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شکر خدا امروزه کشورمان از نظر داشتن سالن ها و جایگاههای 
طیور،  نژاد  اصالح  و  تغذیه  پرورش،  فنی  و  علمی  مسائل  پرورش، 
فعال  زمینه ها،  این  تمامی  در  ارزشمند  تربیت و حضور متخصصین 
بودن واحدهای مرغ الین، اجداد، مادر و جوجه کشی ها، کارخانجات 
تهیه و تولید خوراک، کشتارگاههای صنعتی طیور و واحدهای فرآوری 
و بسته بندی گوشت و دیگر متفرعات، تربیت و حضور متخصصین 
مربوطه،  تـخصصی  آزمایشـگاههای  و  طیور  بیماریهای  و  بهداشت 
مهیا بودن ناوگان های حمل و نقل جوجه یکروزه، مرغ زنده و گوشت 
کامال  الحمداله   ضروری،  های  حلقه  و  واحــدها  دیگر  و  مــرغ، 

مناسب و خوشبختانه در حد باالتر از میزان  قابل قبول است. 
البته شک نیست که در برخی موارد ممکن است نقص یا نواقصی 
در هریک از حلقه های ذکر شده وجود داشته باشد که براحتی قابل 
تکمیل و اصالح است، ولی مهم و قابل ذکر آنست که خوشبختانه 
و به لطف خدا و با سرمایه گذاری های اولیه و حمایت های دولت 
و همت و تالش بخش خصوصی مشکالت  پشت سر گذاشته شده 
گوشتی  طیور  پرورش  زنجیره صنعت  برای  الزم  های  حلقه  همه  و 

پیشرفته  کشورهای  دیگر  با  همردیف  و  مشابه  کشورمان  در  بخوبی 
از صنعت  بعد  اند و در محافل مطرح می گردد که  جهان مهیا شده 

نفت، صنعت طیور دومین سرمایه گذاری در کشور است. 
و ضروری  ارزشمند  های  حلقه  این  همه  بودن  مهیا  علیرغم  ولی 
برای صنعت طیور کشورمان، متاسفانه آنطور که شایسته این امکانات 
و سرمایه گذاریهاست، نتایج متناسبی حاصل نمی شود، نتایج حاصله 
از نظر میزان کمیت و کیفیت، تامین آسایش فکری و مالی پرورش 
بازارهای  در  بویژه  جهانی  بازارهای  در  حضور  و  تالش  دهندگان، 
به  مرغ  گوشت  واردات  حذف  در  موفقیت  عدم  همسایه،  کشورهای 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حتی  کشورمان، رفع اضطراب 
تشکل های صنفی مربوطه، جلب رضایت خاطر مدیران و مسئولین 
در دیگر مسائل  و  دولتی  نظارتی، هدایتی و حمایتی در بخش های 

مشابه، آنطور که باید و شاید رضایت ها را جلب نمی نماید. 
     چرا علـــیرغم وجود همه حلــقه های الزم برای رسیدن به 

هدف های اصلی و نهائی موفق نیستیم؟ 
صنفی،  های  تشکل  محترم  اندرکاران  دست  و  گرامی  مرغداران 

 د                                                                                                                   کتر ابراهیم مستجابی
قائم مقام شرکت داروسازی کیمیا فام
Nooran28@yahoo.com

سالیان درازی است 
که صنعت طیورگوشتی 
کشورمان از نظر تامین
 نیازهای اساسی از
 مراحل ابتدائی
 در 50-40 سال قبل گذشته
 و  بحمداله در تمامی موارد
 به مراحل مناسب و 
خیلی خوبی رسیده است. 

یـــــــــــــــــک   نــکته از صـــنعت 1
طــــیـــور گو شتــــی کشــــورمــان
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بهترین راه حل اصالح
 و رفع مشکالت صنعت 
طيور گوشتی کشورمان، 
توجه به ایجاد  هماهنگی در
 زنجيره تامين نهاده ها و 
خدمات است. 

4

ه  
قال

رم
برای پیداکردن جواب این سوال به دنبال مقصر یا کس دیگر و یا جای س

دیگری نگردید، بلکه کلید حل این مشکل در دستان خود شماست. تا 
تک تک شما مرغداران هر منطقه با حسن تفاهــم الزم  با همدیگر 
مشترک  نیازهای  تهیه  در  و  باشید  نداشته  مساعــدت  و  همکـاری 
همدیگر  با  دامپزشکی  وخدمات  واکسن  دارو  جوجه،  خودنظیردان، 
برای  همیشه  که  هستید  مجبور  باشید،  نداشته  معاضدت  و  همیاری 
تهیه و تدارک نیازهای خود با خرید از واسطه های دست دوم و سوم 
بپردازید و چه بسا که کیفیت های مناسبی را  هزینه های زیادی را 
هم نتوانید تهیه و تدارک نمائید، ولی در صورت متحد و متفق شدن 
با همدیگر، توان تدارکاتی شما باال خواهد رفت و مسلما تا آنجا که 
ممکن است از  منابع دست اول نیازهای خود را تهیه خواهید نمود، 
که  آنجا  تا  دان  و  جوجه  مقوله  از  را  ودالل  واسطه  گروه  بدینوسیله 
ممکن است کنار می زنید، قدرت چانه زنی شما باال خواهد رفت و در 

کیفیت کاالی خریداری شده توجه بیشتری خواهد شد. 
از آن مهمتر، در بحث فروش گوشت نیز با همکاری و مساعدت با 
یکدیگر و متمرکز شدن تولیدات مرغداران همجوار در یک منطقه، می 
توانید واسطه ها را تا آنجا که ممکن است کنار بزنید و  در امر فروش 
گوشت با برنامه ریزی های الزم، خود را به واحدهای بزرگ و مصرف 

کنندگان عمده و اصلی و یا نزدیک به آنها، وصل کنید. 
موجود  ارزشمند  های  حلقه  از  یک  هر  متاسفانه  فعلی،  شرایط  در 
در ارتباط با صنعت طیور گوشتی کشور، عموما بطور مستقل پهلوی 
یکدیگر چیده شده و هر کدام جداگانه کار خود را انجام می دهند.  در 
این شرایط کارها بر اساس واسطه محوری پیش می روند و این روش 
سبب گردیده که در تمامی زمینه های تهیه دان، جوجه، فروش گوشت 
فعلی  شرایط  در  البته  که  اند  شده  ایجاد  زیادی  های  واسطه   ..... و 
اجتناب ناپذیر بوده و تاکنون متاسفانه آن ظرافت مدیریتی و اصالح 
ساختاری الزم را که این حلقه های ارزنده را به یک رشته یا زنجیره 

هم آهنگ با هم درآورد، نتوانسته ایم اعمال نمائیم.
گوشتی  طیور  صنعت  مشکالت  رفع  و  اصالح  حل  راه  بهترین 
و  ها  نهاده  تامین  زنجیره  در  هماهنگی  ایجاد   به  توجه  کشورمان، 

خدمات است. 
از مجموعه کارهائی که فهرست وار اشاره  خیلی روشن است که 
شد، نتایج خوبی در درجه اول عاید خود مرغداران خواهد شد و این امر 
بطور مسلم زیر بنای توسعه و افزایش تولید و ضرورت جلب رضایت 
مصرف کنندگان را بدنبال خواهد داشت. مطالب در این مقوله بسیار 

زیاد است که در این مقاله بطور خالصه به آن اشاره شد.
پل  یک  ایجاد  سرآغاز  بحث  این  که  عالقمندیم  میل  کمال  با   
ارتباطی با صاحبنظرانی که درزنجیره تولید گوشت مرغ فعالیت دارند، 
باشد و نظرات ارزنده و پیشنهادات اصالحی را از همه دریافت کنیم 
وانتقال  برای گفت وشنود، اعالم نظرات  پایگاهی  و در همین مجله 

اطالعات و تجارب شما دایر گردد.

E.mail: nooran28@yahoo.com
Fax:(021)22815817 
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pharm.D گرد آوری و تنظیم: دکتر مریم ربیعی
                                                                  ) مدیر تولید و عضو R&D کیمیا فام(
Dr . rabiei@kimiafaamgroup.com

Drug Absorption

جـــذب داروهــــــــــا  

عوا مل متعددی بر روی سرعت و میزان 
جذب و  بنابراین زمان ورود دارو به پالسما 

و محل اثر آن موثر می باشند. این فاکتورها، 
راه  به  اول  وهله  در  که  فیزیولوژیکی  عوامل 

فاکتورهای  باشند،  می  وابسته  دارو  مصرف 
به  مربوط  عوامل  و  دارویی  فیزیشکوشیمیایی 

می  اثر  زیستی  فراهمی  روی  که  دارویی  شکل 
خوراکی،  راه  خصوص  در  شود.  می  شامل  را  گذارند 
گوارش،  دستگاه  محیطی  و  فیزیولوژیکی  فاکتورهای 
فراهمی  بر  آن  تاثیر  چگونگی  و  آن  عملکرد  و  غشاء  ساختمان 
مورد  در  قسمت  این  در  شد.  بحث  مقاله  این  اول  قسمت  در  دارو  زیستی 
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی دارو که بر حل شدن و انتقال آن از غشاها اثر 

خواهند گذاشت صحبت می شود.
ویژگیهای فیزیکو شیمیایی دارو که بر حل شدن و انتقال آن از غشاها 

،pka ،اثر خواهند گذاشت شامل سرعت انحالل
باشد.  می  شدن  کمپلکس  توان  و  پایداری  چربی،  در  محلولیت 

داروهای جامد پیش از اینکه بتوانند جذب شوند باید حل 
شوند. انحالل داروها را می توان با رابطه  نویز - ویتنی   نشان 

داد.این رابطه نشان دهنده سرعت انحالل ذرات، 
وقتی که روند انحالل به وسیله انتشار کنترل می شود و هیچگونه 

واکنش شیمیایی اتفاق نمی افتد می باشد. 
  dc     =     DA (Cs – C)
  dt                     h

Dضریب  دارو،   ذرات  انحالل  سرعت    dc/dt رابطه  این  در 
انتشار ماده دارویی به صورت محلول در مایعات گوارشی، A مساحت 
 h ،سطحی موثر ذرات دارو که در تماس با مایعات گوارشی هستند
ضخامت الیه انتشار حول هر ذره دارو،Cs محلولیت اشباع دارو در 

محلول در الیه انتشار و C غلظت دارو در مایعات گوارشی است.
عوامل دارویی که می توانند بر سرعت انحالل اثر بگذارند 

عبارتند از اندازه ذره ای، تر پذیری، محلولیت و شکل 
دارو (نمک یا آزاد، بلوری یا بی شکل). 

 

1 -No yes whitney       

قسمت دوم
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شکل 1 نمایشی از انحالل ذرات دارو در مایعات گوارشی می باشد.

 

                           شکل1: نمایی از روند انحالل نمک یک داروی اسیدی ضعیف در مایع معده

جهت تولید یک ترکیب دارویی جدید تعیین دو ویژگی پایه اجباری می باشد. 
( pka)1.محلولیت ذاتی  2. ثابت تفکیک

 محلولیت، تعیین کننده سهولت تهیه فرموالسیونهای مایع خوراکی که از طریق معده یا تزریق وریدی تجویز می گردند، می باشد.
 Pka نیز در انتخاب pH مناسب برای حفظ محلولیت دارو و در انتخاب نمکهای مورد نیاز برای رسیدن به فراهمی 

زیستی مناسب شکل دارویی و بهبود پایداری و خصوصیات پودر نقش دارد.
 ˚c 7-1 و در دمای PH در سال 1972 عنوان نمود که به جزء در مورد داروهایی که محلولیت آنها در آب،  در مــــحدوده Kaplan
 ml 1 باشد، در بقیه موارد مشکالت مربوط به جذب دارو در بدن وجود خواهـد داشت. مــحلولیت کمـــتر از (10 mg/ml) %1 37، بیش از
mg/ نشان می دهد که اگر دارو باید به شکل قرص یا کپسول فرموله گردد، نیاز به استفاده از نمک آن می باشد. در محدوده محلولیت/mg

ml-10- 1 باید به تشکیل نمک توجه جدی گردد. 
یکی از روشهای عمده جهت بهبود بخشیدن به محلولیت داروها، تشکیل نمک می باشد. انواع نمکهای قابل قبول از نظر دارو سازی در جدول 

1 فهرست شده اند. 

ی
از

س
رو

دا

[HA] 

 

 
  : نمكهاي عمده مورد استفاده در داروسازي1جدول 

    داروهاي اسيدي              داروهاي بازي                                                             
 % استفاده pka كاتيون  استفاده  % pka آنيون 

 هيدرو كلرايد
 سولفات
 مسيالت

 مالئات
 فسفات

 ساليسيالت 
 تارترات
 الكتات

 سيترات 
 سوكسينات

 استات
 بقيه

10/6- 
96/1+00/3- 
20/1- 
92/1 - 23/6 
38/12 - 20/7 - 15/2 
00/3 
00/3 
10/3 
40/6 - 76/4 - 13/3 
21/4 - 64/5 
76/4 

0/43 
5/7 
0/2 
0/3 
2/3 
9/0 
5/3 
8/0 
0/3 
4/0 
3/1 
4/31 

 پتاسيم
 سديم
 ليتيم

 كلسيم
 منيزيم

 دي اتانل آمين
 روي 

 كولين
 آلومينيم

 بقيه

00/16 
77/14 
82/13 
90/12 
42/11 
65/9 
96/8 
90/8 
00/5 

8/10 
0/62 
6/1 
5/10 
3/1 
0/1 
0/3 
3/0 
7/0 
8/8 

 

 

  از روي اطالعات محلوليت:pKaتعيين 

% آنها غير يوني، آمفوتريك يا جزء 5% آنها اسيد ضعف و 20% از داروها باز ضعيف مي باشند، تنها 75در حاليكه بيش از 
، به شكل يونيزه يا غير يونيزه مي باشند. غشاهاي pHالكل ها هستند. اكثر داروها اسيد يا باز ضعيف هستند و بر حسب 

مخاط جذبي به اشكال غير يونيزه داروها نفوذپذيري بيشتري دارند، چرا كه اشكال غير يونيزه محلوليت در چربي بيشتري 
نشان مي دهند. با استفاده از شكل مناسب رابطه هندرسن-هاسلباخ، ميزان يونيزه شدن يك داروي اسيدي يا بازي 

مي توان محاسبه نمود. براي يك داروي اسيدي ضعيف كه يك گروه قابل يونيزاسيون اسيدي   ضعيف در مايع گوارشي را
 دارد (مانند آسپرين، اسيد سايسيليك) رابطه به شكل زير نوشته مي شود.

 

 

        Log  ______  

 

 غلظت شكل غير يونيزه و يونيزه داروي اسيدي ]  [-A و [HA] لگاريتم منفي ثابت تفكيك اسيدي دارو و pkaدر اين رابطه 
 ضعيف است. اين دو گونه از دارو، محلول در مايع گوارشي و در حال تعادل با يكديگر مي باشند.

[A-] 
= pH  - pka 
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pH مایعات  گوارشی  در طول دستگاه گوارش  از تغیرات کلی بر 
خوردار می شود. مایع معدی از اسیدیته باالیی برخوردار است و دامنه 
تغییرات pH آن در افراد سالم و در شرایط گرسنگی بین 3/5 - 1 می 
باشد. به دنبال صرف غذا شیره معدی بافره شده و pH آن افزایش 

می یابد که میزان این افزایش به ترکیب غذا بستگی دارد.
رسد.  می   3-7 به  غذا  از صرف  پس  معده   pH معمول  طور  به 
بسته به مقدار غذای صرف شده pH  معده پــــس از 3 2- ساعت 
برگشت نموده و به حد پایین حالت گرسنگی کاهش می یابد. بنابراین 
  pHچنانچه دارو همراه و یا بال فاصله بعد از غذا مصرف شده باشد با
های باالتر معده مواجه خواهد شد. این امر می تواند تاثیر قابل مال 
آن  جذب  و  انحالل  همچنین  و  دارو  شیمیایی  پایداری  بر  ای  حظه 
داشته باشد. مقادیر pH در روده کوچک باالتر از معده است که علت 
از  یونهای بی کربنات ترشح شده  اسید معده توسط  آن خنثی شدن 
لوزالمعده به درون روده می باشد. در طول روده کوچک از اثنی عشر 
به سمت ایلئوم، pH به طور تدریجی افزایش پیدا می کند. در روده 
را  کربوهیدراتها  که  باکتریایی  های  آنزیم  تاثیر  تحت    pH بزرگ، 
شکسته و آنها را به اسیدهای آلی با زنجیره کوتاه تبدیل می نمایند، 
  pH دوباره افت نموده و به حدود 6/5 می رسد. در جدول 2 مقادیر
بخشهای مختلف روده کوچک در حالت گرسنگی و سیری دیده می 

شود.
جدول pH : 2  در مواضع مختلف روده کوچک در افراد 

سالم در گرسنگی و سیری
    

چند مثال : 
1. مقدار pKa  آسپرین که یک اسید ضعیف است حدود 3/5 می 

باشد اگر pH  محتویات معده برابر 2/0 باشد. 

ی
از

س
رو

دا

تعیین pKa از روی اطالعات محلولیت:
در حالیکه بیش از 75% از داروها باز ضعیف می باشند، تنها %20 
ها  الکل  جزء  یا  آمفوتریک  یونی،  غیر  آنها   %5 و  ضعف  اسید  آنها 
به   ،pH بر حسب  باز ضعیف هستند و  یا  اسید  اکثر داروها  هستند. 
شکل یونیزه یا غیر یونیزه می باشند. غشاهای مخاط جذبی به اشکال 
غیر یونیزه داروها نفوذپذیری بیشتری دارند، چرا که اشکال غیر یونیزه 
محلولیت در چربی بیشتری نشان می دهند. با استفاده از شکل مناسب 
یا  اسیدی  داروی  یونیزه شدن یک  میزان  هندرسن-هاسلباخ،  رابطه 
بازی ضعیف در مایع گوارشی را  می توان محاسبه نمود. برای یک 
دارد  اسیدی  یونیزاسیون  قابل  گروه  یک  که  ضعیف  اسیدی  داروی 
(مانند آسپرین، اسید سایسیلیک) رابطه به شکل زیر نوشته می شود.

Log    [A-]    = pH-Pka
          [HA] 

و  دارو  اسیدی  تفکیک  ثابت  منفی  لگاریتم   pka رابطه  این  در 
اسیدی  داروی  یونیزه  و  یونیزه  غیر  غلظت شکل     [A-]و  [HA]
ضعیف است. این دو گونه از دارو، محلول در مایع گوارشی و در حال 

تعادل با یکدیگر می باشند.
های  گونه  که  است  گوارشی)  (مایعات  محیطی  به  مربوط   pH  

یونیزه و غیر یونیزه در آن قرار دارند. برای یک داروی 
کلر  (مانند  دارد  یونیزاسیون  قابل  گروه  یک  که  ضعیف  بازی 

پرومازین) رابطه مشابه به صورت زیر است :

  Log  [BH+]  = PKa - PH
            [B]  

 
در این رابطه [+ BH] و [B]  غلظت گونه های یونیزه شده و غیر 
یونیزه داروی بازی ضعیف است که محلول در مایعات گوارشی هستند 
بنابراین بر اساس این روابط  با یکدیگر می باشند.  و در حال تعادل 
 1/ 2   pH در مایع معده در (pKa=3/0) یک داروی اسیدی ضعیف
بیشتر به شکل غیر یونیزه است و در مایع روده ای در pH 6/8 تقریبا 
به طور کامل (98/99%) یونیزه می باشد. حال آنکه یک داروی بازی 
ضعیف (pKa=5) در pH  1/2 معده تقریبا به طورکامل (98/99 %) 
یونیزه و در pH 6/8 روده بیشتر (98/4%) به شکل غیر یونیزه می 
باشد. بنابراین طبق فرضیهpH - تفکیک، یک داروی اسیدی ضعیف 
به احتمال بیشتر، از معده که در آن به صورت غیر یونیزه است جذب 
می شود و به عکس، احتمال جذب یک داروی بازی ضعیف در روده 

که بیشتر به شکل غیر یونیزه است، بیشتر می باشد.
همچنین با استفاده از رابطه فوق می توان نسبت موالری از داروی 
یونیزه به غیر یونیزه در دو طرف غشاء در پالسما و مایع گوارشی را 
داروی  یونیزه  غیر  به  یونیزه  فرم  نسبت  مثال   برای  نمود.  محاسبه 

اسیدی ضعیف (pKa=4.4) در پالسما
زیر  روش  به   (pH  =  1.4) گوارشی  مایع  در  و   (pH  =  7.4)  

محاسبه می شود.
در پالسما                                             

[A-]/[HA]= 107.4-4.4=103=1000
در مایع گوارشی     

[A- ]/[HA] = 101.4-4.4  =  10-3  = 0.001                             

در روده كوچك باالتر از معده است كه علت آن خنثي شدن اسيد معده توسط يونهاي بي كربنات ترشح شده از  pHباشد. مقادير 
 به طور تدريجي افزايش پيدا مي كند. در روده pH ،لوزالمعده به درون روده مي باشد. در طول روده كوچك از اثني عشر به سمت ايلئوم

  تحت تاثير آنزيم هاي باكتريايي كه كربوهيدراتها را شكسته و آنها را به اسيدهاي آلي با زنجيره كوتاه تبديل مي نمايند، pH ،بزرگ
 بخشهاي مختلف روده كوچك در حالت گرسنگي و سيري ديده مي  pH مقادير 2 مي رسد. در جدول 5/6دوباره افت نموده و به حدود 

 شود.

 در مواضع مختلف روده كوچك در  pH : 2جدول 
 افراد سالم در گرسنگي و سيري 

 

 موضع

 

pH در گرسنگي  

 

pH   در 

 سيري

 

نيمه انتهايي 

 دوازدهه

9/4 

1/6 

3/6 

4/6 

2/5 

4/5 

1/5 

 

 ژژونوم

 

5/6 – 4/4 

6/6 

 

0/6 – 2/5 

2/6 

 

 ايلئوم

5/6 

0/8 -8/6 

4/7 

8/7 -8/6 

0/8 -8/6 

5/7 
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log Cu  / Ci= pka – PH = 3/5 – 2/0 = 1/5   
Cu  : Ci  = antilog  1/5 = 31/62 : 1     

 Cu : غلظت داروی غیر یونیزه  
 Ci: غلظت داروی یونیزه 

آسپرین غیر  نسبت  بنابراین  است،  pH  پالسما  4/7  میزان   .2
یونیزه به یونیزه در این محیط برابر است با : 

  Log  Cu / Ci  =  pka – PH = 3/5 – 7/4 = - 3/9
 CU : Ci =  antilog  -  3/9 =  1/259 × 10-4 :1 
 8/0 پریدین حدود  سولفا  اسیدی ضعیف  داروی    pka مقدار   .3

است ;اگر pH  محتویات روده حدود 5/0 باشد
نسبت داروی غیر یونیزه به یونیزه برابر است با :

 Log  Cu  / Ci  = pka  -  pH  = 8/0 – 5/0  = 3/0
CU : Ci  = antilog  3/0 = 103 : 1 

4. مقدار pka  داروی  بازی آمیدو پیریدین برابر  5/0 است. نسبت 
داروی یونیزه به غیر یونیزه در معده برابر است با : 

Log  Cu / Ci  =  pka  - pH  =  5/0  -  2/0 = 3/0 
Cu  :  Ci  =  antilog 3/0  =  103 :  1

در حالی که در روده  این نسبت به صورت زیر می باشد : 
Log   Cu / Ci =   5/0 -  5/0  =  0  
Cu : Ci  =  antilog 0  = 1 : 1

مطابق شکل 2 میان درجه یونیزاسیون و محلولیت در آب اغلب 
ترکیبهای یونی قطبی یک ارتباط مستقیم برقرار است. 

داروهای  نسبی  محلولیت  و  نیزاسیون  یو  درجه  تغییر   :  2  شکل 
 pH اسیدی ضعیف و بازی ضعیف به عنوان تابعی از

در صورتیکهpka – pH  =0    باشد 50 % از دارو به صورت 
یونیزه و 50 % به صورت غیریونیزه  می باشد

اسیدی  های  محلول  در  بازها  و  بازی   های  محلول  در  اسیدها 
یونیزه می شوند

pH دستگاه  گوارش به طرق مختلف می تواند بر جذب داروها 
لوله  محیط  در  دارو  شیمیایی  پایداری  است  ممکن  بگذارد.  تاثیر 
الکترولیت  که  داروهایی  مورد  در  آن  جذب  یا  و  انحالل  گوارشی، 
ضعیف هستند تحت تاثیر pH قرار گیرد.   تجزیه شیمیایی دارو در 
نتیجه هیدرولیز وابسته به   pHنیز در دستگاه گوارش ممکن است 
اتفاق بیافتد. نتیجه این ناپایداری فراهمی زیستی ناقص دارو خواهد 
بود زیرا فقط آن بخش از دارو که دست نخورده باقی مانده است به 
جریان عمومی خون می رسد. برای مثال  در مورد پنی سیلین جی 

ی
از

س
رو

دا

(بنزیل پنی سیلین) میزان تجزیه آن در دستگاه گوارش به زمان توقف 
آن در pH  اسیدی معدی وابسته است. نا پایداری این دارو در معده 
باعث شده که از راه خوراکی به مصرف نرسد. اریترومایسین و متوقف 
سرعت  به  اسیدی    pHدر امپرازول)  (مثل  اسید  پمپ  های  کننده 
تجزیه می شوند و لذا این داروها را بایستی به صورت روکش دار روده 

ای فرموله نمود تا از فراهمی زیستی مناسبی برخوردار شوند. 

محلولیت در چربی 
ثابت تفکیک و محلولیت در چربی دارو و pH محل جذب اغلب 
می  اثر  گوارش  دستگاه  تمامی  در  دارو  یک  جذبی  خصوصیات  بر 
اپیتلیومهای گوارشی در  تفکیک،   –  pH بر اساس فرضیه   گذارند. 
مقابل داروهایی که  به وسیله انتشار غیرفعال جذب می شوند، مانند 
محلول  که  داروهایی  نتیجه  در  و  کنند  می  عمل  لیپیدی  سد  یک 
اغلب  که  آنجایی  از  کرد.  خواهد  عبور  سد  این  از  هستند  چربی  در 
داروها الکترولیت ضعیف هستند، شکل غیر یونیزه (محلول در چربی) 
داروهای اسیدی یا بازی ضعیف از اپیتلیوم های گوارشی عبور خواهد 
کرد، حال آنکه این اپیتلیوم ها نسبت به شکل یونیزه (غیرمحلول در 

چربی) این داروها نفوذناپذیرند.

پایداری شیمیایی دارو در مایعات گوارشی 
اگر دارو در مایعات گوارشی ناپایدار باشد، مقدار داروی موجود برای 
جذب و در نتیجه فراهمی زیستی کاهش می یابد. ناپایداری در مایعات 
گوارشی به طور معمول با هیدرولیز اسیدی یا آنزیمی صورت می گیرد. 
اگر  ناپایدار است،  : هنگامی که یک دارو در مایع معده  برای مثال  
در مایع معده حداقل انحالل را داشته باشد اما در مایع روده انحالل 
سریعی نشان دهد، میزان تجزیه اش به حداقل می رسد و از این راه 

فراهمی زیستی بهتر می شود. 

کمپلکس شدن
یا  و  دارویی  شکل  درون  است  ممکن  دارو  یک  شدن  کمپلکس 
با مایعات گوارشی اتفاق بیافتد و می تواند برای جذب مفید یا مضر 
باشد. برای مثال آنتی بیوتیک استرپتومایسین به موسین که یک جزء  
طبیعی مایعات گوارشی است، متصل می شود و غلظت در دسترس 
یابد. مثال دیگر کمپلکس شدن داروها  دارو برای جذب کاهش می 
با اجزاء غذایی است. مانند تتراسیکلین که با کلسیم و آهن کمپلکس 
های غیر قابل جذب تشکیل می دهد و یا اینکه فراهمی زیستی برخی 
دارویی  اشکال  در  موجود  افزودنیهای  حضور  با  تواند  می  داروها  از 
کاهش یابد مانند حضور کلسیم در شکل دارویی تتراسایکلین، از طریق 
باعث کاهــش فراهمی زیستی  تشکیل یک کمپـلکس کم محلول 

آن می شود.

REF:
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macokinetics: Overview of pharmacokinetics/sec20/ch303/ch303b.html.

5)http://webcache.googleusercontent.com/searchDRUG 

ABSORPTION،DISTRIBUTION AND ELIMINATION;PHARMACOKIN

ETICS،pages 4-47
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اگر دو داروی متفاوت با هم تجویز شود ممکن است 
اثرات متفاوتی در مقایسه با هنگامی که یک دارو به 
تنهایی تجویز می شود، در دام به وجود آورد.
ااین امر در بسیاری از موارد میتواند مفید باشد. اما 
تداخالت و ناسازگاری های ناخواسته و زیانبار نیز 
وجود دارد

اگر دو داروی متفاوت با هم تجویز شود و یا دارو با غذا مصرف 
شود، ممکن است اثرات متفاوتی در مقایسه با هنگامی که یک دارو 
به تنهایی تجویز می شود، در دام به وجود آورد. این امر در بسیاری 
از موارد می تواند مفید باشد و دامپزشکان برای باال بردن تاثیر درمان 
ممکن است از این ترکیبات استفاده کنند. اما تداخالت و ناسازگاری 
های ناخواسته و زیانبار نیز وجود دارند. وقوع ناسازگاری بین داروها 
موجب کاهش تاثیرپذیری دارو، نقصان سالمتی و نهایتا بروز اثرات 
بهتر است هشدارهای روی برچسب  بنابراین  دارویی می شود.  سوء 
دارو به دقت مطالعه شوند.یک دارو با داروی دیگربه دالیل متعددی 

ممکن است تداخل کنند.

ناسازگاری های دارویی بر سه نوعند:
یـــا  )متـــابولیک  درمـانی  ناســازگاری   -1

 Therapeutic, Metabolic, competitive)رقـابتی
معموال زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند دارو برای اهداف درمانی 
یک بیماری یا بیماری های مختلف در بدن، تواما یا متعاقب یکدیگر 
اثر خود رقابت  بر سر محل  این که  به دلیل  یا  مصرف می شوند و 
نوع  این  کنند.  اختالل  ایجاد  یکدیگر  سرنوشت  در  شند،  با  داشته 
ناسازگاری، ناسازگاری درمانی نامیده می شود. ناسازگاری درمانی بر 
اساس راه های تجویز و یا اشکال دارویی مختلف رخ می دهد که به 

چند نوع آن اشاره می شود:
الف- نوع چشمی: استفاده همزمان یا متعاقب داروهای پیلوکارپین 

و آتروپین
چون  داروهایی  هم،  دنبال  به  یا  توام  استفاده  تزریقی:  نوع  ب- 

ایزوپروترنول و پروپرانولول
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ج- نوع خوراکی: 
کاربرد آنتی اسیدها و یا مواد لبنی با تتراسیکلین ها

 Chemical شـــیمیــــایی  ناسـازگاری   -2
واکنش  با هم  ماده  یا چند  دو  هنگامی که   Incompatibility
رنگ  تغییر  گاز،  تولید  رسوب،  ایجاد  مانند  تغییراتی  و  داده  شیمیایی 
ناسازگاری  وقوع  بر  است  دلیلی  خود  گردد،  حاصل  ژالتینی شدن  و 
از تغییرpH  ، شالته شدن،  بین مواد. این تغییرات می تواند ناشی 
واکنش های شیمیایی و یا برخورد بین حالل و ماده موثره باشد. این 
یا در اشکال  از بدن در سرنگ و  تواند در خارج  ناسازگاری می  نوع 
فرموله شده و یا در حین تزریق به داخل سرم و یا بدن رخ دهد. مانند 
ناسازگاری بین دکستروز 5% با پنی سیلین، انسولین با سرنگ شیشه 

ای، دیازپام با سرنگ پالستیکی و هپارین با پروتامین.

3- ناسازگاری فیزیکی ) دارویی(
 Physical. Pharmaceutical Incompatibility 

در این نوع ناسازگاری، ماهیت ظاهری یا فیزیکی داروها تغییر می 
یا خمیری شکل شدن  یا رسوب  انحالل مواد  کند و موجب کاهش 
سالسیالت  و  پرین  آنتی  توام  مصرف  مثال  عنوان  به  شود.  می  آنها 
سدیم موجب تشکیل یک ماده نیمه جامد می گردد. همچنین کاربرد 
نیتروفورانتوئین و تتراسیکلین در سرم دکستروز موجب کاهش انحالل 

مواد شده و ایجاد رسوب می نماید.
تداخالت دارویی می تواند بر جذب گوارشی اثر بگذارد و یا موجب 
کاهش و یا افزایش متابولیسم کبدی شوند، یا رقابت بر سر اتصال به 

گیرنده و یا پروتئین های پالسمایی باشد. 

تــداخالت دارویـــی و مـــصرف همـــزمان
   آنــــتــــــی    بیــــوتـیـــــــک ها

 گردآوری و تدوین : دکتر سعیده نعیمی
متخصص فارماکولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه
snaeimipharma@gmail.com
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غذا نیز بر اثر بخشی داروها موثر بوده و دارو نیز موجب تغییر در سوخت و ساز غذا می گردد. 
بعضی از مواد غذایی می توانند با داروها تداخل داشته باشند. این تداخالت به صورت کاهش اثر 
دارو و یا ایجاد عوارض جانبی نمایان می گردد. جذب گوارشی می تواند از طریق pH، میزان 
چربی، خود غذا و یا به علت شالته شدن با یون ها ( از قبیل کاتیون های دو و سه ظرفیتی)، 

متاثر شود. (جدول2)
جدول2- ارتباط تجویز خوراکی داروها با غذا خوردن

درمان ترکیبی:
به شرطی که داروها با هم سینرژیسم باشند، می توان چند دارو را با هم تجویز کرد. در این 

صورت  دوز داروها و سمیت هرکدام از داروها کاهش می یابد.
خواص  با  دارو  دو  ترکیبی  اثر  بیان  برای  اصطالح  این   :  )Synergism(سینرژیسم
فارماکولوژیک مشابه به کار می رود، زمانی که اثر ایجاد شده در چنین حالتی از جمع اثر هر یک 
از داروها که به طور منفرد تجویز گردد، بیشتر باشد. به طور مثال، سولفونامیدها و تری متوپریم 
به  اثری  با هم تجویز گردند،  دارو  باشند، وقتی هر دو  باکتریایی می  اثراث ضد  دارای  هر دو 

مراتب بیشتر از زمانی که هریک از داروها به طور جداگانه به کار می روند، ایجاد خواهند کرد.
سینرژیسمی بین آنتی بیوتیک ها می تواند به این علل باشد:

1- مهار متوالی مراحل متابولیسم (مانند تری متو پریم – سولفونامیدها)
2- مهار متوالی ساخت دیواره سلول (مانند میسی لینام – آمپی سیلین)

3- تسهیل راه ورود یک آنتی بیوتیک توسط دیگری (مانند بتاالکتام – آمینوگلیکوزید)
4- مهار غیر فعال شدن آنزیمی ( آمپی سیلین- اسید کالوونیک)

5- جلوگیری از ظهور جمعیت های مقاوم ( مانند اریترومایسین – ریفامپین)

پدیده تضاد )آنتاگونیستی( بین آنتی بیوتیک ها می تواند به علل:
1- رقابت برای جایگاههای اتصال ( ماکرولید + کلرآمفنیکل)

2- مهار مکانیسم های نفوذ پذیری (کلرآمفنیکل + آمینوگلیکوزید)
3- کاهش بتاالکتامازها بوسیله داروهای بتاالکتام ( ایمی پنم و سفوکسیتیم همراه با داروهای 

قدیمی بتاالکتام که در برابر بتاالکتاماز حساس اند)
پدیده سینرژیسمی و آنتاگونیستی بستگی به سویه های مختلف پاتوژن ها دارد.

