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آییــن نامــه اجرایــی مــاده 10 قانــون ســازمان دامپزشــکی کشــور بــرای 
ــه  ــگاه، آزمایشــگاه و اشــتغال ب ــه هــای بیمارســتان، درمان صــدور پروان

امــور درمانــی دامپزشــکی

 وزارت جهاد سازندگی
 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.10.4 بنا به پیشنهاد شماره 8909 - .10.71 و مورخ 1371/12/9وزارت جهاد 

سازندگی، به استناد ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب1350، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به 
 شرح زیر تصویب نمود:

 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه های  بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه 
 و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی

  فصل اول - تعاریف
 ماده 1 - بیمارستان دامپزشکی، مکانی با فضای مناسب، مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشکی 
کشور  با امکانات پذیرش دامهای کوچک و بزرگ، طیور و... یا هر یک از آنهاست که دارای امکانات معاینه، 

تشخیص، معالج، جراحی دامها، امکانات آزمایشگاهی برای انجام آزمایشات الزم، تأمین داروهای تجویز شده و در 
 صورت لزوم بستری کردن دامها و اعزام اکیپهای سیار به مناطق تحت پوشش می باشد.

 ماده 2 - درمانگاه دامپزشکی: مکانی با فضای مناسب - طبق نقشه های موجود در سازمان دامپزشکی کشور  
است که دارای امکانات کافی برای پذیرش دام، معاینه، تشخیص، معالج سرپایی دام ها و در صورت لزوم اعزام 

 اکیپ های سیار به مناطق تحت پوشش می باشد.
 ماده 3 - آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی: مکانی با قاضی مناسب، طبق نقشه های موجود در سازمان دامپزشکی 

کشور  و مجهز به لوازم و وسایل فنی و مواد آزمایشگاهی است که در آن آزمایش های مجاز تشخیص دامپزشکی 
 انجام می شود.

 تبصره - فعالیت بیمارستان، درمانگاه و آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی به صورت اختصاصی، عمومی یا تخصصی 
 ) حسب تخصص دامپزشکان( مجاز است.

  ماده 4 - پلی کلینیک دامپزشکی: درمانگاهی عمومی با فضای مناسب و شامل چند بخش اختصاصی است.
 ماده 5 - نسخه: ورقه ای است که در آن تجویز دارو بر اساس معیارهای نسخه نویسی و به زبان التین صورت 

 می گیرد و روش تجویز آن به زبان فارسی نوشته می شود.
 ماده 6 - دامپزشک: به فارغ التحصیالن رشته های دامپزشکی داخل و خارج از کشوراطالق می شود که مدرک 
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 دکترای دامپزشکی آنها به تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشد.
 ماده 7 - طبقه بندی بیماریها: گروه بیماریهای )C و B و A( است که بر اساس طبقه بندی موجود در دفتر 

 بین المللی بیماریهای واگیر دام )OIE( تعیین می شود.
 فصل دوم - هدف از صدور پروانه بیمارستان، درمانگاه، پلی کلینیک و آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی خصوصی 
و اشتغال به امور درمانی و مایه کوبی دام، اجرای سیاستهای سازمان دامپزشکی کشور در جهت ایجاد هماهنگی 

و نظارت الزم بر فعالیت های مربوط به بهداشت ودرمان دام به منظور حفظ سرمایه دامی کشور و باالبردن سطح 
 بهداشت عمومی است.

 ماده 9 - دامپزشکان در صورتی می توانند به حرفه دامپزشکی، اشتغال ورزند که پروانه مربوط را از سازمان 
 دامپزشکی کشور دریافت کرده باشند.

 تبصره - شاغالن حرفه های دامپزشکی شاغل در دستگاه های دولتی فقط بعد از ساعت اداری و با رعایت 
 مقررات مربوط می توانند در بخش خصوصی فعالیت کنند.

  فصل سوم - انواع پروانه
  ماده 10 - پروانه ها موضوع این آیین نامه عبارتند از:

 الف - پروانه تأسیس بیمارستان دامپزشکی که به نام یک نفر دامپزشک صادر می شود و حداقل سه نفر 
 دامپزشک دیگر در بخشهای مختلف بیمارستانی باید در اداره بیمارستان با دارنده این پروانه همکاری کنند.

ب - پروانه تأسیس درمانگاه دامپزشکی که به نام یک نفر دامپزشک صادر می شود و حسب مورد می تواند به 
 صورت اختصاصی ) جهت یک نوع دام( یا عمومی) جهت چند نوع دام( یا به صورت تخصصی فعالیت کند.

 تبصره - در صورتی که درمانگاه عمومی دارای فضاهای مناسب جهت چند بخش درمانگاهی اختصاصی باشد 
 پلی کلینیک نامیده می شود و مراتب در پروانه قید می شود.

ج - پروانه اشتغال به امور درمانی که به نام یک نفر دامپزشک صادر می شود و دارنده این پروانه می تواند در 
منطقه تعیین شده در یکی از بیمارستانها یا درمانگاه های دامپزشکی به امور درمانی اشتغال ورزد، در غیر این 

 صورت باید محلی را به عنوان دفتر کار معرفی کند.
 د - پروانه آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی که به نام یک نفر دامپزشک صادر می شود و این آزمایشگاه در 

 زمینه های مختلف آزمایشگاهی فعالیت می کند.
 تبصره - سایر متقاضیان حقیقی و حقوقی با اخذ موافقت اصولی از سازمان دامپزشکی کشور می توانند نسبت به 
سرمایه گذاری و احداث بیمارستان، آزمایشگاه و درمانگاه دامپزشکی اقدام کنند در این گونه موارد پروانه مربوط 

 فقط به نام دامپزشکان شاغل در آنها صادر می شود.
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 ماده 11 - رسیدگی به تقاضاهای رسیده در مورد تمدید، لغو صدور مجدد پروانه توسط سازمان دامپزشکی کشور 
 صورت می گیرد.

  فصل چهارم - شرایط کلی صدور پروانه
  ماده 12 - دامپزشکانی که قصد تحصیل پروانه را داشته باشند باید دارای شرایط زیر باشند:

  الف - تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
 ب - درجه دکترای دامپزشکی.

  تبصره 1 - اشتغال دامپزشکان بیگانه با رعایت مقررات مربوط مجاز است.
 تبصره 2 - اعتبار پروانه های صادر شده برای مدت پنج سال است و پس از پایان مدت یاد شده با تصویب مجدد 

 سازمان دامپزشکی کشور تمدید می شود.
 ماده 13 - در صورتی که برای ارائه خدمات جنبی نظر تزریقات، امور آزمایشگاهی و مایه کوبی دامها در مراکز 

درمانی نیاز به استفاده از نیروی انسانی باشد، این مراکز مکلفند فقط از وجود تکنسین ها و کاردانهای دامپزشکی و 
 علوم آزمایشگاهی استفاده کنند. افراد یادشده تحت نظارت و با مسئولیت دامپزشک فعالیت می کنند.

  ماده 14 - دامپزشکان واجد شرایط مندرج در این آیین نامه می توانند فقط یکی از پروانه های زیر را دریافت کنند:
 الف - پروانه اشتغال به امور درمانی که برای کلیه دامپزشکانی که تعهد خدمت به دستگاه های دولتی ندارند صادر 

 می شود.
ب - پروانه درمانگاه، آزمایشگاه و پروانه اشتغال به امور درمانی نیمه وقت که برای دامپزشکان شاغل که مشمول 

دریافت فوق العاده محرومیت از مطب نمی شوند یا مشمول طرح خدمت تمام وقت دانشگاه ها و سایر نهادها، 
 سازمانها و وزارتخانه ها نیستند صادر می شود.

ج - پروانه تأسیس بیمارستان و پلی کلینیک فقط برای دامپزشکانی که بتوانند به صورت تمام وقت در بیمارستان 
 و پل کلینیک انجام وظیفه کنند صادر می شود.

  تبصره - پروانه های یاد شده به امضای رییس سازمان دامپزشکی کشور می رسد.
  ماده 15 - تغییر محل هر یک از پروانه ها با تصویب سازمان دامپزشکی کشور مجاز است.

 تبصره - اعتبار پروانه دامپزشکان دولتی که بر اساس وظایف قانونی ناگزیر به تغییر محل خدمت هستند، پس از 
پایان مأموریت و بازگشت به محل خدمت قبلی به قوت خود باقی است و افراد مزبور حق افتتاح مجدد درمانگاه در 

 محل قبلی را با همان پروانه دارند.
 ماده 16 - برای دامپزشکان بازنشسته با توجه به شرایط این آیین نامه برای هر شهری که مایل باشند با رعایت 
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 حق تقدم پروانه مربوط صادر می شود.
 ماده 17 - دامپزشکان دارای پروانه باید برای انجام خدمات دامپزشکی از تعرفه خدمات درمانی آزمایشگاهی که به 

 پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت می رسد تبعیت کنند.
  فصل پنجم - سایر مقررات

 ماده 18 - دامپزشکان دارای پروانه مکلفند به ترتیب زیر بروز بیماریهای واگیر را حداکثر ظرف 24 ساعت به 
 نزدیکتری اداره دامپزشکی گزارش کنند:

 - گروه بیماری ها A و B به صورت تلفنی یا تلگرافی.
 - گروه بیماری C به وسیله گزارش های پستی.

 تبصره - اسامی بیماریهای طبقه بندی شده در گروه های A و B و C به هنگام صدور پروانه به متقاضیان ارائه 
 می شود.

 ماده 19 - آزمایشهای مربوط به تشخیص بیماری سل، برسولوز، مشمشه و بیماریهای دیگری که تحت نظارت 
و ریشه کنی سازمان دامپزشکی کشور هستند و آزمایشهای مربوط به ترخیص یا صادرات فرآورده های خام دامی و 

 خوراک دام و طیور، همچنین آزمایش های کنترل کمی
 و کیفی دارو و مواد بیولوژیک فقط توسط سازمان دامپزشکی کشور انجام می شود.

 ماده 20 - چنانچه برای تشخیص بیماری های تحت نظارت اعالم شده انجام آزمایش های مخصوصی در مناطق 
و دام داریهای که در شعاع برنامه ریشه کنی بیماری ها قرار نگرفته اند الزم باشد، دامپزشکان دارای پروانه می توانند 
با موافقت کتبی سازمان دامپزشکی کشور و با در نظر گرفتن کلیه شرایط و مقرراتی که برای کنترل و ریشه کنی 

 بیماریها اعالم شده است نسبت به آزمایشات مورد نظر اقدام کنند.
 ماده 21 - در موارد اضطرار دارندگان پروانه ها دامپزشکی موظفند تا رفع اضطرار با سازمان دامپزشکی کشور 

 همکاری کنند.
 ماده 22 - سازمان دامپزشکی می تواند در صورت لزوم نسبت به برگزاری دوره های مختلف بازآموزی اقدام کند. 

 دارندگان پروانه موظف به شرکت در برنامه های پیش بینی شده هستند.
 ماده 23 - دارندگان پروانه های موضوع این آیین نامه موظفند در صورت معرفی و درخواست کتبی سازمان 

 دامپزشکی کشور کارآموز معرفی شده را برای آموزش در قالب تعرفه های موضوع ماده 17 این آیین نامه بپذیرند.
 ماده 24 - ضوابط و دستورالعمل های الزم برای اجرای مفاد این آیین نامه توسط سازمان دامپزشکی کشور تنظیم و 

 اجرا می شود.
 حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
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سخن مدیر مسئول )رییس سازمان دامپزشکی کشور ( 
دکتر علی صفر ماکنعلی 

رخدادهای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان موج 1400-1399 ) 27 دیماه 1399(
وضعیت بیماری در جهان و منطقه: 

در موج جدید بیماری که شدیدتر از امواج سالیان قبل می باشد در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین تایپه، ویتنام، فلسطین اشغالی، 
بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، نروژ، لهستان، فدراتیو روسیه، قزاقستان، اسلونی، سوئد، اکراین و انگلستان، 
هند و پاکستان  بیماری در طیور وحش، روستایی و صنعتی گزارش شده و در این موج کشور کره بیش از سیزده میلیون قطعه و در 
کشور ژاپن بیش از پنج میلیون قطعه طیور صنعتی خود را معدوم کرده اند و خسارات سنگینی  به صنعت طیور آنان وارد نموده ااست 

وضعیت بیماری در ایران :
در اکوسیستم ارومیه یک واحد مادر گوشتی صنعتی شناسایی، تشخیص و مهار گردید و عملیات مختومه شدن به اتمام رسیده - 1

است و هیچ واحد صنعتی دیگری با منشاء این واحد تا حال حاضر آلوده نشده است
در استان مازندران بیماری در دو نقطه در محل زمستان گذرانی پرندگان وحش مهاجر و در یک نقطه روستائی شناسائی، - 2

تشخیص و مهار گردید و از گسترش آن به واحدهای صنعتی جلوگیری بعمل آمده است
در استان اردبیل بیماری در حیات وحش شناسائی، تشخیص، مهار و مختومه گردید و از گسترش آن به طیور روستائی و صنعتی - 3

جلوگیری بعمل آمد
طغیان بیماری در تاالب میقان واقع در استان مرکزی بنحو مطلوبی کمتر از یکماه عملیات گزارش دهی، تشخیص و مهار - 4

رخدادانجام پذیرفته و از گسترش بیماری به طیور روستائی و صنعتی استان های مرکزی و قم جلوگیری بعمل آمده است
 در استان تهران بیماری در دو نقطه در طیور روستائی شناسائی، تشخیص  و مهار گردیده است و از گسترش آن به طیور - 5

صنعتی جلوگیری بعمل آمده است. برای اولین در استان تهران سروتیپ H5N5 وارد کشور شناسایی، مهار و مختومه گردید 
و از گسترش آن جلوگیری بعمل آمد.

در استان کرمانشاه در یک نقطه روستائی بیماری گزارش،  شناسائی، مهار و عملیات مختومه کردن آندر حال انجام می باشد - 6
و تا حال حاضر هیچ واحد صنعتی با منشاء این رخداد درگیر نشده است 

در استان خراسان جنوبی بر اساس پدیده پل بیماری از حیات وحش وارد واحد صنعتی مرغ تخمگذار گردید که بدلیل پنهان - 7
کاری مالک بمدت تقریبی یک ماه  تعداد 8 واحد مرغداری صنعتی در این استان توسط افراد و وسایل این واحد درگیر شدند که 
عملیات مهار و مختومه شدن در حال انجام می باشد پیش بینی می شود عملیات مهار در این استان تا پایان دیماه به اتمام برسد 
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چگونگی ورود  و شیوع بیماری در کشور :

 پرندگان وحش مهاجر  عامل اصلی ورود ویروس به کشور هستند،. تاالبها، رودخانه ها، سدها، استخرهای کشاورزی و 
تمامی زیستگاههای پرندگان وحش مقیم و مهاجر بعنوان پنجره ورود ویروس عمل می کنند. که با مساعد شدن شرایط 

محیطی )برودت( و ورود پرندگان آزاد پرواز، ویروس به منطقه وارد و توسط عوامل مختلف گسترش پیدا می کند.

  مراحل عملیاتی برنامه اقدام کشور: مراحل عملیاتی شامل چهار مرحله: 

ـــم   ـــدگان وحـــش مهاجـــر و مقی ـــات در پرن ـــی و تلف ـــر طبیع ـــری: اعـــالم رفتارهـــای غی ـــزارش گی ـــزارش دهـــی و گ   1-گ
ـــای  ـــت ه ـــق گش ـــز از طری ـــت و نی ـــط زیس ـــت از محی ـــان حفاظ ـــط بان ـــط محی ـــش  توس ـــد و    پای ـــاس رص ـــر اس ب
ـــواًل از  ـــی معم ـــور بوم ـــات در طی ـــرد. تلف ـــی گی ـــورت   م ـــت ص ـــط زیس ـــکی و محی ـــش دامپزش ـــد و پای ـــترک رص مش
ـــارم  ـــوده و در ف ـــت ب ـــای بهداش ـــه ه ـــا خان ـــکی و ی ـــه ادارات دامپزش ـــی ب ـــور خانگ ـــان طی ـــانی صاحب ـــالع رس ـــق اط طری
ـــط  ـــات توس ـــز تلف ـــرف آب و دان و نی ـــزان مص ـــد ، می ـــت تولی ـــی از وضعی ـــات تلفن ـــه گزارش ـــور روزان ـــی بط ـــای صنعت ه
ـــی و  ـــورد بررس ـــد م ـــور ج ـــوارد بط ـــن م ـــر در ای ـــه تغیی ـــر گون ـــه و ه ـــورت پذیرفت ـــی ص ـــکی دولت ـــکاران دامپزش هم

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــز ق آنالی
ـــرفته در  ـــی پیش ـــخیصی مولکول ـــات تش ـــتانها آزمایش ـــکی اس ـــخیص : در 17 اداره کل دامپزش ـــتم تش ـــراری سیس   2-برق

ـــرد ـــی پذی ـــورت م ـــاعت ص ـــر از 8 س کمت
ـــده و  ـــف ش ـــدگان تل ـــای پرن ـــه ه ـــتی الش ـــن بهداش ـــانی و دف ـــه روش انس ـــده ب ـــار و زن ـــور بیم ـــذف طی ـــار: ح   3-مه
ـــتی و  ـــای بهداش ـــکل ه ـــق پروت ـــت دقی ـــا رعای ـــا ب ـــون ه ـــل کان ـــده در مح ـــور زن ـــدگان و  طی ـــازی پرن ـــدوم س ـــز مع نی

ـــی. ـــت محیط زیس
ـــش  ـــام پای ـــی و انج ـــالم مصرف ـــا و اق ـــاده ه ـــازی نه ـــدوم س ـــد، مع ـــی واح ـــازی، ضدعفون ـــازی : پاکس ـــه س    4-مختوم
ـــات  ـــردد. اقدام ـــی گ ـــاری م ـــون بیم ـــازی کان ـــه س ـــبب مختوم ـــداد س ـــل رخ ـــری مح ـــل 10 کیلومت ـــعاع حداق ـــا ش ت
ـــد)  Trace back  و  ـــده ان ـــر ش ـــی درگی ـــب آلودگ ـــاال متعاق ـــه  احتم ـــی ک ـــروس، و مناطق ـــاء وی ـــایی منش ـــرای شناس ب

ـــرد . ـــی پذی ـــورت م ـــتا ص ـــن راس Trace forward ( در همی

    مطالبات برنامه ملی کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان :

ـــهیل در  ـــان کاری و تس ـــری از پنه ـــرای جلوگی ـــدگان ب ـــد کنن ـــه تولی ـــای الزم ب ـــوق ه ـــه مش   1-ارائ
ـــی ـــای معدوم ـــت واحده ـــد غرام ـــت 100درص ـــذاری و پرداخ ـــه گ بیم

ـــژه  ـــوش بوی ـــاء وح ـــا منش ـــور ب ـــد و نوظه ـــای نوپدی ـــاری ه ـــا بیم ـــه ب ـــتیبان مقابل ـــز پش ـــاد مرک   2-ایج
پرنـــدگان وحـــش مهاجـــر و مقیـــم بـــا مســـئولیت ســـازمان دامپزشـــکی کشـــور و ســـازمان حفاظـــت 
ـــری  ـــرای جلوگی ـــر ب ـــش مهاج ـــدگان وح ـــذران پرن ـــتان گ ـــای زمس ـــاالب ه ـــی از ت ـــت در یک ـــط زیس محی

ـــرزمین ـــل س ـــه داخ ـــش ب ـــات وح ـــروس از حی از ورود وی
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معرفی اداره کل دامپزشکی استان گیالن
فعاالیت رسمی  دامپزشکی در استان گیالن از سال 1316 تحت عنوان اداره دامپزشکی گیالن با مدیریت 

دکتر هادی نبیل آغاز شد اما پیشتر از آن هم به دلیل مبارزه با بیماری هایی از قبیل طاعون گاوی، فعالیت های 
دامپزشکی در استان بصورت غیر مستقل انجام می گرفته است. 

در حال حاضر مجموعه ساختمان های اداره کل دامپزشکی گیالن واقع در شهرستان رشت، خیابان نامجو، 
روبروی بیمارستان پورسینا استقرار دارد مکانی که فعالیت های دامپزشکی در آن قدمتی بیش از 50 سال دارد.

ادارات تابعه دامپزشکی استان گیالن در 16 شهرستان آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی، شفت، 
صومعه سرا، فومن، رودبار، رشت، آستانه اشرفیه، الهیجان، سیاهکل، لنگرود، املش و رودسر مستقر و مشغول 

ارائه خدمات به بهره برداران می باشند.

چارت سازمانی اداره کل دامپزشکی استان گیالن، شامل: مدیرکل، معاونت سالمت، معاونت توسعه مدیریت و 
منابع،11 ادارۀ ستادی، 3 واحد اداری و فنی و 16 اداره دامپزشکی شهرستانی است.

استان گیالن دارای حدود 700 هزار رأس دام سبک و حدود 400 هزار رأس دام سنگین می باشد.گیالن با 
12میلیون قطعه طیور بومی رتبه نخست کشور را داراست. ساالنه بالغ بر 300میلیون قطعه جوجه یکروزه از 21 

واحد جوجهکشی در این استان تولید می شود که بخش اعظمی از نیاز مرغداری های گوشتی سراسر کشور را 
تأمین می کند.

وضعیت آب و هوایی و پایین بودن میزان آلودگی و بیماری در استان گیالن به گونه ایست که شرایط مناسبی 
برای فعالیت صنایع باال دستی طیور و رونق اشتغال در این حوزه را فراهم آورده است، 3 واحد جوجه کشی 

بوقلمون، 8 واحد مزرعه مرغ اجداد گوشتی، 98 واحد مزرعه مرغ مادر گوشتی، 6 واحد مزرعه مادر بوقلمون و 
3200 واحد زنبورستان در این استان فعالیت می کنند.

گیالن با تعداد 6  شرکت اینتگریشن، رتبه نخست کشوری را داراست و بزرگترین شرکت اینتگریشن با بیش از 
7 درصد جوجه ریزی مرغ گوشتی کل کشور در این استان فعالیت می کند. 25 درصد مازاد تولید مرغ گوشتی از 

گیالن به استان های همجوار ارسال می شود.

گیالن همچنین با داشتن 8500 واحد مرکز نوغانداری رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

گیالن تنها استان بدون کشتارگاه سنتی است و دارای 3 کشتارگاه صنعتی دام با ظرفیت 1850 رأس دام سبک 
و 550 رأس دام سنگین در هر شیفت کاری و 7 کشتارگاه صنعتی طیور با ظرفیت 32000 قطعه در ساعت 
می باشد. هم اکنون 4 مرکز فراوری خاویار با مجوز صادرات به اتحادیه اروپا و 7 مرکز دارای)کد IR( مجوز 

صادرات به خارج از کشور فعالیت می کنند.
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بر اساس داده های GIS در استان گیالن تعداد 1247 مزرعه پرورش ماهیان گرمآبی ، 263 مزرعه پرورش ماهیان سردآبی 
و 32 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری فعالیت می کنند. آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی گیالن بعنوان آزمایشگاه منطقه ای 

تشخیص بیماری های ویروسی ماهیان گرمآبی و دریایی شمال کشور و استان های همجوار می باشد.

این آزمایشگاه همچنین دارای تأییدیه اتحادیه اروپا جهت صادرات مستقیم فراورده های شیالتی به کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا از مبداء گیالن می باشد. در این آزمایشگاه با راه اندازی آزمایش PCR، بیماری پبرین در تخم نوغان نمونه های وارداتی 

مورد پایش قرار می گیرند.

در استان گیالن تعداد 75 داروخانه دامپزشکی، 112 مرکز درمانی، 63 مرکز مایه کوبی، 9 شرکت پخش دارو و واکسن 
استانی، 3 کارخانه تولید دارو و مکمل و 6 آزمایشگاه دامپزشکی در گیالن فعالیت می کنند.

قابل ذکر است که درحال حاضر از تعداد 175 نفر پرسنل شاغل در مجموعۀ دامپزشکی استان، 4 نفر نیروی طرح انسانی و 
قراردادی بوده و مابقی به صورت رسمی و پیمانی مشغول به خدمت هستند.

جدول آمار و اطالعات نیروی انسانی بخش دولتی دامپزشکی استان )از نظر وضعیت استخدامی( در سال 99

جمعشرکتیطرح نیروی انسانیقراردادیرسمی و پیمانیوضعیت استخدام
1512040175تعداد

جدول آمار و اطالعات نیروی انسانی بخش دولتی دامپزشکی استان )از نظر وضعیت مدرک تحصیلی( در سال 
99

وضعیت مدرک 
جمعدیپلم و زیر دیپلمکاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتری عمومیدکتری تخصصیتحصیلی

55120394317175تعداد
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بیماری لمپی اسکین در نشخوار کنندگان 

عالئم بیماری تب شیر در گاو 
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عالئم تب مالت در انسان 

 عالئم بیماری کراتوکنژکتیویت در اسب
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ــع و  ــای مرج ــگاه ه ــخیص ،آزمایش ــز تش ــی مرک معرف
مطالعــات کاربــردی 

ــوان  ــه عن ــردی ســازمان دامپزشــکی کشــور ب ــات کارب ــي تشــخیص، آزمایشــگاه هــای مرجــع و مطالع مرکــز مل
ــی  ــت بهداشــتی و غذای ــن ســالمت و امنی ــا هــدف تامی ــاه ســال1376 ب ــي آزمایشــگاهی در بهمــن م مرجــع مل
ــه عنــوان منابــع غذایــی جامعــه انســانی و در راســتای ارتقــاء بهداشــت و  جمعیــت دام، طیــور و آبزیــان کشــور ب
ســالمت جامعــه ،تامیــن بهداشــت مــواد غذائــي بــا منشــاء دامــی همچنیــن کنتــرل کیفــي دارو ومــواد بیولو ژیــک 
ــا  ــاه 1376 ب ــز در بهمــن م ــن مرک ــت ای ــت نمــود. شــروع فعالی ــه فعالی ــي در حــوزه دامپزشــکي شــروع ب مصرف
ــر پرســنل  ــوده و در حــال حاضــر داراي 3 مجموعــه ســاختماني و 63  نف 6 بخــش آزمایشــگاهي و 20 پرســنل ب
متخصــص در زمینــه هــای مختلــف زیســتی و همچنیــن نیــروی کارشــناس و کاردان آزمایشــگاهی مــی باشــد. ایــن 

مرکــز در پانــزده کیلومتــری تهــران در بلــوار پژوهــش واقــع گردیــده اســت .

اهداف و وظایف 

ایــن مرکــز در راســتای وظایــف محولــه در دو حــوزه کنتــرل کیفــی و تشــخیص بیمــاری هــا بــا اهــداف و وظایــف 
زیــر مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــد :

تشــخیص بیمــاري هــاي دام، طیــور و آبزیــان و زنبــور عســل کنتــرل غــذا، نهــاده هــا  و ارزیابــی باقیمانــده هــای 
دارو و ســموم کنتــرل دارو، واکســن و فــرآورده هــاي بیولوژیــک تولیــد داخــل و وارداتــي  
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ــی بهداشــت همچــون  ــن الملل ــا مراکــز بی ــی ب ــا تعامــالت جهان ــی آزمایشــگاهی دامپزشــکی ب ــن مرجــع ملّ ای
ســازمان بهداشــت جهانــي WHO، ســازمان بهداشــت جهانــي حیوانــات OIE، ســازمان جهانــي غــذا و خواربــار 
ــه  ــل Perbright ، IZSVe کلی ــي از قبی ــع جهان ــاي مرج ــگاه ه ــي و آزمایش ــز تحقیقات FAO و مراک

ــد. ــی و بیــن المللــی اعمــال مــی نمای اقدامــات الزم را در حــوزه هــای مذکــور در ســطح ملّ
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مرکــز ملــي تشــخیص عالوه بــر بخش هــای کنترلی و تشــخیصی، دارای بخــش های تضمیــن کیفیت،کالیبراســیون 
و تعمیــر ونگهــداری تجهیــزات، دریافــت و پذیــرش نمونه و حیوانات آزمایشــگاهی می باشــد

شبکه آزمایشگاهي تحت پوشش مرکز ملّی تشخیص  در سطح کشور

مرکــز ملـّـی تشــخیص بــا همــکاری 8 آزمایشــگاه مرجــع منطقــه ای بــه شــرح زیــر و32 آزمایشــگاه 
اســتانی ادارات کل دامپزشــکی بــه عنــوان زیــر مجموعــه هــای خــود در اســتان هــای مختلــف کشــور 

وظایــف محولــه را بــه انجــام مــی رســاند.

آزمایشگاه مرجع دوک )تشخیص بیماري هاي طیور( - استان مازندران 
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آزمایشگاه مرجع گلمکان ) تشخیص بیماریهاي دام( - استان خراسان رضوی 

آزمایشگاه مرجع تشخیص بیماري ماهیان سردآبي - استان چهارمحال و بختیاري

آزمایشگاه مرجع  تشخیص بیماري هاي ماهیان گرمابي - استان گیالن

آزمایشگاه مرجع  تشخیص بیماري هاي میگو - استان بوشهر 

آزمایشگاه مرجع تشخیص بیماري تب کریمه کنگو - استان سیستان و بلوچستان

آزمایشگاه مرجع تشخیص بیماري مرس - استان کرمان

آزمایشگاه مرجع تشخیص بیماري هاري - استان آذربایجان شرقی  

ــی و تشــخیصی  ــازوی کنترل ــوان ب ــه عن ــردی ب ــات کارب ــي تشــخیص، آزمایشــگاه هــای مرجــع و مطالع مرکــز مل
ــای  ــده ه ــی و باقیمان ــرل دارو و موادغذای ــای دام، کنت ــاری ه ــای تشــخیص بیم ــوزه ه ــازمان دامپزشــکی در ح س
ــه توســعه خدمــات  ــن و انجــام آزمایشــات متعــدد، وظیف ــر شناســایی و اســتقرار روش هــای نوی ــی عــالوه ب داروی
آزمایشــگاهی و هدایــت آزمایشــگاه هــای بخــش خصوصــی و افزایــش بهــره وری و مشــارکت بخــش خصوصــی را 
ــا  بــر عهــده داشــته و در حــال حاضــر بیــش هــز80  آزمایشــگاه دامپزشــکی موفــق بــه اخــذ گواهــی همــکاری ب

ــد. ســازمان دامپزشــکی گردیــده ان

مهمترین فعالیت های فنی مرکز ملّی تشخیص عبارتند از : 

مطالعه، سیاست گذاري، برنامه ریزي و پیگیري توسعه کمي و کیفي شبکه آزمایشگاهي دامپزشکي.

.)IVO/05/93 واگذاری آزمون های امانی به بخش خصوصی )دستورالعمل

توســعه مرجعیــت تاییــد تشــخیص بیمــاري هــاي دام، طیــور، آبزیــان، زنبــور عســل، کــرم ابریشــم و حیــات وحــش 
در کشــور و نظــارت بــر عملکــرد آزمایشــگاه هــای اســتان هــا، ارائــه گــزارش بــروز بیمــاري هــا.

شرکت در برنامه هاي کنترلي و نظارتي مراجع بین المللي و ملّی.   

 تاییــد و نظــارت بــر آزمایشــات کنترلــي مــواد غذائــي، دارو، فــراورده هــاي بیولوژیــک صادراتــي و وارداتي آزمایشــگاه 
های کشور و مطابقت آن با استانداردهاي داخلي.   

همــکاري و مشــارکت بــا مراجــع بیــن المللــي نظیــر FAO/OIE ،WHO در چارچــوب سیاســت هــاي ســازمان 
دامپزشکي کشــور.

ــتم  ــاء سیس ــود و ارتق ــتاي بهب ــي در راس ــي و پژوهش ــز علم ــکاري مراک ــا هم ــي ب ــاي پژوهش ــت ه ــام فعالی انج
ــور. ــخیص در کش تش
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تولیــد و تهیــه مــواد مرجــع ) Reference Material، تهیــه اســتاندارد ملــي در زمینــه ســوش هــاي میکروبــي، 
کنتــرل مثبــت و منفــي، آنتــي ژن، آنتــي بــادي و همچنیــن اســتانداردهاي داروئــي و فــرآورده هــاي بیولوژیــک بــراي 

اســتفاده در مرکــز و ســایر آزمایشــگاه هــاي دامپزشــکي(.

ــي و  ــن الملل ــه اي، بی ــا آزمایشــگاه هــاي منطق ــت همــکاري ب ــط و دســتورالعمل در خصــوص مدیری ــن ضواب  تدوی
ــي. جهان

ممیــزي، تدویــن ضوابــط و دســتورالعمل، تعییــن و اعــالم اســتراتژي در خصــوص مراکــز تشــخیصي، آزمایشــگاه هــاي 
مرجــع و بخــش خصوصــي

مرکز ملّی تشخیص در دو بخش کنترلی و تشخیصی اقدام به انجام آزمایشات و ارائه خدمات می نماید.

الــف ( بخــش هــای کنتــرل کیفــی مرکــز ملـّـی تشــخیص، آزمایشــگاه هــای مرجــع و مطالعــات 
کاربــردی :

ــردی در بخــش کنتــرل کیفــی  آزمایشــگاه هــای مرکــز ملــي تشــخیص، آزمایشــگاه هــای مرجــع و مطالعــات کارب
ــظ  ــازی و حف ــک، جداس ــواد بیولوژی ــی دارو، واکســن  و م ــرل کیف ــی، کنت ــام دام ــای خ ــرآورده ه ــی و ف ــواد غذای م
عوامــل بیمــاری زای دام، طیــور و آبزیــان و همچنیــن ارزیابــی باقیمانــده دارو وســموم ایــن مرکــز فعالیــت مــی نمایــد. 

بخش های کنترلی این مرکز ملّی عبارتند از :

کنترل کیفی مواد غذایی با منشاء دامی

 کنترل کیفی خوراک دام، طیور و آبزیان
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کنترل کیفی دارو 

کنترل کیفی واکسن

کنترل باقیمانده های دارویی و سموم 

	 بخــش کنتــرل کیفــی مــواد غذایــی بــا منشــاء دامــی و کنتــرل کیفــی خــوراک دام ،طیــور
بزیان وآ

مهمترین فعالیت هاي آزمایشگاهي شامل آزمایشات مختلف کنترل کیفي شیمی و میکروبی عبارتند از :
کنترل کیفي فرآوردهاي خام دامي:

گوشت قرمز و سفید
عسل

 محصوالت لبني
شیر خشک

روغن ها
پشم وکرک

ماهي
میگو

خاویار
خرچنگ و البستر

کنترل کیفي نهاده ها و خوراک دام، طیور و آبزیان.

	  بخش کنترل کیفي واکسن دامپزشکی
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مهمترین فعالیت هاي آزمایشگاهي این بخش عبارتند از  : 
آزمایشــات فیزیــک شــیمي شــامل اســیدیته، وضعیــت ظاهــري، حجــم، ذرات خارجــي، انــدزه گیــري مقــدار فنــل، 
انــدازه گیــري مقــدار هیدرواکســید آلومینیــوم، رطوبــت، حاللیــت، پروتئیــن تــام و اســتحکام بســته بنــدي واکســن.

استریلیتي
  Innocuity Test

 تیتراسیون براي واکسن هاي ویروسي
Efficacy و Potency و Safety و Toxicity 

جستجوی میکروبی
آزمایشات خلوص

	بخش کنترل کیفي دارو

مهمترین فعالیت هاي آزمایشگاهي این بخش به شرح ذیل مي باشد:
کنترل کیفی فیزیکی و شیمیایی و دستگاهی پیشرفته بر روی: 
مواد اولیه وینامینه و افزودنی های خوراک دام و طیور و آبزیان.

