثر اس��هال مواد 
معدنی دفع می شوند. کاهش استرس های 
ایمنولوژیکی را س��بب می ش��ود. MOS با 
افزای��ش ایمنی هومورال به کاهش پاس��خ 
های پیش التهابی می پردازد . در یک فرضیه 
آزمایش شدهFERKET 2002 یک پاسخ 
 LPS حاد در 14 روزگی در بوقلمون ها که
سالمونالتایفی موریوم سویه SL684  ایجاد 
شده بود مصرف ویرجینامایسین 200 درتن 
و MOS 1 کیلوگرم در تن مقایسه شده که 
عدم پاس��خ بدن به ص��ورت تب و عدم افت 

وزن دیده شده اس��ت. حفظ دمای طبیعی 
بدن دیده شده است.

اثربررویتخمیرمیکروفلورگوارشی
وانرژیغذائی:

اولین مکان تخمیر در سکوم است. تخمیر 
میکروب��ی در ژژنوم هم ص��ورت می گیرد.  
 VFAS اندازه گیری اس��یدهای چرب فرار
و PH در ژزن��وم در ارزیاب��ی اث��ر گ��ذاری 
افزودنی های خوراک نقش دارد. در بوقلمون 
ها) Ferkaet 2002  ( بررس��ی MOS و 
آنت��ی بیوتیک ها که VFA درمصرف آنتی 
بیوتیک تا %40  کاهش یافته است. افزایش 
مژه های سطحی و آنزیم های مالتاز و لوسین 
آمینوپسیداز وآلکاالین فسفاتاز دیده شده . 
افزایش س��لولهای جام��ی goblet cell را 
بدنبال دارد. الیه س��طحی گوارش و مخاط 
س��الم اولین و مهم ترین سد دفاعی در برابر 
میکروارگانی��زم های بیماری زا می باش��د. 
تعداد س��لولها گابلت و عملکرد لنفوس��یتها 
و ایمن��ی ذاتی نیز اهمیت دارد. ایمنی ذاتی 
نقش کلیدی در شناسائی و آغاز واکنش های 
ایمنی دارد این واکنش علیه لیپوپلی ساکارید 
غشا گرم منفی و پپتیدوگلیکان گرم مثبت 

رخ می دهد.

جمعبندی:
امروزه حرکت دولت ها و عوامل سیاست 
گذار هر کشور در جهت تولید محصول دامی 
بدون آنتی بیوتیک های محرک رشد است. 
اگرچه یک جایگزین واحد وجود ندارد ولی 
س��طوح بهداش��تی، فارم ضدعفونی فارم و 
برنامه واکسیناسیون و ترکیبات اسیدی فایر 
و پروبیوتیک ها و محرکین ایمنی همگی به 

عنوان جایگزین هایی مطرح هستند. 
محص��والت پروبیوتی��ک جدید ش��رکت 
دارویی کیمیافام، محصول شرکت کانادایی 
کن��زی برای بر آورده ش��دن نیاز بازار و نیز 
گامی نو در جهت تولیداتی س��بز و مطمئن 

در جامعه با نام های تجاری :
 BIO YEAST
 OCY VIT B
OCY VIT E 
 LACTIC DRY 

 در بازار عرضه خواهد شد.
Ref:
PETER R.FERKET
 دانشگاه کارولینای شمالی – ایاالت متحده آمریکا(
27-03-2007 (
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رشدسیستمتنظیمحرارت
بط��ور تجرب��ی جوجه ه��ا گاهی تا 72 
ساعت بعد از سر از تخم در آوردن بواسطه 
زمان مورد نیاز جهت تعیین جنسیت، جمع 
آوری و حمل و نقل ، به مزرعه پرورشی می 
رس��ند . این زمان باعث تاخیر در مصرف 
دان و تاثیر منفی در وزن گیری بواس��طه 
کاهش رش��د روده ها و رشد عض����الت 
می گردد ، همچنین می تواند باعث کاهش 
رشد سیستم تنظیم حرارت گردد. بالفاصله 
پس از سر در آوردن جوجه ها از تخم، آنها 
بصورت خونس��رد عمل می کنند و بعد از 
گذش��ت 5 تا 10روز به تدریج خون��گرم 
می گردند. دمای مطلوب بدن جوجه های 
ت��ازه س��ر از تخم درآورده بی��نoc 40  تا
oc   40/6  می باشدو هنگامی که در این 
دما قرار داشته باشند از لحاظ حرارتی در 
حالت طبیعی ق��رار دارند و رفتار طبیعی 

 نقش تغذیه مناسب بر مقاومت
 جوجه های تازه از تخم در آمده
 در مـقابـل فاكتـورهـای محیطی

D.V.M. برگردان به فارسی: دكتر فرنام شاپوری فر
)عضو بخش علمی كیمیا پخش فام(
Dr.shapouri@kimiafaamgroup.com

چرخهتولیدجوجههایگوشتیبهمرورزمانکاهشیافتهواحتماالدرآیندهنیزکاهشخواهدداشت.بالفاصله
پسازسرازتخمدرآوردنزمانیاستکهتغییراتاساسیدرفاکتورهایرشدفیزیکیوگوارشیرخمیدهد

واینزماندارایاهمیتفراوانیاست.
جوجهگوشتیازلحاظآناتومیکیبعدازسرازتخمدرآوردنبهنظرکاملمیرسدولیسیستمهایگوارشی،
ایمنیوتنظیمحرارتاحتیاجبهبلوغورشدبیشتریدارند.تغذیهآغازینبرایرشدوتوسعهدستگاهگوارشو
رشدپرندهحیاتیمیباشدولیاثراینفاکتوربررویسیستمتنظیمحرارتتاکنونبهخوبیبررسینشدهبود.
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از لح��اظ خوردن، آش��امیدن و خوابیدن 
را نش��ان می دهند. جهت نشان دادن اثر 
جیره های غذایی مختلف در رشد سیستم 
تنظیم حرارت جوجه های تازه سر از تخم 
در آورده تحقیق��ی در هلند و دانش��گاه و 
اگنیژن انجا گردید.دمای مقعدی و کاهش 
این دما هنگام در معرض سرما قرار گرفتن 
جوجه ها به عنوان معیار جهت بررسی رشد 
سیستم تنظیم حرارت در نظر گرفته شد.

تغییراتجیرهغذایی
جوجه های تاز س��ر از تخ��م در آورده 
از مادر گوش��تی نژاد هیبرو  در س��ن 40 
هفتگی ، در روز 20 انکوباسیون از هچری 
جم��ع آوری ش��دند و بالفاصله به 5 گروه 

تغذیه ای تقسیم بندی شدند:
گروه1 – جیره ای داده نشد.

گروه2-جیره  پلت دکستروز خرد شده .
گروه 3- جیره آلبومن پخته شده.

گروه4- جی��ره  پری اس��تارتر تجاری 
 kg/g232 ، 12 MJ OF ME/kg حاوی

پروتئین خام، kg/g65 چربی خام.
گ��روه 5- جیره پری اس��تارتر تجاری 
 kg/ MJ OFحاوی چربی اضافه)ش��امل
 kg/g ، پروتئین خام kg/g232 ، 13 ME

149 چربی خام(
آب نی��ز بدون محدودیت در دس��ترس 
 35  oc بود . دمای اتاق در بدو ورود روی
تنظیم شده بود و روزانه oc  5/. تا روز سوم 
پس از هیچ کاهش داده ش��د. در روز 2 و 
3 بعد از هی��چ نیمی از جوجه ها بصورت 
جداگانه در قفسهای سیمی قرار داده شدند 
و در مع��رض س��رمای    oc 20 برای نیم 
ساعت قرار گرفتند . دمای مقعدی آنها قبل 
بالفاصله بعد و 30 دقیقه بعد از در معرض 

سرما قرار گرفتن اندازه گیری شد.

کنترلدمایبدن.
نتایج نش����ان داد ک��ه دم��ای مقعد 
جوج��ه هائی که با جیره پری اس��تارتر و 
پری استارتر بعالوه چربی و جیره دکستروز 
تغذیه ش��ده بودند، باالتر بود )به ترت��یب 
oc ، 40/7 oc، 40/6 oc 40/4( درمقایسه 
با جوجه هائی که تغذیه نشده بودند و یا با 
اجیره آلبومین تغذیه شده بودند )به ترتیب 

  .)39/8 oc 39/5 و oc
)شکل 1: تاثیر جیره آغازین با ترکیبات 
مختل��ف روی دمای مقعد قبل ، بالفاصله 
بعد و 30 دقیقه بعد از مواجهه با س��رمای 
20 درج��ه ب��رای 30 دقیقه در روز 2 و 3 

بعد از هچ(
دمای مقعد در تمامی گروهها هنگامی 
که در معرض س��رما قرار گرفتند، کاهش 

یافت بیشترین میزان افت دمای مقعد در 
جوج��ه هائی که با جی��ره آلبومین تغذیه 
ش��ده بودند رخ داد )باoc 1 /2( بعد از آن 
جوجه هائی که جیره ای دریافت نکردند )با 
oc 1/2( جوجه هایی که با جیره دکستروز 
تغذیه ش��ده بودند )با oc 1/2( و در نهایت 
جوجه های��ی که با پری اس��تارتر و پری 
اس��تارتر همراه با چربی اضافه تغذیه شده 

بودند قرار گرفتند )به ترتیب با افت
. )./7 oc 6 /. و oc 

بیش��ترین وزن در جوج��ه هائی که با 
جیره های پری استارتر تغذیه شده بودند 
دیده شد که بطور میانگین حدود 70 گرم 
در روز س��������وم بعد از ه����چ بدست 
آم��د. جوجه هایی که ب��ا آلبومین تغذیه 
شده بودند از جوجه هایئ که با دکستروز  
تغذیه شده بودند و یا گروهی که جیره ای 
دریافت نکرده بودند در روز سوم پس از هچ 
وزن بیش��تری گرفتند ) به ترتیب 44گرم 

نسبت به 39 گرم و 38 گرم(

اهمیتجیرهبعدازهچ
جوجه هایی که بوسیله جیره های پری 
استارتر تغذیه شده بودند دمای اولیه مقعد 
باالتر، مقاومت بیش��تر در مواجه با س��رما 
)با توجه به کاه��ش کمتردمای مقعدی( 
و  وزن گیری مناس��بتری نسبت به سایر 

گروههای مورد آزمایش داشتند.
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ای��ن نتایج نش��ان می دهد ک��ه تغذیه 
باالفاصل��ه بعد از س��ر از تخ��م در آوردن 
رشدسیس��تم تنظیم حرارت را ت�س��ریع 
م��ی کند. از طرف دیگر جوجه هائی که با 
جیره های پری استارتر تغذیه شدند انرژی 
بیش��تری دریافت کرده و حرارت بیشتری 
تولید می کنند که می تواند مقاومت نسبت 
به سرما را افزایش دهد. نکته جالب توجه 
در این اس��ت که جوجه هائ��ی که جیره 
حاوی دکس��تروز دریاف��ت کردند اگر چه 
وزن گی��ری پایین و احتماال تولید حرارت 
کمی داشتند توانستند دمای بدن خود را 
قبل و هنگام مواجهه با سرما حفظ کنند. 
دکستروز که یک منبع کربوهیدرات قابل 
دس��ترس می باش��د ممکن اس��ت جهت 
ذخیره کردن محتویات گالیکوژنی در بدن 
پرنده بکار گرفته شود. گالیکوژن در پروسه 
انرژی بر خروج جوجه از پوسته تخم مرغ 
اس��تفاده می ش��ود.کربوهیدراتهای جیره 
ممکن اس��ت ذخایر گالیکوژن را افزایش 
دهن��د و تاثیر مثبتی در حفظ دمای بدن 
جوجه های تازه سر از تخم درآورده داشته 

باشند.

میزانکافیچربی
تف��اوت چندانی بین جوجه هائی که با 
جیره پری استارتر و پری استارتر همراه با 
چربی اضافه تغذیه شده بودند دیده نشد. 
چربی اضافه ای که در این تحقیق استفاده 
شد از نوع تالو بود که از زنجیره های بلند 
اسید های چربی اشباع شده ساخته شده 
است . جوجه های تازه سر از تخم درآورده 
می توانند زنجیره های بلند اسیدهای چرب 
را ج��ذب کنند زیرا آنها ه��م منبع اصلی 

انرژی در دوره انکوباسیون هستند.
میزان چربی در جیره پری استارتر بکار 
رفته در این مطالعه ممکن است کافی بوده 
باش��د و بنابراین چربی اضافه تاثیری روی 

مقاومت علیه سرما نداشته است .
 نتیجه اینکه تغذیه آغازین  پس از هیچ 
و ترکیب این جیره روی رش��دو پیشرفت 
دستگاههای ارگانیک جوجه ها موثر بوده 
همچنین مقاومت علیه س��رما  را افزایش 
می دهد و نشان می دهد که روی کنترل 

دمای بدن تاثیرات مثبتی دارد.
Ref:
World Poultry Magazine . Volume 29,2012
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تضمین کیفیت در تحقیقات :
و   ISO9001:2000 تلفیــق 
GMP سیستم مدیریت كیفیت

در واحــد تحقیـق، توســـــعه و 
نوآوری مراكز دارویی

) قسمت دوم(

برگردان به فارسی :شیرین زمردیان ، كارشناس ارشد مدیریت صنعتی
)مدیر كنترل كیفی و عضو R&D كیمیا فام(
zomorrodian@kimiafaamgroup.com
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رویههایخاصISO:سازماندهی و کنترل مستندات 
استاندارد ISO9001:2000 حداقل 6 رویه مکتوب را تنظیم 
خواهد نمود که باید مفاهیم کلی سیستم مدیریت تضمین کیفیت 
را تش��ریح نماید. مجموع��ه ای از 12 رویه بصورت پیش نویس 
  GMP1 تهیه شده و به رویه های موجود که قباًل توسط الزامات

تحت پوشش قرار گرفته بود، اضافه گردید )جدول 5(. 
جدول 5: مجموعه 12 رویه جدید که بر مبنای مفاهیمی ایجاد 
ش��ده اس��ت که قباًل توس��ط قوانین GMP تحت پوشش قرار 

نگرفته بود.
ISO9001 SDM2رویههایمربوطبه
ISO001           کنترل مستندات
ISO002    کنترل ثبت مدارک
ISO003          پذیرش تامین کنندگان
ISO004   برنامه های استراتژیک کیفیت
ISO005       مدیریت بازاریابی 
ISO006    فعالیتهای آموزشی
ISO007          مدیریت محصول نامنطبق
ISO008                             مدیرت مشتری 
ISO009         Galenic فرآیند توسعه
ISO010                                        فرآیند کنترل کیفیت
ISO011                                 فرآیند تضمین کیفیت
ISO012                                                 امور قانونی

بدلی��ل ویژگی های طبیع��ی مرکز ما، تهیه رویه هایی که که به 
فرآیندهای این بخش، مدیریت بازاریابی و فعالیتهای آموزش��ی 
مرتبط باش��د، ضروری بود. تش��کیالت سیستم مستندسازی در 
دسامبر سال 2007 دارای بیش از 300 رویه بود. کنترل چنین 
تعدادی بس��یار پیچیده است و مدیریت مس��تندات کاغذی بار 
زیادی بر دوش واحد تضمین کیفیت اضافه خواهد کرد. بنابراین 
برای ساده و روان کردن کنترل آنها اقداماتی صورت گرفت. این 
 GMP س��اده سازی هر دو پیش نویس رویه های تحت قوانین
و رویه های بر مبناي ISO9001:2000 را یکي     مي نمایند. 
بعنوان مثال یک مقیاس آمیختن رویه هاي مربوط به گروههاي 
مش��ابه تجهیزات مي باش��ند. مثاًل توازن مدلهاي مشابه و دامنه 
وزني. عملیات کالیبراسیون نیز بجاي آنکه رویه هاي مجزا باشد 
به صورت ترکیبي از یک رویه عمومي براي هر کدام از تجهیزات 

درآمد.
ب��ا توجه به پراکندگي مس��تندات، تصمیم بر این ش��د که تنها 
مس��تندات کاغذي تجهی��زات و با قرار دادن روی��ه در کنار هر 
دستگاه نگهداري شود. مابقي  SOP3 ها در شبکه داخلي باقي 
ماند. هر نسخه پرینت گرفته شده در مدرک اصلي با ذکر شماره 

کپي )1، 2، ...( و نیز محل نگهداري ثبت شد.
سیستمي با فایلهاي PDF که با داشت�����ن رمز عبور محافظت 
مي شوند )و به این رمز عبور تنها دو نفر از از واحد تضمین کیفیت 

 ۱- Good Manufacturing Practices ۳- standard operating procedure   
  ۲-Service of Development of Medicines
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دسترسي دارند(، طراحي شد. همچنین این فایلها بصورتي تنظیم 
مي ش��وند که هیچ گونه اصالح در آن و یا پرینت گرفتن مجاز 
نباش��د. عالوه بر آن کارمندان م��ي توانند تنها این  PDFها را 
مانند یک تصویر بر روي صفحه کامپیوتر مطالعه نمایند و امکان 
هیچگونه اصالحي براي آنها وجود ندارد. تاکنون اثر بخشي وجود 

چنین سیستمي به اثبات رسیده است.
کنترل تمامی مس��تندات با استفاده از یک صفحه کاری اکسل 
انج��ام می ش�������ود که برای تس��ه�����یل در ردیابی اب�طال 
سازی ها، کپی های پرین�����ت گرفته و ت���وزیع شده، ضمائم 
و ... تنظیم ش��ده اند. ضمائم مربوط به رویه های نیز با استفاده 
از همین صفحه اکس��ل کنترل ش��ده و برای پرسنلی که به آنها 
نیاز دارند از طریق یک فولدر قرار گرفته در س��رور SDM قابل 
دسترسی می باشد. در این موارد چاپ و همفکری مجاز می باشد 
ولیک��ن نمی توان تغییری در مس��تندات ایجاد نمود. اگرچه در 
اب��تدا این امر وقت گیر به نظر می رس��د ولی در نهایت کنترل 

مناسب مستندسازی تسهیل می شود.

توسعهاستراتژیکیفیت
سیاس��ت کیفی، اهداف و شاخصها، جلس��ات منظم، ارزیابی 
رضای��ت مش��ت���ری و بازبین����ی سیس������تم از ابزاره��ای 
توس��ع��ه یافته ای هس��تند که برای انج��ام برنامه های کیفی 
متمرکز بر بهبود مس��تمر بکار می رون��د. این برنامه ها قباًل در 

سیستم GMP وجود نداشتند.

شاخصهایکیفی
بنا نهادن شاخصهای کیفی مناسب برای ردیابی بهبود مستمر 
بس��یار مهم می باشد. انتخاب شاخصهایی که هم بصورت کمی 

و هم بصورت عینی قابل ردیابی باش��ند ساده نیست. در حقیقت 
تعیین مقدار کمی برخی از شاخصهایی که از ابتدا در نظر گرفته 
شده اند، غالباً غیر ممکن است. در حین تعیین مشکالت، برخی 
از اهداف کیفی با ش��اخصهای مش��خصی ارتباط داده نشده اند، 
لذا قابل پیگیری نمی باش��ند. عالوه بر آن اجرای ش��اخصهایی 
که مس��تقیماً به فعالیتهای شرح داده ش��ده در نقشه فرآی���ند 
مرتبط می باشند ضروری است. برای ردیابی شاخصها، یک صفحه 
مخصوص تحت برنامه اکس��ل طراحی شد که در آن شاخصها بر 
مبنای فرآیند تعیین ش��ده اند و بر اس�اس نقش��ه اندازه گیری 
می ش��وند. صفحه اکسل همچنین دوره های زمانی را که اندازه 
گیری بازبی��نی می ش��ود )حداق��ل زمانی که برای اصالح عدم 
تطابق ها در انتهای سال مشخص شده است و 2 بار در سال می 

باشد( مشخص می نماید.

بازنگریرهبریومدیریت
 ISO9001:2000 نقش مدیریت ارش��د هانطور که توس��ط
تشریح شده است، مساله ای است که نمی تواند در هنگام برپایی 
یک سیستم تضمین کیفیت واقعاً موثر  نادیده گرفته شود. بنابراین 
این مس��اله حائز اهمیت است که مدیران در اجرای این سیستم 
درگیر ش��ده و فهم دقیقی از توس��عه این سیستم داشته باشند. 
تجدید نظر در تهیه یک چش��م انداز کلی برای سیس��تم کیفیت 
به اندازه تعیین قسمتهای دارای پتانسیل برای توسعه، می تواند 
بسیار مفید باشد. درگیر شدن مدیریت در این تجدید نظر منجر 
به درک و آگاهی بهتر در بخش خود می شود و بنابراین منجربه 
تصمیم گیری آگاهانه در هنگام توسعه می گردد. گزارشات نهایی 
مربوط به بازنگری مدیریت در جلسات کیفیت بصورت عمومی در 
آمده تا کلیه کارمندان بتوانند میزان حمایت و عالقه مدیریت را 

ت
فی

كی
ن 

می
ض

ت



KIMIAFAAM

 1
4 

ره
شما

    
    

   9
1 

 -
یز 

پای

22

  ISO9001:2000 به دستیابی گواهینامه
متوجه شوند.

رضایتمشتریان
 ISO9001:2000 در متن اس��تاندارد
ه��دف نهایی سیس��تم تضمی��ن کیفیت، 
رضایت م�ش��ریان است. بنابراین اج��رای 
روی��ه های��ی ک��ه رضای��ت مش��تریان از 
محصوالت را بص��ورت عینی اندازه گیری 
می کند، ضروری می باشد. به منظور انجام 
این کار پرسشنامه ای الزم است که در آن 
پاسخها قابل سنجش باشند )بعنوان مثال 
مقادیر عددی داشته باشند(. پس از اتمام 
قرارداد خدمات به مش��تری، پرسشنامه از 
طریق ایمیل برایشان ارسال شده تا بدین 
وس��یله رضایت آنها ارزیابی ش��ود. در هر 
صورت در این تحقیق بدس��ت آوردن این 
اطالعات همیش��ه آسان نبود زیرا همیشه 
پرسشنامه ها تکمیل و بازگردانده نمی شد. 
برای اجتناب از این مش��کل طریقه انجام 
کار اطالح شد. بدین صورت که پرسشنامه 
بصورت آنالین قابل دسترسی بود و امکان 
پرکردن و ارسال سریع ان مهیا شد. عالوه 
ب��ر آن فاصله زمانی بین اتم��ام قرارداد و 
ارسال پرسش��نامه توسط SDM کاهش 
داده ش��د تا از تحریف ادراک مشتریان در 
خصوص این سرویس به دلیل گذشت زمان 

پیشگیري شود.

کمیتهکیفیت
کمیت��ه کیفیت ب��رای بازبینی اهداف، 
بررسی شاخصها و دیگر موضوعات مربوط 
به اس��تانداردISO9001:2000  که باید 
م��ورد توجه کلیه کارمندان س��ازمان قرار 
می گرفت، جلس��اتی برگ��زار نمود. برای 
هر جلس��ه به منظور ثبت موضوعات مورد 
توجه قرار گرفته، گزارش��ی تهیه ش��د که 
توس��ط مدیریت و کمیته تضمین کیفیت 
اعتبارده��ی ش��د. عالوه ب��ر آن به منظور 
تس��هیل ارتباط��ات داخلی، ی��ک کپی از 
هر کدام از این مس��تندات در قالب فرمت 
الکترونیک��ی به اینترنت SDM ارس��ال 
گردی��د. اعض��اء کمیته عب��ارت بودند از: 
مدیر فنی، قائم مقام مدیر فنی، سرپرست 
تضمین کیفیت، سرپرست کنترل کیفی، 
سرپرس��ت امور جاری و سرپرست جدید 

پروژه تضمین کیفیت.