به غیر از تست های آزمایشگاهی، بهترین راه برای تشخیص سینرژیسمی و یا آنتاگونیستی، 
فهم و درک مکانیسم داروهای ضد میکروب است.

به طور کلی نباید ناآگاهانه چند دارو با هم مصرف شوند، زیرا ممکن است:
1- اثرات سمی آنتی بیوتیک ها با هم زیاد شود.

2- داروهای باکترسیدال وسیع الطیفی وجود دارد که می توان از آنها بهره گرفت.

تداخالت دارويی و مصرف همزمان آنتی بيوتيک ها  
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گروه دارويی 
 کيميا فام

 - نمونه هايي  از تداخالت دارويي بين آنتي بيوتيك ها و ساير مواد1جدول

 اثر نامطلوب تداخل دارويي داروي ضد ميكروب
 سميت كليوي، مهار عصبي عضالني پلي ميكسين ها، هوشبرها، سفالوريدين... آمينوگليكوزيدها

 ضد انعقاد، افزايش بيهوشي دي كومارول، باربيتورات ها كلرامفنيكل
 كاهش جذب لينكومايسين كائولين- پكتات لينكومايسين

 سميت كليوي تيامولين موننسين
 سميت كليوي، مهار عصبي عضالني آمينوگليكوزيدها پلي ميكسين ها

 افزايش اثر ضدانعقادي ضدانعقادهاي خوراكي سولفوناميدها
 كاهش جذب تتراسيكلين ها كاتيون هاي دو و سه ظرفيتي تتراسيكلين ها

 

غذا نيز بر اثر بخشي داروها موثر بوده و دارو نيز موجب تغيير در سوخت و ساز غذا مي گردد. بعضي از مواد غذايي مي توانند با 
داروها تداخل داشته باشند. اين تداخالت به صورت كاهش اثر دارو و يا ايجاد عوارض جانبي نمايان مي گردد. جذب گوارشي مي 

، ميزان چربي، خود غذا و يا به علت شالته شدن با يون ها ( از قبيل كاتيون هاي دو و سه ظرفيتي)، متاثر شود. pHتواند از طريق 
 )2(جدول

 - ارتباط تجويز خوراكي داروها با غذا خوردن2جدول

 عدم ارتباط با گرسنگي و يا غذا همراه با غذا بهتر است در هنگام گرسنگي بهتر است
 سفالكسين كلرامفنيكل پالميتات ماكروليدها

 كالريترومايسين داكسي سيكلين فلوروكينولون ها
 فلوكونازول گريزئوفولوين لينكومايسين

 هتاسيلين ايتراكونازول اغلب پني سيلين ها
 اسپيرامايسين كتوكونازول اغلب سولفوناميدها

 اتامبوتول مترونيدازول اغلب تتراسيكلين ها
 

  درمان تركيبي:

به شرطي كه داروها با هم سينرژيسم باشند، مي توان چند دارو را با هم تجويز كرد. در اين صورت  دوز دارها و سميت هركدام از 
 داروها كاهش مي يابد.

: اين اصطالح براي بيان اثر تركيبي دو دارو با خواص فارماكولوژيك مشابه به كار مي رود، زماني كه اثر  )Synergismسينرژيسم(
ايجاد شده در چنين حالتي از جمع اثر هر يك از داروها كه به طور منفرد تجويز گردد، بيشتر باشد. به طور مثال، سولفوناميدها و 
تري متوپريم هر دو داراي اثراث ضد باكتريايي مي باشند، وقتي هر دو دارو با هم تجويز گردند، اثري به مراتب بيشتر از زماني كه 

 هريك از داروها به طور جداگانه به كار مي روند، ايجاد خواهند كرد.
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 داروها كاهش مي يابد.

: اين اصطالح براي بيان اثر تركيبي دو دارو با خواص فارماكولوژيك مشابه به كار مي رود، زماني كه اثر  )Synergismسينرژيسم(
ايجاد شده در چنين حالتي از جمع اثر هر يك از داروها كه به طور منفرد تجويز گردد، بيشتر باشد. به طور مثال، سولفوناميدها و 
تري متوپريم هر دو داراي اثراث ضد باكتريايي مي باشند، وقتي هر دو دارو با هم تجويز گردند، اثري به مراتب بيشتر از زماني كه 

 هريك از داروها به طور جداگانه به كار مي روند، ايجاد خواهند كرد.

جدول1- نمونه هایی  از تداخالت دارویی بین آنتی بیوتیک ها و سایر مواد

وقتی پلی ميکسين ها را با 
سولفوناميدهای تقویت شده،
 تتراسایکلين ها و بعضی از داروهای 
ضد باکتری همراه کنند، می تواند 
اثر آندوتوکسين ها را نيز
 در مایعات بدن
 کاهش داده و ممکن است 
در درمان آندوتوکسمی موثر باشد.

ی
وی

ار
 د

ت
خال

دا
ت



KIMIAFAAM

 1
5 

ره
شما

    
    

   9
1 

 -
ن 

ستا
زم

3- ترکیبات ضعیف می تواند منجر به عفونت اضافه شونده شوند.

آنتی بیوتیک های پلی پپتیدی:
(Bکلیستین، پلی میکسین) 1- پلی میکسین ها

2- گلیکوپپتیدها (ونکومایسین، آووپراسین...)
3- باسیتراسین

غشای  روی  بر  که  میکروبی  ضد  داروهای  با  ها  میکسین  پلی   
سیتوپالسمی و غشای خارجی باکتری ها اثر می کنند، اثر سینرژیسمی 

دارند.
باکتری  انواع  علیه  متوپریم  تری  و  سولفونامیدها  با  داروها  این   
های روده ای از جمله سویه های مقاوم پروتئوس و سودوموناس، اثر 

سینرژیسمی دارند.
آئروژیناز  یا سفتازیدیم علیه سودوموناس  با ریفامپین و   کلیستین 

مقاوم به چند دارو موثر است.
 ونکومایسین با آمینوگلیکوزیدها علیه کوکسی های گرم مثبت اثر 

سینرژیسمی دارد.
اثر  اورئوس  استافیلوکوک  علیه  ریفامپین  با  ونکومایسین   

سینرژیسمی دارد.
 ونکومایسین در محیط خارج از بدن با بسیاری از داروها ضدیت 

دارد.
 باسیتراسین: برای بروز اثر نیاز به کاتیون های دو ظرفیتی (مانند 
روی) دارد. اغلب در ترکیبی همراه با نئومایسیــن و پلی میکسین ها 

تجویز می شود تا طیف ضد باکتریایی آن افزایش یابد.
شده،  تقویت  های  سولفونامید  با  را  ها  میکسین  پلی  وقتی   
تتراسیکلین ها و بعضی از داروهای ضد باکتری همراه کنند، می تواند 
اثر آندوتوکسین ها را نیز در مایعات بدن کاهش داده و ممکن است در 

درمان آندوتوکسمی موثر باشد. 
 اثر پلی میکسین ها توسط کاتیون های دوظرفیتی، اسیدهای چرب 

غیر اشباع و ترکیبات آمونیوم چهارتایی مهار می شود.
 مصرف همزمان کیمیاپریم 48 با کیمیا کلیست اس و یا کلیست 
3 موجب ایجاد پیک پالسمایی مناسب و سریع در مقابل عفونت های 
چندگانه  عوامل  با  کمپلکس  هایش  بیماری  و  گوارشی  سیستمیک، 

می شود.

لینکوزامیدها )لینکومایسین، کلیندومایسین...(:
علیه  فعالیت  افزایش  موجب  اسپکتینومایسین  با  ترکیب   
مایکوپالسماها می شود. این ترکیب در طیور برای درمان تورم روده 

نکروتیک و علیه مایکوپالسما کاربرد دارد.
 کلیندامایسین اغلب با آمینوگلیکوزیدها و یا فلوروکینولون ها برای 
درمان و یا پیشگیری از عفونت های باکتریایی ناشی از اجرام هوازی 

و بی هوازی به کار می رود.
اثر  فراژیلیس  باکتروئیدس  علیه  مترونیدازول  با  کلیندامایسین   

سینرژیسمی دارد.
 با تری متوپریم + سولفومتوکسازول علیه هوازی های گرم منفی 

و گرم مثبت اثر هم افزا دارند.
 در شرایط آزمایشگاهی ترکیب با ماکرولیدها و کلرآمفنیکل ضدیت 

دارد.
گوارش  دستگاه  از  لینکوزامیدها  جذب  از  پکتین   – کائولین   

جلوگیری می کنند.

11

مصرف همزمان کيميا لينکو 4/4
  با کيميا مایسين 12 موجب
 پيشگيری بهتر 
کوکسيدیوز و مهار
 کامل تورم
 روده نکروتيک می گردد.
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با  همراه  یا  باکتریسید  داروهای  با  نباید  را  ها  بیوتیک  آنتی  این   
ماکرولیدها تجویز کرد.

موجب   12 مایسین  کیمیا  با   4/4 لینکو  کیمیا  همزمان  مصرف   
می  نکروتیک  روده  تورم  کامل  مهار  و  کوکسیدیوز  بهتر  پیشگیری 

گردد.

پلوروموتیلین ها : تیامولین، والنمولین
 تیامولین در طیور با متابولیسم موننسین و سالینومایسین دخالت 
کرده و چنانچه با هم تجویز شوند، مسمومیت ایجاد می کنند. حیوانات 
حداقل 5 روز قبل و یا بعد از درمان با پلوروموتیلین ها نباید این داروها 
را دریافت کنند، زیرا ممکن است تضعیف شدید رشد، آتاکسی، فلجی 

و یا مرگ روی دهد.
نباید  و  ترانسفرازند  پپتیدیل  های  مهارکننده  ها  پلوروموتیلین 

همزمان با ماکرولیدها مصرف شوند.
 به طور کلی تیامولین دارای اثرات جانبی اندکی است.

تیل  تایلوزین،  اریتـرومایسین،  مــاکـــرولیــدها) 
میکوزین...(

 مطالعات اندکی در مورد تداخالت ماکرولیدها با سایر داروهای ضد 
میکروب وجود دارد.

 در خارج از بدن، اریترومایسین با سایر ماکرولیدها، لینکوزامیدها و 
کلرامفنیکل آنتاگونیست است.

 اریترومایسین به تنهایی و یا همراه با یک آمینوگلیکوزیدها برای 
پیشگیری و یا درمان پریتونیت به کار می رود؛ هرچند برای این منظور 
به اندازه ترکیب کلیندامایسین و یا مترونیدازول با یک آمینوگلیکوزید 

موثر نیست.
 با توجه به نوع میکروارگانیسم، ترکیب ماکرولید و فلوروکینولون و 
یا آمینوگلیکوزید می تواند سینرژیسم، آنتاگونیست و یا مختلف باشد.

 اریترومایسین و سایر ماکرولیدها منجر به غیر فعال شدن کمپلکس 
اریترومایسین  تجویز همزمان  آنزیمی سیتوکروم  P450 می شوند. 
موجب افزایش غلظت های داروهایی می شود که عمدتا وابسته به 
متابولیسم   CYP3A هستند (از قبیل تئوفیلین، میدازوالم، امپرازول 

و رانیتیدین)، خواهد شد.
و  کلرامفنیکل  با  همراه  نباید  را  ماکرولیدی  های  بیوتیک  آنتی   
لینکوزامیدها مصرف کرد چرا که ممکن است بر سر نشستن به جایگاه 
یکسان در ریبوزوم 50S رقابت ایجاد شود. اگرچه اهمیت این تداخل 

در بدن معلوم نیست.
 اثر ماکرولیدها در محیط های اسیدی کاهش می یابد.

دارویی  ترکیبات  از  بسیاری  با  ماکرولیدها  تزریقی  ترکیبات   
ناسازگاری دارند.

ایجاد  موجب   48 کیمیاپریم  با  اریترو20  کیمیا  همزمان  مصرف   
اثرات سینرژیسم و افزایش میزان اثربخشی آنها می گردد.

 مصرف همزمان کیمیا لوزین به همراه کیمیا ساالت- ث موجب 
کنترل بهتر عفونت و کاهش عوارض بالینی بیماری می گردد.

–ب  کارنیویت  کیمیا  با  فسفات  لوزین  کیمیا  همزمان  مصرف   
موجب تحریک سیستم ایمنی برای مقابله با بیماری ها و اثر بخشی 

بهتر دارو خواهد شد.

 ، میسین جنتا ، یسین ما نئو : ها ید ز گلیکو مینو آ

اسپکتینومایسین....
همزمان  تجویز  با  است  ممکن  کلیوی  سمیت  افزایش   
آمینوگلیکوزیدها و سایر داروهای مسموم کننده بالقوه کلیه بروز کند.

که  هنگامی  در  نیز  عضالنی  عصبی-  مهار  بروز  احتمال   
آمینوگلیکوزیدها همزمان با داروهای شل کننده عضالت و هوشبرهای 

استنشاقی تجویز می شوند، بیشتر است.
 سمیت شنوایی آمینوگلیکوزیدها با تجویز مدرهای موثر بر قوس به 

ویژه فوروسماید بیشتر رخ می دهد.
پیپراسیلین در هنگام   غلظت باالی کربنی سیلین، تیکارسیلین و 

نارسایی کلیوی، موجب غیرفعال شدن آمینوگلیکوزیدها می شود.
سینرژیسمی  اثر  بتاالکتام  داروهای  با  معموال  آمینوگلیکوزیدها   

دارند.
قبیل  از  داروها  از  تعدادی  با  فیزیکی  نظر  از  آمینوگلیکوزیدها   
هم  با  سرنگ  یک  در  نباید  هرگز  بنابراین  ناسازگارند.  ها  بتاالکتام 

مخلوط شوند.
سایر  با  اغلب  استرپتومایسین  هیدرو  دی  یا  و  استرپتومایسین   
داروها برای پیشگیری از ظهور مقاومت کروموزومی و یا به منظور اثر 

سینرژیسمی به کار می روند.
 اغلب با آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره سلولی ( مانند پنی سیلین 
است.  آنها موجود  ترکیبی  فراورده های  و  دارند  اثر سینرژیسمی  ها) 
نفوذ  قابل  باکتری های گرم مثبتی که غیر  چنین سینرژیسمی علیه 
به دارو هستند ( مانند استرپتوکوکوس) روی می دهد؛ ولی در مقابل 

باکتری های گرم منفی اثر سینرژیسمی ندارند.
علیه  باسیتراسین  و  بتاالکتام  های  بیوتیک  آنتی  با  نئومایسین   

باکتری های گرم مثبت اثر سینرژیسمی دارد. 
از  بتاالکتام علیه طیف وسیعی  بیوتیک های  آنتی  با   جنتامیسین 
باکتری های میله ای گرم منفی ( مانند سودوموناس) و همچنین علیه 

باکتری های گرم مثبت،  اثر سینرژیسمی دارد.
 جنتامیسین اغلب با ترکیبات تری متوپریم – سولفونامید علیه ایی 

کوالی و کلبسیال پنومونیه اثر سینرژیسمی دارد.
اریترومایسین  و  تتراسیکلین  کلرامفنیکل،  با  است  ممکن   

آنتاگونیستی روی دهد.
 اسپکتینومایسین در ترکیب با لینکومایسین می تواند طیف فعالیت 

آن را علیه مایکوپالسما وبعضی دیگر از ارگانیسم ها افزایش دهد.
 مصرف همزمان کیمیا نئو 20 به همراه کیمیا سایکلین 20 با همان 
میزان معمول دارو، سرعت اثر و قدرت اثر این داروها را تا چند برابر 

افزایش می دهد. 
اثر  دارای   50 سایکلین  کیمیا  با  نئو20  کیمیا  همزمان  استفاده   

سینرژیسم بوده و موجب افزایش میزان اثر بخشی آنها می گردد.
 استفاده همزمان کیمیا نئو20 با کیمیا سایکلینWS 50 با موجب 

اثر سینرژیسم و اثر بخشی بهتر آنها می گردد.

تتراسیکلین،  اکسی  تتراسیکلین،   : ها  تتراسیکلین 
کلرتتراسیکلین...

 جذب تتراسیکلین ها و به مراتب کمتر جذب داکسی سیکلین و 
آن، ضد  فرآورده های  و  توسط شیر  از دستگاه گوارش  مینوسیکلین 

اسیدها، کائولین و ترکیبات آهن کاهش می یابد.
در  یا  و  شوند  رقیق  انفوزیونی  مایعات  در  ها  تتراسیکلین  وقتی   
معرض اشعه ماورای بنفش قرار گیرند به تدریج اثر خود را از دست می 
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این  B به ویژه ریبوفالوین، سبب تسریع  دهند. ویتامین های گروه 
کاهش اثر در مایعات انفوزیونی خواهند شد.

 انجام بی هوشی با متوکسی فلوران همراه با درمان با تتراسیکلین 
ها ممکن است موجب بروز مسمومیت کلیوی شود.

قبیل  از   ) کبد  میکروزومی  های  آنزیم  کننده  القاء  داروهای   
پالسمایی  عمر  نیمه  کاهش  موجب  توئین)  فنی  و  فنوباربیتال 

مینوسیکلین و داکسی سیکلین می شوند.
 حضور غذا به جز در مورد مینوسیکلین و داکسی سیکلین جذب 

تتراسیکلین ها را از دستگاه گوارش کاهش می دهد.
 تتراسیکلین ها در ادرار قلیایی کمتر موثرند و اسیدی کردن ادرار، 

تاثیر ضد میکروبی آن را افزایش خواهد داد.
 بین تتراسیکلین ها و تایلوزین علیه پاستورال اثر سینرژیسمی وجود 

دارد.
 ترکیب با پلی میکسین ها (به دلیل افزایش ورود به باکتری) می 

تواند اثر سینرژیسمی داشته باشد.
 داکسی سیکلین با ریفامپین و یا استرپتومایسین در درمان باسیلوز 

اثر سینرژیسمی وجود دارد.
 داکسی سیکلین با پری متامین در درمان توکسوپالسموزیس مفید 

است.
 مصرف همزمان کیمیاداکسی-اس با کیمیا هگزین اثرات درمانی 
کیمیاداکسی-اس را در بیماری های تنفسی چندین برابر افزایش می 

دهد.
 مصرف همزمان کیمیا سایکلین 20 به همراه کیمیا نئو 20 با همان 
میزان معمول دارو، سرعت اثر و قدرت اثر این داروها را تا چند برابر 

افزایش می دهد.
اثر  دارای  نئو20  کیمیا  با   50 سایکلین  کیمیا  همزمان  استفاده   

سینرژیسم بوده و موجب افزایش میزان اثر بخشی آنها می گردد.
 استفاده همزمان کیمیا سایکلینWS 50 با کیمیا نئو20 موجب اثر 

سینرژیسم و اثر بخشی بهتر آنها می گردد.

فلورفنیکل:
 تاکنون تداخل دارویی در مورد فلورفنیکل گزارش نشده است ولی 

احتماال باید مشابه کلرامفنیکل باشد.
 کلرامفنیکل مهارکننده پرقدرت غیر رقابتی آنزیم های میکروزومی 
است که می تواند دوره اثر بسیاری از داروهایی که هم زمان تجویز 
احتمال  شود،  تکرار  دارو  تجویز  چنانچه  دهد.  افزایش  را  شوند  می 
بروز اثرات جانبی بارزی وجود دارد. نمونه هایی از این داروها شامل 
پنتوباربیتال، کدئین، فنوباربیتال، فنی توئین، داروهای ضد التهاب غیر 

استروئیدی هستند.
پپریدازین، سبب آسیب  با سولفامتوکسی   کلرآمفنیکل در ترکیب 

کبدی می شود. 
 کلرآمفنیکل همچنین پاسخ کم خونی را به آهن، اسید فولیک و 

ویتامین B12 با تاخیر مواجه می کند. 
 کلرآمفنیکل با بسیاری از داروهای باکتریسید ( مانند پنی سیلین 
ها ، سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزیدها تداخل دارد و در بسیاری از 

موارد از چنین ترکیباتی نباید استفاده کرد.
قبیل ماکرولیدها  از  داروها  با سایر  نباید همزمان  را   کلرآمفنیکل 
شوند  می  متصل  ریبوزومی   50S واحد  تحت  به  که  لینکوزامیدها  و 

تجویز نمود.

 کلرآمفنیکل را نباید همزمان با داروهای باکتریسیدال، در عفونت 
های تهدید کننده حیات و زمانی که دفاع میزبان ضعیف است، مصرف 

کرد.
 کلرآمفنیکل با فلوروکینولون ها آنتاگونیست است زیرا مهار ساخت 
لیز  برای  اتولیزن های ضروری  تولید  با  کلرآمفنیکل  توسط  پروتئین 
 (  DNAاختالل در پیچش  ) فلوروکینولون ها  متعاقب عمل  سلول 

در تعارض است.
 مصرف همزمان کیمیا فلور 10 با کیمیا ساالت- ث موجب کنترل 

بهتر عفونت و کاهش عوارض بالینی بیماری می گردد.

سولفونامیدها و ترکیبات آنها
یا سایر  کلسیم  مایعات حاوی  با   محلول های حاوی سولفونامید 

الکترولیت ها  و همچنین بسیاری از دیگر ترکیبات ناسازگار است.  
 سولفونامیدها ممکن است با سایر داروهای اسیدی که میل ترکیبی 
بیشتری به پروتئین دارند، بر سر نشستن بر جایگاه اتصال به پروتئین 

رقابت کنند.
جلوگیری  گوارش  دستگاه  از  سولفونامیدها  جذب  از  اسیدها  ضد   

می کنند.
و  شود  می  سولفونامید  دفع  تسریع  موجب  ادرار،  کردن  قلیایی   

اسیدی کردن آن، خطر کریستالوری را افزایش می دهد.
را مهار می  آنزیم های میکروزومی کبد  از سولفونامیدها،   بعضی 
که  داروهایی  سایر  بالینی  تظاهرات  به  منجر  است  ممکن  و  کنند 

همزمان تجویز میگردند، شود.
 بین سولفونامیدها و دی آمینوپیریمیدین ها ( مانند تری متوپریم) 

سینرژیسمی وجود دارد.
 به نظر نمی رسد اثر باکتریسیدال پنی سیلین ها توسط سولفونامیدها 
به  پروکائین،   – سیلین  پنی  در  پروکائین  اما حضور  شود؛  آنتاگونیزه 

عنوان آنالوگ PABA، اثر سولفونامیدها را آنتاگونیزه خواهد کرد.
 گاهی ترکیب تری متو پریم + سولفونامید همراه با آمپی سیلین 
استفاده می شود: ایجاد طیف وسیع باکتریسیدالی. چنین ترکیبی می 
های  باکتری  جمله  از  جرمی  چند  های  عفونت  درمان  برای  تواند 
هوازی  بی  های  باکتری  و  سولفونامید   + متوپریم  تری  به  حساس 

حساس به آمپی سیلین به کار رود.
ایجاد  با کیمیا کلیست 3 موجب   مصرف همزمان کیمیاپریم 48 
عفونت های سیستمیک،  مقابل  در  و سریع  مناسب  پالسمایی  پیک 

گوارشی و بیماری های کمپلکس با عوامل چندگانه می شود.
ایجاد  موجب  اریترو20  کیمیا  با   48 کیمیاپریم  همزمان  مصرف   

اثرات سینرژیسم و افزایش میزان اثربخشی آنها می گردد.

فلوروکینولون ها: انروفلوکساسین، دیفلوکساسین....
 احتمال بروز تداخل ها به خوبی تعیین نشده اند. ضد اسیدها شاید 

در جذب کینولون ها از راه خوراکی تداخل ایجاد کنند.
ادراری  های  عفونت  در  چنانچه  رسد  می  نظر  به  همچنین   
نیتروفورانتوئین به طور همزمان با کینولون ها مصرف شوند، موجب از 

بین رفتن اثر کینولون ها خواهد شد.
با بتاالکتام ها، آمینوگلیکوزیدها و ونکومایسین   فلوروکینولون ها 
و  اورئوس  استافیلوکوکوس  قبیل  از   ) باکتریایی  های  پاتوژن  علیه 

سودوموناس) اثر سینرژیسمی دارد.
 بین سیپروفلوکساسین و کلرآمفنیکل اثر آنتاگونیستی وجود دارد.

ی
وی

ار
 د

ت
خال

دا
ت



KIMIAFAAM

 1
5 

ره
شما

    
    

   9
1 

 -
ن 

ستا
زم

14

ی
وی

ار
 د

ت
خال

دا
ت

تداخالت دارويی و مصرف همزمان آنتی بيوتيک ها  
 

11 
 

گروه دارويی 
 کيميا فام

 سازگاري و ناسازگاري كوكسيديواستاتهاي يونوفوره و داروها-3جدول

الزالوسيدسديمسالينومايسينمادورامايسين ناراسين موننزين
IIIICتيامولين

IICICاريترومايسين
-CCCCتايلوزين

CCCCCكيتازامايسين
-CCCCفلومكوئين

-IICIسولفاكلرپيريدازين
I/CI/CCICسولفاكينوكسالين

I/CI/C-IIكلرامفنيكل
C---Cفورازوليدون

----Iاولئاندومايسين
C---Cفورالتادون

II--Iسولفاديمتوكسين
I---Cسولفامتازين
CH402 CC-CC
XAX-M II-I-

CCCCCانروفلوكساسين

C سازگار           

I ناسازگار            

I/C درمواردي ناسازگار   

-       گزارش نشده است   

 منابع :

• Laurie Dowling. Ionophore toxicity in chickens: A review  of pathology and diagnosis. 
Avian Pathology.2007  

• Antimicrobial therapy in veterinary medicine. Giguere S, Prescott JF, Baggot JS, Walker 
RD, Dowling PM. 2006. Fourth edition. Blackwell Publishing 

. صفحات 1388فارماكولوژي دامپزشكي مرك. ترجمه دكتر سيد احمد فاطمي و دكتر سعيده نعيمي. انتشارات نوربخش. •
51-45 

 - ويژه طرح بهينه سازي مصرف دارو.. شركت داروسازي كيميافام1385دارونامه سال •

منابع :
• Laurie Dowling. Ionophore toxicity in chickens: A review  of pathology and diagnosis. Avian Pathology.2007 
• Antimicrobial therapy in veterinary medicine. Giguere S, Prescott JF, Baggot JS, Walker RD, Dowling PM. 2006. Fourth edition. 
Blackwell Publishing

• فارماكولوژی دامپزشکی مرک. ترجمه دكتر سید احمد فاطمی و دكتر سعیده نعیمی. انتشارات نوربخش. 1388. صفحات 45-51
• دارونامه سال 1385- ویژه طرح بهینه سازی مصرف دارو.. شركت داروسازی كیمیافام

• مبانی فارماكولوژی دامپزشکی. دكتر سید محمد فقیهی. انتشارات جنگل. 1383. صفحات 17-22

مترونیدازول  با  همراه  ها  فلوروکینولون   
برای گسترش طیف ضد باکتری علیه عفونت 
ها)  هوازی  بی  جمله  (از  جرمی  چند  های 

استفاده شده است.
با  ها  فلوروکینولون  خوراکی  تجویز   
سه  و  دو  های  کاتیون  حاوی  محصوالت 
ظرفیتی (از قبیل کلسیم، آهن، منیزیم، روی 
جذب  کاهش  موجب  تواند  می  آلومینیوم)  و 

آنها شود.
 تجویز همزمان فلوروکینولون ها می تواند 
را  کبدی  متابولیسم  به  وابسته  داروهای  دفع 

کاهش دهد.
 با مهار ترشح لوله ای کلیه، پروبنسید موجب 
کاهش پاکسازی کلیوی سیپروفلوکساسین تا 

C           سازگار
I            ناسازگار

I/C   درمواردي ناسازگار
-       گزارش نشده است

50 درصد در انسان شده است.
 استفاده کیمیاهگزین قبل از مصرف کیمیا 
انرو-اس در بیماری های تنفسی طیور موجب 

اثربخشی بهتر دارو می گردد.
موننسین،  یونوفوره:  های  بیوتیک  آنتی 

الزوالسید، مادورامایسین....
 موننسین و فلوروکینولون ها نباید همزمان 

مصرف شوند.
سولفادی  و  موننسین  همزمان  تجویز   
خونی  مقادیر  افزایش  موجب  متوکسین، 

سولفادی متوکسین خواهد شد.
آنتی  از  بعضی  با  داروها  از  دسته  این   
بیوتیک ها از قبیل کلرامفنیکل، اریترومایسین 
و اولئاندومایسین تداخل دارند و نباید همزمان 

با هم مصرف شوند.
متوکسین  سولفادی  و  ترکیب الزوالسید   
پرفورمنس  کاهش  موجب  گوشتی  طیور  در 

می شود.
سولفاکینوکساسین،  با  موننسین   
ناسازگار  متوکسین  سولفادی  و  سولفامتازین 

است.  (جدول3)
 مصرف همزمان کیمیا مایسین 12 با کیمیا 
لینکو 4/4 موجب پیشگیری بهتر کوکسیدیوز 

و مهار کامل تورم روده نکروتیک می گردد.
 مصرف کلیناکوکس و کیمیا مادورامایسین 
در  برنامه های شاتل یا روتیشن ضمن کنترل 
های  سویه  ایجاد  از  مانع  کوکسیدیوز،  کامل 

مقاوم و غیر قابل درمان در گله می شود.

جدول3- سازگاري و ناسازگاري کوکسيدیواستاتهاي یونوفوره و داروها
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 تهیه و تدوین: دکتر رامین نجفی
متخصص بهداشت و بیماریهاي طیور و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
مهندس شیوا پاکدل دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی

r.najafi@urmia.ac.ir

عوامل موثر بر سالمت روده در طیور

در قسمت اول در خصوص تکامل 
دستگاه گوارش، سيستم ایمنی 
دستگاه گوارش، تأثير تغذیه 
زودهنگام در رشد و تکامل روده ها 
و توسعه سيستم ایمنی روده ای و 
فلور ميکروبی دستگاه گوارش گفته 
شد و اینک ادامه مقاله
 آورده می شود.

خالصه: 
دستگاه گوارش دستگاهی هست که به طور گسترده در داخل بدن قرار گرفته و دائما در معرض شدید مواد بالقوه مضر 
قرار دارد. دستگاه گوارش سد انتخابی بین بافت های پرنده و مجرای مرتبط با محیط اطراف هست. این سد از ترکیبی 
از عوامل فیزیکی، شیمیائی و ایمنی و اجزا میکروبیولوژیکی تشکیل شده است. طیف گسترده ای از عوامل مرتبط با جیره 
غذائی و عوامل عفونی بیماری زا می توانند اثر منفی روی تعادل مطلوب اجزا گوارشی جوجه گذاشته و در نتیجه وضعیت 
سالمتی و کارائی تولید پرنده را در واحدهای پرورشی تجاری تحت تاثیر قرار دهد. حذف تدریجی محرک های رشد آنتی 
بیوتیکی از جیره های طیور در اتحادیه اروپا و اقدامات اخیر در جهت کاهش یا حذف این ترکیبات در دیگر نقاط جهان از 
جمله شمال آمریکا به احتمال زیاد سبب تغییر پروفایل میکروبی در محیط گوارشی گله های طیور شود. این مقاله دستگاه 
گوارش را از نقطه نظر رشد ایمنی شناسی، میکروبی و همچنین عوامل بیماری زایی که می توانند روی وضعیت سالمتی 
آنی دستگاه گوارش تاثیر گذار باشند، موردبحث و بررسی قرار می دهد. انتریت نکروتیک و کوکسیدوز و اثر متقابل آن ها 

و عواقب احتمالی حذف آنتی بیوتیک از جیره های طیور در بیماری ها با جزئیات بیشتر بحث می شود. 

قسمت دوم
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در قسمت اول در خصوص تکامل دستگاه 
گوارش، سیستم ایمنی دستگاه گوارش، تأثیر 
تغذیه زودهنگام در رشد و تکامل روده ها و 
توسعه سیستم ایمنی روده ای و فلور میکروبی 
دستگاه گوارش گفته شد و اینک ادامه مقاله 

آورده می شود.
فاکتورهای موثر بر سالمت روده:

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

میکروبیولوژیکی مي باشد.

مرتبط  فاکتورهای  از  ای  گسترده  طیف 
محیط  عفونی،  زای  بیماری  عوامل  جیره،  با 
اطراف، عملکردهای مدیریتی می تواند تعادل 
مطلوب بین اجزا گوارشی جوجه را برهم زده 
و متعاقبا به نرخ رشد و ضریب تبدیل غذایی 

آسیب برساند.
فاکتورهای  از  برخی  مقاله،  بخش  این  در 
تاثیر گذار بر سالمت روده به صورت خالصه 
ارائه شده است. انتریت نکروتیک و کوکسیدوز 
احتمالی حذف  و عواقب  آن ها  متقابل  اثر  و 
 (AGP) بیوتیک  آنتی  رشد  های  محرک 
ازجیره طیور، با توجه به بیماری ها، با جزئیات 

بیشتری بحث می شود. 