آنتی بیوتیک ها
پرمیکس های ویتامینه و معدنی 

ترکیبات ویتامینه، اسید آمینه و مواد معدنی خوراکی و تزریقی
دارو های ضد انگل 
ضدعفونی کننده ها 

اسیدهای آلی
داروهای گیاهی، هورمون ها، پروبیوتیک ها،آنزیم ها

مواد معدنی شامل دی کلسیم فسفات، منوکلسیم فسفات
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کنترل کیفی میکروبی دارو شامل موارد زیر می باشند :

ــتجوی  ــا، جس ــده ه ــی کنن ــر ضدعفون ــی اث ــی، بررس ــی و قارچ ــت باکتریای ــی کان ــتریلیتی، کلن ــات اس  آزمایش
ــی  ــین باکتریای ــدو توکس ــی و ان ــک و پتانس ــوالت پروبیوتی ــا در محص ــری ه ــمارش باکت ــا وش ــم ه میکروارگانیس

ــردد. ــی گ انجــام م

	بخش باقیمانده های داروئی

ــتفاده  ــا اس ــاي  Trace Analysis ب ــرای انجــام روش ه ــق ب ــای بســیار حســاس و دقی ــتفاده از روش ه اس
ــدار  ــن مق ــراي تعیی ــامل  HPLC و GC و GC-MS و LC-MS ب ــرفته ش ــتگاهی پیش ــای دس از آنالیزه

.)MRL( ــي ــواد غذائ ــموم در م ــاي دارو و س ــده ه باقیمان

تعیین حضور و مقدار آنتي بیوتیک در گوشت قرمز و سفید. 

تعیین آفال توکسین در مواد غذائي با منشاء دام

 تعیین آفال توکسین در خوراک دام، طیور و آبزیان. 

گــروه هــای تشــخیص بیمــاری هــا در مرکــز ملـّـی تشــخیص، آزمایشــگاه هــای مرجــع و 	( 
مطالعــات کاربــردی:

گروه تشخیص بیماری های دام
گروه تشخیص بیماری های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

گروه تشخیص بیماری های آبزیان
بخش میکروب شناسي تشخیصي

بخش آسیب شناسی )پاتولوژي(
کلیــه بخــش هــاي تشــخیصي همــواره در تمــام اوقــات آمــاده ارائــه خدمــات در خصــوص بیماریهــاي اســتراتژیک 

و هشــدار دادنــي )بــه ویــژه عوامــل پاتــوژن نوپدیــد و بازپدیــد( مــي باشــند.
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مهمترین وظایف بخش های تشخیص بیماری های مرکز ملّی تشخیص به شرح زیر می باشد:

مرجعیــت تاییــد تشــخیص بیمــاری هــای بیمــاری زای دام، طیــور، آبزیــان، زنبــور عســل، کــرم ابریشــم و حیــات 
وحــش در کشــور و ارائــه گــزارش بــروز بیماریهــای قابــل گــزارش )Notifiable( بــه مقامــات مســئول.

تعییــن هویــت و شناســایی عوامــل بیمــاری زای دام، طیــور، آبزیــان، زنبــور عســل، کــرم ابریشــم و حیــات وحــش 
در کشــور.

شــرکت در برنامــه هــای کنترلــی و نظارتــی مراجــع بیــن المللــی )ممیــزی و انجــام آزمــون هــای مقایســه ای در 
جهــت نظــارت فنــی و ارزیابــی فعالیــت آزمایشــگاه(. 

ایجاد هماهنگی تشخیصی تشخیصی در شبکه آزمایشگاهی زیر مجموعه مرکز ملّی تشخیص.

یکنواخــت ، بهینــه و بــه روز کــردن روش هــای آزمایشــگاهی تشــخیص دامپزشــکی موجــود در کشــور بــا تهیــه و 
تدویــن روش هــای اجرایــی آزمــون )SOP( و صحــه گــذاری )Validation( و تاییــد )Verification( آنهــا.

همــکاری و مشــارکت بــا مراجــع بیــن المللــی نظیــر WHO.OIE.FAO در چارچــوب سیاســت هــای ســازمان 
دامپزشــکی کشــور در اجــرای برنامــه هــای مراقبــت و مبــارزه بــا بیماریهــای دامــی در ســطوح ملـّـی، منطقــه ای و 

بیــن المللــی.

تهیه و ایجاد بانک نگهداری نمونه های مثبت و استانداردهای داخلی در کشور.

ــه  ــا بیماریهــای دامــی و ارائ ــارزه ب ــی روش هــای مب ــری از داده هــا و اطالعــات آزمایشــگاهی در ارزیاب بهــره گی
ــه دفاتــر فنــی. نظــرات مشــاوره ای و فنــی ب

انجــام فعالیــت هــای پژوهشــی بــا همــکاری مراکــز علمــی و پژوهشــی در راســتای بهبــود، ارتقــاء و بــه روز نمــودن 
آزمــون هــای تشــخیصی در کشــور.
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 گروه تشخیص بیماریهاي دام	

بخش ویروس شناسی

بخش ایمونولوژی

بخش مولکوالر بیولوژی

بخش کشت سلولی

مهمترین فعالیت های گروه تشخیص بیماری های دام عبارتند از :
ارزیابي کارایي کیت 

ارزیابي کارایي واکسن
ارزیابي آلودگي هاي ویروسي مواد بیولوژیک وارداتي مانند اسپرم 

تشخیص بیماري هاي ویروسي دام بزرگ، تک سمیان، حیات وحش و حیوانات خانگي 

	:گروه تشخیص بیماري هاي طیور، زنبور عسل  و کرم ابریشم
شامل بخش های :

بخش مولکولي 
بخش کشت سلول

بخش ایمنی شناسی 
بخش ویروس شناسي 

بخش کنترل کیفي واکسن هاي طیور
اهم فعالیت ها شامل:

تشخیص بیماري هاي طیور
تشخیص بیماري هاي زنبورعسل و کرم ابریشم

تشخیص گونه حیوان
کنترل کیفي واکسن هاي طیور

کنترل کیفي کیت هاي مولکولي و سرولوژي و مواد بیولوژیک و آنتی ژن
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تعیین هویت و شناسایی، خالص سازی عوامل بیماری زا.
	گروه تشخیص بیماري هاي آبزیان

 

مهمترین فعالیت ها این بخش عبارتند از :
تشخیص بیماري هاي ماهیان سردآبی
تشخیص بیماري هاي ماهیان گرم آبی

 تشخیص بیماري هاي ماهیان دریایی و رودخانه ای 
تشخیص بیماري هاي میگو  

تشخیص بیماري هاي ماهیان خاویاری

	شناسي تشخیصي 	بخش میکرو

جداسازي، تشخیص و تایید باکتري هاي بیماریزا از نمونه هاي مرضي )دام ،طیور، آبزیان، جانوران حیات وحش، کرم 
ابریشم(

تشخیص و تایید باکتري هاي جداشده از نمونه هاي مرضي ارسالي از کلیه آزمایشگاه هاي ادارات کل استان ها.

انجام کلیه  آزمایشات میکروب شناسي طرح هاي ملي سازمان دامپزشکي کشور

جستجو، جداسازي و تشخیص و تایید باکتري هایی از قبیل ائروموناس، یرسینیا و استرپتوکوک درآبزیان

جستجو، جداسازي وتشخیص و تایید باکتري سالمونال درجوجه یک روزه
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جداسازي عوامل پاتوژن باکتریایي از نوغان

کنترل میکروبي تخم چشم زده ماهي وارداتي

کنترل میکروبي تخم مرغ و تخم بوقلمون نطفه دار

	بخش آسیب شناسی

بخــش آســیب شناســی: بدلیــل گســتردگی اســتفاده از علــوم آســیب شناســی در تشــخیص بیمــاری هــا و وجــود 

آزمایشــات مشــترک، ایــن بخــش پذیــرای نمونــه هــای متنــوع مربــوط بــه تشــخیص بیمــاری هــای  دام، طیــور و 
آبزیــان و حیــات وحــش مــی باشــند. و در حــوزه هــای مختلــف زیــر اقــدام بــه ارائــه خدمــات مــی نمایــد:

آناتومیکال پاتولوژي:

ســالن کالبدگشــایي مجهــز و فضــاي مطلــوب جهــت کالبــد گشــایي دام هــاي بــزرگ، تــک ســمیان، دام کوچــک، 
طیــور وآبزیــان و نیــز حیوانــات حیــات وحــش و اخــذ نمونــه هــاي تشــخیصي از مــوارد اتوپســي و بیوپســي جهــت 

انجــام آزمایشــات ویــروس شناســي، میکروبیولــوژي و هیســتوپاتولوژي.

هیستوپاتولوژي : بررسي میکروسکوپیک ضایعات  بافتي و تشخیص ضایعات بافتي نمونه هاي مرضي 

سیتوپاتولوژي: تشخیص بیماری ها از طریق سلول ها )اسمیرها و..(

روشــهاي ایمونوپاتولوژیــك : تاییــد تشــخیص بیمــاري هــا بــا کمــک رســپتورهاي ســلولي و آنتــي بــادي هــا 
ــر روي بلــوک هــاي پارافینــه و  ــا کمــک روش هــاي ایمونوهیستوشــیمي )IHC( و ایمونوفلورســانس )IFAT( ب ب

برشــهاي انجمــادي    

آزمایشات هیستوپاتولوژي سریع: با روش تهیه برش انجمادي 

اهم آزمایشات انجام شده در این بخش شامل موارد زیر می باشد:
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تشــخیص و تاییــد تشــخیص بیمــاري هــاي مرتبــط بــا نمونــه هــاي مرضــي ارســالي از کلیــه دفاتــر وادارات کل 
اســتان ها

انجام کلیه ي آزمایشات هیستوپاتولوژي و ایمونوهیستوشیمي 

تعییــن نــوع بافــت هــاي مــورد مصــرف در مــواد غذایــی و فــرآوده هــاي بــا منشــاء دامــي ) کالبــاس، سوســیس، 
گوشــت چــرخ کــرده ( در مــوارد مشــکوک بــه اســتفاده از بافتهــاي غیــر مجــاز .

	:بخش حیوانات آزمایشگاهی

تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهي. 

تهیه آنتي سرم هاي مختلف از حیوانات آزمایشگاهي .

انجام آزمایشات کنترلي واکسن بر روي حیوانات آزمایشگاهي  

	:تضمین کیفیت

اجراي صحیح سیستم کنترل کیفیت در آزمایشگاه 

نظــارت بــر اجــراي مســتندات نظــام کیفیــت آزمایشــگاه جهــت ثبــت ،نگهــداري صحیــح اطالعــات و کــد گــذاري 
اســناد و مــدارک و همچنیــن سیســتم دسترســي بــه آن .

اجراي عملیات اصالحي وپیشگیرانه  وتهیه گزارش مرتبط. 

 ارزیابي و ممیزي داخلي. 

بازنگري مستندات  طبق زمان تعیین شده. 

بررسي و کنترل گزارشات مربوط به روند آزمایش وتائید نتایج آزمایشات و اعالم آن به مدیر کل. 

در خواســت تجدیــد هــر گونــه آزمایــش در صــورت لــزوم در مراحــل مختلــف اعــم از نمونــه برداري،آمــاده ســازي 
ویــا انجــام آزمــون هــاي مربوطــه .
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بررسي وضعیت بهداشت وایمني کار در محیط آزمایشگاه.

تدوین و اجراي روشهاي رسیدگي به شکایات مشتریان و پرسنل آزمایشگاه

نظارت بر اجراي کالیبراسیون.

ارزیابي پیمانکاران فرعي.

نظارت بر اجراي  Verification ,Validation در آزمایشگاه .

تهیه اعالمیه عدم نفوذ ، رازداري، و امانتداري در آزمایشگاه و اخذ امضاءهاي مورد نیاز

 .
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اصول و تکنیک های بخیه زدن در جراحی حیوانات آزمایشگاهی  

  برخی وسایل جراحی در جراحی حیوانات آزمایشگاهی
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انواع بخیه جراحی در دامپزشکی 

روشهای بخیه جراحی در  دامپزشکی 
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دامپزشکان در خط مقدم  تولید واکسن
دکتر محمدمهدی صالحی 

بازنشسته سازمان دامپزشکی کشور
 Mohammadmehdisalehi20@gmail.com : پست الکترونیک

 بـه مناسـبت یکصدمیـن سـال تولید  واکسـن در ایـران ،کتابی تحت عنوان “ تاریخ واکسـن و سـرم در ایران 
“ توسـط دانشـمند فرهیختـه و دانشـمند و یکـی از معـدود ماخـذ جهانی بیماری  بروسـلوز، جنـاب آقای دکتر 
اسـماعیل ذوقـی بـه رشـته ی تحریر درآمـده و به زودی انتشـار میابد ، به همین مناسـبت ایـن مختصر برای 

یـادآوری خوانندگان گرامی عرضـه میگردد :   
 واکسیناسـیون شـاخه ای از علوم زیسـت شناسـی وایمنی شناسـی اسـت که بـه تخصص های ویـژه ای نیاز 
دارد و تردیـدی نیسـت کـه پژوهنـدگان وابسـته بـه ایـن علم، اعم از پزشـک ، دامپزشـک ،زیسـت شـناس ، 
بیوشیمیسـت ، متخصصیـن بیمـاری های مشـترک بین انسـان و دام و سـایر محققـان در این زمینـه میتوانند 
فعالیـت داشـته باشـند لیکـن در ایـن امـر حیاتـی ، دامپزشـکان نقش بسـیار عمـده و فـوق العـاده ای دارند . 
سـاده تریـن علـت آن ایـن اسـت ، که هـر فـرآورده بیولوژیک به عنوان واکسـن ، پیـش از تلقیح به انسـان و 
میزبـان اصلـی اش،  بایسـتی بـرروی انواع حیوانات بررسـی شـده و اثرات مطلـوب و یا نامطلـوب آنها ارزیابی 
و شـناخته شـود و پـس از تاییـد همـه جانبـه ی ایمنـی زایـی و نداشـتن اثـرات جانبـی نامناسـب در حیوانات 
، مجـوز مصـرف واسـتفاده در انسـان را دریافـت میکنـد، کـه معموال بررسـی هـای اولیه بوسـیله سـازندگان 
واکسـن انجـام میپذیـرد و طبیعـی اسـت کـه ایـن وظیفه ی مهم به عهده ی کسـانی اسـت کـه در امور طب 
حیوانـی تبحـر داشـته باشـند ، بنابرایـن صرفنظـر از تولیـد واکسـن هـای حیوانـی ، واکسـن هـای مرتبـط با 
عوامـل بیمـاری زای  اختصاصـی انسـان نیز باید این مسـیر را طی نمایند، هـر چند که بسـیاری از بیماریهای 
انسـان منشـاء حیوانـی دارنـد و تعـداد آنهـا به صدها نوع میرسـد و شـناخت آنها بـه متخصصان طـب حیوانی 

داشـت. خواهد  نیاز 
از نظـر تاریخـی آبلـه گاوی بـه عنـوان اولین واکسـن بـرای آبله انسـانی ، عامل هـاری گوشـتخواران به ویژه 
سـگ بـرای واکسـن هـاری انسـان ،واکسـن سـل  ) ب.س.ژ (بـا پاسـاژ چنـد صـد بـاره عامل سـل گاوی و 

بسـیاری از عوامـل پنوموکوکسـال حیوانـی در واکسـن پنومونـی انسـانی و ... بکارگرفته شـده اند. 
در دهـه هـای اخیـر  ظهـور بیماریهای نوپدیدی چون  : ابوال ، سـارس ، آنفلوانزای پرنـدگان ، مرس  و کووید  
19 ، مشـکالت بسـیاری فراهـم کـرده انـد  و طبیعی اسـت شـناخت ایـن بیماری هـا و عوامل ویروسـی آنها 

در حیطـه ی وظایف ویروس شناسـی حیوانی اسـت. 
تردیـدی نیسـت کـه تولید واکسـن علیـه این بیماریهـا با شناسـایی دقیق عوامـل آنها بوسـیله ی متخصصان 
ویژه ی آگاه به طب حیوانی میسـر  اسـت و روند پیشـرفت خاص خود را خواهد داشـت ، بنابراین به جاسـت 
اگـر گفتـه شـود کـه در اصـل واکسـن هـا بـرای حیوانـات تهیه شـده و تـا اثـرات مطلـوب آنهـا در حیوانات 

مشـخص و محـرز نشـود قابلیـت اسـتفاده ایمن در انسـان را احـراز نخواهند کرد.
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ارزیابی آزمون های کنترل 
کیفی شیر خام ولزوم ردیابی 
موادشیمیایی جدید در آزمون 

های تقلبات شیر
زهرا رحمانی کارشناس ارشد بهداشت وکنترل کیفی مواد 

غذایی
آزمایشگاه مرکزی اداره دامپزشکی شهرستان  قم

Z.20rahmani@gmail.com : پست الکترونیک
در ایـن ایده سـعی شـده اسـت نـوع آزمـون های شـیمیایی 
تقلبـات شـیر تغییرپیـدا کند.آزمـون هایی کـه در حال حاضر 
در آزمایشـگاه های سازمان دامپزشـکی برای ردیابی تقلبات 
احتمالـی شـیر انجـام مـی شـوداکثرا آزمون هـای کیفی می 
باشـد.در واقـع زمانـی کـه مـوادی به عنـوان تقلب به شـیر 
اضافـه می شـوددر اثـر واکنش های شـیمیایی تجزیه شـده 
و نتیجـه ایـن واکنـش ها مـوادی خواهد بود کـه اکثرا زمان 
مانـدگاری آنهـا در شـیر کـم  ویـا نامشـخص مـی باشـد و 
اپراتـور مدت زمـان کمی برای شناسـایی و ردیابـی آن دارد 
در نتیجـه ردیابـی آن مشـکل بـوده و در مـواردی امـکان 
پذیـر نمـی باشـد.به عنـوان مثـال  در مـواردی کـه به شـیر 
هیپوکلریـت سـدیم اضافـه مـی شـود بـه دلیل اینکـه مدت 
زمـان پایـداری آن در شـیر کـم مـی باشـد در اثـر گذشـت 
زمـان از طریـق آزمون هـای موجود قابل ردیابی نمی باشـد 
یـا الزم اسـت آزمـون های موردنظـر در همان مـکان نمونه 
گیـری انجـام شـود که عمـال امکان پذیـر نمی باشـد ویا در 
مـورد آزمـون نمک کـه وقتی که نمونه شـیر از نظـر آزمون 
نمـک مثبـت  مـی شـود  تشـخیص اینکه این نمک دسـتی 
بـه شـیر اضافـه شـده اسـت یا نه مشـگل مـی باشـد ویا در 
مـورد آبـی که به شـیر اضافه شـده اسـت چندین آیتـم باید 
در نظر گرفته شـود و علیرغم اینکه دسـتگاه های پیشـرفته 
ای در ایـن مـورد بـه بـازار امـده اسـت امـا هنوز نمـی توان 
بـا یـک آزمـون نتیجه قطعـی درمـورد مثبت یا منفـی بودن 
آب اضافـی گرفـت.از طرفـی آزمـون های شـیمیایی موجود 
زمـان بـر و طوالنـی بـوده ومـواد ومحلـول هـای زیـادی 
مصـرف مـی شـود .از طرفـی همـکاران اداره نظـارت بـر 
بهداشـت عمومـی و مـواد غذایی هـم زمان  وانـرژی زیادی 
بـرای نمونـه گیری وجمـع آوری شـیر از مراکـز جمع اوری 
شـیر و سـکو هـا و دامداریهـای صنعتـی وسـنتی صرف می 
کننـد. ومهـم تریـن مسـاله بعد از مثبت شـدن نمونـه ها ی 
شـیر از نظـر تقلبات می باشـد کـه از نظر حقوقـی و قضایی 

در مـورد نحـوه برخـورد بـا متخلفین قانون صریح و روشـنی 
وجـود نـدارد و اگـر هم وجـود داردضمانـت اجرایی نداشـته 
و مسـئولین مربوطـه محددیت هـا ومعذوریت هـای فراوانی 

در مـورد اجـرای احـکام دارند.

پیشنهادات

مرجـع  هـای  آزمایشـگاه  تشـخیص  ملـی  مرکـز  1-در 
بـه  بخشـی  دامپزشـکی  کاربـردی سـازمان  ومطالعـات 
نـام آزمـون هـای کنتـرل کیفی شـیر خام توسـط 
کارشناسـان خبـره،  راه انـدازی شـده و آمـار و نتایـج آزمون 
هـای تقلبات شـیر که در اسـتان هـا انجام می شـود را جمع 
آوری کرده تا از میزان تقلبات شـیر موجود در سـطح کشـور 
اطالعـات جامـع جمـع آوری شـود و از نظـر آمـاری تجزیه 
وتحلیـل شـود و همچنیـن بخـش مذکـور ،خـود بـه عنوان 
مرجع پاسـخگوی مشـکالت همـکاران در این حـوزه انجام 

نماید. وظیفـه 

2-  ایـن مرکـز مطالعـات شـیر بایـد ارتبـاط تنگاتنگـی بـا 
اداره اسـتاندارد، اسـاتید دانشـگاه، سـازمان هـای نظارتی در 
بخـش لبنیـات و آزمایشـگاه هـای مرجـع بخـش خصوصی 
کـه در مـورد شـیر و فـرآورده هـای آن فعالیـت مـی کننـد 
وهمچنیـن تولیدکننـدگان بـزرگ شـیر در کشـور داشـته وبا 

یگدیگـر تبـادل علمی داشـته باشـند.

3- بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی، اقتصـادی و فرهنگی 
اسـتان هـای مختلف ، سـطح و نـوع تقلبات  فـرق می کند.

بـرای همیـن باید در یـک پایش ملـی میزان و نـوع تقلبات 
در سـطح کل کشـور و اسـتان ها شناسـایی شـود.این پایش 
مـی توانـد توسـط اسـتان هـا ویـا مرکـز ملـی تشـخیص و 
مطالعـات کاربردی سـازمان دامپزشـکی انجام شـود با انجام 
ایـن مطالعـه سـطح ونـوع  تقلبـات  مشـخص مـی شـود و 
آزمـون هـای غیرضـروری حـذف مـی شـود بدیـن ترتیـب 

ازمیـزان مـواد مصرفـی ونیـروی کاری کاسـته می شـود.

4- اغلـب آزمـون هـای مـورد اسـتفاده در مـورد تقلبـات 
شـیر سالهاسـت کـه بـه روز رسـانی نشـده انـد وبـه علـت 
افزایـش میـزان تقلبـات وتنـوع آنهـا آزمـون هـای موجـود 
پاسـخگو نمـی باشـد. بـا اسـتفاده از کارشناسـان مجـرب و 
اسـاتید شـیمی مربوطـه آزمونهـا بایـد بروزرسـانی گـردد و 
بایـد آزمونهـای جدیـدی جایگزیـن شـود کـه تـوان ردیابی 
مـوادی را داشـته باشـند که قـدرت مانـدگاری بیشـتری در 
شـیر داشـته در نتیجـه فرصـت کافی بـرای آزمـون وردیابی 

مـواد حاصـل از واکنـش هـای شـیمیایی موجـود باشـد.
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5- بـرای اجـرای کامـل و بهتـر این طرح بایـد یک کمیته 
فنـی بررسـی و مطالعات  شـیر  شـامل  نمایندگانی 
از کارشناسـان بـازرس اداره نظـارت بـر بهداشـت عمومـی 
و مـواد غذایـی ، کارشناسـان آزمایشـگاه های دامپزشـکی ، 
آزمایشـگاه هـای بخـش خصوصی فعـال درصنایـع لبنیات، 
صنایـع برتـر لبـن ، نماینـدگان سـازمان هـای نظارتـی  و 
اسـاتید برتر شـیمی و نماینده اداره اسـتاندارد تشـکیل شـده 
وبـرای ارتقاءکیفیـت آزمون های تقلبات شـیر بـا یکدیگربه  

تبـادل نظـر بپردازند.

 اغلـب آزمـون هـای مـورد اسـتفاده در مـورد تقلبـات شـیر 
سالهاسـت کـه به روز رسـانی نشـده انـد وبه علـت افزایش 
میـزان تقلبـات وتنـوع آنهـا آزمـون هـای موجود پاسـخگو 
نمـی باشـد. بـا اسـتفاده از کارشناسـان مجـرب و اسـاتید 
بایـد  و  بروزرسـانی گـردد  بایـد  آزمونهـا  مربوطـه  شـیمی 
آزمونهـای جدیـدی جایگزین شـود که تـوان ردیابی موادی 
را داشـته باشـند کـه قـدرت مانـدگاری بیشـتری در شـیر 
داشـته در نتیجـه فرصـت کافی بـرای آزمـون وردیابی مواد 

حاصـل از واکنـش هـای شـیمیایی موجـود باشـد.

بحـث تقلبات شـیر همیشـه یکـی ازدغدغـه های سـازمان 
بـه  اخیـر  سـالهای  در  متاسـفانه  و  بـوده  نظارتـی  هـای 
علـت افزایـش قیمـت لبنیـات ، اسـتفاده از شـیرخام سـنتی 
امـر  برابـر شـده اسـت  وایـن  و محصـوالت ان چندیـن 
مسـئولیت سـازمان هـای نظارتـی را چندیـن برابـر می کند 

در بحـث شـیر چندیـن مشـکل وجـود دارد:

1-عـدم نظـارت کافی بر شـیر دامداران ومراکـز جمع آوری 
شیر 

2-عـدم دسترسـی همه افـراد جامعه به فر آورده های شـیر 
با قیمت مناسـب

3-عدم وجود هماهنگی بین سازمان های نظارتی 

بـا  برخـورد  در  قضایـی  صریـح  قوانیـن  وجـود  4-عـدم 
شـیر هـای  فـرآورده  قیمـت  رویـه  بـی  افزایـش  متخلفیـن 

 افزایش میزان تقلبات در شیر

مشـگل اصلـی در مـورد آزمون هـای تقلبات شـیری که در 
آزمایشـگاه هـای سـازمان دامپزشـکی انجـام می شـود این 
اسـت  کـه مـوادی کـه در آزمـون هـای شـیر ردیابـی می 
شـود پایـداری کمـی در داخـل شـیر دارنـد  و گاهـی نیـاز 
بـه اسـتفاده از آزمـون هـای دقیـق تـر وکاربـرد تجهیـزات 

تشـخیص  آزمـون  از  اسـتفاده  حتـی  ویـا   تـر   پیشـرفته 
مولکولـی مـی باشـد.. درایـن طرح قـرار بر این اسـت که با 
اسـاتید برتـر شـیمی تبـادل نظـر شـده و در مورد ارتقـاء ویا 
تغییـر نوع آزمونها از نظرات کارشناسـی آنها اسـتفاده شـود. 
و همچنیـن از تجربیـات آزمایشـگاه هـای مرجعـی کـه از 
آزمـون هـا وتجهیزات های تک اسـتفاده می کنند اسـتفاده 

. د شو

مزیت :
1-افزایش سرعت دست یابی به جواب آزمون ها

2-کاهش  میزان خطای آزمون ها
3-حـذف آزمـون هـای غیـر ضـروری و در نتیجـه کاهـش 

مصـرف موادآزمایشـگاهی و کاهـش زمـان
 4-افزایش میزان دقت و صحت آزمونهای موردنظر

5-کاهـش میـزان تقلبـات به دلیل سـرعت و دقـت ردیابی 
نها آ

6- کاهـش تعـداد پرسـنل مشـغول در واحدهـای نمونـه 
آزمایشـگاهی و  گیـری 

7-افزایش قدرت نظارت سازمان های نظارتی وبازرسی
8-افزایـش قـدرت اعمال قوانیـن حاکمیتی وبرخـورد قاطع 
بـا متخلفیـن بـه دلیـل افزایـش قـدرت تشـخیص مـوارد 

تخلف
9-افزایـش ضریـب اطمینـان افـراد جامعه به سـازمان های 

نظارتـی در بحث شـیر وفـرآورده های آن
خاطـر  واطمینـان  جامعـه  بهداشـتی  امنیـت  10-افزایـش 

لبنیـات بهداشـت  مصـرف  از  کننـدگان  مصـرف 
11- کاهـش اثـرات مضـر مصرف شـیر حـاوی تقلبـات در 

مصـرف کننـدگان و بالطبـع آن کاهـش هزینـه درماان
12-در نهایـت از نظـر اقتصادی باعث کاهـش مصرف مواد 

وپرسـنل می شود.
ایـن طـرح از نظراقتصـادی مزایـای بسـیاری دارد.سـالیانه 
مبالـغ هنگفتی صرف کنترل و شناسـایی موارد تقلبات شـیر 
در سـطح کشـور مـی گردد.هزینه های پرسـنل بخش های 
دولتـی وخصوصی )بخـش نمونـه گیری،آزمایشـگاه(،هزینه 
هـای خریـد مـواد وتجهیـزات، هزینه هـای نظـارت، هزینه 
هـای تکـرار آزمونهـا، هزینه هـای امور نظارتـی و دادگاهی 
و..کـه مـی تـوان این هزینـه ها رابه نسـبت زیـادی کاهش 
داد. وقتـی مـااز آزمـون های دقیق تـر اسـتفاده کنیم باعث 
مـی شـود ازتکـرار آزمـون هـا جلوگیـری شـود ودر نتیجـه 
مـواد کمـی مصـرف شـود میـزان اسـتهالک وخرابـی و در 
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نهایـت هزینـه نگهـداری تجهیـزات کاهـش مـی یابـد. بـا دقیـق تر شـدن آزمـون ها کنتـرل نمونـه هـای شـیر در دامداریها 
وسـکو هـای جمـع آوری شـیرنیز دقیـق تر می شـود. وقتی نظارت بیشـتر شـود سـطح تقلبـات کاهـش یافته در نتیجـه میزان 
وتعـداد آزمونهـا کـم شـده و بـه پرسـنل کمتـری در بخـش نظارتی و آزمایشـگاهی الزم مـی باشـد. از طرفی با کاهـش میزان 
تقلبـات ،آلودگـی شـیر بـه موادشـیمیایی کم شـده ودرنتیجه افـراد کمتر دچار عارضـه های ناشـی از تقلبات شـده وکمتر هزینه 
درمانـی پرداخـت مـی کننـد. ضمنا وقتی سـطح تقلبـات در جامعه کاهش یابـد هزینه های نظارتـی نیزکاهش مـی یابد ومیزان 
تخلفـات کمتـر شـده و پرونـده هـای کمتـری بـه مراکـز قضایی ارجـاع داده می شـود در نتیجـه هزینه هـا در این قسـمت نیز 

کاهـش مـی یابد.

اجـرای ایـن ایـده هزینـه مضاعـف نیـاز نـدارد از محـل بودجـه ای که بـرای اجـرای پایش سـاالنه شـیر در هر اسـتان در نظر 
گرفتـه شـده اسـت مـی تـوان آن را اجـرا کـرد چـون اجرای ایـن طرح خـود باعـث کاهش هزینـه ها خواهد شـد.
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واکسن های هاری 
دکتــر ســید مصطفــی عزیزیــان  
کارشــناس ارشــد دفتــر بهداشــت و 

ــی ــای دام ــاری ه ــت بیم مدیری

Seyedmostafaazizian@yahoo.com: پست الکترونیک 

ــودن بیمــاری هــاری  آن چــه هراســناک و کشــنده ب
ــی ناشــی  ــرد ایمن ــا محوک ــدودی از خاطره ه ــا ح را ت
ــا  ــتور ب ــوده اســت. پاس ــرد درســت واکســن ب از کارب
کارهــای خــود در امــر درمــان و پیشــگیری از هــاری 
ــره ای  ــر منتظ ــزرگ و غی ــرفت های ب ــگام پیش پیش
ــود را  ــام خ ــن رهگــذر ن ــن عرصــه شــد و از ای در ای
ــی  ــدت ایمن ــه ش ــاری ب ــروس ه ــرد. وی ــه ک جاودان
زاســت و واکســن های ویــروس غیرفعــال بــرای 
انســان و ویــروس زنــده تخفیــف حــدت یافتــه بــرای 
ــه منظــور کنتــرل  حیات وحــش در برخــی کشــورها ب

ــوند. ــتفاده می ش ــاری اس ــاری ه بیم
واکســن کــه همــان ویــروس تخفیــف حــدت یافتــه 
ــه  ــاری، ب ــدت دار ه ــروس ح ــالف وی ــر خ ــت ب اس
ــوان،  ــه دســتگاه عصبــی مرکــزی حی محــض ورود ب
باعــث تحریــک دســتگاه ایمنــی و القــاء پاســخ کارآمد 
ــی  ــه کارائ ــود. البت ــروس می ش ــر وی ــوی در براب و ق
ــه نحــوه درســت نگهــداری و مصــرف آن  واکســن ب
ــرای کســب نتیجــه  ــه هــدف بســتگی دارد. ب در گون
مطلــوب از واکسیناســیون، رعایــت الزام هــای تعییــن 
شــده از ســوی ســازندگان واکســن بســیار ضــروری 

اســت. 
ــرای پیشــگیری از  ــی ب ــروزه واکســن های گوناگون ام
ــاخته و  ــش س ــا و حیات وح ــاری در دام ه ــاری ه بیم
مصــرف می شــود. ایــن واکســن ها در شــکل های 
ــا کشــته  ــال ی ــر فع ــه، غی ــف حــدت یافت ــده تخفی زن
شــده، تزریقــی، خوراکــی، نوترکیــب، اســید نوکلئیــک 
ــرد  ــا کارب ــده ب ــاخته ش ــن های س ــن واکس و همچنی

ــوند. ــد می ش ــوس تولی ــک معک ژنتی
تأثیر واکسن هاری و درمان 

ــرای  ــه ب ــت ک ــان داده اس ــی نش ــی های علم بررس

ــروز همــه گیــری هــاری در ســگ ها،  جلوگیــری از ب
جمعیــت  واکسیناســیون  70درصــدی  پوشــش 
ــروری  ــی( ض ــرد و وحش ــی، ولگ ــگ های آزاد)محل س

ــت. اس
بــر اســاس مــدارک موجــود اومنــو و  دوی نخســتین 
ایمــن ســازی موفقیــت آمیــز ســگ را در ســال 1921 
ــی، 1376، ص  ــه ذوق ــتیل، ترجم ــزارش کردند.)اس گ

)105
ــی  ــیار حیات ــری بس ــه ام ــگ وگرب ــیون س واکسیناس
ــه  ســد  ــه مثاب ــن حیوان هــای ایمــن، ب ــرا ای ــوده زی ب
ــرار  ــار ق ــش ه ــان و حیات وح ــن انس ــی بی محافظ

)65 ص   ،2009 می گیرند.)دلیــپ، 
در خصــوص  شــده  انجــام  نظــری  ارزیابی هــای 
ــت  ــه اس ــن نکت ــر ای ــی، بیانگ ــش ایمن ــد پوش درص
ــازه  ــا ب ــد ب ــه 39 و 57 درص ــی گل ــطوح ایمن ــه س ک
اطمینــان 95درصــد از 55 تــا 71 درصــد ممکــن 
ــاری  ــی ه ــال اپیدم ــه انتق ــان دادن ب ــت در پای اس

کفایــت کنــد.) جکســون، 2007، ص 17(
پاســتور توانســت نشــان دهــد کــه بــزاق تنهــا منبــع 
ویــروس نیســت وبافــت عصبــی حیــوان هــار را 
ــرد.  ــه کار ب ــاری ب ــال بیم ــرای انتق ــوان ب ــز می ت نی
ــی ها و  ــا بررس ــه ب ــود ک ــی ب ــتین کس ــتور نخس پاس
ــه تولیــد واکســن بــر ضــد  اقدام هــای خــود موفــق ب

ــد.  ــاری ش ــاری ه بیم
ــاری  ــه ه ــال ب ــگ مبت ــز س ــق مغ ــا تزری ــتور ب پاس
بــه خرگــوش و مشــاهده نشــانی های بیمــاری در 
ــار  ــداد 100ب ــه تع ــل ب ــن عم ــرار ای ــوش و تک خرگ
موفــق شــد ویــروس ثابــت شــده  ای را تهیــه کنــد که 
در عیــن حــال کــه بیمــاری زا بــود ولــی دوره نهفتگی 
ثابتــی داشــت. پاســتور بــرای ســاخت واکســن، نخــاع 
خرگوشــی کــه در اثــر بیمــاری تلــف شــده بــود را در 
ــه  ــروس ب ــا حــدت وی ــرد ت ــوا خشــک ک ــرض ه مع