بازرسیهایمربوطبهتوسعهکیفیت
برای تعیین قسمتهای مورد نظر برای

توس��عه در پی��اده س��ازی روی��ه های 
سازمان، بازرسی داخلی و خارجی بصورت 
سالیانه برنامه ریزي شده و بصورت منظم 

به اجرا درآمدند.
در اصطالح بازرس��ي، قابلی��ت ردگ�یري 
پ��روژه ه��اي پیش�����رفته نیازمند توجه 
ویژه اي مي باش��د. لذا مس��تندات مربوط 
به پروژه مکرراً در بازرسیهاي داخلي مورد 
ه��دف قرار مي گیرن��د. تحلیل مخاطرات 
نیز برای رده بندی ردیابی ویژه اجرا ش��د 
که منجر به بازرسی های سریعتر و موثرتر 
شد. س��ازمان به منظور بازرسی خارجی، 
مشاوری استخدام نمود تا قبل از بازرسی 
نهایی توس��ط نه��اد گواه��ی دهنده یک 

بازرسی مقدماتی صورت گیرد.

نتایج
پ��س از اقدام که براي تطابق سیس��تم 
 ،ISO مدیریت کیفیت با الزامات سیستم

بهبودهایي حاصل شد.

ارزیابیخدماتمشتریان
د  ر ندا س��تا ا ز  ا کم��ک  ب��ا 
قابل  بهب��ود   ISO9001:2000
توجه��ی در تمام��ی حوضه های 
مدیریت��ی ک��ه دارای بازتابی در 
بخش مستندات تحویل شده به 
مش��تریان و نیز در بازخوردهای 
بدست آمده از پرسشنامه هایی 
که قباًل بدان اش��اره شد، حاصل 

شد. در پاس��خ به پرسشنامه، 
رضایت مشتریان که بر مبناي 

یک سیستم نقطه اي رده 
بندي ش��ده بود و در آن 
10 باالترین امتیاز بود در 
سال 2006 امتیاز 8.46 
)3 م��اه پ��س از اجراي 
 )I S O9 0 0 1 : 2 0 0 0

داش��ت و در سال 2007 
ب��ه امتیاز 9.76 و در س��ال 
2008 به 8.64 ارتقاء یافت.

ب��ه دنب��ال یک تحلیل مش��خص 
ش��د که امتیاز س��ال 2007 بصورت 

غیرعادي باالست. چرا که تنها 4 پرسشنامه 
از بین 20 پرسشنامه تکمیل و عودت داده 
شد. این سیس��تم در سال 2008 توسعه 
یافت��ه و در نتیج��ه 80 %پرسش��نامه ها 
دریافت ش��د. ما پیشنهادي براي بهبود و 

یاداشتي براي تشکر دریافت کردیم.

درحال حاضر عالوه بر پرسشنامه روشهاي 
جدیدي براي س��نجش رضایت مشتریان 
بکارگرفت��ه مي ش��ود. مس��تنداتي مانند 
قدرداني ها، ایمیلها، ش��کایات احتمالي و 
حتي تبریکات نیز براي بررسي گردآوري 

مي شوند.

کیفیتمس�تندس�ازی: بایگانی، 
سیستم پشتیبان و غیره
یکی از بهترین نتایج پیاده 

سازی 

ISO9001:2000 بهبودهای��ی 
ب��ود ک��ه در سیس��تم مستندس��ازی 

مش��اهده ش��د. یک کتاب کیفی��ت آماده 
 ISO9001:2000 ش��د و رویه های ویژه
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تش��ریح ش��د. این اصل به خ��ودی خود 
بهبودی را در سیستم مستند سازی ایجاد 
نم��ود. مرکز بر روی بهبود ثبت، کنترل و 
بایگان��ی مس��تن�دات )و خصوصاً در مورد 
ت��وزی��ع کپی ها در در سیس��تم داخلی( 
متمرکز شده بود چرا که در گذشته در این 
خصوص ضعیف عمل نموده بود. عالوه بر 
آن تمام مستندات شبکه مربوط به پروژه 
توسط یک سیستم جدید پشتیبانی 
محفوظ نگهداشته شد. 359 
روی��ه آغازی��ن )داده ه��ا 
از فوری��ه 2007( ب��ه 
فوریه  226 رویه در 
2009 کاهش داده 
مبنای  بر  ش��د. 
در  محاس��بات، 
حاض��ر  ح��ال 
سیستم 

کیفی��ت 
است،  ش��ده  بزرگتر 
ام��ا کاهش تعداد رویه ه��ا )و کپی های 
توزیع ش��ده( منجر به تسهیل در کنترل 

مستندات شد.

بازنگریمدیریت

  4- Minor
 5-Corrective Actions & Preventive Actions

بر اساس بازنگری مدیریت، تصمیم گرفته 
ش��د که تعدادی از تجهیزات تغییر یابد و 
نیز برای توزیع منابع برای اجرای الزامات 
کالیبراس��یون ویژه که قب��اًل بعلت کمبود 
پرس��نل و زمان در سازمان قابل دستیابی 
نبود، تصمیم گیری ش��د. همچنین منابع 
برای آموزش مداوم پرسنل تعیین شده و 

یک سایت جدید و بروز راه اندازی شد.

کمیتهکیفیت
در تاریخ بین ژانویه 2007 و فوریه 2009، 

کمیته 16 جلسه کیفیت برگزتر نمود
 ) بصورت مجزا از جلسات پروژه( که 90 % 
افراد در آن حضور داشتند. در حال حاضر 4 
جلسه در هر سال برنامه ریزی شده است.

بازرسیها
 GMP در س��ال 2006، تنها 2 بازرس��ی
انج��ام ش��د. ای��ن در حالی اس��ت که 
در س��ال 2007 تع��������داد این 
بازرس��ی ها به 5 بازرسی افزایش 
یاف��ت و در نهای��ت با 6 بازرس��ی 
داخل��یISO9001:2000  و یک 
بازرس��ی خارجی تکمیل ش��د. در 
ادامه ش��ش ع��دم انطباق کوچک 
یافت شد. در س��ال 2008، پنج 
بازرسی GMP و هشت بازرسی 
  ISO9001:2000 داخل��ی 
انجام شد. در بازرسی دریافت 
گواه��ی چه��ار ع��دم تطابق 
کوچک )جزئی(4  یافت ش��د. 
ب��ه کارمندان و س��ردمداران 
فعالیتهای آموزشی برای بهبود 
ارتباطات در مرکز کمک ش��د. 
ق����ب��ل از آن تکنس��ین ه��ا 
بصورت مستقیم به مدیران فنی 
گزارش می دادند که باعث می شد 
که تصمیم گیری به تاخیر افتد و بهره 
وری بخش دچار از هم گسیختگی شود. 
یک موقعیت کاری جدید برای مس��ئول 
نمودن یک فرد برای تضمین کیفیت پروژه 
ایجاد شد. این فرد همچنین بعنوان مدیر 
کارمندان فنی و ناظر اجرای استانداردهای 
کیف��ی داده ه��ای فنی عمل م��ی نماید. 
آموزشهای عمومی )و نه فقط آموزشهایی 
 ISO9001:2000 که بر معیارهای جلسه
استوار اس��ت( بصورت گسترده و موثر در 
SDM اجرا ش��د. فعالیتی ب��رای تعیین 
اثربخشی آموزشهای عمومی به اجرا درآمد. 
عالقمندی کارمندان به فعالیتهای آموزشی 

نیز اثربخش��ی اجرای سیس��تم کیفیت را 
روشن نمود. در سال 2006 تنها یک دوره 
آموزش داخلی انجام شد که در سال 2007 
به 10 دوره افزایش یافت و عالوه بر آن 7 
فعالیت آموزشی خارجی نیز انجام شد. در 
سال 2008 تعداد دوره آموزشی مشابهی 
انجام شد و دوره های آموزشی خارجی به 

هشت عدد افزایش یافت.

)CAPA5عدمتطابقها)سیستم
ارزیابی عدم تطابق ها بعنوان یک شاخص 
کیفی غیر عملی به اثبات رس��یده اس��ت، 
اما  دس��تیابی به مدیریت عدم تطابق ها و 
اقدامات اصالحی و پیشگیرانه سودمند می 
باشد. در سال 2006، 32 عدم تطابق پیدا 
ش��د که در سال 2007 به 50 عدم تطابق 
و در سال 2008 به 64 عدم تطابق افزایش 
یافت. این افزایش به این معنی نیست که 
سیس��تم کیفیت بدتر ش��ده اس��ت، بلکه 
شاهدی است مبنی بر اینکه نیاز بیشتری 
به بهبود مبحث کیفیت می باش��د که در 
نتیج��ه ع��دم تطابق ها بهتر پیدا ش��ده و 
مورد اصالح قرار خواهد گرفت. بصورتیکه 
در خصوص اقدامات پیش��گیرانه، در سال 
2006 هیچ اقدامی وجود نداشت، در سال 
2007 3 اق��دام و در س��ال 2008 تعداد 
اقدامات پیشگیرانه به 6 اقدام افزایش یافت. 
تمامی این اقدامات اجرا ش��ده و در حال 
حاضر اصورا وظیفه ای به اجرا در   می آید.

برنامهریزیکالیبراسیون
اگرچه برنامه ریزی کالیبراسیسون بصورت 
سالیانه انجام می پذیرد، اما مرکز بندرت به 
80 %  اجرای آن برنامه در انتهای سال نائل 
می شود. در حقیقت در سال 2006 برنامه 
ریزی کالیبراسیون به دلیل کمبود برخی 
منابع مانند پرسنل، بصورت موقت متوقف 
شد. بنابراین کالیبراسیون به مراکز خارج 
از سازمان محول شد )بیرون سپاری شد( 
و سایر تجهیزات که نتایج قابل توجهی را 
تولید می نمودند در فهرست کالیبراسیون 
زمان بندی شده قرار گرفت. در سال 2007 
اجرای برنامه کالیبراسیون %83 و در سال 
2008، 81 %ب��ود. تعداد تجهیزاتی که در 
برنامه کالیبراسیون قرار گرفتند از 39 قلم 
در سال 2007 به 52 قلم در سال 2008و 
58 قلم در سال 2009 افزایش یافت. هدف 
دستیابی به گسترش کالیبراسیون و اجرای 

100 %آن بود.
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تنظیمزمان
باید تاکید می ش��د ک��ه در اجرای 2009 پ��روژه، تنظیم زمان 
بعنوان یک ش��اخص جدید کیفیت تعیین ش��د. در حال حاضر 
تنظیم زمان باری پروژه بر مبنای برنامه تعیین ش��ده قبلی برای 
کل�����یه پروژه های بازرسی شده در سال 2009 استوار است.

بحث
کیفی��ت یکی از عوامل ضروری در س��ازمانهای موفق و بهره ور 
بوده و بنابراین یک جزء ضروری در واحدهای تحقیق و توس��عه 
می باش��د. بهر حال سیس��تم کیفیت باید انعطاف پذیر و ساده، 
دارای مقیاس و بدون زوائد. خود نگهدار در کار روزانه و باالتر از 
هم��ه بای��د در کار ارزش افزوده ایجاد نماید و یک فرهنگ نوآور 
برای مرکز ایجاد نماید. از دیدعملیاتی، سیستم مدیریت کیفیتی 
ک��ه از قبل در SDM موجود بود معیارهای مش��خصی را برای 
پیش��رفت پروژه و کنترلهای کیفی متعاقب آن معین نموده بود. 
عالوه بر آن سیستمی را برای کنترل آسان فعالیتها، اولویت بندی 
اهداف س��ازمان و مجاز نمودن انتق��ال داده ها ایجاد نموده بود. 
کیفیت یک منبع اس��تراتژیک اس��ت، از این رو از اولین مرحله 
اج��رای ISO9001:2000 مدیریت کیفیت در س��ازمان بهبود 
یافت. س��ه ش��اخص کیفیت می تواند ب��رای تعیین بهبود مورد 

استفاده قرار گیرد:
- نتایج پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بهبودی را در رده بندی 

رضایتمندی مشتریان در SDM نشان داد.
- می��زان درگیری مدیریت در س��ازمان موج��ب افزایش تمرکز 

کارمندان شده و صحت و دقا در تخصیص منابع بهبود یافت.
- آگاه��ی کارمندان و درگیری آنها در سیس��تم منجر به ایجاد 
هش��ت پروپوزال جدید از س��پتامبر 2007 ش��د که بهبود قابل 
توجهی برای سیستم بوجود آورد. از این نظر می توان گفت که 
  ISO9001:2000 قابل توجه اس��ت زیرا تا قبل از پیاده سازی

هیچ پروپوزالی وجود نداشت.

مسلماً اجرای کل پروژه هزینه بر می باشد. لذا این مساله ای است 
که باید در مورد آن پیشبینی و برنامه ریزی های مناسب قبل از 
آغاز فرآیند شروع شود تا میزان بودجه تحت هیچ شرایطی زیاد 
نشود. در نتیجه می توان گفت که اجرای ISO9001:2000 در 
محیط GMP به ما اجازه داد سیستم کیفیت SDM را بصورتی 
منسجم نموده که به یک سیکل بهبود مستمر تبدل شده و منجر 
به بهبود رضایت مش��تریان بعنوان  هدف اصلی SDM گردد. با 
این وجود منافع اقتصادی که کمتر می توان براحتی حاصل شود 
)اثبات شود( هنوز باید معین شود. خوشبختانه نتایج ما می تواند 
با ش��اخصهای کیفی تعیین شده توسط سازمان پشتیبانی شود. 
مرحله بعدی برای بهبود مس��تمر SDM، دستیابی به استاندارد 
UNE 166.000 خواه��د بود. بر اس��اس تجربه ما ما پیش��نهاد 
می کنیم ک��ه اجرای ISO9001:2000 م��ی تواند براحتی در 
دیگر سازمانها مانند داروخانه بیمارستانها، آزمایشگاهها و مراکز 
تحقیقاتی بکار رود. بحث در این خصوص که سیستمهای کیفیت 
بر روی فعالیتهای تحقیقاتی منجر به کاهش نوآوری خواهد شد 
می تواند جذاب باش��د. در مطالعه ما اش��تباه این تئوری اثبات 
ش��د و تضمین کیفیت به کارمندان و به نتایج تحقیق ما اعتبار 

بیشتری بخشید.

Ref: Fa`bregas-Ferna´ndez; Anna, Garcı´a-Montoya; Encarna, Pe´rez-
Lozano; Pilar, November 2009, Quality assurance in research: incorporat-
ing ISO9001:2000 into a GMP quality management system in a phar-
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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

داروهـای یونوفوره و نقش 
آن در کنتـرل عــوامــل 
بیمـــاری زای طـــیور

 ( قسمت اول)

تا قبل از دهه 1967، پرورش دهندگان طیور تنها راه برای کنترل 
همه گیری ها کوکسیدوز را در استفاده از گوگرد، شیرکم چرب و 
گسترش ایمنی از ط������ریق سپ�����ری کردن دوره عفون��ت 
می دانستند. اندکی بعد بیان شد داروهای سولفانامیدی خواص 
ض��د باک������تریایی و ضد کوکس��ی����دوزی دارند. بعد از آن 
تالش های بس��یاری به منظور کشف داروهای ضدکوکسیدوزی 

جدید صورت پذیرفت.
طی این دوره بس��یاری از داروهای ضدکوکسیدوزی کشف شده 
به علت عدم کارایی و عدم ایجاد ایمنی کافی اس��تفاده نش��دند. 
داروهای ضدکوکسیدوزی به دو دسته شیمیایی و یونوفوره طبقه 
بندی می شوند. دراین مقاله داروهای ضدکوکسیدوزی یونوفوره 

مورد بررسی قرار می گیرند.
واژهیونوفورهازدوواژهionoوphoreتش�کیلش�ده
اس�تکهionoبهمعنییونوphoreبهمعنیدرخود
داش�تنوحملکردنمیباش�د. این به آن معن����ی است 
ک��ه این دارو یون های��ی را در خود ح���مل م��ی کن������ند. 
یونوفوره ها ش��یب غلظتی یون ها را در میان غش��اء بر هم زده 
و از ای��ن رو خواص ضد باکتریایی و ضد کوکس��یدیوزی خود را 
اعمال می نماید.  بسیاری از آنتی بیوتیک ها، خصوص����ا برخی 
از اع�����ضای خانواده ماکرولید ها یونوفوره محسوب می شوند 
و تمایل زیادی به یون های Na و K دارند. س��اختار کمپلکس 
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  ۲۰-Relative Standard Deviation                     ۲۳-  Us Pharmacopoeia

۲۱- Disintegration

۲۲-  British Pharmacopoeia

آنتی بیوتیک و یون های سدیم و پتاسیم به طور مکرر به توسط 
بررس��ی کریستالی اشعه X مورد شناسایی قرار گرفته است. در 
مطالعات آزمایش��گاهی، از یونوفوره ها برای افزایش نفوذ پذیری 
غش��ای زیستی یو نهای خاص استفاده می شود. عالوه بر آن، از 
برخی یونوفوره ها نیز برای افزایش رش��د و همچنین به عنوان 

آنتی بیوتیک استفاده می شود.
گس��ترش یونوفوره های پلی اتری با کشف موننسین در اواسط 
دهه 1960 آغاز گردید. به علت طیف وسیع فعالیت و گسترش 
مقاومت دارویی به س��ایر داروهای ضد کوکسیدیوزی شیمیایی، 
مص��رف داروهای ضد کوکس��یدیوزی یونوفوره مرس��وم گردید. 
یونوف�ورههایپلیاتریبهیکیازپنجدس�تهزیرطبقه
بندیمیشوندکهعبارتندازتکظرفیتی،تکظرفیتی
گلیکوزی�دی،دوظرفیتی،دوظرفیت�یگلیکوزیدیودو
ظرفیتیاترهایپیرولیتقس�یممیشوند. مکانیسم عمل 
یونوفوره ها وابس��ته به توانایی آنان برای تشکیل مجموعه های 
چ����ربی دوس�����ت با کات�����یون ه������ای ف��������لزی
 )  نظی��ر ++Na+  ، K+ ، Ca++   ، Mg  ( و انت�����ق��ال 
ای��ن کاتیون ها از میان غش��اء بیولوژیک می باشد)ش��کل 1 و 
2(. یونوف��وره ه��ای گوناگ��ون تمایل متفاوتی ب��رای یون های 
مثب��ت مختل��ف دارن��د. یونوف�ورههاییک�هدارایخواص
ضدکوکس�یدیوزیمیباش�ندبهنظرمیرس�دبرروی
اسپروزایتهاومروزایتهایخارجسلولیتاثیرگذارند.
بهعلتاینکهکوکس�یدیاهاارگانلهاییاندکهخواص
تنظیماسمزیندارندهرعاملیکهسبببرهمزدنتعادل

دراینانگلشود،نابودیآنراهمراهدارد.
به علت نحوه عملکرد منحصر به فرد یونوفوره ها مقاومت نسبت 
به آن ها به کندی ایجاد می ش��ود. ایج��اد مقاومت به یونوفوره 
ه��ا در اواخر و اواس��ط ده��ه 1980 برای اولین ب��ار در امریکا 
گزارش گردید و این مقاومت نیز امروز بس��یار رایج می باش��د. 
مقاومت متقاطع در میان یونوفوره ها مرس��وم می باشد اگر چه 
تفاوت های گونه ای نیز نس��بت به یونوفوره های خاص گزارش 
شده اس��ت. به طور کلی مقاومت متقاطع به یونوفوره های تک 
ظرفیتی بس������یار شایع می باش��د ولی مق�����اومت متقاطع 
میان یونوفوره های مونوگلیکوزیدی و یونوفوره های دوظرفیتی 

کمتر گزارش شده است.
به علت ش��اخص درمانی محدود یونوفوره های ضدکوکسیدوزی 
در طی��ور، مصرف زیاد از حد آن همواره نگرانی هایی را از بابت 
مس��مومیت طیور ایجاد کرده است. اثرات سمی مصرف بیش از 
اندازه ضدکوکسیدوزهای یونوفوره در طیور شامل کاهش اشتها، 
کاهش وزن گیری، ضعف پاها، اسهال، زمین گیری، فلجی موقت 
و در نهایت مرگ می باشد. نکات کلیدی درکالبد گشایی شامل 
کاردیومیوپاتی کانونی، نکروز عضالت اسکلتی، اتساع پیش معده 

و نارسایی احتقانی قلبی می باشد. )شکل 3(
 یونوفوره های پلی اتری دو ویژگی بارز دارند که سبب شده این 

داروها در مزرعه به خوبی قابل استفاده باشند.
اول آنکه نحوه عملکرد شان به گونه ای است که ایمریاها کمتر 

به آن مقاوم می شوند )برخالف داروهای شیمیایی(.
مواج��ه طوالنی مدت ی��ک جدایه ایمریا ب��ا یونوفوره خاص در 
پاساژهای متوالی منجر به کاهش کارایی داروی ضدکوکسیدوز 
یونوفوره می ش��ود ولی مقاومت کامل نس��بت به دارو یونوفوره 

شکل3- پیش معده طبیعی در مرکز و مبتالیان به مسمومیت بایونوفره

شکل1- مکانیسم عمل داروهای ضد کوکسیدیوزی یونوفوره.

– نحوه عملکرد دارو های ضد کوکسیدیوز یونوفوره. شکل 2
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غالبا رخ نمی دهد. این در حالی است که مقاومت کامل نسبت 
به داروهای ضدکوکس��یدوز ش��یمیایی گاها حتی پس از 10-5 
پاس��اژ دیده شده است)شکل 4(. نشان داده شده است که طی 
س��الیان متوالی مصرف داروهای ضدکوکسیدوزی ، مقاومت در 

بین ایمریا نسبت به این داروها ایجاد شده است.
دومین مزیت مصرف داروهای ضدکوکسیدوزی یونوفوره این است 
که یونوفوره ها به صورت  کامل آلودگی را در مزرعه کنترل نمی 
کند و معموال سطح کمی از آلودگی در مزرعه رخ می دهد. این 
امر س��بب می ش��ود تا ایمنی تدریجی در طیور گوشتی حاصل 
آید. با پیش��رفت ایمنی نسبت به عامل ایجاد کننده کوکسیدوز 
ب��ه همراه مصرف داروهای ضدکوکس��یدوزی یونوفوره مجموعه 

حفاظتی مناسبی علیه بیماری کوکسیدوز ایجاد می شود.

جذب،توزیعودفعداروهاییونوفوره:
یونوفوره ها به راحتی از دس��تگاه گوارش جذب می ش��وند. در 
مورد سالینومایسین بیشترین میزان غلظت دارو در کبد و سپس 
در کلیه و عضالت یافت می ش��ود. عم��ده داروهای یونوفوره به 
راحتی وارد تخم مرغ می ش��وند.  متابولیسم دارو های یونوفوره 
در حیوان��ات مختلف متفاوت می باش��د به گونه ای که بیش از 
50 متابولیت موننس��ین متعاقب تجویز در گاو ها دیده ش��ده و 
دفع آن عمدتا در کبد و به واس��طه مجاری صفراوی می باش��د. 
این در حالی اس��ت که دفع موننس��ین در طیور از طریق کلیه و 

ادرار صورت می گیرد.