جیره:
پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای: اگر چه 
ای  تغذیه  ترکیبات ضد  از  ای  طیف گسترده 
غذاهای مختلف شامل غالت عمده  اجزا  در 
گروه NSP را تشکیل می دهد. همه غالت 
مورد استفاده در جیره حاوی سطوح مختلف از 
ها  آرابینوزایالن  و  Bگلوکان  قبیل  از   NSP
هستند. 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 هست که نتیجه آن دفع مدفوع 

چسبناک هست. 
روده  درمحتویات  ویسکوزیته  باالبودن 
مشکالت  افزایش  سبب  که  شده  داده  نشان 
سبب   NSP.شود می  سالمتی  و  گوارشی 
در  و  هضمی  مواد  عبور  سرعت  کاهش 
شود.  می  مغذی  مواد  گرفتن  قرار  دسترس 
افزایش زمان ابقاء مواد هضمی کلونیزه شدن 
کوچک  روده  در  را  آن  فعالیت  و  ها  باکتری 

آسان می کند. 
دارای  سر   2 جوی  چاودار،  گندم،  جو، 
شده  شناخته  های   NSP از  باالیی  سطوح 
گوارشی  ویسکوزیته  افزایش  منجربه  که 
کاهش سرعت عبور، فعالیت آنزیمی گوارشی 
و قابلیت هضم مواد مغذی و افزایش ضریب 
پرنده  نرخ رشد  تبدیل غذایی موثر و کاهش 
ها می شود. آنزیم های خاص اگزوژن توانایی 
شکستن NSP و کاهش ویسکوزیته گوارشی 
بهبود  و  گوارشی  عبور  سرعت  افزایش  و 

عملکرد پرنده دارند. 

بافت فیزیکی و فرم غذا:
ممکن  غذا  غالت  اجزای  فیزیکی  شکل 
است ویژگی های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی 
دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار داده هرچند 
حوزه  این  در  شده  منتشر  های  گزارش 
تحقیقاتی متناقض هست. خوراک های آردي 
ممکن است سبب افزایش مرگ و میر ناشی از 
انتریتنکروتیک در مقایسه با خوراک های دانه 
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ندارند)  واسط  (میزبان  دارند  مستقیم  و  کوتاه 
انگلی  های  بیماری  مقابل  در  شوند.  می 
انتقال  نیازمند میزبان واسط برای  هستند که 
اند مثل FLUKES. بسیاری از سستودها و 

برخی از نماتودها عمال حذف شدند.
سر  بیماری  یا  هیستومونیازیس 
 HISTOMONASاز ناشی  سیاه 
انگلی  اختالل  MELEGGRIDISیک 
دانه  پرندگان  از  بسیاری  کبد  و  سکوم  در 
حساس  ها  بوقلمون  ولی  هست.  خوار 
باال  سبب  بیماری  این  اند.  میزبان  ترین 
گاهی  ها  بوقلمون  در  میر  و  مرگ  رفتن 
ها،  جوجه  در  شود.  می  گله   %100 نزدیک 
تا   10 به  تواند  می  آن  از  ناشی  میر  و  مرگ 
بدون  آن  شیوع  چه  اگر  یابد  افزایش   %20
 HISTOMONIASIS.باشد عالمت 
شدن  آلوده  زمان  در  ها  بوقلمون  در 
همراه  به   C.PERFINGENS با 
HETERAKIS GALLINARUM

با آلودگی با تک یاخته خاص
 ECHERICHIACOLI بود. 

ویروس:
با  ویروسی  های  عفونت  از  بسیاری 
شامل  که  اند.  مرتبط  ای  روده  های  بیماری 
 (ROTAVIRUSES) روتاویروس 
 (CORONA VIRUSES)کروناویروس
 ، (ENTEROVIRUSES) انتروویروس
(ADENOVIRUSES) آدنوویروس 

 (  ASTRO VIRUSES) استروویروس 
و رئوویروس (REOVIRUSES ) هستند. 
اثرات مختلف عفونت های ویروسی در طیور 
اختالل در  روزانه  افزایش وزن  سبب کاهش 
بازده خوراک، کاهش یکنواختی گله می شود. 
عفونت های ویروسی روده ای ممکن است در 
پرنده در همه گروه های سنی رخ دهد ولی 
اغلب در پرندگان جوان شایع تر است. غلبه بر 
این عفونت ها معموال بسته به دیگر فاکتورها 
نظیر سن، وضعیت سیستم ایمنی پرنده مبتال، 
سایرعوامل  با  دیگر  های  ویروس  واگیری 
عوامل  مدیریتی،  های  شیوه  تغذیه،  عفونی، 

محیطی بستگی دارد. 
(هموراژیک)یک  ای  روده  خونریزي 
بوقلمون  در  که  هست  ویروسی  حاد  بیماری 
آن  مشخصه  و  داده  رخ  4هفتگی  درسن  ها 
پریشانی پرنده، مدفوع خونی و مرگ هست.

به  ای  HEMORRHAGICروده 
ایمنی  سیستم  کننده  سرکوب  طورمعمول 
می  ها  بیماری  سایر  تشدید  باعث  و  هست 
شود.رئوویروس مرغی جدا شده از انواع بافت 
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بی همکارانش  BRANTONو  شود.  درشت 
آسیاب  گندم  از  استفاده  که  کردند  مشاهده 
را  (به صورت ریز) مرگ و میر  چکشی شده 
آسیاب  گندم  اما  داد  درصدافزایش   28/9 تا 
میر  و  مرگ  به  منجر  دانه)  (درشت  غلطکی 
ترکیبی  از  ناشي  میر  و  مرگ  شده   %  1/18
برخی  بود  کوکسیدوز  و  انتریتنکروتیک  از 
گندم  حاوی  جیره  که  داد  نشان  ازمطالعات 
کامل ممکن است در عملکرد دستگاه گوارشی 
در جوجه های گوشتی از طریق توسعه دستگاه 
GI به خصوص سنگدان و نیز افزایش جذب 
دستگاه  پایینی  های  قسمت  از  غذایی  مواد 
گوارش می شود. تغذیه با گندم کامل (سبوس 
دار) در جوجه های گوشتی سبب کاهش تعداد 
 SALMONELLA سالمونال تیفیموریوم
کلستریدیوم  و   TYPHIMURIUM
 C L O S T R I D I U M نس ن  ژ فر پر
PERFRINQENS در دستگاه روده ای 
در  کامل  گندم  گنجاندن  شود.  می  پرندگان 
در  تبدیل غذایی  افزایش ضریب  جیره سبب 
برخی مطالعات شده، در حالی که دیگر یافته 
ها تاثیر مثبتی بر بازده خوراک یافت نکردند.

که  یافتند  همکارانش  و   SHIHUS
جیره های حاوی گندم کامل اثر معنی داری 
تبدیل  ضریب  و  بدن  وزن  افزایش  روی  بر 
که  داد  نشان  نتایج  اما  نداشت.  خوراک 
موثر  صورت  به  مغذی  مواد  جذب  و  هضم 
شده  خرد  گندم  های  جیره  با  مقایسه  در  تر 
می شود. این بهبود می تواند نتیجه افزایش 
مطالعات  در  باشد.  کبد  و  پانکراس  ترشحات 
دیگر اثرگندم (کامل یا خرد شده) در سرعت 
نشان  گوارش،  دستگاه  قدامی  قسمت  عبور 
قابل  صورت  به  ظرفیتسنگدان  چه  اگر  داد 
مالحظه ای در جیره های حاوی گندم کامل 
باال می ورد اما نرخ متوسط عبور از سنگدان 
تاثیر  تحت  رسد  نمی  نظر  به  ها  جیره  برای 
همکارانش  و   GABRIEL باشد.  گندم 
گوشتی  های  جوجه  در  که  کردند  مشاهده 
به  دار)  (سبوس  کامل  گندم  با  شده  تغذیه 
آسانی به صورت آزمایشی به کوکسیدوز آلوده 
شده، و تعدادایمریا تنال در سکوم افزایش می 
یابد، که در نتیجه منجر به کاهش معنی دار 
گندم  با  شده  تغذیه  گروه  در  وزن  افزایش 
کامل در مقایسه با جوجه های تغذیه شده با 
گندم خرد شده می شود.BANFIELD و 
همکارانش یافتند که تغذیه با گندم کامل هیچ 
تاثیری بر عملکرد پرندگان قبل از عفونت با 
کوکسیدوز یا در طول دوران نقاهت از عفونت 
نداشت. افزایش قابل توجه در فعالیت و اندازه 

سنگدان و پانکراس در پرندگان تغذیه شده با 
گندم کامل وجودداشت. این افزایش در اندازه 
سنگدان در پاسخ به نیاز بیشتر به پروسه خرد 
کردن دانه کامل قبل از هضم در بخش های 
نیز  دیگر  مطالعات  GIبود.  دستگاه  تر  پائین 
معنی  اثر  کامل  دانه  گنجاندن  که  داد  نشان 
داری بر روی عفونت کوکسیدیوز ندارد. برپایه 
نتایج حاصل از مطالعات باال می توان نتیجه 
هست،  سالم   GI دستگاه  که  زمانی  گرفت 
گنجاندن گندم کامل در جیره ممکن است به 
بهبود عملکرد دستگاه گوارش هضمی کمک 
کند، اما زمانی که یکپارچگی دستگاه گوارش 
گندم  گنجاندن  ببیند)  (آسیب  شده  مختل 
گوارش  دستگاه  عملکرد  است  ممکن  کامل 

را کاهش بدهد. 

عوامل عفونی:
مختلف  هاي  مکانیسم  با  گوارش  دستگاه 
محیط  از  شده  تامین  غذایی  ازمواد  را  بدن 
توسط فعالیت های مختلف محافظت می کند. 
ترکیباتی  هست،  پیچیده  روده  بیماری  علت 
ها  عفونت  و  ها  باکتری  ها،  ویروس  نظیر 
روده  است  ممکن  نیز  عفونی  غیر  یاعوامل 
گفته  تر  پیش  همانطورکه  کند.  درگیر  را 
خوراک  شکستن  گوارش،  دستگاه  هدف  شد 
نگه  برای  جذب  و  انتقال  قابل  ترکیبات  به 
داری، رشد و تولید هست. اختالالت فیزیکی، 
تواند  می  پروسه  این  بیولوژیکی  یا  شیمیایی 

منجر به بیماری روده شود.

باکتری های بیماری زا:
ای  روده  دستگاه  به  کم  شدت  با  صدمه 
سبب  است  ممکن  پاتوژن  باکتری  توسط 
وکاهش  موثر  غذایی  تبدیل  ضریب  افزایش 
افزایش وزن بدن در گله های طیور  سرعت 
شود. صدمه شدید روده توسط باکتری عفونی 
سبب بیماری آشکار و افزایش مرگ و میر می 
شود. ضایعات تورم روده نکروتیک(NE) می 
تواند در میان هرگونه بیماری شدید در روده 
مرغ رخ دهد. این بیماری بعدا در این بررسی 

بحث می شود. 

انگل ها:
های  گله  در  داخلی  های  انگل  میان  در 
مشترک  یاخته)  پرتوزوآها(تک  طیور،  تجاری 
یا  شدید  های  بیماری  برخی  و سبب  هستند 
متوسط می شوند. بستر پرورش و تراکم باالی 
گله سبب افزایش در معرض بودن به بیماری 
زندگی  سیکل  کوکسیدوزهاکه  نظیر  انگلی 
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یا همزمان با این بیماری دیده می شود.آسیب وارده در اثر کوکسیدیوز 
به مخاط روده زمینه را برای رشد و تکثیر باکتری فراهم میکند. ، در 
،انتریت  کوکسیدوز  توسط  معموال  روده   آسیب مخاطی  ها  بوقلمون 
نشان  ایجاد می شود. شواهد  آسکاریدیازیس  یا  ویروسی  هموراژیک 
اجزاء تشکیل دهنده جیره غذایی  بین  قوی  رابطه  می دهد که یک 
پودرماهی و چاودار  از گندم،  باالیی  دارد. سطوح  NE وجود  بروز  و 
می توانند شیوع NE را تشدید کند. سطوح باالی پودرماهی ممکن 
است سبب رشد بیش از حد C.PREFRINGENS شود. افزایش 
غلظت اسید آمینه خاص(مثال متیونین) در پایین روده کوچک عامل 

بیش  رشد  برای  C.PREFINGENSتحریکی  حد  از 
NEبالینی  است. سطوح باالیی از و 

ذکر شده  می غالت  باال  در 
سبب  یش توانند  ا فز ا
ویسکوزیته 

هضمی 
کاهش  و 

عت  سر
افزایش  هضمی،  عبور 

مدت زمان ماندگاری، تسهیل 
کلونیزاسیون باکتریایی و فعالیت 

آن در روده کوچک شود افزایش 
فاکتورهای  از  NEناشی  بروز 

به  مرتبط  است  ممکن  غذایی 
افزایش تکثیر 

CLOSTRIDIAL  باشد. 

کوکسیدوز:
کوکسیدوز بیش از یک قرن هست که 

مورد مطالعه قرار گرفته ویکی از مهم ترین 
بیماری های تاثیر گذار اقتصادی در صنعت 
طیوراست. بسیاری از گونه های کوکسیدوز 

در کشورهای که صنعت مرغداری به صورت 
تجاری است گسترش یافته اند. شیوع آن از پرنده 

به پرنده دیگر و از گله ای به گله دیگر بسته به زنده مانی 
اووسیت انگل در بستر یا خاک دارد. انگل های تک یاختهای جنس 
EIMEIRAدردستگاه گوارش تکثیرشده  و باعث صدمه به بافت، 

که منجر به مرگ، وقفه در فرآیندهای گوارشی یا جذب مواد غذایی، 
کاهش افزایش وزن و افزایش حساسیت به سایرعوامل بیماری زا می 
شود. شدت ضایعات بستگی به میزان قرارگرفتن یا تعداد اووسیست 
خورده شده توسط میزبان دارد. کوکسیدوز تحت بالینی می تواند یک 
باشد  گوشتی  های  درجوجه  نکروتیک  انتریت  درشیوع  مهم  عامل 
چرا که با آسیب به مخاط باعث تسهیل استقرار و تکثیرکلستریدیوم 
عنوان  به  باکتری  طبیعی  های  گونه  از  برخی  شود.  می  پرفرنژنس 
 E.COLI و   STREPTOCOCCUS FECALIS مثال 
گونه های الکتوباسیلو و گونه های BACTEROIDES هستند 
کنند. می  بازی  سکوم  کوکسیدوز  شناسی  آسیب  در  مهمی  نقش  و 

تشدید  باعث  است  ممکن  تنال)  ایمریا  از  (ناشی  کوکسیدوزسکومی 
هیستومونیازیس جوجه ها شود. نشان داده شده بروز بیماری سرکوب 
عوارض  ایمریا،  فعالیت  برای  مناسب  یا شرایط  ایمنی  کننده سیستم 
فعالیت  در  دخالت  با  مارک  بیماری  بخشد.  می  شدت  را  کوکسیدوز 
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مشاهده  ها  کالبد شکافی  اغلب  در  را  سنگدان  اندازه  وکاهش  معده 
دهانی  رئوویروس  که  هایی  جوجه  در  بدن  وزن  در  کاهش  کردند. 

داشتند مشاهده شد.

توکسین ها:
غذاهای توکسین دار می تواند سبب بیماری روده ای شود. سموم 
نمونه های متداول   BIOGENIC بیوژنیک و  آمینهاي  قارچي و 
سموم غذایی هستند. حضور مایکوتوکسین ها در خوراک طیور زیان 
سالمتی،  وضعیت  در  اختالل  ایجاد   با  را  توجهي  قابل  اقتصادی 
کاهش عملکرد پرنده سبب می شود. اثرات سوء بر دستگاه گوارش 
باشد.  تریکوتسن  از سم  ناشی  اقتصادی  زیان  علت  عمده  تواند  می 
سوزانندهسبب  مواد  تولید  تواندبا  می  مانندT-Zسم  مایکوتوکسین 
صدمه به موکوس، از بین بردن سلول های نوک ویلی و تغییر سرعت 
تقسیم شدن کریپت های سلول اپیتلیال شود. بافت شناسی دستگاه 
T-Z ضایعات ناشی از مسمومیت های حاد توسط سم خالص GI

سبب خونریزی، نکروزو التهاب در کریپت ایی تلیال شده که این ها 
قبل از کوتاه شدن موقت پرزهای ویلی و کاهش فعالیت میتوزیکریپت 
ایی تلیال رخ می دهد. نکروز نیز در مخاط معده و سنگدان رخ می 
دهد. میکوتوکسین می تواند همراه با عومل دیگر زمینه را برای ابتال 
داده  نشان  مثال،  برای  کند.  تشدید  یا  و  مهیا  ها  بیماری  شیوع  و 
شده که اکراتوکسینبه همراه عفونت کوکسیدیال می توانند متقابال اثر 

نامطلوبی بر عملکرد جوجه های گوشتی بگذارند.
و   CAOLAVERINE،هیستامین شامل  بیوژنیک  آمینهاي 

 SPERMIDINE PUTRESCINE، SPERMINEو 
موجود در محصوالت پروتئینی حیوانی اند که نشان دادند که سببب 
وقوع سندرم سوءجذب که مشخصه آن افزایش ضریب تبدیل غذائی 

و بزرگ شدن معده هست، می شود. 
BARNES و همکارانش نشان دادند که هیستیدین رژیم غذایی 
و CADAVERINE می تواند سبب آسیب های مرتبط با معده 
شود. فعالیت هیستیدین و کادوارین اثرات هم افزایی و سینرژیکی با 

هم دارند. 

انتریت نکروتیک:
پرفرنژنسدربسیاری  کلستریدیوم  از  ناشی  نکروتیک  انتریت 
آلودگي  است.  شده  طیورگزارش  محصوالت  در  جهان  مناطق  از 
مادر،  مرغ  فارم  توانددر  مي  به طور گسترده  پرفرنژنس  کلستریدیوم 
جوجه کشی، سالن های پرورشی جوجه های گوشتی و کارخانه های 
عمل آوری وجود داشته باشد. ضایعات ناشی از تورم روده نکروتیکدر 
تولید  های  سم  باشد.  شدید  بسیار  تواند  می  طیور  بیماریهای  بین 
شود  می  روده  مخاط  شدن  نکروزه  عامل  باکتری  این  توسط  شده 
از  ناشی  آلودگیهای  است.  نکروتیکانتریت  اصلی  مشخصات  از  که 
کلستریدیوم پرفرنژنس  درطیور هم به شکل بالینی و هم به شکل 
با افزایش  بالینی دیده میشود. شکل حاد بیماری اغلب همراه  تحت 
تلفات در گله می باشد در حالیکه در شکل تحت بالینی بیماری کاهش 
هضم و جذب، کاهش رشد و افزایش  ضریب تبدیل غذایی دیده می 

شود .
کلستریدیوم پرفرنژنس قسمتی از فلور طبیعی دستگاه گوارش طیور 
نکروزی  روده  تورم  ایجاد  برای  را  زمینه  عوامل  از  برخی  و  هست 
متداواترین  از  یکی  کوکسیدیوز  بیماری  کنند.  می  فراهم  بالینی 
عوامل زمینه ساز این بیماری است چرا که معموال کوکسیدیوز قبل 
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بی های پرنده مبتال باعث ایجاد شرایط بیماری 
آرتریت-تنوسینوویت، بیماری تنفسی، سندرم 
کوتاه قدی، بیماری روده ای، تضیعف سیستم 
می  جذب)  جذب(سوء  عدم  سندرم  و  ایمنی 
شود. رئوویروس ها به طور مداوم سبب مرگ 
ومیر ، آماس ویروسی و ضعف عملکرد عمومی 
افزایش  بدن،  وزن  افزایش  شدن  کم  شامل 
ضریب تبدیل غذایی ، مشکالت مزمن عبور 
مواد غذائی، ناجور شدن سرعت رشد و کاهش 
کیفیت گوشت برای عرضه به بازار می شود. 
اگر چه نقش رئوویروس های جدا شده از گله 
عنوان  به   ، ای  روده  مشکالت  دارای  هاي 
نشده،  اثبات  کامل  طور  به  گر  آغاز  عامل 
رئوویروس  که  است  روشن  حال  این  با  ولی 
در تعامل با دیگر عوامل عفونی در جوجه ها 

های  عفونت  کالي،  اي  باکتري  قبیل  از 
ویروسی بیماری گامبورو و  ایمریا 

باعث 
افزایش اثرات 
زیان  و  بیماریزایي 
اقتصادی می شود. رئوویروس 
سوءجذب  سندرم  عوامل  از  یکی 
در جوجه هاست. درجه ابتال به بیماری و 
پرندگان وابسته به اثر متقابل میزبان ویروس، 
درزمان  پرنده  سن  و  پاتوژن  ویروس  نوع 
مبتال شدن به عفونت مي باشد. سندرم عدم 
حال  در  گوشتی  های  جوجه  در  سوءجذب 
حاضر برای متخصصین تصویری گیج کننده 
شده  انجام  آزمایشات  سری  یک  در  دارد. 
شدن  بزرگ   ، همکارانش  PAGEو  توسط 

سیستم ایمنی در کوکسیدوز و بیماری عفونی بورس فابریسیوس سبب 
تشدید کوکسیدوز مي شود .

محرک های رشد آنتی بیوتیکی:
محرک های رشد آنتی بیوتیکی در تولیدات حیوانات اهلی از اواسط 
سال 1940 استفاده می شود. شواهد نشان می دهد که AGP باعث 
آن  ها می شود حذف  آن  و وضعیت سالمتی  حیوان  بهبود عملکرد 
میکروبی  ترکیب  تغییر  باعث  زیاد  احتمال  به  جیره های طیور  از  ها 
های  گله  عملکرد  در  تغییر  است  ممکن  متعاقبا  و  گوارش  دستگاه 
اقتصادی  های  دغدغه  افزایش  موجب  که  شود.  تجـاری  پرورش 

پرورش دهندگان شده است.
به   JOHNS HOPKINS دانشگاه  در  محققان  از  گروهی 
تازگی اثرات اقتصادی ناشی از حذف محرک های رشد آنتی بیوتیکی 
تحلیل  و  تجزیه  کردند.  بررسی  گوشتی  تجاری  های  جوجه  در  را 
اقتصادی، در مقیاس بزرگ با استفاده از داده های تجربی جمع آوری 
شده از صنعت جوجه گوشتی ایاالت متحده نشان داد که استفاده از 
کننده  تولید  اقتصادی  زیان  و  ضرر  با  طیور  محصوالت  در   AGP
ارتباط دارد. که می توان نتیجه گرفت سود حاصل از افزایش وزن در 
نتیجه استفاده از AGP نمی تواند به اندازه کافی جبران هزینه خرید 
آنتی بیوتیک را کند. اثرات اقتصادی منفی ناشی از حذف آنتی بیوتیک 
های محرک رشد در صنعت طیور در دانمارک به نظر می رسد کم 
و محدود به کاهش بازده خوراک است که این نیز باصرفه جوئی در 
هزینه خرید AGP جبران می شود. هیچ تغییری در افزایش وزن یا 
این  با  نداشت.  AGP وجود  از  استفاده  به عدم  میر مربوط  و  مرگ 
حال شواهد دیگر نیز حاکی از آن است که متعاقب حذف آنتی بیوتیک 
ها ، افزایش عفونت ها در حیوانات دیده شده، اگر چه تالش هابرای 
بهبود تولیدات حیوانی با شیوه های مدیریتی، افزایش قابل توجهی در 
استفاده از آنتی بیوتیک درمانی در غذای حیوانات در اروپا دارد. مروری 
بر تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد  که استفاده از در پیشگیری از 
NE درگله های طیور موثربوده است. بروز NE در گله های طیور در 
کشورهای که استفاده از AGPرا متوقف کردند افزایش یافته است. 
های  محدودیت  علت  به  اروپا  در  طیور  جیره  از  ترکیبات  این  حذف 
به سمت  اخیر  و حرکت های  کنندگان  ترجیحات مصرف  و  نظارتی 
کاهش یا حذف این ترکیبات از جیره غذایی طیور در امریکای شمالی، 
برای  مناسبی  کردن  جایگزین  برای  طیور  به صنعت  مضاعفی  فشار 

مقابله با مشکالت مربوط به NEوارده کرده است.
برای  مناسبی  جایگزین  اقتصادی  لحاظ  از  رسد  می  نظر  به  بعید 
چندین  که  است  روشن  فزاینده  بطور  باشد.  اجرا  قابل   AGP
بررسی  به  نیاز  مزرعه  وضعیت  در  خاص  های  چالش  برای  فاکتور 
اثرات سودمندی  و  پایدار  باید  ها  بیوتیک  آنتی  برای  جایگزین  دارد. 
برمحصوالت حیوانی و سالمتی گذاشته و بی خطر برای هر دو جامعه 
هم حیوانی، هم انسانی و به آسانی ذخیره و انبار شده و فراهم کردن 
آن آسان و بازگشت سرمایه را در بربگیرد. خوراک های بدون افزودنی 
 NE آنتی بیوتیک می توانند به تنهایی یا بصورت ترکیب در پیشگیری
موثر باشد. نشان داده شده که تغذیه جوجه های گوشتی یکروزه با فلور 
طبیعی روده پرندگان بالغ سالم، تکثیر C.PERFRINGENS را 
به تاخیر انداخته و باعث کاهش شیوع NE می شود . اما محدودیت 
های نظارتی استفاده از آن ها را در سطوح مزرعه غیر ممکن ساخته 
است. با این حال نشان داده شده که گونه های خاص از پروبیوتیک 
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ها می تواند اثر مثبتی بر روی کاهش کلونیزاسیون باکتری هابگذارد.
ها  جایگزین  از  یکی  تواند  NEمی  ضد  بر  مادر  واکسیناسیون 
اتحادیه  چند  هر  باشد  گوشتی  های  جوجه  در   NE کنترل  برای 
اما  است  کرده  ممنوع  طیور  جیره  در  را   AGP از  استفاده  اروپا 
COCCIDIOSTATS ها در این کشورها هنوز استفاده میشود. 
 COCCIDIOSTATS این نشان می دهد که عدم استفاده از
ها واقعی نیست چرا که می تواند اثرات زیان آوری بر روی سالمتی 

و آسایش مرغ بگذارد.

نتیجه:
طیف  معرض  در  و  شده  گسترده  بدن  داخل  در  گوارش  دستگاه 
گسترده ای از عوامل مرتبط با رژیم غذایی و عوامل عفونی قرار دارد 
تعادل مطلوب میان اجزاء روده مرغ بگذارد. به هم  بر  اثر منفی  که 
بر روی وضعیت سالمت و عملکرد  تعادل ممکن است  این  خوردن 

تولیدی پرنده در واحدهای پرورش تجاری طیور تاثیر بگذارد. 
حذف AGP از جیره غذایی طیور در اروپا و حرکت های اخیر به 

References:
Yegani, M and D. R. Korver (2008)
Review:Factors Affecting Intestinal 
Health in Poultry,Poultry Science 
87:2052–2063
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سمت کاهش یا حذف این ترکیبات در سایر نقاط دنیا از جمله امریکای بی
شمالی صنعت طیور را با چالش ها مواجه کرده است.

بیان شده که حذف AGP به احتمال زیاد منجر به تغییر پروفایل 
های  برنامه  چنین  که  است  امید  شود.  گوارش  دستگاه  میکروبی 
از  استفاده  و  عفونی  های  بیماری  از  جلوگیری  برای  ها  استراژی 
جایگزین های آنتی بیوتیک باعواقب ناشی از حذف AGP را در گله 

های طیور به حداقل برساند. 

مجلس  كشاورزی  كمیسیون  عضو   - موج  خبرگزاری 
توجه  با  دامپزشکی  سازمان  گفت:  اسالمی  شورای 
ای  مجموعه  به صورت  باید  دارد  كه  وظایفی  به شرح 

مستقل زیر نظر رییس جمهور مدیریت شود. 
داشت:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  ایرانپور  علی  دكتر 
در  و  نیست  مناسب  دامپزشکی  سازمان  فعلی  ساختار 
قالب این ساختار كمتر از 50 درصد ظرفیت های آن 

مورد استفاده قرار می گیرد.
زیر مجموعه  دامپزشکی  افزود: سازمان  دامپزشک  این 
را  وزیر  معاون  حکم  آن  رییس  و  است  وزارتخانه  یک 
از  تر  پایین  جایگاه،  و  درجه  لحاظ  به  بنابراین  ندارد، 

معاون وزیر است.
ها  وزارتخانه  سایر  در  اینکه  به  اشاره  با  ایرانپور 
عنوان  دارای  دامپزشکی  سازمان  مشابه  ساختارهای 
معاون وزیری هستند، خاطر نشان ساخت: به دلیل عدم 
استقالل سازمان دامپزشکی بودجه كافی در اختیار این 

مجموعه قرار نمی گیرد.
در  دامپزشکی  سازمان  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 

تصمیم گیری ها نمی تواند مستقل باشد.
عضو كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: 
درباره ساختار سازمان دامپزشکی دو موضوع در مجلس 
دنبال می شود، یکی اینکه این سازمان مشابه سازمان 
حفاظت محیط زیست یا موسسه استاندارد، به صورت 

مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مدیریت شود.

از  كمتر  دامپزشکی  سازمان  وظایف  داشت:  اذعان  وی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  یا  و  استاندارد  موسسه 

نیست بنابراین باید به صورت مستقل مدیریت شود.
ایرانپور با اشاره به كم لطفی هایی كه نسبت به سازمان 
سبب  روند  این  داشت:  بیان  گرفته،  صورت  دامپزشکی 
شده به دلیل دست و پا بسته بودن این سازمان و كمبود 
اعتبارات، خالء هایی در چارت سازمانی دامپزشکی ایجاد 

شود.
وی دومین پیشنهاد مطرح شده برای سازمان دامپزشکی 
را الحاق این مجموعه به وزارت بهداشت اعالم كرد و افزود: 
اما  باشد  مناسب  لحاظ  برخی  از  است  ممکن  الحاق  این 

تبعات منفی نیز برای آن وجود دارد.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  كشاورزی  كمیسیون  عضو 
برای الحاق به وزارت بهداشت اصراری ندارم اما استقالل 
را  مجموعه  این  مشکالت  از  بسیاری  دامپزشکی  سازمان 

حل خواهد كرد.
نیروی موجود در  درباره كمبود  به سئوالی  پاسخ  در  وی 
كه  سازمانی  متاسفانه  داشت:  اظهار  دامپزشکی،  سازمان 
وظایف بسیار سنگین نظیر مقابله با بیماری های مشترک 

را به عهده دارد از كمبود نیرو رنج می برد.
ایرانپور تاكید كرد: باید تدبیری اندیشید تا مشکل كمبود 

نیروی این سازمان را هر چه سریعتر رفع كنیم. 

سازمان دامپزشکی باید زیرنظر رئیس جمهور اداره شوداخــــبـــار
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برگردان به فارسی: دکتر مهدی چراغچی باشی
دستیار تخصصی بهداشت و بیماریهای پرندگان، دانشگاه تهران 
) عضو بخش علمی کیمیا پخش فام(

cheraghchi@kimiafaamgroup.com

چــهل ســـال استـفاده از مونــنسیـن 
در کنتــرل بیــماری کوکسیدیوز در طیور

خالصه:
آمپرولیوم سال ها به خوبی مورد  اینکه در آن زمان،  به دلیل  بازار معرفی شد و  به  در سال 1971 داروی موننسین 
استفاده قرار گرفته بود، دور نما برای این دارو چندان خوب به نظر نمی آمد. بعد از آنکه بسیاری از طیور گوشتی با این 
دارو مورد درمان قرار گرفتند، تا به امروز، استفاده از این دارو همچنان ادامه دارد. موننسین عالوه بر ماکیان، برای کنترل 
کوکسیدیوز در سایر پرندگان، گوسفند و گاو نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به چگونگی کشف، نحوه عمل، 
کارایی، استفاده های تجاری، مقاومت دارویی، سمیت، فارماکولوژی، بقایای بافتی و ایجاد ایمنی در بدن میزبان خواهیم 

پرداخت.

مقدمه:
کوکسیدیوز  طوالنــی،  سالیـــان  برای 
تولید  عدم  و  ضعیف  عملکرد  اصلی  عامل 
بهینه طیور و سایر حیوانات مزرعه بوده است. 
پروتوزا  انگل  وسیله  به  کوکسیدیوز  بیماری 
شود  می  ایجاد  آیمریا  جنس  از  یاخته)  (تک 
توان  می  طیور  پرورش  مراکز  تمامی  در  که 
آن را یافت. سیکل زندگی انگل مستقیم بوده 
تشکیل  و  اسپرویله  اووسیست  بلع  شامل  و 
و  (شیزوگونی  جنسی  و  جنسی  غیر  مرحله 
گامتوگونی) در میزبان و تشکیل اووسیست در 

حدود یک هفته بعد می باشد(شکل1).

کنتــرل  بــرای  اولیــه  هـای  توصــیه 
مدیریت  بهبود  شامل  مزرعه  در  کوکسیدیوز 
امور  این  انجام  اگر چه  باشد.  و بهداشت می 
مهم است ولی پرورش متراکم طیور، حضور 
شکل1- چرخه زندگی آیمریا)عامل مسببه بیماری كوكسیدیوز(طیور بر روی مدفوع خود و وجود همه جایی 
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اووسیست انگل سبب  بروز بیماری می شوند لذا تالش برای ریشه 
کن کردن بیماری امری غیر عملی است. 

موننسین  به  ها  بعد  اسید(که  موننسیک  ساختار   1967 سال  در 
ضد  طیف  ترکیب  این  که  شد  بیان  و  شد  داده  شرح  شد)  معروف 
داروهای  کشف  به  منجر  یافته  این  دارد.  وسیعی  کوکسیدیوزی 
جدید با مکانیسم عمل مشابه شد. موننسین محصول جانبی تخمیر 
Streptomyces Cinnamonensis بوده و متعلق به خانواده 
دارویی آنتی بیوتیک ها و یا یونوفوره های پلی اتری است. اگر چه 
برخی از آنتی بیوتیک ها (به عنوان مثال تتراسیکلین ها، لینکومایسین 
و اسپیرامایسین) نیز دارای خواص ضد کوکسیدیوزی می باشند ولی 
موننسین اولین داروی یونوفوره ای بود که بطور اختصاصی در درمان 

بیماری کوکسیدیوز مورد استفاده قرار گرفت.
طیور  جیره  در  رشد  بهبود  برای  که  هایی  بیوتیک  آنتی  برخالف 
استفاده می شود، موننسین به واسطه طیف عمل خود بر روی انگل 
های  کاربرد  مورد  در  دارد.  فردی  به  منحصر  اثر  آیمریایی  های 
برای  آن  از  استفاده  ولی  دارد  وجود  گوناگونی  های  نظر  موننسین 
امروزه  اینکه  علیرغم  است.  همگان  توافق  مورد  کوکسیدیوز  کنترل 
داروهای جدید تری برای کنترل کوکسیدیوز ابداع شده است ولی در 
طی 40 سال اخیر عمدتا از موننسین و سایر داروهای یونوفوره برای 
ادامه  استفاده شده است. دالیل مختلفی مصرف  کنترل کوکسیدیوز 
دار موننسین را توضیح می دهند. اول این که گسترش مقاومت به آن 
بسیار کند صورت می گیرد. ثانیا اگر چه موننسین از بروز عالئم بالینی 
کوکسیدیوز ممانعت به عمل می آورد ولی به پرنده اجازه می دهد تا 

ایمنی طبیعی نسبت به عفونت آیمریا در بدنش ایجاد شود.