ــت. ــن رف آهســتگی از بی
ــن  ــه ای ــن ب ــاخت واکس ــرای س ــتور ب روش کار پاس
صــورت بــود کــه  نخســتین نخــاع از خرگــوش تلــف 
ــدت 14 روز  ــه م ــاری را ب ــاری ه ــر بیم ــده در اث ش
خشــک کــرد ، ســپس دومیــن نخــاع را بــه مــدت 12 
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ــا گذشــت  ــب ب ــن ترتی ــه همی ــرد و ب روز خشــک ک
ــر کــرد.  زمــان، مــدت زمــان خشــک کــردن را کمت
نهمیــن نخــاع را تنهــا یــک روز خشــک کــرد. 
پاســتور در ایــن خصــوص نوشــت: اگــر نخــاع حیــوان 
ــک و  ــید کربنی ــود گاز اس ــا وج ــوا و ب ــار دور از ه ه
بــه دور از رطوبــت نگهــداری شــود، حــدت بیمــاری 
بــدون هیــچ تغییــری در شــدت هــار بودنــش حفــظ 

ص16(   ،2007 می شود.)جکســون، 
بــار  نخســتین  بــرای  پاســتور  کــه  ســگ هایی 
ــر  ــق زی ــده را از راه تزری ــه ش ــاری تهی ــن ه واکس
پوســت ناحیــه شــکم بــه مــدت 12 روز بــر روی آن ها 
ــروس  ــق ســویه وحشــی وی ــه تزری امتحــان کــرد، ب
ــد.  ــت نشــان دادن ــم مقاوم ــز ه ــی در مغ ــاری حت ه
پاســتور بــه طــور ابتــکاری واکســن غیرفعــال شــده را 
اســتفاده کــرد. واکســن هــاری تهیــه شــده از بافــت 
عصبــی بــه مثابــه  اســاس درمــان هــاری بــرای چنــد 

ــپ، 2009، ص 62(  ــی ماند.)دلی ــه باق ده
ــاری  ــگیری از بیم ــرای پیش ــادی ب ــن های زی واکس
هــاری در ســگ و گربــه، پیــش از تمــاس بــا ویروس 
ــه  ــتار ب ــن نوش ــه ای ــه در ادام ــود ک ــتفاده می ش اس
ــد  ــث خواه ــن ها بح ــن واکس ــورد ای ــل در م تفصی

شــد.
نحوه تأثیر واکسن هاری

ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ نکت
شــواهد  هــاری،  ویــروس  واریانت هــای  تنــوع 
نشــان دهنــده ایــن مطلــب اســت کــه واکســن های 
ــه  ــن های ب ــن واکس ــتفاده و همچنی ــورد اس ــج م رای
ــر  ــا را در براب ــد حیوان ه تازگــی ســاخته شــده، قادرن
همــه ســویه های گوناگــون شناســایی شــده بــا 
ــن،  ــت کنند.)پلوتکی ــال محافظ ــای مونوکلون پادتن ه

ص1030(  ،2004
ــخ  ــاء پاس ــاری، الق ــن ه ــر واکس ــن تأثی ــم تری مه
پادتــن حمایــت کننــده توســط دســتگاه ایمنــی 
ــه آن اشــاره  ــد ب ــه نکتــه مهمــی کــه بای اســت. البت
ــی  ــن های دام ــرد واکس ــودن کارب ــر ب ــم اث ــرد، ک ک

بــه ویــژه واکســن های غیرفعــال شــده پــس از 
ــت.  ــار اس ــوان ه ــا حی ــه دام ب مواجه

واکسیناسیون هاری
ــگ ها  ــردن س ــن ک ــال ایم ــتور احتم ــه پاس  اگرچ
ــان  ــالدی نش ــال های 1884 و 1885 می ــن س را بی
ــه 1920  ــال های ده ــا در س ــر تنه ــن ام ــی ای داد ول
ــی  ــای اهل ــیون دام ه ــه واکسیناس ــود ک ــالدی ب می

عملــی شد.)پاســتورت، 1997، ص 619(
واکســن های هــاری مــورد اســتفاده در حیوان هــا 
مشــابه واکســن هایی بــوده کــه در پیشــگیری از 

ــوند. ــرف می ش ــان مص ــاری در انس ه
انواع واکسن

ــورد  ــود را در م ــش خ ــتور پژوه ــه پاس ــی ک از زمان
ــن نتیجــه رســید  ــه ای ــرد ب ــاز ک ــاری آغ ــاری ه بیم
ــا واکسیناســیون ســگ ها،  ــا، ب ــه در بیشــتر مورده ک
ــت  ــاری محافظ ــر بیم ــوان در براب ــان ها را می ت انس

کــرد.
بــرای  اســتفاده  مــورد  واکســن  نخســتین 
ــن  ــده واکس ــالح ش ــوع اص ــوه، ن ــیون انب واکسیناس
ِســمپل بــود کــه در ســال 1921 میــالدی در توکیــو 
ــون،  ــالدی جانس ــال 1945 می ــد. در س ــرف ش مص
ــا  ــده ب ــال ش ــدی غیرفع ــک واح ــد ت ــن کارآم واکس
ــرد.  ــتفاده ک ــگ ها اس ــت س ــرای محافظ ــل را ب فن
ــده اصــالح شــده توســط  ــروس زن یــک واکســن وی
کوپروســکی، ابتــدا در جوجــه یــک روزه و ســپس در 
تخــم مــرغ جنیــن دار عرضــه شــد کــه بــه کاهــش 
ــویه  ــن س ــر و همچنی ــگ ها منج ــی در س بیماری زائ
ــا  ــگ ها ب ــرای س ــن ب ــه و ایم ــدت یافت ــف ح تخفی
نــام فلــوری بــا پاســاژ کــم) LEP ( در جنیــن یــک 
روزه جوجــه تولیــد شــد.)پلوتکین، 2004، ص1030(
ســویه فلــوری از نــام فــردی کــه در آمریــکا در اثــر 
ــروس از او جــدا  ــت و وی ــن رف بیمــاری هــاری از بی
ــده اســت.)هربرت، 1974، ص  ــه ش ــود گرفت ــده ب ش

)214
بــه طــور معمــول، ســویه های تخفیــف حــدت یافتــه 
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ویــروس هــاری در مقایســه بــا ســویه های کشــته یــا 
ــری  ــا دوام ت ــر و ب ــه ایمنــی بهت تخفیــف حــدت یافت
ــور  ــه ط ــه ب ــنی ک ــتین واکس ــد. نخس ــاد می کنن ایج
ــوع ســمپل  گســترده اســتفاده شــده اســت واکســن ن

بــود. 
در ســال های نخســت ســده بیســتم میــالدی فرمــی 
و ســمپل دو نــوآوری در ســاخت واکســن ارائــه دادنــد. 
ــل،  ــا فن ــاری را ب ــروس ه ــه وی ــوده ب ــز آل ــا مغ آن ه
غیــر فعــال کــرده و ســپس بــا همــان عیــار و قــدرت 
بــرای همــه تزریق هــا اســتفاده کردند.)دلیــپ ، 2009، 

ص 62(
فرمــی و ســمپل ویــروس هــاری ســویه اصلی پاســتور 
ــرده و  ــق ک ــوان تزری ــی ج ــفند خیل ــز گوس را در مغ
را در زمــان شــروع نشــانی های  ســپس حیــوان 
درمانگاهــی هــاری معــدوم کردنــد. پــس از آن، مغــز 
ــال  ــر فع ــل، غی ــا فن ــرده و ب ــزه ک ــوان را هموژنی حی
می کردنــد. بــرای جداکــردن ذرات بــزرگ، محلــول را 
ــد. یکــی  ــال می کردن صــاف نمــوده و ســپس وارد وی
از دشــواری های اســتفاده از ایــن واکســن، وجــود 
میلیــن در واکســن بــود کــه باعــث عارضه هــای 
ــه روی  ــت ک ــاده ای اس ــن م ــد. میلی ــی می ش جانب
اســت  قــادر  و  پوشــانده  را  عصبــی  ســلول های 
ــن  ــم تری ــود. مه ــث ش ــدیدی را باع ــای ش واکنش ه
ــفالومیلیت  ــوده انس ــاک ب ــه خطرن ــی ک ــه جانب عارض

ــت. ــی اس ــاری و فلج ــای رفت ــا تغییره ــراه ب هم
ــا  ــرای حیوان ه ــاری ب ــال ه ــن غیرفع ــن واکس چندی
از مغــز مــوش تــازه بــه دنیــا آمــده یــا از ویــروس بــا 
منشــاء کشــت بافــت در دهــه 1980 میــالدی تولیــد 

و عرضــه شــد.
در تهیــه ایــن گونــه واکسن ها)واکســن های غیرفعــال 
شــده( از تمــام پیکــره ویــروس کشــته شــده و اجــزائ 
محیــط کشــت ویــروس اســتفاده می شــود و دســتگاه 
ایمنــی بالطبــع بــر ضــد تمــام آنتــی ژن هــای پیکــره 
ــت  ــود در کش ــروری موج ــر ض ــواد غی ــروس و م وی
ــان  ــش نش ــن واکن ــود در واکس ــن موج ــد میلی مانن

ــکاران، 1390، ص 171( ــی داد.)آل داود و هم م
سوسپانســیون 20درصــدی مغــز حاوی ویــروس هاری 
ــن هایی  ــن واکس ــج تری ــل از رای ــا فن ــده ب ــته ش کش
بــود کــه در حیوان هــا مصــرف می شــده اســت. ایــن 
واکســن، ابــزار مؤثــری در کنتــرل هــاری بــوده ولــی 
نگرانی هایــی مربــوط بــه برخــی محدودیت هــا و 
ــته  ــی کش ــای ویروس ــورد فرآورده ه ــا در م مخالفت ه
حــاوی بافــت مغــز در خصــوص ایــن واکســن وجــود 

داشــته اســت.)فینچر، 2001، ص 6چ51(
از دیگــر واکســن های مــورد اســتفاده، واکســن ســاخته 
ــوده اســت  ــوری ویــروس هــاری ب شــده از ســویه فل
کــه بــا پاســاژ پیاپــی داخــل مغــزی در جنیــن جوجــه 
یــک روزه، ثابــت شــد و ســپس بــا پاســاژ های پیاپــی 
ــروس  ــاوی وی ــن ح ــت. واکس ــدت یاف ــف ح تخفی
فلــوری بــا پاســاژ زیــاد )HEP ( بــرای ایمــن کــردن 

ــت. ــه کار می رف گاو ب
ــال  ــر فع ــا غی ــائی های واکســن های کشــته ی از نارس
ــه در  ــاد آبس ــی و ایج ــودن دوره ایمن ــاه ب ــده، کوت ش
محــل تزریــق واکســن اســت. همچنیــن، ایجــاد 
حساســیت از جــدی تریــن عارضه هــای جانبــی 
اســتفاده از ایــن واکســن ها بــوده کــه بــا فلــج جزئــی 
ــده اســت.  ــده ش ــان، ســگ و گاو دی ــل در انس ــا کام ی

واکسن های نسل اول
نخســتین واکســن ها از ویــروس رشــد یافتــه در 
بافــت عصبــی تهیــه شــده و ســپس در جنیــن 
ــا  ــن ب ــروس واکس ــدند. وی ــت داده ش ــدگان کش پرن
ــی  ــاژ پ ــا 50 پاس ــب ب ــور تقری ــه ط ــم و ب ــاژ ک پاس
در پــی در جنیــن جوجــه در تخــم مــرغ)LEP( تولیــد 
ــاء  ــی احش ــروس ویژگ ــاژها وی ــن پاس ــا ای ــد. ب ش
ــت داده  ــودرا از دس ــتی)Viscerotropic ( خ دوس
ولــی برخــی ویژگی هــای عصــب دوســتی اش باقــی 

ص191(  ،2012 می ماند.)گرینــه، 
در ســال 1927 میــالدی در نخســتین کنفرانــس بیــن 
المللــی هــاری توصیــه شــد کــه ویــروس ثابــت شــده 
پاســتور کــه بــرای ســاخت واکســن های هــاری 
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ــر  ــل غی ــور کام ــه ط ــی رود، ب ــه کار م ــگ ب در س
ــه  ــن ک ــا ای ــد ت ــف حــدت یاب ــا تخفی ــال شــده ی فع
واکســن های زیــر پوســتی یــا داخــل عضالنــی 
ــاری ای را  ــچ بیم ــروس هی ــن وی ــده از ای ــاخته ش س
ــه  ــرار گرفت ــن ق ــش واکس ــر پوش ــگ های زی در س

ایجــاد نکنند.)جکســون، 2007، ص 518(
بــرای ده هــا ســال واکســن های مــورد اســتفاده 
بیمــاری هــاری، واکســن های بــا منشــاء بافــت 
ــده  ــال می ش ــر فع ــل غی ــا فن ــه ب ــد ک ــی بودن عصب
برنامه هــای  در  انبــوه  و  گســترده  طــور  بــه  و 
ــن  ــدند. ای ــتفاده می ش ــا اس ــازی حیوان ه ــن س ایم
ــره  ــز ب ــا مغ ــیرخوار ی ــوش ش ــز م ــن ها از مغ واکس
آلــوده شــده بــه ویــروس هــاری تهیــه می شــدند. در 
ــه شــده از بافــت عصبــی  گذشــته، واکســن های تهی
اغلــب پــس از واکسیناســیون واکنش هایــی را در 
ــه در  ــد ک ــاد می کردن ــوان ایج ــی حی ــتگاه عصب دس
ــد. ــی می ش ــوان منته ــرگ حی ــه م ــا ب ــاره ای مورده پ
ــر  ــال شــده مؤث ــر فع ــد واکســن غی ــه منظــور تولی ب
هــاری، بایــد غلظــت زیــاد ویــروس تهیــه شــود کــه 
ــتگاه  ــر در دس ــد و تکثی ــا رش ــاز ب ــر در آغ ــن ام ای
عصبــی مــوش شــیرخوار انجــام می شــد. دلیــل 
ــن  ــه ای ــوده ک ــن ب ــوزاد ای ــای ن ــاب موش ه انتخ
ــث  ــه باع ــد ک ــی ژنی ان ــن آنت ــد میلی ــا فاق موش ه
انســفالومیلیت آلرژیــک ناشــی از تزریــق واکســن های 
بــا منشــاء بافــت عصبــی اولیــه می شــد.)گرینه، 

ص191(  ،2012
ــال  ــن های غیرفع ــعه واکس ــم در توس ــرفت مه پیش
ــه از  ــت ک ــن هایی اس ــاخت واکس ــاری، س ــده ه ش
ایمنــی زایــی مطلوبــی برخــوردار بــوده و واکنش های 
ــم  ــن مه ــد. ای ــاد می کردن ــری ایج ــم ت ــک ک آلرژی
ــزان  ــه می ــلولی ک ــد واکســن های کشــت س ــا تولی ب
ــد. ــه دســت آم ــد، ب ــد می کنن ــروس تولی ــری وی زیادت
ــده  ــال ش ــن ها)غیر فع ــوع واکس ــن ن ــب ای از معای
یــا کشــته(، زمانــی اســت کــه پــس از تمــاس 
ــز در  ــه ج ــوند و ب ــق می ش ــار تزری ــوان ه ــا حی ب
ــی  ــیون)نهفتگی( طوالن ــه دوره انکوباس ــی ک حیوانات

ــه  ــد. ب ــد ارزش ان ــا فاق ــم و ی ــد دارای ارزش ک دارن
طــوری کــه مواجهــه بــا ویــروس هــاری بــه شــکلی 
ــد  ــف خواه ــدت 30 روز تل ــوان در م ــه حی ــوده ک ب
ــی  ــا هنگام ــد. واکســن های ویروســی کشــته تنه ش
ــر از 20 روز و ترجیحــا 30 روز  ــه کمت ــاس ن ــه تم ک
پیــش از مواجهــه صــورت گرفتــه باشــد، زمانــی کــه 
ــد  ــی تولی ــن کاف ــی پادت الزم اســت ســلول های ایمن

ــی، 1376، ص 105( ــه ذوق ــتیل، ترجم کنند.)اس
واکســن های  از  شــده  غیرفعــال  واکســن های 
ــچ  ــه هی ــرا ب ــد زی ــن ترن ــه ایم ــدت یافت ــف ح تخفی
وجــه ویــروس قــادر بــه تکثیــر نبــوده و در حیوانــی 
ــت  ــر برگش ــت خط ــده اس ــق ش ــن تزری ــه واکس ک
ــوی  ــدارد. از س ــود ن ــاد وج ــویه ح ــه س ــن ب واکس
ــال شــده،  ــی واکســن های غیرفع دیگــر، پاســخ ایمن
بــه ویــژه ایمنــی بــا واســطه ســلولی ضعیــف بــوده و 
ــاور قــوی  ــا ی ــه همیــن علــت ایــن واکســن ها را ب ب
تزریــق می کننــد. همچنیــن بــرای ایمنــی دراز مــدت 

ــاز اســت.  ــادآور نی ــق واکســن ی ــه تزری ب
واکســن تزریقــی غیــر فعــال کشــت 

ســلولی 
ــای  ــاری دام ه ــن های ه ــی واکس ــور تقریب ــه ط ب
کشــت  غیرفعــال  واکســن های  نــوع  از  اهلــی، 
ــاه  ــک م ــده ی ــی کنن ــن خنث ــلولی اند. در گاو، پادت س
پــس از واکسیناســیون نخســت ظاهــر می شــود. 
واکســن یــادآور یــک ســال بعــد باعــث افزایــش عیار 
ــن  ــس از واکس ــال پ ــک س ــا ی ــه ت ــده ک ــن ش پادت
ــا  ــال ب ــی اســت. واکســن غیرفع ــل ردیاب ــادآور قاب ی
ــن در گاو  ــن آمی ــم و اتیل ــید آلومینی ــاور هیدروکس ی
تــا 3 ســال ایمنــی می دهد.)رادوســتیس، 2007، 

ص1392(
ویــروس هــاری را می تــوان بــا عامل هــای فیزیکــی 
)حــرارت یــا اشــعه ماورابنفــش( یــا عامل هــای 
شــیمیایی )فنــل، ِاتــر، بتــا- پروپیوالکتــون، تــری ان 
بوتیــل فســفات، اتیلــن آمیــن یــا اســید کربولیــک( یا 
ــال کرد.)جکســون،  ــل غیرفع ــر دو عام ــی از ه ترکیب

2007، ص 521(
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پــس از غیرفعــال کــردن ویــروس، ایمنــی واکســن را 
بایــد آزمایــش کــرد کــه بــه طــور معمــول، بــا تلقیــح 
ــا پاســاژ در کشــت ســلول  ــه داخــل مغــز مــوش ی ب

ــود. ــام می ش انج
ــاری در  ــاری ه ــه بیم ــیت ب ــا حساس ــی وقت ه گاه
میــان حیوان هــای غیــر بومی)اگزوتیــک(، حتــی بیــن 
ــر  ــت. ه ــر اس ــز متغی ــواده نی ــان خان ــای هم گونه ه
ــش  ــای حیات وح ــردن گونه ه ــن ک ــه ایم ــان ک زم
در برابــر بیمــاری هــاری ضــروری بــود بایــد اولویــت 
ــته داد  ــا کش ــده ی ــال ش ــن های غیرفع ــه واکس را ب
ــده تغییــر یافتــه در گونه هایــی  ــرا واکســن های زن زی
ــد نشــده اســت  کــه مصــرف واکســن برایشــان تایی
خطــر بیمــاری ناشــی از واکســن را بــا خــود همــراه 
دارنــد. دفــع ویــروس از حیوان هایــی کــه ایــن گونــه 
ــزارش شــده  ــتفاده شــده گ ــا اس واکســن ها در آن ه

اســت. 
واکســن های  در  هــاری  ویــروس  زیــاد  غلظــت 
الزامــی اســت. واکســن های  غیــر فعــال شــده 
ــتی  ــر پوس ــورت زی ــه ص ــد ب ــده را بای ــال ش غیرفع
ــن ها از  ــن واکس ــرد. در ای ــتفاده ک ــی اس ــا عضالن ی
موش هــای شــیرخوار تــازه بــه دنیــا آمــده کــه فاقــد 
ــتفاده  ــوده اس ــک ب ــا ایمنوژنی ــن حساســیت زا ی میلی
ــا  ــه ب ــی ک ــا در حیوان های ــی وقت ه ــود. گاه می ش
واکســن کشــته تهیــه شــده از مغــز مــوش شــیرخوار 
ــت. ــده اس ــزارش ش ــفالومیلیت گ ــدند انس ــن ش ایم

فعــال  غیــر  واکســن های  کــه  جائــی  آن  از 
ــوده  ــر ب ــای تکثیرناپذی ــته( دارای پادگن ه شده)کش
ــی اســت.)پاول،  ــادآور الزام ــن رو، تزریق هــای ی از ای

)1329 ص   ،  2003
واکســن های غیرفعــال شــده هنگامــی کــه بــه 
ــن و  ــده اند، ایم ــق ش ــه تزری ــگ و گرب ــای س توله ه

)192 ،2012، ص  بوده اند.)گرینــه  مؤثــر 
واکســن های غیرفعــال شــده یــا کشــته از منبع هــای 

مختلفــی تهیــه می شــوند:
بافت عصبی حیوان بالغ 

واکســن عمــده ای کــه هنــوز در آســیا اســتفاده 

می شــود واکســن ســمپل اســت کــه از مغــز گوســفند، 
بــز یــا خرگــوش تهیــه شــده و بــا حــرارت 37 درجــه 
ــن  ــود. ای ــال می ش ــر فع ــل غی ــا فن ــراد ب ــانتی گ س
ــده  ــال ش ــر فع ــز غی ــیون مغ ــن از سوسپانس واکس
ــب  ــل ترکی ــیرین و فن ــا گلیس ــه و ب ــوش تهی خرگ

می شــود.
بافت عصبی حیوان تازه به دنیا آمده 

از آن جایــی کــه میلیــن موجــود در بافــت مغــز 
حیوان هــای بالــغ ممکــن اســت باعــث واکنش هــای 
آلرژیــک و فلــج پــس از واکسیناســیون شــود، از ایــن 
ــت  ــده از کش ــه ش ــن های تهی ــتفاده از واکس رو، اس
ــازه  ــای ت ــی حیوان ه ــروس روی بافت هــای عصب وی
ــن  ــن در ای ــه میلی ــن ک ــش از ای ــده پی ــا آم ــه دنی ب
بافت هــا توســعه یابــد، آغــاز شــد. سوسپانســیون مغــز 
ــذف  ــا ح ــی پروتیین ه ــا برخ ــرده ت ــانترفیوژ ک را س
ــوش شــیرخوار  ــز م شــوند.این واکســن ها شــامل مغ
ــون  ــا پروپیوالکت ــش و ی ــعه ماورابنف ــا اش ــت وب اس

ــوند. ــال می ش ــر فع غی
کشت سلول 

ماده های)سوبســترا(  پیــش  از  بســیاری  نوع هــای 
گوناگــون ســلولی وجــود دارد کــه بــرای تولیــد 
ــت  ــه کش ــلولی از جمل ــت س ــاری کش ــن  ه واکس
ــته  ــلول پیوس ــد و س ــلول دیپلوئی ــه، س ــلول اولی س

ص509(  ،2007 می شوند.)جکســون،  اســتفاده 
ــده  ــاخته ش ــن های س ــتر واکس ــر بیش ــال حاض در ح
هــاری از ویــروس کشــت ســلول بــوده و میــزان کــم 
تــری از ایــن واکســن هــا از بافــت عصبــی و تخــم 

ــوند.  ــد می ش ــن دار تولی ــرغ جنی م
ــت  ــده از باف ــه ش ــن های تهی ــا واکس ــه ب در مقایس
عصبــی، واکســن کشــت بافــت در گاو دارای ایمنــی 
ــتیبل،  ــال است.)کنس ــوده و دوره آن 3 س ــی ب مطلوب

ص1238(  ،2017
واکسن های نسل دوم

همــان گونــه کــه اشــاره شــد واکســن اصلــی هــاری 
ــوش  ــده خرگ ــک ش ــاع خش ــتور از نخ ــط پاس توس
مبتــال بــه هــاری ســاخته شــد. بــرای ســال ها ایــن 
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ــوان،  ــز حی ــا مغ ــب ی ــده از عص ــه ش ــن تهی واکس
ــرور  ــه م ــرد. ب ــگیری می ک ــاری پیش ــاری ه از بیم
ــری  ــن ت ــر و مطمئ ــر، کارآمدت ــن های جدیدت واکس
تهیــه و اســتفاده شــد. بــه دلیــل دشــواری های همــراه 
بــا نخســتین واکســن ســاخت پاســتور، تغییرهایــی از 
ــن  ــل در ای ــا فن ــدت دادن آن ب ــف ح ــه تخفی جمل

ــود. واکســن ایجــاد شــد ب
ــل دوم  ــلول، نس ــت س ــروس در کش ــت وی ــا کش ب
ــدا واکســن ســلول  واکســن هــاری ســاخته شــد. ابت
دیپلوئیــد انســانی بــود و بــا بــازه زمانــی کــم 
ــص  ــلول خال ــن س ــا دو واکس ــن ب ــن واکس ــری ای ت
ــن  ــن VERO جایگزی ــه و واکس ــن جوج ــده جنی ش

ص16( شــد.")همان، 
بــه دلیــل هزینــه زیــاد یــا فقــدان فــن آوری مناســب، 
ــن های  ــوز واکس ــعه هن ــال توس ــورهای در ح در کش
قدیمــی تهیــه شــده از بافــت عصبــی اســتفاده 

)85 ص   ،2007 می شــود.)کاینزل، 
واکســن های تهیــه شــده بــر روی کشــت ســلول های 
ــی  ــوان ایمن ــر و دارای ت ــوده و بی خطرت ــف ب مختل
ــل  ــن های نس ــه واکس ــبت ب ــتری نس ــی بیش بخش
ــر روی ســلول هایی  ــه واکســن ها ب ــد. ایــن گون اول ان
ــاری  ــای بیم ــاری از عامل ه ــازه و ع ــای ت از ارگان ه
ــتر و  ــگ، گاو، همس ــه س ــت کلی ــد فیبروبالس زا مانن
ــه صــورت  ــن جوجــه ب ــا ســلول فیبروبالســت جنی ی
واکســن کشــته تهیــه می شــود. )آل داود و همــکاران، 

1390، ص 171(
ــکی  ــط کوپروس ــه توس ــن دار جوج ــرغ جنی ــم م تخ
و کوکــس بــرای پاســاژ پــی در پــی از ســویه 
فلوری)جدایــه ویــروس هــاری انســانی( اســتفاده شــد. 
واکســن تولیــد شــده از پاســاژ چهــل ام یــا پنجــاه ام ، 
فاقــد خاصیــت احشــائی دوســت بــوده ولــی همچنــان 
ــظ  ــتی اش را حف ــب دوس ــای عص ــی ویژگی ه برخ
کــرده بــود و بــه واکســن فلــوری LEP معــروف شــد. 
ــی  ــودن واکســن در ســگ ها گاه ــر ب ــود مؤث ــا وج ب
ــگ ها،  ــه س ــاری در تول ــاری ه ــث بیم ــا باع وقت ه
ــان، ص 518( ــه و گاو شــده اســت. )جکســون، هم گرب

ــاد )HEP ( در  ــاژ زی ــا پاس ــوری ب ــویه فل ــب، س اغل
ــت  ــویه ERA در کش ــروس س ــه و وی ــن جوج جنی
بافــت مصــرف می شــود.)کاینزل، 2007، ص 85(

0/33جنیــن  سوسپانســیون  فلــوری،  واکســن 
ــادت  ــر ع ــویه تغیی ــا س ــده ب ــق ش ــای تزری جوجه ه

)58 ص   ،1348 اســت.)رضوی،  فلــوری  یافتــه 
 )LEP(ــوری ــن فل ــری واکس ــش بی خط ــرای افزای ب
کوپروســکی و همکارانــش پاســاژ ســویه فلــوری 
ــن دار  ــرغ جنی ــم م ــر روی تخ ــاری را ب ــروس ه وی
تــا زمانــی کــه ویــروس در تزریــق داخــل مغــزی در 
ســگ هــا غیــر بیمــاری زا بــود ) پــس از 205 پاســاژ( 
ــن  ــا واکس ــی ب ــی میدان ــد. دوره ایمن ــش دادن افزای
ــون، 2007،  ــاه است.)جکس ــوری)HEP( 12-6 م فل

)518 ص 
بــه طــور کلــی تخفیــف حــدت دادن ویــروس هــاری 
در ارتبــاط بــا میزبــان اســت. بــرای نمونــه، ویــروس 
فلــوری کــه بــرای تولیــد واکســن مــورد اســتفاده در 
ــاری زا  ــدگان بیم ــی رود در پرن ــه کار م پســتانداران ب
ــی در  ــداد کم ــه تع ــه ب ــوری ک ــروس فل ــت. وی نیس
ــود  ــی ش ــاژ( داده م ــن دار عبور)پاس ــرغ جنی ــم م تخ
بــه طــور نســبی در ســگ بی ضــرر بــوده ولــی 
ــی اســت. )کات  ــه دارای حــدت بیماری زائ ــرای گرب ب

ــوت،1979، ص37( ک
فلجــی پــس از واکسیناســیون بــا ایــن واکســن دیــده 
نشــده اســت. در ایــن مــورد نیــز هماننــد واکســن های 
ــیون  ــته، ارزش واکسیناس ــا کش ــده ی ــال ش ــر فع غی

پــس از تمــاس بــا حیــوان هــار نامعلــوم اســت.
واکســن بــه طــور عضالنــی و در حالــت زنــده مصرف 
واکسیناســیون  کــه  می شــود  توصیــه  می شــود. 
ــر خطــر( انجــام  ســاالنه همــه گاوهــا )در مناطــق پ
از واکسیناســیون در آغــوز  شــود. پادتــن ناشــی 

ــود دارد.  ــن وج ــای ایم گاوه
گــزارش شــده کــه تزریــق عضالنــی واکســن فلــوری 
ــا 3  ــای ت ــگ ه ــه  س ــن تول ــه، گاو و همچنی در گرب
ــتین  ــاله ها، نخس ــت. در گوس ــر اس ــی بی خط ماهگ
واکســن در 4ماهگــی و واکســن یــادآور در10 ماهگــی 
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تزریــق می شــود. گوســاله بــه دنیــا آمــده از گاو غیــر 
ــح شــود. )جکســون،  ــد در 17 روزگــی تلقی ایمــن بای

همــان(
ــرای  ــا پاســاژ کــم کــه ب واکســن ویــروس فلــوری ب
مصــرف در ســگ تائیــد شــده بــود، هنگامــی کــه در 
ــاد شــده  ــر زی ــرگ و می ــتفاده شــده باعــث م گاو اس
اســت و پــس از ایــن رخــداد، گرایــش بــه اســتفاده از 
ــده  ــرای همــه گونه هــا دی ــاد ب ــا پاســاژ زی واکســن ب

شــد.
ــه  ــادری از شــوک آنافیالکســی، شــاید ب موردهــای ن
دلیــل حساســیت بــه پروتئیــن تخــم مــرغ دیــده شــود 

کــه بــا آنتــی هیســتامین قابــل پیشــگیری اســت.
ــن  ــاری، واکس ــل دوم ه ــن های نس ــر واکس  از دیگ
اســت.  دیپلوئیــد  ســلول  روی  بــر  شــده  تهیــه 
ــاژهای  ــری پاس ــک س ــی ی ــد ط ــلول های دیپلوئی س
ــا  ــه حاصــل می شــوند و ت ــی از ســلول های اولی متوال
ــد.  ــه می دهن ــود ادام ــر خ ــه عم ــاژ ب ــدود 60 پاس ح
انســانی  دیپلوئیــد  ســلول های  ایــن  روی  بــر 
واکســن های ســالم و بــا قــدرت ایمنــی بخشــی 
ــان،  ــکاران، هم ــود. )آل داود و هم ــه می ش ــاد تهی زی

)172 ص 
نخســتین واکســن کشــت ســلول ســاخته شــده، 
ــال 1978  ــانی در س ــد انس ــلول دیپلویی ــن س واکس
دیپلوییــد  ســلول  در  ویــروس  بــود.  آمریــکا  در 
و  می شــود  داده  کشــت  شــده  آلــوده  انســانی 
ــا-  ــا بت ــا اولترافیلتراســیون تغلیــظ شــده و ب ســپس ب
پروپیوالکتــون غیــر فعــال می شــود. )دلیــپ ، 2009، 

)64 ص 
 HDCV( بــه جــز واکســن ســلول دیپلوئیــد انســانی
ــه  ــن ها ب ــه واکس ــت، بقی ــدی اس ــل جل ــه داخ ( ک
)کاینــزل،  تزریــق می شــوند.  صــورت عضالنــی 

)85 ص   ،2007
ــرد  ــا کارب ــی، تنه ــزرگ حیوان ــای ب ــرای جمعیت ه ب
ــن  ــر واکس ــه در براب ــدت یافت ــف ح ــن تخفی واکس
ــن های  ــرف واکس ــود. مص ــح داده می ش ــته ترجی کش
ترکیبــی بــا دیگــر واکســن ها در ســگ مؤثــر بــوده و 

ــرد اســت.  دارای کارب
واکسن های ویروس زنده تغییر یافته

ــد در  ــه جدی ــر یافت ــده تغیی ــروس زن ــن های وی واکس
ــن ها در  ــن واکس ــوند. ای ــه می ش ــت تهی ــت باف کش
مقایســه بــا واکســن هــای بــا منشــاء کشــت جنیــن، 
ــوند.  ــث می ش ــری را باع ــک کمت ــای آلرژی واکنش ه
ــده  ــروس زن ــر واکســن های وی ــی بهت ــه رغــم ایمن ب
واکســن های  بــا  مقایســه  در   )MLV(تغییریافتــه
ــاری  ــاری ه ــا بیم ــی وقت ه ــده، گاه ــال ش غیرفع
واکســن ها  ایــن  بــا  واکسیناســیون  دنبــال  بــه 
مشــاهده شــده اســت کــه ایــن امــر ناســودمندی ایــن 
ــای  ــه گیری ه ــرل هم ــر کنت ــرای ام ــن ها را ب واکس
هــاری در کشــورهایی کــه ســگ های اهلــی مخــزن 
هــاری بــوده و منابــع مالــی بــرای واکســن های 

ــد. ــان می ده ــت را نش ــدود اس ــر مح ــران ت گ
از واکســن های ویــروس زنــده  اگرچــه اســتفاده 
ــاد  ــب اعتم ــه در طــی ســال ها باعــث جل ــر یافت تغیی
ــتفاده از  ــی اس ــت ول ــده اس ــئول ش ــای مس مقام ه
ــت  ــت باف ــته( کش ــال شده)کش ــن های غیرفع واکس
در مناطقــی از جهــان کــه واکســن های ویــروس 
زنــده تغییــر یافتــه هنــوز مصــرف می شــوند در حــال 

ــت.  ــش اس افزای
ویــروس هــاری   Kelev و  فلــوری   ســویه های 
ــر  ــده تغیی ــی زن ــن های ویروس ــد واکس ــرای تولی ب
ــوند.  ــتفاده می ش ــه اس ــن جوج ــا جنی ــا منش ــه ب یافت
ــد واکســن هایی کــه  واکســن های کشــت بافــت مانن
از ســویه خیابانــی SAD بــه دســت آمــده و بــر روی 
ســلول های کلیــه  هامســتر ســازگار شــده اند بــه طــور 
ــده  ــی زن ــن های ویروس ــد واکس ــرای تولی ــده ب عم
ــون، 2007،  ــد. )جکس ــه کار می رون ــه ب ــر یافت تغیی

ص519(
ــاری  ــت شــده ه ــول، واکســن های ثب ــور معم ــه ط ب
ــرای دیگــر  ــوان ب ــی را می ت ــه حیوان ــرای یــک گون ب
ــی  ــاری بوم ــه بیم ــی ک ــی در جاهای ــای حیوان گونه ه

اســت اســتفاده کــرد.
 در صــورت اســتفاده از واکســن ویــروس زنــده 
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تغییریافتــه در ســگ ها بایــد هــر 3 ســال یــک 
ــار عملیــات واکسیناســیون را تکــرار کــرد. )گرینــه،  ب