تاثیراتمنفیداروهایضدکوکسیدیوزییونوفوره:
درصورتمصرفداروهایضدکوکسیدیوزییونوفورهدر
دزدرمانیصحیحودرگونهپرندهمجاز،اینداروهابسیار
ایمنبودهوتاثیراتمنفینخواهندداشت. عمده موارد ناشی 
از مسمومیت با یونوفوره ها در طیور به علت اشتباهات مدیریتی 
و عدم مخلوط نمودن مناس��ب داروی ضد کوکسیدیوزی با دان 
می باش��د. از این رو مخلوط شدن دارو های ضد کوکسیدیوزی 
یونوف��وره ب��ا دان امری حیاتی بوده و بخش��ی از این اختالط به 
کیفیت دارو بر می گردد. به طور کلی توصیه می ش��ود برای به 
دس��ت آوردن مخلوط یکنواخت باید ابتدا پرمی����کس داروی 
ضد کوکسیدیوزی یونوفوره را به نسبت 1 به 10 با مکمل های 
غذایی یا خوراک مخلوط کرده و سپس مخلوط آماده را با دقت 
به خوراک اصلی اضافه و مخلوط نمود. تاثیراتمنفییونوفوره
هاعمدتابررویعضالتاسکلتیویاماهیچهایمیباشد
وهموستازکلسیمدرداخلسلولهایعضالنیرابرهم
میزنندوبهدنبالآنافزایشهجومیونسدیمبهداخل
عضالتوفلجیموقتراخواهیمداش�ت. همچنین عمده 
شرکت های تولید کننده داروهای یونوفوره توصیه می کنند که 
در هنگام مخلوط کردن داروهای ضد کوکس��یدیوز یونوفوره از 
لباس و دستکش محافظ و ماسک ضد غبار استفاده گردد. پس 
از مخلوط کردن دست ها باید با آب و صابون کامال شسته شود. 
در صورت تماس تصادفی با چش��م باید چش��م را با آب فراوان 
شستشو داده شود و از تماس مستقیم دارو با پوست اجتناب شود.

داروه�ایض�دکوکس�یدیوزییونوف�ورهواث�راتضد
باکتریایی:
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عم��ده آنتی بیوتیک های یونوف��وره وزن مولکولی بیش از 500 
دالت��ون دارن��د. به علت این که یونوفوره ها نمی تواند به غش��اء 
خارج��ی باکتری های گ��رم من��فی نفوذ نمایند این دس��ته از 
باکتری ها به یونوفوره ها مقاوم اند. بر خالف آن، ارگانیسم های 
گرم مثبت به علت آن که فاقد غش��اء خارجی محافظ می باشند 
به یونوفوره ها حساس اند. یونوفوره ها بر روی باکتری های گرم 
مثبت هوازی و بی هوازی موثر می باشند و اثرات مفید آن ها بر 

روی Clostridium perfringens اثبات شده است. 
در زی��ر به معرفی برخ��ی از داروهای ضدکوکس��یدوز یونوفوره 

خواهیم پرداخت.

موننسین:
Strept -  وونوفوره پلی اتری تک ظرفیتی و محصول تخمیری

myces cinnamonensis می باشد. موننسین تمایل باالیی 
برای یون سدیم دارد. موننسین در غذا مصرفی طیور گوشتی با 
دز 121ppm-99 مورد اس��تفاده قرار می گیرد. از مصرف این 
دارو در طیور تخم گذار و طیور باالی 16 هفته باید پرهیز نمود. 
تیامولین ممکن اس��ت با متابولیسم موننسین در طیور گوشتی 
تداخل نماید و س��بب کاهش وزن گیری ش��ود. نشان داده شده 
است که مصرف یک هفت���ه ای مونن���سین سبب انتقال دارو 
از طریق تخم مرغ نش��ده و تاثی��ر بر روی کیفیت و کمیت تخم 
مرغ ها نخواهد داش��ت. زمانی تصور می ش��د که مونن����سین 
می تواند با متیونین تداخل داشته باشد و سبب کاهش رشد پر 
ش��ود ولی این ارتباط به خوبی شناخته شده نیست. همچنین از 
مصرف دان حاوی موننسین برای بوقلمون ها نیز باید خودداری 
نمود. این محصول عموما به صورت پرمیکس های 10% موننسین 

با ملح سدیم عرضه می شود.

الزالوسید:
الزالوسید سدیم یک یونوفوره مونوکربوکسیک دو ظرفیتی است 
که توسط سویه Streptomyces lasaliensis  از نمونه های 
خاک حاصل ش��ده است. الزالوسید با دوز 125ppm-75 برای 
جلوگیری از کوکس��یدوز در غذا داده می ش��ود، تجویز همزمان 
الزالوس��ید به همراه تیامولین به خوبی توس��ط طیور تحمل می 
گ��ردد. الزالوس��ید می توان از طریق غ��ذای مصرفی طیور تخم 
گذار به داخل تخم مرغ انتقال یابد. به نظر نمی رسد که داروی 
الزالوسید استرس گرمایی را تشدید نماید ولی استفاده از آن در 
دوزهای باال را با بستر مرطوب مربوط دانسته اند. در مطالعه انجام 
شده نشان داده شده که موننسین و الزالوسید بر اساس وزن گیری 
ضریب تبدیل غذایی، تلفات ناشی از بیماری کوکسیدوز عملکرد 
مشابه هم داشته اند. این محصول عموما به صورت پرمیکس های 

15% الزالوسید با ملح سدیم عرضه می شود.

سالینومایسین:
یونوف��وره پلی اتری ت��ک ظ���رفیت��ی و مح����صول تخمیری 
Streptomyces albus می باشد. سالینومایسین تمایل باالیی 
برای یون پتاسیم دارد.  سالینومایسین بر روی پروتوزوا ها موثر 
می باشد و بر روی مراحه اولیه و انتهایی غیر جنسی کوکسیدیا 
 66ppm طیور عمل می کند. مصرف سالینومایسین با دز مصرفی
در دان طیور موثر بوده است. از مصرف این دارو در دان مصرفی 

شکل 4- مکانیسم عمل دارو های ضد کوکسیدیوز شیمیایی و 
یونوفوره در کنترل بیماری کوکسیدیوز.
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طیور تخم گذار باید پرهیز نمود. تیامولین 
با عملکرد سالینومایس��ین ممکن اس��ت 
تداخل نماید و س��بب کاهش وزن گیری 
شود. مصرف غذای حاوی سالینومایسین 
در بوقلمون ها ممکن است همراه با تلفات 
همراه باشد به طوری که مقادیر بیش از 15 
گرم در تن این اثرات مش��اهده می شود. 
همچنین در موش نش��ان داده شده است 
که سالینومایسین یک داروی ضد سرطان 
س��ینه می باش��د و عملکرد آن 100 برابر 
  Paclitaxel قوی تر از داروی ضد سرطان
می باشد. مکانیس��م عمل دقیق این دارو 
برای از بین بردن س��رطان هنوز مشخص 
نش��ده اس��ت ولی پیش��نهاد می شود که 
سالینومایس��ین به علت خواص یونوفوره 
پتاس��یم خود سبب این امر می شود. این 
محصول عموم��ا به صورت پرمیکس های 
12% سالینومایس��ین با ملح سدیم عرضه 

می شود.

ناراسین:
یونوفوره پلی اتری تک ظرفیتی و محصول 
 Streptomyces aureofaciens تخمیری
می باش��د. ای��ن دارو از لحاظ س��اختاری 
مش��ابه سالینومایسین می باشد.  از لحاظ 
ساختاری ناراسین یک گروه اضافه تر متیل 
نسبت به سالینومایسین دارد. ناراسین در 
 70ppm غذا مصرفی طیور گوشتی با دز
مورد اس��تفاده قرار می گی��رد.  این دارو 
تنها باید برای طیور گوشتی مورد مصرف 
قرار گیرد و مصرف آن در سایر انواع طیور 
مجاز نمی باشد. ناراسین کمیت و کیفیت 
تخم م��رغ تولیدی را مورد تاثیر قرار نمی 
دهد. تیامولین با عملکرد ناراس��ین ممکن 
تداخل نماید و س��بب کاهش وزن گیری 
ش��ود. ترکیب ناراس��ین و نیکاربازین در 
دان مصرف��ی طیور ب��ا دز 40ppm برای 
پیشگیری از کوکسیدیوز در طیور گوشتی 
مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول 
تنها باید برای طیور گوشتی مورد مصرف 
قرار گیرد و مصرف آن در سایر انواع طیور 
مجاز نمی باشد. دوره منع مصرف برای این 
دارو 4 روز در نظر گرفته می شود. استفاده 
از این ترکیب)ناراس��ین و نیکاربازین( در 
هنگام اس��ترس گرمایی در طیور گوشتی 
س��بب باالرفتن تلفات ش��ده اس��ت. این 
محصول عموم��ا به صورت پرمیکس های 

10% ناراسین عرضه می شود.

مادورامایسین:
یونوف��وره پل��ی ات��ری و مونوگلیکوزیدی 
ت��ک ظرف��یت��ی و مح�ص��ول تخمیری 
Actinomadura yumaense م��ی باش��د. 
مادورامایس��ین تمایل باالی��ی برای یون 
پتاس��یم دارد. این دارو برای پیشگیری از 
کوکسیدیوز در طیور گوش����تی و ب�ا دز 
5ppm مورد استفاده قرار می گیرد. این 
دارو تنه��ا باید برای طیور گوش��تی مورد 
مص��رف قرار گیرد و مصرف آن در س��ایر 
انواع طیور مجاز نمی باشد. مادورامایسین 
کمی��ت و کیفی��ت تخم م��رغ تولیدی را 
مورد تاثیر قرار نمی دهد. تجویز همزمان 
مادورامایسین به همراه تیامولین به خوبی 
توسط طیور تحمل می گردد. بیان شده که 
 5ppm دز مصرفی مادرومایسین در دان
اس��ت و اگر این مقدار به 6ppm در دان 
مصرفی برس��د، تاثیرات منفی آن بر روی 
رش��د و پر درآوری مشاهده می شود. این 
محصول عموم��ا به صورت پرمیکس های 
1% مادورامایس�������ین با م��لح آمونیوم 

عرضه می شود.

سمدورامایسین:
یونوفوره پلی اتری و مونوگلیکوزیدی تک 
ظرفی���ت��ی و مح����ص��ول تخم��یری 
 Actinomadura roseorufa
می باش��د. ای��ن دارو برای پیش��گیری از 
کوکس���یدیوز در طیور گوش��تی و با دز

 25ppm مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
تجویز همزمان سمدورامایس��ین به همراه 
تیامولی��ن به خوبی توس��ط طیور تحمل 
می گردد. ای��ن محصول عموما به صورت 
پرمیکس های 5% سمدورامایسین عرضه 

می شود.
Ref: 1- Disease of poultry, Y. M. Saif, 12th edi-

tion, pp: 1068- 1084

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Ionophore#cite_

note-Green-2

3- Veterinary pharmacology and therapeutics, 

H. Richard Adams, 8th edition, pp: 992- 1017
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 ویژگیهای فیزیکی - شیمیایی آب آشامیدنی

آبآشامیدنیآبیاستکهویژگیهایفیزیکی،شیمیایی،بیولوژیکیورادیواکتیوآندرحدیباشدکهمصرفآنجهت
آشامیدن،عارضهسوئیبرایسالمتانسانایجادننماید.

آبآشامیدنیرامیتوانبهسهگروه;آبآشامیدنیشبکهتوزیعآبرسانی،آبآشامیدنیبستهبندیشدهوآبمعدنی
طبیعیتقسیمبندینمود.

 
 

 حامد شهراشوب :گرداوری و ترجمه 
            (مهندس علوم وصنایع غذایی)                                                                                                                                                             

 شیمیایی آب آشامیدنی- فیزیکی ویژگیهای     
 .ننماید ایجاد انسان سالمت برای سوئی عارضه جهت آشامیدن، آن مصرف که باشد حدی در آن رادیواکتیو و بیولوژیکی شیمیایی، فیزیکی، ویژگیهای که است  آبیآب آشامیدنی
 . و آب معدنی طبیعی تقسیم بندی نمود، آب آشامیدنی بسته بندی شده توزیع آبرسانیشبکهآب آشامیدنی ; به سه گروهرا می توان  آب آشامیدنی

 
                                                           

1 Drinking Water 
2 Packaged (Bottled) Drinking Water 
3 Natural Mineral Water 
4 Nephelometric Turbidity Unit 
5 True Color Unit 

 
References:  
        

- World Health Organization (WHO) 2008, “Guidelines for Drinking-Water Quality” 
- Codex STAN. 108-1981(Rev.1997) 
- Codex STAN. 227-2001 

 )ویژگیها -آب آشامیدنی ( 1053ایران به شماره استاندارد ملی  -
                       )ویژگیها- آب آشامیدنی بسته بندی شده( 6694ایران به شماره استاندارد ملی  -
                                             (ویژگیها- آب معدنی طبیعی ) 2441 ایران به شمارهاستاندارد ملی  -

 ویژگیها 
(   حداكثر میزان مجاز ( گرم در لیترميلیبر حسب 

 3آب معدنی طبیعی 2آب آشامیدنی بسته بندی شده 1 شبکهآب آشامیدنی
 Antimony (Sb) 0.002 0.005 0.005ن اآنتیمو

 Arsenic (As) 0.01 0.01 0.01   آرسنیك
 ----- Aluminum (Al) 0.2 0.2 مینیمآلو

 Barium (Ba) 0.7 1 0.7باریم  
 Cadmium (Cd) 0.003 0.003 0.003 كادمیم   

 Chromium (Cr) 0.05 0.05 0.05    موكر
 Copper (Cu) 2  1 1    مس

 Fluorine (F) ---- 4 4  فلوئور
 Lead (Pb) 0.01 005.0 0.01    سرب
  Manganese (Mn) 0.4  0.5 0.4  منگنز

 Mercury (Hg) 0.006 0.001 0.001 جیوه   
 Nickel (Ni) 0.07 0.02 0.02نیكل 

 Cyanide (as CN) 0.07 0.07 0.07سیانید  
 Selenium (Se) 0.01 0.05 0.01 سلنیوم  

 ---- Sodium (Na) 200 200 سدیم

 Chlorine (Cl) 5 pH(6.5-8):0.2   کلر
pH(8-9):0.4 ---- 

& HClO))  کلر آزاد باقیمانده − Free Residual Chlorine    1 – 0.5 ---- ---- 
) Chloride کلرید −) 400 400 ---- 

) Fluorideفلورید  −) 0.5 – 1.5 ---- ---- 
) Sulfateسولفات  −) 400 400 ---- 
) Nitrateنیترات  −) 50 50 50 
) Nitriteنیتریت  −) 3 0.02 0.02 

 ----  Total Hardness (as CaCO3) Max. 500  Max. 500 سختی کل
 ----  Total Dissolved Solids (TDS)  Max. 1500  Max. 1500 محلول    کل مواد جامد 

 ---- Turbidity 4  Max. 5 NTU Max. 5 NTU  کدورت
 ---- ---- Color 5  Max. 15 TCU رنگ 

pH  6.5-9 6.5-9 ---- 

  1-Drinking Water   2- Packaged (Bottled) Drinking Water   3-Natural Mineral Water
  4-Nephelometric Turbidity Unit   5-True Color Unit
References:     
- World Health Organization (WHO) 2008, “Guidelines for Drinking-Water Quality”
- Codex STAN. 108-1981(Rev.1997)
- Codex STAN. 227-2001
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مهندس علوم و صنایع غذایی
) كارشناس كنترل كیفی مواد غذایی شركت كیمیا تست  فام(
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رنـگ های مجـاز خـوراکی
رنگهایغذایی)Food Colours(گروهیازافزودنیهایغذایی)Food Additives(میباشندکهمیتوانندمنشاء

طبیعی،مصنوعیویامشابهطبیعیداشتهباشند.
رنگهایطبیعیازطبیعتاس�تخراجش�دهومنش�اءگیاهی،حیوانیویامنابعمعدنیدارند.رنگهایمش�ابهطبیعی
دارایس�اختمانش�یمیاییمشابهرنگهایطبیعیبودهودرصنعتتولیدمیشوند.رنگهایمصنوعیمشابهطبیعی

نداشته،درصنعتتولیدشدهوازشدترنگوپایدارینسبتاباالتریبرخوردارند.
رنگهابااهدافیازجمله; تش�دیدرنگاولیه،جذابیتدادنوهویتبخش�یدنبهمحصولافزودهشدهودرمج�موع

میتوانندبهعنوانراهنمایکیفیتمحصولعملنمایند.

 
 

 حامد شهراشوب :گرداوری و ترجمه 
                (مهندس علوم وصنایع غذایی)                                                                                                                                                                               

 های مجــــــــــــاز خوراکی رنگ
 . داشته باشندطبیعی مشابه و یا طبیعی، مصنوعی منشاءمی باشند که می توانند (Food Additives)  گروهی از افزودنی های غذایی (Food Colours)رنگ های غذایی 

 و در بودهرنگ های مشابه طبیعی دارای ساختمان شیمیایی مشابه رنگ های طبیعی . دارندء گیاهی، حیوانی و یا منابع معدنی رنگ های طبیعی از طبیعت استخراج شده و منشا
. ه و از شدت رنگ و پایداری نسبتا باالتری برخوردارنددر صنعت تولید شدنداشته، رنگ های مصنوعی مشابه طبیعی . صنعت تولید می شوند

 . تشدید رنگ اولیه، جذابیت دادن و هویت بخشیدن به محصول افزوده شده و در مجموع می توانند به عنوان راهنمای کیفیت محصول عمل نمایند; با اهدافی از جمله رنگ ها
 

 
                                                 

1 International Numbering System for food additives   
2 The code for food additives that have been assessed for use within the  European Union (Colours:E100–E199) 
3 Food, Drug and Cosmetic Colours have been approved by FDA (U.S Food and Drug Administration agency) 
 

References:            
- Codex Class Names and the International Numbering System for Food Additives (CAC/GL 36-1989( 
- Food Additives Data Book 2003 by Blackwell Science Ltd. 

 (ویژگیها و روشهای آزمىن– های مجاز خىراکی  روگ) 740استاودارد ملی ایران به شماره    -
 

Name Colour INS1 E number2 

ی 
ها

گ 
رن

صــ
م

ـــ
عی

وى
 

 Quinoline Yellow WS (D&C Yellow No.10) Lemon Yellow 104 E104                                                               کینولین یلو

 Sunset Yellow FCF(Orange Yellow S)(FD&C3 Yellow No.6) Orange Yellow 110 E110                                          سانست یلو

 Azorubine (Carmoisine)(D&C Red No.10) Red 122 E122                                                    (کارموایزین) آزوروبین

 Ponceau 4R (Cochineal Red A)(D&C Red No.8) Red 124 E124                                                       آر پونسیو فور

 Allura Red  AC (FD&C Red  No.40) Orange Red 129 E129                                                                             آلورا رد

 Indigotine (Indigo carmine)(FD&C Blue No.2) Deep Blue 132 E132                                                               ایندیگوتین

 Brilliant Blue FCF (FD&C Blue No.1) Bright Blue 133 E133                                                                       بریلیانت بلو

ای
 ه

گ
رن

ط 
ــــ

ــــ
عی

بی
 

 Curcumin(Natural Yellow No.3)                                                                                  کورکومین
Bright Yellow 

100(i) 
E100 

 Turmeric(Indian Saffron)(Curcumin based) 100(ii)                                                             رنگ زرد چوبه

 Riboflavin(Vitamin B2)(Lactoflavin Yellow to Orange 101(i) E101                   )                                                        ریبوفالوین

 Alkanet and Alkannin(Natural Red No.20) Red 103 E103                                                                           الکانت و الکانین

 Carmines(Cochineal)(Carminic acid)(Natural Red No.4) Bright Red 120 E120                                                   کارمیه ها

 Chlorophylls(a&b)(Natural Green No.3)                                                                     ها  کلروفیل
Green 

140(i) 
E140 

 Chlorophyllins 140(ii)                                                                                                     کلروفیلین ها

Chlorophyll Copper Complex                                                                             کمپلکس مس کلروفیل 
Green 

141(i) 
E141 

Chlorophyllin Copper Complex                                                                        141  کمپلکس مس کلروفیلین(ii) 

ها 
ل 

رام
کا

 Caramel I–Plain(Spirit or Caustic                                              کارامل نوع اول
Caramel) 

C
aram

els
 

Brown to Black 

150a E150a 

                                                           Caramel II–Caustic sulfite processکارامل نوع دوم 
      

150b E150b 

 Caramel III–Ammonia process(Ammonia or Beverage Caramel)  150c E150c               کارامل نوع سوم

 Caramel IV–Sulfite ammonia process(Soft drink or Acid-Proof Caramel)کارامل نوع چهارم
  

150d E150d 

 Vegetable Carbon Brown to Black 153 E153                        کربن گیاهی                                                                         

ها 
ئید

تنو
رو

کا

                               Carotenes, beta-(vegetable)(Natural Yellow No.26) (منبع گیاهی)بتا کاروتن 
             

C
arotenoids

 

Yellow 160a(ii) E160a 

عصاره آناتو 
Annatto extracts(Natural Orange No.4)(Bixin based) 

Reddish Orange 
160b(i)  

E160b 
Annatto extracts(Natural Orange No.4)(Norbixin based) 160b(ii) 

 Paprika extract(Paprika Oleoresin)(Capsanthin & Capsorubin based)  Deep red  160c E160c   پاپریکا            عصاره

 Lycopene(Natural Yellow No.27)(tomato)  Orange to Red 160d(ii) E160d                                  (منبع گوجه فرنگی)لیکوپن 

 Beta-apo-8´-Carotenal(C 30) Orange 160e E160e                                                                بتا آپو کاروتنال

 Ethyl ester of  Beta-apo-8´-Carotenoic acid(Natural Orange No.8)  Orange 160f E160f   اسید بتا آپو کاروتنوئیک

 ----- ----- Saffron(Crocus)(Natural Yellow No.6)(Crocin & Crocetin based)  Golden Yellow                     رنگ زعفران

                                           Safflower Yellow(Carthamus Yellow)(Natural Yellow No.5)رنگ زرد گلرنگ 
       

Yellow ----- ----- 

Beet(root) red(Betanin based)                                                                                              رنگ قرمز چغندر Red 162 E162 

ها 
ن 

انی
سی

نتو
Grape skin extractآ                                                                        عصاره پوست انگور

         

A
nthocyanins 

Purple 163(ii) 

E163 
Black currant extract                                                                              کشمش سیاهعصاره  Dark Red 163(iii) 

Purple corn colour                                                                         ارغوانیرنگ ذرت 
              

Purple 163(iv) 

Red cabbage colour                                                                                     مزرنگ کلم قر  Red 163(v) 

                                                                                                      Titanium Dioxideدی اکسید تیتاویىم
           

Pure White 171 E171 

  1- International Numbering System for food additives  
  2- The code for food additives that have been assessed for use within the  European Union (Colours:E100–E199)
  3-Food, Drug and Cosmetic Colours have been approved by FDA (U.S Food and Drug Administration agency)
References:           
- Codex Class Names and the International Numbering System for Food Additives (CAC/GL 36-1989(
- Food Additives Data Book 2003 by Blackwell Science Ltd.
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نقشکلسیم
کلسیم برای سالمت استخوان ها  و دندان ها،انقباض عضالت، 
تحریک ایمپال��س های عصبی، انعقاد خون، عملکرد بس��یاری 
از آنزیم ها ، حمل و نقل یون در غش��ای س��لولی، ریتم قلب و 
ترش��ح هورمون مورد نیاز می باش��د. تقریبا 99 � کلسیم بدن 
در استخوانها و دندانها یافت می شود. طیور تخمگذار به مقادیر 

قابل توجهی از کلسیم برای تولید پوسته تخم مرغ نیاز دارند.

عالئمکمبودکلسیم
نرمی اس��تخوان )حیوانات جوان(، پوکی استخوان )حیوانات 
مس��ن تر( و تب ش��یر یا بیماری زایش از جمل��ه بیماری های 
مرتبط با کمبود کلس��یم می باش��د. پوس��ته نازک تخم مرغ ، 
کاهش تولید تخم مرغ و کاهش جوجه درآوری از عالئم کمبود 

کلسیم می باشد.
نس��بت کلسیم به فسفر در بدن مهم است. ویتامین D برای 
عملکرد کلس��یم حیاتی اس��ت زیرا کمب��ود ویتامین D در غذا 
مانع از استفاده مناسب کلسیم می شود. کلسیم اضافی در بدن 
موجب کاهش جذب و مصرف روی اس��ت. منیزیم اضافی جذب 
کلسیم را کاهش می دهد و همچنین جایگزین شدن کل��سیم 

در استخوان ها و دفع کلسیم را افزایش می دهد.