ساختار و خواص انتقال دهندگی یون ها:
اصطالح آنتی بیوتیک های پلی اتری به مولکول هایی با خواص 
ضد باکتریایی اطالق می گردد که از گروه های سیکلیک اتر فراوانی 
تشکیل شده اند. موننسین مولکولی 5 حلقه ای است که در اطراف خود 
حاوی مولکول های متیل، اتیل، کربوکسیل و هیدروکسیل می باشد. 
فرمول  شیمیایی موننسین C36H62O11 است که ساختار آن در 
شکل شماره 2  نشان داده شده است. موننسین در برابر یون های تک 
ظرفیتی تشکیل حلقه ای می دهد که اتم اکسیژن در مرکز و گروه 
های آلکیل در اطراف قرار دارند و سبب حاللیت باالی دارو در غشای 
کربوکسیلیک  های  یونوفوره  به   متعلق  موننسین  شود.  می  سلولی 
یونوفوره  باشند.  اکسیژن می  باز حاوی  باشند که حاوی زنجیره  می 
دارند. موننسین در میان  برای یون های مختلف  تمایل متفاوتی  ها 
کاتیون ها با یون های تک ظرفیتی  باند و کمپلکس تشکیل می دهد 
(بیشترین تمایل به سدیم سپس پتاسیم و در نهایت لیتیم). در میان 
دارو های یونوفوره تنها الزالوسید به یون های دو ظرفیتی (کلسیم) 

تمایل دارد. 

شکل 2

نحوه عمل:
بیان  موننسین  برای عمل ضد کوکسیدیوزی  زیادی  فرضیه های 

شده است. که خالصه ای از آن در زیر آورده شده است.
1-  موننسین انتقال پتاسیم به داخل میتوکندری آیمریا را مختل 
در  انرژی  (منبع   ATP هیدرولیز  و  اکسیداسیون  نتیجه  در  و  کرده 

سلول) دچار اختالل می شود.
در  انگل  اسپروزایت  دار شدن  واکوئله  و  تورم  موننسین سبب   -2

داخل سلول و انهدام انگل می شود.

شکل 3

یون  ورود  افزایش  موننسین سبب  که  است  این  دیگر  نظریه   -3
پمپ  آن  وظیفه  (که   Na-K-ATPase پمپ   تحریک  و  سدیم 
از اسپروزایت است) را سبب می  کردن یون اضافی سدیم به بیرون 
 ATP افزایش مصرف  به  و منجر  بوده  انرژی خواه  روند  این  شود. 
می شود. سلول تا حدی در برابر افزایش سدیم از خود واکنش نشان 
می دهد ولی افزایش یون سدیم درون سلول انگل به علت خاصیت 
اسمزی، سبب جذب آب به درون سلول انگل شده و در نهایت منجر 
به ترکیدن آن می شود. تصور می شود مکان اثر مرگبار یونوفوره ها، 
میزبان  اثر میان سلول  تفاوت  باشد. علت  اسپروزایت  غشای خارجی 
و انگل، در ترکیب شیمیایی متفاوت غشای آنان، همچون تفاوت در 

توزیع هیدروکربن، می باشد. 
4- مکانیسم عمل دیگری که اخیرا بیان شده این است که موننسین 
از ورود اسپروزایت ها به داخل سلول میزبان جلوگیری می کند. غشای 
خارجی اسپروزایت انگل حاوی مجموعه مواد لیپوپروتئینی به نام جزء 
پروتئینی فلوتیلین-1، است. ورود انگل به سلول میزبان را تحت تاثیر 

22

وز
دی

سی
وک

 ک
ضد

ی 
رو

دا



KIMIAFAAM

 1
5 

ره
شما

    
    

   9
1 

 -
ن 

ستا
زم

23

این مجموعه قراردارد. موننسین ترکیب استقرار فلوتیلین-1 را به هم 
می ریزد و در نتیجه از ورود انگل به داخل سلول میزبان جلوگیری 
اسپروزایت  بر  عالوه  موننسین  مشابه  دلیل  به  احتماال  نماید.   می 
روی  بر  تاثیری  موننــسین  است.  موثر  نیز  ها  مروزایت  روی  بر  ها 

ماکروگامت های داخل سلولی ندارد.

  شکل 4

کارایی:
در یک مطالعه نشان داده شده است که mg/kg 121 موننسین 
در دان بر روی تمامی گونه های آیمریا در طیور موثر می باشد. در 
ضایعات  گیری،  وزن  تلفات،  شامل  مختلفی  های  جنبه  مطالعه  این 
روده ای و تولید اووسیست مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین نشان 
داده شده است که تاثیر موننسین در جیره های بر پایه گندم و سویا 
کمتر از جیره های بر پایه ذرت و سویا است. در مطالعات دیده شده 

از  بهتری  تاثیر  عفونت،  از  قبل  ساعت   48 دارو  از  استفاده  که  است 
استفاده از دارو تنها 24 ساعت قبل از عفونت دارد و این گونه استنباط 
کرده اند که این دارو برای رسیدن به غلظت بهینه در روده، به زمان 
نیاز دارد. تاثیر این دارو به گونه ای است که در آزمایشات گوناگون از 
این دارو به عنوان استاندارد برای مقایسه اثر ضد کوکسیدیوزی 

با سایر دارو های جدید استفاده می شود. 

کاربرد های تجاری موننسین:
شده  توصیه  دز  متحده  ایاالت  در 
از کوکسیدیوز در  پیشگیری  برای  موننسین 
است.   121-99  mg/kg گوشتی،   طیور 
داروی  تنها  عنوان  به  تواند  می  موننسین 
پیشگیری کننده کوکسیدیوز در برنامه ساده 
و یا در برنامه شاتل همراه با یک دارو ضد 
کوکسیدیوزی سنتزی مورد استفاده قرار گیرد. 
در یک مطالعه وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در 
نیکاربازین و در جیره رشد  آغازین  جوجه هایی که در جیره 
یونوفوره ها  بود که  پرندگانی  دریافت می کردند، مشابه  را  یونوفوره 
را در هر دو جیره استفاده می کردند. یک بررسی که طی سال های 
2009-2000 انجام شد، نشان داد که عمده کاربرد موننسین در برنامه 
ضد کوکسیدیوزی شاتل و در جیره میان دان، بوده است. در مطالعات 
مشابه نیز بیان شده که افراد کمی از دز mg/kg 121 استفاده کرده 
اند و عمده موارد از دز mg/kg 110 استفاده می کنند. همچنین در 
این مطالعه نشان داده شده است که بیشترین استفاده از موننسین در 
فصل زمستان و بهار بوده و کمترین میزان استفاده از دارو در فصل 
تابستان و پاییز می باشد. علت عمده این انتخاب بدین علت است که 
موننسین دریافت غذا را در طی فصول گرم سال کاهش داده و سبب 

کاهش وزن گیری می شود(شکل 3).
دان   %84 که  است  شده  دیده  اروپا  اتحادیه  در  بررسی  یک  در 
استفــاده  کووکسیدیوزی  ضد  دارو  یک  از  پایانی  و  میانی  آغازین، 
ماه های  در  برنامه چرخشی،  به عنوان یک  توان  کرده انـــــد. می 
گرم ســـال از ســایر  دارو های ضد کوکسیدیوزی استفاده کرد.  در 
یا طیور  استفاده در طیور تخم گذار و  برای  ایاالت متحده موننسین 
 ،100  mg/kg دز  در  موننسین  شود.  نمی  توصیه  هفته   16 باالی 
سبب کاهش باروری شده ولی تاثیری بر روی تولید تخم، وزن تخم 

مرغ و توانایی جوجه در آوری ندارد.
ایمنی:

مواجهه با عفونت ناشی از آیمریا سبب ایجاد ایمنی در بدن پرنده و 
مقاومت در برابر عفونت مجدد با همان عامل می شود. اغلب داروهای 
از  بخشی  بروز  از  تنها  تا  هستند  قادر   موننسین  قبیل  از  یونوفوره 
عفونت جلوگیری نموده و در نتیجه می توانند در بدن میزبان ایمنی 

ایجاد نماید.

ایجاد مقاومت نسبت به موننسین:
از  استفاده  متوالی  پاساژ   16 از  پس  درمانی،  معمول  های  دز  در 
موننسین، دیده شد که هنوز هم بسیاری از سویه های ایمریا نسبت 
در  دارو  از  استفاده  که  است  حالی  در  این  اند.  بوده  حساس  دارو  به 
دز های باالتر از دز درمانی هم سبب ایجاد مقاومت نشده و مقاومت 
نسبت به موننسین حتی پس از 35 بار پاساژ هم، دیده نشده است. به 
طور کلی پذیرفته شده که مقاومت آیمریا ها به موننسین در مزرعه، 
بسیار کند رخ می دهد و به همین دلیل است که امروزه نیز با گذشت 
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کوکسیدیوزی  ضد  داروی  همچنان  موننسین  سال،   40 از  بیش 
رایجیاست. از آنجاییکه مکانیسم عمل موننسین علیه اسپروزایت ها 
به طور عمومی، بر اساس خواص بیوشیمیایی، شامل انتقال یون سدیم 

می باشد، مقاومت نسبت به آن به کندی رخ می دهد. 
داروهایی که مکانیسم عمل مشابه دارند، همچون یونوفوره ها، به 
نظر می رسد مکانیسم مقاومت مشابه ای دارند. مطالعات  متعددی 
مقاومت متقاطع میان موننسین و سایر یونوفوره ها را، ذکر کرده اند. 
این در حالی است که مقاومت متقاطعی میان موننسین و داروهای 

شیمیایی سنتزی، دیده نشده است.

ترکیب داروها:
اگر چه در مقاالت علمی اثبات شده که ترکیب های موننسین با 
کلوپیدول، الزوالسید و نیکاربازین  دارای اثرات سینرژیسمی هستند، 
یونوفوره  کوکسیدیوزی  داروهای ضد  ترکیب  مزرعه  شرایط  در  ولی 
با هم، معمول نمی باشد. استفاده از موننسین در مزارع پرورش مرغ 
گوشتی، تغییری در میزان نیاز به سدیم و اسید های آمینه گوگردی، 
ایجاد نمی کند. تاثیر موننسین بر روی آیمریا، در جیره های بر پایه 
البته بیان می شود این  ذرت بهتر از جیره های بر پایه گندم است، 
تاثیر به واسطه کاهش بیماری زایی آیمریا تنال در جیره بر پایه ذرت، 
به واسطه میزان باالتر ویتامین A و ویتامین E و میزان کمتر نیاسین 

و ریبوفالوین در ذرت نسبت به گندم است.

فارماکولوژی و سمیت دارو:
ای  گسترده  مطالعات  موننسین  داروی  سمیت  میزان  مورد  در 
اثرات منفی مسمومیت موننسین بر روی طیور  صورت گرفته است. 
 3 از  میزان  این  که  شود  می  آغاز   ،300  mg/kg دز  در  گوشتی، 
موننسین  مصرف  که  صورتی  در  است.   کمتر  دارو  مجاز  دز  برابر 

مطابق با دز توصیه شده باشد، تاثیرات منفینخواهد داشت. مسمومیت 
با دان،  یا مخلوط نشدن کامل  نامناسب و  ُدز  با مصرف  با موننسین 
کاهش  شامل  موننسین  با  مسمومیت  بالینی  تظاهرات  دهد.  می  رخ 
دریافت غذا، کاهش رشد و عدم وزن ن می دهند و در صورت عدم 
اصالح جیره، مرگ طی چند روز حادث می شود. عالئم مسمومیت 
خیلی شاخص (پاتوگنومیک)نبوده و وابسته به بسیاری از عالئم دیگر 
فعالیت  زمینه طیور  افرادی که در  از  بسیاری  اساس عقیدۀ  بر  است. 
دارند، موننسین سبب کاهش وزن گیری در ماه های گرم سال می 
شود ولی این موضوع از لحاظ علمی اثبات نشده است. همچنین عقیده 
بر این است که این کاهش رشد در اولین هفته پس از قطع دارو به 
موننسین  که  است  شده  دیده  مطالعات  در  رسید.  خواهد  طبیعی  حد 
باشند،  مرزی  در حد  آمینه گوگردی  اسید های  که  زمانی  مخصوصا 
سبب کاهش پر درآوری در طیور گوشتی می شود. نشان داده شده 
است که تیامولین می تواند در متابولیسم موننسین تداخل ایجاد نماید 
منابع  از  برخی  در  چه  اگر  شود.  رشد  کاهش  و  مسمومیت  سبب  و 
استفاده از موننسین در بوقلمون منع شده است ولی در ایاالت متحده 
به فراوانی  mg/kg 99-60 موننسین را می دانند و  مصرف میزان 
مصرف می شود. در ایاالت متحده 97% جیره های ابتدایی و میانی 

که برای بوقلمون مصرف می شود حاوی موننسین است.

 منبع
Forty years of monensin for the control of coccidiosis in 

poultry, H. D. Chapman, T. K. Jeffers, poultry science, 2010; 

Sep;89(9):1788-801.
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اخــــبـــار
دامپزشکی،  و  بهداشتی  پرسنل  برای  آنفلوانزا  واكسن 

رایگان تأمین می شود
واگیر  بیماریهای  رئیس مركز مدیریت  فارس:  خبرگزاری 
وزارت بهداشت گفت: واكسن آنفلوانزا به طور رایگان برای 
پرسنل مراكز بهداشتی و درمانی و دامپزشکی ها به طور 

رایگان تأمین می شود.
 

محمد مهدی گویا در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان 
فارس، افزود: وزارت بهداشت واكسن آنفلوانزای مورد نیاز 
درمانی،  و  بهداشتی  پرسنل  مانند  خطر  پر  گروههای 
كاركنان مراكز دامپزشکی و مراكزی كه با پرندگان سر و 
كار دارند را به طور رایگان تأمین می كند و هیچ مشکلی 

از این نظر وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش كه در مورد سایر گروههای 
و  كودكان،سالمندان  باردار،  زنان  مانند  خطر  معرض  در 

بیماران صعب العالج نیز آیا واكسن آنفلوانزا به میزان كافی 
در كشور وجود دارد، گفت: این موضوع در حوزه مسئولیت 
بنده نیست و به مسئوالن سازمان غذا و دارو مربوط است.

واکسن آنفلوانزا برای پرسنل بهداشتی و دامپزشکی، رایگان تأمین می شود
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برگردان به فارسی :دکتر مهدی هدایتی
بورد تخصصی بهداشت و بیماریهای پرندگان، دانشگاه تهران 
) عضو بخش علمی کیمیا پخش فام(
Hedayati@kimiafaamgroup.com

ا   نــروفلـــوکســـا ســین
 و نکات کاربردی در بکارگیری دارو

مقدمه :
انرو فلوکساسین آنتی بیوتیک سنتتیکی است که در گروه کینولون ها قرار می گیرد. واژه ”QUINONE“ به ساختارهای 
 )Quinolone( حلقه داری گویند که آروماتیک بوده و خواص شیمیایی بسیار دارند. خانواده آنتی بیوتیکی کوئینولون ها
ها نیز به واسطه اشتقاق خود از این هسته بدین نام معروف می باشد. اعضای این خانواده جزء اولین داروهایی هستند 

که کامال توسط دست بشر ساخته شده اند.

از   خوراکی  و  عضالنی  و  جلدی  زیر  صورت  به  انروفلوکساسین 
طریق آشامیدنی بکار گرفته می شود. در گاو، بوقلمون و مرغ مصرف 
مصرف  تزریقی  هم  گربه  و  و سگ  گوسفند  در  البته  دارد،  خوراکی 
می  مصرف  هم  عضالنی  خوک  در  و  جلدی  زیر  گاو  در  شود.  می 
شود. داروی مناسبی برای درگیری های گوارشی و تنفسی می باشد.  
در گاو با دز 2 تا 5 میلی گرم بر وزن زنده و در مرغ و بو قلمون با 
و  کلیه  کبد،  در  شود.   می  مصرف  زنده  وزن  بر  گرم  میلی   10 دز 
ماهیچه بخصوص در عضله سینه طیور جمع می شود.  بعد از اولین 
می  قرار  هدف  های  بافت  دسترس  در  دارو  از   %  75 تجویزی،  دز 
گیرد. در انسان سیپروفلوکساسین بعد از اولین دز تجویزی، 65% در 
اختیار بافت های هدف قرار می گیرد. در پرندگان 80 درصد دارو از 
طریق خوراکی جذب می شود. تصفیه دارو از طریق دستگاه ادراری 
اثر دارو  از طریق کلیه ها دفع می شود.  و گوارشی است که 50 % 
بر اجرام بیماریزای گرم مثبت و منفی و بی هوازی  و هوازی است. 
با توجه به اینکه مولکول DNA در باکتری ها باید به طور خاصی 
پیچش نماید تا به طور صحیحی درون باکتری جای گیرد و آنزیمی 
به نام " DNA GYRASE " این فرایند چرخش را تسهیل می 
نماید، دارو با اتصال به این آنزیم، کارایی DNA را مختل کرده و 
 DNA" باعث مرگ سریع باکتریمی گردد. دارو با عمل مهار آنزیم
GYRASE"، توقف عمل همانند سازی، مرگ  DNA  و مرگ 

باکتری را سبب شده و به علت این که DNA GYRASE باکتری 
ها و پستانداران با یکدیگر متفاوت هستند، کینولون ها فعالیت سلول 
های پستانداران را تحت تاثیر قرار نمی دهند. مصرف انرو فلوکساسین 
در مرغان تخمگذار که مصرف انسانی دارند ممنوع است و در نیمچه 
های گوشتی حداقل زمان منع مصرف 7 روز قبل از کشتار است. (6) 

موارد مصرف در طیور عبارت است از :
در پیشگیری و کنترل بیماری  های باکتریال نظیر : عفونت مزمن 
استافیلوکوکی،  عفونتهای  و  مرغان  وبای  عفونی،  کوریزای  تنفسی، 

کولی باسیلوزی و مایکوپالسمایی، دارای نقش است .

میزان مصرف در طیور : 
10 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن زنده بدن به مدت 3 تا 5 
روز در اکثر مواقع مفید فایده است. مرگ باکتری ها 20 -30 دقیقه 
بعد از در معرض انروفلوکساسین قرار گرفتن، رخ می دهد و در مصرف 

تا 5 برابر دز توصیه شده، عالیم مسمومیت دیده نشده است. (12)

موارد منع مصرف :
تجویز همزمان  با دارو های ماکرولیدی ، تتراسیکلین ها، کلرامفنیکل 

و آمینوگلیکوزیدها، موجب بروز تداخالت دارویی می شود .
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  20-Relative Standard Deviation                     23-  Us Pharmacopoeia
21- Disintegration
22-  British Pharmacopoeia

کاربرد انروفلوکساسین در آکواریوم ماهي هاي 
زینتي : 

انروفلوکساین بر علیه آئروموناس سالمونیسیدا موثر بوده و نیز 
در درمان بیماری های ماهیان زینتي و آکواریومي به کار مي رود.

* نحوه کاربرد انروفلوکساسین جهت استفاده در اکواریوم 
ماهي هاي زینتي:

1-  مقدار 2 میلي گرم در لیتر انروفلوکساسین را به آب اضافه کرده و به 
صورت حمام طوالني مدت به مدت 5 روز تحت درمان قرار دهید.

2 - مقدار 10 میلي گرم به ازائ هر کیلوگرم از وزن بدن از انروفلوکساسین را به 
مدت 10 روز در غذا مصرف نمایید.(1)

باقیمانده دارویی :
عدم مصرف صحیح دارو های آنتی بیوتیکی و عدم رعایت زمان قطع مصرف دارو، سبب 

وجود بقایای آنتی بیوتیکی در گوشت می شود که موجب آلرژی، مسمومیت و بروز مقاومتهای 
دارویی در مصرف کنندگان می شود.  بررسی ها نشان داده است که سرخ کردن گوشت مرغ سبب 

کاهش میزان سولفانامیدهای موجود درآن می شود ولی آب پز کردن تاثیری بر میزان انروفلوکساسین 
موجود در بقایای بافتی ندارد. (7)
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مطالعات در بقایای دارویی:
اندازه گیری بقایای داروی انروفلوکساسین در گوشت سینه مرغ در 
کشتارگاه در 77% موارد مثبت گزارش شدند. (7)  بررسی اثر  کباب 
کردن روی بقایای  آنتی بیوتیکی در بافتهای خوراکی طیور به روش  
FTP، نشان داد روشهای معمول پخت وپز، اثری بر انروفلوکساسین 
موجود در بافت ها ندارد و در برابر 3 ساعت حرارت 100 درجه، به 

خوبی مقاوم بود ه است.(2)
در منابع دارویی ذکر شده است که  ED50 داروی انرو فلوکساسین 
برابر با 5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده و ED90 دارو برابر با 10 

هم  باشد.  می  زنده   وزن  کیلوگرم  بر  گرم  میلی 
چنین MIC  دارو برای میکرو ارگانیزم های حساس 5 میلی گرم 
میلی  باالی 20  البته در گربه دزهای  زنده است.   بر کیلوگرم وزن 
در  و  کلیوی می شود  دژنرسانس  زنده، سبب  وزن  کیلوگرم  بر  گرم 
اسب دز باالی 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده، سبب زخم های 
 veterinary drugs.Saunders.). مخاطی در دهان می شود

(2007.second edition
 در طیور دوزهای باال داروی انرو فلوکساسین به ترتیب با دزهای 
5 و 10 و 20 و 30 و 60 برابر غلظت توصیه شده  مصرف شده است 
که در موارد مصرفی منجر به  ایجاد جراحاتی در مفصل تیبیا و دارای 
اثرات  آرتروپاتی(اثرات آسیب مفصلی) بوده است، ضمن اینکه میزان 
حضور دارو (باقی مانده دارو) در عضله سینه از نواحی دیگر به مراتب 

باالتر  بوده است  .(7)
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مقاومت دارویی: 
وجود مقاومت باال به فلورکوئینولون ها  در نمونه های اشرشیا کولی 
جدا شده از الشه و گوشت  جوجه های گوشتی، سبب افزایش مقاومت 
شود.  می  انسان  از  شده  جدا  های  باکتری  در  دارویی  دسته  این  به 
بررسی ها حاکی از آن است که از دالیل ایجاد مقاومت دارویی نسبت 

به فلورکوئینولونها در انسان، ایجاد مقاومت دارویی در طیور 
است. لذا ضرورت مصرف درست و صحیح و به 

موقع داروهای فلورکوئینولونها در 
طیور هر چه 

بیــــشتر آشــکارا می گردد . (12)
الشه  از  کولی  اشرشیا  جداسازی  با  گرفته  صورت  تحقیقات  در 
انرو  به  نمونه های جدا شده،  قزوین،  استان  در مرغداریهاي  مرغان 
فلوکساسین به میزان  40%  مقاوم بودند، در حالیکه به آمپی سیلین و 

اکسی تتراسیکلین، به ترتیب 76% و 83%، مقاوم بودند.(3)

گستره مصرف: 
  مصرف داروی انرو فلوکساسین نقش موثری در نابودی باکتری 
و  است  داشته  تجویز  از  بعد  ساعت   24 در  موریوم  تایفی  سالمونال 
کاهش فعالیت باکتری و دفع باکتری را سبب شده است. لذا به عنوان 
یک داروی مناسب در کنترل بیماری های حاصل ازسالمونال انتریکا 

و بخصوص تایفی موریوم مطرح است.(10)
شده  جدا  هموفیلوس  باکتری  روی  بر  گرفته  صورت  بررسی  در 
دهنده   نشان  ایران،  در   81 تا   79 سالهای  در  تخمگذار  مرغان  از 
ها  ها  نمونه  از  و %10  است  بوده  انروفلوکساسین  به  انها  حساسیت 

دارای حساسیت کامل  بودند. (5) 
در تحقیق صورت گرفته توسط دکتر هدایتی و همکاران در دانشگاه 
مشهد،  شهرستان  مصرفی  های  مرغ  تخم  روی  بر  مشهد  فردوسی 
مشخص شد که از 5 مورد نمونه مثبت سالمونال اینتریتیدیس که به 
بیوگرام  آنتی  آزمایش  در  اند  بوده  فلوکساسین حساس  انرو 
قطر متوسط 15-18  میلی متر را تشکیل داده بودند. 

 (4)
بررسی تیتر گله های آلوده به مایکو پالسما 
فلوکساسین  انرو  مصرف  از  بعد  سپتیکوم  گالی 
نشان   ، ها  گله  این  در  بیماری  این  کنترل  جهت 

دهنده کاهش تیتر از %29 به %14 شد.(9)
فعالیت  که  هایی  فاکتور  مهمترین 
می  قرار  تاثـیر  تحت  را  ها  کینولـــون 

دهند: 
اثر دارو (همچون  1- حضور کاتیون ها در محل 
این کاتیون ها   .(+Ca2 و +Fe2 ،+Mg3 ،+Al3
بخشی  اثر  و  باند شده  کربوکسیل  گروه  با  توانند  می 
تاثیر  (اهمیت  دهند.  کاهش  زیادی  حدود  تا  را  دارو 
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ضعیف این خانواده در آب های سخت).    
PH پایین در مکان اثر دارو روی MIC موثر بوده و در مواردی 
دیده شده که در صورت اسیدی بودن محل اثر MIC را باید 4 تا 

64 برابر افزایش داد.
جمع بندی:

داروی انرو فلوکساسین به عنوان یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف 
نقش موثری در نابودی ارگانیزم های بیماری زای طیور دارد. به نظر 
می رسد یکی از مهم ترین موارد در عدم پیدایش مقاومت دارویی در 

طیور بهره گیری از دز مناسب دارو است. از طرفی کمک نمودن به 
مکانیزم جذب روده ایی دارو در کاهش دز های مصرفی مهم است به 
گونه ایی که ترکیب شدن دارو با سدیم نقش مهمی در جذب از دیوار 
ه های روده وکانال های سدیمی موجود در آن می تواند داشته باشد. 
دز مطمئن دارو بر حسب  وزن  بوده و به صورت 10 میلی گرم به 
ازای هر کیلوگرم وزن زنده محاسبه می شود. از طرفی رعایت نمودن 
زمان قطع مصرف دارو نقش مهمی در کاهش و عدم بقایای دارویی 

در الشه طیور دارد .

تصویر1: فرمول انرو فلوکساسین 
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ارزیابی بالینی اثر درمانی اسپری دی کلروفن در 
درمان درماتیت انگشتی گاوهای شیری

چکيـــده:
درماتيت انگشتی یکی از مهمترین بيماری های عفونی ناحيه انگشتان درگاو می باشد که زیانهای اقتصادی فراوانی به 
همراه دارد. تاکنون روش های درمانی متعددی جهت درمان و کنترل بيماری بکار گرفته شده است که مهمترین آنها 
استفاده از آنتی بيوتيکها به صورت حمام سم یا اسپری موضعی می باشد. اما در استفاده از آنتی بيوتيکها مسئله بقایای 

دارویی در شير و گوشت و همچنين مقاومت های داروئی را نباید از نظر دور داشت. 
به همين خاطر این مطالعه جهت ارزیابی اثرات درمانی اسپری دی کلروفن در درمان انفرادی گاوهای مبتال به درماتيت 
انگشتی صورت پذیرفت . چهل راس گاو مبتال به لنگش ناشی از درماتيت انگشتی به چهار گروه مساوی تقسيم شدند 
)سه گروه بعنوان گروهای درمان و گروه چهارم بعنوان شاهد( بعد از شستشوی کامل ناحيه انگشتان با آب، ناحيه پاشنه 
و بخلوق با اسپری دی کلروفن اسپری شد. این کار در گروه اول یک نوبت و در گروه دوم دو نوبت و در گروه سوم سه 
نوبت و به فواصل بيست و چهار ساعت صورت گرفت. در گروه شاهد بمدت سه روز از اسپری آب مقطر استفاده شد. 
یک هفته پس از شروع درمان، دامها از نظر بالينی معاینه شدند. لنگش در تمامی گاوهای گروه های درمان برطرف شده 
بود درحاليکه درگروه شاهد چنين نبود. معاینه زخم های ناحيه انگشتان بهبودی نسبی را در گروه اول و دوم نشان می 
داد که روند بهبودی در گروه دوم بهتر بود. اما نشانی های عدم التيام در حواشی زخم های التيام یافته در تعدادی از 
گاوها دیده می شد. در گروه سوم زخم ها بطور کامل بهبود یافته بود. در مقابل در گروه شاهد هيچگونه آثار التيام زخم 
مشاهده نشد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، جهت درمان انفرادی گاوهای مبتال به درماتيت انگشتی با استفاده 

از اسپری دی کلروفن، توصيه می شود که دوره درمان حداقل به مدت 3 روز ادامه یابد.

مقدمه 
درماتیت انگشتی یکی از مهمترین بیماری های عفونی ناحیه انـــگشتان در گـاو می باشد که گسترش جهانی دارد. زیان های اقتصادی ناشی 
از بیماری از جنبه های مختلف حائز اهمیـت می باشد که از جمله آنها می توان به کاهش تولید شیر، کاهش وزن، اختالالت تولید مثلی، افزایش 
دام های حذفی و هزینه های مربوط به درمان و کنترل بیماری اشاره نمود. این بیماری از نظر بالینی فرم های متنوعی دارد و به همین دلیل 
اسامی مختلفی همچون درماتیت انگشتی، زگیل مودار، زگیل پا، پاشنه توت فرنگی، درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز و بیماری مورتالرو بر آن گذاشته 

شده است. 
درارتباط با سبب شناسی و اپیدمیولوژی بیماری اطالعات اندکی در دست می باشد. اما اعتقاد بر آن است که این بیماری دارای سبب های 
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چندگانه ای است که در بین آنها عوامل عفونی نقش اصلی را بر عهده آ

دارند. پاسخ مناسب به درمان با آنتی بیوتیک ها این ایده را که بیماری 
دارای منشاء عفونی است، تقویت می کند. اگر چه شماری از باکتری 
ها از ضایعات درماتیت انگشتی جداسازی شده اند اما اسپیروکتی به 
های  گونه  دارای  که  است  بیماری  اصلی  عامل  احتماال  ترپونما  نام 
مکانیزم  شامل  بیماری  مستعدکننده  عوامل  سایر  باشد.  می  چندی 
دفاعی پوست میزبان، رطوبت، درجه حرارت و جایگاه نگه داری دام 

می باشد. 
شناسایی  مورتالرو  و  چلی  وسیله  به  بیماری  که   1974 سال  از 
تاکنون روش های درمانی متعددی جهت درمان  و توصیف گردید، 
توان  می  جمله  آن  از  که  است  شده  گرفته  بکار  بیماری  کنترل  و 
فرمالین،  یا  و  مس  سولفات  حاوی  سم  های  حمام  از  استفاده  به 
پراکسی  اسید  آمونیوم،  ترکیبات  یونیزه،  مس  اسیدی  ترکیبات 
استیک، هیپوکلریت سدیم، کرمها، ژلها و خمیرهای غیرآنتی بیوتیکی 

ترکیب  تتراسیکلین،  اکسی   نظیر  هایی  بیوتیک  آنتی  از  استفاده  و 
و  کلرامفنیکل  لینکومایسین،  اسپکتینومایسین،   - لینکومایسین 
در مواردی  و  اسپری موضعی  یا  به صورت حمام سم  اریترومایسین 
بصورت عمومی، و باالخره برداشت ضایعات به روش جراحی اشاره 
کرد. در این میان استفاده از آنتی بیوتیک ها بصورت اسپری موضعی 
با نتایج و در نتیجه استقبال بیشتری مواجه بوده است. اما در استفاده 
از آنتی بیوتیک ها مسئله بقایای دارویی درشیر و گوشت، و همچنین 
مقاومت های دارویی را نباید از نظر دور داشت. به همین خاطر این 
مطالعه جهت ارزیابی اثرات درمانی اسپری دی کلروفن به عنوان یک 
ترکیب غیرآنتی بیوتیکی با اساس فنولی در درمان انفرادی گاوهای 

مبتال به درماتیت انگشتی صورت پذیرفت. 
مواد و روش کار

انجام  شیری  گاو  پرورش  بزرگ  واحد  یک  در  که  مطالعه  دراین 

نژاد هلشتاین در سنین و مراحل مختلف تولید که  شد، 40راس گاو 
ده  گروه   4 به  تصادفی  به صورت  بودند،  انگشتی  درماتیت  به  مبتال 
راسی (سه گروه بعنوان گروه های درمان و گروه چهارم بعنوان شاهد) 
و  سم  اصالح  مخصوص  تراوای  در  مقیدسازی  از  بعد  شدند.  تقسیم 
شستشوی کامل ناحیه انگشتان با آب، ناحیه پاشنه و بخلوق با اسپری 
دی کلروفن (حاوی 7/5 درصد دی کلروفن محصول شرکت دارویی 
آفاق ایران) اسپری شد. این کار در گروه اول یک نوبت و در گروه دوم 
دو نوبت و در گروه سوم سه نوبت و به فواصل بیست و چهار ساعت 
صورت گرفت. درگروه شاهد بمدت سه روز و پس ازشستشوی ناحیه 
از  از اسپری آب مقطر استفاده شد. دام ها یک هفته پس  انگشتان، 
شروع درمان در تراوای مخصوص سم چینی مورد معاینه قرار گرفته، 
وضعیت ضایعات درماتیت انگشتی و میزان التیام آن ها بررسی و ثبت 

گردید. 