ص41(  ،2012
واکســن ویــروس زنــده تغییــر یافتــه 

خوراکــی
ــن  ــوص واکس ــه در خص ــگری ک ــتین پژوهش نخس
ــرج  ــام داد ج ــی انج ــش کارهای ــی حیات وح خوراک
ــور  ــه ط ــا را ب ــرد روباه ه ــش ک ــه کوش ــود ک ــر ب بائ
ــوری  ــویه فل ــی س ــن های تزریق ــا واکس ــی ب خوراک

ایمــن کند.)جکســون،2007، ص 599(
ــرای  ــاری، ب ــد ه ــر ض ــی ب ــن خوراک ــده واکس ای
نخســتین بــار در اواخــر دهــه 60 میــالدی بــا 
ــده تغییــر  موفقیــت عملــی شــد. چندیــن واکســن زن
یافتــه تولیــد شــد کــه بــه طــور گســترده ای در آســیا، 
ــردن  ــن ک ــرای ایم ــا ب ــی از اروپ ــا و بخش های آفریق
ــدند. ــتفاده ش ــی اس ــی از راه خوراک ــتخواران اهل گوش
واکســن خوراکــی، نوعــی فــن آوری اســت کــه بــرای 
افزایــش میــزان واکسیناســیون در حیوان هــا بــه 
ــان  ــی از جه ــرد در بخش های ــگ های ولگ ــژه س وی
ــن روش،  ــول، در ای ــور معم ــه ط ــی رود. ب ــه کار م ب
ــن  ــای واکس ــم طعمه ه ــدف ه ــر ه ــای غی گونه ه

ــد.  ــرف می کنن ــی را مص خوراک
ــه  ــی ب ــن خوراک ــا از راه واکس ــردن روباه ه ــن ک ایم
ــا  ــاری در اروپ ــای ه ــز مورده ــه برانگی ــش توج کاه
منجرشــده اســت. در بیشــتر کشورها واکســن خوراکی 
ــود.)  ــع می ش ــز توزی ــار و پایی ــال در به ــار در س دو ب

رادوســتیس، 2007، ص1392(
ــب  ــی در قال ــیون خوراک ــات واکسیناس ــام عملی انج
ــرای  ــان ب ــش در جه ــردن حیات وح ــن ک ــرح ایم ط
ــای دارای واکســن  ــع طعمه ه ــا توزی ــار ب نخســتین ب
در جمعیــت روباه هــا در کشــورهای اروپایــی در دهــه 

1980 انجــام شــد.
بیــش از30 ســال اســت کــه تولیــد و مصرف واکســن 
خوراکــی بــرای پیشــگیری از گســترش بیمــاری 
هــاری در اروپــا و آمریــکای شــمالی در روبــاه، راکــون 
ــن خصــوص  ــوت در حــال انجــام اســت. در ای و کای

ســویه های تخفیــف حــدت یافتــه در طعمه هــای 
حــاوی پــودر اســتخوان و ماهــی بــرای واکسیناســیون 

روباه هــا اســتفاده می شــود.
ــزان  ــورد می ــه در م ــام گرفت ــی انج ــک بررس در ی
اثربخشــی واکسیناســیون خوراکــی در آلمان مشــخص 
شــد کــه شــمار حیوان هــای هــار در حیات وحــش از 
10487 مــورد در ســال 1983 میــالدی بــه 83 مــورد 
در ســال 1997 میــالدی کاهــش یافتــه اســت.)دلیپ، 

2009، ص 69(
امــر  در  مســئول  مقام هــای  نظــر  اســاس  بــر 
ــع  ــش، توزی ــاری در حیات وح ــاری ه ــا بیم ــارزه ب مب
ــن  ــه تری ــه صرف ــرون ب ــی، مق ــن های خوراک واکس
روش بــرای کنتــرل هــاری در مقیــاس وســیع اســت. 
برمبنــای گزارش هــای منتشــر شــده، در برخــی 
کشــورهای اروپائــی بــا اجــرای یــک برنامــه هدفمنــد 
ــذف  ــا ح ــاه  ه ــت روب ــاری را در جمعی ــته اند ه توانس

ــد. کنن
از آن جایــی کــه گرایــش بــه اســتفاده از واکســن های 
خوراکــی در حیات وحــش و ســگ های ولگــرد از 
اولویت هــای مبــارزه بــا هــاری اســت، از ایــن رو، در 
ایــن قســمت تأکیــد بیشــتری بــر روی ایــن موضــوع 

خواهــد شــد.
ــن های  ــتفاده از واکس ــه اس ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــب( در  ــده نوترکی ــا زن ــه ی ــر یافت ــده تغیی خوراکی)زن
کنتــرل هــاری وحشــی در اروپــا و آمریــکای شــمالی 
ــن  ــر ای ــوده اســت بناب ــز ب ــا حــدودی موفقیــت آمی ت
می تــوان ایــن روش را در مــورد کنتــرل بیمــاری 
هــاری در ســگ های ولگــرد کــه عامــل عمــده 
ــوده  ــران ب ــاری در ای ــه ه ــر ب ــای منج گازگرفتگی ه
و بــا واکسیناســیون تزریقــی امــکان پذیــر نیســت بــه 

ــرد. کار ب
ــد  ــاره ش ــز اش ــن نی ــش از ای ــه پی ــه ک ــان گون هم
ــدف  ــتخوار ه ــای گوش ــوه گونه ه ــیون انب واکسیناس
ــع آوری  ــه جم ــبت ب ــاری، نس ــاری ه ــد بیم ــر ض ب
ایــن حیوان هــا، روش مؤثرتــری بــرای کنتــرل و 
کاهــش بــروز بیمــاری در همــه ی گونه هــای میزبــان 
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ــش  ــاری در حیات وح ــای ه ــا مخزن ه ــتین ی نخس
اســت.

موفقیــت توزیــع واکسیناســیون خوراکــی بــه واســطه 
ســاخت  بی خطــر،  مؤثــر  واکســن های  توســعه 
بــرای  کــه  دســت  دخالــت  بــدون  طعمه هــای 
گونه هــای گوناگــون جــاذب بــوده و همچنیــن توزیــع 
هوائــی خــودکار واکســن خوراکــی بــا کمــک رایانــه 
ــش  ــیون حیات وح ــب واکسیناس ــای مناس از راهبرده
اســت.)گزارش ســوم ســازمان بهداشــت جهانــی، 

 )101 ص   ،2018
ــش  ــط حیات وح ــی توس ــن خوراک ــتفاده از واکس اس
ــظ  ــن محاف ــد پادت ــث تولی ــرد باع ــگ های ولگ و س
ــر  ــت زی ــی در جمعی ــاد ایمن ــوان و ایج ــون حی در خ
پوشــش واکسیناســیون شــده و در نهایــت بــه کنتــرل 

ــد. ــد ش ــر خواه ــه منج ــاری در منطق ــاری ه بیم
نکتــه ای کــه یــادآوری آن حائــز اهمیــت بــوده 
ــرای کنتــرل  ایــن اســت کــه یــک راهبــرد موفــق ب
ــه  ــک گون ــاری در ی ــاری ه ــذف بیم ــت ح و در نهای
ــت  ــا موفقی ــر گونه ه ــرای دیگ ــا ب حیات وحــش، الزام

ــود. ــد ب ــز نخواه آمی
بایــد اشــاره کــرد کــه اســتفاده از واکســن های 
خوراکــی دارای چالش هــا و تهدیدهــای بالقــوه ای 
ــن ها،  ــن واکس ــع ای ــاخت و توزی ــه س ــد، هزین مانن
تهدیــد بــرای بهداشــت عمومــی و چالش هــای 
اپیدمیولوژیــک و همچنیــن خطــر محــدود بــرای 

ــت.  ــان اس انس
واکســن خوراکــی مناســب بــه قابــل پذیــرش بــودن 
ــورد  ــای م ــمار طعمه ه ــدف، ش ــت ه ــط جمعی توس
نیــاز و روش تحویــل انتخابــی بســتگی دارد.) دلیــپ، 

2009، ص 67(
ــکاران در  ــارت و هم ــط لینه ــی توس ــک بررس در ی
ــری شــده  ــی نتیجه گی خصــوص واکســن های خوراک

اســت کــه:
خوراکــی  طعمه هــای  کاربــرد  مطالعــه  یــک  در 
حــاوی واکســن بــرای کنتــرل هــاری در روبــاه قرمــز 
و شــغال طالئــی ارزیابــی شــد و تصریــح گردیــد کــه 

ــرل  ــرای کنت ــن ب ــاوی واکس ــای ح ــرد طعمه ه کارب
هــاری در خاورمیانــه، گزینــه عملــی و مطلوبــی 

ــان، ص 598(  ــون، هم ــت. ) جکس اس
ــا خــوردن طعمــه واکســن خوراکــی  ممکــن اســت ب
حیات وحــش توســط گونه هــای غیــر هــدف عفونــت 
هــاری بــه وقــوع بــه پیونــدد. بــرای نمونــه ویــروس 
تخیــف حــدت یافتــه بــه کار رفتــه در طعمــه خوراکی 
واکســن شــاید توســط دیگــر گونه هــا بــه جــز گونــه 
هــدف خــورده شــود، بنابرایــن، تغییــر مثبــت ســرمی 
پیــش بینــی ناپذیــر کــه بیانگــر مواجــه شــدن 
حیــوان بــا ویــروس بــوده در جمعیــت حیوانــی ایجــاد 

2007، ص1387( می شود.)رادوســتیس، 
ــم  ــه تراک ــی ک ــرما هنگام ــل س ــک در فص در بلژی
جمعیــت روبــاه در کمتریــن میــزان خــود اســت 
واکسیناســیون خوراکــی دو بــار انجــام می شــود. 
بــا دســتگاه  را  توزیــع طعمــه واکســن  کنتــرل 
ــد.  ــی می کنن ــی)GPS( ردیاب ــاب جهان ــت ی موقعی
تراکــم طعمــه 17-15 طعمــه در هــر کیلومتــر اســت.

)دلیــپ، 2009، ص 67( 
ــورد  اســتفاده از واکســن های خوراکــی )طعمــه( در م
ــاه بســیار  ــاد ماننــد روب ــا حساســیت زی حیوان هــای ب
امیدبخــش است.)اســتیل، ترجمــه ذوقــی، 1376، ص 

)178
بــه طورکلــی، در مناطــق و یــا گونه هــای حیوانــی که 
کاربــرد واکســن تزریقــی بســیار دشــوار و یــا پرهزینــه 
ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــن های خوراک ــت از واکس اس

واکســن های خوراکــی بــا طعــم و بــوی مناســب و یــا 
از مــواد خانگــی موجــود در محــل ماننــد ســر جوجــه 

یــا گوشــت ریــز ریــز شــده تهیــه می شــوند.
دادن  قــرار  واکسیناســیون  پوشــش  زیــر  بــا 
محافظــت  ایمنــی  می تــوان  ویــژه،  منطقه هــای 
ــن  ــاری در ای ــه ه ــاس ب ــای حس ــده در حیوان ه کنن
منطقه هــا ایجــاد کــرد. ایــن حیوان هــای ایمــن 
ماننــد ســدی منطقــه عــاری از ویــروس را محافظــت 
ــت  ــم جمعی ــتن از تراک ــا کاس ــن ب ــرده و همچنی ک
گونه هــای میزبــان مخــزن حســاس، مــی تــوان 

50



ــوده را  ــن مکان هــای آل ــای بیمــاری در ای شــانس بق
کاهــش داد.

سنجه)معیار(های واکسن خوراکی 
ــود واکســن، بی خطــری و  ــر بی خطــری خ ــزون ب ااف
ســالمت ماتریکــس مــواد تشــکیل دهنــده طعمــه نیــز 

مهــم اســت. )جکســون،2007، ص 606(
از آن جائــی کــه واکســن های  بــه طــور کلــی 
ــد،  ــدت یافته ان ــف ح ــده تخفی ــروس زن ــی، وی خوراک
ــن  ــترک واکس ــای مش ــد الزام ه ــم بای ــن رو، ه از ای
ــن های  ــای واکس ــم ویژگی ه ــته و ه ــاری را داش ه
زنــده را شــامل شــوند. از ایــن الزام هــا می تــوان 
ــردن  ــل ک ــی عم ــن در اختصاص ــت واکس ــه قابلی ب
بــرای گونــه خــاص یــا گونــه هــدف، عــاری از ســویه 
ویــروس بــودن  ترشــح ها و مــواد دفعــی حیوان هــای 
ایمــن شــده، دارای ثبــات و پایــداری ژنتیکــی بــودن، 
هــدف  غیــر  گونه هــای  بــرای  بــودن  بی خطــر 
ــویه  ــودن س ــر ب ــت ناپذی ــه برگش ــر از هم ــم ت و مه
ــی آن اشــاره  ــه ســویه حــاد و بیمــاری زای واکســن ب
ــه  ــن، نیم ــه واکس ــم طعم ــنجه های مه ــرد.از س ک

ــت. ــب آن اس ــر مناس عم
واکســن خوراکــی بایــد بــه گونــه ای ســاخته شــود کــه 
ــوان ایجــاد  ــرای حی ــی را ب ــی کاف ــه، ایمن ــک طعم ی
ــز  ــورد مصــرف بیــش از یــک طعمــه نی ــد و در م کن
بایــد آزمایش هــای مصــرف بیــش از حــد مجــاز 

انجــام شــود.
از آن جایــی کــه واکســن های خوراکــی در یــک 
توســط دیگــر وحــوش،  اســت  منطقــه ممکــن 
ــان  ــی و انس ــای اهل ــوز، دام ه ــت آم ــای دس حیوان ه
بــه طــور تصادفــی مصــرف شــود از ایــن رو، مطالعــات 
ــد  ــدف بای ــر ه ــای غی ــر روی گونه ه ــری ب بی خط

ــود. ــام ش انج
بــه طــور کلــی 3 ویژگــی زیــر بــرای واکســن خوراکی 

مــورد اســتفاده در گونــه هــدف الزامی اســت: 
جــذب کننــده گونــه هــدف، وجــود نشــانگر حیاتــی در 
طعمــه خوراکــی )تتراســیکلین( بــرای ارزیابــی جــذب 
ــدات الزم  ــدف و تمهی ــت ه ــط جمعی ــن توس واکس

ــا  ــش ب ــاوراء بنف ــور م ــرای محافظــت واکســن از ن ب
ــای  ــته بندی ه ــه و بس ــول، ساش ــرار دادن در کپس ق
ــت  ــه حــرارت و رطوب ــه مقــاوم ب مناســب دیگــر. البت
ــز از دیگــر ویژگی هــای مهــم واکســن های  ــودن نی ب

خوراکــی اســت.

سنجه های توزیع واکسن خوراکی
ــد یــک طعمــه  ــه ی حیات وحــش، بای ــرای هــر گون ب
ــل  ــان حاص ــا اطمین ــود ت ــی ش ــژه طراح ــن وی واکس
ــوان  ــاس حی ــای حس ــن در بافت ه ــه واکس ــود ک ش
ــا آزاد  ــا لوزه ه ــی ی ــی حلق ــد مخــاط دهان هــدف مانن
ــی الزم ایجــاد شــود. )گــزارش  ــا پاســخ ایمن شــده ت
ــی، 2018، ص 102(  ــت جهان ــازمان بهداش ــوم س س
بــرای ایمــن نمــودن یــک حیــوان از گونــه ی هــدف، 
ــاز  ــه یــک طعمــه حــاوی واکســن کارآمــد نی تنهــا ب
اســت. همچنیــن طعمه هــا بایــد در نزدیکــی زیســتگاه 
ــی  ــالل دوره دسترس ــوان و در خ ــای حی و کمینگاه ه
ــه  ــن ک ــش از ای ــا پی ــود ت ــه ش ــه انداخت ــه طعم ب
بخورنــد،  را  طعمه هــا  همــه  رقیــب  حیوان هــای 
ــدف  ــه ه ــترس گون ــه در دس ــک طعم ــم ی دســت ک
ــاری  ــروز بیم ــان کاهــش ب ــا زم ــد ت ــرد. بای ــرار گی ق
هــاری، واکســن خوراکــی را در منطقــه واکسیناســیون 

ــع کــرد.  ــه طــور پیوســته توزی ب
ــب  ــور تقری ــه ط ــی ب ــه خوراک ــه طعم ــی ک در صورت
ــرار  ــدف ق ــت ه ــد جمعی ــترس 70-50 درص در دس
گیــرد ایــن جمعیــت قــادر خواهــد بــود کــه در برابــر 
اپــی زئوســی هــاری بــه طــور پایــدار مقاومــت 
ــد.  ــظ کن ــی حف ــرای دوره طوالن ــی را ب ــرده و ایمن ک
بــرای عملیــات موفــق طعمه گــذاری بایــد همــه 
حیوان هایــی کــه در دو ســال گذشــته هــدف بیمــاری 
ــرار  ــر پوشــش واکسیناســیون ق ــد را زی ــاری بوده ان ه
داد. بســیار اهمیــت داشــته کــه محــدوده ی بی خطــر 
ــعاع50  ــه ش ــل ب ــه حائ ــا منطق )Buffer Zone (ی
کیلومتــر بیــن منطقــه بــروز هــاری و محــدوده 
ــیون  ــه واکسیناس ــاری( ناحی ــاری از بیم ــی )ع خارج

ــون، 2007، ص 620( ــود. )جکس ــن ش تعیی
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ایــن کــه گونــه ی هــدف دارای چــه رفتــار اجتماعــی 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــت ک ــتی اس ــای زیس و ویژگی ه
و  حیات وحــش  گونه هــای  دیگــر  بــا  ویژگی هــا 
دام هــای اهلــی و محیــط زیســت برهــم کنش)تعامل( 
ــوی  ــدی در الگ ــت کلی ــت دارای اهمی ــد داش خواه

ــع واکســن اســت. توزی
ــره  ــزام زنجی ــده، ال ــن های زن ــایر واکس ــد س همانن
ســرد پیــش از توزیــع واکســن، متناســب بــودن 
ــوان  ــت حی ــا جمعی ــع واکســن ب ــم توزی ــزان تراک می
هــدف تخمیــن زده شــده در منطقــه زیــر پوشــش و 
رعایــت زمــان توزیــع واکســن کــه بــه طــور معمــول 
دو بــار در ســال اســت از ســنجه های توزیــع واکســن 
واکســن های  اســت.  منطقــه  یــک  در  خوراکــی 
خوراکــی را بایــد در بــرودت 20- درجــه ســانتی گــراد 

ــرد. ــداری ک نگه
واکسن های نسل سوم

 واکسن های اسید نوکلئیك
تعییــن  بــا  ســوم  نســل  واکســن های 
کلــون   ،)  Sequencing(تــرادف
نمــودن)Cloning ( ژنــوم ویروســی و بــه کارگیری 
تکنولــوژی DNA نوترکیــب بــه روش های مهندســی 
ــردد. )آل  ــه می گ ــه واکســن ها تهی ــن گون ــک ای ژنتی

)173 ص   ،1390 همــکاران،  و  داود 
ــروس  ــت وی ــن اس ــب ممک ــن های نوترکی در واکس
ــا ویروس هــای  هــاری از نظــر ژنتیکــی تغییریافتــه ی
ــه  ــاری ب ــروس ه ــای وی ــا ژن ه ــن ب ــل جایگزی حام
منظــور تولیــد پروتئین هــای ایمنــی زا بــه کار رونــد. 
ایمــن نمــودن بــا تزریــق عضالنــی حامل هــای 
باکتریایــی کــه گلیکوپروتئیــن  DNA پالســمید 
ویــروس هــاری را بــه رمــز در می آورنــد باعــث 
 ســگ واریانت هــای  برابــر  در  ســگ  محافظــت 
ــه،  ــود. ) گرین ــی می ش ــپ وحش ــاری تی ــروس ه وی

)191 ص   ،2012
بــرای کنتــرل هــاری در حیات وحــش، از واکســن های 
ــده نوترکیــب ســاخته شــده از تیپ هــای ویــروس  زن
فــن  از  اســتفاده  بــا  می شــود.  اســتفاده  هــاری 
ــه  ــاری را ک ــروس ه ــد، ژن G وی ــای جدی آوری ه

مســئول تولیــد گلیکوپروتئیــن جــی ویــروس هــاری 
ــروس  ــتی وی ــی ژنیس ــی آنت ــع ویژگ ــت و در واق اس
ــن  ــرار دادن ای ــا ق ــد و ب ــدا می کنن ــوده ج را دارا ب
ژن در مــاده ژنتیکــی) DNA ( ویــروس واکســینا یــا 
ــد.  ــد می کنن ــب تولی ــدگان، واکســن نوترکی ــه پرن آبل
ــر  ــزون ب ــا اف ــن ویروس ه ــه ای ــن ک ــل ای ــه دلی ب
ــروس  ــای وی ــا ژن ه ــی ی ــینای طبیع ــای واکس ژن ه
ــز  ــاری نی ــروس ه ــدگان، دارای ژن G وی ــه پرن آبل
ــده  ــن زن ــه واکس ــده اند ب ــز نش ــال نی ــوده و غیرفع ب

ــد. ــب معروفن نوترکی

فــن آوری ژنتیــك معکــوس و واکســن 
ــاری  ه

برخــی پژوهشــگران برایــن باورنــد کــه کاربــرد فــن 
آوری مهندســی معکــوس، مطالعــه در خصــوص 
ــرده  ــای اساســی ک ــار تغییره ــاری را دچ ــروس ه وی
 RNA اســت. از آن جائــی کــه ژنــوم ویــروس هــاری
بــوده و ایــن RNA بــه مثابــه ی الگوئــی بــرای 
ــن رو،  ــی رود از ای ــه کار م ــخه DNA ب ــاخت نس س
ــاده ژنتیکــی  ــاخت م ــد س ــن معکــوس شــدن رون ای
را ژنتیــک معکــوس می نامنــد. بــا وارد ســلول شــدن 
ایــن نســخه DNA یــا cDNA، ویریون هــای نتــاج 

ــرد. ــد شــکل مــی گی جدی
کاربــرد فــن آوری ژنتیــک معکــوس بــه دانشــمندان 
ــه   ــه مثاب ــاری ب ــروس ه ــا از وی ــت ت ــازه داده اس اج
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــتفاده کنن ــل اس ــک حام ی
جایــی کــه بــرای حمــل یــک ژن خارجــی از ویــروس 
ــخ  ــک پاس ــروع ی ــدف ش ــا ه ــان و ب ــر در میزب دیگ
قــوی ایمنــی بــه محصــول ژن خارجــی نیــاز اســت از 

ــد. ایــن حامــل اســتفاده کنن
 قســمت ژنتیــک معکــوس در فــن آوری جدیــد، 
اســت.   DNA از  جدیــد  ویروســی  ذرات  تولیــد 
 DNA بــه   RNA از  هــاری  ویــروس  چرخــش 
ــیار  ــرا DNA از RNA بس ــت. زی ــم اس ــیار مه بس
ــر اســت.  ــا آن آســان ت ــر و کار کــردن ب ــات ت ــا ثب ب
بــرای نمونــه، مکان هــای اختصاصــی cDNA را 
ــا قســمت هایی راحــذف کــرد  ــوان جهــش داد ی می ت
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و DNA خارجــی را در محل هــای گوناگــون داخــل 
کــرد در واقــع هیچکــدام از ایــن کارهــا را نمی تــوان 
بــا RNA انجــام داد. ) میهــی، 2005، ص 1117(

 DNA سودمندی های واکسن های
ــن  ــت از واکســن های DNA ممک ــک نوب ــق ی تزری
ــد. در  ــاد کن ــی ایج ــاد و دراز مدت ــی زی ــت ایمن اس
واقــع، بــا یــک تزریــق از ایــن واکســن ها مــی تــوان 
حیــوان را در برابــر عفونت هــای متعــدد ایمــن کــرد. 
ــر  ــر بی خطرت ــن های دیگ ــن ها از واکس ــن واکس ای
بــوده و فاقــد هرگونــه آلودگــی خونــی، آنتــی ژن های 
دیگــر یــا فرآورده هــای خونی انــد. DNA  مــورد 
ــور  ــه ط ــوان ب ــن را می ت ــعه واکس ــرای توس ــاز ب نی

مســتقیم از حیــوان آلــوده جــدا کــرد.
ــا ایــن واکســن ها  شــانس وقــوع عفونــت تصادفــی ب
بــه تقریــب صفــر اســت زیــرا تنهــا بخشــی از 
DNA بــرای تولیــد ایــن واکســن ها بــه کار مــی رود. 
ــدار  ــه مق ــوان ب ــن ها را می ت ــن واکس ــن ای همچنی
زیــاد در فــن آوری ســاده تولیــد کــرد. )دلیــپ،2009، 

)141 ص 
 DNA ناسودمندی های واکسن های

چنیــن  آل  وایــده  مطلــوب  حامــل  مــورد  در 
ــت.  ــان اس ــادی در جری ــای زی ــن های بحث ه واکس
برخــی حامل هــای ویروســی مــورد اســتفاده در 
بررســی های درمانگاهــی دارای اثرهــای جانبــی و 

ص142( )همــان،  ناخواســته اند. 
 DNA مــواد ژنتیکــی وارد شــده در واکســن های
ــده  ــوان گیرن ــلول حی ــا DNA س ــت ب ــن اس ممک
ــد  ــبی مانن ــای نامناس ــده و اثره ــی ش ــن یک واکس
ســرطان را باعــث شــود. ایجــاد بیمــاری خــود ایمــن، 
ــت. ــن های DNA اس ــورد واکس ــر در م ــی دیگ نگران

واکسن نوترکیب تزریقی هاری 
 در زمــره واکســن های نوترکیــب هــاری ســاخته 
شــده، می تــوان بــه واکســن نوترکیــب گلیکوپروتئیــن 
هــاری– آبلــه ســگ نیــز اشــاره کــرد. ویــروس زنــده 
ــاری را  ــروس ه ــن وی ــه گلیکوپروتئی ــگ ک ــاری س ه
ــوواالن  ــن مون ــک واکس ــه ی ــه مثاب ــد ب ــان می کن بی

ــا  ــی ب ــاری ترکیب ــن ه ــه و واکس ــرای گرب ــی ب تزریق
ویــروس پــان لوکوپنــی ، پاروویــروس گربــه و کلســی 
ــه کار  ــده ب ــامل ش ــه ش ــرای گرب ــه ب ــروس گرب وی

مــی رود. )جکســون، 2007، ص521( 
واکسن نوترکیب زنده خوراکی هاری

ــب  ــن نوترکی ــک، واکس ــی ژنتی ــک مهندس ــا کم ب
 G ویــروس واکســینا کــه حــاوی ژن پروتئیــن 
ــرار  ــی ق ــه خوراک ــوده را در طعم ــاری ب ــروس ه وی
می دهنــد. ایــن نــوع واکســن در بلــع توســط حیــوان 
تنهــا در لوزه هــا و محوطــه دهانــی تکثیــر می یابــد.
 در خصــوص واکســن های نوترکیــب زنــده هنگامــی 
کــه حیــوان طعمــه حــاوی واکســن را می بلعــد 
ــد  ــن تولی ــر ضــد پروتئیــن G پادت دســتگاه ایمنــی ب
 ( بی ضررنــد.  حامــل  ویروس هــای  و  می کنــد 

ص1392(  ،2007 رادوســتیس، 
ــروس  ــاوی وی ــای ح ــن طعمه ه ــه ای ــی ک حیوان های
ــی  ــه جانب ــچ عارض ــد هی ــده را می بلعن ــد زن هیبری
ــد  ــان نمی دهن ــن را نش ــتفاده از واکس ــی از اس ناش
ــده  ــی کنن ــن خنث ــان پادت ــی ش ــتگاه ایمن ــی دس ول
ــک،1992،  ــد. )ول ــد می کن ــاری را تولی ــروس ه وی

)489 ص 
ــرای  ــاری ب ــی ه ــده خوراک ــب زن ــن نوترکی  واکس
کار  بــه  صحــرا  در  روباه هــا  واکسیناســیون 
ــه  ــه ژن بیگان ــی ک ــن واکســن هنگام ــی رود. در ای م
)گلیکوپروتئیــن( در ژن تیمیدیــن کینــاز ویــروس 
واکســینا وارد می شــود از حــدت ویــروس هــاری 

)31 ص   ،1997 )پاســتورت،  می شــود.  کاســته 
ــف  ــویه تخفی ــب، س ــو ترکی ــی ن ــن خوراک  در واکس
حــدت یافتــه واکســن هــاری در ویــروس دیگــر بــه 
عنــوان حامــل ســوار می شــود. در ایــن روش بخشــی 
 ) DNA(ــی ــواد ژنوم ــاری درون م ــروس ه از ژن وی
ایــن ویــروس وارد شــده و واکســن نوترکیــب ســاخته 
می شــود. ایــن ویــروس در آزمایــش صحرایــی، 
ــرده  ــت ک ــاری محافظ ــاری ه ــش را از بیم حیات وح

ــپ، 2009، ص 69(  ــت. )دلی اس
ــن های  ــرد واکس ــرای کارب ــنجه ها ب ــری س ــک س  ی
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ــع  ــرای توزی ــاری ب ــروس ه ــب وی ــی نوترکی خوراک
ــد:  ــه شــود مانن ــد در نظــر گرفت بیــن حیات وحــش بای
ــریع  ــتفاده س ــودن و اس ــاری ب ــاری از بیم ــر وع مؤث
ــه طــور  ــا گونه هــای هــدف. ب ــه هــدف ی توســط گون
ــی  ــدت ژنتیک ــداری دراز م ــد پای ــن بای ــی واکس منطق
و حرارتــی داشــته و از نظــر بیولوژیکــی در گونــه 
ــه ی  ــچ گون ــن در هی ــود، همچنی ــان محــدود ش میزب
غیــر هدفــی بیمــاری هــاری ایجــاد نکنــد. چنــان چــه 
ایــن گونه هــا طعمــه واکســن را بلــع کننــد طعمــه بــه 
ــا انســان  طــور شــفاف شناســایی شــده و در تمــاس ب
ــان،  ــود. )جکســون، هم ــات ش ــز بی خطــری آن اثب نی

ص520(
تراکم واکسن خوراکی)طعمه(

واکســن های  تراکــم  بیــن  تناســب  رعایــت 
تراکــم  بــا  منطقــه  یــک  در  خوراکی)طعمــه( 
ــدف در  ــای( ه ــه  گونه)ه ــه مثاب ــه ب ــی ک حیوان های
ــوع  ــن موض ــت. ای ــی اس ــده اند الزام ــه ش ــر گرفت نظ
نــه تنهــا گونــه حامــل هــدف، بلکــه همــه گونه هــای 
ــود. ــامل ش ــد ش ــز بای ــن را نی ــده از واکس ــتفاده کنن اس
 البتــه محــل زندگــی، اثــر آب وهــوا و مدیریــت 
ــز از  ــر هــدف( نی ــای غی ــت گونه ه ــال رقاب ــرای مث )ب
عامل هــای تعییــن کننــده در تراکــم واکســن خوراکــی 

ــر، 2012، ص370(  ــت. )مایل اس
در یــک بررســی انجــام شــده در آمریکا بــر روی تراکم 
طعمه هــای توزیــع شــده بــرای پیشــگیری از بیمــاری 
ــد کــه تراکــم 300  هــاری در راکــون، نتیجــه گرفته ان
طعمــه در هــر کیلومتــر مربــع، پادتــن محافظــت 
کننــده بهتــری نســبت بــه تراکــم 150 طعمــه در هــر 
ــکاران، 2009،  ــاتلر و هم ــت. )س ــته اس ــر داش کیلومت

ص 7187-93(
ــای  ــده در کمینگاه ه ــع ش ــن توزی ــه واکس  در فرانس
ــگاه  ــر کمین ــاه در ه ــم روب ــه تراک ــه ب ــا توج ــاه، ب روب
اســت.  خوراکی)طعمــه(  واکســن   11 تــا   4 دارای 

)جکســون، همــان، ص 609(
راه های تحویل واکسن خوراکی)طعمه(

بــه طــور کلــی توزیــع واکســن خوراکــی بــه صــورت 

ــا  ــا هواپیم ــر ی ــا هلیکوپت ــی ب ــا از راه هوای دســتی و ی
از  کوهســتانی  منطقه هــای  در  می شــود.  انجــام 
ــن  ــرای ای ــت ب ــال ثاب ــای ب ــا هواپیماه ــر و ی هلیکوپت
هــدف اســتفاده می شــود. از راه هــای تحویــل واکســن 
ــه  ــه ب ــتی طعم ــع دس ــه توزی ــوان ب ــی می ت خوراک
ســگ های ســرگردان در شــهر توســط کارکنــان 
ــه صاحــب  ــه ب ــل طعم مســئول واکسیناســیون، تحوی
ســگ در زمــان ویزیــت خانگــی و یــا قــرار دادن 
ــناخته  ــای ش ــه( در محل ه ــی )طعم ــن خوراک واکس
بــه  یــا ســگ های  و  شــده ســگ های شــکاری 

ــرد. ــاره ک ــده اش ــد نش ــی مقی خوب
کاربــرد  خصــوص  در  جــدی  مشــکل  یــک 
ــژه  ــه وی ــش و ب ــی در حیات وح ــن های خوراک واکس
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــت عموم ــی بهداش ــگ ها، نگران س
مصــرف اتفاقــی ایــن واکســن ها توســط انســان 
ــاور برخــی صاحبنظــران، خطــر  ــه ب ــد ب اســت، هرچن
عرضــه واکســن های زنــده نوترکیــب یــا زنــده تغییــر 
ــر از  ــان کمت ــرای انس ــک ب ــق اندمی ــه در مناط یافت
خطــر بیمــاری هــاری اســت. در آلمــان بــرای کنتــرل 
ــت  ــا دس ــکارچی ها و ب ــط ش ــاه، توس ــاری در روب ه
ــد  ــا مانن ــی منطقه ه ــود. در برخ ــع می ش ــه توزی طعم
ایالــت تگــزاس آمریــکا از هواپیمــا بــرای توزیــع طعمه 

اســتفاده می شــود.
واکسیناســیون  طعمه گــذاری  زمــان 

خوراکــی 
بــرای  جامعــی  برنامــه  هنــوز  ایــران  در  گرچــه 
واکسیناســیون گونه هــای مخــزن ویــروس هــاری 
ــه طــور  ــی ب ــن نشــده اســت ول در حیات وحــش تدوی
ــاری  ــر بیم ــاندن خط ــل رس ــه حداق ــرای ب ــع، ب قط
هــاری و دســتیابی بــه هــدف حــذف هــاری در انســان، 
ــگ های  ــوه س ــیون انب ــوازات واکسیناس ــه م ــد ب بای
و  مخــزن  حیوان هــای  واکسیناســیون  صاحبــدار، 

ــود.  ــال ش ــت دنب ــا جدی ــرد ب ــگ های ولگ س
برخــالف واکسیناســیون تزریقــی کــه محدودیــت 
ــر اســت  ــی انجــام پذی ــی نداشــته و در هــر زمان فصل
در خصــوص واکسیناســیون خوراکــی پذیــرش واکســن 
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توســط گونــه ی هــدف بســیار مهــم اســت. در برخــی 
فصل هــا محدودیت هایــی وجــود دارد کــه ایــن 
محدودیــت نــه بــه دلیــل نــا کارآمــدی واکســن بلکــه 
ــه ی  ــط گون ــرش واکســن توس ــدم پذی ــر ع ــه خاط ب

ــت. ــا اس ــن فصل ه ــدف در ای ه
بــه واســطه قــرار گرفتــن ایــران در نیمکــره شــمالی 
دیگــر  در  عملــی  توصیه هــای  همــان  می تــوان 
ــرد.  ــه ک ــره را توصی ــن نیمک ــع در ای ــورهای واق کش
ــار در  ــی دو ب ــن خوراک ــع واکس ــان توزی ــن زم بهتری
ــز( پیشــنهاد می شــود. انتخــاب  ــار و پایی ســال)در به
ماه هایــی از ســال کــه واکســن توزیــع می شــود نیــز 