منابعکلسیم
بق��والت علوفه ها ، مانند یونجه یا ش��بدر یونجه در دام و در 

طیور تخمگذار پوس��ته صدف، و یا س��نگ آهک منبع خوبی از 
کلسیم را فراهم می کند.

نقشفسفر
فس��فر عملکرد های شناخته ش��ده بیشتری در بدن حیوانات 

نسبت به سایر عناصر دارد.
• بخشی از ساختار استخوان

• در ساختار برخی از پروتئین ها ، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک
•  سوخت و ساز انرژی

عالئمکمبودفسفر
خاک بس��یاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان 
از نظر  فسفر فقیر است. عالئم کمبود فسفر از شایع ترین موارد 

اختالالت مواد معدنی در دام های علف خوار می باشد.
• نرمی اس��تخوان )حیوانات جوان(، پوکی استخوان )حیوانات 

مسن(
• انحراف اشتها  )حیوان به جویدن چوب، استخوان و مواد غیر 

خوراکی عالقه دارد (
• سفتی مفاصل، ضعف عضالنی

• ضعف در  باروری
• کاهش میزان رشد

ی
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د 
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نقش ضروری مواد معدنی
در بـدن حیـــوانـات

گردآوری و برگردان به فارسی: دكتر نیکی حیات غیب
)عضو بخش تحقیق و توسعه شركت كیمیا فام(
D.r  Hayat gheyb@kimiafaamgroup.com

موادمعدنیگروهیازموادمغذیمیباشندکهضرورتوجودآنهادرجیرهداموطیورتشخیصدادهشدهاست.امالح
معدنیفقط%4ازوزنبدنحیواناتراتش�کیلمیدهندولیبعلتنقش�هایمختلفدرواکنشهایبیوشیمیاییبدناز
اهمیتویژهایبرخوردارند.موادمعدنیفاقدانرژیوپروتئینبودهولیبرایمصرفانرژیوپروتئینونیزمتابولیس�م

موادغذاییالزممیباشند.
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منابعفسفر
• دانه های غالت

• خوراک ماهی و پودر استخوان
فسفر در غالت و دیگر گیاهان به شکل فیتات است. فیتات یک 
ترکیب آلی است که به فسفر متصل است که باعث می شود که 
فسفر گیاهان در طیور قابل دسترس نباشد . در گاو ،گوسفند و 
بز میکرو ارگانیس��م های موجود در شکمبه باعث تجزیه فیتات 
می شود و فسفر را در بدن قابل دسترس می کند. بنابراین فسفر 
موجود در غالت در نش��خوارکنندگان بسیار کارآمد تر نسبت به 

طیور می باشد.
نقشپتاسیم

• در حفظ تعادل مایعات بدن ، تنظیم فشار اسمزی و تعادل 
اسید و باز 

• اعمال متقابل اعصاب و سیگنال های عصبی

عالئمکمبودپتاسیم
به طور کلی نادر است زیرا میزان پتاسیم در گیاهان باال است. 
در مناطقی که میزان پتاسیم خاک پایین است )برزیل، پاناما و 
اوگاندا( ممکن اس��ت با عالئم کمبود پتاس��یم در حیوانات علف 

خوار بخصوص در پایان فصل خشک مواجه شویم.
• کاهش رشد، فلجی و مرگ

پتاس��یم اضافی به طور معمول از بدن )معموال در ادرار( دفع 
می ش��ود. مصرف مقادیر باالیی از پتاس��یم ممکن است مانع از 

جذب منیزیم و منجربه کمبود منیزیم در بدن شود.

منابعپتاسیم
در تمامی گیاهان یافت می شود.

نقشسدیم
• در حفظ تعادل غلطت نمک در مایعات بدن  

• تعادل اسید و باز 
• انتقال پیام های عصبی

عالئمکمبودسدیم
در بسیاری از مناطق جهان بخصوص در نواحی استوایی آفریقا 

دیده شده است. 
• از دست دادن آب

• کاهش رشد

منابعسدیم
• نمک طعام

• گیاهان منابع نسبتا فقیر از سدیم هستند.

نقشکلر
• تعادل اسید و باز 

• در حفظ تعادل غلطت نمک در مایعات بدن  

عالئمکمبودکلر
• آلکالوز)افزایش میزان بی کربنات خون(

35

• تاخیر در رشد در موارد حاد

منابعکلر
•نمک طعام

نم��ک در رژیم غذایی دام مهم اس��ت اما نمک زیاد در رژیم 
غذایی مضر اس��ت. مس��مومیت با نمک کامال معمول است، به 
ویژه هنگامی که تامین آب آشامیدنی محدود است. رژیم غذایی 
حاوی غلظ��ت باالیی از نمک )40 گرم / کیلوگرم برای مرغ، و 
فق��ط 20 گرم / کیلوگرم برای جوجه( باعث مرگ حیوانات در 

صورتی که تامین آب محدود باشد می شود.
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نقشسولفور
س��ولفور در  س��اختار  برخی از اس��ید 
آمین��ه های پروتئین های خاص به عنوان 
مثال کراتین موجود در س��م، ش��اخ و مو 

یافت می شود.  

منابعسولفور
• پروتئین 

معموال کمبود سولفور ناشی از  کمبود 
پروتئین جیره می باشد. 

نقش منیزیم
• جزئی از ساختمان اسکلت بدن

• ضروری برای متابولیسم کربوهیدرات 
و چربی

عالئم کمبود منیزیم
• فلجی و مرگ

• تشنج

منابعمنیزیم
• سبوس

وع��ده های غذایی دان��ه های روغنی و 
کیک

نقشآهن
• جزئی از ساختمان هموگلوبین) انتقال 

اکسیژن در بدن(
• نقش اصلی در متابولیسم انرژی

عالئمکمبودآهن
ش��ناخته ش��ده ترین عالمت آن آنمی 
اس��ت . بین حیوانات خوکچ��ه ها از همه 
حساس��یت بیشتری دارند که عالوه بر کم 
خونی، کاهش اشتها ، کاهش رشد، تنفس 
سخت و اسپاسمودیک را نشان می دهند.

منابعآهن
• برگ سبز

• اکثر حبوبات، پوشش دانه ها 
مس��مویت آهن معموال شایع نیست و 
حیوانات بیشتر با کمبود آن مواجه هستند. 
درمواقع افزایش میزان آهن در بدن جذب 
آن کاهش می یابد و در صورت نیاز به آهن 

جذب آن افزایش می یابد.

روی
روی در همه بافت های حیوانات وجود 
دارد. غلظت باالی آن در پوست، مو و پشم 
و بیش��ترین غلظت آن در مایع منی یافت 
می شود. روی بر خالف سایر عناصر کمیاب 
که در کبد تجمع می یابند، در اس��تخوان 

تجمع می یابد.

نقشروی
• جزئی از ساختمان بسیاری از آنزیم ها

• نقش در تکثیر سلولی
• تولید، ذخیره و ترشح هورمون ها

• نقش در سیستم ایمنی
• نقش در حفظ تعادل نمک بدن

عالئمکمبودروی
کمبود روی بندرت مش��اهده می شود. 
میزان روی مورد نیاز بدن اندک است و در 

اکثر خوراک ها یافت می شود. 
• جوجه ها: عقب ماندگی رشد، ناهنجاری 
پا ها، پر های مجعد، پاراکراتوزیس و تورم 

آماسی مفصل
• گوس��اله ه��ا: التهاب بین��ی و دهان، 
خشکی مفاصل، تورم پا ها و پاراکراتوزیس 

منابعروی
• سبوس و جوانه دانه های غالت

بیش��تر حیوانات میزان ب��االی روی را 
تحمل می کنند و سمیت روی نادر است. 
مقادی��ر زی��ادی از روی در رژیم غذایی با 
کاهش مصرف غذا می شود و ممکن است 

باعث کمبود مس در بدن شود.

مس
مس در کبد ذخیره می شود. مسمومیت 
ح��اد با مس نادر اس��ت ولی اگ��ر به طور 
متناوب میزان مس خوراک باال باش��د در 
بدن جمع می ش��ود و در نهایت به میزان 
س��می خود می رسد. میزان حساسیت به 
مس��مومیت با مس در گونه های مختلف 
متفاوت است. مسمومیت با مس نسبتا در 
گاو غیر معمول می باش��د ولی گوسفندان 
ش��دیدا به مس��مومیت با مس حس��اس 
هس��تند. مسمومیت با مس باعث زردی و 

مرگ در اثر نارسایی کبد می شود.

نقشمس
• نقش در تشکیل هموگلوبین

• نقش در جذب آهن از روده و مصرف 
آهن در ساختن هموگلوبین

• مورد نیاز برای رنگ طبیعی مو و پشم
• کاهش حساسیت به عفونت در بره ها

عالئم کمبود مس
• آنم��ی، کاه��ش رش��د و اخت��الالت 

استخوان
• اسهال و ناباروری

• تغییر رنگ مو و پشم

ی
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• اختالالت دستگاه گوارشی ، آسیب به م

مغز و طناب نخاعی
• Swayback )پشت جنبان( در بره ها 
که اگر در زمان تولد اتفاق بیافتد برگشت 
ناپذیر اس��ت و تنها راه پیش��گیری از آن 
تغذیه میش با مکمل های مس می باشد.

• پشم نخی شکل 
کمبود مس در گوسفند و بز هایی که در 
چراگاه های غنی از مولیبدیوم  چرا کرده 
اند، اتفاق افتاده است. افزایش مولیبدیوم  
و یا س��ولفور باعث کاهش دسترسی بدن 

به مس و کمبود مس می شود.  

منابعمس
• در اکثر مواد غذایی و خوراک حیوانات 

به میزان کافی یافت می شود.

مولیبدیوم
با اینکه مولیبدیوم در بدن نقش دارد

) جزئی از س��اختار کمپلکس با برخی 
از آنزی��م ه��ا( ولی نیاز بدن به آن بس��یار 
کم می باشد. کمبود مولیبدیوم تا به حال 
در ش��رایط طبیعی در هیچ گونه ای دیده 
نشده اس��ت. بیشتر مش��کالت مربوط به 
می��زان افزایش مولیبدیم اس��ت که باعث 
کمبود مس در نشخوارکنندگان می شود. 
پش��م ریزی و کاهش وزن از عالئم اصلی 
مس��مومیت با مولیبدیوم می باشد. البته 
گوسفند و بز نس��بت به نشخوارکنندگان 
بزرگ حساسیت کمتری را نشان می دهند.

سلنیوم
سلنیوم همراه با ویتامین E بافت های 
حیوانات را از اکسیداسیون حفاظ�����ت 
می کند. ویتامین E ، س��لنیوم را در فرم  
فع��ال آن نگه می دارد و  س��لنیوم، جذب 
ویتامی��ن E را از روده افزای��ش می دهد 
و می��زان آن را در جری��ان خ��ون و بدن  
حفظ می کند. در طی اکس���یداس��یون  
پرواکس��ی���د ها تول���ید می شوند و به 
 E سلول ها آس��یب می رسانند. ویتامین
از تولید پرواکس��ید ها جلوگیری می کند 
و س��لنیوم پرواکسید های تولید شده را از 
بی��ن می برد. جیره حاوی مکمل ویتامین 
E میزان س��لنیوم م��ورد ن�������یاز بدن 
را کاه����ش م��ی دهد و  عک��س آن نیز 
صدق می کند البته این بدین معنا نیست 
که  س��لنیوم کامال جایگزین ویتامین E و 
ویتامین E بتواند کامال جایگزین سلنیوم 

شود. 
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• مانع از آسیب اکسیداتیو سلولی
• نقش در عملکرد ایمنی سلولی

• محافظت بدن در مقابل مسمومیت با فلزات سنگین 

عالئمکمبودسلنیوم
• کاهش رشد و مرگ در بعضی از مواقع

• کاهش جوجه آوری و کاهش تولید تخم مرغ 
کمبود سلنیوم ممکن است زمانی اتفاق بیافتد که خاک کمبود 
س��لنیوم داشته باشد و دام تنها در این چراگاه ها چرا کند. باید 
دقت الزم را هنگام اضافه کردن سلنیوم به مکمل غذایی  در نظر 
گرفت زیرا که سلنیوم بسیار سمی و حاشیه امنیتی دز مورد نیاز 

و دز سمی آن بسیار کم است.

سمیتسلنیوم
خاک بعضی از نواحی از نظر سلنیوم غنی است و دام هایی که 
در این چراگاه ها چرا می کنند ممکن است  دچار بیماری مزمن 
به نام بیماری قلیایی  ) کوری تلو تلو خوردن( با این عالئم شوند:

• کند شدن
• سختی مفاصل

• کاهش مو در ناحیه دم
• دفرمه شدن سم

غلظ��ت 5 میلی گرم س��لنیوم / کیلوگ��رم وزن بدن در جیره 
غذایی ممکن است خطرناک باشد.

اگر حیوان تک دز بس��یار باالی سلنیوم را مصرف کند  دچار 
مسمویت حاد،  نارسایی تنفسی و مرگ ناگهانی می شود.

نقشید
ید در مقادیر بسیار کم در سراسر بدن یافت می شود. اما تنها 
عملکرد شناخته شده آن به عنوان جزئی از تیروکسین است. این 
هورمون نقش در افزایش رشد و متابولیسم بدن  حیوان دارد. 

عالئمکمبودید
• گواتر ) تورم ناحیه گردن(

• تولد نوزاد های کم مو ،ضعیف و مرده 
گواتر نیز ممکن اس��ت  توسط سموم )goitrogens( که در  

سویا و تخم  کتان وجود دارد، ایجاد شود .
برخی از goitrogens مانع باند ش��دن  ید و تیروکس���ین 
می شود و نشانه های کمبود با افزودن ید به جیره غذایی کاهش 
نم��ی یابد ولی  goitrogens  موج��ود در برخی از گیاهان به 
گونه ای عمل می کند که با با افزودن ید  کافی به جیره غذایی 

نشانه های کمبود بر طرف می شود. 

منابعید
مقدار ید موجود در گیاهان به وضعیت ید خاکی که  گیاه در 
آن می روید بس��تگی دارد. س��میت ید می تواند حتی در میزان  
نسبتا کم ید در جیره غذایی )50 میلی گرم / کیلوگرم یا کمتر 
برای گوساله ها( رخ می دهد.  کاهش و تاخیر در  جوجه آوری  
در مرغانی که با ید 312 میلی گرم / کیلوگرم جیره غذایی تغذیه 

شدند رخ داده است .
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منگنز در بسیاری از واکنش های بدن نقش دارد. 

عالئمکمبودمنگنز
عالئم کمبود  منگنز در نش��خوار کنندگان  و طیور مش��اهده 
ش��ده اس��ت. عالئم کمبود حاد منگنز در همه گونه  ها مش��ابه 

است و شامل:
• تاخیر رشد

• ناهنجاری های اسکلتی
• نارسایی تولید مثلی

• ناهماهنگی در عملکرد نوزادان
• تاخیر  در فحلی، باروری و سقط جنین در بز

• Perosis )تضعیف تاندون( در جوجه  ها 
• برگشتگی سر به عقب در جوجه ها 

منابعمنگنز
• توزیع نامحدود در خوراک

• میزان باالی منگنز در گیاهانی که در خاک اس��یدی رش��د 
می کنند. 

• بیشتر گیاهان سبز  حاوی مقادیر  کافی منگنز هستند.

طیور نس��بت ب��ه مقادیر باالی منگنز در جی��ره غذایی مقاوم 
هس��تند. نش��انه های مسمویت منگنز کاهش اش��ت���ها و رشد 

می باشند.

نقشکبالت
 کبالت جزئی از ویتامین ب 12 )کوباالمین( می باش��د. طیور 
باید از نظر  این ویتامین تامین ش��وند. میکرو ارگانیس��م ها ی 
شکمبه به اندازه کافی این ویتامین  را برای گوسفند ، بز و سایر 
نش��خوار کنندگان  می سازند. اکثر گیاهان مقادیر کافی کبالت 

وجود دارد.
کبالت بیش از حد نیاز  می تواند س��می باش��د ولی حاش��یه 
امنیتی ) میزان مورد نیاز و میزان س��می آن( کبالت زیاد است. 
بر خالف مس، کبالت در بدن  به میزان زیاد جمع نمی ش��ود و 
مصرف تدریجی و  میزان کم  آن، در نهایت منجر به مسمومیت  

حاد کبالت نمی شود.  
جه��ت جبران کمبود مواد معدن��ی و عناصر کمیاب ضروری، 
افزایش مقاومت عمومی بدن بدنبال بیماری های عفونی ودرمان 
با آنتی بیوتیک ها، پیشگیری از بروز فلجی، بهبود رشد و تولید 
و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ می توان مکمل های درمانی و 
تغذیه ای مانند کیمیا لیگو را که حاوی بیش��ترین میزان منگنز 

نسبت به سایر مکمل ها می باشد، مصرف کرد. 
Ref:
1) NR International managers of the Livestock Produc-

tion Programme (LPP) .Written by Administrator-GL, 
April 2010 

2) Mineral Nutrition of Livestock. Author(s): N F Suttle 
September 2010
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کنید، غذاهای سرد را در محیط سرد و غذاهای گرم را در محیط 
گرم نگهداری کنید.

 • غ��ذا را در یخچ��ال )40 درجۀ فارنهایت ی��ا پایین تر( و یا 
فریزر) 0 درجۀ فارنهایت یا پایین تر( نگهداری کنید.

 • غ��ذا را تا 160 درجۀ فارنهایت )145 درجۀ فارنهایت برای 
س��رخ کردنی ها، اس��تیک ها، تکه های گوش��ت گاو، گوساله و 

بره( بپزید.
•  غذاهای گرم را در 140 درجۀ فارنهایت نگهداری کنید.

• غذاهای پخته شده را تا 165 درجۀ فارنهایت حرارت دهید.

باکتریهایمسئولدربیماریهایموادغذایی
برخی از باکتری ها منجر به بیماری های جدی تری نس��بت 
به بقیه می ش��وند، ولی تنها تعداد کمی از باکتری ها مس��ئول 
بیماری در اکثریت موارد می باشند. در ادامه  اطالعات مربوط به 

39

چگونگیورودباکتریهابهداخلموادغذایی
1 -   باکت��ری ه��ا ممک��ن اس��ت درون محص��والت، هنگام 
خریداری، موجود باش��ند. گوش��ت خام، مرغ، غذاهای دریایی و 
تخ��م مرغ ها و  همچنی�������ن محصوالتی مانند کاهو، گوجه، 

جوانه های سبز و هندوانه از این جمله اند.
                     

2 -  غذاها شامل غذاهای پخته شده، بی خطرو غذاهای آماده 
برای خوردن، می توانند دچار آلودگی متقاطع با باکتریها ش��ود. 
این آلودگی متقاطع می تواند ناش��ی از محصوالت خام، عصارۀ 
گوشت و یا دیگر مواد آلوده و یا عدم وجود بهداشت فردی باشد.

محدودۀخطر
باکتری ها در دمای مابین 40 و 140 درجۀ فارنهایت به سرعت 
تکثیر می ش��وند. غذاها را خارج از این محدودۀ خطر نگهداری 

بیمـاری های مواد غـذایی

بیماریهایموادغذاییاغلبباعالئمیمانند:حالتتهوع،اس�تفراغ،اس�هالیاتبظاهرمیش�ود،بنابراینتشخیص
علتبیماریکهناش�یازباکتریاس�تویادیگرپاتوژنهایموجوددرغذارابرایبس�یاریازمردمدش�وارمیسازد.
هزاراننوعازباکتریهابطورطبیعیدرمحیطاطرافماموجودمیباشد.تمامباکتریهادرانسانمنجربهبیمارینمی
شوند.برایمثال،برخیازباکتریهاکهدرتهیۀماستوپنیراستفادهمیشودسودمندمیباشند.باکتریهاییکهمنجر
بهبیماریمیش�وندپاتوژننامیدهمیش�وند.هنگامیکهپاتوژنمعینیواردفرآوردۀغذاییمیش�ود،میتواندمنجر
بهبیماریش�ود.تنهاتعدادکمیازانواعباکتریهاعلتمیلیونهاموردازبیماریهایموادغذاییدرهرس�المیباش�د.
تقریبًا،بیش�ترمواردبیماریهایموادغذاییقابلپیش�گیریمیباشند.پختوپزصحیحیافرآوریموادغذاییسبب
نابودیباکتریهامیشود.آنهامیتوانندپیرامونهرمادۀغذاییرشدکنند،ولیدرغذاهایپروتئینی،مانند:گوشت،
مرغ،غذاهایدریایی،تخممرغوبهخصوصمحصوالتلبنیوهمچنینس�بزیجاتبادرصدباالیپروتئینمثللوبیاو

حبوباتدرصدباالتریازرشدباکتریدیدهمیشود.

تدوین و گردآوری : مریم تمسکنی زاهدی
كارشناس علوم و صنایع غذایی
)عضو بخش تحقیق و توسعه R&D كیمیا فام(
zahedy@kimiafaamgroup.comی
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9 باکتری که در اولویت باالتری از اهمیت 
قرار دارند درج گردیده است. 

کامپیلوباکترژژونی
مناب��ع: مج��رای گ��وارش حیوان��ات و 
پرندگان) به ویژه مرغ و بوقلمون (، ش��یر 
خام، آب تصفیه نشده و لجن فاضالب.                                                          
راههایانتقال: آب آلوده، ش��یر خام 
و گوش��ت مرغ خام یا نیم پز، ماک��یان یا 
نرمتنان                                           

عالئ��م: تب، س��ردرد و درد عضالنی به 
همراه اس��هال) گاهی خون��ی (، دردهای 
ش��کمی و حالت تهوع که 2 تا 5 روز بعد 
از خوردن ظاهرمی ش��وند و ممکن است 

به مدت 7 تا 10 روز ادامه داشته باشد.

کلستریدیومبوتولینم
منابع: در بس��یاری م��وارد در طبیعت 
پراکنده اس��ت: در خاک و آب، در گیاهان 
و در مجرای گوارش حیوانات و ماهی. این 
باکتری در شرایط بی هوازی رشد می کند.

راهه�ایانتق�ال: باکتری ها س��می 
ک��ه منجر ب��ه بیماری می ش��ود را تولید 
می کنند. غذاهایی که به طور نامناس��ب 
کنسرو ش��ده اند، س��یردر روغن و بسته 
بن��دی ه��ای وکیوم ش��ده و غذاهایی که 
محکم پیچیده شده از راه های انتقال این 

باکتری می باشد.
    عالئم:سم تولید شده توسط باکتری 
روی سیستم عصبی اثر می گذارد. عالئم 
بطور معمول 18 تا 36 س��اعت بعد ظاهر 
می شود، ولی در بعضی موارد در کمتر از 4 
ساعت و یا در بعضی موارد تا 8 روز بعد از 
خوردن غذای آلوده ظاهر می شود. عوارض 
شامل دوبینی، چروک پلک چشم، سختی 
در صح�بت و بلع و تنگی نفس می ش��ود 
و اگر در مدت 3 تا 10 روز درمان نش��ود 

کشنده خواهد بود.

کلستریدیومپرفرنجنس
مناب��ع: خاک، گرد و غب��ار، فاضالب و 

مجرای گوارش حیوانات و انس��ان ها. این 
باکتری در شرایط بی هوازی رشد می کند.

راههایانتقال: این باکتری میکروب 
رس��توران نامیده می ش��ود زیرا بیشترین 
ش��یوع در غذا هایی ک��ه به مدت طوالنی 
در دمای اتاق یا میز بخار قرار گرفته باشد 
دیده می ش��ود. باکتری ها توسط حرارت 
و پخته ش��دن از بین می روند، اما بعضی 
از اس��پورها که سم تولید می کنند ممکن 

است زنده بمانند.
عالئم: اس��هال و گاز معدۀ دردناک که 
ممکن است 8 تا 24 ساعت بعد از خوردن 
ظاهر ش��ود. مع���موالً تا یک روز به طول 
می انجامد اما عالئم با شدت کمتر ممکن 
اس��ت به مدت 1 تا 2 هفته ادامه داش��ته 

باشد.