نتایج
لنگش در همه گاوهای گروه های  از شروع درمان  روز هفتم  در 
درمان برطرف شده  بود، در حالی که درگروه شاهد چنین نبود. معاینه 
زخم های ناحیه انگشتان نشان داد که بهبودی در 3 راس ازگاوهای 
گروه اول و در 6 راس از گروه دوم حاصل شده بود. اما در بقیه اعضای 
این دو گروه بهبودی کامل نبوده، نشانی های عدم التیام در حواشی 
زخم های در حال بهبودی دیده می شد. معاینات همچنین نشان داد 
که روند التیام درگروه 2نسبت به گروه 1 بهتر بوده است. در گروه سوم 
زخم ها به طورکامل بهبود یافته بود و  بر خالف گروهای 1و2 نشانه 
از  التیام درحواشی زخم دیده نشد. در مقابل درهیچکدام  از عدم  ای 
گاوهای گروه شاهد آثار قابل توجهی از التیام زخم مشاهده نگردید و 

در مواردی حتی قطر زخم نسبت به روز اول افزایش یافته بود.
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بحث
نتایج  با  انگشتی  درماتیت  درمان  در  ها  بیوتیک  آنتی  از  استفاده 
قابل قبولی مواجه بوده است. اما دو نگرانی دراین راستا وجود دارد: 
یکی مسئله بروز مقاومت های دارویی و دیگری احتمال وجود بقایای 
هنگام  که  است  دامی  محصوالت  سایر  و  شیر  گوشت،  در  داروئی 
استفاده از آنتی بیوتیک ها شاید مجبور به دور ریختن شیر برای چند 

روز باشیم. 
به همین علت محققین طیف وسیعی از ترکیبات غیر آنتی بیوتیکی 
را در درمان این بیماری به چالش کشیده اند. اما نتایج متفاوت و گاه 

متناقضی دراستفاده از برخی از این مواد گزارش شده است. 
حاوی  حمام  از  استفاده  کرد  ذکر  توان  می  که  مواردی  جمله  از 
سولفات مس و یا فرمالین است که کاربردی وسیع و جهانی در کنترل 
لنگش های عفونی دارند. تعدادی از محققین این روش درمانی را در 
درمان و کنترل درماتیت انگشتی موثر می دانند. برخی دیگر خالف 
این اعتقاد را داشته، اینگونه حمام را در درمان و کنترل بیماری بی 
و  شیوع  موجب  آنها  از  استفاده  که  معتقدند  حتی  و  دانند  می  فایده 
گسترش بیماری در گله می شود. به عالوه مسائل زیست محیطی را 
که سولفات مس با حجم زیادی از آن که در حمام سم استفاده می 
شود و خاصیت تحریک بافتی و سرطانزایی فرمالین را نباید از نظر 

دور داشت. 
بریت و  همکاران استفاده از سولفات مس یونیزه را درکاهش درجه 
لنگشی ناشی از درماتیت انگشتی موثر گزارش نمودند. ولی هرناندز و 
همکاران آن را فاقد اثرات درمانی بارز اعالم کردند. الزم به ذکراست 
که این ترکیب نسبت به سولفات مس خاصیت خورندگی و مضرات 
و همکاران  شیرر  نیز  و  اخیر  محققین  دارد.  کمتری  زیست محیطی 
(2000) موثر بودن فرموالسیون تجاری حاوی مس محلول، ترکیبات 
انگشتی  را در درمان ضایعات درماتیت  پراکسید و عوامل کاتیونیک 
پراکسید  ترکیب  از  مختلف  های  غلظت  از  استفاده  نمودند.  گزارش 
هیدروژن همراه با اسید پراکسی استیک نیز چندان رضایتبخش نبوده 

است. 
درمان  در  را  گلوتارآلدئید  محلول %2  و همکاران(2000)  مانسکه 
نیز  همکاران  و  اش  ندیدند.  مفید  چندان  انگشتی  درماتیت  ضایعات 

وینیل  پلی  و  ید  محلول  درصد   7/5 کمپلکس  روی  که  تحقیقی  در 
پیرولیدین انجام دادند، آن را درکاهش شیوع بیماری زیاد موثر ندیدند. 
اما بریت و همکاران(1996) محلول کلرور سدیم اسیدی شده را در 

کاهش  درجه لنگش ناشی از این  بیماری مناسب گزارش کردند. 
استفاده از کرم های غیر آنتی بیوتیکی و  خمیرها یا محلول های آن 
نظیر پروتکسین و سولکا هوف ژل که عمدتا حاوی ترکیباتی همچون 
انگشتی موثر  آلی هستند، در درمان درماتیت  اسیدهای  مس،روی و 
و کارآیی آنها معادل با آنتی بیوتیک هایی نظیر اکس تتراسیکلین ، 
گزارش  اریترومایسین  و  فنیکل  کلرام  لینکواسپکتین،   ، لینکومایسین 

شده است. 
در مرور مقاالت به مقاله ای دال بر استفاده از اسپری دی کلروفن یا 
سایر ترکیبات فنلی در درمان درماتیت انگشتی برخورد نشد. استفاده از 
ترکیبات فنلی بصورت حمام سم همچون استفاده در ضدعفونی جایگاه 
و شیردوشی به خاطر بوی نافذ این ماده، چندان مورد استقبال نیست. 
اما بکارگیری ترکیبات آن بصورت اسپری که بوی چندانی نداشته و 
پاشیده می  از محلول که مستقیما روی محل ضایعات  اندکی  مقدار 
استفاده  این پژوهش نشان داد که  نتایج  ندارد.  را  شود، عیب مذکور 
به فواصل  بار درمان متوالی و  با سه  اسپری تجاری دی کلروفن  از 
24 ساعت می تواند به شکل موثری به بهبودی زخم های درماتیت 

انگشتی و درمان بیماری کمک نماید.  
* این مقاله قباًل در مجله علمی پژوهشی دامپزشکی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد سنندج، شماره 3 سال اول (1386) چاپ شده و با اجازه 
نگارنده مجدداً در این نشریه منتشر می گردد. به علت کثرت منابع در 
مقاله اصلی از درج آنها معذور بوده و عالقمندان برای اطالع از این 

منابع می توانند به منبع اصلی مقاله به آدرس اینترنتی:
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/25713860303.

pdf 
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ـ  و ر ـ ضــــ ح
گروه  دارویی کیمیا فام

دریـازدهمـین
نمـــــایشگاه بین

 المللی دام و طیور،
تهران 14 الی 17 آذر 1391 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی دام وطیور، 
در حالی برگزار شد
 که به علت تحریم های
 بین المللی و فشارهای اقتصادی، 
بسیار ی از تولیدکنندگان
 از مشارکت در این
 رویداد بزرگ صرف نظر نمودند.

المــللی دام، طیور،  بین  نمایشگاه  یازدهمین 
در  تهران،  وابسته  صنایع  و  لبنی  های  فرآورده 
حالی برگزار شد که به علت تحریم های بین المللی 
از  تولیدکنندگان  از  ی  بسیار  اقتصادی،  فشارهای  و 
لیکن  نمودند.  نظر  صرف  بزرگ  رویداد  این  در  مشارکت 
گروه کیمیافام برای پیشگیری از تزلزل و نگرانی های ناشی از 
احتمال کمبود دارو و به منظور تقویت روحیۀ تعداد باالی مشتریان 
خود، در راستای سیاست مشتری مداری، اتکا به تنوع محصوالت و 
تعدد شرکتهای تحت پوشش خود، شامل شرکت دارویی کیمیافام، 
شرکت شیمی دارویی آفاق، شرکت کیمیاپخش فام، شرکت بازرگانی 
در  باالیی  سهم  هرکدام  که  کیمیاتست،  آزمایشگاه  و  کیمیاآورد 
صنایع وابسته به امور دام و طیور دارند؛ چنین تصمیم گرفت که در 
فضایی وسیع و در قالب یک سالن اختصاصی به مساحت 2500 
مترمربع، سبک جدیدی از برگزاری نمایشگاه را ارائه و حضوری 

متفاوت تر از همیشه داشته باشد.

غرفــه های اختصـــاصی بـــــرای 
نمایندگان استانی

کامل  بطور  را  نمایشگاه   35 شماره  سالن   
و  داد  اختصاص  بخود  کیمیافام  دارویی  گروه 
کیمیاپخش  شرکت  استانی  نمایندگان  از  هرکدام 
فام به تفکیک شرکت دارویی کیمیافام و شرکت 
اختصاصی  غرفه  دارای  آفاق،  دارویی  شیمی 
و  صنف  استان،  هر  از  بازدیدکنندگان  که  بودند 
اختصاصی  شعب  مدیران  با  می توانستند  گروهی 
و نمایندگان استانی پخش داروهای شرکت های 
کیمیافام و آفاق در محل غرفه های اختصاصی هر 
تبـادل  و  مذاکره  و ضمن  داشته  مالقات  نماینده 
و  جدید  تولیـدات  ها،  توانمندی  با  اطــالعات 
آشنا  کیمیافام،  دارویی  گروه  آینده  های  برنامه 

گردند.  
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ـ  و ر ـ ضــــ ح
گروه  دارویی کیمیا فام

دریـازدهمـین
نمـــــایشگاه بین

 المللی دام و طیور،
تهران 14 الی 17 آذر 1391 

جایگاه اجرای برنامه های زنده 
کیمیافام،  دارویی  گروه  اختصاصی   ،35 سالن شماره  در  همچنین 
جایگاهی جهت اجرای برنامه های زنده، با ظرفیت پذیرایی ببش از 
به سیستم های  بود که مجهز  ایجاد گردیده  بینی و  نفر پیش   250
صوتی، تصویری پیشرفته از قبیل تلویزیون بزرگ با سطح 6 مترمربع 
جهت   (CRANE) ِکِرین  پایه  سه  تصویر،  همزمان  پخش  جهت 
تصویر برداری از زاویه های مختلف و چندین دوربین دیجیتال فول 

HD بود.

محصوالت جدید
در این نمایشگاه محصوالت جدید و در برنامه تولیِد گروه دارویی 
کیمیافام از قبیل ترکیبات جدید برای طیور و داروهای تزریقی دامی 
باز سالن نمایشگاه در معرض دید  نیز در ویترین هایی در فضاهای 

بازدید کنندگان قرار داشت.

سیستم ثبت نام
انجام  قبل  ها  ماه  از  که  هایی  طراحی  و  ریزی  برنامه  برمبنای 
شده بود، بازدید کنندگان در بدو ورود به سالن با ثبت نام کامپیوتری 
مشخصات خود در سیستم مستقر در باجه های درب ورودی سالن، 
کارت شناسایی عکس دار اختصاصی گروه دارویی کیمیافام دریافت 
می نمودند که مزایایی خاص در طول برپایی نمایشگاه و نیز در طول 
و  کارت  این  ارائه  با  نخست  وهله  در  داشت.  خواهد  آنها  برای  سال 
دریافت فیش مخصوص، به هر بازدیدکننده، بستۀ هدیه ای شامل پنج 
قلم از انواع ضد عفونی کنندۀ نانوسیل برای مصارف فردی و خانگی، 
شامل فوم ضدعفونی کننده دست، محلول دهان شویه، محلول ضد 
اسپری ضد عفونی کننده سطوح و  میوه و سبزیجات،  عفونی کننده 
محلول ضدعفونی کننده جانشین الکل برا ی تزریقات، که از تولیدات 

شرکت دارویی کیمیافام می باشند، اهدا می شد.

کارگاه های آموزشی
یکی از مهمترین نوآوری ها در این نمایشگاه برگزاری کارگاه های 
آموزشی برای ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات مرغداران، داروخانه داران 

و دیگر عالقمندان،  با موضوعات چهار گانه زیر بود:
- راهنمای انتخاب آگاهانه دارو و عوامل موثر بر کیفیت آن.

- آماده سازی سالن و ضد عفونی قبل از ورود جوجه و در طول 
دوره تولید.

دارویی  گروه  محصوالت  با  گوشتی  مرغ  پرورش  دوره  یک   -
کیمیافام.

- نکات علمی و کاربردی در تغذیه طیور.
این کارگاه ها در کالس هایی مجزا و مجهز و هرکدام روزانه در 
6 نوبت برگزار می گردید و بازدیدکنندگان می توانستند با ارائه کارت 
ها  کالس  این  از  کیمیافام،  اختصاصی  سالن  ویژه  صادره  شناسایی 
متوسط  بطور  روزانه  نمایشگاه،  برگزاری  ایام  در طی  نمایند.  استفاده 
250 الی 300 نفر و در مجموع متجاوز از یکهزار نفر در این کارگاه ها 

ش
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حضوری پر تراکم
 و 

متفاوت تر از هميشه

آزمایشگاه کيميا تست فام:
آزمایشگاه همکار و معتمد

آمــوزش  و  درمــــان  بهــداشت  وزارت   -
پزشکی)سازمان غذا و دارو(
- سازمان دامپزشکی کشور

- سازمان حفاظت محيط زیست کشور
- موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتی کشور

ابتکار در ارائه خدماتی جدید:
جلسات  برگزاری  جهت  دانشگاه  اساتيد  حضور 

پرسش و پاسخ مراجعه کنندگان
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شرکت نمودند. شرکت کنندگان در کارگاه ها عالوه بر بهره آموزشی 
در  توانســـتند  مـی  ها،  دوره  این  در  شـرکت  گواهـــی  دریافت  و 
قـرعه کشی هایی با جوایز نفیس که بعـد از هر کارگـــاه برگـــزار 
می شد نیز شرکت نمایند. الزم به ذکر است در بازدیدهایی که مدیران 
سازمان دامپزشکی، بخصوص مدیران دارویی از این قسمت داشتند و 
در جریان جزئیات محتویات دروس و چگــونگی اجرای این دوره ها 
بسیار مورد  دارویی کیمیافام  ابتکار گروه  و  نوآوری  این  قرار گرفتند، 

توجه ایشان قرار گرفت.
عالوه بر اجـــرای کارگــــاه های آموزشی در کالس ها، با توجه 
به کثرت افراد عالقمند به مبحث اصول علمی و کاربردی تغذیه طیور، 
در  که  تغذیه  متخصص  و  دانشگاه  ممتاز  استاد  سمیعی  دکتر  آقای 
داشته  کیمیافام حضور  اختصاصی  سالن  در  نمایشگاه  برگزاری  طول 
کارگاه  چندین  بودند،  مراجعین  مشکالت  و  سئواالت  پاسخگوی  و 
آموزشی را در جایگاه اجرای برنامه های زنده و با حضور عالقمندان 

بسیار بیشتری  برگزار نمودند.

پاسخگویی و مشاوره با اساتید
با دعوت از اساتید متخصص بیماری های طیور و دام های بزرگ، 
تغذیه و فارماکولوژی، در مجاورت کارگاه های آموزشی، پاویونی جهت 
نظر  در  اساتید  این  با  اختصاصی  مشاوره  و  پاسخ  و  پرسش  مالقات، 
گرفته شده بود که بسیار مورد استقبال کلیه بازدیدکنندگان از صنوف 

مختلف قرار گرفت.

دیدارها و مذاکرات 
صمیمانه  روحیه  با  نیز  کیمیافام  دارویی  گروه  مدیریت  مجموعه 
نظارت  و  مدیریت  ضمن  اختصاصی،  پاویونی  در  خود،  تکلف  بی  و 
پایه  بلند  مقامات  پذیرای  نمایشگاه،  مجریان  های  فعالیت  تمامی  بر 
سازمان دامپزشکی، جهاد کشاورزی و کلیه بازدیدکنندگان عالقمند و 

متقاضیان دیدار و مذاکره بودند.

ایستگاه های اینترنت
همگام با تالش برای استفاده از تکنولوژی های جدید و پیشرفته 
در کلیه بخش های سالن اختصاصی گروه دارویی کیمیافام، از دیگر 
هایی  ایستگاه  اختصاص  نمایشگاه،  این  در  شده  ارائه  نوین  خدمات 

جهت استفاده نامحدود و رایگان اینترنت برای بازدیدکنندگان بود.

اجـــرای  اعــــیاد،  بزرگــداشت  های  برنـــامه 
موسیقی زنده و قرعه کشی ها

شدۀ  تعیین  قبل  از  اهداف  به  نیل  جهت  تمهیدات  کلیه  کنار  در 
حضور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور تهران از قبیل اطالع رسانی 
جمع  و  در صنعت  شاغل  افراد  و  مشتریان  با  ارتباط صمیمانه  فعال، 
در  نگر  جزء  و  جامع  دقیق،  های  ریزی  برنامه  جهت  نظرات  آوری 
تمام سطوح و زیربخش های گروه دارویی کیمیافام و ابتکار و نوآوری 
ویژه در برگزاری کارگاه های آموزشی، اقدام های دیگری جهت تنوع 
روحیه و تشویق بازدیدکنندگان انجام گرفت. از آن جمله با توجه به 
تقارن برگزاری نمایشگاه با ایام مبارک عید سعید غدیر خم، برگزاری 
مراسم مولودی خوانی و مدیحه موالی متقیان حضرت علی(ع)، اجرا 
های متنوع موسیقی زنده، اجرای برنامه های سرگرم کننده و قرعه 
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کشی ها توسط مجریان محبوب و توانمند صدا و سیما بود. در این 
در  کنندگان  برای شرکت  متوالی  های  قرعه کشی  بر  ارتباط عالوه 
کارگاه های آموزشی، روزانه قرعه کشی های دیگری با هدایای نفیس 
از قبیل سفر های زیارتی به مشهد مقدس، سفرهای تفریحی به جزیره 

زیبای کیش و کارت های هدیه خرید نیز انجام می گرفت.

پذیرایی
کنندگان  بازدید  رفاه  جهت  نمایشگاه  برگزاری  ساعات  طول  در 
همواره پذیرایی سبک با چای و شیرینی برقرار بود. همچنین با برنامه 
ریزی ویژه و اختصاصی همه روزه از ساعت 12 الی 15 برای صرف 
بازدیدکنندگان محترم و حاضرین در سالن اختصاصی  از کلیه  ناهار، 

گروه دارویی کیمیافام، با غذای گرم، پذیرایی بعمل می آمد.
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گردآوری و تدوین :دکتر برزو نوربخش
) عضو بخش علمی کیمیا پخش فام(
NORBAKHSH@kimiafaamgroup.com

 )B. Complex( ویتـامیـن هــای گروه ب
و نقش آنها در تغذیه طیور) قسمت اول(

مقدمه:
صدها سال است که ارتباط برخی بیماری ها با یک جیره غذایی خاص شناخته شده است. با این حال تنها در سال های 
اولیه قرن بیستم تشخیص داده شد که ترکیبات خاصی که در حال حاضر به عنوان ویتامین ها شناخته می شوند، می توانند 
از این اثرات در انسان و حیوانات جلوگیری نمایند . ویتامین ها ترکیبات آلی هستند که جهت  حمایت از رشد و تکامل و 
بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی به مقدار کم در جیره غذایی مورد نیاز هستند. جدول زیر خالصه ای از ارتباط برخی 

ویتامین ها را با مشکالت خاصی که ممکن است در طیور مشاهده گردد، نشان می دهد. 

2 
 

 

 ويتامين هاي محلول در آب ويتامين هاي محلول در چربي

ويتامين  مشكالت
K

ويتامين 
E

ويتامين
D3

ويتامين 
A

ويتامين 
B12

ويتامين 
B6

ويتامين
B2

پانتوتنيك 
 اسيد

 نياسين
اسيد 
 فوليك

 بيوتين

     + -   + - + - + - 
 پروزيس

 (انحراف و خميدگي پاها)
 ريكتز (نرمي استخوان)+++   
 فلجي انگشتان پا+   

 ++
 آنسفالوماالسي

 (نرم شدگي مغز)
 ديستروفي عضالني+ 

 +Exudative diathesis 
(تراوش آب در زيرپوست)

 + +
درماتيت/پوست فلس 

 مانند
 جراحات دهان+ + 

 التهاب ملتحمه+++ 
 كم خوني+ + 

 سندروم كبد وكليه چرب+ 
 كبد چرب+ 

 خونريزي بيش از حد++ 
 رشد ضعيف پر+ + 

 پر ريزي+ 
 مشكالت جوجه در آوري+ - ++ ++ ++ - + + 

 جنين با پرهاي چماقي+   

                           

 از تمامي ويتامين ها ، به خوبي باالنس شده در مرغداري هاي مدرنبايد تاكيد شود كه جيره هاي طيور
 مشكالت حاد در ارتباط با كمبود ها به ندرت اتفاق مي افتد. با اين حال مواردي از كمبودها مي  بوده وبرخوردار

 RUMA )Responsible Useائتالف  تواند رخ دهد كه اثرات آنها ممكن است به سختي شناسايي گردند.

of Medicine in Agriculture (اخيرا اهميت تغذيه مطلوب در   = استفاده ي مسئوالنه داروها در كشاورزي
 طيور مبتال به طيف وسيعي از  دركاهش نياز به استفاده از آنتي بيوتيكها در طيور را مشخص كرده است.

 از مكمل هاي اضافي بهره مند گردند: الزم است ر،  به دليل عوامل زي،بيماريها

.در روده آسيب ديده جذب ويتامينها كاهش مي يابد-
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وی به  مدرن  مرغداری های  در  تاکید شود که جیره های طیور  باید 
خوبی باالنس شده، از تمامی ویتامین ها برخوردار بوده و مشکالت 
حاد در ارتباط با کمبود ها به ندرت اتفاق می افتد. با این حال مواردی 
اثرات آنها ممکن است به سختی  از کمبودها می تواند رخ دهد که 
 RUMA (Responsible Use of ائتالف  گردند.  شناسایی 
داروها  استفاده ی مسئوالنه   =  Medicine in Agriculture
در کشاورزی) اخیرا اهمیت تغذیه مطلوب در کاهش نیاز به استفاده از 
آنتی بیوتیکها در طیور را مشخص کرده است. در طیور مبتال به طیف 
از مکمل های  زیر، الزم است  دلیل عوامل  به  بیماریها،   از  وسیعی 

اضافی بهره مند گردند:
- در روده آسیب دیده جذب ویتامینها کاهش می یابد.

- بدلیل مکانیسم جبرانی، آسیب به هر بافتی می تواند نیاز ها را 
افزایش دهد.

- فعال شدن مکانیسمهای پاسخ ایمنی، ممکن است احتیاجات را 
افزایش دهد.

را  ویتامینها  نمودن  متابولیزه  و  ذخیره  تواند  می  کبد  به  آسیب   -
کاهش دهد.

- در زمان بیماری ها که نیاز به ویتامین ها در حال افزایش است، 
کاهش  موجب  بیماری،  علت  به  خوراک  مصرف  به  تمایل  کاهش 

دریافت ویتامین ها می شود.
B.Complex نام     به  (که  آب  در  محلول  های  ویتامین 

گونه  هر  بنابراین  شوند،  نمی  ذخیره  بدن  در  شوند)  می  نامیده  هم 

کمبودسریعا" اثرات خود را نشان می دهد. ویتامین های محلول در 
بنابراین  شود،  می  ذخیره  کبد  در  معموال   (K و   A، D، E) چربی 

مصرف مداوم و روزانه اهمیت کمتری دارد.
ویتامینی محلول در آب، روش مناسب و  از مکمل های  استفاده 

موثر بهبود جذب ویتامینها در زمان افزایش نیاز هستند. 
چه چــیزهایی در یک محصـــول مولتی ویتامین محلول در آب 

مهم است؟

1 - انواع و مقدار ویتامین های موجود 
به جز زمانی که بیماری کمبود یک ویتامین خاص تشخیص داده 
می شود، بهتر است طیف گسترده ای از ویتامین ها با مقادیر مناسب، 
جهت نیاز طبیعی درنظر گرفته و تامین شود. محصوالت موجود در 
بازار از نظر قیمت و البته انواع و مقدار ویتامین های موجود در آن با 
این توصیه های مختلف برای مقدار،  بر  هم متفاوت هستند. عالوه 
روش مصرف و میزان رقیق سازی (میزان استفاده در مقدار مساوی 

آب)، مقایسه مستقیم محصوالت را تا حدی دشوار می سازد. 
2 – مواد پایه و فرمول

از پودر حل می شوند. مواد پایه ای که  محصوالت مایع آسان تر 

امکان رشد جلبک ها و یا باکتری ها را در سیستم فراهم می کنند بهتر 
فرمول  میکروبی،  رشد  موضوع  بر  عالوه  شود.  اجتناب  آنها  از  است 
بندی  نادرست مواد تشکیل دهنده می تواند احتمال انســداد خروجـی 
آبخوری ها را افزایش داده و تصادفًا باعث نشت آب در سالن پرورش 
قانونی  بندی های  باید صالحیت و درجه  فرمول  اجزای  گردد. همه 

جهت استفاده در غذا را داشته باشند.

3 – تولید کننده /  تامین کننده 
با استاندارد باالیی تولید شده و به آسانی در سیستم  آیا محصول 
های آبخوری مختلف قابل استفاده است؟ آیا در زمان نیاز به راحتی 

در دسترس است؟
4 – بسته بندی 

آیا بسته های مهر و موم شده، وکیوم و دراندازه مناسب در دسترس 
سازی  ذخیره  در  اکسیداسیون  برابر  در  ها  ویتامین  از  برخی  است؟ 
طوالنی مدت، حساس هستند. اندازه بسته ها طوری انتخاب شود که 

بیشتر از دو بار در یک روز، باز نشود . 
و سرانجام 

جهت درمان یک بیماری خاص، هیچ مکمل مولتی ویتامین را نمی 
توان توصیه نمود، مگر اینکه دکتر دامپزشک آن را تایید نماید . 

ویتامین B1  یا تیامین :
التهاب  یا    polyneuritis) نوروز  ُپلی  به عنوان  تیامین  کمبود 

چندین عصب مختلف) شناخته می شود. 
کمبود تیامین در هر سنی از طیور و در سراسر جهان رخ می دهد. 
طیور،  غذایی  جیره  در  آمپرولیوم  از  زیاد  استفاده  اثر  در  کمبود  این 

خوراک کپک زده و یا چربی تند شده (اکسید شده) ایجاد می گردد. 
ویتامین B1 برای تشکیل کوآنزیم های موثر در عملکرد صحیح 
سیستم عصبی مورد نیاز است. کمبود این ویتامین در تمام گونه های 
پرندگان مشاهده می شود و 3 هفته طول می کشد تا اثرات کمبود 
مشخص گردد. ُپلی نوروز در پرندگان نشان دهنده مراحل بعد از کمبود 
متابولیسم  واسطه های   به علت ساخته شدن  احتماال  و  بوده  تیامین 
از آنجا که تأمین فوری انرژی مغز  کربوهیدرات ها، ایجاد می شود. 
از گلوکز، وابسته به واکنش های بیوشیمیایی است که تیامین نیز در 
بیحالی و لرزش و رعشه ی  اولیه کمبود،  آن دخالت دارد، در مراحل 
سر ممکن است مورد توجه قرار گیرد. در پرندگان تغذیه شده با جیره 
غذایی که  کمبود تیامین دارد کاهش قابل توجه اشتها دیده می شود. 
پرندگان نیز مستعد ابتال به مشکالت عصبی و عضالنی و در نتیجه 
اختالل در هضم غذا، ضعف عمومی، ستاره نگری ، و تشنج های مکرر 
هستند. در پرندگان بالغ، حدود 3 هفته پس از تغذیه با جیره غذایی که 
ادامه کمبود  با  ُپلی نوروز دیده شود.  تیامین دارد، ممکن است  کمبود 
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تیامین، ممکن است پرندگان بر روی پاهایی که خم شده نشسته و 
نگری  به شکل ستاره  قدامی گردن  فلج عضله  به علت  آنها  گردن 
برگردد. بالفاصله بعد از این مرحله، مرغ، توانایی نشستن و ایستادن را 
از دست داده و بر زمین سرنگون می شود، در این حالت ممکن است 
به کاهش دمای  تواند  تیامین می  باشد. کمبود  سر هنوز جمع شده 
بدن و تعداد تنفس نیز منجر شود، استحاله بیضه ایجاد شود و قلب 
ممکن است آتروفی خفیفی را نشان دهد. پرندگانی که جیره غذایی 
خود  از  شدید  اشتهایی  بی  سرعت  به  کنند  می  مصرف  تیامین  کم 
نشان می دهند. همه آنها اشتیاق به غذا خوردن را از دست می دهند 
مگر اینکه تیامین داده شود. در صورت کمبود شدید، تیامین باید به 
صورت تغذیه اجباری و یا به شکل تزریقی استفاده گردد تا جوجه ها 
را وادار به شروع مجدد غذا خــوردن نماید. کمبود تیامین زمانی که 
در جیره های غذایی از منــــــابع دریایی (پودر ماهی) اســـتفاده 
 (thiaminase) می شود شایع است، زیرا آنها حاوی آنزیم تیامیناز
هستند. در چنین شرایطی اضافه کردن تیامین اضافی ممکن است بی 
اثر باشد. کمبود تیامین بوسیله مکمل های تیامین با دوز 4 میلی گرم 

در هر کیلوگرم خوراک، جلوگیری می شود.

نحوه سرایت: 
کمبود ویتامین B1 (تیامین) و یا مازاد آن می تواند توسط غذای 
کپک زده و یا چربی تند شده بر اثر اکسیداسیون، ایجاد شود. تیامین 
یک  که  شود  می  تبدیل  پیروفسفات  تیامین  فعاِل  فرم  به  بدن  در 
کوفاکتور مهم در واکنشهای دکربوکسیالسیون اکسیداتیو و متابولیسم 

کربوهیدراتها است.

اثرات کمبود ویتامینB1  )تیامین(:
رفتن  راه  و  پا  ضعف  ژولیده،  پرهای  اشتهایی،  بی  عصبانیت، 
ناپایدار(تلوتلوخوردن) می تواند رخ دهد. فلج (تشنج با جمع شدن سر) 
به نام ُپلی نوروز و ستاره نگری (کشیده شدن سر به عقب به دلیل 
فلج عضالت قدامی گردن) می تواند در پرندگان جوان دیده شود. در 
پرندگان بالغ ممکن است آبی شدن تاج، کاهش تعداد تنفس و پایین 

آمدن حرارت بدن، بروز نماید.

جراحات پس از مرگ: 
بزرگ شدن (هیپرتروفی) غشاء و بافت غدد آدرنال (به علت تجمع 
ها  روده  و  معده  های  دیواره  غدد جنسی،  (آتروفی)  استحاله  و  ادم) 

دیده می شود.

تشخیص کمبود ویتامینB1  )تیامین(:
عالئم بالینی و مطالعه آسیب شناسی بافتهای بیمار (هیستوپاتولوژی) 
در  لیبرکون  غدد  یا  کریپتها  میکروسکوپی،  لحاظ   از  هستند.  مفید 
دئودنوم متسع می شوند. تغییرات در سلول های برون ریز لوزالمعده 

با ظاهر شدن واکوئل های سیتوپالسمی و تشکیل اجسام هیالین.
کمبود ویتامینB1  (تیامین)، شبیه به  آنسفالوماالسی طیور، کمبود 

ویتامینE  و بیماری نیوکاسل است.

درمان و کنترل کمبود ویتامین B1 )تیامین(:
پیشگیری:  

به  ها  ویتامین  از  درست  استفاده  و  طیور  خوراک  کیفی  کنترل 

پیشگیری کمک می کند . 

درمان: 
اصالح میزان ویتامینB1  در خوراک. از آنجائیکه میزان ویتامین  
اضافه  به  نیازی  است،  برخوردار  باالیی  از سطح  اغلب غالت  B1در 
ضد  داروی  مصرف  قطع  نیست.  خوراک  در  ویتامین  این  نمودن 
باند شود در رفع عالئم  تیامین  با  آمپرولیوم که می تواند  کوکسیدیوز 

کمبود موثر است. 

ویتامین B2  یا ریبوفالوین :
 Curled) "کمبود ریبوفالوین با عنوان "فلجی پنجه ی پیچ خورده

toe paralysis) هم شناخته می شود. 
کمبود ریبوفالوین در هر سنی از طیور و در سراسر جهان رخ می 
دهد. این کمبود زمانی اتفاق می افتد که میزان ویتامینB2  در خوراک 
کم است. اغلب غالت کمبود ویتامینB2  دارند و برای رفع این کمبود 
باید ویتامینB2  به خوراک اضافه گردد. اپیتلیوم و غالف میلین برخی 
از اعصاب اصلی هدف عمده کمبود ریبوفالوین هستند ولی بسیاری 
از بافتهای دیگر نیز ممکن است تحت تاثیر کمبود ریبوفالوین قرار 
تغییرات در عصب سیاتیک موجب فلجی پنجه ی پیچ خورده  گیرند. 
می  رشد  حال  در  های  جوجه  در   (Curled toe paralysis)
اثر گذاشته و تخم مرغ  بر تولید تخم مرغ  گردد. کمبود ریبوفالوین 
با جیره غذایی  ها  نمی شوند. هنگامی که جوجه  َهچ  تولیدی،  های 

کمبود ریبوفالوین تغذیه می شوند، اشتها نسبتا خوب است، اما رشد 
بین  اسهال  و  شوند  می  الغر  و  ضعیف  گرفته،  آهستگی صورت  به 
مجبور  که  زمانی  تا  ها  جوجه  دهد.  می  رخ  دوم  و  اول  های  هفته 
بر روی  و  بال  با کمک  دراین حال  ندارند،  به حرکت  تمایلی  نشوند 
مفصل خرگوشی راه می روند. ماهیچه های پا تحلیل رفته و پوست 
خشک و خشن است. عالمت مشخصه کمبود ریبوفالوین بزرگ شدن 
روی عصب  بر  که  است  بازویی  و  سیاتیک  عصبی  مشخص غالف 
سیاتیک معموال اثر بیشتری دارد. بررسی هیستولوژیک اعصاب آسیب 
دیده تغییرات دژنراتیو در غالف میلین را نشان می دهد که در مراحل 

پیشرفته موجب فشار به عصب می شود.
 ازعالئم کمبود ریبوفالوین در مرغان بالغ کاهش تولید تخم مرغ، 
آن  چربی  مقدار  و  کبد  اندازه  افزایش  و  جنینی  میر  و  مرگ  افزایش 
ریبوفالوین،  کمبود  پایه  بر  ای  جیره  با  تغذیه  هفته   2 از  است. پس 
جوجه درآوری کاهش می یابد و پس از رفع کمبود ریبوفالوین جوجه 
درآوری به حد طبیعی خود باز می گردد. جنین های مبتال با رشد کم، 
سیستم  هستند.  چماقی  پرهای  و  کرک  دارای  مشخصًا  و  کوتاه  قد 
عصبی این جنین ها تغییرات دژنراتیوی را مشابه جوجه های با کمبود 

ریبوفالوین، نشان می دهند. 
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عالئم کمبود ریبوفالوین در جنین برای اولین بار در 10 روز پس از 
انکوباسیون مشاهده می شود، زمانی که جنین هیپوگلیسمیک (کاهش 
اسیدهای  اکسیداسیون  از  حاصل  واسطه ای  مواد  و  شده  خون)  قند 
چرب تجمع می یابد. به نظر می رسد اختالل در اکسیداسیون اسید 
چرب تأثیر خطرناکی بر رشد جنین دارد، هرچند که آنزیم های وابسته 
به فالوین نیز با کمبود ریبوفالوین کاهش می یابند. در برخی موارد 
صفتی در کروموزوم های غیر جنسی مانع تشکیل پروتئینی می گردد 
می  انتقال  مرغ  تخم  داخل  به  را  آن  ریبوفالوین،  به  اتصال  با  که 
شرایط  بالغ  پرندگان  رسد  می  نظر  به  که  زمانی  حال  این  در  دهد. 
از  به مقدار ریبوفالوین جیره،  طبیعی دارند، تخم مرغ ها بدون توجه 
تخم  آلبومین  نیستند.  قبول  قابل  آوری  در  جوجـه  قابلیــت  لـحاظ 
مرغ هایی که دچار کمبود ریبوفالوین می شوند رنگ خود را از دست 
می دهند. در واقع، میزان رنگ آلبومین معیاری برای ارزیابی وضعیت 
ریبوفالوین  پرندگان است. جوجه هایی که در جیره آنها کمبود جزیی 
ریبوفالوین است ممکن است خودبخود بهبود یابند که نشاندهنده این 
است که احتیاجات با افزایش سن سریعا" کاهش می یابد. یک دوز 
ریبوفالوین جوجه ها کافی  برای درمان کمبود  باید  100 میکروگرم 
باشد و به دنبال آن افزودن مقدار کافی ریبوفالوین در جیره غذایی. با 
این حال، هنگامی که بدشکلی فلجی پنجه پیچ خورده، طوالنی مدت 
گردد، آسیب های جبران ناپذیری در عصب سیاتیک رخ داده و تجویز 

ریبوفالوین دیگر خاصیت درمانی نخواهدداشت.
کیلوگرم   / ریبوفالوین  گرم  میلی   10 تا  غذایی  های  جیره  اغلب 
دارند. درمان می تواند 2 ُدز 100 میکرو گرمی برای جوجه ها یا پولتها 

به همراه میزان کافی ریبوفالوین در خوراک باشد .
 