بســیار مهــم اســت.
در جنــوب کانــادا و شــمال ایــاالت متحــده عملیــات 
ــتان  ــر تابس ــه( در اواخ ــن خوراکی)طعم ــع واکس توزی
یــا اوایــل پاییــز، پــس از آن کــه راکون هــای جــوان 
ــر،  ــود. )مایل ــام می ش ــد انج ــذا می رون ــال غ ــه دنب ب

2012، ص 371( 
ــا  ــدام حیوان ه ــه ک ــن ک ــه ای ــتگی ب ــان بس در آلم
ــد  ــیون خوراکی ان ــدف واکسیناس ــنی ، ه ــر س از نظ
ــه  ــان چ ــد. چن ــرق می کن ــه ف ــع طعم ــان توزی زم
حیوان هــای بالــغ هــدف واکسیناســیون بــوده توزیــع 
طعمــه بایــد در مــاه مــارس و آپریــل میالدی)اواخــر 

ــون، 2007، ص 611( ــود. )جکس ــفند(انجام ش اس
بهتریــن زمــان توزیــع واکســن خوراکــی بــرای 
ــا در  ــه روباه ه ــه تول ــن ب ــد واکس ــی کارآم دسترس
خــرداد  و  اردیبهشــت  ماه هــای  در  بهــار  فصــل 
ــای  ــه روباه ه ــی ک ــال، در صورت ــن ح ــا ای ــت. ب اس
ــوده  ــات واکسیناســیون خوراکــی ب ــغ هــدف عملی بال
ــر خواهــد  ماه هــای نخســت فصــل بهــار ســودمند ت

بــود. )هــاوه، 2002، ص 36(
ــای  ــه توله ه ــه ای ک ــر منطق ــی در ه ــور کل ــه ط ب
ــل  ــادری منتق ــن م ــده دارای پادت ــا آم ــه دنی ــاه ب روب
ــن  ــال تداخــل پادگ ــد احتم ــای بالغ ان شــده از روباه ه
ــی  ــن ایمن ــده و پادت ــع ش ــن توزی ــای واکس طعمه ه
مــادری در خــون توله هــا و در نتیجــه شکســت 
واکســن وجــود دارد. از ایــن رو، بــرای ممانعــت از این 
حالــت توصیــه می شــود کــه عملیــات واکسیناســیون 

ــار  ــل به ــر فص ــوان در اواخ ــای ج ــی روباه ه خوراک
ــا  ــن روباه ه ــادری در ای ــن م ــه پادت ــود ک ــام ش انج

ــی نیســت.  ــل ردیاب قاب
 در منطقــه قطبــی، بــا توجــه بــه بــرودت زیــاد هــوا 
ممکــن اســت اســتفاده از واکســن خوراکــی لیوفلیــزه 
بــرای ایمــن کــردن گونه هــای حامــل ویــروس 
هــاری ماننــد روبــاه قطبــی توصیــه شــود. همچنیــن 
ــن  ــدید، واکس ــتان های ش ــا زمس ــی ب در منطقه های
ــا نیمــه منجمــد ERA اســتفاده می شــود.  منجمــد ی

ــان، ص 612( ــون، هم )جکس
اهمیت دامنه حرکت حیوان های حامل 

در  بایــد  خوراکــی  واکســن  حیات وحــش،  در 
ــت  ــیر حرک ــترس مس ــا و در دس ــدوده کمینگاه ه مح
ــور  ــه ط ــود. ب ــرار داده ش ــروس ق ــل وی ــوان حام حی
معمــول، بــر اســاس مطالعــات انجــام گرفتــه در مــورد 
خوراکــی،  واکســن های  از  حیات وحــش  اســتفاده 
مشــخص شــده اســت کــه در هفتــه نخســت توزیــع 
ــا اســتفاده  ــش از نیمــی از طعمه ه واکســن)طعمه( بی
شــده و بــا گذشــت حــدود یــک مــاه از شــروع 
ــد. ــد ش ــرف خواهن ــا مص ــتر طعمه ه ــات بیش عملی
ــروس  ــده وی ــی کنن ــن خنث ــتگی پادت پیوس

ــی  ــانگر حیات ــاری و نش ه
ــده  ــی کنن ــن خنث ــزان پادت ــی، می ــور طبیع ــه ط ب
ــرای  ــی ب ــنجه خوب ــوان، س ــرم حی ــروس در س وی
ــای  ــرای دام ه ــت. ب ــن اس ــی واکس ــن اثربخش تعیی
ــی  ــر دسترس ــه خاط ــی ب ــای خانگ ــی و حیوان ه اهل
ــی  ــر بخش ــن اث ــا تعیی ــن حیوان ه ــه ای ــر ب ــت ت راح
ــن  ــار پادت ــن عی ــی تعیی ــوده ول ــت ب ــن راح واکس
ــرم  ــر س ــت. اگ ــوار اس ــب دش ــش اغل در حیات وح
ــوده  ــی نب ــل ردیاب ــن قاب ــود پادت ــذ ش ــی زود اخ خیل
ــه  ــن ب ــار پادت ــود عی ــه ش ــر گرفت ــی دی ــر خیل و اگ
ــرای  ــی می رســد. ب ــل ردیاب ــزان قاب ــن می ــن تری پائی
ــتفاده  ــی اس ــانگرهای حیات ــکل از نش ــن مش ــع ای رف

می شــود. 
نشانگرهای حیاتی واکسن

واکســن  حیاتــی  نشــانگرهای  کلــی،  بــه طــور 
ایــن کــه در مــزه واکســن  بــدون  را  خوراکــی 
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ــود  ــه وج ــزی ب ــه برانگی ــازگاری توج ــی، ناس خوراک
ــان  ــا اطمین ــد ت ــرار می دهن ــه ق ــب طعم آورد در ترکی
ــه  ــی گون ــره دهان ــا حف ــن ب ــه واکس ــود ک ــل ش حاص

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــاس پی ــدف تم ه
ــی واکســن خوراکــی اســتفاده  ــرای ردیاب در گذشــته ب
ــن ها  ــن واکس ــه ای ــگ ب ــوش، رن ــط وح ــده توس ش
افــزوده می شــد تــا بــا ردیابــی ایــن رنــگ در دســتگاه 
ــوان  ــتفاده واکســن توســط حی ــوان، از اس ــوارش حی گ
ــر  ــل طــول عم ــه دلی ــی ب ــان حاصــل شــود ول اطمین
کوتــاه رنــگ در دســتگاه گــوارش، ردیابــی ایــن 
ــن  ــه ای ــد. ب ــام نمی ش ــتی انج ــه درس ــن ها ب واکس
خاطــر، در حــال حاضــر ترکیــب تتراســیکلین کــه بــه 
شــکل نشــانگر فلورســنت در دنــدان و اســتخوان عمــل 
ــد.  ــه می کنن ــی اضاف ــن خوراک ــه واکس ــد را ب می کن
تتراســیکلین ترکیبــی اســت کــه باعــث مانــدگاری دراز 
ــن  ــرای ای ــود. ب ــدان می ش ــتخوان و دن ــدت در اس م
کار و بــه طــور خــاص، دندان هــای نیــش یــا آســیاب 
ــیکلین  ــده تتراس ــی مان ــی باق ــرای ردیاب ــک را ب کوچ
آزمایــش می کننــد. ایــن دندان هــا زیــر میکروســکوپ 
ــنت  ــای فلورس ــه شــکل خط ه ــش ب ــرا بنف ــور ف ــا ن ب

مشــاهده می شــوند.
ــامانه  ــرداری س ــه ب ــب نمون ــان مناس زم
ــن  ــه واکس ــع طعم ــس از توزی ــت پ مراقب

ــی خوراک
ــی  ــع واکســن خوراک ــس از توزی ــول، پ ــور معم ــه ط ب
در یــک منطقــه و بــه منظــور بررســی اثربخشــی 
ــده  ــرف ش ــن مص ــزان واکس ــی از می ــن و آگاه واکس
ــرداری الزم  ــه ب ــد نمون ــدف، بای ــای ه ــط گونه ه توس

ــود:  ــام ش ــر انج ــای زی ــاس مورده ــر اس ب
بــرای آزمایــش پادتــن درخشــان مســتقیم، نمونــه بافت 
ــوان  ــر حی ــن ه ــالم و همچنی ــای س ــز از حیوان ه مغ
مشــکوک بــه هــاری در منطقــه ای کــه واکســن توزیــع 

شــده اســت. 
نمونــه ســرم بــرای ردیابــی و عیارســنجی پادتــن 
ــش از  ــه پی ــه ک ــان گون ــروس، هم ــده وی ــی کنن خنث
ــت  ــن محافظ ــار پادت ــن عی ــد کمتری ــاره ش ــن اش ای
ــیون  ــش واکسیناس ــر پوش ــای زی ــده در حیوان ه کنن

ــرم اســت. ــر س ــی لیت ــر میل ــی در ه ــن الملل ــد بی 0/5واح
نمونــه بــرداری بــه منظــور اطمینــان از جــذب واکســن 
ــی کــه در  ــا فقــدان نشــانگر حیات خوراکــی و وجــود ی
ایــن ارتبــاط نمونــه بــرداری بایــد از اســتخوان آرواره، 
دنــدان انیــاب و یــا نخســتین یــا دومیــن دندان آســیاب 

کوچــک گونــه هــدف انجــام شــود.
ــده  ــروس زن ــی وی ــن خوراک ــه واکس ــی ک در مناطق
تخفیــف حــدت یافتــه توزیــع شــده اســت هــر مــورد 
ــی و  ــروس وحش ــن وی ــز بی ــرای تمای ــد ب ــاری بای ه
ســویه ویــروس زنــده واکســن، بررســی و تعییــن تیــپ 

شــود.
میــزان نمونــه برداشــته شــده بــرای ایــن کــه نتیجــه 
ــز  ــد حائ ــه دســت آی ــرداری ب ــه ب ــول از نمون ــل قب قاب
اهمیــت اســت. ضــروری اســت پــس از انداختــن 
ــر  ــدف و غی ــای ه ــی از حیوان ه ــه کاف ــه، نمون طعم
هــدف از منطقــه ای کــه واکســن خوراکــی توزیــع شــده 

ــود. ــع آوری ش جم
ــی  ــیون خوراک ــه واکسیناس ــل از برنام ــه حاص  نتیج
ــم  ــه دســت ک ــب اســت ک ــن مطل ــای ای ــاری، گوی ه
100 نمونــه بــرای ارزیابــی مطمئــن در مــورد جمعیــت 
ــیون  ــش واکسیناس ــر پوش ــه زی ــتری ک ــاه خاکس روب
ــر از  ــد زودت ــد الزم اســت. نبای ــرار گرفته ان ــی ق خوراک
6 هفتــه متعاقــب آخریــن روز توزیــع واکســن خوراکــی، 
ــه  ــان 6 هفت ــدت زم ــود. م ــام ش ــرداری انج ــه ب نمون
بــرای نمونــه بــرداری پــس از توزیــع طعمــه بــه ایــن 
ــه  ــع طعم ــرای بل ــان ب ــه زم ــه 4 هفت ــت ک ــل اس دلی
توســط روباه هــا و 2 هفتــه بــرای تولیــد پادتــن توســط 

ــون،2007، ص 616( ــت.) جکس ــاز اس ــوان نی حی
پایداری واکسن خوراکی

ــن  ــار پادت ــداری واکســن خوراکــی را براســاس عی  پای
ــک دوره  ــه در ی ــش طعم ــی و پوش ــداری فیزیک و پای
ــاران  ــزش ب ــور و ری ــا، ن ــا دم ــاط ب ــه ای در ارتب 3 هفت
ــده  ــام ش ــی انج ــک بررس ــد. در ی ــی کنن ــن م تعیی
مشــخص شــده اســت کــه در دمــای کمتــر از30 درجــه 
ــار،  ــز و به ــای پایی ــالل فصل ه ــراد در خ ــانتی گ س
ــدت  ــف ح ــروس تخفی ــن وی ــی پادت ــدار کم ــا مق تنه
ــه  ــش یافت ــه ای کاه ــاهده 3 هفت ــه در دوره مش یافت
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ــه  ــای بیشــتر از 30 درج ــه در دم ــی ک اســت، در حال
ســانتی گــراد، کاهــش توجــه برانگیــز عیــار پادتــن در 
ــان  ــه نش ــدت یافت ــف ح ــن های تخفی ــه ی واکس هم

ــاوه، 2002، ص 19( ــت. )ه ــده اس داده ش
آزمایش و ارزیابی واکسن هاری 

یکــی از آزمون هایــی کــه در مــورد واکســن های 
ویــروس زنــده تغییــر یافتــه دامــی از جملــه واکســن 
هــاری الزامــی اســت، آزمایــش تعییــن قدرت واکســن 
اســت کــه بــرای اندازه گیــری عیــار ویــروس عفونــی 
ــام  ــدی انج ــن تولی ــری واکس ــر س ــای ه در نمونه ه

می شــود. 
قــدرت واکســن هــاری را ماننــد هــر واکســن دیگــری 
بــا آزمایــش تعییــن می کننــد. بــرای ایــن کار از 
حیوان هــای  در  واکسیناســیون  چالــش  آزمایــش 
و  گاو  ماننــد  بــزرگ  دام هــای  یــا  آزمایشــگاهی 
ــن  ــول، ای ــور معم ــه ط ــود. ب ــتفاده می ش ــب اس اس
آزمایش هــا زمــان بــر بــوده و در موردهایــی بیــش از 
یــک مــاه زمــان مــی بــرد. همچنیــن اگــر دام  بــزرگ 
بــرای آزمایــش چالــش اســتفاده شــود هزینــه انجــام 
ــش  ــرای آزمای ــب ب ــد. اغل ــد ش ــاد خواه ــش زی آزمای
ــدت دار  ــروس ح ــه وی ــاری ب ــن ه ــی واکس اثربخش

ــاز اســت. نی
ــا تمرکــز  ــی واکســن هــاری و ب ــی ایمنی زائ در ارزیاب
ــازی  ــی س ــش خنث ــرمی، آزمای ــش س ــر روی آزمای ب
ــزان پادتــن خنثــی  ــرای تعییــن می ویــروس هــاری ب

ــروس هــاری ضــروری اســت.  ــده وی کنن
 آزمایــش خنثــی ســازی ویــروس هــاری بــه اســتفاده 
از ســرم یــک گونــه حیوانــی محــدود نمی شــود زیــرا 
ــی  ــری عفونت زائ ــش اندازه گی ــن آزمای ــدف در ای ه
ویــروس اســت و نــه اثبــات وجــود ایمنوگلوبولین هایی 
ــک  ــرای ی ــلولی ب ــژه س ــانگر های وی ــه دارای نش ک

ــون،2007، ص 482( ــه حیوانی اند.)جکس گون
پوشش واکسیناسیون

ــه دلیــل عــدم ثبــت واکســن های  ــران گرچــه ب در ای
ــات  ــه عملی ــچ گون ــون هی ــا کن ــاری ت ــی ه خوراک
پیشــگیرانه ای از راه توزیــع واکســن های خوراکــی 
هــاری انجــام نشــده اســت ولــی روبــاه، شــغال، گرگ 

و ســگ، گوشــتخواران مطلوبــی بــرای واکسیناســیون 
خوراکی انــد. واکسیناســیون خوراکــی ســگ ها بــر 
ــی، روش  ــار واکسیناســیون تزریق ــاری، در کن ضــد ه
ــگ  ــاری در س ــرل ه ــرای کنت ــنهادی ب ــل پیش مکم

ــد.  ــمار می آی ــه ش ب
ــد،  ــالدی، 80-75 درص ــال 1990 می ــال در س  در نپ
ــال 1995  ــد در س ــد، در تایلن ــا 75-68 درص در کنی
میــالدی 78-64 درصــد و در تانزانیــا در ســال 1996 
ــر پوشــش  میــالدی 80-60 درصــد از ســگ هــا، زی
واکسیناســیون هــاری قــرار گرفتنــد کــه تأثیــر بــارزی 
در کاهــش موردهــای هــاری ســگ و انســان داشــته 

ــون ،2007، ص 580( ــت. )جکس اس
در فیلیپیــن طــرح واکسیناســیون خوراکــی بــا موفقیت 
خوراکی)طعمــه(  واکســن  پذیــرش  درصــد   96/1
ــن  ــوده اســت. پوشــش واکسیناســیون در ای همــراه ب
بررســی 76درصــد بــود. در روزهــای پانزدهــم و 
بیســت و نهــم پــس از واکسیناســیون بــه ترتیــب 6 و 
10 قــالده)n=14( دارای عیــار پادتــن خنثــی کننــده 
ویــروس هــاری بودند.)پایــگاه اینترنتــی ســازمان 

ــت دام( ــان بهداش جه
بررسی سرمی و عیار واکسن 

بــرای آگاهــی از وضعیــت ایمنی جمعیت گوشــتخواران 
ــرمی  ــری س ــدار نمونه گی ــگ های صاحب ــی و س اهل
و تعییــن میــزان پادتــن خنثــی کننــده ســرم، در 
ــام  ــیون انج ــس از واکسیناس ــه پ ــی 2 هفت ــازه زمان ب

می شــود.
کمتریــن عیــار پادتــن ســرمی بــرای محافظــت 
ــن  ــد بی ــتر از 0/5 واح ــد بیش ــاری بای ــاری ه از بیم
ــه  ــر گرفت ــرم در نظ ــر س ــی لیت ــر میل ــی در ه الملل
شــود. درصــد شــیوع ایمنیــت و میانگیــن عیــار 
ســرمی بــرای قضــاوت در خصــوص وضعیــت ایمنــی 

ــت. ــروری اس ــه ض گل
در یــک پایــش ســرمی کــه در مــورد بیمــاری هــاری 
ــش از 65 درصــد از  ــران انجــام شــده اســت بی در ای
ــن  ــه واکس ــی ک ــده از حیوان های ــذ ش ــرم های اخ س
ــش از  ــظ بی ــار محاف ــد دارای عی ــرده بودن ــت ک دریاف
ــرم  ــر س ــی لیت ــر میل ــی در ه ــن الملل ــد بی 0/5 واح
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ــد. بودن
در واقــع، عیــار واکســن، بازتــاب دهنــده قــدرت واکســن اســت. بــرای واکســن های زنــده تغییــر یافتــه، 

ــد. ــدار ذرات ویروســی در واکســن را مشــخص می کن ــار واکســن، مق عی
واکسن های هاری مورد استفاده در ایران

   در ایــران بــر اســاس مقــررات ثبــت واکســن، تعــدادی واکســن هــاری در ســازمان دامپزشــکی کشــور 
بــه ثبــت رســیده کــه بــه طــور عمــده بــرای اســتفاده در گوشــتخواران اهلــی ماننــد ســگ و گربــه ســاخته 
و یــا وارد مــی شــوند. البتــه برخــی از ایــن واکســن هــا را بــه توصیــه ســازندگان واکســن مــی تــوان در 

دیگــر دام هــا ماننــد گاو، اســب، شــتر، گوســفند، بــز و ... اســتفاده کــرد. 
ــده در  ــت ش ــاری ثب ــن های ه ــب)Extra Lable( واکس ــات برچس ــارج از مندرج ــتفاده خ ــازه اس   اج
ــوم اســت.)  برخــی حیوان هــا داده شــده اســت اگرچــه اثربخشــی دقیــق شــان در ایــن حیــوان هــا نامعل

ــپ ، 2009، ص 26( دلی
    واکســن هــای هــاری مــورد اســتفاده در دام هــای اهلــی بســیار شــبیه واکســن های هــاری انســانی اند. 
در دامپزشــکی واکســن های مطلــوب تــری کــه از ایمنــی پایــدار و دراز مدتــی برخــوردار بــوده در کشــت 

ســلول تولیــد می شــوند. ) نایــپ، 2001 ، ص89(
ــه  ــی ک ــده در حال ــرف ش ــاخته و مص ــاری س ــد ه ــاری مانن ــک بیم ــرای ی ــا ب ــی، تنه ــن های تک واکس
ــن  ــاری زا را شــامل می شــوند. در ای ــل بیم ــد عام ــر ضــد چن ــدادی واکســن ب ــی، تع واکســن های ترکیب
ارتبــاط واکســن های ترکیبــی 3 گانــه، 5 گانــه و 7 گانــه بــرای ســگ ســاخته شــده اســت ماننــد، واکســن 
5 گانــه ســگ کــه شــامل پادگن هــای هــاری، دیســتمپر، آدنوویــروس تیــپ -1، لپتوســپیروز و پاروویــروس 

و در مــورد گربــه شــامل پادگــن هــای هــاری، پــان لوکوپنــی، کلســی ویــروس و پاروویــروس اســت.
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ایــن مقالــه چکیــده فصــل دوازدهــم کتــاب هــاری  تالیــف دکتــر ســید مصطفــی عزیزیــان بــوده کــه در ســال 
ــه چــاپ رســیده اســت.  1397 توســط انتشــارات ســازمان جهــاد دانشــگاهی تهــران ب
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پیشــگیری از مســمومیت با  اوره وســایر 
ســایر نیتــروژن هــای غیــر پروتیینی در 

ــات مزرعه حیوان
  Amonia Toxicosis Or NonProtein Nitrogen

(NPN)Toxicosis In Farm Animals

  دکتر یوسف بهیار 
دامپزشك متخصص بهداشت عمومی

ــی  ــای دام ــت بیماریه ــت و مدیری ــاون بهداش مع
ــور ــکی کش ــازمان دامپزش س

مقدمه: 

ــده  ــت کنن ــی از تقوی ــوان یک ــود اوره بعن ــرف ک مص
هــای خــاک کشــاورزی در سیســتم کشــاورزی و 
ــت  ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی ــینه بس ــی از پیش باغبان
ــر  ــاک غی ــا آمونی ــن ب ــید کرب ــه دی اکس ــی ک  .زمان
هیــدرات واکنــش نشــان مــی دهــد اوره بوجــود 
ــه شــکل گرانولهــای ســفید  ــد.اوره خشــک ب مــی آی
ریــز اســت. بــرای ایجــاد حداکثــر کارایــی ایــن کــود 
بایــد آن را بــا خــاک مخلــوط کــرد ویــا در اصطــالح 
ــم  ــوند.گاهی ه ــته ش ــاک کاش ــا در خ ــه ه ــن دان ای
ــپس  ــد س ــی کنن ــش م ــاک پخ ــا را روی خ ــه ه دان
زمیــن را شــخم مــی زننــد تــا اوره بــه خــاک تزریــق 
شــود و بــا یــک آبیــاری ســنگین اوره هــای محلــول 
را بــه بخــش پایینــی خــاک هدایــت مــی کننــد . بــا 
ــه  ــی در زمین ــود اوره، معایب ــاد ک ــای زی ــود مزای وج
ــرای آن مطــرح شــده  کشــاورزی و محیــط زیســت ب
اســت  کــه در اینجــا یــک عیــب نانوشــته در متــون 
علمــی کشــاورزی را بــرای آن یــاد آوری مــی کنیــم و 
آن مســمومیت تصادفــی دام هــا بــا ایــن مــاده بســیار 
ــد اوره و  ــش از ح ــی  بی ــت.مصرف تصادف ــد اس مفی
ســایر NPN هــا ویــا مصــرف غیــر اصولــی آن بعنوان 

افزودنــی بــه خــوراک دام قبــل از طــی نمــودن فرآینــد 
ســازگار ســازی دســتگاه گــوارش دام و عــدم رعایــت 
ــر  ــت حداکث ــه محدودی ــه ب ــی و توج ــرف تدریج مص
ــران  ــات جب ــه صدم ــر ب ــی منج ــرف گاه ــاز مص مج
ــرای دامــداران مــی شــود.   ــر و تاســف  آوری ب ناپذی
لــذا بــه منظــور شــفاف ســازی، آمــوزش و پیشــگیری 
از بــروز چنیــن تلفــات وخســارات قابــل پیشــگیری در 
اینجــا بطــور خالصــه بــه معرفــی مســمومیت بــا اوره 
و ســایر NPNهــا، روش هــای پیشــگیری و همچنیــن 
درمــان ایــن نــوع مســمومیت پرداختــه شــده اســت.

 (NPN)مسمومیت با ازت غیر پروتئینی

مســمومیت بــا اوره یــا منابــع دیگــر ازت غیــر 
پروتئینــی (NPN) معمــوال حــاد ، بــه ســرعت پیــش 
ــروژن کــه  ــع نیت ــه هرمنب ــده و کشــنده اســت . ب رون
بصــورت پروتئیــن تجمــع پذیــر پلــی پپتیــدی نباشــد 
ــه  ــع  NPN در گون ــود. مناب ــی ش ــه م   NPNگفت

هــای مختلــف حیوانــی ســمیت متفاوتــی دارنــد ، امــا 
نشــخوارکنندگان بالــغ حســاس تــر از بقیــه حیوانــات 
هســتند . بعــد از خــوردن  NPN در دســتگاه گــوارش 
ــی (NH3)حاصــل  ــاک اضاف ــده وآمونی ــز ش هیدرولی
ازآن آزاد مــی شود.ســپس آمونیــاک جــذب خون شــده 
  (Hyperamonemia )و موجــب هایپــر آمونمیــا

مــی گــردد.

علت شناسی :

نشــخوارکنندگان از طریــق تبدیــل  NPN بــه 
آمونیــاک ازآن اســتفاده مــی کننــد و ســپس آمونیــاک 
بــا کتواســیدهای مشــتق از کربوهیدراتهــای موجــود در 
شــکمبه ترکیــب شــده و تبدیــل بــه اســیدهای آمینــه 
مــی شــوند.متداولترین منابــع   NPNدر خــوراک 
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دام اوره وفســفات اوره ، آمونیــاک و نمــک هائــی 
ماننــد مونوآمونیــوم فســفات و دی آمونیــوم فســفات 
مــی باشــند .آمونیــاک در متابولیســم پروتئینــه هــای 
ــود  ــی ش ــد م ــز تولی ــره نی ــی در جی ــی مصرف طبیع
ولــی علــت بــروز مســمومیت ســرعت وحجــم زیــاد 
ــا اوره موجــب  تولیــد آمونیــاک اســت . مســمومیت ب
اختــالل در چرخــه کربــس مــی شــود کــه آن هــم 
ــه اســیدوز سیســتمیک و در نهایــت ایســت  منجــر ب

ــی شــود. ــوان م ــی و تنفســی و مــرگ حی قلب

ــج ،  ــت برن ــد پوس ــی مانن ــم ارزش ــی ک ــع غذائ مناب
ــه  ــات ، کنجال ــه مرکب ــا تفال ــد ، پوســت ی ــدر قن چغن
تخــم پنبــه وکاه غــالت ویــا ســایر علوفــه هــای بــی 
کیفیــت ممکــن اســت بــا اســتفاده از ترکیــب آنهــا بــا 
  NPNغنــی ســازی شــوند تــا ازت موجــود و بدنبــال 

ــش  ــذای دام افزای ــود در غ ــن موج ــدار پروتئی آن مق
یابد.محصــوالت جانبــی حاصــل از تولید اتانــول منبع 
خوبــی از NPN بــوده کــه از پروتئیــن هــای ناقــص 
تامیــن مــی شــوند.این محصــوالت بطــور معمــول در 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــع خوراکــی م ــای مای مکمــل ه
مــی گیرند.اکثــر منابــع  NPN بــا افــزودن مســتقیم 
ــل  ــوط تبدی ــاده مخل ــک م ــه ی ــک ب ــل خش مکم
ــخوارکنندگان  ــه نش ــرف تغذی ــه مص ــوند و ب ــی ش م
مــی رســند .ایــن مکمــل هــا بصــورت بلــوک هــای 
ــای  ــتم ه ــا سیس ــیدنی ی ــای لیس ــا آجره ــی ی مکعب
مخــزن لیســیدنی همــراه بــا مــالس چغنــدر قنــد در 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد .ب ــرار مــی گیرن ــا ق ــار دام ه اختی
حیوانــات بــه تدریــج بــا مصــرف  NPN ســازگار می 
شــوند تــا تعــداد اجــرام میکــرو فلــور شــکمبه بــرای 

اســتفاده از  NH3 تولیــد شــده افزایــش یابــد.

مســمومیت بــا آمونیــاک یــا NPN عالمــت عمومــی 
تغییــر ناگهانــی مقــدار اوره یــا  NPN در رژیــم 
غذائــی حیواناتــی اســت کــه قبــال از پروتئیــن 
طبیعــی اســتفاده مــی کردند.همچنیــن حیوانــات 
ــای  ــا کوده ــع اوره ی ــای مای ــی کوده ــه گاه مزرع
ــای  ــک ه ــاوی نم ــه ح ــد ک ــی خورن ــک را م خش

ــند. ــی باش ــا اوره م ــوم ی آمونی

نســبت بــه ســایر حیوانــات  نشــخوارکنندگان 
ــد  ــا اوره دارن ــمومیت ب ــه مس ــتری ب ــیت بیش حساس
ــا  ــم ت ــه ده ــر س ــخوارکنندگان مقادی ــه نش  .چنانک

ــه ازاء هــر کیلوگــرم وزن  پنــج دهــم  گــرم اوره را ب
بــدن دریافــت کننــد ممکــن اســت اثــرات نامطلــوب 
ــی  ــه همــراه داشــته باشــد . ول و عــوارض جانبــی ب
مصــرف مقادیــر1   تــا یــک و نیــم گــرم اوره  بــه ازاء 

ــدن معمــوال کشــنده اســت. ــرم وزن ب هــر کیلوگ

ــا25   ــزان فعالیــت اوره آز در ســکوم اســب تقریب می
ــخوارکنندگان  ــکمبه نش ــزان در ش ــن می ــد ای درص
ــوان  ــت  NPN را بعن ــن اس ــا ممک ــب ه است.اس
ــد .حساســیت  یــک افزودنــی خوراکــی دریافــت کنن
ــا  ــده ای ه ــه اوره از ســایر تــک مع اســب نســبت ب
بیشــتر اســت .مصــرف مقــدار 24 گــرم اوره بــه ازاء 
هرکیلوگــرم وزن بــدن اســب کشــنده اســت .مصــرف 
مقادیــر نشــخوارکنندگان مقادیــر ســه دهــم تــا پنــج 
دهــم گــرم بــه ازاء هــر کیلوگــرم وزن بــدن از نمــک 
هــای آمونیــوم ممکــن اســت بــرای همــه گونــه هــا 
وســنین حیوانــات مزرعــه مســمومیت زا باشــد.تحت 
ــل  ــزان تحم ــر می ــوارد زی ــد م ــی مانن ــرایط خاص ش
ــایر  ــا اوره وس ــه ب ــه تغذی نشــخوارکنندگان نســبت ب
ــد   ــی کن ــر م ــی تغیی ــر پروتئین ــروژن غی ــع نیت مناب
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ــت از آب  -محرومی

-حرارت باالی بدن 

- بیماریهای کبدی 

- استرس 

ــا  ــت ت ــان الزم اس ــا زم ــه ه ــی هفت ــا و گاه روزه
ــتفاده از اوره  ــرای اس ــد ب ــکمبه بتوان ــور ش میکروفل
یــا NPN ســازگاری پیــدا کنــد .ولــی بعــد از حــذف 
ــده  ــاد ش ــازگاری ایج ــی، س ــره غذائ   NPNاز جی

ظــرف مــدت یــک تــا ســه روز از بیــن مــی رود .رژیم 
هــای غذائــی کــم انــرژی و سرشــار از فیبــر حتــی در 
حیواناتــی کــه بــا مصــرف  NPN ســازگار شــده انــد 
معمــوال مســمومیت بــا  NPN را بــه همــراه دارنــد. 
ــد  ــم مانن ــوش طع ــیار خ ــی بس ــای غذائ ــل ه مکم
مــالس یــا بلــوک هــای مکعبــی پــرو تئینــی 
ــب  ــینی مکع ــه نش ــق ت ــده از طری ــرد ش ــزرگ خ ب
هــای بارشــی یــا مخــازن بــزرگ حــاوی NPN کــه 
بطــور نامناســبی نگهــداری مــی شــوند ممکــن اســت 
منجــر بــه مصــرف مقادیــر کشــنده  NPN   شــود.در 
کشــور مــا مــواردی از چــرای ناگهانــی دام از مراتــع 
ــا چــرای دام در  ــا کــود اوره و ی کــود پاشــی شــده ب
باغاتــی کــه اخیــرا در اطــراف درختــان آن اقــدام بــه 
کــود دهــی اوره شــده اســت خطرنــاک مــی باشــد . 
ــر مصــرف  ــی ب ــزارش رســمی مبن ــن گ ــی آخری حت
ــا کــود اوره کــود  آب خروجــی از باغــی کــه اخیــرا ب
دهــی شــده بــود توســط گوســفندان موجــب تلفــات 
شــدید در گلــه مذکورگردیــده اســت )اســتان فــارس 
شهرســتان خفــر روســتای چــرگ پائیــز 1399(.گاهی 
دامــداران نســبت بــه غنــی ســازی مــواد غذایــی کــم 

ارزشــی ماننــد تفالــه چغندرقنــد ، کاه غــالت وغیــره 
اقــدام مــی کننــد و قبــل از ســازگاری میکــرو فلــور 
شــکمبه بــا مصــرف بیــش از حــد ایــن مــواد موجــب 
ــود  ــای خ ــاد دامه ــی ح ــات ناگهان ــمومیت وتلف مس

مــی شــوند.

ــت  ــی تح ــر پروتئین ــا ازت غی ــمومیت ب ــروز مس ب
ــد:  ــی افت ــاق م ــرح زیراتف ــه ش ــی ب ــرایط خاص ش

ــع ازت  ــایر مناب ــا س ــاد اوره ی ــر زی 1-مصــرف مقادی
ــی  ــر پروتئین غی

2-عــدم توزیــع یکنواخــت اوره یــا ســایر منابــع 
نیتــروژن غیــر پروتئینــی در جیــره غذائــی

ــود در  ــریع موج ــر س ــدرات تخمی ــزان کربوهی 3-می
ــا )در  ــه ه ــا دان ــد ی ــدر قن ــد مــالس چغن ــره مانن جی
ــزان بیشــتری از اوره  صــورت مصــرف کنســانتره می
ــه  ــا اینکــه از علوف ــل تحمــل اســت ت ــرای دام قاب ب
تنهــا اســتفاده کند.حضورکربوهیــدرات در جیــره هــم 
انــرژی الزم بــرای تبدیــل آمونیــاک بــه پروتئیــن را 
ــد  ــرای تولی ــن الزم ب ــم کرب ــد و ه ــی کن ــم م فراه
ــکمبه  ــای ش ــرای باکتریه ــید از اوره را ب ــو اس آمین

ــد.( فراهــم مــی کن

ــی  ــتم عصب ــه سیس ــوط ب ــالل مرب ــوع اخت ــک ن ی
مرکــزی در گاوهایــی کــه بــا یونجــه، ســیلو، مــالس 
و بلوکهــای مکعبــی پروتیینــی غنــی شــده 
بــا NPN تغذیــه شــده بودنــد مشــاهده شــد 
ــالل  ــن اخت ــروز ای ــت ب ــود عل ــی ش ــور م ــه تص ک
تشــکیل مــاده ای بــه نــام 4 متیــل ایمیــدازول 
 ( methylimidazoleI-4)یــا (MI-4)  ناشــی 

از فعالیــت  NH3 بــر روی کربوهیدراتهایــی کــه در 
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ــد باشــد. اجــزای خوراکــی  خــوراک دام وجــود دارن
ــر  ــندرم بنک ــام س ــه ن ــندرمی ب ــاوی MI-4 س ح
گاوان (Bovine Bonker Syndrome ) را 
ــه  ــال ب ــات مبت ــات بوجــود مــی آورد.حیوان در حیوان
ایــن ســندرم طیــف وســیعی از رفتارهــای هیجانــی 
نابجــا را از خــود نشــان مــی دهنــد .عالیــم 
ــزی  ــی مرک ــتم عصب ــالل در سیس ــا اخت ــط ب مرتب
ــدن، ترشــح  ــرزش ب ــا، ل ــرزش گــوش ه ــل ل از قبی
بــزاق  و بــروز تشــنج در ایــن حیوانــات دیــده مــی 
شــود .ابتــالی گوســاله هــای شــیر خــوار بــه ایــن 
ــر ترشــح ســم از طریــق  ــد  ب مســمومیت مــی توان

ــد.  ــته باش ــت داش ــیر دالل ش

ــی  ــم ارزش غذای ــت و ک ــی کیفی ــای ب ــه ه علوف
کــه بــا افــزودن ازت غنــی ســازی شــده انــد فاقــد 
 (4-MI)مقادیــر کافــی از 4 متیــل ایمیــدازوال
ــی  ــبتا ب ــع نس ــک منب ــوان ی ــتند.بنابراین بعن هس
ــا  ــده ب ــازگار ش ــات س ــرای حیوان ــروژن ب ــر نیت خط

ــد. ــی کنن ــل م ــرف  NPN عم مص

در صــورت اســتفاده تصادفــی خوراکــی بیــش از حــد 
ــری  ــالل دیگ ــام، اخت ــویای خ ــفند از س گاو و گوس
نیــز اتفــاق مــی افتــد  .ســویای خــام دارای مقادیــر 
زیــادی کربوهیــدرات و پروتئیــن و همچنیــن اوره آز 
ــدازه ســویای خــام  مــی باشــد .مصــرف بیــش از ان
ــش  ــد بی ــا و تولی ــدرات ه ــر کربوهی ــب تخمی موج
ــا  ــروز مســمومیت ب ــود. ب ــی ش ــاک م ــد آمونی از ح
آمونیــاک و الکتیــک اســیدوزیس ، حاصــل مصــرف 
ــن  ــت. همچنی ــام اس ــویای خ ــدازه س ــش از ان بی
ــرام  ــای اج ــوده ه ــکیل ت ــکمبه و تش ــتگی ش انباش
خاکســتری بــی شــکل در شــکمبه از نشــانیهای ایــن 

مســمومیت مــی باشــد.