O157 : H7اشریشیاکلی
مناب��ع:  مج��رای گ��وارش بعض��ی از 
پس��تانداران، گوش��ت خ��ام، آب کلرینه 
نشده، یکی از انواع گونه های اشریشیا کلی 
ممکن است منجربه بیماری در انسان شود.

راههایانتقال: آب آلوده، گوشت خام، 
گوش��ت گوسالۀ چرخ کردۀ خام یا نیم پز، 
آب یا ش��ربت سیب غیرپاستوریزه، سبزی 
و میوه های پخته نشده، از انسان به انسان.

  عالئم:اسهال یا اسهال خونی، گرفتگی 
و درد ش��کمی، تهوع و بیق��راری. 2 تا 5 
روز بع��د از خ��وردن غذا میتواند ش��روع 
ش��ود و تا حدود 8 روز ادامه پیدا کند. در 
برخی از افراد، مخصوصاً افرادی که خیلی 
جوان هس��تند، س��ندروم هم���ولیتیک 
اورمی���ک) اختالل در تعداد گلبول های 
قرمز ( ایجاد می ش��ود. بیماری مش��ابه، 
ترمبوس��ی���توپن���یک  ترمبوتی�����ک 
پورپورا) اختالل در گردش خون (، در افراد 

مسن تر ممکن است اتفاق بیفتد.

سالمونال)بیشاز1600نوع(
منابع:مجرای گوارش و مدفوع حیوانات. 

سالمونال اینترتیدیس در تخم مرغ خام.

  راهه�ایانتقال:تخ��م مرغ خ���ام 
ی��ا نیم پز، ماکیان و گوش��ت، ش��یر خام، 

محصوالت لبنی و غذاهای دریایی.
 عالئم:درد معده، اس��هال، تهوع، لرز، 
تب و س��ردرد معموالً 6 تا 48 ساعت بعد 
از خوردن ظاهر می شود و ممکن است 1 

تا 2 روز ادامه داشته باشد.

Aاسترپتوکوکوس
منابع: بینی، گلو، چرک و عفونت، بزاق، 

خون، ادرار و مدفوع انسان.
راهه�ایانتق�ال: از انس��ان به غذا از 
طریق عدم رعایت بهداش��ت فردی، دست 
اندرکاران مواد غذایی که بیمار هس��تند، 
بیماری فرد تهیه کنندۀ غذا یا تهیۀ غذای 
نامناسب. شیوع از طریق شیر خام، بستنی، 
تخ��م مرغ، خرچن��گ دریایی، س��االدها، 
کاس��تارد و پودینگ ک��ه به مدت چندین 
س��اعت از زمان تهیه تا خورده ش��دن در 

دمای اتاق قرارگرفته است.
    عالئم: گلو درد چرکی، بلع دردناک، 
ورم ل��وزه ه��ا، تب ب��اال، س��ردرد، تهوع، 
اس��تفراغ، بیقراری که از 1 تا 3 روز بعد از 
خ��وردن اتفاق می افتد و به مدت چندین 

روز تا یک هفته به طول می انجامد.

لیستریامونوسیتوجنز
مناب��ع: مج��رای گ��وارش انس��ان ها و 
حیوانات، ش��یر، خاک، برگ سبزیجات و 
غذاهای فرآوری ش��ده. س��رعت رشد این 

باکتری در دمای یخچال کم می شود.
راههایانتقال: پنیر نرم، ش��یر خام، 
بستنی که به طور نامناسب فرآوری شده، 
برگ خام سبزیجات، گوشت و مرغ. بیماری 
توس��ط باکتری که سمی تولید نمی کند 

ایجاد می شود.
عالئ�م: ت��ب و لرز، س��ردرد، کمردرد، 
بعضی اوقات دردهای ش��کمی و اسهال از 
12 ساعت تا 3 هفته بعد از خوردن غذای 
آلوده ایجاد می ش��ود.  ممکن است بعدها 
به بیماری جدی تری مثل مننژیت یا سقط 
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جنین در زنان باردار منجر شود و در برخی 
موارد فقط کوفتگی ایجاد می کند.

شیگال)بیشاز30نوع(
منابع: مجرای گوارش انس��ان، به ندرت 

در دیگر حیوانات یافت می شود. 
راههایانتقال:انسان به انسان از راه 
دهان یا مدفوع، آلودگی مدفوعی توس��ط 
آب یا غذا. بیش��ترین ش��یوع آن ناشی از 
غذا می باشد، مخصوصاً ساالدها و غذاهایی 
که توس��ط کارکنانی که بهداش��ت فردی 

مناسبی ندارند تهیه می شود. 
عالئم: به این بیماری با نام شیگلوزیس 
یا نوع شدید اسهال خونی اشاره شده است 
و از عالئم آن اسهال به همراه خون و خلط، 
تب، دردهای شکمی، لرز و تهوع و استفراغ 
را می توان نام برد. 12 تا 50 س��اعت پس 
از خ��وردن غذای آلوده به باکت���ری بروز 
م��ی نماید و به مدت چند روز تا 2 هفته، 
ادامه پیدا می کند، گاهی اوقات نیز بیماری 

بدون عالئم می باشد.

استافیلوکوکوساورئوس
منابع: در انس��ان ها) پوست، زخم های 
آل�����وده، جوش ها، بین��ی و گلو ( یافت 

می شود.
راههایانتقال: انسان به غذا، به واسطۀ 
عدم رعایت بهداشت صحیح. در دمای اتاق 
به س��رعت تکثیر می شود و سمی تول�ید 

می کند که منجر به بیماری می شود.
عالئم: تهوع ش��دید، درد های شکمی، 
استفراغ و اسهال که از 1 تا 6 ساعت بعد از 
خوردن غذای آلوده اتفاق می افتد، بهبودی 
در مدت2 ت��ا 3روز حاصل می گردد ولی 
در صورتی که دهیدراتاسیون شدید اتفاق 

افتاده باشد این مدت افزایش می یابد.
رعایت بهداشت فردی یکي از مهمترین 
عوامل در پیش��گیري از انتقال آلودگي به 
محص��والت تولیدي  می باش��د و در این 
میان استفاده از ضدعفونی کننده ها نقش 

به سزایی ایفا می کند.

مع��رف�یبرخ�یازض��دعفونی
کنندهه�اجهتپی����ش�گیریاز

بیماریهایموادغذایی:
اورکلین-کااف)محلولغلیظجهت

ساخترقتهایمختلف(:
برای کاهش بار آلودگی س��الن ها و باال 
بردن کیفیت بهداش��تی محیط توص��یه 
می شود هوای ورودی سالنها به روش مه 
پاشی یا سیستم پد در حین انجام کار و نیز 
در پایان هر شیفت کاری ضدعفونی شود.

مح�������لوله���اي  ت�����هیه  *برای 
اورکلی��ن-کا اف با رقتهاي مختلف، از آب 
معمول��ی و آب بدون امالح) دیونیزه ( نیز 
می توان اس��تفاده کرد. مدت پایداری هر 

یک از آنها بدین ترتیب است: 
• مدت پای��داری با آب معمولی: حدود 

یک هفته 
• مدت پایداری  با آب مقطر: یک ماه

• م��دت پای��داری ب��ا آب فاق��د امالح 
)دیونیزه(: حداقل یکسال 

ضدعفونیهوایسالن:
- ب��رای ضدعفون��ی هوای س��النها در 
حین انج��ام کار و در حض���ور اف����راد، 
از اورکلین-کا اف 0/5 %به مقدار 1 الی 4 
لیتر) در ش��رایط ع��ادی 2 لیتر ( بصورت 
م��ه پاش ری��ز برای ه��ر 300 متر مکعب 

استفاده نمائید.
 %0/5 مح����ل��ول  س��اخت  ب��رای   -
اورکلی��ن-کا اف، نیم لیتر اورکلین-کا اف 

را به 100 لیتر آب اضافه نمایید.
- ب��رای ضدعفون��ی هوای س��النها در 
پایان ش��یفت کاری و بدون حضور افراد، 
اورکلین-کا اف 2 %بمقدار 2 لیتر بصورت 
اس��پری یا مه پاش درشت برای هر 300 

متر مکعب استفاده نمود.
- برای س��اخت محلول اورکلین-کا اف 
2% ، 2 لیتر اورکلین-کا اف را به 100 لیتر 

آب اضافه نمایید.

ضدعفونیآب:
ب��ه عل��ت ب��اال ب��ودن ب��ار آلودگ��ی، 
میکروارگانیس��م ها از اتصاالت و زانوهای 
لوله ها وارد س��یستم لوله کش����ی آب 
می شوند،که این آلودگی از یک طرف باعث 
شیوع یک سری از میکروارگانی����سم ها 
می گردد و از طرف دیگر به علت مس��اعد 
بودن محیط، بیوفیلم در لوله ها تش��کیل 
ش��ده و باعث انسداد یا خوردگی و سوراخ 

شدگی لوله ها می گردد.
از محل������ول اورکلی��ن-کا اف ب����ا 
غلظت های 30ppm-3 جهت ضدعفونی 

آب آشامیدنی می توان استفاده نمود.

نانوس�یلD2)جهتض�دعفونی
روزانه(:

-ضدعفونیابزاروتجهیزات:
نانوس��یل D2 را ب��رای ضدعفون��ی و 
گندزدائی س��طوح و تجهی��زات می توان 
اس��تفاده نم��ود، بدین ترتی��ب که پس از 
پاکسازی اولیۀ سطوح مورد نظر از بقایای 
آل��ی، چربی و . . . س��طوح م��ورد نظر را 
کاماًل به نانوسیل D2 آغشته نمایید، پس 
از خشک شدن، س��طوح کاماًل ضدعفونی 

می گردد. 
از خشک شدن، س��طوح کاماًل ضدعفونی 

می گردد. 
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-ض�دعفون�یالبس�ه،پیش�بند،
دستکشوچکمههایپرسنلدست

اندرکارموادغذایی:
از نکات مهم در کنترل عفونت، مس��اله 
ضدعفونی و بهداش��ت البس��ه، پیش��بند، 
دس��تکش و چکمه های پرسنل می باشد. 
برای رسیدن به این منظور بهتر است عالوه 
بر شستشوی معمول، کلیه البسه و لوازم را 

ضد عفونی نمود.
بطور روتین ضدعفونی روزانه و یا هفتگی 
را با نانوس��یل 0/5-2% انجام دهید، بدین 
ترتیب که نانوسیل 0/5-2% را روی سطح 
مورد نظر اس��پری نموده و اجازه دهید که 
خشک شود. مدت زمان خشک شدن نباید 

کمتر از 20 دقیقه باشد.
 D2 الزم به ذکر است محلول نانوسیل*
در دمای کمتر از 50 درجه س��انتی گراد 

فاقد خاصیت رنگبری می باشد.
*ضدعفون��ي سرویس��هاي بهداش��تي، 
غذاخوري ها و اتاقهاي اس��تراحت پرسنل 
را نی��ز با نانوس��یل D2 می ت��وان انجام 

داد. 
نانوس�یلD6)جهتض�دعفونی

دورهای(:
بر اساس حجم عملیات، بصورت ادواري 
تمامي قسمتهاي مورد نیاز براي ضدعفوني 
را ب��ا محل��ول 6% به هم��ان روش روزانه 

ضدعفوني نمایید.

نانوسیلF2: اولین، بهترین و مؤثرترین 
ضدعفونی کنندۀ دست به فرم کف جهت 
پوش��ش کامل قس������مت های مختلف 
دست ها و انگشتان و بدون نیاز به آبکشی، 
با فشار یک یا دو بار پمپ کف زا و با حجم 
مناس��بی از کف، دست های خود را کاماًل 
آغش��ته نموده، بعد از خشک شدن دست، 

ضدعفونی کامل حاصل می گردد.

مزایاینانوس�یلF2درمقایسهبا
سایرفرآوردههایآنتیباکتریالرایج

ضدعفونیدست:
• قابلی��ت اث��ر ب��ر طی��ف وس��یعی از 
میکروارگانیس���������م ه��ا) بخص��وص 
  B،C وی��روس هایی نظیر ایدز، هپاتی��ت

و مای�کوباکت��ریوم ها ( 
• ع��دم ایجاد تحریکات پوس��تی) فاقد 

الکل ( 
• قابلیت اثر در حداقل زمان) 30 ثانیه ( 

• بدون نیاز به آبکشی 
• مرطوب کننده و محافظ پوست دست
• به فرم کف جهت پوش��ش مناس��ب 

پوست دست
• حداکث��ر میزان اثر بخش��ی با حداقل 
میزان مصرف) 1-0/5 س��ی س��ی در هر 

بار استفاده ( 

شستش�ووضدعفونیدستباید
مطابقروشزیرانجامشود:

 

و ک�ردن فاموکلی�ن)ضدعفون�ی
شستنهمزمان(:

محل��ول فاموکلی��ن را می ت��وان برای 
پاکس��ازی و ض��د عفون��ی ک��ردن تمام 
سط��وح) پالس��تیکی، فلزی، شیشه ای، 
سرامیک ها، چینی، استیل ( استفاده نمود. 
بدین ترتیب که س��طح مورد نظر را بسته 
ب��ه میزان آلودگی با محل��ول 3%) 3 لیتر 
فاموکلین با 97 لیتر آب ( و یا 6%) 6 لیتر 
فاموکلین با 94 لیتر آب ( فاموکلین آغشته 

و پس از 30-20 دقیقه آبکشی نمایید.

مزایایفاموکلین:
• تمیز کنندگی بسیار خوب بر روی انواع 
آلودگی ها با منشأ پروتئینی، چربی و غیره
• طیف اثر کامل و وسیع بر روی تمامی 
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میکروبها، ویروس ها و قارچ ها
• کاهش تعداد مراحل شستشو و صرفه 

جویی در هزینۀ پاکسازی و ضدعفونی
• قابل استفاده برای انواع آبهای سخت

نانوسیلI)ضدعفونیبریدگیهاو
خراشیدگیهایسطحی(:

پوس��ت به عنوان اولین س��د دفاعی در 
برابر ورود میکروب های مضر به داخل بدن 
شناخته شده است. به منظور جلوگیری از 
ورود عوام��ل عفونی به داخل بدن، موضع 
زخ��م و جراح��ات پوس��تی را ب��ا محلول 

نانوسیل I ضد عفونی نمائید.

و می�وه نانوس�یلD7)ضدعفون�ی
سبزیجات(:

ع  ن���وا ا روی  ب��ر   D7 نوس��یل  نا
میکروارگانیس��م ه��ا) باکت�������ری ها، 
وی��روس ها، قارچ ها، ت��ک یاخته ها و . . 
.( مؤث��ر بوده، میوه و س��بزیجات را کاماًل 
گندزدایی می نماید. از نانوسیل D7 برای 
ضدعفونی میوه و س��بزیجات استفاده می 
ش��ود که مانع از پژمردگی، پالسیدگی و 
تخریب بافت میوه و س��بزی شده و زمان 
ماندگاری آنها را افزای���ش می دهد بدین 
ترتیب که ابتدا س��بزی و میوه را به خوبی 
شستشو داده و بعد از رفع گل و الی مقدار 
15 میل��ی لیتر) 1 قاش��ق غذاخوری ( از 
محل��ول D7 را به 4 لیتر آب اضافه نموده 

و میوه و س��بزیجات را به مدت 30 دقیقه 
داخل آن غوطه ور نمایید.

توج�ه: پ��س از ضدعفون��ی می��وه و 
س��بزیجات توسط نانوس��یل D7، نیاز به 

آبکشی مجدد نمی باشد.
جمعبندی:

طبق گ��زارش مرکز کنترل بیماری ها، 
بیماری های ناش��ی از م��واد غذایی، یکی 
از ش��ایع ترین و ش��دید ترین مش��کالت 
بهداش��ت عمومی در جهان امروز هستند 
که ع����الوه بر نا خوشی ها و م�����رگ 
و می��ر ها، هزینه های باالیی را بر س��طح 
اجتماع، خانواده ها، سیستم های مراقبت 
بهداشتی و اجتماعی و مؤسسات تج���اری 
تحمیل می کند. بسیاری از این بیماری ها 
تنها توسط آموزش کافی به تولید کنندگان 
و عرضه کنندگان م��واد غذایی، در رابطه 
با بیم��اری های مواد غذای��ی و چگونگی 
اس��تفاده از ضدعفون��ی کنن��ده ها جهت 
پیشگیری از این بیماری ها امکان پذیر می 
گردد. بنابراین با رعایت قوانین بهداش��تی 
و مص��رف ض�������دعفونی کننده ها در 
جای��گاه های اختصاصی می توان نقش به 
سزایی را در خ����صوص پیش�����گیری 

از این بیماری ها ایفا نمود.
Ref: 
-Bacteria That Cause Food-borne Illness 

What is a food-borne illness?\Food safety 
and Inspection Service, USDA.\2007

داخل آن غوطه ور نمایید.
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قلمرو ش��یمی درمانی عبارت اس��ت از: داروهای ضد باکتری، 
داروهای ضد وی��روس، داروهای ضد قارچ، داروهای ضد انگل و 
ترکیبات ضد س��رطان. نحوه اثر بسیاری از این داروها بر عوامل  
بیماری زا مربوط به خودش��ان شناخته شده است. از همه مهم 
تر این که روش��ی که توس��ط آن، اجرام بیماری زا ممکن است 
خودشان را در برابر اثر داروهای اختصاصی حفظ کنند، به خوبی 
درک شده اند. تنظیم فارماکولوژیک این روندها، ابعاد جدیدی را 

به شیمی درمانی نوین اضافه کرده است.

 شکل-1-مثلثشیمیدرمانی
داروهای شیمی درمانی ممکن است برای اجرام ریز یا درشت 
مهاجم به طور انتخابی س��میت زا باش��ند، اما در بسیاری موارد، 
ای��ن داروها منجر به بروز اثرات نامطلوب در میزبان می ش��وند. 
به منظور اجتناب از بروز تظاهرات سمی، مقدار دارو اغلب مهم 
است. به عالوه اختالل بالینی در حیوان و داروهایی که همزمان 
تجویز می شوند، می توانند مسئول باشند. داروهای شیمی درمانی 
که وارد بدن می ش��وند به وسیله همان روندهایی که تمام مواد 
بیگانه دفع می شوند، دفع خواهند شد. اثری که بیماری ممکن 
است بر جذب، انتشار، متابولیسم و دفع مواد درمانی داشته باشد، 

می تواند از نظر بالینی با اهمیت تلقی شود.
اثر عوامل بیماری زا بر روی میزبان و پاسخ آن به عفونت، نیز 
از اجزای مهم مثلث شیمی درمانی محسوب می شوند. )شکل1( 

پاتوژنز بیماری، واکنش های پاتوفیزیولوژیک و جراحات ناشی از 
آن ممکن اس��ت بار مهمی بر مدیریت بالینی ایجاد کنند. عالوه 
بر شیمی درمانی مناسب، درمان حمایتی و کمکی نیز می تواند 
برای نیل به موفقیت از اهمیت برخوردار باشند. اقدامات درمانی 
مانن�����د اس��ت������فاده از داروهای گشادکن����نده برونش، 
تقویت کننده های سیستم ایمنی، بسته به مورد خاص می تواند 

نجات بخش زندگی باشد.
همچنی��ن روندهای ایمنی غیر اختصاصی و اختصاصی، نقش 
مهمی را در هجوم عامل بیماری زا به عنوان بخش��ی از پاس��خ 
حی��وان، ایفا می کنند. روندهای دفاعی میزبان در هنگام درمان 
بیماری عفونی و یا انگلی باید تا جای ممکن حفظ شود، در غیر 
این صورت احتمال برگش��ت یا بهبودی طوالنی، حتمی خواهد 
بود. کاهش اس��ترس، فراهم کردن غذای با کیفیت، اس��تفاده از 
داروهای تقویت کننده ایمنی، روش هایی هستند که می توانند 
اس��تفاده شوند. این اصول عمومی در مورد تمام داروهای شیمی 

درمانی به کار می رود.

درمانموفقیتآمیزضدمیکروببرچهاراصلاستوار
است:

 1- تعیین هویت و م����ش��خص کردن عامل و یا ع���وامل 
بیماری زا از جمله حساسیت ضد میکروب و انتخاب دارو بر اساس 

محل عفونت و جراحات
2- ایج��اد غلظت موث��ر از داروی ضد میکروب در مدت زمان 

کافی در محل یا محل های عفونت
3- مق��دار، تکرار و راه تجویز داروی ضد میکروب و همچنین 
دوره درم��ان که احتمال بهبودی و جلوگیری از بازگش��ت را به 
حداکثر می رساند و خطر مقاومت را بدون ایجاد اثرات زیان آور 

ناشی از دارو در حیوان به حداقل خواهد رساند.
4- درمان نگهدارنده اختصاصی و مناسب برای افزایش توانایی 
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داروهـای ضـد میـکروب

الزم�هدرم�انباداروهایش�یمیدرمانی،ارتباطبینحیواناتمیزبان،عواملبیماریزاودارواس�ت.اینارتباط،مثلث
شیمیدرمانیراتشکیلمیدهد.فهماینمثلثوواکنشبینراسهایآنبرایموفقیتدردرمانبسیارمهماست.

تدوین و گردآوری : دكتر سعیده نعیمی
متخصص فارماكولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه
snaeimipharma@gmail.com
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حیوان برای غلبه بر عفونت و اختالالت ناشی از بیماری.
سنجش حساسیت یک سویه باکتری نسبت به اثرات داروهای 
ضدمیکروب، بوس��یله حداقل غلظت بازدارنده )MIC(  دارو بر 
ضد آن بیان می شود. حداقل غلظت بازدارنده، به کمترین غلظت 
دارویی اشاره دارد که در آن غلظ��ت، رشد باکتری مت����وقف 
می شود )شکل 2(. ح����داق�����ل غلظ�������ت بازدارنده ی�ک 
دارو، در گونه ها و س��ویه های مختلف باکتریایی متغیر اس��ت. 
حداق��ل غلظت بازدارنده داروهای ضد باکتری مختلف، برای هر 
س��ویه باکتری نیز متفاوت اس��ت. برای مثال یک سویه باکتری 
اس��تافیلوکوک ممکن است نس��بت به آنتی بیوتیک آمیکاسین 
بس��یار حساس بوده اما نسبت به پنی سیلین کامال مقاوم باشد. 
حداقل غلظت بازدارنده آمیکاس��ین در مقایسه با حداقل غلظت 
بازدارنده پنی س��یلین نس��بتا کم اس��ت. گون���ه های مختلف 
باکتری ها نظیر سودوموناس ممکن است نسبت به آمیکاسین تا 
حدی مقاوم باشند، بنابراین حداقل غلظت بازدارنده آمیکاسین، 
در مورد باکتری س��ودوموناس باالتر خواهد بود. در مورد بعضی 
از داروها، حداقل غلظت بازدارنده مورد نیاز برای تاثیر بر باکتری 
های مظنون بس��یار باال اس��ت به طوری که چنین غلظتی برای 
میزبان خطرناک است، بنابراین چنین دارویی نباید بر ضد عوامل 

بیماری زا مورد استفاده قرار گیرد.