عوامل کمبود ویتامینB2  )ریبوفالوین(: 
ویتامین B2 کوفاکتور بسیاری از سیستمهای آنزیمی است. بسیاری 
از آنها با کاهش واکنش های اکسیداسیون مربوط به تنفس سلول، در 

ارتباط هستند .

 نحوه سرایت:
باید  این  بنابر  هستند،  مواجه    B2 ویتامین  کمبود  با  غالت  اکثر 

پرمیکس ویتامین B1 اضافه شود. 

اثرات کمبود ویتامینB2  )ریبوفالوین(:
پرندگان جوان  در  پیچ خورده، رشد کم، ضعف و الغری  پنجه ی 
مشاهده می شود. عضالت پا تحلیل رفته و شل و ول هستند. پوست 
خشک و خشن است. در پرندگان بالغ کاهش تولید تخم مرغ و ضعف 
جوجه درآوری می تواند رخ دهد. جنین های مرده دارای کرک پرهای 
چماقی هستند. پولتها درماتیت شدید پا و ساق پا را داشته و گوشه های 

دهان پوسته می باشد.

جراحات پس از مرگ :
بزرگ شدن عصب سیاتیک و بازو، در پرندگان جوان عضالت پا 
بزرگ  چرب  کبد  بالغ  های  پرنده  هستند.  ول  و  و شل  رفته  تحلیل 

دارند . 

تشخیص کمبود ویتامینB2  )ریبوفالوین(:
جراحــات پس از مرگ (پنجـــه ی پیچ خورده) نشــــانه ویژه ی 

کمبود B2 است. 
زیرا  شود  می  اشتباه   (MD) مارک  بیماری  با    B2 کمبود 
شناسی  بافت  نظر  از  شوند.  می  بزرگ  محیطی  اعصاب  هردو  در 
مارک،  در  و  ادماتوز  اعصاب   ،B2 کمبود  در   ،(Histologically)

حاوی لمفوسیت هستند.

درمان و کنترل کمبود ویتامینB2  )ریبوفالوین(:
پیشگیری  

کنترل کیفیت خوراک (جیره غذایی طیور).
درمان 

افزایش ویتامینB2  در جیره غذایی طیور. 
ویتامینB2  جــــهت عملــــکرد صحــــیح سیستــم اعصاب 

محیطی مورد نیاز است . 

یا  اسید  نیکوتیـــنیک  یا  )نیاسیــــن    B3 ویتامین 
 :)PP ویتامین

اتفاق می  از طیور  نیاسین در سراسر جهان و در هر سنی  کمبود 
افتد. کمبود این ویتامین در اثر کمبود آن در جیره غذایی رخ می دهد. 
شواهد قابل توجهی وجود دارد که طیور به خصوص جوجه و جنین 
نیاسین هستند، ولیکن میزان آن جهت رشد  به سنتز  قادر  بوقلمون، 
مطلوب بسیار کم است. ادعا شده است که کمبود نیاسین در جوجه ها 
داشته  وجود  تریپتوفان  کمبود  آن  از  قبل  که  این  مگر  نمی دهد،  رخ 

باشد. 
کمبود نیاسین، با اختالالت متابولیک شدید در پوست و اندامهای 
دادن  دست  از  معموال  ها   نشانه  اولین  شود.  می  مشخص  گوارشی 
تاثیر  مورد  در  است.  اسهال  و  عمومی،  رشد، ضعف  در  تأخیر  اشتها، 
مکمل های نیاسین درپاسخ جوجه های گوشتی از نظر رشد و مصرف 
خوراک، شواهد متناقض است. با این حال، نیاز جوجه ها به نیاسین 
به وضوح ثابت شده است. کمبود نیاسین  موجب بزرگ شدن مفصل 
و  پر،  رشد  ضعف  گیری،  زمین   ،(tibiotarsal) مچ  و  نی  درشت 
درماتیت در سر و پاها است. کمبود نیاسین در جوجه ها نیز می تواند 
منجر به بیماری "زبان سیاه" گردد. در این بیماری در حدود سن 2 
هفتگی، زبان، حفره دهان و مری ملتهب می شوند. کمبود نیاسین در 
تولید تخم  از دست دادن وزن بدن، کاهش  به  تواند منجر  مرغ می 
اردک،  بوقلمون،  گردد.  درآوری  جوجه  در  توجه  قابل  و ضعف  مرغ، 
نیاسین  به کمبود  بیشتر  (طیور)  ها  به جوجه  نسبت  غازها  و  قرقاول 
مبتال می گردند. ظاهراً نیاز بیشتر به علت ناکارآمدی تبدیل تریپتوفان 
زمین  نیاسین،  کمبود  در  ها  بوقلمون  و  ها  اردک  است.  نیاسین  به 
گیرشدن و بزرگ شدن مفصل زانو را نشان می دهند. تفاوت اصلی 
این  نیاسین و پروزیس در کمبود منگنز و کولین،  پا در کمبود  ساق 
است که با کمبود تاندون آشیل به ندرت ازکندیل لغزش پیدا می کند.

با جیره غذایی حاوی30  نیاسین در جوجه ها ممکن است  کمبود 
حال،  این  با  گردد،  پیشگیری  بیشتر  یا  نیاسین  میلی گرم/کیلوگرم 
بسیاری از متخصصان تغذیه 2 تا 2/5 برابر آن را توصیه می کنند. حد 
مجاز 55 تا 70 میلی گرم/کیلوگرم از خوراک برای اردک ها، غازها و 
بوقلمون ها کافی نظر می رسد. نیاسین کافی باید در جیره های طیور 

ارائه شود به نحوی که الزم نباشد آن را از تریپتوفان سنتز نمایند . 
 

 عوامل بروز کمبود نیاسین :
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نیکوتینیک اسید یا نیاسین یک ترکیب ویتامینی از دو کوآنزیم مهم 
(NAD و NADP) است . این آنزیمها در متابولیسم کربوهیدارتها، 
پروتئین ها و چربی ها نقش داشته و در واکنشهای متابولیکی که با 
تولید انرژی همراه است اهمیت دارند. تمامی انواع پرندگان، جوان و 

بالغ به کمبود این ویتامین حساس هستند. 

نحوه سرایت:
کمبود نیاسین در جیره غذایی طیور

اثرات کمبود نیاسین :
لنگش  و  بدن  وزن  عالئم شامل کاهش مصرف خوراک، کاهش 
آوری  در  جوجه  کاهش  بالغ  پرندگان  در   . است  جوان  پرندگان  در 
و  اسهال  دهان،  التهاب  افتد.  اتفاق  تواند  می   (Hatchability)

کاهش پَردرآوری نیز ممکن است اتفاق افتد. 

جراحات پس از مرگ :
پروزیس  بیماری  به  شبیه  پا  شدن  وخم  زانو  مفصل  شدن  بزرگ 
(Perosis)، هرچندکه تاندون به ندرت از کندیل لغزش پیدا می کند 

مانند آنچه در بیماری پروزیس است . 

تشخیص کمبود نیاسین:
آنالیز جیره و اندازه گیری نیاسین راه تشخیص است. 

درمان و کنترل کمبود نیاسین:
پیشگیری:

کنترل کیفی خوراک.

درمان:
حفظ سطح مناسب و مورد لزوم از نیاسین در خوراک.

ویتامین B5  )پانتوتنیک اسید یا دکسپانتول(:
کمبود پانتوتنیــک اسید در سراسر جـــهان و در هر سنی از طیور 

رخ می دهد . 

عوامل کمبود پانتوتنیک اسید :
تشکیل  در  که  است    Aکوآنزیم ترکیب  یک  اسید  پانتوتنیک 
اکسیداسیون  چرب،  اسیدهای  اکسیداسیون  و  سنتز  سیتریک،  اسید 
کتواسیدهای ناشی از ِدآمیناسیون اسیدهای آمینه، استیالسیون کولین 
کوآنزیم  پانتوتنیک  اسید  دارد.  نقش  دیگر  واکنشهای  از  بسیاری  و 
استیله  پذیر  برگشت  های  واکنش  از  بسیاری  در  که  است  مهمی 
کربوهیدرات، چربی، و متابولیسم اسید آمینه نقش دارد. عالئم کمبود 

مربوط به اختالل در متابولیسم عمومی طیور است.
قشر  عصبی،  سیستم  پانتوتنیک،  اسید  کمبود  اصلی  ضایعات 
به  منجر  است  ممکن  کمبود  گیرد.  می  بر  در  را  پوست  و  آدرنال، 
کاهش تولید تخم مرغ گردد، حال آنکه، کاهش قابل توجه در جوجه 
مرغ  تخم  تولید  ازکاهش  قبل  معموال   (Hatchability) درآوری 
اتفاق می افتد. جنین مرغ های مبتال به کمبود اسید پانتوتنیک می 
توانند خونریزی زیر جلدی و ادم شدید داشته باشند و اغلب مرگ و 
عالئم  ها  جوجه  در  افتد.  می  اتفاق  انکوباسیون  آخر  مراحل  در  میر 
اولیه شامل کاهش رشد و کاهش مصر ف خوراک است. رشد ضعیف 

پر، پرهای ژولیده و شکننده و درماتیت به سرعت گسترش می یابد. 
در گوشه منقار و زیر منقار معموال بدترین آسیب ها دیده می شود، 
این وضعیت در پاها نیز مورد توجه است. مشکالت پا اغلب منجر به 

عفونت باکتریایی می شود. 
و  یابد  می  کاهش  پانتوتنیک  اسید  کبدی  غلظت  کمبود،  در طی 
کبد آتروفی می شود. رشته های عصبی در طناب نخاعی ممکن است 
استحاله (دژنراسیون) میلین را نشان دهند. در کمبود اسید پانتوتنیک 
در جوجه ها، نکروز سلول های لنفاوی در بورس فابرسیوس و تیموس، 
پا  وضعیت  می گردد.  مشاهده  طحال  در  لنفوسیتی  کمبود  همراه  به 
از  تفریق  که  است  عالئمی  از  پرها  رشد  در  ضعف  و  ها  جوجه  در 
کمبود بیوتین را دشوار می نماید. در کمبود اسید پانتوتنیک، درماتیت پا 
معموال ابتدا بر روی انگشتان رخ می دهد، در مقابل، کمبود بیوتین در 
درجه اول بربالشتک پا تاثیر گذاشته و معموال شدیدتر است. در اردک 
ها  بجز عقب افتادن در رشد، عالئم معمول ذکر شده برای جوجه ها و 
بوقلمون دیده نمی شود، ولیکن مرگ و میر می تواند بسیار زیاد باشد. 
پانتوتنات  از مکمل های حاوی  کلسیم  اکثر جیره های طیور  در 
استفاده می شود. در جوجه های در حال رشد که با جیره های تجربی 
تغذیه شده اند، در دوره هایی، دچار یک بیماری "پوست فلس مانند" 
کلسیم  با  درمان  نیست.  شده  شناخته  آن  دقیق  علت  که  شوند  می 
پانتوتنات (2 گرم) و ریبوفالوین (0/5 گرم) در آب آشامیدنی (50 گالن 

[190لیتر]) برای چند روز در برخی از موارد موفق بوده است.

 نحوه سرایت:
کمبود در جیره و خوراک موجب بیماری می گردد. 

اثرات کمبود اسید پانتوتینیک:
درماتیت، پرهای شکسته، پروزیس، رشد ضعیف و مرگ و میر دیده 
، ضعف   (Sicca) یکدیگر  به  ها  پلک  چسبیدن  و  افتادن  شود.  می 

بینایی و کاهش جوجه درآوری می تواند مشهود باشد.

جراحات پس از مرگ:
جراحات چرکی در گوشه دهان ، اگزودا در پیش معده، هیپرتروفی 

کبد، آتروفی طحال و بزرگ شدن کلیه ها رخ می دهد. 
پروزیس به صورت بزرگ شدن مفاصل زانو ، خم شدن پا و لغزش 
تاندون دیده می شود. درشت نی ممکن است به سمت خارج کندیل 

بچرخد. 

تشخیص کمبود اسید پانتوتنیک:
برای تأیید تشتخیص آنالیز خوراک الزم می باشد . 

درمان و کنترل کمبود اسید پانتوتنیک:
پیشگیری 

کنترل کیفی خوراک.

درمان 
تنظیم سطح مواد مغذی در خوراک.
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گردآوری و تدوین : مریم تمسکنی زاهدی
کارشناس علوم و صنایع غذایی
)عضو بخش تحقیق و توسعه R&D کیمیا فام(
zahedy@kimiafaamgroup.com

اصـول ضــدعفــونی در صنـایع شیر و 
کارخانجات لبنی

هر  تولید  برای  می شود.  تولید  پستانداران  پستانی  غدد  در  شیر 
لیتر شیر باید حدود "800" تا "900" لیتر خون از غدد پستانی عبور 
اولیه  ماده  زیرا  است،  خون  شبیه  بسیار  عمومی  شیر  ترکیب  کند. 
برای ساختن شیر در بدن، خون می باشد. شاید به این دلیل شیر در 
بین فرهنگ و آداب و رسوم ملل مختلف جایگاه خاصی را به خود 
دو  خوردن  اسالمی،  شیر  آیین  در  مثال  برای  است،  داده  اختصاص 
نوزاد مختلف از یک مادر، بین آنها پیوند برادر-خواهر خواندگی ایجاد 
می کند یا در هندوستان هندوها گاو را حیوان مقدسی می دانند و شیر 
حاصله از این دام را نیز مقدس دانسته  همچنین هر هندی در روز 
ایران باستان نیز شیر از  لیوان شیر می نوشد. در  یک فنجان یا یک 
اهمیت زیادی برخوردار بوده و در هنگام پیشکش هدایای دولت های 
مختلف به شاهان ساسانی، در ابتدا جام  شیر را به عنوان مظهر پاکی 
و سالمت هدیه می کردند. به دلیل اهمیت مصرف شیر و نقش آن 
در سالمت جامعه، امروزه مصرف سرانه شیر را در کشورهای مختلف 
جهان به عنوان شاخص توسعه در نظر می گیرند. در پیشنهاد یک سبد 
غذایی سالم برای خانواده ها، همواره مصرف میوه، سبزیجات و لبنیات 
در کنار هم توصیه می گردد. مصرف لبنیات باعث حفظ سالمت بدن 
و پیشگیری از ابتال به بیماریهای گوناگون می شود. در این میان زنان 
به دلیل احتمال باالتر ابتال به بیماری پوکی استخوان باید مصرف شیر 
و سایر لبنیات را به صورت جدی تری در برنامه غذایی خود بگنجانند. 
چربی شیر عالوه بر انرژی زا بودن به دلیل وجود ویتامین محلول در 
چربی مانند "A"و "D" ارزش غذایی باالیی دارد. پروتئین های شیر، 
کازئین و پروتئین های آب پنیر هستند، در مراحل سوخت و ساز بدن، 
اسید آمینه های ضروری برای ساخت پروتئین های بدن را تولید می 
کنند. قند موجود در شیر الکتوز نام دارد. این ماده به وسیله آنزیم های 
خاصی در دستگاه گوارش تجزیه شده و به قندهای ساده تری تبدیل 
می شود. آنزیم تجزیه کننده الکتوز در ابتدای تولد و تا سنین کودکی 
بنا  از مردم  اما در عده ای  انسان ترشح می شود،  در سیستم گوارشی 
به  رو  بزرگسالی  و  آنزیم در جوانی  این  ناشناخته ای مقدار  به دالیل 
تجزیه  به  قادر  افراد  این  بدن  و  نمی شود  تولید  یا  و  گذاشته  نقصان 
قند شیر نبوده و در صورت نوشیدن شیر، با نفخ و اختالالت گوارشی 

مواجه خواهند شد. این افراد می توانند شیر را سرد، به مقدار کم و به 
دفعات متعدد بنوشند و یا از شیر بدون الکتوز و یا فرآورده های لبنی 

دیگر استفاده کنند.
 ،Aشیر حاوی ویتامین های مختلف می باشد که عبارتند از: ویتامین
 B12 ویتامین ،B6 تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، ویتامین ،D ویتامین
و پانتوتنات. الزم به ذکر است که جوشاندن شیر تاثیر مخربی بر روی 
از جوشاندن  االمکان  باید سعی شود حتی  لذا  دارد.  ویتامین های آن 
شیر خودداری کرده و از شیر پاستوریزه استفاده شود. در صنعت، شیر 
را برای پاستوریزه کردن تا دمای"75" درجه سانتی گراد به مدت "15" 
ثانیه حرارت می دهند. این دما تاثیر چندانی بر روی مواد مغذی شیر 
ندارد. شیر دارای مقادیر مختلفی از فسفات ها، منیزیم، روی، پتاسیم 

و کلسیم نیز می باشد.

آلودگی های شیر
 ( mastitis )عفونت داخل پستانی- 

-آلودگی سطح خارجی پستان
-آلودگی دستگاه های شیردوش و محیط دامداری
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از  ها  استرپتوکوک  و  ها  استافیلوکوک 
شوند.  مي  شیر  وارد  پستاني  عفونت  طریق 
شایع  عنوان  به  پستان  ورم  مزمن  بیماري 
باشد.  می  خام  شیر  کننده  آلوده  عامل  ترین 
در شرایط حاد، آلودگی شیر( به صورت وجود 
یا چرک  یا خروج عفونت  لخته هاي کوچک 
از پستان دام هنگام شیردوشي ) با چشم غیر 
بیشتر موارد  اما در  نیز مشخص است.  مسلح 
ممکن است با وجود آن که وضعیت پستان و 
ظاهر شیر سالم به نظر رسد، آلودگی میکروبی 

شیر باال باشد.
 آلودگی سطح خارجی پستان نیز می تواند 
گردد.  دوشش  هنگام  در  شیر  آلودگی  باعث 
نوع  این  باعث  که  عمده ای  باکتری های 
میکروکوکسی  انواع  از  می شوند  آلودگی 
می باشند.  هوازی  اسپورزای  باسیل های  و 
استفاده از محلول تیت گارد برای ضــدعفونی 

پســتان دام توصیه می گردد.
نیز  محیط  و  شیردوش  دستگاه  آلودگی 
از گاوهای  زا  بیماری  انتقال عوامل  بر  عالوه 
شیوع  باعث  سالم،  گاوهای  به  مریض 
می شوند.  شیر  آلودگی  و  پستانی  عفونت های 
قسمت های  در  است  ممکن  آلودگی  این 
لوله های  مانند  شیردوش  دستگاه  مختلف 
انتقال شیر و یا مخازن جمع آوری منتقل شود 
و چنانچه دستگاه خوب شستشو و ضدعفونی 
آلوده  را  آلودگی، شیر  کانون  عنوان  به  نشود، 
استفاده  این قسمت  در  برای ضدعفونی  کند. 

از نانوسیل D2 توصیه می گردد.

 دوشیدن شیر 
به  شیر  دوشیدن  طي  در  دستي:   ( الف   

دست  بودن  تمیز  سنتي  روش  با  خصوص 
تواند  مي  و  است  اهمیت  حایز  دوش  شیر 
ناقل بسیاري از میکروب ها به شیر خام باشد. 
دست  طریق  از  شده  انجام  بررسیهاي  طبق 
شیر دوش تا 45 میلیون باکتري مي تواند وارد 
جهت   F2 نانوسیل  از  استفاده  با  شود،  شیر 
باکتری  تعداد  توان  می  ها  دست  ضدعفونی 

ها را تا حد قابل قبول کاهش داد.
ب ) ماشین شیر دوشي: کم یا زیاد بودن 
ایجاد  باعث  تواند  سرعت مکش دستگاه مي 
نکته  این  به  توجه  شود.  دام  در  پستان  ورم 
الزم است که پس از دوشش هر گاو و قبل 
از اتصال مکنده ها به گاو دیگر حتمًا آن ها را 
ضدعفونی کرد. با توجه به این نکته که تعداد 
و  است  زیاد  دوشي  شیر  ابتداي  در  باکتریها 
یکي از راههاي نفوذ باکتري به داخل پستان 
بنابراین  است،  پستان  سر  مجاری  طریق  از 
جهت  دوشي  شیر  عمل  بار  هر  از  پس  باید 
نشستن  از  زمین،  با  دام  تماس  از  جلوگیري 
.برای  نمود  ممانعت  دقیقه   20 مدت  به  آن 
از  استفاده  شیردوش  ماشین  ضدعفونی 

نانوسیل D2 مناسب می باشد.

ظروف شیر دوشي 
 الف: ظروف شیر( بیدون ـ دبه ) باید کامال 
تمیز و ضدعفوني شده باشند. ظروفی که به 
روش معمولي تمیز شده باشند، تا 800 هزار 

باکتري به شیر اضافه مي نمایند. 
ب: ماشین شیر دوشي، مسیرها یا گیره ها، 
جار شیر دوشي و شیر سرد کن باید کامال با 

مواد ضد عفوني کننده ضدعفونی شود. 
برای ضد عفونی ظروف شیر، ماشین شیر 

مهم ترین باکتری های آلوده کننده که از طــــــــــــریق پستـــان وارد شــیر می شوند
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دوشی، مسیرها یا گیره ها، جار شیر دوشی و 
شیر سرد کن، استفاده از نانوسیل D2 توصیه 

می گردد. 
 

صاف کردن شیر 
روي  بر  صافي  یا  تنظیف  از  استفاده   
شیر  و   ( دبه  دوشي(  شیر  ظروف  ها،  بیدون 
باعث جلوگیري  زیادي  اندازه  تا  ها  سرد کن 
از نفوذ عواملي نظیر گرد و خاک، کاه و کلش 
گرم  مي شود. یک  شیر  داخل  به  و حشرات 
گرد و خاک تا 78 میلیون و یک مگس افتاده 
اضافه  شیر  در  باکتري  میلیون  دو  تا  شیر  در 

مي کند.

سرد کردن شیر 
پستان  از  خروج  زمان  در  شیر  دمای   
درحدود 38-37 درجه سانتیگراد است اگر این 
شیر با همین دما به مدت کوتاهی باقی بماند 
به سرعت باکتریهای موجود درآن تکثیر یافته 
و الکتوز شیر تبدیل به اسید الکتیک و شیر به 
سرعت ترش می گردد که غیر قابل استفاده 
جهت  بنابراین  باشد،  می  شدن  پاستوریزه  و 
تازه  شیر  میکروبی  بار  افزایش  از  جلوگیری 
دوشیده شده باید تا 30 دقیقه پس از دوشش 
شیر  های  دستگاه  از  استفاده  با  را  آن  دمای 
سانتیگراد  درجه   4 تا  کولر  پلت  و  کن  سرد 

سرد گردد. 
در طي  شیر  دماي  که  است  ذکر  به  الزم 
سرد کردن نباید به زیر صفر درجه برسد. زیرا  
کاهش  و  شیر  شدن  فاز  دو  سبب  عمل  این 
کیفیت آن مي شود. تاخیر در سرد کردن شیر 
ها  کن  سرد  شیر  مناسب  شستشوي  عدم  و 

بار میکروبي شیر مي گردد.  باال رفتن  باعث 
نگهداري شیر سرد شده به مدت زیاد و تاخیر 
به کارخانه( حداکثر 24 ساعت  ارسال آن  در 
)، نیز سبب رشد میکروب هاي سرما دوست 
در شیر مي شود. این باکتري ها باعث ترشح 
مي  شیر  در  حرارت  به  مقاوم  هاي  آنزیم 
پاستوریزه  فساد محصوالت  به  قادر  و  گردند 

و استریلیزه مي باشند.

تانکرهاي حمل شیر 
 تانکرهاي حمل شیر نقش بسزایي در باال 
رفتن بار میکروبي شیر دارند. در بررسي هایي 
که انجام شده تعداد باکتریها پس از ورود به 
شود.  مي  برابر   20 حدود  شیر  حمل  تانکر 
پس  تانکرها  ضدعفونی  و  شستشو  بنابراین 
مي  نظر  به  ضروري  شیر  تخلیه  بار  هر  از 
رسد. در فصل تابستان، در صورت شستشو و 
ضدعفونی ناقص، امکان تخم ریزي مگس ها 
وجود دارد. عدم تخلیه به موقع شیر خام( بیش 
از 24 ساعت ) عالوه بر اینکه سبب کاهش 
بار  رفتن  باال  باعث  شود  مي  شیر  کیفیت 
میکروبي شیر نیز مي گردد. برای ضد عفونی 
 D2 تانکرهای حمل شیر استفاده از نانوسیل

پیشنهاد می گردد.

آب مورد استفاده در دامداریها 
لوازم  و  آبي که جهت شستشوي ظروف   
مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد در صورت 
آلوده بودن، باعث باال رفتن بار میکروبي شیر 
مي شود. میکروب هاي موجود در آب هاي 
آلوده، غالبَا باعث غلیظ و چسبناک شدن شیر 
سالمونال،  نظیر  باکتریهایي  همچنین  و  شده 

مهم ترین باکتری های آلوده کننده که از طــــــــــــریق پستـــان وارد شــیر می شوند
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شیگال و پسودو موناس و ... از طریق این آب ها مي توانند وارد شیر به

 D2 نانوسیل از مواد ضد عفوني کننده نظیر محلول  شوند. استفاده 
جهت استریل چرخهاي تانکرها، حوضچه هاي ورودي و سایر وسایل 

مناسب مي باشد .

مرحله  از  شیر  بهداشتي  کیفیت  روي  بر  مؤثر  عوامل 
توزیع تا مصرف 

 الف: بررسي وضعیت بهداشتي کارکنان در سالن از نظر آلوده بودن 
به بیماریهاي عفوني. طبق بررسیهاي انجام شده 45 تا 60 % افراد 
بطور طبیعي باکتري استافیلوکوک را در بیني و روي پوست خود دارند 
پلي  و  اتیلن  پلي  بندي(  بسته  جهت  استفاده  مورد  ظروف  ب: 
استئارین و ... ) باید مناسب و داراي کیفیت الزم(  از نظر بار میکروبي 
) باشند. و در صورت استفاده از شیشه جهت بسته بندي، شیشه باید 

کاماَل با مواد ضد عفوني کننده تمیز شده باشد 
ج: تهویه مناسب و شستشوي سالن هاي بسته بندي با محلولهاي 
ضدعفونی کننده مي تواند تا اندازه زیادي از ورود میکروبها در داخل 
شیر و سایر محصوالت ممانعت نماید به خصوص آلودگي کپک ها 

در کارخانجات

در  تجهیزات  و  ها  دستگاه  عفونی  ضد  و  شستشو 
کارخانجات لبنیات: 

دقیق  و  لبنیات شستشوی صحیح  در صنعت  مهم  موارد  از  یکی 
وسایل و دستگاه ها می باشد. شیر دارای چربی و پروتئین است و در 
مقایسه با سایر مواد غذایی به روش خاصی برای شستشو نیاز دارد. 
شستشو به معنای جدا کردن آثار باقیمانده از محصول، رسوبات حاصل 

از پروتئین ها و چربی ها، جرم یا امالح سخت شده شیر می باشد.
1-مواد سخت تشکیل شده در جدار دستگاه ها

شامل موارد زیر است:
اگر  شود،  می  جدا  آسانی  به  و  بوده  آب  در  محلول  الف)الکتوز: 

کاراملیزه شود تمیز کردن آن مشکل است. 
ها  آن  کردن  تمیز  شوند  پلیمریزه  حرارت  اثر  در  اگر  ب)چربی: 

مشکل است. 
ج)پروتئین ها: چنانچه در اثر حرارت دناتوره شوند، تمیز کردن آن 

ها بسیار مشکل است.
دارای حاللیت  ها  آن  ترکیب  بر حسب  که  معدنی:  د)نمک های 
متفاوتی در آب می باشد اما به هر حال اسید ها به راحتی آن ها را جدا 
کرده و از محیط خارج می سازد ، برای شستشوی آن ها از شوینده 
استفاده می  های اسیدی حاوی عوامل شالت کننده و ضد خورنده 

شود.
2-انواع ترکیبات تمیز کنند ه

موادی که برای تمیز کردن استفاده می شود، نباید خورنده فلزات 
باشد، بایستی خصوصیت خیس کنندگی و نفوذپذیری باالیی داشته 
باشد و از رسوب مجدد مواد جدا شده ممانعت کند تا بتواند آن ها را 

به طور کامل از دیواره دستگاه برطرف سازد 

ضوابط شستشو و ضد عفونی دستگاههای شیردوش
شستشوی دستگاههای شیردوش ممکن است با دست یا با سیستم 
 CLEANINIG IN PLACE  CIP )شستشو در مدار بسته

=)انجام گیرد که درهرحال باید نکات ذیل رعایت گردد:

آنها وجود دارد مثل خرچنگی،   بازکردن  1- قسمتهایی که امکان 
پستانک ها و غالف پستانک باید پس از آخرین دوشش باز گردد و 

قطعه قطعه شستشو شوند.
دستگاههای شیردوشی  برای شستشوی  مورد مصرف  آب  در   -2
می  کننده  مواد کف  حاوی  که  هایی  دترجنت  از  وجه  هیچ  به  نباید 

باشند، استفاده شود.
3- مواد شستشو و ضدعفونی کننده باید در دمائی که سازنده مواد 

توصیه نموده استفاده شود
4- شستشو دارای نظم مخصوص بوده که میبایستی توسط شخص 

شیردوش رعایت و انجام گردد.
5-در ابتدا خط مسیر عبور شیر با آب سرد برای مدت چند دقیقه، 
شستشو  کننده  عفونی  ضد  محلولهای  با  بعد  و  گرم  آب  با  سپس 

وضدعفونی گردند.
6- در مرحله آخر با آب تمیز وسالم وسردآثار وبقایای مواد شستشو 
و ضد عفونی کننده را از مسیرخارج نمود( در صورت استفاده از محلول 

نانوسیل، نیاز به آبکشی نمیباشد )
شیردوشی  هروعده  در  دستگاه  عفونی  ضد  و  شستشو  عمل   -7

بالفاصله انجام شود.
                                                                             

ضوابط بهداشتی و فنی اتاق نگهداری شیر:
1- اتاق نگهداری شیر باید بخشی از مکان شیردوشی ونزدیک به 
آن باشد تا از انتقال وحمل و نقل شیر در مسافت زیاد جلوگیری گردد. 
2- در اتاق نگهداری شیر نباید هیچ نوع خطر آلودگی وجود داشته 
باشد بطور مثال انبار نگهداری کود وعلوفه و دستشوئی در نزدیکی آن 

قرار داشته باشد. 
3- کف اتاق نگهداری شیر باید به گونه ای طراحی شود که تحمل 
مخازن شیرخام، شیرسردکن ها و تجهیزات شستشو و ضمائم آن را 

داشته باشد. 
4- کف باید به سهولت شستشو و نسبت به لغزندگی، سایش،  نفوذ 
مواد شیمیائی مورد مصرف در صنعت لبنیات مقاوم بوده و بگونه ای 
امکان  سهولت  به  وضایعات  مایعات  زهکشی  که  باشد  شده  طراحی 

پذیر باشد. 
5- مجاری خروجی آب به طرف مجاری آب گذر خارجی در آن 
تعبیه شده باشد به طوری که ضایعات به سرعت از محل دور و خارج 

کردند. 
تا  به دیوارها به صورت قوسی ساخته شود  اتصال کف  6- محل 

شستشوی آن به سهولت انجام گیرد. 
7- کلیه سطوح داخلی اتاق باید قابلیت شستشوی با فشار را تا کل 

ارتفاع داشته باشد. 
8- دیواره ها باید بگونه ای ساخته شوند که قابلیت نگهداری بار 

قسمتهای مختلف تجهیزات را داشته باشد. 
9- اتاق نگهداری شیر باید به حد کافی بزرگ باشد تا حمل ونقل 
شیر،  نگهداری تجهیزات ثابت و فراهم سازی کلیه وسائل شستشو در 

آن میسر گردد. 
10- حداقل 50 سانتی متر فاصله آزاد باید در اطراف مخزن ذخیره 

شیرخام وجود داشته باشد. 
11- اتاق نگهدرای شیر باید بگونه ای طراحی شده باشد که حرکت 
به  است  شیرخام  مخزن  که  تجهیزات  قطعه  بزرگترین  جایگزینی  و 

سهولت انجام پذیر باشد. 
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12- حجم و تعداد مخزن ذخیره شیرخام و مخزن سردکننده شیر 
باید متناسب با میزان شیر تولیدی باشد

ذخیره  مخزن  اندازه  با  که  باشد  درحدی  باید  سقف  13-ارتفاع 
اندازه  وسیله  قرائت  و  وآمد  رفت  همچنین  و  داشته  تطبیق  شیرخام 

گیری به سهولت انجام گیرد. 
14- تهویه کافی و نور مناسب موجود باشد. 