یافته های کالبد گشایی:

ــایر  ــا س ــابه ب ــم مش ــت عالئ ــه عل ــخیص ب در تش
ــک ،  ــا نم ــمومیت ب ــه مس ــا از جمل ــمومیت ه مس
ــد  ــا در چن ــایر NPN ه ــا س ــابقه مصــرف اوره ی س

ــت.  ــم اس ــیار مه ــته بس ــاعت گذش س

از زمــان خــوردن اوره تــا شــروع نشــانه هــای 
درمانگاهــی در گاو 20 الــی 60 دقیقــه طــول مــی 
ــه  ــا90 دقیق ــفند 30 ت ــان در گوس ــن زم کشــد .ای
و در اســب کمــی بیشــتر ازایــن زمــان در گوســفند 
ــمومیت  ــروع مس ــدای ش ــد. در ابت ــی کش ــول م ط
عالیمــی ماننــد لــرزش عضــالت بخصــوص 
لــرزش عضــالت ســر وصــورت ، اگزوفتالمــی 
( Exophtalmia)، دردهــای شــکمی،  بــزاق 

کــف آلــود، پــر ادراری، دنــدان قروچــه، لــرزش بــدن 
ــموم  ــادل در دام مس ــدم تع ــف و ع ــن ضع وهمچنی

ــود. ــی ش ــاهده م مش

ادم ریــوی منجــر بــه ترشــح بــزاق فــراوان، تنگــی 
ــی  ــوان م ــس زدن حی ــس نف ــن نف ــس وهمچنی نف
ــی  ــه اجســام فشــار م ــا ســر ب ــال ب شود.اســب مبت
آورد.گاوهــا اغلــب تحریــک پذیــر و پرخاشــگر شــده 
و حالــت تهاجمــی بــه خــود مــی گیرنــد. گوســفندها 
افســرده بــه نظــر مــی رســند. اولیــن عالمــت بالینی 
  (Ruminal Tympany )در گاو آتونــی شــکمبه
ــی  ــمومیت آتون ــروی مس ــا پیش ــان ب ــت .همزم اس
ــان ادامــه دارد .حالــت خشــمگین و  شــکمبه همچن
تهاجمــی بــا مشــاهده نبــض مشــخص وریــد وداج، 
ــدن  ــزازی در ب ــای ک ــم ه ــدید واسپاس ــاض ش انقب
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ــز در  ــنج نی ــت تش ــن اس ــود . ممک ــی ش ــده م دی
ــروز کنــد. حیــوان ب

غلظــت ســرمی گلوکــز، الکتــات ، پتاســیم ، فســفر، 
آمونیــاک و شــاخص هــای  AST- ALT- Pcr  و 
ــی  ــش م ــی داری افزای ــور معن ــوال بط  BUNمعم

یابــد.

حیــوان بــا نزدیــک شــدن به مــرگ ،  ســیانوزه شــده 
و دچــار تنگــی نفــس، توقــف خــروج ادرار وافزایــش 
ــون از  ــود.   PH  خ ــی ش ــدن م ــرارت ب ــه ح درج
ــون در  ــت خ ــد. برگش ــی یاب ــزل م ــه 7 تن  7.4ب

وریــد وداج( پــس زدگــی خــون  )  در گوســفند 
ــر  اتفــاق مــی افتــد. مــرگ ناشــی از مصــرف مقادی
بیــش از حــد و غیــر منتظــره NPN معمــوال در گاو 
ظــرف 2 ســاعت ، در گوســفند 4 ســاعت و در اســب 
ــد.  ــاق مــی افت ــا 12 ســاعت اتف ظــرف مــدت 3 ت
ــه  ــچ عارض ــدون هی ــمومیت ب ــن مس ــدگان ای بازمان

ــد. ــود مــی یابن بعــدی بهب

ضایعات آسیب شناسی: 

الشــه حیواناتــی کــه بــر اثــر مســمومیت NPN تلف 
ــکوپی  ــات ماکروس ــه ضایع ــدون اینک ــوند ب ــی ش م
ــاد کــرده  ــه ســرعت ب مشــخصی را نشــان بدهنــد ب
ــی  ــز حیوانات ــوند . در مغ ــی ش ــه م ــپس تجزی و س
کــه بصــورت آزمایشــی دچــار مســمومیت شــده انــد 
ضایعــات ماکروســکوپی مشــاهده نشــده اســت .ولــی 
درمغــز همیــن حیوانــات ضایعــات هیســتوپاتولوژیک 
شــامل دژنراســیون نورونهــا ، تخریــب اســفنجی 
ــامه  ــرم ش ــزی در ن ــان و خونری ــز ، احتق ــکل  مغ ش

ممکــن اســت مشــاهده شــود.

ــه  ــزی هــای پتشــی ب ــان و خونری ــوی ، احتق ادم ری
ــود . برونشــیت  ــی ش ــده م ــا دی ــه ه ــی در ری فراوان
خفیــف و گاســترو آنتریــت کاتــارال در اغلــب مــوارد 
گــزارش شــده اســت .پــس زدگــی محتویــات 
ــا در  ــه ه ــل ری ــه داخ ــیون آن ب ــکمبه و آسپیراس ش
ــاهده  ــفند مش ــا در گوس ــش ه ــای و برون ــی ن نواح
ــات  ــاک از محتوی ــوی آمونی ــمام ب ــی شود.استش م
ــده  ــاز ش ــکوم ب ــا س ــدگان  ی ــخوار کنن ــکمبه نش ش
ــا ســکوم  ــات شــکمبه ی محتمــل اســت. PHمحتوی
ــی  ــت 7.5 م ــده اس ــف ش ــرا تل ــه اخی ــی ک حیوان
باشــد. PH شــکمبه ایــن حیوانــات  در بیشــتر مــوارد 
ســاعت هــا پــس از مــرگ همچنــان تغییــری نکــرده 

ــد. ــت مــی مان وثاب

تشخیص: 

ــه  ــه ب ــا توج ــا NPN ب ــاک ی ــا آمونی ــمومیت ب مس
مجموعــه ای از نشــانه هــای درمانگاهــی ، ضایعــات 
پاتولوژیــک ، تاریخچــه بــروز بیماری حــاد و همچنین 
ــودن  ــد NPN  ب ــش از ح ــرف بی ــرض مص در مع
مشــخص مــی گردد.ایــن مســمومیت ممکــن اســت 
ــروژن  ــتجوی نیت ــگاهی جس ــز آزمایش ــا روش آنالی ب
ــاک (NH3-N)  ،  اوره وســایر NPN هــا در  آمونی
نمونــه هــای ماخــوذه از حیوانــات مشــکوک  ارزیابــی 
ــتجوی  ــت جس ــب جه ــود. نمونــه هــای مناس ش
ــات داخــل شــکمبه  ــاک شــامل مایع ــروژن آمونی نیت
و نــگاری ، ســرم ، خــون کامــل  و ادرار مــی باشــند. 
همــه انــواع نمونــه هــا بایــد در اســرع وقــت منجمــد 
شــوند و تنهــا قبــل از اســتفاده بــرای آنالیــز در 
آزمایشــگاه از انجمــاد خــارج شــوند. بــرای نگهــداری 
ــگاری  ــه هــای مایعــات محتویــات شــکمبه و ن نمون
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ــع  ــر ازمای ــی لیت ــر 100 میل ــه ازای ه ــوان ب مــی ت
ــک)  ــد مرکوری ــول کلری ــره محل ــد قط ــه، چن نمون
ــود.  ــه نم ــه آن اضاف (  mercuric cholorid ب

الشــه حیواناتــی کــه پــس از مــرگ چنــد ســاعت در 
ــاعت  ــا 12 س ــاال و ی ــای محیطــی ب ــه حرارته درج
در هــوای معتــدل باقــی مــی ماننــد بــه علــت 
ــد ارزش تشــخیصی  ــز بیــش از حــد الشــه فاق اتولی

مــی باشــند. 

تعییــن مقادیــر اوره یــا NPN در نمونــه هــای 
بیولوژیکــی بــی معنــی مــی باشــد ولــی بــا ایــن حال 
در نمونــه هــای خــوراک دام و ســایر منابــع غذایــی 
ــن  ــری و تعیی ــدازه گی ــدار اوره و NPN ان ــی مق دام
ــوراک دام  ــود.معیارهای اوره و NPN در خ ــی ش م
و معــادل ســازی پروتئینــی مطابــق فرمــول زیرمــی 

باشــد :

) یک واحد پروتئین 0.36 = واحد اوره (  و یا ) یک 
واحد اوره 2.92 = واحد پروتئین (

غلظــت هــای بیــش تــر یــا مســاوی 2 میلــی 
ــاک       ــروژن آمونی ــر نیت ــی لیت ــر 100 میل ــرم در ه گ
( NH3-N( در خــون ، ســرم ومایــع زجاجیــه چشــم 

نشــان دهنــده مصــرف بیــش از حــد  NPN توســط 
   NH3-Nــدار ــه مق ــد .در صورتیک ــی باش ــوان م حی
ــون  ــر خ ــی لیت ــرم در 100 میل ــی گ ــک میل ــه ی ب
یــا ســرم برســد عالیــم درمانگاهــی ایــن مســمومیت 
ظاهــر مــی شــود. دربیشــتر مــوارد مســمومیت شــدید 
  NPNغلظــت  NH3-N در محتویــات مایــع 

نــگاری و شــکمبه کمتــر از 80 میلــی گــرم در100  
ــر اســت و ممکــن اســت بیشــتر از200   ــی لیت میل

ــر هــم باشــد. میلــی گــرم در 100 میلــی لیت

ــرف  ــا مص ــج ب ــه تدری ــه ب ــی ک ــخوار کنندگان نش
ــی غنــی  ــم غذای ــا رژی ــد وب  NPNســازگار شــده ان

از یونجــه ، حبوبــات ، کنجالــه ســویا ، کنجالــه 
ــی  ــوالت جانب ــا محص ــی ی ــودر ماه ــه ، پ ــم پنب تخ
شــیر تغذیــه شــده انــد در مایعــات محتویــات داخــل 
شــکمبه غلظــت هایــی از نیتــروژن آمونیــاک  تــا60  
میلــی گــرم در 100 میلــی لیتــررا بدون نشــان دادن 
هیــچ نشــانه ای از مســمومیت دارنــد.  اگــر اســیدیته 
مایــع مذکــور در زمــان مــرگ حیــوان بیــن 7.8 الــی 

 8باشــد نشــانگر مســمومیت بــا  NPN  اســت.

ــت  ــا نیتری ــمومیت ب ــامل مس ــی ش ــخیص تفریق تش
ــره  ــفره ، حش ــموم ارگانوفس ــیانید ، س ــرات ، س ، نیت
ــام ،  ــویای خ ــوری س ــات ، پرخ ــای کاربام ــش ه ک
مســمومیت بــا 4 متیــل ایمیــدازول ، ســرب ، حشــره 
کــش هــای هیــدرو کربنــه ، مســمومیت بــا گازهایــی 
ــدروژن ، دی  ــن ، ســولفید هی ــد مونوکســید کرب مانن
ــی  ــای عفون ــن بیماریه ــروژن و همچنی ــید نیت اکس
حــاد و بیماریهــای غیــر عفونــی ماننــد انــواع 
ــمومیت  ــمی ، مس ــرو توکس ــا ، آنت ــی ه ــفالو پات آنس
  (Rumenداخلــی  شــکمبه ای خودبخــودی 
( Autointoxication، آتونــی شــکمبه و 

ــه  ــالالت تغذی ــد .اخت ــی باش ــوی م ــوز ری آدنومات
ــون،  ــیم خ ــود کلس ــی از کمب ــک ناش ای و متابولی
ــت. ــر داش ــد درنظ ــز بای ــون را نی ــوم خ ــود منیزی کمب

درمان: 

بهتریــن درمــان تخلیــه محتویــات شــکمبه از طریــق 
ــن  ــرات ای ــرای کاهــش اث ــی اســت و ب ــو توم رومین
مســمومیت اســیدهای آلــی بــا غظتهــای پاییــن بایــد 
ــای  ــان دامه ــود.آزمایش و درم ــده ش ــه دام خورانی ب
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بیمــار بــه علــت بــروز رفتارهــای ناگهانــی و خشــن 
مشــکل مــی باشــد .حیوانــات زمیــن گیــر و در حــال 
مــرگ معمــوال پاســخی بــه درمــان نمــی دهند.اگــر 
ممکــن شــد بایــد بوســیله تزریــق 0.5  تــا 2 لیتــر 
اســید اســتیک) ســرکه 5 ( درصــد  به داخل شــکمبه 
گوســفند وبــز و 2 تــا 8 لیتــر ســرکه بــه شــکمبه گاو 
ــل  ــود). قب ــدام نم ــان اق ــان مبتالی ــه درم ــبت ب نس
ــکمبه ای  ــگاری ش ــع ن ــه مای ــد نمون ــکار بای از این
ــکار  ــا این ــان ب ــه مــی شــود همزم اخــذ گردد.)توصی
تزریــق 40 لیتــرآب یــخ)0-4  درجــه ســانتی گــراد 
ــری  ــبتا کمت ــدار نس ــکمبه گاو و مق ــل ش ــه داخ ( ب
ــید  ــرد. اس ــفندصورت گی ــکمبه گوس ــل ش ــه داخ ب
ــده  ــکمبه ش ــن آوردن PH ش ــب پایی ــتیک موج اس
ــردد.در  ــی گ ــاک م ــع جــذب آمونی ــیله مان و بدینوس
ــان  ــی درم ــم درمانگاه ــدد عالی ــروز مج ــورت ب ص

بایــد ادامــه یابــد.

اسیداســتیک بــا غیــر فعــال نمــودن آمونیــاک موجود 
درشــکمبه موجــب ســاخت ترکیبــی بــه نــام  اســتات 
آمونیــوم مــی شــود کــه ایــن مــاده بوســیله میکــرو 
ــرد.از  ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــکمبه م ــور ش فل
ــه  ــن آوردن درج ــخ موجــب پایی ــر آب ی طــرف دیگ
ــدار  ــردن مق ــق ک ــن رقی ــکمبه و همچنی ــرارت ش ح
ــد  ــث کن ــم باع ــه آن ه ــده ک ــده ش ــش دهن واکن

ــردد.  ــی گ ــم اوره آز م ــت آنزی شــدن فعالی

ــا و  ــات گرانبه ــمومیت حیوان ــا مس ــه ب در مواردیک
ارزشــمند روبــرو هســتید اقدامــات دیگــری نیــز انجام 
دهید.محتویــات شــکمبه تخلیــه وبــا محتویــات 
شــکمبه حیــوان ســالم و دوغــاب یونجــه جایگزیــن 
گــردد تــا عملکــرد طبیعــی دســتگاه گــوارش 
بازگــردد .چنانکــه الزم بــود آتونــی شــکمبه درمــان 

شــود و بــرای جلوگیــری از عــود آتونــی شــکمبه یک 
ــود.  ــس ش ــوان فیک ــوی حی ــه پهل ــروکار درناحی ت

درمانهــای حمایتــی شــامل تزریــق وریــدی 
محلولهــای نمکــی ایزوتونیــک بــرای رفــع کــم آبــی 
وتزریــق گلوکونــات کلســیم و محلــول منیزیــوم 
بــرای تســکین تشــنج کــزازی ناشــی از مســمومیت 
ضــروری مــی باشــد.برای کنتــرل تشــنج مــی تــوان 
ــی  ــای ب ــایر داروه ــا س ــدیم و ی ــال س از پنتوباربیت

ــود. ــتفاده نم ــی اس هوش

کنترل و پیشگیری مسمومیت اوره: 

ــا  ــتر از 2 ت ــد بیش ــوراک دام نبای ــزان اوره در خ می
ــره  ــالت جی ــای غ ــه ه ــا دان ــانتره ی ــد کنس  3درص

ــدار اوره  ــا مق ــخوارکننده گان باشد.اساس ــی نش غذای
ــی  ــم غذای ــد از کل رژی ــک درص ــتر از ی ــد بیش نبای
ــبه  ــای محاس ــه مبن ــد .چنانک ــخواکنندگان باش نش
ــد  ــم ، NPN نبای ــر بگیری ــره در نظ را ازت کل جی
بیشــتر از یــک ســوم کل ازت موجــود در جیــره 

ــد.  ــدگان باش ــخوار کنن نش

  NPNــرد از هنگامــی کــه دامــدار تصمیــم مــی گی
در جیــره غذایــی حیوانــات اســتفاده کنــد بایــد توجــه 
ــر کــم  ــد از مقادی داشــته باشــد کــه مصــرف  آن بای
ــور  ــا میکــرو فل و بصــورت تدریجــی شــروع شــود ت
  NPNشــکمبه یــا ســکوم حیــوان بــا مقادیــر ثابــت
ــر  ــپس مقادی ــوند. س ــازگار ش ــی س ــم غذای در رژی
ــان  ــی همچن ــل توجه ــراف قاب ــدون انح ــت ، ب ثاب
ــا  ــه ب ــی ک ــه یابد.گاوهای ــا ادام ــه دامه ــرای تغذی ب
مقادیرثابتــی از NPN  تغذیــه مــی شــوند بایــد 
همچنــان بــدون وقفــه همــان مقادیــر ونســبت هــای 
ثابــت از آن دریافــت کننــد  .بایــد از قطــع موقــت و 
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ــود. ــودداری نم ــی خ ــره غذای ــذف  NPN از جی ح

از روش  افــزودن اســید فســفریک بــه خــوراک بــرای کنتــرل عــدم مصــرف بیــش از حــد مکملهــای مایــع خــوش 
طعــم مــی تــوان اســتفاده نمــود .افــزودن یــک درصــد فســفر اسیدفســفریک بایــد مصــرف مکمــل مایــع را بــه 
حــدود 2 پونــد ) 902گــرم( بــه ازای هــر حیــوان در روز محــدود کند.اگــر چــه گاوهــای بالــغ بــا ســازگاری مناســب 
ــا ســرعت حداکثــر یــک گــرم بــه ازا هــر کیلوگــرم وزن بــدن در روزgr/kgbw/ Day) 1 ( تحمــل  مــی تواننــد اوره را ب

کننــد امــا نســبت مصــرف اوره در ایــن گــروه از حیوانــات نبایــد بیشــتر از نصــف ایــن مقــدار باشــد.
منابع مورد استفاده :

 1-MSD Manual-Veterinary Manual NPN Toxicosis By larry Tomson veterinary
                                  toxicologist 2015

 2-Ammonia and urea toxicoses in sheep and their relation to dietary nitrogen intake

J. G. Morris (a1) and E. Payne (a1)Cambridge University Press: 27 March 2009

 3-A rapid and precise method for the determination of urea. J Clin Pathol. 1960
Mar;13:156–159. [PMC free article] [PubMed

-Rekib A, Sadhu DP

 4-Effect of feeding higher doses of urea on the rumen metabolism in goat. Indian Vet
 J. 1968 Sep;45(9):735–739. [PubMed]
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مــروری بــر بیمــاری های ناشــی 
از گونــه پاســتورال در نشــخوار کنندگان 

حیدرخلیلی بگلوی 
دکتری تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، کارشناس 

مبارزه با بیماری های دام شهرستان نرماشیر، اداره کل دامپزشکی 
استان کرمان

Dr.khalilihaeydar@yahoo.com:پست الکترونیکی 
فیروزه زارع پور

دکتری عمومی دامپزشکی، کارشناس نظارت بر فرآورده های خام 
دامی شهرستان بم ، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

firoozeh.zarepour@yahoo.com :پست الکترونیکی      

گونه های پاستورال دارای گسترش جهانی می 
باشند و نیز طیف وسیعی از میزبان ها را دارا می باشند. 
اغلب این باکتری ها عوامل بیماری زای فرصت طلبی 

هستند که فقط تحت شرایط خاصی موجب بیماری 
می گردند. عوامل میزبانی و محیطی مانند عدم انتقال 
کافی ایمنوگلوبولین، کمبود های تغذیه ای ، استرس 
سرما و گرما، شرایط نامناسب محیطی، افزایش مقدار 
ذرات کوچک گرد وغبار که امکان ورود به آلوئول را 

دارند، محیط نگهداری بسته، تراکم و سایر عفونت های 
باکتریایی و ویروسی در ایجاد بیماری در گونه پاستورال 

اهمیت دارند. با توجه با اهمیت این بیماری در گاوداری ها 
و گله های بز و گوسفند که منجر به تلفات نسبتا باال در 
آنها می شود نویسندگان در این مقاله به صورت مروری 
مطالبی را در مورد بیماری هایی که توسط پاستورال در 

گونه ها ایجاد می شود همراه با عالئم درمانگاهی، عالئم 
کالبد گشایی و راهکارهای درمانی  ارائه می دهند.

پاستورلوز سپتیسمیك ) سپتیسمی هموراژیك(:

این بیماری توسط عامل پاستورال مولتوسیدا تیپ 
B و گاهی توسط تیپ D و E ایجاد می شود. سپتیسمی 

هموراژیک یک بیماری با تلفات باال در گاومیش و گاو 
می باشد که گاو میش به این بیماری حساس تر می باشد. 

موارد حاد با شیوع ناگهانی، تب باال و مرگ در حدود 24 
ساعت مشخص می شود. در حیوانات مبتال عالیمی مانند 

بی حالی، ترشح فراوان بزاق، دپرسیون شدید، اسهال 
خونی، خیز زیر جلدی، اختالل تنفسی، بی میلی به حرکت 
و در موارد پیشرفته سیانوزه شدن مخاطات دیده می شود. 

متعاقب لوکالیزه شدن عامل در بافت زیر جلدی، ایجاد 
التهاب و ادم گرم و دردناک در ناحیه تحت فکی ) گلو( 

و گردن ایجاد می گردد که به منطقه پاراتیروئید گردن و 
پستان گسترش می یابد و حیوان در عرض چند ساعت 

به دلیل نارسایی تنفسی می میرد. ادم ناحیه پرینه نیز 
در مواردی مشاهده می شود. دوره بیماری در گاومیش 
کوتاهتر از گاو و در گوساله کوتاهتر از بالغین می باشد. 
ضایعات کالبد گشایی به علت سیر بیماری و تلف شدن 

سریع دام ها محدود به نقاط خونریزی در نواحی سروزی، 
جمع شدن خونابه در ناحیه سینه و شکم، تورم روده و 

خیز بافت های زیر جلدی می گردد. در اکثر دام ها تورم 
ادماتوز سر و گردن وجود دارد که حاوی ماده فیبرینی 

منعقد نشده همراه با مایعات زرد کهربایی تا خونی رنگ 
است. در قفسه سینه درجات متفاوتی از درگیری ریه وجود 

دارد که از یک پرخونی تا کبدی شدن گسترده همراه با 
ضخیم شدن دیواره بین لوبولی متفاوت است. درمان را 

با استفاده از تتراسایکلین و سولفانامید های تقویت شده) 
کوتریموکسازول( می توان انجام داد ) برزگر،28:1394، 

حسنی طباطبایی،338:1384(.

پاستورلوز ریوی یا تب حمل و نقل:

عامــل ایجــاد کننــده ســروتیپ هــای تیــپ A پاســتورال 
مولتوســیدا می باشد.گســترش پنومونی ناشــی از پاســتورال 
ــا عوامــل محیطــی و اســترس ماننــد حمــل  مولتوســیدا ب
و نقــل، ازدحــام بیــش از حــد و همچنیــن عفونــت هــای 
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ــده  ــتعد کنن ــا مس ــان و ی ــی همزم ــی و باکتریای ویروس
ــیدا  ــتورال مولتوس ــه پاس ــی ک ــت. از آنجای ــراه اس هم
ــی  ــی م ــی- حلق ــه دهان ــی منطق ــی از فلورطبیع بخش
باشــد، بنابرایــن در حیواناتــی کــه تحت شــرایط اســترس 
ــی  ــه رخ م ــری در ناحی ــر باکت ــد و تکثی ــتند، رش زا هس
دهــد و بــه دســتگاه تنفســی تحتانــی توســعه مــی یابــد 
و باعــث پاســتورلوز مــی شــود. شــیوع ایــن بیمــاری در 
ــر 5-10  ــرگ و می ــزان م ــد و می ــا 35 درص ــه تقریب گل
ــاری  ــن بیم ــی در ای ــم بالین ــد. عالئ ــی باش ــد م درص
شــامل بــی اشــتهایی، کاهــش تولیــد، بــی حالــی، دیــس 
ــراوان،  ــزاق ف ــه، تنفــس ســطحی و ســریع، ترشــح ب پن
ــه  ــی تحــت فکــی، ســرفه مرطــوب و نال ادم غــده بزاق
تنفســی مــی باشــد. در گوســاله هــا معمــوال ترشــحات 
ســروزی و موکوســی چرکــی از بینــی در ایــن بیمــاری 
دیــده مــی شــود. ایــن بیمــاری امــکان دارد در هر ســنی 
رخ دهــد امــا در گوســاله هــای از شــیر گرفتــه شــده و 
حیواناتــی کــه بصــورت گروهــی نگهــداری مــی شــوند، 
ــایی  ــد گش ــی کالب ــود. در بررس ــی ش ــده م ــتر دی بیش
ــی در قســمت  مراحــل مختلــف کبــدی شــدن و پنومون
ــود و  ــی ش ــروع م ــی ش ــا پرخون ــه ب ــف ک ــای مختل ه
نیــز انباشــته شــدن ترشــحات مخاطــی فیبرینــی در بیــن 
قطعــات ریــه و در مــوارد مزمــن چســبندگی هــای پــرده 
جنــب مــواردی انــد کــه در پاســتورلوز ریــوی ناشــی از 
ــان  ــتند. درم ــاهده هس ــل مش ــیدا قاب ــتورال مولتوس پاس
بیمــاری معمــوال در بســیاری از مــوارد 24 ســاعت بعــد 
ــم-  ــایکلین، تریمتوپری ــک دز اکســی تتراس ــز ت از تجوی
سولفادوکســین، پروکائیــن پنــی ســیلین و یــا تیــل 
مایکوزیــن بهبــودی حاصــل مــی شــود. کنتــرل عوامــل 
زمینــه ســاز بیمــاری از طریــق مدیریــت بهداشــتی گلــه 
ــی  ــایکلین طوالن ــی تتراس ــتفاده از اکس ــن اس و همچنی

ــه دام  ــرای هم ــن ب ــل مایکوزی ــتفاده از تی ــا اس ــر و ی اث
هــای گلــه توصیــه مــی شــود) برزگــر ،31:1394، 

ــی،342:1384(. ــنی طباطبای حس

پاستورلوز در گوسفند و بز:

مهمتریــن عامــل پاســتورلوز در گوســفند و بــز 
  BibersteiniaTrehalosia ــکا و ــا همولتی مانهیمی
مــی باشــد. پاســتورال مولتیســیدا در گوســفند عامــل غیــر 
معمــول مــی باشــد. پاســتورال مولتیســیدا بــرای گوســفند 
در مناطــق معتــدل پاتــوژن تنفســی نمــی باشــد امــا در 
ــد  ــی باش ــادی م ــت زی ــیری دارای اهمی ــق گرمس مناط

.)Constable, 2016:2042(

پنومونی پاستورالیی:

مانهمیــا همولتیــکا فلــور طبیعــی دســتگاه 
ــی در برخــی از گوســفندان ســالم اســت.  تنفســی فوقان
شــرایط اقلیمــی یــا عفونــت هــای همــراه مثــل 
ــاد  ــه در ایج ــپ س ــزای تی ــارا آنفلوان ــروس و پ آدنووی
ــال  ــند. انتق ــته باش ــش داش ــت نق ــن اس ــاری ممک بیم
عفونــت در ایــن بیمــاری توســط گوســفند حامــل از یــک 
گلــه بــه گلــه دیگــر صــورت مــی گیــرد. ایــن بیمــاری 
در تمــام ســنین دیــده مــی شــود ولــی بــره هــای جــوان 
و میــش تــازه زایمــان کــرده بیشــتر در معــرض بیمــاری 
مــی باشــند. در بررســی کالبــد گشــایی کبدی شــدن ریه 
و وجــود مقادیــر زیــادی مایــع ســروزی در پــرده جنــب 

.)Constable, 2016:2042( .ــود ــی ش ــده م دی

ــیر  ــای ش ــره ه ــمی در ب ــتورلوز سپتیس پاس
ــوار: خ

ــای  ــره ه ــاری ب ــمیک بیم ــتورلوز سپتیس پاس
ــکا  ــا همولتی ــط مانهیمی ــه توس ــد ک ــی باش ــوان م ج
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ــا ســه هفتگــی(  ــا دو ماهگــی ) معمــوال در ســن دو ت ــره هــای دو روزه ت بیوتیــپ A ایجــاد مــی شــود. ایــن بیمــاری در ب
ایجــاد سپتیســمی مــی کنــد. پاســتورال مولتوســیدا بنــدرت باعــث سپتیســمی در بــره هــا مــی باشــد ولــی مــی توانــد باعــث 
تلفــات بــاال در بــره هــا باشــد. در کالبــد گشــایی وجــود مایعــات بیــش از حــد در صفــاق و پــرده جنــب و پــرده پریــکارد قلــب 

.)Constable, 2016:2042( ــود ــی ش ــده م دی

پاستورلوز سیستمیك در بره:

ایــن بیمــاری توســط بیوتیــپ B مانهیمیــا همولیتیــکا ایجــاد مــی شــود و معمــوال بــره هــای 12-5 ماهــه را درگیــر 
مــی کنــد. ایــن بیمــاری بدنبــال اســترس ناشــی از انتقــال از خــوراک خشــک و ضعیــف بــه مراتــع ســر ســبز اتفــاق مــی 
افتــد. ایــن بیمــاری دارای ســیر کوتــاه بــوده) معمــوال شــش ســاعت( و بســیاری از مــوارد حیوانــات درگیــر مــرده یافــت مــی 
شــوند. حیــوان معمــوال بــی حــال بــوده و بــه پهلــو مــی خوابــد. در اواخــر بیمــاری ترشــحات پــر از کــف و خــون آلــود از 
بینــی خــارج مــی شــود. عالیــم کالبــد گشــایی شــامل خونریــزی هــای زیــر جلــدی در ناحیــه گــردن و ســینه، برونــش و 
نــای حــاوی کــف خــون آلــود، ریــه هــا ادماتــوز شــده و خونریــزی در زیــر پــرده جنــب دیــده مــی شــود ولــی التهــاب ریــه 
وجــود نــدارد، زخــم هــای ســطحی نکــروزی در حلــق و مــری و چیــن هــای شــیردان، عقــده هــای لنفــاوی لــوزه و حلــق 
ــد. همچنیــن  ــا اکســی تتراســایکلین اثــر پیشــگیری از ایــن بیمــاری را دارن بــزرگ مــی باشــند. تزریــق تیــل مایکوزیــن ی

تجویــز تولترامایســین ممکــن اســت در درمــان بیمــاری مفیــد باشــد.

ورم پستان مانهیمیایی در گوسفند:

مانهیمیا همولیتکا، M.ruminalis، M.glucosida از ورم پستان حاد و قانقاریایی در گوسفند جدا شده 
 Constable,(است. ورم پستان پاستورالیی در میش هایی که بیش از 3 ماه شیر به بره ها می دهند، شایع است

.)2016:2043
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  رابطه  بین مصرف آنتی بیوتیك و مقاومت
   میکروبی
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دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

Seyedmostafaazizian@yahoo.com: پست الکترونیک 
                      

ــگام  ــالدی در هن ــال 1945 می ــگ در س ــاندر فلمین الکس
ــه وی،  ــترک ب ــور مش ــه ط ــه ب ــل ک ــزه نوب ــت جای دریاف
ــي  ــه خاطــر کشــف پن ــن  ب ــری و ارنســت چی ــاوارد فل ه
ــا  ــري ه ــاوم شــدن باکت ــورد مق ســیلین اعطــا شــد، در م
بــه آنتــی بیوتیــک هــا هشــدارداد. در واقــع توســعه و تولیــد 
هــر داروي ضــد میکروبــي بــه دنبــال ردیابــي مقاومــت در 
باکتــری هــا بــوده اســت کــه بــه طــور عمــده بــه دلیــل 
ســوء مصــرف گســترده ایجــاد شــده و باعــث کــم اثــری و 

یــا بــي اثــری بیشــتر ایــن داروهــا شــده اســت.

ــا، نخســتین  ــک ه ــی بیوتی ــه آنت ــا ب ــری ه ــت باکت مقاوم
بــار پــس از مــدت کوتاهــی کــه از مصــرف ایــن ترکیــب 
هــا در پزشــکی و دامپزشــکی گذشــته بــود، گــزارش شــد. 
اســتفاده منطقــی از آنتــی بیوتیــک هــا در دام، اجــازه رشــد 
ســالم دام، محصــول بیــش تــر، میــزان ابتــالی کمتــر بــه 
بیمــاری، مــرگ و میــر کمتــر، تولیــد بیشــتر مــواد غذایــی 
ــرای انســان هــا را  ــا کیفیــت مطلــوب و هزینــه کمتــر ب ب

تــداوم مــی بخشــد.

ــتافیلوکوکوس را در  ــاي اس ــه ه ــد گون ــاهده ي رش    مش
ــي  ــد  آغــاز عصــر مقاومــت میکروب ــار پنــي ســیلین بای کن
بــه شــمار آورد. در بــازه زمانــی نــه چنــدان زیــاد ، بــه دلیــل 
ــا،  ــک ه ــی بیوتی ــرف آنت ــی از مص ــي ناش ــار انتخاب فش
ــه داروهــاي  ــه مثاب ــه ب ــب هــا ک ــن ترکی ــه ای مقاومــت ب
معجــزه آســائی عرضــه شــده بودنــد در باکتــری هــا 

ــد. ــاهده ش مش

ــش  ــت مناســب، برهــم کن ــدن وضعی ــه وجــود آم ــا ب    ب
باکتــری بــا آنتــی بیوتیک یــا مقاومــت میکروبــی، بالفاصله 
بــا تجویــز هــر آنتــی بیوتیکــی رخ مــی دهــد. بــرای نمونه، 
ــای  ــت ه ــط، در غلظ ــی مختل ــای باکتریای ــت ه در جمعی
کمتــر از حــد طبیعــی آنتــی بیوتیــک، دوره زمانــی تمــاس 
آنتــی بیوتیــک بــا باکتــری بــرای درمــان بیمــاری تــا بــروز 
ــل،  ــد عام ــه چن ــوده و ب ــی مشــخص نب ــت میکروب مقاوم
بــه ویــژه الگــوی مصــرف، مقــدار دارو و گونــه باکتریایــی 

درگیــر بســتگی دارد. )50(

ــوند  ــي ش ــده م ــاوم نامی ــي مق ــا در صورت ــري ه   باکت
ــي  ــک آنت ــت ی ــزان غلظ ــترین می ــا بیش ــان ب ــه رشدش ک
ــان  ــی توســط میزب ــه عبارت ــا ب ــف شــود، ی ــک متوق بیوتی
تحمــل شــوند. تحمــل دارویــی در واقــع نوعــی مقاومــت 
ــا  ــر کشــنده و ی ــر اث ــوده کــه باکتــری در براب ــی ب میکروب
متوقــف کننــده ی آنتــی بیوتیــک از خــود مقاومــت نشــان 

مــی دهــد.