 
ش��کل2: حداقل غلظت بازدارن��ده )MIC(، کمترین غلظت 
پالس��مایی داروی ضد میکروبی را نش��ان می دهد که به طور 
موثری اثر ضدمیکروبی اعمال می کند. غلظت های پایین تر از 
حدافل غلظت بازدارنده موثر نبوده و غلظت های باالتر از محدوده 

درمانی، سمی هستند.
دامپزشکان باید بدانند که چنانچه داروهای ضد میکروب، در 
غلظت کافی و فراتر از حداقل غلظت بازدارنده در مورد آن عامل 
بیماری زا، به محل اثر نرس��ند، اثری بر جای نخواهند گذاشت. 
ب��ه عنوان مثال در صورتی که حیوان مبتال به پنومونی )عفونت 
باکتریایی ریه( باشد و آزمایشات کشت و حساسیت، موثر بودن 
نئومایس������ین را در برابر آن باکتری نش������ان دهد، قاعدتا 
به نظر می رس��د که نئومایس��ین باید داروی انتخابی باشد. اما 
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نئومایسین تجویز شده از راه دهان، از دستگاه گوارش به سختی 
جذب شده و هرگز با غلظت کافی به ریه ها نمی رسد تا بر باکتری 
ها اثر کند. بنابراین توانایی دارو در رسیدن به بافت هدف به اندازه 
حساسیت باکتری ها نسبت به آن دارو از اهمیت برخوردار است.
توانایی ایمنی حیوان باید همواره ارزیابی ش��ده و عوامل غیر 
طبیعی، اس��ترس، بیماری، س��وء تغذیه و اثرات تجویز داروهای 
همزمان، که ممکن است توانایی حیوان را برای مقابله با عفونت 
تحت الشعاع قرار دهند تشخیص داده شوند. سامانه های دفاعی 
میزب��ان در م��وارد التهاب نای و برونش، ت��ورم نکروتیک روده، 
گرس��نگی و سایر اختالالت به شدت تضعیف می شوند. بروز هر 
گونه تضعیف در قدرت ایمنی حیوان، سبب تغییر اثر بسیاری از 
داروهای ضدمیکروب به وی����ژه داروها با اثر باکتریواس���تات 

) مهارکننده رشد باکتری( خواهد شد.
مصرف ترکیبی داروهای ضد باکتری برای درمان یا پیشگیری 
از عفونت ها بسیار رایج بوده و می تواند موثر باشد. اما بسیاری از 
عوامل ممکن است اثرات هم افزا یا اضافی داروهای ضدمیکروب 
را مغشوش کنند و شاید ضدیت هم بین داروهای خاص در داخل 
بدن و هم در خارج از بدن رخ دهد. داروهای ضد باکتری نباید 

به صورت غیر خردمندانه با هم تجویز شوند.

شرایطدرمانموفقیتآمیزضدمیکروب
تشخیصبالینی:

درم��ان موفقی��ت آمیز به طور معمول، مس��تلزم تش��خیص 
اختصاصی است هرچند تشخیص منطقی حداقل در ابتدا امکان 

پذیر است.

تشخیصمیکروبشناسی:
 درمان باید بر عامل بیماری زای اختصاصی هدایت ش��ود که 
همیش��ه مقصر اس��ت اما عفونت های چند میکروبی ش��ایع اند. 
تشخیص قطعی میکروب شناسی ایده آل است اما این کار همیشه 
حداقل )در ابتدا( باید فرضی باشد و درمان باید بر اساس تجربه 
انجام شود و ممکن است با توجه به شرائط فارم نیاز به استنتاج 
منطقی باشد. آزمایش رنگ آمیزی مستقیم با رایت یا گرم ممکن 
اس��ت به تعیین عوامل بیم���اری زای درگیر، رش��ت����ه ها یا 

کوکسی های )گرم مثبت یا گرم منفی( کمک کند.

آزمایشکشتوحساسیت:
جداس��ازی و تعیین ویژگی های عوامل بیماری زای مس��بب، 
آزمایش حساس��یت و تعیی��ن کمترین غلظ��ت بازدارنده بنیان 
محکمی را فراهم می کنند که داروهای ضد میکروب و همچنین 
دستور دارویی را می توان انتخاب کرد. اما در شرایط فارم اغلب 
مش��کل است که از امکانات آزمایشگاه برای درمان ضدمیکروبی 

برخوردار شد.
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انتخابمناسبدارویضدمیکروب:
عواملی که باید مد نظر قرار گیرند بدین قرار هس��تند: اجرام 
بیم��اری زا، نتایج آزمون های حساس��یت، بیماری زایی اجرام، 
جراح��ات بیماری زا، ش��دت عفون��ت، فارماکوکینتیک دارو یا 
داروهای مورد مصرف، هزینه، مسمومیت بالقوه دارو، اختالل در 
فعالیت اندام ها )به ویژه کلیه و کبد( و تداخل های احتمالی با 

داروهایی که به طور همزمان تجویز می شوند.

تعیینمقدارصحیحدارووراهتجویز:
 مقدار انتخابی دارو باید منجر به ایجاد غلظت درمانی کافی در 
محل یا محل های عفونت در مدت زمان کافی و بدون بروز اثرات 
جانبی یا مس��مومیت ش��ود. در مورد داروهای وابسته به مقدار، 
تجویز مقادیر بیش��تر دارو به احتمال زیاد، موفقیت در درمان را 
بی��ش از تجویز آن در فواصل کوت��اه افزایش می دهد. در مورد 
آنتی بیوتیک های بتا الکتام و سایر داروهای وابسته به مقدار، به 
نظر می رسد چنانچه غلظت برای نصف یا دو سوم فواصل تجویز 
داروی��ی باالتر از کمترین غلظت بازدارن��ده باقی بماند، احتمال 
دارد تاثی��ر آن با کاهش دادن فواصل تجویز دارو، بیش از زمانی 
افزایش پیدا کند که مقدار دارو افزایش می یابد. تجویز دارو باید 
به دقت برای حداقل 7 روز و در صورت نیاز به مدت بیش��تری 
برنامه ریزی شود.  اگرچه پاسخ به دارو در مورد بیشتر عفونت ها 
باید در عرض 3 تا 4 روز ظاهر شود تا از حذف عامل بیماری زا 
اطمینان حاصل شود و از برگشت بیماری، عفونت مجدد یا بروز 

مقاومت به داروی ضد میکروب جلوگیری به عمل آید.

درمانکمکی،کمکهایغذایی:
 درمان نگهدارنده، تغذیه خوب و مراقبت عمومی برای نیل به 
مدیریت موفقیت آمیز بیماری عفونی امری حیاتی است. درمان 
کمک��ی با تجویز خل��ط آور ها، باز کننده ه��ای برونش، تقویت 
کننده های دس��تگاه ایمنی انجام می ش��ود. به دریافت کالری و 
جیره غذایی به ویژه پروتئین و ویتامین باید اهمیت داده ش��ود. 
این مواد غذایی در بروز پاسخ ایمنی نقش مهمی بر عهده دارد.

دالئلشکستدردرمانضدباکتری
دالئل شکست در درمان ضد باکتری به قرار زیر است:

1- تش��خیص نادرست؛ به این معنی که عفونت ویروسی بوده 
و باکتریایی نیست.

2- اجرام به اثر آنتی بیوتیک انتخاب شده حساس نیستند.
3- هرچن��د باکتری در ابتدا حس��اس بوده ام��ا مقاومت بروز 

می کند.
4- آنتی بیوتیک برای چند عامل بیماری زا  ناکافی است.

5- ترکیبات آنتی بیوتیک ناسازگار تجویز شده اند.
6- عفونت اضافه ش��ونده توس��ط عوامل بیماری زای فرصت 

طلب روی داده است.
7- عفونت مجدد توس��ط باکتری بیماری زای اولیه یا س��ایر 

باکتری های بیماری زا روی داده است.
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8- خ��ون رس��انی و نف��وذ در محل عفونت به عل��ت التهاب، 
ضایعات س��لولی، تخریب بافتی و تش��کیل آبس��ه و نظایر آن به 

سختی صورت می گیرد.
9- جرم بیماری زا داخل سلولی است و از اث�����رات زیان بار 

سلول های بیگانه خوار در امان می ماند.
10- روندهای دفاعی )اختصاصی و غیر اختصاصی( در حیوان 
در اثر بیماری، س��وء تغذیه یا درمان همزمان دچار مشکل شده 

است.
11- بروز تغییرات زیان آور همچون هیپوکس��ی، اس��یدوز یا 
تجمع ضایعات بافتی و گسترش آن در بافت های مبتال به عفونت، 

که موثر بودن آنتی بیوتیک یا سولفونامید را کاهش می دهد.
12- راه تجویز نامناس��ب یا دستور درمانی نادرست برگزیده 
می شود و ویژگی های فارماکوکینتیک داروی ضد میکروب مورد 

توجه قرار نمی گیرد.
13 از ترکیبات منقضی ش��ده یا غیر اس��تاندارد استفاده شده 

است.
14- داروی انتخاب ش��ده به علت داشتن اثرات جانبی جمع 

آوری شده است.
15- داروهای ضد میکروب برگزیده با س��ایر داروهایی که به 

طور همزمان تجویز می شوند، تداخل می کنند که اثر داروی ضد 
میکروب کاهش پیدا می کند یا فارماکوکینتیک آن تغییر می یابد.
16- دس��تور دارویی تجویز ش��ده به خوبی اجرا نمی شود، به 

عبارتی صاحب دام همکاری ندارد.
17- درمان حمایتی کافی نیست.

18- کمبودهای غذایی تصحیح نشده اند.
19- عوامل مدیریتی مستعد کننده تصحیح نشده اند.
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آفالتوکس��ین ها ، مایکوتوکس��ین ها ئي هس��تند که توسط 
 ASPERGILUS.FLAVOUS دون��وع کپک ب��ه نامه��اي
و ASPERGILUS.PARASITICUS ایج��اد مي ش��وند.
براس��اس مطالعات انجام شده در طبیعت چهار نوع آفالتوکسین 
اصلي شامل B1و B2و G1و G2ودونوع محصول متابولیکي به 
نامه��اي M1و M2 وجود دارند که م��ي توانند خوراکهاي دام 
وانس��ان همانند ذرت ،سورگوم ،گندم ،سویا ،کنجاله پنبه دانه ، 
بادام زمیني ، آجیل ها، خشکباررا آلوده سازند. آفالتوکسین هاي 
M1و M2 براي اولین بار از ش��یر دامهائي که  با خوراک آلوده 
تغذیه شده بودند ، جدا شدند این سموم داراي ساختمان ملکولي 
مش��ابهي بوده ویک گروه از ترکیبات اکسیژن دار هتروسیکلیک 

را تشکیل مي دهند.
افالتوکس��ین ه��اي G2,B2 مش��تقاتي از G1,B1 ب��وده 
وآفالتوکس��ین ه��اي M2,M1 به ترتیب از افالتوکس��ین هاي 
B2,B1 حاصل مي گردند وفرمول ملکولي آنها به شرح زیر است: 
B1=C17H12O6                               G1=C17H12O7
B2=C17H14O6                                G2=C17H14O7

 

فاکتور هائي که مي توانند زمینه هاي الزم جهت رش��د قارچ 
وتولید آفالتوکس��ین را ایجاد نمایند ش��امل آلودگي محصوالت 
کش��اورزي قب��ل از درو،به تعوی��ق افتادن زمان خش��ک کردن 
محص��والت وباالب��ودن درصد رطوبت آن ،آف��ات نباتي وانباري، 
شرایط نگهداري مواد غذائي در انبار)از نظر میزان در جه حرارت 
ورطوبت (مي شوند.همچنین عواملي نظیر استرس ناشي از کمبود 
آب وخشکس��الي ، ب��اروري ضعیف گیاهان وتراک��م زیاد آنهادر 
مزرع��ه ،وج��ود علفهاي هرز ، افزایش درج��ه حرارت محیط در 
ازدیاد کپکها وتولید س��م نقش دارند .حساسیت فردي حیوانات 
به س��م افالتوکسین به طور قابل توجهي متفاوت بوده وبه گونه، 
س��ن ،جنس ،وتغذیه حیوان بستگي داشته به طوریکه حیوانات 

جوانتر داراي بیشترین حساسیت به این سم مي باشند. 

چگونگیرشدونموآفالتوکسیندرخوراک:
حمله قارچی و تولید آفالتوکسین در غذا ممکن است در طول 
مدت قبل از برداشت محصول و یا بعد از آن در سطح مزرعه ، در 
طول مدت ذخیره  ، حمل و نقل ، در جریان فرآوری مواد خوراکی 
و همچنین در ظرف های خوراک دهی صورت پذیرد که س��بب 
کاه��ش ارزش غذای��ی مواد خوراکی می گردد و در اثر صدمه به 
ترکیب��ات نیتروژنی لیپیدی موجود در خوراک ، می تواند مقدار 
پروتئی��ن ، انرژی و ویتامین های خوراک را کاهش دهد . دمای 
باال ) قارچ در دمای کمتر از 7.5 درجه س��انتی گراد و بیش��تر از 
49 درجه س��انتی گراد قادر به رش��د نمی باش��د ( رطوبت ) در 
اجزای جیره نباید بیش از 14.5 درصد باش��د ( و باران های غیر 
فصلی، برخی از فاکتور هایی هستد که در مناطق استوایی باعث 
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رش��د قارچ و تولید سم آفالتوکس��ین می شوند . افزایش میزان 
رطوبت از 8 به 12 درصد در غالت ممکن است منجر به تقویت 
رشد و نمو قارچی شود .آفالتوکسین ها اغلب در اجزای خوراک 
دام ها ترش��ح می ش��وند ، اما در ذرت آسیاب شده ، نواله پنبه 
دانه ، نواله نارگیل بیشتر رایج است . عموما شیرابه آفتابگردان، 
ش��یرابه منداب ، کنجاله سویا و سبوس برنج چربی زدایی شده 

میزان کمتری از آفالتوکسین ها را شامل می باشند  .
آلودگ��ی م��واد غذایی و خوراک به آفالتوکس��ین در حقیقت 
اجتن��اب ناپذیر اس��ت، ک��ه به وی��ژه در مناطق گرمس��یر دنیا 
ک��ه رطوبت و دمای محیطی ش��رایط را برای رش��د قارچ های 
آسپرژیلوس و در نتیج��ه تولی����د مایکوتوک����سین ها فراهم 
م��ی کند. به همین دلیل، سیاس��ت ه��ای مختلفی در جهت به 
حداقل رساندن اثرات سوء آفالتوکسین بر حیوانات مزرعه و نیز 
پیش گیری از انتقال آن به انسان صورت گرفته است. برنامه هایی 
که به منظور مهار آفالتوکسیکوز توسعه یافتند شامل استفاده از 
مکمل های غذایی، پیش گیری از طریق انتخاب ژنتیکی و س��م 
زدایی مواد غذایی و خوراک آلوده به آفالتوکس��ین با روش های 

فیزیکی یا شیمیایی می باشند.
افزودن آنتی اکس��یدن های طبیعی و سنتزی، ویتامین های 
محلول در آب و چربی، سلنیوم، اسیدهای آمینه گوگرددار، تری 
پیتید گلوتاتیون )ال- گلوتامیل- ال س��یتنیل- گلیس��ین(، القا 
کنن��ده های آنزیم میکروزومی و آنتی بیوتیک ها به جیره طیور 
ش��یوه هایی هس��تند که برای مقابله با اثرات سوء آفالتوکسین 
استفاده شده اند. افزایش سطح پروتئین خام جیره نیز به منظور 
ایجاد اثر محافظتی در مقابل آفالتوکسین مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. افزایش پروتئین خام تا میزان 3 % و اس��تفاده از مقادیر 
اضافی ریبوفالوین، پیریدوکسین، اسید فولیک و کولین موجب 
محافظ��ت بلدرچین های ژاپنی تخم گذار در برابر اثرات س��وء 
آفالتوکس��ین موجود در جی��ره )0/75ppm( بر عملکرد آن ها 
ش��د )جوری و همکاران 1990( هر چند برخی از این اقدامات 
در آزمایش های کنترل ش��ده نتایج مثبتی به دنبال داشته اند، 
اقتصادی بودن آن ها در شرایط مزرعه نیاز به بررسی دقیق دارد.

عوارضآفالتوکسیندرطیور:
اساس��ا آفالتوکسین ها سم کبد می باش��ند که به غده های 
گوارشی وکبد صدمه می رسانند، عالوه براین آنها تضعیف کننده 

سیستم ایمنی نیز می باشند.
اثرات جانبی آفالتوکسین ها شامل:

1 -کاهش راندمان تولید گوش��ت و تخم مرغ وافزایش آسیب 
پذیری دربرابر بیماری ها

2 - کاهش میزان رشد کیفیت الشه 
3 -کاهش وزن تخم مرغ تولیدی 

4 - تضعیف سیستم ایمنی که منجر به افزایش احتمال بروز 
کوکس��یدوز ، عفونت خون حاصل از کلی باس��یل ها و بیماری 

سالمونال می شود.
5 -کاه��ش تیتر آنتی بادی خون و عدم پاس��خ مناس��ب به 

واکسیناسیون 
6 -آفت مصرف خوراک و یا توقف کامل آن 

7 -افزایش بروز مشکالت پا
8 -سندرم افتادگی بال 
9 -افزایش مرگ و میر 

 

تاثیرآفالتوکسیندرپرورشطیور
• شکلمزمن:

 در ش��کل مزمن  افزایش حجم چربي کبد ، کم خوني ، نفوذ 
پذیري عروق و کاهش زمان انعقاد خون ریزي عمومي ، اس��هال 
آبکي و چرب ، بهم خوردن متابولیس��م چربي ها ، بزرگي جگر، 
الغري ، کاهش تولید تخم مرغ ، افزایش تخم مرغ هاي بي نطفه، 
پایین آمدن قدرت دفاعي بدن ، تخریب سیستم هاي تولید ایمني 
بدن ، عدم پاس��خ الزم در برابر آنتي ژنها و واکس��ن ها مشاهده 
می گردد ، گوشت ماکیان و تخم مرغهاي آنان در وضعیت فوق، 

از منابع خطرناک سرایت به انسان محسوب میشوند .
• شکلحاد:

پرندگان در برابر مقادیر زیاد آفالتوکسین به شدت مسموم شده 
و تلف مي ش��وند خون ریزي عمومي ، آسیبهاي کبدي و اسهال 
شدید ، تش��نج و فلج عمومي از آثار فرم حاد آفالتوکسیکوزیس 
طیور مي باش��د آفال توکس��ین نوع B و یا فومونیزین B1 که از 
قارچي به نام فوزاریوم مونیلي فرما تراوش میگردد قادرند هریک 
ب��ه ترتیب ب��ا PPM 150 و PPM  300 جوجه هاي چهارده 

روزه را در مدت 24 ساعت از بین ببرند .

اثراتمایکوتوکسینهابرطیور:
• آفالتوکس��ین به عن��وان یک بیماری نئوپالس��تیک درکبد 
وبعضی ازسایر اندامها نظیر کیسه صفرا، لوزالمعده، مجاری ادراری 
و اس��تخوانها شناخته شده است. همچنین موجب کاهش ایمنی 
طیور ش��ده و می تواند آس��یبهای ش��دیدی را در اثر عفونتهای 

ثانویه ایجاد نماید.
 تظاهرات بالینی :

1  -در جوجه های گوشتی :
• کم خونی ، خونریزی ، فلجی و لنگش

• افزایش حساس��یت نسبت به بیماریها یا کمک به حاد شدن 
بیماریهایی نظیر گامبورو،کوکسیدیوز، مارک، سالمونلوزو غیره

• تخریب پیگمانتاسیون پوستی
• افزایش مرگ ومیرناشی از استرس گرما در مرغان تخم گذار:
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• کاهش تولید وافت کیفیت تخم مرغ
• تولید ناقص چربی کبد

2 - در مرغ مادر گوشتی :
• افزایش مرگ ومیر ناشی از استرس

• کاهش جوجه آوری

تاثیراتایجادشدهبروزنبدن:
از دس��ت دادن وزن بدن معمولترین تاثیر بیولوژیک در طیور 
میباشد . این تاثیر زمانی بروز میکند که میزان آفالتوکسین کم 
باش��د و میزان آن در حدی باش��د که از نظر کلینیکی غیر قابل 
تشخیص باشد . مصرف آفالتوکسین و ایجاد مسمومیتهای خفیف 
که غالبا غیر قابل تشخیص است ، سبب بوجود آمدن خسارتهای 

مالی فراوانی در صنعت طیور میشود .

تاثیراتایجادشدهبرتولیداتتخممرغ:
بعلت مسمومیت ناشی از آفالتوکس��������ین، گ���نادها و

 Infandibulum ملتهب شده و نتیجه آن کاهش تولید تخم 
مرغ میباشد . از اثرات دیگر این ضایعه ، بوجود آمدن مشکالت 
متع��دد در پوس��ته تخم مرغ و بوجود آم��دن تعداد زیادی تخم 
مرغهای کوچک میباشد. همچنین در مواردی نیز کاهش قابلیت 

هچ در تخم مرغها دیده شده است.

هضموتغذیه:
در بسیاری از کش��ورهای دنیا، رنگ مطلوب پوست پرندگان 
گوشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه داشته باشید که 
رنگدانه های کاروتنوئید، مسئول چنین تاثیراتی بر روی پوست 
می باشند. مسمومیت با آفالتوکسین، از طریق محدود نمودن و 
رس��وب رنگدانه در چندین نقطه متابولیک ، به عملیات رنگدانه 

سازی در جوجه های گوشتی زیان می رساند. 
اما میزان مس��مومیت با آفالتوکس��ین، با توجه به نوع جیره 
غذایی نیز متفاوت میباش��د. به نظر می رسد که تاثیرات چنین 
مسمومیتی با استفاده از چربی، پروتئین و ریبوفالوین یا ویتامین 
D3 در جیره و همچنین، نوعی جیره با میزان باالی اسید تانیک، 

محدود گردد . 
مس��مومیت با آفالتوکس��ین در پرندگان، با تاثیر گذاشتن بر 
متابولیس��م ویتامی��ن D و هورمون پاراتیروئید، س��بب کاهش 

کلسیم و متابولیسم فسفر خواهد شد .
در هنگام مسمومیت با آفالتوکسین، کمبودهایی در پانکراتیک 
آمیالز و لیپاز درsteatorrheaجوجه های گوشتی وجود دارد. 
این در حالیست که مرغهای تخمگذار، نسبت به چنین شرایطی 
مقاوم هستند. توجه داشته باشید که وجود چنین شرایطی، سبب 
ایجاد مش��کالتی در مشخص نمودن حداقل غلظت آفالتوکسین 

در جیره مصرفی طیور خواهد شد .

تولیدمثلوتولیدتخممرغ:
از بی��ن رفتن قابلیت هچ ، به دلیل مرگ جنینی، بیش��ترین 
حساس��یت و مشکل مشاهده ش��ده در م���زارع مادر گوشتی و 

مرغ های لگهورن در موارد مسمومیت با آفالتوکسین میباشد.
 در اکث��ر موارد، تخم مرغ تولیدی توس����ط پرندگان ، تاثیر 
نمی پذیرد مگر آن که ضایعات hepatotoxicity وجود داشته 

باشد. توجه داشته باشید که جبران حالت فوق ، نیازمند چندین 
هفته زمان خواهد بود.

 آفالتوکس��ین با کاهش سنتز و انتقال تولیدکننده های زرده 
در کبد بر روی تولید تخم مرغ تاثیر خواهد گذاش��ت. در موارد 
مسمومیت با آفالتوکسین ، اندازه تخم مرغ ، وزن زرده و میزان 

درصد زرده به کل تخم مرغ کاهش یافته بود.
 بر اس��اس برخی گزارش��ات ، مس��مومیت با آفالتوکسین در 
بلدرچین های ژاپنی بر ضریب تولید، تولید تخم مرغ ، وزن تخم 
مرغ، قابلیت جوجه درآوری و کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ ، 
تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر ، گزارشاتی مبنی بر به تاخیر 
افتادن زمان بلوغ در خروس ها و مرغ های بالغ مس��موم ش��ده 

توسط آفالتوکسین ، نیز به ثبت رسیده است.

مس�مومیتآفالتوکس�یندرجوجهها)گالوسگالوس
)یکنوعتاثیرسمی(: 

. مطالعات مقایس��ه ای توکسیکولوژی در گونه های پرندگان 
نش��ان داده ان��د ک��ه جوجه اردک ه��ا و جوجه ه��ای بوقلمون 
حس��������اس ترین گونه ها نس��بت به آفالتوکس��ین هستند، 
بلدرچین ها حساس��یت متوسطی را نشان می دهند. در صورتی 

که جوجه مرغ ها مقاوم ترین نوع به شمار می روند.