15- جنس مخازن وکلیه لوله های هادی شیر باید از استیل باشد. 

کاربرد نانوسیل در صنایع شیر و فرآورده های لبنی:
- کانتینرهای حمل و نقل

- تجهیزات، ماشین آالت و ابزار
- کانتینرهای ذخیره سازی مواد و تجهیزات پرکن

-  مخازن تولید و نگهداري
-  دستگاههای فریزر و پاستوریزاتور و تانک پخت

 - کف ها، دیواره ها و سقف ها
 -  آب آشامیدنی

- پساب و فاضالب
- آب شستشوی دستگاهها

- واحدهای CIP و لوله ها و پمپ ها
- حوضچه تعبیه شده در قسمت ورودي ها و خروجي هاي سالن 

تولید
شیمیایی  کننده  عفونی  ضد  و  استریلیزان  محلول  یک  نانوسیل 
اثر  اثر،  سرعت  وسیع،  اثر  طیف  داشتن  با  که  است  بفرد  منحصر  
بخشی طوالنی مدت، جلوگیری از آلودگی میکروبی مجدد و فقدان 
عوارض زیان بار برای انسان و محیط زیست، موجب برتری و تمایز 

نسبت به سایر ضدعفونی کننده ها شده است. 
به  و   (  H2O2 پراکسیدهیدروژن(  شامل  نانوسیل  اصلی  ترکیب 

میزان جزئی یون نقره( +Ag ) است 
پراکسیدهیدروژن دارای اثر ضد میکروبی بسیار وسیعی می باشد 
که حضور یون نقره در مقادیر کم عالوه بر داشتن نقش کاتالیزور، اثر 
اثر  نماید.  را تضمین می  پراکسیدهیدروژن  پایداری  طوالنی مدت و 
ضد باکتریایی یون نقره نیز به دلیل ایجاد پیوندهای کوواالنت بسیار 
محکم با پروتئین های باکتریایی می باشد که منجر به رسوب پروتئین 
ترکیب  دو  این  گردد.  می  باکتریها  شدن  فعال  غیر  نتیجه  در  و  ها 
سینرژیسم  اثر  دهند.  می  نشان  نیز  سینرژیست  اثر  یکدیگر  کنار  در 
طیف  بردن  بین  از  به  قادر  را  نانوسیل  نقره،  با  هیدروژن  پراکسید 

وسیعی از میکروارگانیسم ها می نماید. الزم به ذکر است که تاکنون 
است.  نشده  گزارش  یا  مشاهده  نانوسیل  به  مقاوم  میکروارگانیسمی 
این اصل در مورد اسپورها و بیوفیلم ها نیز صادق است. بنابراین کلیه 
میکروارگانیسمها شامل: کلیه باکتریهای( گرم مثبت، گرم منفی، بی 
هوازی و هوازی )، قارچها، کپک ها، ویروسها، جلبکها و تک یاخته 
باکتریایی توسط  بیوفیلم های  نیز  و  فعال  فعال و غیر  اشکال  ها در 

نانوسیل نابود می شوند.
نانوسیل بر خالف سایر ضدعفونی کننده های دیگر، بیوفیلم ها( یا 
همان باکتریهایی که توسط یک غشاء  پلیمری محافظت می شوند 
) را نیز از بین می برد. اکسیژن آزاد شده از پراکسیدهیدروژن، غشاء 
محافظت کننده را تخریب کرده و نانوسیل را قادر به نفوذ به داخل آن 
و از بین بردن میکروارگانیسم ها می نماید. نانوسیل فاقد اثرات مضر 
برای محیط زیست می باشد، زیرا جزء اصلی آن که پراکسیدهیدروژن 

می باشد به آب و اکسیژن تجزیه می گردد.

خصوصیات و مزایای انحصاری نانوسیل 
- طیف اثر وسیع( موثر علیه اشکال فعال تمامی میکروارگانیسم ها، 

اسپورها و بیوفیلم ها )
- فاقد رنگ و بو 

- عدم ایجاد تغییر در طعم، مزه و بوی آب 
- عدم نیاز به آبکشی پس از مصرف 
- عدم ایجاد خطر مقاومت باکتریایی 

- عدم خاصیت خورندگی بر روی فلزات و مناسب برای ضدعفونی 
کلیه وسایل و تجهیزات 

- عدم ایجاد اثرات زیان آور در محیط زیست 
- فاقد اثرات سمی، سرطانزایی و ایجاد ناهنجاریهای جنینی

- ارزان و مقرون به صرفه 
- دارای اثر ضد میکروبی سریع و پایدار 

- امکان استفاده بصورت ریز قطره( مه پاشی و اسپری ) 
- قابلیت کاربرد در دامنه وسیعی از حرارت و pH محیط 

- پایداری خوب محصول( قابلیت نگهداری محلول غلیظ تا مدت 
2 سال )

بهداشت،  وزارت  از  رسمی  مجوز  دارای  استریلیزان  ماده  تنها   -
درمان و آموزش پزشکی
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گردآوری و تدوین : دکتر محمد تقی وزوایی
)عضو بخش علمی گروه دارویی کیمیا فام(
Vezvaee@kimiafaamgroup.com

تولیـد  زمینه  در  نژاد  اصالح  و  ژنتیک  علم  پیشرفت های  امروزه 
نیمچه های گوشتی،  طول یک دوره پرورش  را از 60 روز به 40 روز 
کاهش داده و با افزایش ضریب تبدیل، در طی این مدت، جوجه ها 
به میانگین وزن 2 کیلوگرم می رسند. کاهش دوره پرورش بدین معنی 
است که 20% از رشد نیمچه ها در هفته اول زندگی بوده و به عنوان 
مبنا و پایه رشد در این دوره پرورش 40 روزه، مدیریت هفته اول از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. شروع موفق پرورش می تواند تضمین 
کننده یک دوره موفق باشد. پس سعی کنید درهفته اول شروع خوبی 

داشته باشید. 
وزن جوجه ها در پایان هفته اول باید حدود 4 برابر وزن یک روزگی 

باشد. اگر کاهش وزن مشاهده شود، باید علت مشخص شده و برای 
دوره های بعدی رفع گردد. 

توجه به این نکته ضروری است که بین جوجه های گوشتی تولید 
شده از یک گله مادر جوان (زیر 30 هفته) و گله های مادر مسن تر، 
تفاوت عملکردی وجود داشته و الزم است که با توجه به این تفاوت، 
با  مدیریتی  فرایند  این  گردد.  اعمال  گله  سطح  در  مناسب  مدیریت 
تغذیه مناسب گله ها در شروع تولید، آغاز و با تغذیه صحیح و از همه 
مهمتر فراهم کردن شرایط پرورشی ایده آل برای جوجه های گوشتی، 
در روزهای  پرورش جوجه های گوشتی  پایان می رسد. مدیریت  به 
ابتدایی را قبل از اینکه جوجه ها به سالن وارد شوند، بایستی آغاز نمود. 

20% رشد نيمچه ها در هفته اول بوده 
و مدیریت هفته اول از اهميت بسزایی
 برخوردار است و وزن جوجه ها باید 
در پایان هفته اول حدود
 4 برابر وزن یک روزگی باشد.
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یک شروع نامناسب شدیداً روی عملکرد کلی 
گله چه از نظرفنی و چه از نظر اقتصادی اثر 
می گذارد، چرا که در صورت بروز اشتباه در 
مدیریت در این دوره از پرورش ، زماِن جوجه 
بعدِی  در مراحل  نقیصه  این  برای جبران  ها 

رشدشان، بسیار کم است. 

1- خرید جوجه 
ورود  زمان  برای  ریزی  برنامه  به  توجه  با 
اقدامات  آن  از  قبل  باید  سالن،  به  ها  جوجه 
الزم در خصوص هماهنگی با کارخانه جوجه 
کشی و انتخاب نژاد دلخواه انجام شده باشد. 
دارای  مادر  مرغ  گله  باید  انتخاب  این  برای 
مدیریت مناسب و عاری از بیماری ها باشد. 
همچنین از دیگر عوامل موثر درتولید جوجه 
سن  تاثیر  (اولین  مادر  گله  سن  سالم،  های 
آن  بر روی وزن  بر کیفیت جوجه،  مادر  گله 
است. هنگامی که گله  مادر جوان بوده و به 
تازگی دوره تولید را آغاز نموده باشد یعنی از 
تولیدی  های  جوجه  وزن   ،35 الی   26 هفته 
نا مناسب  کم خواهد بود و نسبت به شرایط 
هستند  حساس  بسیار  عمر  ابتدایی  روزهای 
همچنین استرس شروع تولید برای گله های 
عوامل  به  ها  جوجه  حساسیت  باعث  مادر، 
مادر  گله  افزایش سن  با  می شود.  زا  بیماری 
از  دارد  وجود  انتطار  این  بعد  به   50 هفته  از 
ها  جوجه  به  یافته  انتقل  های  پادتن  میزان 
غذایی  جیره  شود)،  کاسته  آنها  یکنواختی  و 
جوجه  های  دستگاه  بهداشتی  شرایط  و  گله 

کشی است.
جوجه ها باید کامال سالم و بدون هرگونه 
عفونت  هرگونه  وجود  باشند.  بیماری  عوامل 
یک  های  جوجه  در  ویروسی  یا  باکتریایی 
در  گله  عملکرد  و  تلفات  سالمتی،  بر  روزه 
باید  طول دوره تاثیر مستقیم دارد. جوجه ها 
یکدست (یک سن و از یک گله مادر) باشند. 
چشم های روشن و براق، کرک های نرم و 
در کلیه سطوح بدن یکنواخت، کامال خشک 
باشد. جوجه  نژاد  با رنگ  آن مطابق  و رنگ 
ناف  نداشته،  کردگی  کز  و  کسلی  حالت  ها 
و  بوده  آلودگی  بدون  و  خشک  بسته،  کامال 
بقایای کیسه زرده و یا محتویات کیسه جنینی 
دراطراف آن چسبیده و یا خشک شده نباشد. 
هنگام لمس، بدن محکم بوده و هیچ عالمتی 
خیلی  ها  استخوان  و  نداشته  تورم   و  ادم  از 
و  تنفسی  مشکل  هیچگونه  نباشد.  مشخص 
حالت غیر طبیعی آشکار نظیر نفس نفس زدن 
نداشته و کامال هوشیار به محیط خود واکنش 

و عالقه نشان دهد. 

2- انتقال جوجه ها به مرغداری
جوجه باید توسط ماشین های حمل جوجه 
دما،  با  محیطی  و  بهداشتی  شرایط  در  و 
رطوبت و تهویه مناسب و در کوتاه ترین زمان 
به مرغداری منتقل شوند. شرایط مناسب برای 
بین 20  از دمای  ماشین حمل جوجه عبارت 
الی 25 درجه سانتیگراد، رطوبت 70 الی 75 

درصد و گردش هوا 0/8 متر به ثانیه است. 
و  قطعه   100 درهرکارتن  جوجه  تعداد 
در  شود.  چیده  هم  روی  کارتن   4 حداکثر 
تابستان ها و در مواقعی که فاصله بین جوجه 
کاهش  جهت  است،  زیاد  مرغداری  تا  کشی 
هر  در  است  بهتر  ها  جوجه  گرمایی  استرس 
داده شود. هنگام  قرار  کارتن 80 قطعه جوج 
بارگیری و تخلیه جوجه ها، موتور کامیون ها 
گازهای  تجمع  زیرا  باشد،  خاموش  باید  حتما 
در  خفگی  و  تنفسی  عوارض  موجب  اگزوز 

جوجه ها خواهد شد. 

از  قبل  مرغداری  سازی  آماده   -3
ورود جوجه ها

قبل از ورود جوجه ها و همچنین در طی 
دوره پرورش، باید قرنطینه شدیدی در مزرعه 
اجرا شود تا هزینه صرف شده برای ضدعفونی 
به هدر نرود. کلیه فضاها، سالن ها و وسایل 
مرغداری باید قبل از ورود جوجه ها شستشو 
و ضدعفونی شده باشند و پس از آن شرایط 
دوره  آخر  تا  آمد  و  رفت  کنترل  و  قرنطینه 

پرورش برقرار گردد. 
قبل از ورود جوجه ها دستگاه های حرارتی، 
آب خوری ها، دان خوری ها، سیستم تهویه و 
دماسنج  ها بررسی، آزمایش، تنظیم و کامال 

آماده کار باشند. 
ها  جوجه  ورود  زمان  شدن  مشخص  با 
و  نور  و  تهویه  رطوبت،  دما،  مناسب  شرایط 
آب و دان کافی، تامین شده و کارگران آماده 

باشند.
4- تخلیه جوجه ها

باید  مزرعه  به  ها  جوجه  رسیدن  از  پس 
با دمای مناسب  از سالن که  سریعا دربخشی 
ها  جوجه  برای  بهداشتی  و  تمیز  محیط  و 
اطراف  و  بستر  درسطح  شده،  نظرگرفته  در 
طوالنی  باقیماندن  شوند.  تخلیه  ها  آبخوری 
جوجه  بدن  آب  رفتن  ازدست  با  ها  جعبه  در 
ها، عالوه بر بروز تلفات اولیه موجب کاهش 
تخلیه  از  پس  شد.  خواهد  نیز  رشد  راندمان 
باید جعبه های حمل جوجه سریعًا  جوجه ها 
در محل مناسبی معدوم گردند. جوجه ها در 

بدو ورود نیاز به تهویه نداشته و در طی 6 الی 
8 ساعت ابتدایی در آرامش کامل و نور زیاد 

باشند تا با محیط آشنا شوند. 
برگه یا دفترچه اطالعات گله با اطالعات 
مرغ  گله  سن  جوجه،  نژاد  قبیل  از  موجود 
آن،  تیتر  میزان  و  دریافتی  واکسن  نوع  مادر، 
تعداد جوجه، مختصات دقیق زمان هچ، وزن 
میانگین و غیره، ُپر شده و در ادامه در کارت 
سالن نیز پارامتر هایی از قبیل شرایط محیطی 
(واکسن  بهداشتی  سالن)،  رطوبت  و  (دما 
(میزان  ای  تغذیه  شده)،  تجویز  داروهای  و 
تلفات،  میزان  و  روزانه)  آب  و  دان  مصرف 

دقیقا ثبت گردد.
در اسرع وقت نسبت به خارج کردن جوجه 
اقدام  طبیعی  غیر  و  زخمی  فلج،  وازده،  های 
گردد. نگهداری این قبیل جوجه ها فقط باعث 
افزایش هزینه خواهد شد و تولیدی نخواهند 
داشت و باید در طی دوره نیز همواره نسبت 
به خارج کردن جوجه های وازده اقدام نمود . 
نمونه برداری و خونگیری برای تشخیص 
اندازه  همچنین  و  سالمونال  و  مایکوپالسما 
برابر  در  ایمنی  میزان  تیتراسیون  و  گیری 
واکسیناسیون  ریزی  برنامه  برای  ها،  بیماری 

الزامی است. 

5- تامین گرمای مناسب
هفته  در  ها  توانائی جوجه  به عدم  باتوجه 
اول زندگی درتنظیم حرارت بدن خود، تامین 
از  پرورش  سالن  در  آنها  نیاز  مورد  حرارت 
باید  بنابراین  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت 
قبل از ورود جوجه دمای سالن به میزان مورد 
نیاز جوجه ها رسانید. این میزان در روز اول 
آخر  در  و  سانتیگراد  درجه   33 الی   32 ورود 
هفته اول 29 الی 30 درجه است و هر هفته 
هفته  در  تا  شو  می  داده  کاهش  درجه   2/5
پنجم به 20 درجه سانتیگراد برسد. درصورتی 
در  حرارت  تامین  برای  مصنوعی  مادر  از  که 
اینکه  برای  شود،  می  استفاده  اول  روزهای 
می   ، نشوند  دور  حرارتی  منبع  از  ها  جوجه 
 100 الی   80 فاصله  در  را  آن  اطراف  توان 
سانتیمتری و بصورت دایره ای محصور نمود. 
بازدید  از  غیر  سالن،  دمای  کنترل  برای 
ارتفاع  در  شده  نصب  های  دماسنج  مرتب 
باید  ها،  جوجه  سر  باالی  سانتیمتری   20
نیز  را  کننده  گرم  های  دستگاه  ترموستات 
همواره کنترل نمود، لیکن بهترین نشانه برای 
ها  جوجه  رفتار  حرارت،  درجه  بودن  مناسب 
 ، سرحال  ها  جوجه  مناسب  دمای  در  است. 
هستند،  یکنواخت  پراکندگی  دارای  و  شاداب 
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در دمای خیلی باال جوجه ها از مادر مصنوعی فاصله گرفته و با سرو 
بال افتاده و درسکوت نفس نفس می زنند، در دمای خیلی پائین جوجه 
ها زیر مادر مصنوعی جمع شده و ایجاد سروصدای زیادی می کنند 

و در زمانیکه کوران هوا زیاد باشد، در یک گوشه ازدحام  می کنند.

6 -تهویه 
گازهای زیان آور حاصل ازتنفس جوجه ها، سوخت دستگاه های 
سنگین  هوا  از  اینکه  علت  به  فضوالت  و  کود  تخمیر  و  کننده  گرم 
ها،  بیماری  موجب  و  شده  جمع  سالن  پائین  فضای  در  هستند،  تر 
مسمومیت و کاهش راندمان تولید می گردند، بنابراین با یک سیستم 
تهویه مناسب باید این گازهای مضر را از محیط خارج و هوای تازه و 
مناسب را جایگزین آن نمائیم. بنابر این باید همیشه جریان یکنواختی 
از هوای تازه برای حفظ سالمتی و رشد مناسب تامین گردد. در هفته 
اول به ازای هرکیلوگرم وزن زنده در هر ساعت یک متر مکعب هوای 

تازه مورد نیاز است.
تهویه ناقص موجب افزایش گاز آمونیاک می گردد. میزان مجاز گاز 
آمونیاک حداکثر ppm 10 است و هر اندازه بیشتر گردد موجب آسیب 
به ریه، افزایش بیماری های تنفسی، کاهش رشد و ایجاد اختالل در 
 100 میزان  از  گردد.  می   (  co2 و  (اکسیژن  تنفسی  گازهای  تبادل 

ppm به باال افزایش شدید تلفات خواهیم داشت. 
از عوامل خیس شدن بستر است. بستر خیس  ناقص یکی  تهویه 
موجب عواقبی از قبیل تشدید افزایش آمونیاک به علت تخمیر اوره، 
کاهش مصرف دان ناشی از افزایش آمونیاک و بروز یا تشدید عوارض 
تنفسی و مستعد شدن گله به بیماری های میکروبی و کلی باسیلوز، 
کاهش راندمان، افزایش استعداد ابتال به بیماری های روده بخصوص 
کوکسیدیوز و افزایش تورم و سوختگی مفصل خرگوشی و ایجاد زخم 

در جناغ سینه به علت آلودگی سطح بدن، می گردد. 
برای تهویه مناسب باید با توجه به وضیعت هوای داخل سالن از 
خارج  هوای  کیفیت  و  هوا  جریان  سرعت  دما،  آمونیاک،  میزان  نظر 

سالن، هواکش ها را تنظیم نمود.

7-تنظیم رطوبت
میزان رطوبت مناسب از عوامل اصلی ایجاد شرایط مناسب برای 
پرورش جوجه ها در هفته اول و در کل دوره پرورش است. رطوبت 
پائین تر از 50 % در هفته اول موجب کاهش آب بدن و تاثیر منفی 
بر عملکرد گله می گردد. برای افزایش رطوبت سالن می توان از آب 

پاشی و یا سیستم های مه پاش استفاده نمود. 

8 -تنظیم میزان نور
شدت نور در پرورش مرغ های گوشتی اهمیت زیادی دارد. توصیه 
روز  از  و  نباشد  کمتر  لوکس   20 از  نور  میزان  اول  درهفته  می شود 
سوم یک ساعت خاموشی در نظر گرفته شود. تحقیقاتی در خصوص 
استفاده از نورهای رنگی و ترکیب آنها نیز صورت گرفته و بر مبنای 
نتایج بدست آمده ترکیب نورهای زرد و قرمز را در افزایش و سرعت 

رشد موثر دانسته اند.
هر برنامه نوری در ابتدا باید بصورت آزمایشی انجام شود . قبل از 
شروع برنامه خاموشی به پرنده اجازه دهید به صورت آزاد تغذیه شود 
تا مطمئن شوید که قبل از شروع خاموشی، آب و دان کافی مصرف 
کرده و بالفاصله پس از شروع روشنائی نیز می تواند آب و دان کافی 

دریافت نماید. 

9 - بستر
همیشه از بستر مناسب و ضخیم با عمق حداقل 5 سانتی متر، چه 
در تابستان و چه در زمستان استفاده شود. عوامل موثر در انتخاب بستر 
شامل قابلیت جذب رطوبت، بهداشتی بودن، نداشتن گردوغبار و ارزان 
یادآورشدیم،  و در دسترس بودن است. همانطورکه در مبحث تهویه 
جناغ  زخم  ایجاد  و  خرگوشی  مفصل  سوختگی  موجب  خیس  بستر 
سینه می گردد. قسمت مرطوب بستر را نباید با قسمت های خشک 
مخلوط نمود، زیرا باعث گسترش عوامل بیماریزا می گردد، بلکه باید 
بسترکپک زده و خیلی مرطوب را خارج نموده و به جای آن ، بستر 

تازه اضافه نمود.
با گرم کردن سالن قبل از ورود جوجه، بستر را نیز گرم می نماییم 
و این زمان نباید بیشتر از 48 ساعت باشد، زیرا خشکی بیش از حد 
هوای سالن و بستر، موجب می گردد جوجه ها در هوای خشک آب 

بدن را از دست داد ه  و عملکردشان ضعیف شود.

10 -آب
اینکه  به  توجه  با  است.  پرورش جوجه ها  آب مهمترین عامل در 
اختالل  گونه  هر  دهد،  می  تشکیل  آب  را  ها  بدن جوجه  وزن   %70
اشکال در آب مصرفی موجب کاهش مصرف دان و کاهش رشد  و 

خواهد شد.
و  غذاها  کردن  محلول  از  عبارت  ها  جوجه  پرورش  در  آب  نقش 
ایجاد قابلیت هضم آنها، تسهیل عبور غذا در دستگاه گوارش، دفع مواد 
زائد از طریق کلیه ها و ادرار، حضور در واکنشهای شیمیایی، تنظیم 
و تعادل یونی و خنـک کـردن بدن توسط دفـــع از راه شش ها و 

کیسه های هوایی است. 
اسهال  بروز  و  بیماریها  انتقال  موجب  تواند  می  آلوده  آب 
آزمایشات  عالوه  مصرف  مورد  آب  گردد.  تلفات  و  ودهیدراتاسیون 
میکروبی و بررسی آلودگی های باکتریایی از نظر شیمیایی و امالح آن 

نیز باید آزمایش شود. 
 ppm برمبنای  و  آن  در  جامد  مواد  میزان  بر حسب  آب  سختی 
سنجیده می شود. آب های دارای بیش از ppm 4500  مواد جامد به 
هیچ عنوان مناسب مصرف برای جوجه ها نیست و پائین تر از 3000 

ppm را می توان معمولی و مناسب نامید.
دمای مناسب آب برای جوجه های تازه وارد شده حدود 20 درجه 
سانتیگراد است و باید قبل از ورود جوجه ها، آب خوری ها ازآب تمیز 
و بهداشتی پرشوند. تعداد آب خوری مورد نیاز به ازای 80 قطعه جوجه 
یک آبخوری کله قندی یا یک نیپل برای 15 الی 20 قطعه جوجه و یا 

یک آب خوری مخروطی برای 80 الی 100 قطعه جوجه است. 
برای اینکه همیشه آب تازه در دسترس جوجه های تاز وارد قرار 
بگیرد باید آب خوری های کله قندی حداکثر برای مصرف 4 ساعت 
پرشوند و پس از 4 ساعت  و شستشوی آب خوری ها، مجددا آب تازه 
در آنها ریخته شود. از روز سوم جهت جلوگیری از ریختن مواد بستر 
 3 الی   2 ارتفاع  با  روی سکوهایی  را  آنها  باید  ها  آبخوری  داخل  به 
سانتیمتر قرار داد. در اواخر هفته اول باید آبخوری های دستی به مرور 
با آبخوری های اتوماتیک جایگزین گردند و تنظیم ارتفاع آب خوری 
آب  زیرین  سطح  و  ها  جوجه  پشت  سطح  مبنای  بر  اتوماتیک  های 
خوری انجام می گردد تا از ریزش آب بر روی بستر و ایجاد مشکالت 

بعدی جلوگیری شود. 
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برای خنثی نمودن استرس های  به سالن  بدو ورود جوجه ها  در 
از محلول  توان  واکسیناسیون می  و  آب  از  نقل، محرومیت  و  حمل 
تجاری  ترکیبات  یا  شکر%5  آب  و  الکترولیت  ویتامین،  مولتی  های 
آماده (کیمیاپالس) که کلیه احتیاجات جوجه ها را در روزهای ابتدایی 

تامین می کند، استفاده نمود .
اندازه گیری و ثبت میزان مصرف روزانه آب در هر سالن اهمیت 
زیادی دارد، زیرا تغییر در میزان مصرف آب می تواند نشانه بیماری ها 

و یا اختالل در سیستم توزیع آب در سالن باشد . 

11 -تغذیه 
تغذیه مناسب در روزهای ابتدایی تاثیر زیادی بر عملکرد آخر دوره 
پرورش دارد و وزن گله در آخر دوره با وضعیت تغذیه و وزن در هفته 
بنابر این رعایت اصول تغذیه در هفته  اول مستقیمًا در رابطه است. 

اول اهمیت بسیار زیادی دارد. 
سیستم  و  گوارش  دستگاه  تکامل  زرده،  کیسه  سریع  جذب  برای 
ایمنی، ماندگاری جوجه ها و رشد مناسب عضالت و وزن گیری بهتر 
، باید در بدو ورود جوجه، دان با کیفیت در اختیار گله قرار داده شود. 
تغذیه نامطلوب موجب تضعیف پاسخ سیستم ایمنی به واکسیناسیون و 

کاهش مقاومت جوجه ها در برابر بیماری ها می گردد.
مکانیسم تشنگی نیز با مصرف مواد مغذی و انرژی زا تحریک می 
شود و تا زمانیکه جوجه ها غذا مصرف نکرده اند، تمایلی به مصرف 

آب نخواهند داشت. 
با کنترل میزان پربودن چینه دان، می توان وضعیت تغذیه گله را 
بررسی نمود.  در روز سوم ورود جوجه ها باید چینه دان کلیه جوجه ها 
پر باشد. با تامین فضای کافی دانخوری، جوجه ها نباید در موقع تغذیه 
منتظر بمانند. بدین منظور یک دانخوری بشقابی با قطر 33 سانتیمتر 
یا یک دانخوری استوانه ای، برای 60 الی 70 قطعه جوجه و هر متر 

دانخوری زنجیری، برای 80 قطعه جوجه در نظر گرفته می شود. 
ارتفاع  باید حداکثر نصف  دان   رفتن  از هدر  منظور جلوگیری  به 
دانخوری ها پر باشد، بنابر این باید دان کمتر ولی در دفعات بیشتر در 

دانخوری ها ریخته شود. 

12 - واکسیناسیون 
برنامه ریزی برای تهیه واکسن های مختلف به مقدار موردنیاز و 
تامین شرایط نگهداری و آماده سازی تجهیزات و اکسیناسیون، یکی 

از مهمترین اقدامات قبل از ورود جوجه است. 
ها،  جوجه  ایمنی  رشد  عدم  به  توجه  با  واکسیناسیون  برنامه 
مادر،  گله  واکسیناسیون  وضعیت  به  بستگی  و  داشته  زیادی  اهمیت 
شرایط منطقه ای و فصول سال دارد. بدین منظور انجام تست های 
و  برونشیت  آنفلوآنزا،  نیوکاسل،  تیترهای  بررسی  برای  سرولوژیک 

گامبورو برای اطالع از میزان ایمنی گله الزم است.
تست مایکوپالسما و نیز تست های باکتریولوژیک سالمونال و ای-

کالی از جوجه های تلف شده، برای اطالع از درگیری های احتمالی 
نیز توصیه می شود.
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به حداقل رساندن استفاده از آنتی بیوتیک ها با 
مدیریت یکپارچه سالمت روده

برگردان به فارسی: دکتر نیکی حیات غیب
)عضو بخش تحقیق و توسعه شرکت کیمیا فام(
D.r  Hayat gheyb@kimiafaamgroup.com

محصوالت جدید جهت تغذیه طیور به گونه 
بهبود سالمت  باعث  که  شده اند  فورموله  ای 
محصوالت،  این  کلی  بطور  شوند.  می  روده 
رشد فلور طبیعی و مفید روده را افزایش و رشد 

عوامل بیماری زا را کاهش می دهند. 
که  دهد  می  نشان  اخیر  های  دیدگاه 
سالمت روده را می توان به طور قابل توجهی 
با مدیریت صحیح  رشد فلور طبیعی و مفید 
مخاطی-  سد  مناسب   عملکرد  و   روده 

موکوسی روده، بهبود بخشید. 
های  بیوتیک  آنتی  از  استفاده  ممنوعیت 
با  را  طیور  پرورش  اروپا،  در  رشد  محرک 

چالش هایی جهت رسیدن به باالترین میزان 
است.  کرده  مواجهه  سالمت  و  بهداشت 
بسیاری  از  رشد  محرک  های  بیوتیک  آنتی 
گوارش  دستگاه  باکتریایی  های  عفونت  از 
استرس  فاکتور های  انواع  دلیل  به  که  طیور 
در  کنند.  پیشگیری می  ایجاد می شوند،   زا 
صنعت امروزی و مدرن پرورش طیور مواجهه 
نشدن با فاکتور های استرس زا اجتناب ناپذیر 
می  فاکتوری  چند  عامل  یک  استرس  است. 
تواند باشد مانند بیماری، حمل و نقل و جابه 
ای  تغذیه  های  فاکتور  واکسیناسیون،  جایی، 
و محیطی. در مطالعات اخیر نشان داده شده 

است که استرس نقش بسیار مهمی در ایجاد 
طور  به  دارد.  روده  طبیعی  محیط  در  اختالل 
کلی  استرس از دو طریق منجر به  مشکالت 

و اختالالت در دستگاه گوارش می شود: 
 

دستگاه  حرکات  در  اختالل  ایجاد   -1
گوارش، تغییر الگوی جذب غذا که به دنبال 
عدم  تعادل بار میکروبی روده  ایجاد می شود 
و  افزایش خطر ابتال به بیماری های عفونی.

2- با ایجاد تغییرات سیستمیک روده مانند 
فقدان  دلیل  به  التهاب  و  اکسیداتیو  استرس 

یکپارچگی سد دفاعی روده.
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روده  دفاعی  سد  در  موجود  میکروبی  بار 
منجر به  اختالل در هضم و التهاب روده می 
شود که به نوبه خود منجر به کاهش میزان 
افزایش وزن روزانه گله می شود و همچنین 
منجر به ابتال به بیماری های عفونی و اسهال 
می گردد. در حالیکه مرغدار با خسارت مالی   
زیادی مواجهه شده در  نهایت هزینه بیشتری 
را صرف خرید داروهای مورد نیاز و دامپزشک 
می کند و میزان مرگ و میر گله افزایش یافته 

است. 
امروزه مصرف آنتی بیوتیک  و اثر طوالنی 
است  بررسی  مورد  گله  بر سالمت  آن  مدت 
است  آورده  بوجود  را  زیادی  های  نگرانی  و 
همین باعث شده است که نیاز به  یک رویکرد  
بسیار موثر  جهت بهبود بخشیدن به سالمت 
گله ضروری باشد. مطالعات اخیر  نشان می 
دهد که تولید محصوالت جدید جهت  تغذیه 
سالمت  بهبود  باعث  که  ای  گونه  به  طیور 
روده  مفید  و  طبیعی  فلور  رشد  و  شوند  روده 
را افزایش و رشد عوامل بیماری زا را کاهش 

دهند بسیار امیدوار کننده است. 

 مدیریت فلور طبیعی روده 
روده  میکروبی  اکوسیستم  بهتر  درک 
نیازمند   موجود  مشکالت  کردن  برطرف  و 
های  گونه  روی  بر  ای  گسترده  مطالعات 
یک  مطالعه  تنها  و  بوده  حیوانات  مختلف 

گونه کافی نیست. مطالعات اخیر بر روی روده 
طیور نشان می دهند که اکثر میکروارگانیسم 
الکتوباسیلوس،  های  گونه  طیور  روده  های 
و   E.Coli کلستریدیوم،  پاتوژن  های  سویه 
سالمونال  بوده و این بار میکروبی اثرات منفی 
بر روی هضم و جذب غذا داشته است. عالوه 
بر این بار میکروبی موجود در قسمت فوقانی 
دستگاه گوارش باعث التهاب در آن ناحیه و در 
نتیجه منجر به کاهش میزان غذای دریافتی و 
کاهش وزن روزانه پرنده شده است. تحقیقات 
انجام شده بر روی غذای دریافتی طیور بیانگر 
غذایی  رژیم  تغییر  با  توان  می  که  است  این 

میزان بار میکروبی روده را کاهش داد. 

مدیریت سد دفاعی روده
فلور  میکروبی  بار  به  تنها  صورتیکه  در 
روده توجه نمود و سد دفاعی روده را در نظر 
نگرفت، باعث می شود که مدیریت سالمت 
روده با موفقیت انجام نشود. در سوء عملکرد 
سد دفاعی روده، این اندام با  بار باالی آنتی 
و  می شود  روبرو  ها  پاتوژن  و  توکسین  ژن، 
روده  عفونی  بیماری  به  ابتال  خطر  در  پرنده 
الیه  را  روده  دفاعی  سد  گیرد.  می  قرار 
به  که  دهد  می  تشکیل  مخاطی  موکوسی- 
نفوذ پذیری سلول های بافت پوششی به آنتی 
ژن و پاسخ ایمنی سلول های الیه موکوسی- 

مخاطی به آنتی ژن بستگی دارد.