   گونــه هــاي میکروبــي کــه بــه طــور طبیعــي بــه داروي 
خاصــی پاســخ مــی دهنــد، ممکــن اســت باعــث توســعه 
ــوده  ــاوم ب ــه آن دارو مق ــه ب ــي ک ــویه های ــترش س و گس
شــوند. ایــن امــر، بــه طــور کلــی از راه  تغییــر در کروموزوم 
باکتــری و یــا DNA غیــر کروموزومــي )پالســمید(، 

ــدد. ــه وقــوع مــی پیون  متعاقــب انتخــاب ســویه مقــاوم ب

ــی  ــی اســتفاده م ــک داروی ضــد میکروب ــه ی ــی ک هنگام
شــود، بــه دلیــل وجــود مزیــت رقابتــی بــرای ســویه هــای 
باکتریایــی کــه بــه طــور ذاتــی بــه داروی مــورد اســتفاده 
ــت  ــا در جمعی ــویه ه ــن س ــر ای ــرای تکثی ــد و ب مقاومن
ــا مصــرف آنتــی بیوتیــک کــه حرکــت ژن  باکتریایــی و ی
هــای مقاومــت را از یــک میزبــان باکتریایــی بــه میزبــان 
باکتریایــی جدیــد تســهیل مــی کنــد، مقاومــت میکروبــی 
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ــه مــی شــود.  برانگیخت

انتخا	 جمعیت مقاوم در اجتماع میکروبی

   مقاومــت میکروبــی، ویژگــی جدیــدی  بــرای باکتــری 
ــت،  ــی اس ــده قدیم ــک پدی ــع ی ــوده  و  در واق ــا  نب ه
ــای  ــده گوی ــام ش ــی انج ــه تازگ ــه ب ــی ک ــش هائ پژوه
ایــن نکتــه اســت کــه در نمونــه هــای DNA متعلــق بــه 
30000 ســال پیــش، ژن هائــی وجــود داشــته کــه بــرای 
مقاومــت دســته هــای مختلفــی از مــواد ضــد میکروبــی 
بــه رمــز در آمــده بودنــد. بــه نظــر مــی رســد توســعه و 
بــروز ژن هــای مقاومــت، بــه طــور مســتقل از اســتفاده 
از  ترکیــب  هــای ضــد میکروبــی بــوده اســت، بــا ایــن 
حــال، انتخــاب و تکثیــر ســویه هــای مقــاوم، بــه مقــدار 
ــی  ــواد ضدمیکروب ــا م ــری ب ــه باکت ــا مواجه ــادی ب زی

ــوده اســت.)24( همــراه ب

   در ســال هــای پــس  از دهــه 1950 میــالدی، 
هنگامــی کــه اســتفاده از آنتــی بیوتیــک هــا شــایع شــده 
ــا در  ــت ه ــزم هــای موجــود درعفون ــود، میکــرو ارگانی ب
ــد، از  ــی کردن ــت م ــک دریاف ــی بیوتی ــه آنت ــرادی ک اف
ــل  ــدند. در مح ــوردار ش ــی برخ ــی خاص ــی انتخاب ویژگ
ــی  ــاد آنت ــدار زی ــه مق ــا ک ــتان ه ــد، بیمارس ــی مانن های
بیوتیــک، در دســترس بیمــاران قــرار مــی گیــرد، مقاومت 
میکروبــی گســترده مشــاهده شــده و ایــن مقاومــت، بــه 
ــزم  ــرو ارگانی ــژه میک ــت وی ــده ای، خصوصی ــور فزاین ط

ــده اســت. ــاری ش ــده بیم ــای ایجــاد کنن ه

   گســترش ســریع مقاومــت میکروبــی در باکتــری هــا، 
ــن  ــت. در ای ــی اس ــاب طبیع ــل انتخ ــی ازعم ــال خوب مث
مــورد، بــه ویــژه بــه مقاومــت میکروبــی بــه پنــی ســیلین 
مــی تــوان اشــاره کــرد. تولیــد پنــی ســیلین هــای مقــاوم 
ــی ســیلین( فرصــت  ــال، مت ــرای مث ــاز )ب ــه بتا-الکتام ب
ــی  ــا گســترش مقاومــت میکروب ــه ب ــرای مقابل ــی  ب خوب

را فراهــم کــرده بــود ولــی شــیوع عفونــت هــا بــه دلیــل 
ــن  ــیلین ای ــی س ــه مت ــاوم ب ــای مق ــتافیلوکوکوس ه اس

ــرد.)57( ــن ب ــدواری را از بی امی

اســتافیلوکوکوس مقــاوم بــه متــی ســیلین از شــماری از 
میزبــان هــای دامــی ماننــد گربــه ، ســگ ، اســب، طیــور، 

خرگــوش جــدا شــده اســت. 

   بــه طــور معمــول، توســعه مقاومــت میکروبــی درخــالل 
درمــان آنتــی بیوتیکــی یــک دام مشــکل قابل تشــخیصی 
در درمــان دام بــه بــار نمــی آورد. بــا ایــن حــال، مصــرف 
ثابــت داروهــای ضدمیکروبــی در گروهــی از دام هــا 
ممکــن اســت بــه بــروز مقاومــت در فلــور میکربــی ایــن 
ــی  ــده منته ــز ش ــه داروی تجوی ــا ب ــوان ه ــروه از حی گ

شــود.)138(

بــا درمــان داروئــی نــه تنهــا ممکــن اســت جــرم عفونــی 
مقــاوم شــده، بلکــه شایدســبب گســترش آن نیــز شــود، 
بنابرایــن، درمــان تنهــا بــا دارویــی کــه باکتــری حســاس 
را از بیــن بــرده، باکتــری مقــاوم بــه دیگــر آنتــی بیوتیــک 
هــا  را گســترش مــی دهــد. ازایــن رو، شناســایی و قطــع 

گســترش مقاومــت میکروبــی ضــروری اســت. 

ــر  ــر ب ــور مص ــده در کش ــام ش ــی انج ــک بررس    در ی
روی  جوجــه هــای گوشــتی، میــزان شــیوع زیــاد 
مقاومــت جدایــه هــای کلســتریدیوم پرفرینجنــز در طیــور 
ــتفاده  ــورد اس ــای م ــک ه ــی بیوتی ــدادی از آنت ــه تع ب
ــد  ــخص ش ــی، مش ــن بررس ــت،در ای ــده اس ــه ش مطالع
 93 نئومایســین  50درصــد،  اسپکتینومایســین  کــه 
درصــد، کلســتین 94درصــد، جنتامایســین 100 درصــد، 
استرپتومایســین 100 درصــد، لینکومایســین 100 درصــد، 
اســید اکســولونیک 100درصــد و اسپیرامایســین 100 
درصــد مقاومــت نشــان داده انــد. بــا ایــن حــال، مقاومــت 
بــه فسفومایســین، 2 درصــد، فلورفنیــکل، 3 درصــد 
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ــیلین و  ــی س ــورد آموکس ــی( و در م ــم پوش ــل چش )قاب
ــرد.)127( ــاوز نک ــد تج ــیلین از 7 درص ــی س آمپ

ــگران  ــدادی از پژوهش ــط تع ــه توس ــه ای ک    در مطالع
ــری،  ــپهری، دبی ــان )س ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــدی در  ــای جل ــدی( روی آبســه ه ــی و میمن ــن الدین زی
ــی ســیلین  ــه پن ــادی ب انســان انجــام شــد، مقاومــت زی
در اســتافیلوکوکوس طالیــی گــزارش شــد ولــی مقاومــت 
بــه فلوروکینولــون ها)سیپروفلوکساســین( و سفالوســپورین 
ــیت  ــم و حساس ــین، ک ــین( و اریترومایس ــا )سفادکس ه

ــزارش شــد. ــوب گ ــان مطل همچن

دامپزشــکی  دارویــی  مراقبــت  گــزارش  در     
فرانســه(Anses) کــه درســال 2012 میــالدی منتشــر 
شــد، هــدف، ردیابــی ســریع هــر نشــانه بــروز مقاومــت 
ــای  ــانه ه ــن نش ــه ای ــت، چ ــوده اس ــا ب ــری ه در باکت
ــار در باکتــری هــا مشــاهده  ــرای نخســتین ب مقاومــت ب
شــده و یــا ایــن کــه بــروز مقاومــت در گذشــته گــزارش 
شــده ولــی در حــال حاضــر از شــدت و گســتره بیشــتری 

ــت. ــده اس ــوردار ش برخ

ــی  ــرف آنت ــی از  مص ــی ناش ــت میکروب مقاوم
ــان و دام ــك در انس بیوتی

   یــک ســری ســنجه هــا )مالک(بــرای اســتفاده از آنتــی 
ــا مصــرف  بیوتیــک هــا در دام اعمــال مــی شــود کــه ب
ــرای  ایــن ترکیــب هــا درانســان تفــاوت اساســی دارد. ب
مثــال، درمــان آنتــی بیوتیکــی در دام هــا بــرروی جمعیت 
دامــی صــورت گرفتــه ،در حالــی کــه درانســان، درمــان 
ــاوت  وزن  ــود. تف ــی ش ــام م ــرادی انج ــورت انف ــه ص ب
ــن  ــا چندی ــی ممکــن اســت ت ــف دام ــه هــای مختل گون
ــه ی وزن  ــان دامن ــه در انس ــی ک ــوده  در صورت ــر ب براب

ــدن دارای محدودیــت اســت. ب

ــزان  ــه می ــی ب ــز خوراک ــزان دارو در تجوی    در دام، می
ــه در  ــی ک جــذب آب و خــوراک بســتگی داشــته در حال
انســان میــزان داروی خوراکــی بــه ســن ارتبــاط داشــته 
و بــه نــدرت وزن شــخص، تاثیــر گــذار خواهــد بــود. دوره 
ــی در  ــوده، ول ــم ب ــرف دارو در دام مه ــز از مص ی پرهی
انســان چنیــن دوره ای اهمیــت ندارد)بــه جــز در بانــوان 
ــه هــای متعــدد متفــاوت تــک  شــیرده(. در دام هــا، گون
ــی انســان  ــده ای وجــود داشــته ول ــد مع ــده ای و چن مع

تــک معــدی اســت.

ــال  ــروش در س ــی پرف ــای دام ــای داروه ــته ه    از دس
هــای اخیــر مــی تــوان بــه ترتیــب بــه ماکرولیدهــا، پنــی 
ســیلین هــا و تتراســیکلین هــا اشــاره کــرد ولــی در مــورد 
انســان، سفالوســپورین هــا، پنــی ســیلین هــای گســترده 
ــتری  ــت بیش ــا دارای اهمی ــون ه ــورو کینول ــف و فل طی

انــد.)24(

در زمــان کنونــی، مــا شــاهد تکامــل باکتــری هــا و دیگــر 
میکروارگانیــزم هــا از بســیار حســاس تــا بســیار مقــاوم به 

آنتــی بیوتیــک هــا بــوده ایــم و یــا بــر عکــس.

ــک  ــی بیوتی ــا آنت ــه ب ــی ک ــت باکتریای ــک جمعی    دری
مواجــه شــده، باکتــری هــای حســاس نابــود مــی شــوند، 
ــده و  ــده مان ــاوم زن ــای مق ــری ه ــه باکت ــی ک در حال
ــی  ــر آنت ــتفاده ی از ه ــن، اس ــد. بنابرای ــی یابن ــعه م توس
ــی  ــاوم منته ــای مق ــری ه ــاب باکت ــه انتخ ــی ب بیوتیک
شــده و ممکــن اســت مقاومــت از راه ســازوکارهای 

ــدد. ــوع بپیون ــه وق ــف ب ــیمیایی مختل بیوش

ــی  ــرف آنت ــروع مص ــان ش ــال از زم ــش از 80 س    بی
ــان  ــه در آن زم ــوری ک ــذرد، تص ــی گ ــا م ــک ه بیوتی
ــود  ــه ب ــن ترکیــب هــا شــکل گرفت ــرای اســتفاده از ای ب
ــت  ــش مقاوم ــا پیدای ــون انســان ب ــه اکن ــی ک ــا واقعیت ب
ــت.  ــاوت اس ــیار متف ــده بس ــرو ش ــا آن روب ــی ب میکروب
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ــد از  ــن ترکیــب هــا در دام هــا بای ــرای اســتفاده مناســب از ای ــی بیوتیــک هــا، ب ــه رغــم تمــام ســودمندی هــای آنت ب
دســتورالعمل هــای دقیــق و بــه روز شــده ای در خصــوص انتخــاب، تجویــز، پایــش و ارزیابــی آنتــی بیوتیــک هــا پیــروی 

ــود. ــراه نم ــد هم ــز بای ــکان را نی ــدی دامپزش ــات و کارآم ــان تجربی ــن می ــه در ای ــرده والبت ک

کشــف آنتــی بیوتیــک هــا باعــث ایــن امیــدواری شــد کــه بیمــاری هــای عفونــی ریشــه کــن خواهنــد شــد. بــه نظــر مــی 
رســید کــه عفونــت هــای خطرنــاک استافیلوکوکوســی بــا پنــی ســیلین قابــل درمــان بــوده ولــی در طــی یکســال پــس از 
عرضــه تجــاری پنــی ســیلین بــرای اســتفاده در مقیــاس وســیع در برابــر عفونــت هــای استافیلوکوکوســی، بیشــتر عامــل 
هــای بیمــاری زای هــدف بــه ایــن آنتــی بیوتیــک مقــاوم شــدند. مقاومــت بــه پنــی ســیلین در باکتــری هــای بیمــاری 

زای دیگــری نیــز دیــده شــده اســت.)97( 

جدول شماره 1: مقاومت در حال توسعه

باکتری مقاوم به سال تولیدنام آنتی بیوتیك
آنتی بیوتیك

سال بروز مقاومت

استافیلوکوکوس مقاوم به پنی 1940پنی سیلین
سیلین

1943

1959شیگال مقاوم به تتراسیکلین1950تتراسیکلین

استرپتوکوکوس مقاوم به 1953اریترومایسین
اریترومایسین

1968

انتروکوکوس مقاوم به 1967جنتامایسین
جنتامایسین

1979

پنوموکوکوس مقاوم به  1996لووفلوکساسین
لووفلوکساسین

1996

جــدول شــماره 1 نشــان دهنــده ســرعت مقاومــت باکتــری هــا بــه آنتــی بیوتیــک هــای عرضــه شــده اســت. بــا ســاخت 
نخســتین آنتــی بیوتیــک هــا از جملــه پنــی ســیلین، باکتــری هــا بــا ســازو کارهــای گوناگــون بــه آنتــی بیوتیــک هــا 

مقــاوم شــده و ایــن رونــد همچنــان ادامــه داشــته و خواهــد داشــت.

در یــک بررســی نظــام مند)سیســتماتیک( کــه بــه تازگــی انجــام شــده ثابــت شــده اســت کــه نســبت توجــه برانگیــزی 
از عفونــت هــای اشرشــیا کلــی خــارج روده ای انســانی مقــاوم بــه سفالوســپورین هــای گســترده طیــف، از دام هــا منشــاء 
گرفتــه انــد. ارتبــاط قــوی بیــن میــزان شــیوع اشرشــیا کلــی مقــاوم بــه آموکســی ســیلین جــدا شــده از انســان و دام هــا 

مشــاهده شــده اســت. 

 در مطالعــه دیگــری، مقاومــت زیــاد اشرشــیا کلــی بــه آنتــی بیوتیــک هــای مهــم در حــوزه پزشــکی، ماننــد پنــی ســیلین، 
ــور  ــا در طی ــب ه ــن ترکی ــد ای ــش از ح ــتفاده بی ــه اس ــا ب ــون ه ــولفونامیدها و فلوروکینول ــیکلین، س ــکل، تتراس کلرامفنی
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ــته  ــاس پیوس ــن تم ــت. همچنی ــده اس ــبت داده ش نس
ــز  ــی نی ــای ضدمیکروب ــای پیشــگیرانه داروه ــا مقداره ب
ــاء  ــای روده ای و ارتق ــروب ه ــی در میک ــث گرایش باع
رشــد ایــن میکــروب هــا و ژن هــای ضــد میکروبی شــده 
کــه نــه فقــط بــه داروهــای ضدمیکروبــی مــورد اســتفاده، 
ــر دیگــر ترکیــب هــای  اختصــاص داشــته بلکــه در براب

ــز مشــاهده شــده اســت.)111( ــی هــا نی ضــد میکروب

ــا  ــان ب ــی درجه ــت میکروب ــا مقاوم ــه ب ــت مقابل   مدیری
ــوده  ــرو ب ــات محــدود و چالــش هــای خاصــی روب امکان
کــه بــه نظــر مــی رســد بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف 
ــت  ــر بهداش ــئول در ام ــای مس ــازمان ه ــه س ــی ک هائ
ــه ابزارهایــی  ــد ب انســان و دام مــورد توجــه قــرار داده ان
بــرای تحقــق ایــن امــر در کشــورهای در حــال توســعه 
ــزار  ــن اب ــرفته ای ــورهای پیش ــرا در کش ــت زی ــاز اس نی

ســال هاســت کــه فراهــم شــده اســت.

در یــک مطالعــه انجــام شــده ، تاثیــر پــرورش یکپارچــه 
آبزیــان بــا دیگــر دام هــا بــرروی مقاومــت میکروبــی در 
محیــط هــای دریاچــه ای بررســی شــد. در ایــن بررســی، 
دام هــا بــه طــور عمــده، طیــور، بــا خوراکــی کــه حــاوی 
ــد، در  ــه شــده ان ــوده، تغذی ــده هــای رشــد ب ــاء دهن ارتق
ــور  ــه ط ــان ب ــا آبزی ــتی ب ــور گوش ــش، طی ــن پژوه ای
ــروع  ــه ش ــن ک ــس از ای ــاه، پ ــدت دوم ــه م ــه ب یکپارچ
ــرورش داده  ــد، پ ــاز ش ــی آغ ــرورش ماه ــد پ دوره جدی
ــر  ــه    ب ــش توج ــرورش، افزای ــان پ ــی زم ــدند. ط ش
انگیــزی در مقاومــت بــه شــش آنتــی بیوتیــک مختلــف 
بــرای ارگانیــزم شــاخص گونــه هــای باکتریایــی آســینه 
توباکتــر دیــده شــد. نمونــه هــای اخــذ شــده از ترکیــب 

ــود. ــده ب ــذ ش رســوب – آب اخ

ــد،  ــي مانن ــک های ــي  بیوتی ــه آنت ــورهایي ک    در کش
وانکومایســین بــه مثابــه ي ارتقــاء دهنــده ي رشــد 

وانکومایســین  بــه  مقاومــت  شــوند،  مــي  اســتفاده 
در انتروکوکــوس هــای روده اي شــایع اســت، ایــن 
ــه فقــط در دام هــاي مواجــه شــده  ــي ن مقاومــت میکرب
ــارج از  ــاني خ ــت انس ــه در جمعی ــک بلک ــي بیوتی ــا آنت ب
بیمارســتان)فلورمیکربي، هــم زیســت انســاني( نیــز 
مشــاهده مــي شــود. ایــن نکتــه مشــخص مــي کنــد کــه 
نــه فقــط گســترش کلنــي ســویه هــاي مقــاوم بــه وقــوع 
پیوســته، بلکــه انتقــال ژن هــاي مقــاوم، بیــن باکتــري 

ــرد.)1-1( ــي گی ــورت م ــز ص ــان و دام نی ــاي انس ه

بــه تازگــی پــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی، اقــدام بــه 
تولیــد مــرغ عــاری از آنتــی بیوتیــک کردنــد، ولــی ایــن 
ــل توجهــی نســبت  ــه طــور قاب ــد را ب ــه تولی امــر ، هزین
بــه  سیســتم هــای متــداول تولیــد افزایــش داده اســت. 
ــته از  ــژه آن دس ــه وی ــن ها)ب ــرف واکس ــش مص افزای
ــر اشرشــیاکلی، کوکســیدیوز  ــی کــه در براب واکســن های
 ــا، پــر ــک ه ــد(، پروبیوتی ــک موثرن ــت نکروتی و انتری
ــا  ــده ب ــب ش ــای ترکی ــل ه ــر عام ــا و دیگ ــک ه بیوتی
ــه  ــد ک ــازه داده ان ــه و اج ــش یافت ــتی افزای ــی زیس ایمن
ــای  ــا داروه ــه ب ــه مداخل ــد ب ــای نیازمن ــه ه ــد گل درص
ــه  ــد ب ــاری از 11درص ــرل بیم ــرای کنت ــی ب ضدمیکروب

ــد.)50( ــش یاب ــال کاه ــد در 12 س ــک درص ی

    آن چــه کــه مطلــوب بــه نظــر مــی رســد ایــن اســت 
کــه بــرای داده هــای مرتبــط بــا مصــرف ترکیــب هــای 
ضدمیکروبــی، بایــد ارتبــاط بــا الگــوی توســعه مقاومــت 
ــی،  ــرد درمان ــا کارب ــراه ب ــا، هم ــن داده ه ــی ای میکروب
داده  دیگــر  و  درمانــی  دوره  و  مقــدار  تجویــز،  روش 
هــای مربوطــه ماننــد، الگــوی بیمــاری هــای شــایع در 

ــود. ــت ش ــروری ثب ــای دامپ واحده

ــر  ــه اث ــک بررســی پزشــکی، مشــخص شــده ک    در ی
آنتــی بیوتیــک هــا ازیــک فــرد بــه فــرد دیگــر متفــاوت 

74



اســت .در ایــن بررســی، از هشــت فــرد، بــه طــور داوطلبانه 
آزمایــش بــه عمــل آمــد، در یکــی از ایــن افــراد،3 روز پس 
از قطــع آنتــی بیوتیــک، مقاومــت میکروبــی دیــده نشــد، در 
حالــی کــه در بقیــه افــراد ، تــا9 مــاه پــس از قطــع آنتــی 
بیوتیــک، همچنــان مقاومــت باکتریایــی دیــده شــده بــود.

 در یــک مطالعــه در دامپزشــکی، نشــان داده شــده اســت 
کــه بیــن ارگانیــزم هــای پایــان دوره درمــان در بعضــی از 
ــک از خــوراک  ــی بیوتی ــه رغــم حــذف آنت ــا، ب ــوان ه حی
ایــن حیــوان هــا، مقاومــت بــه میــزان زیــادی تــا ســال هــا 
وجــود داشــته اســت. ایــن موضــوع در مــورد تتراســیکلین، 
استرپتومایســین و ســولفونامیدها بــه وقــوع پیوســته اســت.

)140(
اســتفاده  امــر  در  بیــن کشــورها  زیــادی  تفــاوت     
دامپزشــکی  میکروبــی  ضــد  هــای  عامــل  از 
بــا  را  هــا  آن  تــوان  نمــی  کــه  داشــته   وجــود 
تفــاوت هــای آمــار جمعیــت گونــه هــای حیوانــی تفســیر 

کــرد.)24(
ــد  ــد بای ــی، تاکی ــت میکروب ــوع مقاوم ــوص موض در خص
بیشــتر بــر واکاوی عامــل هــای تاثیــر گــذار در ایــن رونــد 
ــای  ــب ه ــژه ای روی ترکی ــز وی ــن، تمرک ــد. همچنی باش
ــود. در  ــا انجــام ش ــورد مصــرف در دام ه ــی م ضدمیکروب
دامپزشــکی بیمــاری هــای عفونــی اصلــی کــه بــه درمــان 
ــای روده ای،  ــت ه ــته،  عفون ــاز داش ــی نی ــد میکروب ض
ــا و ورم پســتان اســت. ــدام ه ــوی، پوســت و آبســه ی ان ری

ــده  ــک آزاد ش ــی بیوتی ــن آنت ــون ت ــک میلی ــش از ی از بی
ــد آن  ــدود 50 درص ــته، ح ــال گذش ــفر در 50 س در بیوس
ــده  ــاورزی وارد ش ــا و کش ــروری ه ــای دامپ ــه ه در آبراه

ــت.)124( اس

در ســال 2018 میــالدی بیــش از 1/28 میلیــون کیلوگــرم 
ــای  ــش ه ــادا در بخ ــی در کان ــی بیوتیک ــال آنت ــاده فع م
پزشــکی، دامپزشــکی و کشــاورزی اســتفاده شــده اســت. 

از ایــن میــزان آنتــی بیوتیــک 79درصــد در بخــش دامــی، 
21درصــد در بخــش انســانی و کمتــر از 1درصــد در بخــش 
کشــاورزی مصــرف شــده اســت. البتــه در گــزارش ســامانه 
ــت  ــده اس ــاره ش ــادا اش ــی کان ــت میکروب ــت مقاوم مراقب
ــاوم  ــای مق ــری ه ــال باکت ــر خــوراک دام در انتق ــه تاثی ک
در زنجیــره ی غذائــی انســانی بــه خوبــی مشــخص نشــده 

اســت.)1(  

ــت  ــزان مقاوم ــده، می ــاالت متح ــی در ای ــک بررس در ی
ــد  ــین 71 درص ــه  سیپروفلوکساس ــانی ب ــر انس کمپیلوباکت
ــید  ــه اس ــع ب ــت متقاط ــترین مقاوم ــن، بیش ــود. همچنی ب
نالیدکســیک بــود، برعکــس، ارزیابــی هــای خطــر کــه بــه 
ــه  ــاوم ب ــوی مق ــر ژژن ــر کمپیلوباکت ــورد تاثی ــی در م تازگ
فلوروکینولــون هــا درگوســاله گوشــتی در ایــاالت متحــده 
انجــام شــده، میــزان مقاومــت میکروبــی کــم درحــدود 10 

درصــد را نشــان داده اســت.

    ژن عامــل  حــدت باکتــری ممکــن اســت بــرروی همان 
بخــش از دســته هــای ژنــی کــه بــه مثابــه شــاخص هــای 

مقاومــت عمــل مــی کننــد بــه رمــز در آمده باشــد.

ــه  ــاوم را ب ــاي مق ــری ه ــا، باکت ــک ه ــي بیوتی        آنت
ــي  ــان نم ــش در ژن هایش ــث جه ــاورده و باع ــود نی وج
ــي،  ــه طــور انتخاب ــن ترکیــب هــا، تنهــا ب شــوند بلکــه ای
ــي بیوتیــک را  ــه آنت ــاوم ب ــر ســویه هــاي مق ــاء و تکثی بق
کــه بــه طــور معمــول، یــک زیرجمعیــت نــه چنــدان زیــاد 
ــوده را  ــان اکثریــت عظیــم ســلول هــاي حســاس ب در می
ــا  ــي ب ــن حــال، تمــاس طوالن ــا ای ــد. ب ــت مــي کنن حمای
آنتــي بیوتیــک هــا، بیشــتر ســلول هــاي حســاس را حــذف 
ــاوم ،  ــاي مق ــزم ه ــا ارگانی ــد ت ــي ده ــازه م ــرده و اج ک

ــوند.)97( ــی ش ــت میکرب ــب جمعی ــاي غال ــری ه باکت
ــاي  ــه داروه ــاوم شــدن ب ــه مق ــا ب ــري ه ــي باکت    توانای
و  پزشــکي  در  ای  فراینــده  مشــکل  ضدمیکروبــي، 
دامپزشــکي ایجــاد کــرده اســت. میکروارگانیســم هــا 
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ممکــن اســت بــه برخــي داروهــاي ضــد میکروبــي مقــاوم 
ــراي حساســیت  ــاز ب ــورد نی ــاي م ــرا ســازوکار ه ــوده زی ب
ــا  ــری ه ــن باکت ــي در ای ــد میکروب ــای ض ــب ه ــه ترکی ب
وجــود نــدارد. بــه ایــن نکتــه، گاهــي وقــت هــا بــه شــکل 
ــا مقاومــت ســاختاري اشــاره  مقاومــت از پیــش موجــود ی

ــود.)47( ــي ش م

اســتافیلوکوکوس  هــای  جدایــه  از  زیــادی  درصــد   
ــای  ــه دارای ژن ه ــین ک ــه اریترومایس ــان ب ــور و انس طی
بــوده،   msrB یــا   ermB,ermA,ermC,msrA

مقاومنــد.)110(

در یــک بررســی مشــخص شــده اســت کــه انتروکوکــوس 
ــطحی در  ــای س ــای آبه ــرم ه ــی ف ــوع و کل ــای مدف ه
ــت،  ــودار مقاوم ــده نم ــخص کنن ــز مش ــا آنالی ــدا، ب فلوری
بــه 9 آنتــی بیوتیــک رایــج آموکســی ســیلین، پنــی 
ســیلین، ســفالوتین، کلرتتراســیکلین، اکســی تتراســیکلین، 
و  استرپتومایســین  اریترومایســین،  تتراســیلکین، 

وانکومایســین مقــاوم بودنــد.

در مطالعــه دیگــری روی پــس آب هــای خروجــی سیســتم 
ــات  ــه عملی ــده ک ــخص ش ــالب، مش ــه فاض ــای تصفی ه
ــی  ــت میکروب ــا مقاوم ــه ب ــرای مقابل ــالب ب ــه فاض تصفی
ــای  ــه ه ــه رودخان ــت ک ــده اس ــت ش ــوده و ثاب ــی نب کاف
پائیــن دســتی ایــن سیســتم هــا تــا 20 کیلومتــر همچنــان 

ــد.)12( ــای مقاومن ــروب ه دارای میک

هــای  ســویه  اســپانیا،  در  1997میــالدی  درســال 
کمپیلوباکترژژونــی و کمپیلوباکترکلــی کــه از غذاهــای 
ــه  ــور، خــوک، انســان ب ــوع طی ــا منشــاء دامــی و از مدف ب
ــد،  ــده بودن ــدا ش ــانی( ج ــی( و 71٪)انس ــزان 99٪ )دام می
مقاومــت بــه سپیروفلوکساســین را نشــان دادنــد.)110(

   گریــو و همکارانــش، اشــاره کردنــد کــه در مــورد 
ــای بیشــتری  ــل ه ــه تحلی ــا ب ــک ه ــی بیوتی مصــرف آنت

ــدار دارو،  ــروه  ســنی، مق ــی، گ ــه ی دام در خصــوص گون
نحــوه پــرورش دام و زمــان کشــتار در دیگــر کشــورها بــه 
ــا  ــاوت ه ــن تف ــی ای ــای اصل ــل ه ــایی عام منظــور شناس

ــت.)24( ــاز اس نی

بیــن ســال هــای 2018-2013 میــالدی میــزان مقاومــت 
ــالمونالهای  ــوم در س ــل س ــای نس ــپورین ه ــه سفالوس ب
جــدا شــده از جوجــه گوشــتی و انســان کاهــش یافــت کــه 
ــی  ــت سراســری مصــرف آنت ــه ممنوعی ــن کاهــش را ب ای
ــد ســفتیوفور در  بیوتیــک هــای انســانی بســیار مهــم مانن
ــد.)1(   ــور نســبت داده ان پیشــگیری از بیمــاری هــای طی

عفونــت هــای ناشــی از باکتــری هــای بیمــاری زای مقــاوم 
ــی هــای ســازمان هــای  ــا، از نگران ــی بیوتیــک ه ــه آنت ب
جهانــی بهداشــت انســان و دام  انــد. بــروز باکتــري هــاي 
مقــاوم ، نگرانــي هایــی را در بــاره ي باکتــري هــا و نســل 

هــای بعــدی ایــن باکتــری هــا بــه وجــود آورده اســت.

ــي،  ــت میکروب ــورد مقاوم ــده در م ــران کنن ــوع نگ موض
بــه ویــژه در بیــن عامــل هــاي بیمــاری زای گــرم منفــي 
اســت، زیــرا ایــن باکتــري هــا بــه طــور تقریــب بــه همــه 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــان درنظ ــراي درم ــه ب ــی ک ي داروهای
مقــاوم شــده انــد، البتــه بــراي برخــي باکتــري هــاي گــرم 
ــوس(  ــتافیلوکوکوس و آنتروکوک ــه، اس ــراي نمون ــت )ب مثب

ــده صــادق اســت.)97( ــن پدی ــز ای نی

عفونــت هــای مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک هــا بــه دشــواری، 
درمــان شــده و هزینــه بیشــتری را بــرای بیمــاران باعــث 
ــت شــدیدتر و  مــی شــوند. در برخــی موردهــا حتــی عفون
خطرنــاک تــر شــده و جــان بیمــار را بــه خطــر مــی انــدازد. 
ــت  ــه مقاوم ــی ک ــا و ژن های ــویه ه ــن س ــترش چنی گس
ــرل  ــل کنت ــورت قاب ــه آن ص ــده ب ــث ش ــی را باع میکروب
ــش  ــی یکــی از چال ــت میکروب ــد مقاوم ــی تردی نیســت. ب
ــوده  ــی ب هــای اصلــی پزشــکی و دامپزشــکی در قــرن کنون
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و پیامدهــای مهــم بهداشــتی بــرای بخــش هــای تولیــد 
دام و امنیــت غذایــی در سراســر جهــان را خواهــد داشــت.

ــال مقاومــت  ــل هــای انتق ــل هــای محیطــی و عام عام
ــری  ــاء باکت ــه منش ــه مثاب ــت ب ــن اس ــی، ممک میکروب
ــری هــا شــاید  ــن باکت ــد، ای ــه شــمار آین ــاوم ب هــای مق
ــه حیــوان  ــه ب ــه طــور ثانوی ــروز کــرده و ب در هرجایــی ب

ــوند. ــل ش منتق

ــوده  ــادر ب ــاس ق ــای حس ــری ه ــی، باکت ــور کل ــه ط ب
ســازوکارهای مقاومــت را کســب کــرده و همچنیــن ایــن 
ــد. یــک  ــه دیگــر باکتــری هــا منتقــل کنن مقاومــت را ب
جمعیــت باکتریایــی بــا میــزان کــم مقاومــت، شــاید دارای 
مزیــت هائــی بــرای بقــاء و انتقــال مقاومــت در جمعیــت 
ــتر  ــزان بیش ــب می ــی کس ــل توانای ــن دلی ــه ای ــوده و ب ب
ــازو کار  ــده س ــه در برگیرن ــتمی ک ــت را در سیس مقاوم
مقاومــت میکروبــی بــوده را دارد. چنیــن کســب مقاومتــی 
ــه طــور مشــروح بررســی  ــا ب ــون ه ــورد فلوروکینول در م

شــده اســت. 

جهش ژنتیکی  و مقاومت میکروبی 

 پــس از ایــن کــه یــک آنتــی بیوتیــک جدیــد، بــه طــور 
گســترده مصــرف شــد، ژن هــای بــروز دهنــده مقاومــت 
ــی  ــترش م ــی گس ــت باکتریای ــده و در جمعی ــر ش ظاه
ــه  ــی ک ــری های ــه باکت ــوده  ب ــار آل ــد. دام هــای بیم یابن
ــه صــورت مبتــال  ــد، ب ــروز داده  ان چنیــن ژن هایــی را ب

ــا تلــف مــی شــوند. ــده ی باقــی مان

ــری را  ــوع باکت ــک ن ــی ی ــگران چین ــی پژوهش ــه تازگ ب
ــه  ــه خاطــر جهــش ژنتیکــی ب ــه ب ــد ک ــرده ان کشــف ک
وقــوع پیوســته در ســاختار ژنتیکــی اش، در برابــر همــه ی 
آنتــی بیوتیــک هــای موجــود مقاومــت نشــان داده اســت.