میزانحساسیتطیوربهآفالتوکسین:
در می��ان طی��ور، اردک ها ش��دت حساس��یت بیش��تری به 
آفالتوکس��یکوز دارند، زی��را آنزیم ه��ای میکروزومی کبدی که 
آفالتوکسین ها را متابولیزه به محصوالت مضر می نمایند، باعث 

مسمومیت حاد می گردند 
عموما گرو های س�������نی جوان نس��بت به گله های بالغ ، 
حس��اس تر می باش��ند ، اما هیچ تنوعی در گونه ها و نژاد ها ی 
آن��ان وجود ندارد. گ��روه بوقلمون و جوجه اردک ها نس��بت به 
آفالتوکس��یکوز حساسیت بیش��تری دارند ، جوجه های گوشتی 
حس��اس ت��ر از جوجه های تخمگذار و نی��ز جوجه خروس ها از 

ماده ها مستعد تر هستند.
در تمام گونه ها، آفالتوکس��ین hepatotoxic است وسبب 
ایج��اد کبد چرب، انحطاط کبدی، نک��روز و تغییر عملکرد کبد 

می گردد.
جلوگیری از سنتز پروتئین کبدی باعث سرکوب رشد و کاهش 

تولید تخم مرغ می گردد.
آفالتوکس��ین ه��ا تاثیری منفی بر هضم چرب��ی و رنگدانه ها 

بوسیله کاهش تولید نمک صفرا می گذارند.
آفالتوکس��ین با ویتامین D مداخله می کند و س��بب کاهش 
اس��تحکام استخوان ها و ضعیفی پاها می گردد؛ که ممکن است 

مشکالت موجود را تشدید کند.
تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده است که میزان 
بروز نرمی اس��تخوان در گله های مبتال به آفالتوکس��ین بیشتر 
است. س��طح1ppm از آفالتوکسین بر چرخه پتاسیم و کلسیم 
تاثیر میگذارد.ناهنجاری در پا بخصوص در جوجه اردک ذکر شده 
اس��ت.عالوه بر این متابولیس��م مواد معدنی دیگر از جمله آهن، 

فسفر و مس تحت تاثیر قرار می گیرد.
آفالتوکس��ین پارگ��ی مویرگ ها را افزایش می دهد، س��طح 
پروترومبین )PT( را کاهش می دهد و پس از آن بروز کبودی در 



KIMIAFAAM

 1
4 

ره
شما

    
    

   9
1 

 -
یز 

پای

52

الشه را افزایش می دهد و منجر به تنزیل رتبه در کشتار می گردد.
به علت انتقال آفالتوکس��ین به محص��والت خوراکی و اثرات 
س��رطان زای آن در تمام گونه ها از جمله انس��ان، بس��یاری از 
کش��ورها محدودی��ت های قانونی زیادی برای آفالتوکس��ین در 

خوراک به جهت انتقال آن به موادغذایی قائل شده اند.

اثراتس�مآفالتوکس�یندربهداشتوسالمتيانسان
وحیوان:

عالئم بالیني مشاهده شده در انسان شامل استفراغ ، دردناحیه 
ش��کم ،ضایعات ح��اد کبدمث��ل FATTY CHANGE، ادم 
ریوي،لرزش عضالني،کما،تشنج ومرگ همراه با ادم مغز ودرگیري 
اندامهایي نظیر کبد،کلیه هاوقلب مي باشد.افالتوکس��ین B1 از 

عوامل تراتوژنیک ،موتاژنیک وسرطانزاي انساني است.
اگر انس��ان روزانه براي م��دت طوالني کمتر از 10 میکروگرم 
به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن افالتوکسین B1 دریافت نماید به 
عوارض زود گذر وموقتي مبتال مي شوداما چنانچه این میزان به 
50 میکروگرم برسد اثرات بالیني مهمي رخ خواهد داد وتظاهرات 

اپیدمیولوژیکي اتفاق مي افتد.
مطالع��ات انجام ش��ده در آس��یاوآفریقا نش��ان م��ي دهد که 
جیره هاي غذائي حاوي آفالتوکس��ین از عوامل ایجاد س��رطان 
کبد در انس��ان هس��تند. عالئم بالیني مشاهده شده در حیوانات 
ش��امل اختالل در دستگاه گوارش، جلوگیري از فعالیت سیستم 
ایمني،کاه��ش تولی��د مثل، افزایش ضری��ب تبدیل غذا ،کاهش 
ش��یر وتخم مرغ،کم خوني ،یرقان وکاهش رشد مي باشد. ایجاد 
س��رطان توسط افالتوکسین به طور گس��ترده مورد مطالعه قرار 
گرفته است و کبد اندام اصلي است که در بیشتر گونه ها آسیب 
م��ي بیند. نتایج حاصله از این مط����العات حاکي از آن اس��ت 
که افالتوکس��ین هاي B1 ،M1،G1 باعث ایجاد انواع س��رطان 
در گونه هاي مختلف حیوانات مي ش��وند. در شکل مزمن عالوه 
بر  ضایعات کبدي، کاهش رشد، کاهش راندمان تغذیه، ضایعات 
کلیوي، اختالل در متابولیسم پروتئین ها و چربي ها دیده شده 
و در شکل حاد بیماري عالئمي نظیر بي حالي، درد ناحیه شکم، 
اسهال، RECTAL PROLAPSE و سرانجام مرگ مشاهده 

میشود.

رخدادطبیعیبیماری:
امروزه، تاثیرات اولیه بیماری با آفالتوکسین به حدی شناخته 
ش��ده است که به راحتی میتوان آن را از اسید سیکلوپالزونیک، 

Strigmatocusin و همچنین ، سایر سموم جدا نمود.
 مس��مومیت با آفالتوکس��ین در جوجه اردکها، سبب کاهش 
میزان رشد، واکوئول سازی غیرعادی، ریزش پر، از بین رفتن رنگ 
 opisthotonus ارغوانی پاها و زانوها، فلجی، آتاکسی، تشنج و

در روند مرگ می شود .
ضایعات درگیری با آفالتوکسین در بوقلمون ها را نیز میتوان، 
کاهش فعالیت پرنده ، راه رفتن نامناس��ب و آهس��ته، استراحت 

بیش از اندازه پرنده، کم خونی و در نهایت مرگ دانست.
مس��مومیت مرگ بار با آفالتوکسین سبب از بین رفتن رنگ 
کبد یا تبدیل آن به رنگ قرمز تیره یا زرد شده است. دلیل چنین 

تغییر رنگی نیز احتقان یا تجمع چربی میباشد.
ضایعات میکروس��کوپیک در کبدها ش��امل هپاتوسیت های 

متورم با سیتوپالس��م همگن یا واکوئول��ه، کاریومگالی، و نکروز 
کانونی هپاتوسیتهای مرکزی لوبوالر میباشد.

مسمومیت با آفالتوکسین در جوجه ها ، شدیدا شبیه به رخداد 
آن در اردک و بوقلمون ها میباش��د. این احتمال وجود دارد که 
رخداد میوپاتی اسکلتی در واکنش و تداخل سلنیوم و مسمومیت 

با آفالتوکسین تاثیر گذار باشد. 
مس��مومیت با آفالتوکسین در طیور ، از سراسر جهان گزارش 
ش��ده اس��ت . تاثیرات مس��تقیم و غیرمس��تقیم مس��مومیت با 
آفالتوکس��ین، شامل افزایش تلفات ناشی از اس����ترس گرمایی 
)مرغ های گوش��تی و م��ادر(، عدم تولید تخم م��رغ )مرغ های 
لگهورن(، کم خونی، خونریزی، آس��یب کبدی، فلجی، لنگش و 

اختالل در تولید )مرغ های گوشتی( میباشد. 
از س��وی دیگر، گزارشاتی مبنی بر نشانه های عصبی و تلفات 
اردک ه��ا- اختالالت آمبولی و فلجی )بلدرچین(، اختالل ایمنی 
)بوقلمون ها( و افزایش حساسیت نسبت به بیماری های عفونی 

نیز در بسیاری از گونه ها منتشر شده است. 
در ص��ورت تائی��د رخ��داد آس��پرژیلوزیس و مس��مومیت با 
آفالتوکس��ین، تهدیدی جدی برای تولی��دات طیور و همچنین 

دان، بستر و محیط وجود خواهد داشت .

انواعفاکتورهایتاثیرگذارآفالتوکسینبرتولید:
فاکتورهای فیزیکی :

• سرعت خشک شدن . 
• دما .

• دوره انبار کردن . 
• آسیبهای مکانیکی . 
فاکتورهای شیمیایی :

• هجوم حشرات . 
• رفتار و فشردگی قارچهای حمله کرده . 

• میزان وجود هاگها .
• درجه رطوبت مناس��ب برای رش��د آفالتوکس��ین در اجزای 

مختلف سازنده غذا :

ذراتغذایی   رطوبت
غالت    12 - 11

سبوس برنج و سبوس گندم    11 - 10
پودر ماهی   10 - 9  

همهگیرشناسیدرمانگاهی:
آفالتوکسین س��بب بروز کم خونی مشخص، و کاهش میزان 
س��لولهای بس��ته بندی ش��ده ، میزان اریتروس��یت ها، غلظت 
هموگلوبین و میزان میانگین corpuscular خواهد شد. توجه 
داشته باشید که به دنبال مسمومیت با آفالتوکسین، جذب آهن 
و نگه��داری آن، عموماً کاهش می یابد. این در حالیس��ت که بر 
اس��اس برآوردهای صورت پذیرفته، چنین کمبودی پس از رفع 

این مشکل، جبران خواهد شد. 
از سوی دیگر، پرندگان جوان حساسیت بیشتری را نسبت به 
کم خونی از خود بروز می دهند. این در حالیس��ت که بر اساس 
تحقیقات انجام ش��ده، این نکته به اثبات رسیده است که، تعداد 
لکوس��یت های کل در پرنده، همزم��ان با بروز لنفوپنی، افزایش 
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می یابند. 
اما از سوی دیگر، مس��مومیت با آفالتوکسین سبب کاهش 
پروتئین کل سرم، لیپوپروتئین، رنگدانه کاروتنوئید، کلسترول، 
تری گلیسیریدها، اسید اوریک، کلسیم، فسفر، آهن، مس، روی 

و الکتات دهیدروژناز میشود.
از سوی دیگر، زمان لخته شدن خون و میزان آمینوترانسفراز 
در اردک ه��ا نی��ز با توجه به مقاومت نس��بی آنها نس��بت به 

آفالتوکسین، متفاوت بوده است. 
مش��کل کبودی الش��ه های طیور در خ��الل حمل و نقل و 
عملیات کش��تار، از جمله معضالت این صنعت میباشد. این در 
حالیست که مسمومیت با آفالتوکسین، سبب افزایش تردی و 
زود ش��کنی و کاهش شکاف اسکلت ماهیچه ایی سبب بیشتر 

شدن حساسیت پرندگان، در برابر بروز این حالت می شود.

سمزداییخوراکوموادغذاییآلودهبهآفالتوکسین:
روش های فیزیکی سم زدایی شامل استخراج با حالل های 
آلی، غیر فعال کردن با حرارت، اش��عه دادن و جذب س��طحی 
می باش��ند. آخرین شیوه، یعنی جذب سطحی توجه زیادی را 

در چند سال اخیر به خود جلب کرده است.
*- استخراج با حالل های آلی 

چندی��ن نوع حالل ی��ا مخلوطی از حالل ها م��ی توانند به 
ش��کلی موثر و با کم ترین تاثیر بر می��زان پروتئین یا کیفیت 
غذایی، آفالتوکیسن ها را از اقالم آلوده خارج کند. این ترکیبات 
ش��امل اتانول%95، محلول آبی %90 استون، ایزوپروپانل 80%، 
هگزان- اتانول، هگزان- متانولو هگزان- استون- آب می باشند؛ 
با وجود این فناوری رایج اس��تخراج آفالتوکسین ها هنوز غیر 
عملی و پر هزینه اس��ت )پارک و لیانگ، 1993(. جانس��ون و 
همکاران )1986( امکان اس��تفاده از کلرو متیلن استخراج هم 
زمان روغن، آفالتوکس��ین و گوسیپول از نمونه های تخم پنبه 
مورد مطالعه قرار دادند. میزان آفالتوکسین تا %92 -73 کاهش 
یاف��ت و پس از تصفیه روغن تخم پنبه با قلیاء هیچ گونه باقی 

مانده ای از آفالتوکسین قابل شناسایی نبود.
*- غیر فعال کردن با حرارت

*- اشعه دادن
*- مواد جاذب
*- زغال فعال 

 )HSCAS( آلومینوم سیلیکات سدیم کلسیم هیدراته -*
*- مواد جاذب دیگر

*- اف��زودن خاک رس آلوده به لجن به میزان 25 درصد به 
جیره دارای 4/5ppmآفالتوکسین موجب کاهش غلظت بقایای 
آفالتوکسین  در کبد جوجه هایی شد که به مدت 9 روز با آن 

جیره آلوده تغذیه شده بودند.
روش هایی برای کنترل رشد قارچی و آلودگی آفالتوکسین :

آفالتوکسین ها را نمی توان کامال حذف نمود ، اما به جهت 
اینکه منجر به ضرر های اقتصادی نش��ود ، باید س��طوح آن را 

کاهش داد. 

سمزدایی:
سم زدایی با استفاده از روش های شیمیایی 

*- شیوه های شیمیایی دیگر برای خنثی کردن آفالتوکسین 

و موادی که قادر به مهار تولید آفالتوکسین به وسیله آسپرژیلوس 
فالوس باشند نیز مورد ازمایش قرار گرفته اند. پراکسید هیدروژن  
یک عامل اکسید کننده و قابل قبول در مواد غذایی است و قدرت 

از بین بردن آفالتوکسین ها را تا %97 دارد.
در میان روش های م���ختلف س��م زدای��ی موارد زیر دارای 

کاربر های عملی هستند :
1.در معرض نورخورشید قرار دادن 

2. استفاده از جاذب های سم ،هیدرات آلومینو سیلیکات سدیم 
کلسیم ) HSCAS ()زئولیت (

3. اس��تفاده از تکنیک رقیق ک��ردن ، به عبارت دیگر مخلوط 
نم��ودن با خوراک ب��ا کیفیت خوب جهت پایین آوردن س��طح 

آفالتوکسین در حد مجاز 
4. مخلوط نمودن با آمونیاک 

5. تعدیل سازی جیره ای 
6. افزایش متیونین و میزان سلنیوم خوراک 

B – Complex و K  ، E ، D  ، A 7. افزیش ویتامین های
8. اس��تفاده از دارو های مقوی برای کبد در میان روش های 
پیش��نهادی و اس��تفاده از مخلو ط های مهار کننده ی قارچی و 
متصل ش��ونده به س��م ها متداول تر و از نظر اقتصادی و عملی 

روشی ماندنی تر می باشند. 
راهنمای عملی جهت انتخاب مخلو ط های مهار کننده قارچی 

برای سم زدایی و محدود نمودن رشد قارچ :
• باید شامل نمک های اسید آلی باشند که :

1. طیف وسیعی از فعالیت های چند میکروبی را شامل شوند.
2. خورندگی و فاسد شوندگی نداشته باشند.

3. عامل انتشار و تفکیک باالیی داشته باشند.
4. فراریت پایینی داشته باشند.

5. محافظت کننده ارزش مواد غذایی در غذا باشند.
• باید دارای متصل شونده هایی به سم باشند که :

1. از اتصال مطلوب مکان ها به خاطر عملکرد فیزیو شیمیایی 
خاص آنها اطمینان حاصل شود.

2. ترکیب ثابت با مایکو توکسین ها درPH های مختلف لوله 
گوارش تش��کیل دهد تا ترکیبات سمی در طول عبور از دستگاه 

گوارش آزاد نشوند.
• زیانهاي اقتصادي ناشي از افالتوکسین :

• زیانهاي اقتصادي ناشي از آلوده شدن مواد غذائي و خوراک 
دام وطیور به افالتوکس��ین ها شامل خسارات اقتصادي وارده به 
صنعت دامپروري، تلفات دام وطیور ،زیانهاي وارده به محصوالت 
کش��اورزي ،ش��یوع بیماریهاي دامي در دامداریه��ا ومرغداریها، 
ضعیف ش��دن سیستم ایمني دامها، کاهش رشد وتولید ،افزایش 
ضریب تبدیل مواد غذائي ،هزینه هاي برنامه ریزي جهت کاهش 

خطرات مي گردد.
• براساس گزارشات سازمان FAO سالیانه %20 از محصوالت 
غذائي تولید ش��ده در دنیا توسط سموم قارچي آلوده مي شوند 
که در این آلودگي آفالتوکسین ها سهم بیشتري نسبت به سایر 
سموم دارند .همچنین میزان زیانهاي ناشي از حذف مواد غذائي 
آلوده وخسارات وارده به محصوالت کشاورزي آمریکا در هر سال 

100میلیون دالر اعالم شده است.
 CDC  )  CENTER بر طبق بررسیهاي بعمل آمده توسط •
DISEASE CONTROL ( و FDA14-3 درصد از جمعیت 
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آمریکاسالیانه به مسمومیت غذائي مبتال مي شوند که از این 
تعداد تقری���با 9000نفر در س������ال در اثر مایکوتوکسین 
ها وباقیمانده هاي داروئي ،مواد شیمیائي کشاورزي وهورمونها 

از بین مي روند.
• بنابر آنچه ذکر گردید در حال حاضر پیش��گیري وخنثي 
کردن این سموم در خوراک دام وانسان از مسائل مهمي است 
که صنایع غذائي دنیا باآن روبرو اس��ت وبایستي جهت حفظ 
بهداشت وسالمتي افراد جامعه با برنامه ریزي هاي دقیق نسبت 

به حذف آنها از مواد غذائي اقدام نمود
• مبارزه و متابولیسم: 

به نظر می رسد ، پرندگانی که در مجاورت جیره های آلوده 
با آفالتوکسین قرار میگیرند ، حداقل تهدیدی را برای زنجیره 
غذایی انسان تشکیل می دهند .بیشترین غلظت متابولیت های 
آفالتوکس��ین B1 و B2 در جوجه های گوشتی را میتوان در 

سنگدان ، کبد ، و کلیه مشاهده نمود.
• آفالتوکسین B1، M1 و آفالتوکسیکول، از جمله متابولیت 
هایی میباشند که در بوقلمون ها با بیشترین غلظت، در کبد، 
کلیه، سنگدان و مدفوع یافت شده و با برداشت منابع غذایی، 
س��ریعاً از بین می روند. اس��تفاده از س��لنیوم، در مواردی که 
درصد آفالتوکسین کونژوگه افزایش یافته است، سبب حفاظت 

بوقلمون میشود. 

نیمه عمر آفالتوکس��ین B1 در مرغها حدود 67 ساعت است. 
این در حالیس��ت که میزان انتقال غذا : تخم مرغ آفالتوکس��ین 
B1 در حدود 5000 : 1 میباش��د . اکثر آفالتوکسین مورد بحث، 

از طریق صفرا و روده ترشح میشود.
• از سوی دیگر، آفالتوکس���������ین B1 در پرندگانی چون 
جوج��ه ه��ا، بوقلمونها و اردکها با ذخیره ش��دن درون ارگانهای 
تولیدی، به تخم مرغ- هم زرده و هم آلبومین  و جوجه های هچ 

شده ) کیسه زرده و کبد (- منتقل میشوند.

درمانطیور:
• درمانهای طیور برای پرندگانی که دچار مس��مومیت ناش��ی 
از س��موم قارچ هستند ش��امل تجویز داروهای محافظت کننده 
کبدی، کوالگوگه��ا) آمینواس��یدهای گوگردی،کولین، بتائین(، 
آنتی اکس��یدانها)همچون مصرف توأم ویتامین E و س��لنیوم( و 
نی��ز مولتی ویتامین ها می باش��د.درمانهای مکمل عالمتی و یا 
اتیولوژیک دیگری را نی��ز برای مقابله با عفونتهای فرصت طلب 

احتمالی می توان به طورهمزمان انجام داد.
• بهمین منظور شرکت داروسازی کیمیا فام در جهت جلوگیری 
و جبران خس��ارت های ناشی از همه گیری این بیماری اقدام به 
تولید محصوالت متعدد در گرید های محلول و پودر و محلولهای 

ضد عفونی کننده با عنوان نانوسیل نموده است. 

ک
را

خو

خوانندگان محترم، همکاران عزیز، مرغداران گرامی:
فصلنامه کیمیافام در نظر دارد صفحاتی از نشریه را تحت عنوان گفتگوی مستقیم، برای تبادل تجربیات، 
ط��رح پیش��نهادات و نقطه نظرات و نیز برقراری ارتب��اط در بین صاحبنظران و مجریان امور در ه���مه 

زمینه های مرتبط با صنعت طیور اختصاص دهد. 
لذا بدین منظور از کلیه عزیزان دس��ت اندر کار عرصه صنعت طیور صمیمانه دعوت می ش��ود تجارب، 
نظرات، راه حل مشکالت، پیشنهادات و سواالت خود را از طریق نامه، فاکس و یا ایمیل به واحد روابط 
عمومی نشریه ارسال فرمایند تا در اولین فرصت، پس از انتخاب، به نام خودتان در نشریه به چاپ برسد 

و این باب گفتگو میان همکاران باز گردد.
آدرس پستی: تهران، خیابان شهید لواسانی )فرمانیه(، نبش دیباجی شمالی، پالک 62

کدپستی: 1953853351 
فاکس: 021-22815817

NOORAN28@YAHOO.COM  پست الکترونیک
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تهیه و تدوین: دكتر رامین نجفی 
متخصص بهداشت و بیماریهاي طیور و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
مهندس شیوا پاكدل دانشجوی كارشناسی ارشد علوم دامی

عوامل موثر بر سالمت روده در طیور
(قسمت اول)

دس�تگاهگوارشدس�تگاهیهستکهبهطورگستردهدرداخلبدنقرارگرفتهودائمادرمعرضشدیدموادبالقوهمضر
قراردارد.دس�تگاهگوارشس�دانتخابیبینبافتهایپرندهومجرایمرتبطبامحیطاطرافهست.اینسدازترکیبی
ازعواملفیزیکی،ش�یمیائیوایمنیواجزامیکروبیولوژیکیتش�کیلشدهاس�ت.طیفگستردهایازعواملمرتبطبا
جیرهغذائیوعواملعفونیبیماریزامیتواننداثرمنفیرویتعادلمطلوباجزاگوارش�یجوجهگذاش�تهودرنتیجه
وضعیتسالمتیوکارائیتولیدپرندهرادرواحدهایپرورشیتجاریتحتتاثیرقراردهد.حذفتدریجیمحرکهای
رش�دآنتیبیوتیکیازجیرههایطیوردراتحادیهاروپاواقداماتاخیردرجهتکاهشیاحذفاینترکیباتدردیگر
نقاطجهانازجملهش�مالآمریکابهاحتمالزیادس�ببتغییرپروفایلمیکروبیدرمحیطگوارشیگلههایطیورشود.
اینمقالهدستگاهگوارشراازنقطهنظررشدایمنیشناسی،میکروبیوهمچنینعواملبیماریزاییکهمیتوانندروی
وضعیتسالمتیآنیدستگاهگوارشتاثیرگذارباشند،موردبحثوبررسیقرارمیدهد.انتریتنکروتیکوکوکسیدوز
واثرمتقابلآنهاوعواقباحتمالیحذفآنتیبیوتیکازجیرههایطیوردربیماریهاباجزئیاتبیشتربحثمیشود

 
مقدمه:

تولید گوش��ت طیور و تخم مرغ از سال 1970 در سراسر جهان 
افزایش قابل توجهی نش��ان داده است، افزایش اندازه واحدهای 
صنعت مرغداری س��ریعتر از سایر صنایع تولیدکننده موادغذائی 
حیوان��ی بوده، حجم تجارت محصوالت صنعت گوش��ت موازی 
با رش��د سریع جهانی تولید گوش��ت و تخم مرغ افزایش یافت. 
اطالع��ات موجود نش��ان می دهد که صنعت گوش��ت طیور در 
مقایس��ه با صنعت تولید تخم مرغ در طی این مدت پویاتر بوده 
اس��ت. در صنعت طیور، تغذیه، بیشترین هزینه تولید گوشت و 
تخم مرغ را در بر میگیرد. ذرت و کنجاله سویا اجزا اصلی انتخابی 
جیره طیور را در سراسر دنیا تشکیل می دهند. به نظر می رسد در 
حال حاضر در سراسر دنیا، جایگزین قابل اجرا برای ذرت و کنجاله 
سویا وجود ندارد، اگر چه گنجاندن سطوح باالئی از گندم در جیره 
طیور در برخی نقاط جهان متداول هست. خوراک احتماال مهم 
ترین عامل در صنعت مرغداری است که می توانددستگاه گوارش 

پرنده را در معرض عوامل وسیع و متنوع قرار دهد.