و  اکسیداتیو  های  فاکتور  یا  روده  التهاب 
هرگونه استرس به سلول های پوششی روده، 
به  را  پوششی  بافت  های  سلول  پذیری  نفوذ 
آنتی ژن تحت تاثیر قرار می دهند و در نهایت 
به الیه موکوسی- مخاطی بافت روده آسیب 
تغذیه  جهت  که  محصوالتی  کنند.  می  وارد 
طیور استفاده می شود، باید به گونه ای  باشد 
که دارای اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و 

پتانسیل ضد میکروبی باشد. 

مدیریت کلی سالمت روده 
سد  و  طبیعی  فلور  مدیریت  در  دقت  با 
موفقیت  نتایج  به  توان  می  روده،   دفاعی 
آمیزی دست یافت و با سالمت گله و بهبود 

عملکرد گله مواجه شد. 
آمار نشان می دهد که که این نوع رویکرد 
کاهش  و  غذایی  تبدیل  ضریب  بهبود  باعث 
کود و ضایعات ایجاد شده در کف پای طیور 
سوء  اثرات  بیانگر  نتایج  همچنین  گردد.  می 
ناشی از استفاده بیش از حد و طوالنی مدت 
بر  آن  گذاری  تاثیر  و  ها  بیوتیک  آنتی  از 
و  روده  بافت  مخاطی  موکوسی-  الیه  روی 
این  بوده است.  بافت روده  نهایت آسیب   در 
مسئله باید موضوع قابل توجهی برای جامعه 

مرغداران  باشد و آن را با اهمیت دانست.
 
Reference: 
Word Poultry No 07. VOLUME 28. 

2012
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مروری بر آناتومی، فیزیولوژی، پاتولوژی و 
بیماری های دستگاه تنفسی پرندگان

گردآوری و تدوین: دکتر نادر ابوعلی
)مدیر کیمیا پخش استان خوزستان(
دکتر هادی ابراهیمی
 رزیدنت تخصصی بهداشت و بیماری های طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید جمران اهواز،
 نماینده علمی دفتر کیمیا پخش فام خوزستان

مقدمه:
را  بيرون  محيط  با  تنفسی  گازهای  وسيع  تبادل  امکان  گستردگی  این  دارد.  زیادی  بسيار  گستردگی  تنفس  دستگاه 
فراهم می کند اما این گستردگی در عين حال موجب حساسيت زیاد دستگاه تنفس به عوامل آسيب رسان می گردد. 
در این بين دستگاه تفس پرندگان دارای ویژگی هایی است که آن را حساس تر از پستانداران می نماید. به عنوان مثال 
نيز عامل  بيماری های تنفسی طيور  انسان هستند.   از  تر  ... حساس  و  بوی رنگ، غلظت آمونياک  به  پرندگان نسبت 
بخش چشمگيری از تلفات واحدهای مرغداری، بویژه گوشتی کشور بشمار می روند. متاسفانه بروز نيوکاسل، برونشيت 
عفونی، آنفلوانزا، سی آر دی و سایر مشکالت تنفسی در مراکز پرورشی به امری رایج و به نظر غير قابل اجتناب تبدیل 
شده است. هر ساله هزینه های ناشی از تلفات، افت توليد و درمان، فشار سنگينی را بر پيکره صنعت طيور کشور وارد 
می نماید. آمار متنوعی در خصوص ميزان تلفات ناشی از بيماری های تنفسی مطرح می شود. بطور خوش بينانه در 
بسياری از مناطق کشور حداقل20% ظرفيت جوجه ریزی در نتيجه مشکالت تنفسی تلف می شوند. بدن ترتيب تقریبا 
ساالنه200 ميليون قطعه با ظرفيت توليد400 هزار تن گوشت از چرخه پرورش طيور به هدر می رود. اگر به این خسارت 
بزرگ، خسارات ناشی از کاهش وزن درگله، افزایش ضریب تبدیل، مصرف دارو و واکسن وسایر هزینه های درمانی را 
نيز اضافه نمایيم عمق فاجعه بيشتر مشخص می گردد. دالیل متعددی برای بروز این مشکالت درکشور مطرح می شود. 
مطمئنا مهم ترین آنها عدم رعایت مسائل بهداشتی )بيوسکيوریتی( در مرغداری هاست. از موارد دیگر می توان به 
نامناسب بودن سيستم های تهویه، حرارتی و برودتی، آب و دان غيراستاندارد، کيفيت پایين جوجه و... اشاره نمود. 
در سال های گذشته صنعت پرورش طيور دچار تغييرات اساسی شده و موفقيتهای حاصل از اصالح نژاد و تغذیه مبانی 
های  روش  با  دهندگان  پرورش  یافته  توسعه  کشورهای  در  است.  نموده  دگرگون  را  مرغداریها  مدیریتی  و  بهداشتی 
روزآمد مدیریتی و بهداشتی، قابليتهای ژنتيکی پرنده را بخوبی در خدمت افزایش بهره وری قرار داده اند اما متاسفانه 
در کشور ما تغييرات مدیریتی و بهداشتی متناسب، با نياز های روز به کندی در حال انجام است. به عنوان مثال امروزه 
یک دوره پرورش به حداکثر 42 روز کاهش و همراه آن مصرف دان های فشرده گسترش زیادی یافته است. در نتيجه 
سرعت متابوليسم و به دنبال آن ميزان نياز به اکسيژن افزایش می یابد اما هنوز سيستم های تهویه و هوادهی تغييرات 

چندانی نداشته اند.

هــد ف از نگارش این مقاله، ضمن تایید 
علل مشکالت تنفسی، تاکید مجدد و تکراری 
اما  ساده  موضوعی  ارائه  بلکه  نیست  آنها  بر 
پنداشته شده در  ارزش  فراموش و گاهی بی 
مورد این بیماریها است. تاکید می گردد، استفاد 

ه بی برنامه از واکسن ها آن هم درمرغد اری 
و  ضروری  غیر  مصرف  موجود،  ه  آلود  های 
عنوان  به  ها  بیوتیک  آنتی  برانگیز  تعجب 
پیشگیری و... نتوانسته و نمی تواند به تنهایی 
بیماریها  روزافزون  گسترش  و  بروز  از  مانع 

تنفسی  بیماریهای  بروز  مقاله  این  در  شود. 
مدیریتی  و  فیزیولوژیک  کابد شناسی،  دید  با 
بررسی می گردد. امید است با این نوع نگرش 
مراکز  در  تنفسی  مشکالت  کاهش  شاهد 

پرورش طیور باشیم.

قسمت اول



KIMIAFAAM

 1
5 

ره
شما

    
    

   9
1 

 -
ن 

ستا
زم

57

ور
طی

ی 
ها

ری
ما

بی

ساختار،  از  صحیح  درک  بدون  شک  بی 
به  رسان  آسیب  عوامل  تاثیر  روند  و  عملکرد 
اندام نمی توان اقدامی موفقیت آمیز در  یک 
ابتدا  در  داد.  انجام  آن  عملکرد  بهبود  جهت 
بطور خالصه فیزیولوژی، بافت شناسی، ایمنی 
تنفس  دستگاه  عمومی  پاتولوژی  و  شناسی 
مورد بررسی قرار گرفته و سپس عوامل آسیب 

رسان به این سیستم بررسی خواهند.

بینی: 
سوراخ های بینی در قاعد ه منقـــار قرار د 
ارند. جهت حفاظت آنها دهانه سوراخ بینی با 
پرهای ریز و یا کالهک کوچکی پوشید ه شد 
ه است. سوراخ بینی در ماکیان دارای سرپوش 
می باشد. در برخی  پرندگان مانند کبوتر یک 
پوشانده  را  بینی  روی   (Wax) جلدی  لعاب 

است. 
بوقک  عدد  سه  بینی  حفره  درون 

(Concha) وجود دارد: 
الف- بوقک قدامی (در دهلیز بینی با بافت 
عروق  دارای  و  فرشی  مطبق سنگ  پوششی 

فراوان).
ب- بوقک میانی (با بافت پوششی مژه دار 

و غدد موکوسی فراوان) .
سینوس  با  فقط  (که  خلفی  بوقک  ج- 
زیر حدقه ای در ارتباط بوده و احتماال نفش 

بویایی دارد). 

  

بوقک قدامی در تنظیم دمای هوای ورودی 
تنظیم  در  میانی  بوقک  و  تنفس  دستگاه  به 
در  هوا  سان  بدین  هستند  موثر  آن  رطوبت 
در  اما  شود  می  مرطوب  و  گرم  ورود  هنگام 
هنگام خروج در صورت لزوم دمای آن کاهش 
یافته بنابراین میزان رطوبت موجود در آن نیز 

کمک  پرنده  به  مکانیسم  این  میابد.  کاهش 
می نماید در صورت نیاز آب بدن خود را حفظ 

نماید. 
 Nasal-associated بینی  حفره  در 
Lymphatic tissue (NALT) موجود 
است.  این ندول های لنفاوی در دیواره های 
 CD8 جانبی بینی قرار دارند (لنفوسیت های
مخاط).  زیر  الیه  در   CD4 و  تلیوم  اپی  در 
سیستم موکوسیلیاری (مخاطی- مژه ای) نیز 
در ایمنی بافت بینی اهمیت بسیاری دارد. این 
سیستم در سراسر دستگاه تنفس با زنش های 
منظم و بی وفقه، ضمن تنظیم رطوبت و دما، 
کلیه عومل آسیب رسان (گرد و غبار، گازهای 
تصفیه می  را  هوا  و...)  عفونی  عوامل  سمی، 
نماید. اگر این آلودگی های د ر ابتدای مجاری 
تنفسی به دام سیستم مخاطی مژه ای گرفتار 
نشوند به مناطق عمقیترنفوذ می کنند و زمینه 
قسمتهای  میگردند.  جدی  مشکالت  ساز 
هوایی)  های  کیسه  و  ها  (پارابرونش  عمقیتر 

سیستم فیلتراسیون ضعیف تری دارند. 
نیست  کامل  بینی  حفره  کف  پرندگان  در 
و بوسیله شکاف کامی با دهان در ارتباط می 
باشد. به همین دلیل پرندگان توان ایجاد خال 
مایعات  مکیدن  نتیجه  در  و  دهان  فضای  در 
پرنده  آب  نوشیدن  هنگام  بنابراین  ندارند.  را 
باید سر خود را به طرف باال گرفته و آب را 
بلع نماید. در خلف این شکاف شکافی دیگر 
اوستاژ)  مشترک  (مجرای  قیفی  شکاف  بنام 
وجود دارد که رابط فضای حلقــــی با گوش 
میــانی می باشد. در کنارهای این شکاف ها 
ندول های لنفاوی وجود دارند. پرندگان فاقد 
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نای:
هم  به  کامل  های  غضروف  دارای  نای 

پیوسته است. نای بلند پرندگان باعث ایجاد
انسان) می گردد.  برابر   هوای مرده (4/5 

پرندگان با افزایش حجم تنفسی، 
کیسه¬های هوایی و تبادل گازی در دم و 

باز دم این نقص را جبران می کنند. 
در نای ندول های لنفاوی وجود ندارند اما 

در هنگام عفونت نفوذ سلول های 
ایمنی را رخ می دهد (پلی ریفریشن، نفوذ 

سلولی و پرخونی مخاط).
زدن  نفس  نفس  بهمراه  نایی  حرکات 

بعنوان مکانیسمی جهت خنک کردن 
باعث  مکانیسم  این  دارند.  کاربرد  بدن 

افزایش تبخیر آب از سطح مخاطات
می  حرارت  دفع  افزایش  آن،  طبع  به  و   
گردد. البته اگر رطوبت نسبی باالتر از رطوبت 
حرارتی  تبادل  باشد،  تنفس  مخاطات  سطح 

ازاین روش انجام نخواهد شد. 

سیرنکس:
سیرنکس  نای  شدن  دوشاخه  محل  به 
توسط  پرندگان  در  صدا  تولید  گویند.  
نقشی  حنجره  و  پذیرد  می  انجام  سیرنکس 
دو  شامل  سیرنکس  ساختمان  ندارد.  آن  در 
یک  و  میانی  و  جانبی  تیمپانوم  غشا  جفت 
می   Pessulus بنام  ای  گوه  عدد جسمک 
باشد. د ر پرندگان آواز خوان عضالت متعددی 
حرکات این غشاها را کنترل می نمایند. علت 
شدن  استخوانی  طاووس  در  خشن  صدای 

شدید این ساختار می باشد. 

58

کام نرم می باشند بنابراین در پرندگان فضای 
دهان و حلق قابل جداسازی نیست. در اطراف 
این شکافها و در فضای حلقی نیز ندول های 

لنفاوی وجود دارند.   

      
سینوس زیر حدقه چشمی: 

در پرندگان فقط یک سینوس مجاور بینی 
چشمی  زیر  سینوس  بنام   (Paranasal)
این  دارد.  وجود   (infraorbital sinus)
سینوس در ناحیه شکمی- قدامی چشم، بین 
قرار گرفته  باال  آرواره  بینی و  استخوان های 
است. چشم بر روی این بالشتک هوایی قرار 
دارد. خون درون سیاهرگهای چشمی در این 
ناحیه بوسیله هوا خنک شده و به روش تبادلی 
باعث خنک شدن خون سرخرگ¬های مغزی 
پرندگان همواره خون  بنابراین در  می¬گردد 
بدن  نقاط  سایر  از  مغز خنک¬تر  به  ورودی 
و  ماکیان  در  سینوس  این  عفونت  میباشد. 

بوقلمونها بسیار شایع است.

غدد نمک بینی:
 دارای یک قطعه میانی و یک قطعه جانبی 
می باشند. مجرای آنها به محل بوقک قدامی 
غدد  این  دریایی  پرندگان  در  شود.  می  باز 

محلول نمکی هایپرتونیک ترشح می کنند.

حنجره:
پستانداران  مانند  پرندگان،  در  ساختار  این 
بلع  هنگام  در  نای  داخل  به  غذا  ورود  مانع 
ساده  پرندگان  در  حنجره  ساختار  گردد.  می 
های  غضروف  باشد.  می  پستانداران  از  تر 
در  انگشتری  پیش  و  انگشتری  طرجحالی، 
شکاف  های  لبه  در  دارند.  نفش  آن  ساختار 
حنجره نیز ندول های لنفاوی موجود هستند .
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ریه ها:
از  هیچیک  در  پستانداران  خالف  بر   
ها  ریه  نیست.  قطعه  قطعه  ریه  پرندگان 
قدامی  ی  لبه  تا  گردنی  مهره  ازآخرین 
ریه  وزن  اند.  شده  کشیده  خاصره  استخوان 
ها نسیب به کل وزن بدن، ازپستانداران کمتر 
نیست اما حجم ریه پرندگان در هرگرم وزن 
بدن نسبت به پستانداران، نزدیک 25%  کمتر 
است. ریه پرندگان قابلیت اتساع قابل توجهی 
بازدم  و  دم  در  گازی  تبادل  قابلیت  اما  ندارد 
تنفسی  حجم  هوایی  های  کیسه  و  داشته  را 
در  گازی  تبادل  دهند.  می  افزایش  را  پرنده 
هوا  (جریان   Flow-throught پرندگان 
به  پستانداران  در  و  ها)  پارابرونش  روی  بر 
ها) می  (آلوئول  ته کیسه های هوایی  عهده 
باشد. هوا بعد در ریه در مویرگ های هوایی 
نماید  می  باخون حرکت  مخالف  در جهت  و 

(جریان متقابل). 

                                         
نئوپالمتیک  قسمت  دو  به  پرندگان  ریه 
(خلف ریه، کیسه های هوایی سینه ای خلفی 
و شکمی) و پالئوپالمتیک (قسمت قدامی ریه، 
کیسه های هوایی گردنی، ترقوه ای و سینه 
ای قدامی) میباشد. پرندگانی مثل پنگوئن که 
از لحاظ تکاملی در گروههای پست تر قرارمی 
استرالیایی  مرغ  شتر  و  پنگوئن  مانند  گیرند 

قسمت نئوپالمتیک (نوین) را ندارند.
به  ریه،  به  ورود  از  بعد  اولیه  برونش های 

ها  برونش  این  و  تقسیم  ثانویه  برونش های 
به برونش های ثالثیه (پارابرونش ها) تقسیم 
می شوند. برونش های ثانویه  میانی شکمی 
و میانی پشتی به بخش قدامی ریه و برونش 
های جانبی شکمی و جانبی پشتی به بخش 
تبادل  محل  پارابرونشها  میروند.  ریه  خلفی 
گازی هستند. تعداد پارابرونشها در تمام طول 
ناحیه  پارابرونشهای   ماند.  می  ثابت  عمر 
یکسان  قطر  با  اندازه،  پالئوپالمتیک همه هم 
و موازی با یکدیگرند اما در ناحیه نئوپالمتیک، 
هستند.  غیرهمسان  و  ناموازی  ها  پارابرونش 
در پارابرونش ها هوا ابتدا وارد دهلیز، قیف و 
بعد مویرگ های هوایی می گردد. این مویرگ 
در  یکدیگر  با  و  نبوده  بست  بن  هوایی  های 
پالمیتولیسیتین)  (دی  سورفاکنانت  ارتباطند. 
شود  می  اولیه  های  مویرگ  کالپس  مانع 
ازورود  ممانعت  طیور  در  آن  اصلی  نقش  اما 
است  هوایی  های  مویرگ  درون  به  پالسما 
چهار  الی  سه  پرندگان  در  گازی  خونی  (سد 

برابر نازکتر از انسان میباشد).  

کیسه های هوایی:
کیسه  جفت  شش  دارای  ماکیان  رویان   
از  هوایی می باشد. هنگام تولد یا کمی پس 
و  شده  متصل  هم  به  گردنی  جفت  یک  آن 
کیسه هوایی منفرد گردنی را می سازند. این 
کیـــسه در کناره های گردنی حرکت کرد ه 

و تا مهره های قدامی گردن ادامه دارد. 

های  سوراخ  با  گردنی  هوایی  کیسه 
عرضی مهره های گردن د ر ارتباط است. 
در همین زمان دو جفت کیسه ترقوه ای 
منفرد  کیسه  و  شده  ادغام  یکدیگر  با  نیز 
دارای  کیسه  این  سازند.  را می  ای  ترقوه 
خارج  و  ای  سینه  داخل  دایورتیکولوم  دو 
منابع  برخی  در  (البته  باشد  می  ای  سینه 
کسیه هوایی ترقوه ای را زوج درنظر می 
سوراخ  با  ای  سینه  خارج  بخش  گیرند). 
هوایی استخوان بازو در ارتباط است.  سه 
جهت دیگر شامل سینه ای قدامی، سینه 
باقی می  تغییر  بدون  ای خلفی و شکمی 
هوایی  های  کیسه  تعداد  لحاظ  از  مانند. 
در بین گونه های مختلف پرندگان تفاوت 
هایی وجود دارد. به عنوان مثال بوقلمون 
(حتی  خلفی  ای  سینه  هوایی  کیسه  فاقد 
هوایی  کیسه  دارای  و  رویانی)  مراحل  در 
ترقوه ای- گردنی واحد، یک جفت ترقوه 
ای کوچک، یک جفت شکمی و یک جفت 

سینه ای قدامی است.
بافت پوششی کیسه های هوایی سنگ 
اتصال  در محل  فقط  ه  بود  ه  فرشی ساد 
مژه  مطبق  شبه  ای  استوانه  کمی  ریه  به 
ناچیزی داشته و  باشد. خونرسانی  دار می 

کامال صاف و شفاف می باشند.

 فضای جنب: 
حفره سلومی جنبی د ر پرندگان شامل 
پرده جنب جداری و احشایی می باشد. به 
علت ارتباطات گسترده حفره جنب چپ و 
راست نمی توان حفره جنب چپ و راست 
پرندگان  ضمنا  نمود.  جدا  ازهم  کامال  را 
برای تنفس  فاقد دیافراگم هستند. آن ها 

ازعضالت شکم کمک می گیرند.

استخوان های هوایی:
شدن  تر  سبک  جهت  پرندگان  در 
اسکلت بدن و پرواز آسان تر پرند ه برخی 
از استخوان ها بصورت هوایی در آمده اند. 
استخوان های جمجمه، برخی از مهر ها، 
دنده ها، جناغ از آن جمله اند. البته تفاوت 
هایی نیز در گونه های مختلف وجود دارد، 
مرغ  شتر  ران  استخوان  مثال  عنوان  به 
آب  در  پرندگانی که  در  یا  و  است  هوایی 
شیرجه می زنند استخوان جمجمه هوایی 

نمی باشد.
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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 کامل منبع 

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

- مق��االت ب��ا ارایه ش��کل ، نمود                                                                                                                  ار و جد                                                                                                               ول ک��ه د                                                                                                                  ر محیط Word تهیه می ش��ود                                                                                                                د                                                                                                                  ر 
اولویت است.

- فصلنامه مجاز به تلخیص مقاالت می باشد                                                                                                               . 
- فصلنام��ه، صحت و س��قم مقاالت را به عهد                                                                                                                  ه نویس��ند                                                                         گان می گ��ذارد                                                                                                                و هیچ گونه 

مسوولیتی د                                                                                                                  ر قبال آن نخواهد                                                                                                                د                                                                                                                  اشت.

نش��انی د                                                                                                              فتر مجله : تهران -  فرمانیه -  نبش د                                                                                                                  یباجی ش��مالی  - پالک 62  
تلفن های فصلنامه :  داخلی :311         22824657-60 )021(  

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

WWW.Kimiafaamgroup.com
info@kimiafaamgroup.comKIMIAFAAM

فیزیولوژی تنفس:
پایین و عقب  به سمت  با حرکت عضالت شکمی  در هنگام دم 
باعث  پایین و جلو  به سمت  ای  و عضالت سینه ای و پیش سینه 
هوایی  کیسه  بویژه  هوایی  های  کیسه  روی  از  فشار  شدن  برداشته 
شکمی شده و با ایجاد فشار منفی هوا به درون بدن کشیده می شود. 
هوا از حفره بینی و یادهان وارد فضای حلقی و سپس حنجره و نای 
شود.  می  تقسیم  قسمت  دو  به  هوا  سیرنکس  در محل  گرددد.  می 
مرور  به  و  کنند  می  حرکت  ریه  خلف  به سمت  اولیه  های  برونش 
مژه  های  سلول  از  ها  آن  گردند. سطح  می  تر  باریک  و  تر  باریک 
دار شبه مطبق و سلول های جامی و موکوسی پوشیده شد ه است. 
جانبی  و  جانبی شکمی  ثانویه  برونش های  توسط  دمی  اکثر هوای 
پشتی به سمت خلف ریه (نئوپالمتیک) رفته و پس از تبادل هوایی در 
پارابرونش های این ناحیه وارد کیسه های هوایی شکمی و سینه ای 
خلفی می گردد. مقدار باقی ماند ه دیگر توسط برونش های ثانویه 
میانی شکمی و میانی پشتی به سمت قدام ریه (پالئوپالمتیک) رفته 
و بعد از تبادل گازی د ر پارابرونش های این ناحیه وارد کیسه های 

هوایی گردنی، ترقوه ای و سینه ای قدامی می شوند.

 

و  باال  به سمت  با حرکت عضالت شکمی  هوا،  بازدم  هنگام  در 
جلو و عضالت سینه ای و پیش سینه ای به سمت باال و عقب باعث 
شکمی  هوایی  کیسه  بویژه  هوایی  های  کیسه  روی  بر  فشار  ایجاد 
شده و مانند دم آهنگری هوا بار دیگر به سمت ریه بازگرداند ه می 
شود. هوای کیسه های هوایی شکمی و سینه ای خلفی وارد ناحیه 
نئوپالمتیک شده و تبادل گاز ی انجام می دهند. سپس 20% این هوا 
بدون گذر از ناحیه پالئوپالمتیک از ریه خارج می گردد. 80% دیگر وارد 
ناحیه پالئوپالمتیک شده و بعد از تبادالت گازی از ریه خارج می شود. 
هوای داخل کیسه های هوایی گردنی، ترقوه ای و سینه ای قدامی 
بدون گذر از ناحیه پالئوپالمتیک و نئوپالمتیک از ریه خارج می شود. 

 عوامل موثر در تبادل گازی:
1 - مساحت سطح تبادلی: در پرندگان سطح تبادلی دو تا چهار 

برابر انسان است.
کل سطح تبادلی در مرغ دو متر مربع می باشد.

 سطح تبادلی گازی (در واحد حجم)  ریه انسان  سطح تباد ل گازی 
ریه مرغ مرغ مگس خوار می باشد.

 پرندگانی که قدرت پروازی بیشتری دارند از سطح تبادلی بیشتری 
برخوردار می باشند. 

از  باالتر  قلبی  ه   بروند  حجم  پرندگان  در  خون:  حجم   -   2
پستانداران باالتر و بنابراین حجم خون ریوی آن ها نیز بیشتر است 

(نسبت به اندازه بدن).
خونی- سد  ضخامت  پرندگان  در  گازی:  سدخونی  ضخامت   -3

و  کالژن  چراکه  باشد  می  انسان  از  کمتر  برابر  چهار  تا  سه  گازی 
فیبروبالست کمتری در این دیواره وجود دارد.

4- قدرت انتقال گازهای تنفسی توسط هموگلوبین:  فسفات هات 
آلی (پنتوفسفات میوانوزیتول IIP) بر روی قابلیت جذب اکسیژن اثر 
می گذارند. پرنده بسته به شرایط زندگی قابلیت جذب اکسیژن توسط 

Hb را تغییر می دهند.  

 انتقال گازی های تنفسی در پرندگان مانند پستانداران است.

سیستم ایمنی در ریه:
بیرون  حال  در  دائما  موکوسیلیاری  سیستم  ها  برونش  در سطح   
راندن اجسام خارجی می باشد. بطور کلی اجسام خارجی (آئروسل ) 
با قطر 3.5 تا 7 میکرومتر در قسمت های فوقانی ریه به دام سیتم 
موکوسیلیاری می افتند و آئروسل های کوچک تر از 3.5 میکرومتر به 

بخش های پایینی راه یافته و در آنجا مهار می شوند. 
Bronchial-) برونش  به  وابسته  یافته  سازمان  های  ندول 

اتصال  محل   ((associated lymphatic tissue (BALT
اند.  نموده  محاصره  را  ثانویه  های  برونش  به  اولیه  های  برونش 
BALT تا هفته سوم یا چهارم پس از هچ سازماندهی نمی شود و در 
هفته ششم زندگی به حاکثر تکامل خود رسیده و تا پایان عمر باقی 
پاتوژن  به عوامل  پرندگان  از علل حساسیت  احتماال یکی  ماند.  می 
اکثر هوای  یافتن  به علت جریان  باشد.   امر  پایین همین  در سنین 
تنفسی به سمت قسمت های خلفی ریه، BALT نیز در خلف ریه 
ریه  خلفی  ناحیه  در  فقط   BALT ماکیان  در  دارد.  بیشتری  تمرکز 
دید ه می شود و در بوقلمون نیز فقط تعداد کمی از آن ها در ناحیه 
قدام ریه وجود دارند. البته لکوسیت ها در سراسر بافت بینابینی ریه 
پراکند ه هستند. ماکروفاژهای ریوی نیز به دو صورت دیده می شوند: 
ماکروفاژهای درون بافتی که گاهی نیزوارد مویرگ های هوایی می 
گردند و ماکروفاژهای داخل عروق خونی که مختص ریه می باشند. 
ماکروفاژهای د رون رگی نفش مهمی د ر فاگوسیتوز آمبولی ها و تود 
ههای سرطانی دارند. به همین دلیل بافت ریه بسیار حساس به آمبولی 

های عفونی و سرطان-های متاستاتیک می باشد.   
ور

طی
ی 

ها
ری

ما
بی



KIMIAFAAM

 1
5 

ره
شما

    
    

   9
1 

 -
ن 

ستا
زم

61

له
قا

ش م
یر

ذ
پ

KIMIAFAAM

 1
4 

ره
شما

    
    

   9
1 

 -
یز 

پای

60

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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- لزوم ایجاد هم آهنگی در بین تولید کنندگان

- فصلنامه مجاز به تلخیص مقاالت می باشد.
- فصلنامه، صحت و سقم مقاالت را به عهده نویسندگان می گذارد و مسئولیتی در 

قبال آن ندارد.
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  •  افقی :

1- بیماری حاصل از تیلریاها- لخته ی خونی مسدود کننده ی عروق  2 – 
زائیده شده  - پایتخت انریش – کازئوز تظاهری با این قوام دارد  3 –  نوعی 
از سوی  تعیین شده  با خط مشی  اما  پیمانکار  به  با سپردن کل کار  داد   قرار 
کارفرما – از داروهای اختصاصی افسردگی 4 – جمع سفر – از وسایل چای 
پزی – محیطی که سفیده ی تخم مرغ آن را احاطه کرده است  5 –  ظرف 
خودکار  فارسی–  به  پا  معروف  استخوان  دو  نام  باشد-  نداشته  که سر  شیری 
وارونه فرنگیها- با اسم کوچک"عابد لطیف"  عکاس مشهور فلسطینی است6 
– از وسایل نمونه برداری در فارم – نیم پدر – آب ترکی که سر– "یک دفعه" 
در زبان نوجوانان داش مشدی تهران7- بخش بندی.قسمت بندی- دسته اي از 
باکتریها که بویژه با شرایط زندگي در محیطهاي آبي سازگاري یافتهاند8 – هم 
صورت است هم جرات -  از موشهای آزمایشگاهی – تاندون- اولین پوشش 
محافظ در پرندگان- اصفهان قدیم و البته پادگانی در تهران9 – " لیز "  که 
شروع نشده – تکرار حرفی- ضمیر غایب – پول ژاپنی10- باکتري گرم منفي 
است برخي گونه هاي آن باعث نوعي اسهال به نام شیگلوز مي شوند.–گازی 
بیماریهای  آمپول -از  از راههای تزریق  با فرمول c2h6 11- یکی  بی رنگ 
معروف طیور 12- هتلی مشهور در سن پترز بورگ – گروه  یا  تیم پزشکی و 
دامپزشکی  و ...13 – اگر  " گلو " را به آن اضافه کنیم  از داروهای اختصاصی 
برای لشمانیوز است – زیاد نیست -  نوعی انبار کردن مواد غذایی – 14- اگر 
این کلمه  را  هیدارمین اضافه کنیم  نام شربتی است – از بیماریهای پوستی با 
عامل لشمانیا – اولین نقطه ی بدن  که بعد از تولد در معرض عفونت است 15 

-  مرتالیتی یک بیماری.– تورم نسوج چرکی ملتحمه  

  •  عمودی :

1 -  نوعی عفونت رایج  حاصل از کرم گرد که مشترک بین سگ و گربه و 
انسان است  و نوزاد انسان از بلع تخم کرم گرد  به آن مبتال می شود – کمد 
داغون و درهم 2- چربی زرد رنگ- از شهرهای استان اردبیل 3- اصطالح 
قطار   4  – بندی  پروار  کوتاه  دوره  برای  علمی  اصطالح   – عمر  علمی طول 
قرمز – اصطالح علمی برای استفاده  از چراگاه  بدون چراگاه – 5 زین اسبی 
با گسترش  انسان و حیوان  اغلب کشنده در  و  نوعی توکسمی حاد   – ترکی 
جهانی با عامل  باکتری  در شرایط بِی هوازی در محیط مواد غذایی تکثیر و سم  
تولید می کند با اسامی  دیگر مثل " گردن کج " در پرندگان و  و  " لمزیکت" 
در گاو داری افریقای جنوبی 6 -  مجموعه مدارک پزشکی یا مربوط به هر 
چیز دیگر – اضافه کردن .افزودن فرنگی – محل اجرای نمایش 7 – علم 
تشریح حیوانات –بیماری پارا توبرکولوز – تصِدق روسی – 9-وتر- مقدار چیز 
هدر رفته در جیره ی یا انرژی یا هر چیز دیگر – خانواد ه ای از کنه ها که 
بیماری پوستی ایجاد می نماید 10- جسم .الشه-  اقیانوس بزرگ 11- "و+ 
آنگاه"  - سیستم عصبی مرکزی – مقابل فاز 12-  تک میزبانه – از بیماریهای 
در  اصطالحی    – پارکینسون  برای  اختصاصی  داروهای  از  زنبور عسل 13- 
ابزار  از   – گردن  مشهور  ورید  پشت 14-  از  ماهی  برش  برای  تشریح   علم 
آزمایشگاهی 15- اصطالح علمی   " کمبود " روی – صدای در هم  انگیلیسی

جدول                                      
شماره 14

)D.V.M(  طراح : دكتر حسن – م . جعفرزاده
كارشناس اداره كل دامپزشکی آذربایجان شرقی

پاسخ جدول شماره 13

                         9      8      7      6    5     4      3      2      115 14 13 12 11 10
1
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7
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12
13
14
15  -                           13 خاصيت ارتجاعي ˚ مهمترين منبع ويتامين ب ˚غذايي انسان 

 تشكيالت  بهداشتي سازمان ˚ 15 بارزترين عالمت فنوتيبي در تعيين نژاد˚ 14مگس 
 از مشهورترين رگها  ˚ملل 

 
 
 

....  جدول شماره 
       1     2    3    4    5     6     7    8     9    10   11   12     13   14   15  

ي س ي ز ا ي ر ت و ب و ل ف ي د  1
و  ا  ن  ك ا ه  ص  م  ه  2
ن و ي ن م ا  ل  ژ ا ر و م ه  3
ي  س ا ي  ل ا ب  ل ا ر و ي  4
س ر و ن  ر ي س ك ا  م ا ر د  5
ف ن ي  ك ف  م  ن ف  ل چ ر  6
 ك  ن  ل ا ي ب ت  ك  ه ا  7
ر  ر و ا ك ت  ه ر و ب س  ت  8
ك ك  ر  س ر  ا ي  ا ر ي   9
ك ا د  د ي  د  ت ل ا م  ب  10
ر و م ف  ك  ا  ي ن ت  ك ي  11
و  و ن م   ر م ك   ح ل م  12
ن ي د ر ا س  و ل ي  ت ل م ا  13
ي  ك  ك    ن  غ  ا  ر  14
ك  س ي ز و ي ن ا م ش ي ل  ي  15

 