تکاملدستگاهگوارش:
در طی دوره انکوباسیون روده کوچک جنین افزایش وزن بیشتری 
نس��بت به وزن بدن دارد. در طول 3روز آخر انکوباسیون نسبت 
وزن روده کوچ��ک به افزایش وزن ب��دن ازحدود1% در روز 17 

انکوباسیون به 3/5% در روز تفریخ می رسد.در دوره پس از هچ، 
افزایش وزن روده کوچک با س��رعت زیادتری نس��بت به سایر 
ت��وده بدن ادام��ه دارد. افزایش وزن روده کوچک و طول آن در 
دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم مساوی و یکسان نیست. رشد و توسعه 
روده بعد از هچ با توجه به فعالیت های آنزیمی و جذبی سریعتر 
می شود. روده کوچک جوجه تازه هچ شده نارس بوده و تحت 
تغییرات ریخت شناسی و بیوشیمیائی و مولکولی درطول 2هفته 
بعد از هچ قرار میگیرد، اگر چه بیشترین تغییرات چشمگیر در 
طی 24 س��اعت اول بعد هچ رخ می دهد. روده کوچک جوجه 
بالغ شده و از یک جهت شبیه روده نوزاد پستانداران می شود.

تاثیرتغذیهزودهنگامبررشدوتکاملروده:
نزدی��ک به پایان دوره جوجه کش��ی، کیس��ه زرده باقی مانده 
وارد حفره شکمی می شود. زرده تخم مرغ مواد غذائی را برای 
جنین در طول دوره انکوباسیون مستقیما از طریق گردش خون 
فراه����م می کند حتي بعد از هچ نیز زرده به دستگاه گوارش 
می رس��د. نش��ان داده ش��ده که در طول 48 ساعت اول بعد از 
هچ، زرده در حفاظت و رشد و توسعه روده کوچک نقش دارد. 
در طول این دوره، جوجه ها باید برای انتقال و استفاده از انرژی 
که به ش��کل چربی زرده هست باید غذای غنی از کربوهیدرات 
اگزوژن مصرف کنند. مصرف غذای اگزوژن باعث رشد دستگاه 

r.najafi@urmia.ac.ir
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گوارش و اندام های مرتبط باآن می ش��ود. زمان دسترسی، نوع 
غذای مغذی برای جوجه ها بعد از هچ برای رشد و توسعه روده 
حیاتی هست.نشان داده شده دسترسی زود هنگام به غذا موجب 
تحریک رشد و توسعه روده و افزایش جذب زرده تخم مرغ توسط 
روده کوچک بعد از هچ می شود. هم چنین نشان داده شده است 
ک��ه فراهم کردن مواد مغذی برای رش��د جنین با تغذیه داخل 
تخم مرغی س��بب افزایش رش��د دس��تگاه گوارش شده. تزریق 
م��واد مغذی اگزوژن به داخل مای��ع آمینوتیک در طی روزهای 
17و18 سبب رشد و توسعه روده در جوجه ها با افزایش اندازه 
ویلی)پرز روده( و افزایش ظرفیت روده درهضم دی س��اکاریدها 
گردید، این مشاهدات نشان داد که روده کوچک در جوجه های 
تغذیه ش��ده با تزریق تخم مرغی عملکردی معادل جوجه های 
2 روزه دارند. وزن بدن این جوجه ها بیش��تر ازگروه شاهد بود. 
در آزمایش دیگر با بوقلمون ها نش��ان داده ش��د که تغذیه تخم 
مرغی پولت ها )تزریق آرژنین و B هیدروکس��ی متیل بوتیرات 
به داخل آمنیون( افزایش هضم و ظرفیت جذبی روده نسبت به 
جوجه های معمولی را در پي داش��ت.با به تاخیر افتادن دس��ت 
یابي به خوراک، رش��د روده پرنده  کم تر ش��ده و عملک�����رد 
کاهش مي یابد. به طور معمول پس از تفریخ جوجه ها،  انتقال 
آنها تا مزرعه پرورش��ي، ب�����������ین 24 تا 72 س�������اعت 
طول مي کش��د. عدم دسترسی به غذا در طول این مدت منجر 
به اختالل عملکرد روده ای و کارائی پرنده ش��ده که ش��اید این 

اختالل در تمام دورهپرورشپرنده جبران نشود.

سیستمایمنیدستگاهگوارشمرغ:
بطور کلی سازماندهی و مکانیسم های ایمنی در پرندگان کامال 
مشابه با پس��تانداران هست و این سیستم مستقیما تحت تاثیر 
ژنتیک، فیزیولوژیک، تغذیه و عوامل محیطی قرار دارد. سیستم 
ایمنی پرندگان پیچیده است و از چندین سلول و عوامل محلولی 
که با هم برای تولید یک پاس��خ ایمنی مح����افظت کننده کار 
می کنند، تش��کیل شده اس��ت. کارکرد صحیح سیستم ایمنی 
به دلیل باالبردن تراکم پرورش درگله های تجاری در ش��رایط 
متراکم از اهمیت ویژه ای برخودار هست. تحت چنین شرایطی، 
گله به گسترش سریع عوامل عفونی و شیوع بیماری آسیب پذیر 
بوده اس��ت . ارگان های لنفاوی، س��اختار اصلی دستگاه ایمنی 

مرغ را تشکیل می دهد. در میان اجزا لنفاوی بورس فابریسیوس 
)FABRICUS( )م��کان توس��عه و تکامل لنفوس��یتهايB( و 
تیموس )محل توس��عه و تمایز لنفوسیتهايT( ارگان های اصلی 
لنفوئیدی درنظر گرفته می شود. وظیفه سلول های ایمنی ترک 
ارگان های لنفوئیدی اولیه و س��اکن شدن در ارگان های ثانویه 
لنفوئیدی هست. اندام های لنفوئیدی ثانویه، تراکم لنفوسیت ها را 
مشخص و آنتی ژن های سلول را در سراسر بدن توزیع می کنند. 
طحال، مغز اس��تخوان، غدد هاردری��ن ،بافت لنفوئیدي ضمیمه 
 )GALT( و بافت لنفوئی��دي ضمیمه روده )BALT(برونش��ها
با بافت ه��ای لنفوئیدی، نمونه هائ��ی از لنفوئیدهای ثانویه اند. 
درج����وجه ها )GALT( ش��امل بورس )FABRICUS(، با 
وامک های سکوم، پالکهاي پایرPEYER  و تراکم لنفوئیدی در 

مجرای ادراری و قسمت های خارجی مقعد هست.

بافتلنفوئیدیضمیمهروده:
پوش��ش روده رابط بین موادخارج��ی از قبیل مواد غذائی و فلور 
میکروبی  و پرنده هس��ت. اگر چه بس��یاری از ای��ن موادپاتوژن 
)بیماری زا( نیس��تند، ولی می توانند سبب تحریک پاسخ ایمنی 
شوند. ش��کل آنتی ژن )جامد یا محلول( بسته به سرعت تجزیه 
درروده، نرخ توزیع درطول دستگاه گوارش و س�����رعت جذب 
می تواند بر پاسخ ایمنی پرنده تاثیر بگذارد. پاسخ ایمنی دستگاه 
گوارش به تحریکات آنتی ژن می تواند اثر منفی بر بازده غذائی، 
افزایش هزینه ها و منحرف شدن مواد مغذی از مسیر تولید شود. 
همراه با توسعه ساختار و توابع دستگاه گوارش، توسعه سریع در 
GALT رخ می دهد.GALT نش��ان دهنده اجزا مخاط مرتبط 
بافت لنفوئیدی)MALT( که شامل برونش، بزاق، نازوفارنکس و 
 MALT بافت لنفوئیدی دستگاه تناسلی – ادراری هست. عمل
خط اول دفاعی سطوح مخاطی هست. ساختار لنفوئیدی درطول 
روده به عنوان بازوی دفاعی سیس��تم ایمنی توزیع شده، اما این 
توزیع در سراسر بخش های مختلف روده یکسان نیست، قسمت 
ابتدائ��ی روده جوجه، از نظر فولیکول لنفوئیدی فقیر هس��ت اما 
فولیکوهای متعددی در قس��مت خلفی لوله گوارشی وجود دارد 

به خصوص این ها در سکوم فراوان اند.

تغذیهزودهنگاموتوسعهسیستمایمنیرودهای:
ب��ه دنبال تغذیه زود هنگام بعد از ه��چ، همان طور که پیش تر 
گفته شد، می تواند بر توسعه روده و بلوغ تدریجی GALT تاثیر 
 GALTبگذارد. تاخیر در شروع تغذیه سب�����ب تاخیر در کار
می ش��ود. در جوجه ها ب��ورس FABRICUS نقش مهمی در 
تولید آنتی بادی دارد. توسعه بورس و GALTمانند بادامک های 
س��کوم پالکهاي پایر در اواخر دوران جنینی شروع می شود. در 
اواخ��ر هچ، مجرای بورس باز می ش��ودو به طور همزمان انتقال 
آنتی ژن از محیط به بورس لومن و بیشتر به فولیکول لنفوئیدی 
شروع می شود. غذا استریل نیست و حاوی آنتی ژن هاي زیادی 
هست بنابراین عبور و تغذیه زودهنگام از دستگاه گوارش، سبب 
تکثیر سریع سلول های بنیادی، آشنایی با آنتی ژن های محیطی، 
ممکن اس��ت به آماده شدن و ایجاد وس��یع آنتی بادی ها شود. 
BAR SHIRAو همکاران��ش اثرات کوتاه م��دت امتناع از غذا 
 GALT دادن )برای 72 ساعت نخستین بعد هچ را( در توسعه
در جوجه های گوش��تی تازه هچ ش��ده بررس��ی کردند، فعالیت 
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GALT توس��ط تولی��د آنتی بادی )سیس��تماتیک و به صورت 
موضعی در روده( با توزیع لنفوس��یت B و T در دس��تگاه روده 
ای، بیان ژن های خاص لنفوسیت و توزیع لنفوسیت B و T در 
بورس تعیین شد. نشان داد که اگر چه در زمان تاخیر غذادهی 
توسعه GALTدر قسمت خلفی گوارش )دودنوم، ژژنوم، وایلیوم( 
کم و موقت بود، فعالیت GALTدر قس��مت خلفی روده ای به 
ط��ور معنی داری در 2 هفته اول زندگی به تاخیر افتاد. پاس��خ 
آنتی بادی سیستماتیک روده ای به دنبال ایمنی مقعدی به آنتی 
ژن کم تر بوده و مهاجرت لنفوس��یت B و Tبه قسمت خلفی با 
تاخیر بوده و نیزژن لنفوس��یت T خاصی در قس��م����ت خلفی 
گوارش بیان می شود. همچنین نشان داده شد که افزایش اندازه 
جمعیت سلولی B و Tدر بورس در این زمان به تعویق می افتد. 

فلورمیکروبیدستگاهگوارش:
فلور میکروبی  دستگاه گوارش مخلوطی از باکتری ها، قارچها و 
تک یاخته هاس��ت، ولی باکت�������ری ها میکروارگانیسم های 
غالب اند.  به علت اینکه هر گونه از باکتریها نیازهای اختصاصی 
دارند که متفاوت از نیاز گونه های دیگر می باشد ترکیب شیمیایی 
مواد گوارشی به شکل گسترده جمعیت میکروبی دستگاه گوارش 

را تعیین می کند.
درجیره غذایی مرغ گوش��تی ذرت، س��ورگوم، جو، جو2س��ر یا 
چاودارهست که جیره های برپایه ذرت و سورگوم سبب افزایش 
باکتری های انتروکوکوس، جیره بر پایه جو سبب افزایش تعداد 
الکتوباس��یلوس ها، و جیره بر پایه جو 2 سر سبب افزایش رشد 
ایشرشیاکلی و الکتوکوکوسو جیره بر پایه چاودار سبب افزایش 
تعداد اس��ترپتوکوکوس در جوجه های گوش��تی می شود. تنوع 
قابل توجهی در جمعیت باکتریایی در میان قسمت های مختلف 
دس��تگاه گوارش وجود دارد و تراکم جمعیت از ابتدای دستگاه 
گوارش به انتهای آن افزایش می یابد. هر ناحیه از دستگاه گوارش 

پروفایل میکروبی منحصر به فرد خود را دارد و این جامعه با توجه 
به س��ن جوجه پیچیده تر می ش��ود. پیشرفت های انجام گرفته 
درتکنیک های شناسایی مولکولی بر پایه DNAریبوزومی قادر 
ساخته است تا اطالعات جدیدی از جمعیت باکتریهای روده ای و 
مخاطی نسبت به روش های معمولی کشت فراهم آید. همچنین، 
این تکنیک ها در مش��اهده اثر رژی��م غذایی و دیگر متغیرها بر 
روی جمعیت میکروبی دس��تگاه گوارش در شرایط تجاری مفید 

واقع شده است.

فلورمیکروبي:هزینههادرمقابلمزایا
مرحل��ه اول بعد هچ، حیاتی ترین دوره برای اس��تقرار جمعیت 
میکروبی دس��تگاه گوارش هست. در این مرحله محیط استریل 
دستگاه گوارش در زمان هچ و ادامه استقرار) جمعیت میکروبی( 
بسته به شرایط سنی حیوان دارد.این نشان می دهد که ترکیب 
فل��ور میکروبي م��ی توانند با توجه به س��ن، فاکتورهای غذایی، 
نژاد و موقعیت جغرافیایی تغییر کند.APAJALAHTI نشان  
داده که یک روز بعد هچ، تراکم باکتریایی در ایلیوم و سکوم در 
جوجه های گوشت�ی به ترتیب 108 و 1010 سلول در هر گرم 
م��اده هضمی می رس��د، تعداد میکروب ها ب��ه 109 در هر گرم 
مواد موجود در ایلیوم و 1011 در هر گرم ماده گوارش��ی سکوم 
در 3 روز نخس��ت بعد از هچ می رس��د و نس��بتا تمامی 30 روز 
ثاب��ت باقی می ماند. فراه��م کردن فلور میکروبي روده اي پرنده 
ب���الغ س��الم برای جوجه های تازه هچ شده منجر به محافظت 
در برابر عفونت های روده ای نظیر انواع مختلف س��المونال شده 
و اثر مثبتی بر روی نرخ رش��د می گذارد. میکروب های دستگاه 
گ��وارش را ب��ه طورکلی ب��ه 2 گروه بالقوه بیم��اری زا و یا گروه 
س��ودمند)مفید( می توان تقسیم کرد. باکتری های مضر ممکن 
است باعث عفونت موضعی یا سیستماتیک شده و سبب عفونت 
روده و تشکیل توکسین )سم( را بدهند. برخی از ارگانیسم های 
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روده ای اثر مفیدی نظیر تولید ویتامین، تحریک سیستم ایمنی از 
طریق مکانیسم های غیر بیماری زا و مهار رشد، تکثیر و استقرار 
جمعیت میکروبی مضر شوند.MICROBIOTA مفید معمولی 
از طری��ق فراهم کردن موادغذائی و ط��رد رقابتی)جلوگیری از 
مصرف مواد توس��ط باکتری های پات��وژن( هزینه هایی را برای 
حیوان میزبان تحمیل می کنند. این هزینه ها در ارتباط با سودی 
هست که از طریق رقابت با میزبان برای مواد مغذی، تکثیر سریع 
TURNOVER سلول هایاپتلیال جذبی، ترشح ترکیبات سمی 
و القاء پاسخ التهابی مداوم در دستگاه GI است که این اتفاقات 
هزین��ه دارد و بر کارائی تولید حیوان اثر می گذارد. همان طور 
که قبال گفته شده پروفایل میکروبی روده می تواند تحت تاثیر 
ن��وع جیره، تغییرات ترکیب جیره قرار گرفته و جامعه میکروبی 
تغیی��ر می کند. ترکیب جیره ها و فل��ور میکروبي و اثر متقابل 
بین آنها می تواند در توسعه و رشد روده ساختار مخاط، ترکیب 

موکوس روده ای اثر بگذارد.

فاکتورهایموثربرسالمتروده:
مواد مصرف ش��ده توس��ط پرنده می تواند ش��امل مواد غذایی، 
غیرغذایی، سودمند و موجودات بالقوه مضر باشد. به عبارت دیگر 
دستگاه روده ای جوجه مکاني است که به طور عمده در معرض 
پاتوژن ها قرار دارد. محتوای لومن به طور معمول ش��امل غذا، 
ترکیبات خود لومن با جمعیت میکروبی مانده یا منتقل ش��ده، 
مواد مغذی اندوژن ترشحات دستگاه گوارش و ضمایم اندام هایی 
نظیر کبد، صفرا، مثانه و پانکراس است. دستگاه گوارش به صورت 
انتخابی عمل کرده و اجازه عبور مواد غذایی را از دیواره روده به 
ب��دن داده ونیز از عبور اجزای مخرب رژیم غذایی از موانع روده 
جلوگیری می کند. دس��تگاه گوارش به صورت سد انتخابی بین 
بافت های پرنده و مجرای محیطی عمل می کند. این سد شامل 
اجزافیزیکی، شیمیایی، ایمنولوژی و میکروبیولوژیکی مي باشد.

طیف گسترده¬ای از فاکتورهای مرتبط با جیره، عوامل بیماری 
زای عفونی، محیط اطراف، عملکردهای مدیریتی می تواند تعادل 
مطلوب بین اجزا گوارش��ی جوجه را برهم زده و متعاقبا به نرخ 

رشد و ضریب تبدیل غذایی آسیب برساند.
در این بخش مقاله، برخی از فاکتورهای تاثیر گذار بر س��المت 
روده ب��ه ص��ورت خالصه ارائه ش��ده اس��ت. انتریتنکروتیک و 
کوکس��یدوز و اث��ر متقابل آن ها و عواق��ب اح����تمالی حذف 
محرک های رشد آنتی بیوتیک )AGP( ازجیره طیور، با توجه 

به بیماری ها، با جزئیات بیشتری بحث می شود. 

جیره:
پلی س��اکاریدهای غیر نشاسته ای: اگر چه طیف گسترده ای از 
ترکیب��ات ضد تغذیه ای در اجزا غذاهای مختلف ش��امل غالت 
عمده گروه NSP را تشکیل می دهد. همه غالت مورد استفاده 
در جیره حاوی س��طوح مختل��ف از NSP از قبیل Bگلوکان و 
آرابینوزایالن ها هس��تند. ویژگی مشترک بین همه NSPهای 
مختلف، مقاومت آن ها به آنزیم های گوارشی حیوانی و تمایل 
به ایجاد یک محیط آبی که در لومن روده هس��ت که نتیجه آن 

دفع مدفوع چسبناک هست.     
ادامه دارد...     

References:
Yegani, M and D. R. Korver (2008)Review:Factors Affecting 
Intestinal Health in Poultry,Poultry Science 87:2052–2063
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پذیرش مقاله د                                                                                                                  ر فصلنامه کیمیا فام  

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

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

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

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

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

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

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

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

- مقــاالت بــا ارایه شــکل ، نمود                                                                                                                  ار و جد                                                                                                               ول كــه د                                                                                                                  ر محیط Word تهیه می شــود                                                                                                                د                                                                                                                  ر 
اولویت است.

- فصلنامه مجاز به تلخیص مقاالت می باشد                                                                                                               . 
- فصلنامــه، صحت و ســقم مقاالت را به عهد                                                                                                                  ه نویســند                                                                         گان می گــذارد                                                                                                                و هیچ گونه 

مسوولیتی د                                                                                                                  ر قبال آن نخواهد                                                                                                                د                                                                                                                  اشت.

نشــانی د                                                                                                              فتر مجله : تهران -  فرمانیه -  نبش د                                                                                                                  یباجی شــمالی  - پالک 62  
تلفن های فصلنامه :  داخلی :311         22824657-60 )021(  

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

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

1- نوعي عفونت خوش خیم روده کوجک که توسط کرم پهن با خوردن 
ماهي ایجاد مي شود 2 – سلول تکثیری گیاهان در نهانزادان 3 – خونروي 
–  مایع اطراف قلب 4 – اگر برعکس شود مرحله شفیرگي بعضي از حشرات 
است - اندام پروازي – از گلها 5 – از سبکهاي نمایشنامه -   دارویي که 
به عقیده قدما هر مرضي را درمان مي کند   -     شمال6 – مربا مشهور 
ترکیه - سیس��تم سرمایشي سردخانه ها  - از اندامهاي درگیر در اکتینو 
مایکوز – سر وته شده هر چیزي که مربوط به فن باشد 7 – عالمت صوتي 
اس��ترس و افس��ردگي – اس��تخوان     8 – شوره و پوسته گذاري پوست 
س��ر –رنجر 9 جین پوست – حرف ندا – خاک سفالگري – زغال سنک 
10 -  بروس��لوز اولین بار از این جزیره گزارش ش��د – عنصر تیروییدي 
–  س��ک فرنگ��ي 11-   ع��دد برتر – از یک مادر و پدر – اس��تخوان ران    
12 – نمک  - قس��مت میانه اي بش��ت انسان – لیست 13 – از خوراکي 
ه��اي تخم مرغي – زرد- از ماهیهاي ریز 15 – بیماریي ضایعه پوس��تی  
با عامل تک یاخته به اسامی دیگر دکمه بغداد, دکمه دهلی , دکمه آلپو

•  عمودی:

1 -  اصط��الح کاه��ش اب ب��دن – رویکرد غیر طبیعي  هر قس��مت از 
بدن -2 – موجود ریز و تالش��گر با زندگي دس��ته جمعي – از گیاهان 
خوردن��ي ب��ا خاصیت ویتامیني براي بدن 3– مربوط به اس��تخوان راني 
یا ران  - از اش��کال دارویي – اصطالح اس��الم  ب��ه حیوان قابل خوردن 
انس��ان 4 –  حیوان دس��ت اموز– از عناصر  5 – معموال" عش��اق به ان 
نمي رس��ند – هرگز عرب – اس��م امي  بیماري صرع 6- مربوط به روده 
اي 7– عالم��ت تعج��ب – عقب – قیمت -   ماده خش��ک کننده مورد 
اس��تفاده در خشک کردن دس��ت وزنه بردار یا سر چوب گیو در بیلیارد  
8 – بیم��اري خوني – ماده  معموال" ش��یمیایي مقابله کننده با بیماري 
9 – ج������وي خون –  رزمي کارافس��انه اي  هالیوود  - از ماد ه هاي 
بیهوشي 10 – اندام صاحب عکس العمل 11 – مهمترین قسمت جیره 
غذای��ي انس��ان – مهمترین منبع ویتامی��ن ب – خاصیت ارتجاعي 13 
-مگس 14 – بارزترین عالمت فنوتیبي در تعیین نژاد15 – تش��کیالت  

بهداشتي سازمان ملل – از مشهورترین رگها 

جدول                                      
شماره13

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