از اســتفاده درمانــی و کاربــرد پیشــگیرانه     پیــش 

ــا  ــی ب ــت میکروب ــی، مقاوم ــد میکروب ــای ض ــب ه ترکی
جهــش خودبخــودی یــا ســاختار ژنتیکــی نوترکیــب 
ــال  ــه در ح ــادآوری اســت ک ــایان ی ــرد، ش ــی ک ــروز م ب
ــک  ــی بیوتی ــر آنت ــی در براب ــز جهــش باکتریائ حاضــر نی
هــا بــا احتمــال 1 بــه 106 تــا 1012 تقســیم باکتریائــی بــه 
ــن حــال، در دوره ی پیــش از  ــا ای ــدد، ب ــوع مــی پیون وق
اســتفاده گســترده درمانــی از آنتــی بیوتیــک هــا، بــه غیــر 
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــش باکتریائ ــا جه ــیون ی از موتاس
بــه آن اشــاره شــد، ویژگــی انتخابــی مهمــی بــرای بــروز 
مقاومــت میکروبــی در میکروارگانیــزم هــای بیمــاری زا و 

ــاری زا وجــود نداشــت. ــر بیم ــن غی هــم چنی

 مقاومــت هــای وابســته بــه پالســمید در اشرشــیا کلــی، 
ــا و انســان  ــه کلســتین در دام ه ــالمونال و کلبســیال ب س
ــا و آســیا  ــا، آفریق ــکای شــمالی، اروپ در کشــورهای آمری

گــزارش شــده اســت.)111 (

   برخــی پژوهشــگران یــادآوری کــرده انــد کــه مقاومــت 
میکروبــی وابســته بــه پالســمید فلوروکینولــون هــا، 
میــزان کــم مقاومــت را منتقــل مــی کنــد در حالــی کــه 
بــه دنبــال جهــش باکتریائــی ممکــن اســت میــزان زیــاد 

ــد.)50( ــروز کن مقاومــت ب

ــای  ــزان ه ــی در می ــد میکروب ــای ض ــب ه ــه ترکی گرچ
ــی  ــب،118 میل ــه ترتی ــل مقایســه در دام و انســان )ب قاب
ــتفاده و  ــش اس ــری پای ــدازه گی ــد ان ــرم در pcu ]واح گ
ــا[ و 133  ــی اروپ ــس داروئ ــک آژان ــی بیوتی ــروش آنت ف
ــوند،  ــی ش ــتفاده م ــرم( اس ــو گ ــر کیل ــرم در ه ــی گ میل
شــانس جهــش هــای ژنتیکــی در دام هــا بــه دلیــل تــوده 
ی حیاتــی بزرگتــر بیشــتر اســت. افــزون بــر این، اســتفاده 
از ایــن ترکیــب هــا در مقــدار کم)پیشــگیرانه( در دام هــا 
ــی  ــه ارتقــاء دهنــده رشــد، اجــازه محیــط مطلوب ــه مثاب ب
ــزان  ــد. می ــی ده ــی را م ــت میکروب ــروز مقاوم ــرای ب ب
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ــی ایجــاد شــده توســط میکــروب هــا  مقاومــت میکروب
ــا میــزان  ــه طــور مســتقیم ب در جمعیــت هــای دامــی ب
ــت  ــن جمعی ــی در ای ــد میکروب ــای ض ــتفاده داروه اس

ــتگی دارد.)111( بس

ــه  ــي ک ــد مثل ــاي تولی ــیم ه ــم تقس ــت عظی در اکثری
انجــام مــي شــود،  جهــش ژنتیکــي شــاید در هــر زمانــی 
ــي  ــادي از ایــن مقاومــت میکروب ــزان زی رخ بدهــد و می
بــروز کــرده را بــه برخــي گونــه هــاي باکتریایــی منتقــل 
ــا احتمــال   ــن جهــش، ب ــد. اگرچــه ممکــن اســت ای کن
ــلولي و  ــیم س ــون تقس ــد میلی ــک در چن ــم  ی ــیار ک بس
بــه طــور اتفاقــي بــه وقــوع بــه پیونــدد. بــه طــور کلــي، 
نســل هــاي بــه وجــود آمــده ویژگــي هــای مربوطــه را 

ــد. )24( ــر اســاس وراثــت حفــظ مــي کنن ب

ــه یــک آنتــي بیوتیــک، شــاید نتیجــه یــک  مقاومــت ب
یــا چنــد ســاز و کار اســت. تغییــر و اصــالح در ســاختمان 
لیپــو پلــي ســاکارید باســیل هــای گــرم منفــي، ممکــن 
اســت بــر روی جــذب داروي لیپوفیلیــک اثــر کنــد. بــه 
طــور مشــابه، تغییرهــا در پوریــن هــا، ممکــن اســت بــر 
ــه  ــود. ب ــع ش ــر واق ــک موث ــاي هیدروفیلی ــذب داروه ج
ــود،  ــي ش ــری م ــک دارو وارد باکت ــه ی ــن ک ــض ای مح
ــي  ــود. برخ ــال ش ــر فع ــم غی ــا آنزی ــت ب ــن اس ممک
ــه دارو را از  ــوده ک ــه ب ــپ تخلی ــا داراي پم ــري ه باکت
سیتوســول باکتــري بیــرون مــي راننــد. آنتــي بیوتیــک 
ــز  ــه رم ــاي ب ــش ژن ه ــل جه ــه دلی ــت ب ــن اس ممک
ــن  ــال، پروتئی ــراي مث ــدف ب ــل ه ــده مح درآوري کنن
ــا  ــیلین، DNA gyrase ی ــي س ــه پن ــل ب ــاي متص ه

ــر شــود.)50( ــي اث ــز ب ــي نی ــاي ریبوزوم ــن ه پروتئی

فشار انتخابی ترکیب های ضد میکروبی

ــده اســت  ــه ش ــب پذیرفت ــن مطل ــی، ای ــور کل ــه ط    ب
کــه عامــل اصلــی بــروز و گســترش مقاومــت میکروبــی، 

فشــار انتخابــی ناشــی از مصــرف گســترده آنتــی بیوتیک 
هــا در درمــان  دام اســت.

ــژه از  ــه وی ــه ب ــکالتی ک ــن مش ــم تری ــی از مه    یک
نظــر همــه گیــری شناســی دارای اهمیــت بــوده، 
ــدون تمــاس  ــی دام هــای ب ــه اســت، یعن مقاومــت اولی
بــا آنتــی بیوتیــک خاصــی ، دارای عفونــت هــای بــوده 
ــن دام هــا،  ــد. در ای ــی بیوتیــک هــا مقاومن ــه آنت کــه ب
عامــل هــای تعییــن کننــده مقاومــت میکروبــی، پیــش 
از اســتفاده از آنتــی بیوتیــک هــا بــرای درمــان دام وجــود 
ــی  ــتفاده از آنت ــار انتخابی)اس ــود فش ــد. در نب ــته ان داش
بیوتیــک (، رونــد و گرایــش کاهــش مقاومــت در ســویه 
ــی  ــته ول ــوع پیوس ــه وق ــتگی ب ــه آهس ــاوم ب ــای مق ه
ــت و  ــت نخس ــه حال ــت ب ــر بازگش ــوع بیانگ ــن موض ای
ــود. همچنیــن  حساســیت اولیــه باکتــری هــا نخواهــد ب
مشــخص شــده اســت کــه باکتــری هــای بــا شــاخص 
ــدار  ــا، پای ــک ه ــی بیوتی ــود آنت ــت، در نب ــای مقاوم ه
مانــده و بازگشــت بــه حساســیت نخســتین، بــه نــدرت 

ــدد. ــوع مــی پیون ــه وق ب

   بــه دلیــل  هــای زیــادی، کنتــرل انتقــال باکتــری های 
بیمــاری زا ضــروری اســت . قطــع یــا کاهــش اســتفاده 
از آنتــی بیوتیــک هــای اختصاصــی، تعــادل بیــن ســویه 
هــای مقــاوم و حســاس را تغییــر داده کــه ایــن وضعیــت 
ــه  ــاوم را ب ــای مق ــری ه ــمار باکت ــته ش ــور آهس ــه ط ب
مــوازات کــم شــدن فشــار انتخابــی کاهــش مــی دهــد. 
ــا ایــن حــال، باکتــری هــای مقــاوم همچنــان وجــود  ب

خواهنــد داشــت و دو بــاره افزایــش مــی یابنــد. 

    در یــک بررســی بــرای تعییــن تاثیــر پــرورش 
ــخص  ــی مش ــت میکروب ــر مقاوم ــا ب ــه دام ه یکپارچ
ــه پیــش از شــروع  ــی اولی ــد کــه مقاومــت میکروب کردن
دوره پــرورش 5-1 درصــد بــود، پــس از دو مــاه میــزان 
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مقاومــت بــه اکســی تتراســیکلین و سولفامتوکســازول بــه 
ــه80 درصــد  ــورد سیپروفلوکساســین ب 100 درصــد و در م
ــه  ــژه،در گون ــه وی ــی ب ــت میکروب ــزان مقاوم ــید. می رس
ــر  ــن در آســینه توباکت ــا و همچنی هــای انتروباکتریاســه ه
در مقایســه بــا چهــار گــروه کنتــرل زیــاد بــود. در نتیجــه، 
ــا ســایر  بــه نظــر مــی رســد، پــرورش یکپارچــه آبزیــان ب
ــه ای  ــط دریاچ ــاوم را در محی ــای مق ــری ه ــا، باکت دام ه
تقویــت کــرده اســت. ایــن حالــت، شــاید بــه دلیــل فشــار 
انتخابــی ترکیــب هــای ضدمیکروبــی در محیــط دریاچه ای 
و یــا همــراه بــودن باکتــری هــای مقــاوم در کــود دامــی 

ــوع پیوســته اســت)123(.       ــه وق ب

ــای  ــش ه ــی از چال ــی یک ــت میکروب ــد مقاوم ــی تردی ب
ــوده و  ــی ب ــرن کنون ــکی در ق ــکی و دامپزش ــی پزش اصل
پیامدهــای مهــم  بهداشــتی بــرای بخــش هــای تولیــد دام 

ــت. ــد داش ــان خواه ــر جه ــی در سراس ــت غذای و امنی

ورم پستان و مقاومت میکروبی 

ــه  ــی در جدای ــت میکروب ــات مقاوم ــن مطالع ــترده تری گس
هــای ورم پســتان بــرروی اســتافیلوکوکوس آرئــوس انجــام 
شــده اســت. ایــن باکتــری، همچنیــن عامــل شــایع وجــود 

باکتــری در خــون در انســان اســت.)105(

در برخــی سیســتم هــای دامپــروری، بــه گوســاله هــای از 
ــک  ــی بیوتی ــوان پیشــگیری، آنت ــه عن شــیرگرفته شــده، ب
ــرای  ــیری ب ــای ش ــه گاوه ــود و ب ــی ش ــی داده م خوراک
ــا ورم پســتان در دوره شــیرواری و دوره خشــک،  ــه ب مقابل
ــد.  ــی دهن ــتانی م ــل پس ــی داخ ــای ضدمیکرب ــل ه عام
ــن  ــایع تری ــی از ش ــتان، یک ــان ورم پس ــتردگی درم گس
دلیــل هــا بــرای تجویــز عامــل هــای ضدمیکربــی و بــروز 

ــت. ــیری اس ــای ش ــی در گاوه ــت میکرب مقاوم

گرچــه آنتــی بیوتیــک هــا بــرای بیمــاری هــای مختلفــی 
ماننــد لنگــش، اســهال گوســاله و بیمــاری تنفســی اســتفاده 

ــواد  ــرف م ــل مص ــن دلی ــایع تری ــی ش ــوند، ول ــی ش م
ضدمیکروبــی در واحــد هــای شــیری درمــان ورم پســتان 

اســت.)18(

ــده  ــب ش ــن مطل ــه ای ــاره ب ــی اش ــزارش هائ ــه در گ البت
اســت کــه بــه رغــم مصــرف مــداوم درمانــی و پیشــگیرانه 
مــواد ضــد میکروبــی داخــل پســتانی در ورم پســتان، نتایــج 
ــیت  ــوی حساس ــه س ــش ب ــر گرای ــده بیانگ ــت آم ــه دس ب
ــه  ــتان ب ــاری زای ورم پس ــای بیم ــل ه ــده ی عام فزاین
مــواد ضــد میکربــی بــوده اســت و نــه  افزایــش مقاومــت 

ــی.)83( میکروب

مربــوط  ایــن خصــوص  در  مطالعــه  تریــن  گســترده 
پســتان  ورم  ســاله   25 نگــر  گذشــته  بررســی  بــه 
استافیلوکوکوســی در بلژیــک اســت. درصــد ســویه هــای 
ــال 1971  ــیلیناز از 38 درصــد درس ــی س ــده پن ــد کنن تولی
میــالدی بــه 80-70 درصــد در خــالل دو دهــه بعــد 
ــت  ــش ســریع مقاوم ــس از افزای ــن حــال، پ ــا ای رســید. ب
ناشــی از پنــی ســیلیناز کــه در ابتــدا مشــاهده شــده بــود، 
ــال  ــده و در س ــی مان ــی باق ــد ثابت ــت در ح ــد مقاوم درص
1996، درصــد مقاومــت 5 درصــد گــزارش شــد.)105(

براســاس بررســی هــای انجــام شــده، آنتــی بیوتیــک هــای 
ــی ســیلین و  ــه، پن ــرای نمون ــا )ب ــام ه ــا – الکت دســته بت
ــای  ــن داروه ــج تری ــن و رای ــایع تری ــپورین(، ش سفالوس
مــورد اســتفاده در درمــان ورم پســتان حــاد و تحــت حــاد 
ــت در خــالل دوره خشــک در  ــرای پیشــگیری از عفون و ب

ــد.)33( ــوده ان ــاالت متحــده ب ای

در مطالعــه  دیگــر بــرروی جدایــه هــای ورم پســتان گاوی، 
اســترپتوکوکوس اوبریــس، اشرشــیاکلی و اســتافیلوکوکوس 
کوآگوالزمثبــت، بــه مثابــه عامــل هــای اصلــی ورم پســتان 
درمانگاهــی شــناخته شــدند، در حالــی که اســتافیلوکوکوس 
و  کواگوالزمنفــی  اســتافیلوکوکوس  کوآگوالزمثبــت، 
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اســترپتوکوکوس دیــس آگاالکتیــه بــه طور عمــده در ورم 
پســتان تحــت درمانگاهــی درگیــر بودنــد.

ــت  ــه موفقی ــع در راه دســتیابی ب ــن مان توجــه برانگیزتری
در امــر بهداشــت مطلــوب گلــه و کاهــش مصــرف عامــل 
هــای ضدمیکروبــی، ورم پســتان اســت، ولــی دامــداران 
ــل از  ــع حاص ــا مناف ــاط ب ــد در ارتب ــم قادرن آگاه و مصم
ــالم و  ــط س ــه محی ــی ب ــت یاب ــت، دس ــت بهداش رعای
ــه  ــردن کارتی ــک ک ــیروار و خش ــای ش ــتفاده از گاوه اس
ــلول  ــمارش س ــن، ش ــتان مزم ــه ورم پس ــوده ب ــای آل ه

ــد.)124( ــام دهن ــیر را انج ــوماتیکی ش ــای س ه

"درمــان ضــد میکروبــی بیمــاری هــای ناشــی از باکتری 
هــا در گاو، بــه مثابــه عامــل شــکل دهنــده و گســترش 
ــی  ــه هــای باکتریای ــی در جدای ــده مقاومــت میکروب دهن
دام هــای درمــان شــده، دام هــای در تمــاس و همچنیــن 
ــاء گاوی  ــا منش ــانی ب ــرف انس ــورد مص ــی م ــواد غذای م
ــی و  ــت میکروب ــا مقاوم ــط ب ــه مرتب ــی ک ــت. خطرات اس
ــه  ــوده ب ــاوم  ب ــاری زای مق ــای بیم ــل ه ــال عام انتق
طــور عمــده، از راه دســت دوشــندگان شــیر و همچنیــن 

ــه وجــود  مــی آینــد.)105( مصــرف شــیرخام ب

انتقال مقاومت میکروبی به انسان 

   عرضــه ي آنتــي بیوتیــک هــاي پیشــگیرانه در دام هــا ، 
اغلــب بــه گســترش ژن هــاي مقاومــت بــه آنتــي بیوتیک 
هــا منجــر شــده اســت. شــماري از ایــن ترکیــب هــا بــا 
ــي  ــتفاده م ــان و دام، اس ــتي در انس ــوه بهداش ــر بالق تاثی
ــازوکارهاي  ــیمیایي و س ــاختمان ش ــن رو، س ــوند. از ای ش
ــن  ــه دارو و همچنی ــي ب ــت میکروب ــده مقاوم ایجــاد کنن
مقاومــت متقاطــع بایــد بــه دقــت در هــر آنتــي بیوتیــک 

جدیــدی کــه عرضــه مــی شــود ارزیابــي گــردد.
ــي  ــت دام های ــده اس ــخص ش ــي، مش ــک بررس    در ی
ــت  ــک دریاف ــي بیوتی ــگیرانه آنت ــورت پیش ــه ص ــه ب ک

ــالمونال  ــری س ــن دوره، باکت ــالل ای ــد، در خ ــرده ان ک
ــویه ی  ــه س ــه دارو ب ــاس ب ــویه حس ــک س در دام از ی
دارای پالســمیدی کــه مقاومــت بــه آنتــي بیوتیــک 
هــاي متعــدد را منتقــل مــی کنــد، تبدیــل شــده اســت. 
ــد  بنابرایــن، مــي تــوان تصریــح کــرد کــه دام هــا قادرن
بــه مثابــه مخــزن ژن هــاي مقاومــت یــا پاتــوژن هــاي 
باکتریایــي مقــاوم کــه ممکــن اســت باعــث بیمــاري در 

ــد.)1-1( ــل کنن ــوند عم ــان ش انس
در  هــا  بیوتیــک  آنتــي  بــه  باکتریائــی  مقاومــت 
انتروپاتــوژن مشــترک انســان و دام )بــراي نمونــه، 
ــر  ــذا) اش ــم غ ــاي ه ــري ه ــالمونال،کمپیلوباکتر(، باکت س
ــاري زاي  ــای بیم ــل ه ــوس( و عام ــیاکلي، انتروکوک ش
ــروز  باکتریایــي دامــي )ماننــد پاستورال،آکتیوباســیلوس( ب
ــن  ــي در ای ــزان شــیوع مقاومــت میکروب ــي می ــرده ول ک
موردهــا متفــاوت اســت. مقاومــت میکربــي از راه اســتفاده 
از ایــن ترکیــب هــا در دام هــا و انتقــال بعــدي ژن هــاي 
مقاومــت موجــود در باکتــري هــا بــا تمــاس یــا مصــرف 
ــد.  ــروز مــي کن ــرآورده هــاي خــام دامــي در انســان ب ف
ــه  ــي ب ــالدی، ســازمان بهداشــت جهان درســال 1999می
ــون  ــتفاده از کینول ــه اس ــرد ک ــالم ک ــي اع طوراختصاص
ــروز  ــث ب ــا باع ــک ه ــي بیوتی ــرف آنت ــا در دام و مص ه
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــود ک ــي ش ــي م ــت میکرب مقاوم
ــالمونال،  ــي از س ــي ناش ــت عموم ــوه بهداش ــر بالق خط
ــع  ــده از راه مناب ــل ش ــر منتق ــیاکلي و کمپیلوباکت اشرش

ــد. ــد ش ــان خواه ــه انس ــي ب غذای

ــز  ــود کــه تجوی ــراي ده هــا ســال مشــخص شــده ب   ب
ــي  ــاي ضــد میکروب ــم داروه ــاي ک ــي غلظــت ه خوراک
،ضریــب تبدیــل غذایــي و افزایــش وزن را در دام باعــث 
مــی شــود و ایــن رخــداد، نیــروي بالقــوه توجــه برانگیزی 
را در شــتاب دادن بــه بــروز باکتــري هــاي مقــاوم ایجــاد 
کــرده اســت کــه احتمــال دارد انســان را نیــز آلــوده کنــد. 
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ــه  ــن نکت ــر ای ــده، بیانگ ــام ش ــاي انج ــي ه ــتر بررس بیش
اســت کــه پــس از عرضــه یــک آنتــي بیوتیــک، نــه تنهــا 
ــزان  ــري هــاي بیمــاري زا، بلکــه می ســطح مقاومــت باکت
ــي  ــش م ــز افزای ــم زیســت نی ــاي ه ــري ه ــت باکت مقاوم
ــت(،  ــم زیس ــاي ه ــري ه ــا )باکت ــري ه ــن باکت ــد. ای یاب
مخــزن ژن هــاي مقاومــت میکروبــي بــراي باکتــري هــاي 
بالقــوه بیمــاري زا را تشــکیل مــي دهنــد. میــزان مقاومــت 
میکروبــي، شــاخص خوبــي بــراي فشــار ناشــي از گزینــش 
ــوده و انتظــار مــي رود  ــا اســتفاده ازآنتــي بیوتیــک هــا ب ب
ایــن دشــواري هــاي مقاومــت در باکتــري هــاي بیمــاري 
ــاوم در دام  ــت مق ــم زیس ــاي ه ــري ه ــد. باکت ــروز کن زا ب
ــاي مشــترک انســان  و دام،  ــري ه ــد باکت ــاید مانن ــا ش ه
ــرده و در  ــوده ک ــي( را آل ــام دام ــاي خ ــت)فرآورده ه گوش

ــوارش انســان و دام شــوند. ــت وارد دســتگاه گ نهای

ــا منشــاء دامــی ممکــن اســت از   باکتــری هــای مقــاوم ب
انســان بــه انســان از راه محیــط، فــراورده هــای خوراکــی، 
و / یــا تمــاس مســتقیم منتقــل شــوند. ســویه هــای مشــابه 
ــی  ــت م ــان یاف ــا و انس ــاوم در دام ه ــای مق ــری ه باکت
شــوند کــه دال بــر انتقــال باکتریائــی از دام هــا بــه انســان 
ــگران  ــی پژوهش ــراوان، برخ ــواهد ف ــم ش ــه رغ ــت. ب اس
اســتدالل مــی کننــد کــه انتقــال مقاومــت از دام بــه انســان 
ــه  ــد ک ــی کنن ــا م ــی ادع ــوده و حت ــل چشــم پوشــی ب قاب
ــی در  ــد میکروب ــای ض ــب ه ــتفاده از ترکی ــت اس محدودی
دام هــا ممکــن اســت بــه اثرهــای زیــان بــار در بهداشــت 

ــی شــود.)111( انســانی و دام

ــر  ــه  خط ــته ک ــه داش ــن نکت ــر ای ــت ب ــن بررســی دالل ای
ــای  ــرآورده ه ــا ف ــاوم از شــیر ی ــری هــای مق ــال باکت انتق
شــیری بــه انســان بســیار محــدود اســت)به  دلیــل  وجــود 

ــک(. ــی بیوتی آنت

ــه  ــان و دام ک ــن انس ــترک بی ــاوم مش ــای مق ــری ه باکت

ــی  ــد، نگران ــاری کنن ــاد بیم ــان ایج ــت در انس ــن اس ممک
ــن رو، درســال  ــد. از ای ــده ای را باعــث شــده ان ــای عم ه
هــای نخســت دهــه 70میــالدی، ویــژه کاران )متخصــص 
هــا( بــر ایــن بــاور بودنــد کــه آنتــی بیوتیــک هــای مــورد 
ــب  ــن ترکی ــته از ای ــژه آن دس ــه وی ــا، ب ــرف دردام ه مص
ــل  ــی شــوند، عام ــاء رشــد اســتفاده م ــرای ارتق ــه ب ــا ک ه
ــی بیوتیــک  ــه آنت ــاوم ب ــری هــای دامــی مق انتخــاب باکت
انــد. ایــن افــراد هشــدار دادنــد کــه چنیــن باکتــری هایــی 

ــه انســان منتقــل شــوند. شــاید ب

ــرای  ــی ب ــای دام ــک ه ــی بیوتی ــول، آنت ــور معم ــه ط    ب
انســان تجویــز نمــی شــوند، بــا ایــن حــال، پایــش الگــوی 
ــی روده  ــیا کل ــویه اشرش ــورد س ــی در م ــت میکروب مقاوم
ای تولیــد کننــده ســم)STEC ( در حیــوان هــای مخــزن، 
اطالعــات ارزشــمندی در بــاره ی انتقــال ایــن ســویه هــای 
ــت  ــی مقاوم ــای ژنتیک ــاخص ه ــان و ش ــه انس ــاوم ب مق
ــاری زای روده ای  ــای بیم ــل ه ــه عام ــان ب ــی ش میکروب
ــی  ــیا کل ــای اشرش ــویه ه ــن س ــت. ای ــرده اس ــم ک فراه
ــه بتــا- الکتــام هــا، آمینــو گلیکوزیدهــا، فنیــکل  مقــاوم ب
هــا و تتراســیکلین هــا از انســان و دام هــا در سراســر جهــان 

جــدا شــده انــد. 

شکست درمانی

درکشــورهائی کــه از نظــر امکانــات فنــی، علمــی و 
آزمایشــگاهی دارای کمبودهــای جــدی بــوده و یــا آزمایــش 
ــچ  ــا هی ــود و ی ــی ش ــام م ــدود انج ــورت مح ــه ص ــا ب ه
ــای  ــک ه ــی بیوتی ــرد، آنت ــی گی ــورت نم ــی ص آزمایش
رایــج در ایــن کشــورها، اغلــب بــرای درمــان هــای  کــور 
و تشــخیص هــای احتمالــی کــه شــانس بیشــتر شکســت 
ــی را همــراه داشــته  ــی و گســترش مقاومــت میکروب درمان

ــوند.  ــی ش ــتفاده م اس

ــی  ــک آنت ــب ی ــت نامناس ــاط کیفی ــون ارتب ــه تاکن اگرچ
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ــه  ــاید ب ــا ش ــد الزم داروه ــر از ح ــاس کمت ــان تم ــدت زم ــی م ــده، ول ــات نش ــی اثب ــت میکروب ــروز مقاوم ــک و ب بیوتی
ــود)50(. ــر ش ــاوم منج ــای مق ــویه ه ــاب س ــی و انتخ ــت درمان شکس

ــدم  ــا ع ــه دارو و ی ــری ب ــیت باکت ــدم حساس ــه ع ــد ب ــد، بای ــی ده ــخ نم ــان پاس ــه درم ــه دام ب ــا ک ــی مورده  در برخ
ــرد.)137( ــه ک ــه، توج ــه کار رفت ــان ب ــرای درم ــه ب ــی ک ــدار داروی ــه مق ــیت ب حساس

در موردهــای درمانگاهــی کــه دام بــه درمــان ضدمیکروبــی پاســخ نــداده، توجــه اصلــی بایــد بــه ایــن نکتــه معطــوف 
شــود کــه شــاید داروی ضدمیکروبــی بــرای درمــان بــه درســتی انتخــاب نشــده اســت. ایــن مــورد، بــه ویــژه بــا بیمــاری 
هــای عفونــی کــه علــت آن مشــخص نبــوده، یــا جایــی کــه دارو براســاس حــدس و گمــان تجویزشــده اســت و داروی 

انتخــاب شــده ، داروی بــا کیفیــت  و خوبــی اســت .

در کشــورهای توســعه یافتــه، بــا کمــک آزمایشــگاه و انجــام ســریع آزمایــش آنتــی بیوگــرام، تشــخیص )پیــش بینــی( و 
بهتریــن گزینــه ی درمانــی فــوری در مــورد تائیــد دام مبتــال بــه بیمــاری عفونــی در عــرض چنــد روز فراهــم مــی شــود.

)24(

پیشنهاد های ضروری برای مبارزه با گسترش مقاومت میکروبی:   
1- تجویز دارو زیر نظر دامپزشک.

2- انجام آزمایش آنتي بیوگرام پیش از تجویز آنتي بیوتیک.
3- نظارت مستمر بر چرخه توزیع دارو.

4- عدم فروش دارو به افراد فاقد صالحیت.
5- مبارزه با قاچاق و عرضه غیرمجاز دارو.

6- آموزش به دامداران در ارتباط با مخاطرات بقایاي دارویي.
7- پایش مداوم اثر بخشي دارو.

8- باز آموزي دامپزشکان درخصوص عرضه داروهاي جدید.
9- برخورد قانوني با تولیدکنندگان فرآورده هاي خام دامي غیرمجاز.

10-رعایت ایمنی زیستی در واحدهای دامپروری.
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زندگینامه دکتر جعفر دورودی 

دکتــر جعفــر دورودی کارشــناس ارشــد ســازمان دامپزشــکی کشــور در تاریــخ 1349/10/5 در تهــران دیــده 

بــه جهــان گشــود . تحصیــالت ابتدایــی و متوســطه خــود را در تهــران بــه پایــان رســانید و در دانشــکده 

دامپزشــکی دانشــگاه تهــران دکتــرای خــود را بــا موفقیــت و نمــرات بــاال اخــذ نمــود . 

بعــد از اتمــام تحصیــالت در تاریــخ 1374/8/21 در ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه عنــوان نیــروی طــرح 

انســانی بــه اســتخدام در آمــد . در ســال 1376 بــا ســرکار خانــم دکتــر اللــه معظمــی گــودرزی کــه او نیــز 

از کارشناســان خبــره ســازمان بــود ازدواج کــرد کــه حاصــل ایــن ازدواج  تنهــا پســر عزیزشــان مــی باشــد. 

ــان ، ســال 1379  ــای آبزی ــاری ه ــر بهداشــت و بیم ــره از ســال 1376-1377 در دفت ــن کارشــناس خب ای

ــاری  ــر بهداشــت و بیم ــال 1380 در دفت ــی ، س ــای دام ــار ه ــا بیم ــارزه ب ــت و مب ــیها و مراقب ــر بررس دفت

هــای آبزیــان ، ســال 1381 دفتــر بررســیها و مراقبــت و مبــارزه بــا بیمــار هــای دامــی ، ســال 1385 دفتــر 

قرنطینــه و امــور بیــن الملــل ،  ســال 1390در دفتــر مبــارزه و مدیریــت بیمــاری هــای دامــی ، ســال 1393 

بــه عنــوان مدیــر کل دفتــر مطالعــات و ارزیابــی مخاطــرات تــا ابتــدای ســال 1398مشــغول بــه خدمــت بــود 

. از اواســط ســال 1398 در دفتــر مبــارزه و مدیریــت بیمــاری هــای آبزیــان و تاکنــون بــه عنــوان کارشــناس 

در دفتــر مبــارزه و مدیریــت بیمــاری هــای دامــی مشــغول بــه خدمــت بــود .

در کارنامــه او ســمت هــای مهمــی ماننــد مدیــر کل دفتــر مطالعــات و ارزیابــی مخاطــرات غــذا ، دارو و مــواد 
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بیولوژیــک ، معــاون دفتــر قرنطینــه و امــور بیــن الملــل ، رییــس گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای باکتریایــی 

در ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه چشــم مــی خــورد .

ــار و  ــرداری از دام بیم ــه ب ــای نمون ــد روش ه ــازمان مانن ــای س ــتورالعمل ه ــن دس ــارکت و تدوی مش

ــت .  ــده اس ــادگار مان ــه ی ــه ب ــت ک ــته اوس ــات شایس ــت دام از خدم ــی و مراقب ــای بررس ــتورالعمل ه دس

او همچنیــن نمایندگــی هماهنــگ کننــده اطالعــات بیمــاری هــای دام و طیــور ســازمان دامپزشــکی کشــور 

و ســازمان جهانــی بهداشــت دام  ،  دبیــری کمیتــه نانــو  ســازمان دامپزشــگی گشــور و نمایندگــی  ســازمان 

دامپزشــکی  کشــور در کمیتــه ایمنــی زیســتی وزارت جهــاد کشــاورزی را بــر عهــده داشــت   .وی عــالوه 

بــر دکتــرای دامپزشــکی ،  مــدارک دانشــگاهی فیلمســازی و کارگردانــی خــود را  از دانشــگاههای  معتبــر 

داخــل کشــور اخــذ نمــوده  بــود .  روحــش شــاد و راهــش پــر رهــرو بــاد
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 اعالم آمادگی سازمان دامپزشکی ایران برای توسعه
همکاری با مکزیك

ایران  جدید  سفیر  و  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
ظرفیت  راهکارهای  مشترک،  دیداری  در  مکزیک  در 
تامین  و  دامپزشکی  زمینه  در  کشور  دو  همکاری های 
نهاده های مورد نیاز در این حوزه را مورد بررسی قرار 

دادند.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر علی صفر ماکنعلی رئیس این سازمان در دیدار با 
علیرضا قزیلی و پیش از اعزام وی به محل ماموریتش، 
خدمات  و  مسئولیت  حجم  از  بخشی  معرفی  ضمن 
این  کرد:  اظهار  دامپزشکی  تخصصی  فوق  سازمان 
سازمان در واقع یک سازمان حقوقی مستقل با قانون 
مشخص است و مرجع ذیصالح نزد سازمان های بین 

المللی بهداشت دام از جمله oie  محسوب می شود.
که  است  کشورهایی  جزو  مکزیک  اینکه  بیان  با  وی 
مورد  در  گذشته  از  آن  با  کشور  دامپزشکی  سازمان 
واردات واکسن های دامی مراوده داشته است، آمادگی 
این سازمان را  جهت توسعه همکاری بیشتر با مرجع 
اعالم  دامپزشکی  حوزه  در  مکزیک  کشور  ذی صالح 

کرد.
ایران  تا سفیر  این شد  این دیدار خواستار  ماکنعلی در 
برساند  خود  ماموریت  محل  کشور  به  را  ایران  پیام 
موجود  آزمایشگاهی  اعتباربخشی  شرکت های  که 
خصوص  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  با  مکزیک  در 
اعتباربخشی آزمایشگاه های دامپزشکی همکاری کنند.

 ماکنعلی همچنین آمادگی خود را در خصوص انتقال 
دانش در زمینه های دامپزشکی با طرف مکزیکی اعالم 
و اظهار کرد: این سازمان همچنین آمادگی دارد تا در 
خصوص برگزاری »تور مطالعاتی« با دامپزشکی کشور 
مکزیک جهت آشنایی مدیران و کارشناسان دامپزشکی 
روش های  و  همدیگر  دامپزشکی  ساختار  با  کشور  دو 

پیشگیری از بیماری های دامی همکاری نماید.
صادرات  وضعیت  از  گزارشی  ادامه  در  ماکنعلی 
اعالم  را  کشورها  سایر  به  ایران  دامی  فرآورده های 
کشور  در  کشورمان  سفیر  تا  کرد  امیدواری  اظهار  و 
کشور  به  فرآورده ها  این  صادرات  موضوع  مکزیک، 

مکزیک را پیگیری کند.
فرآورده های  صادرات  حجم  به  توجه  با   ماکنعلی 
در  کشاورزی  وابسته  استقرار  پیشنهاد  کشاورزی، 
این  این  از  تا  داد  ارائه  را  خانه های کشورمان  سفارت 

کشاورزی  فراورده های  صادرات  توسعه  برای  ظرفیت 
اقدام گردد.

سفیر کشورمان در مکزیک نیز در ادامه شرایط صادرات 
که  کرد  مطرح  را  ایران  کشور  به  مکزیک  از  گوشت 
موضع سازمان دامپزشکی بدین شکل اعالم شد که پس 
از ارائه درخواست مرجع ذی صالح در کشور مکزیک، 
موضوع  گرفت.  قرار خواهد  بررسی  مورد  موضوع  این 
صادرات نهاده های دامپزشکی از جمله واکسن های دام 
و طیور نیز از جمله مواردی بود که در این دیدار مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
سازمانهای  همکاری  با  زیستی  مرزبانی 
دامپزشکی و پدافند غیرعامل تقویت می شود

جلسه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان پدافند 
غیرعامل در محل سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور در 
مناسبت  به  سازمان  غیرعامل  پدافند  مدیر  جلسه  این 
پدافند  های  فعالیت  از  گزارشی  مقدس  دفاع  هفته 
غیرعامل و نقش سازمان دامپزشکی در حوزه مرزبانی 
ساماندهی  الکترونیکی،  های  سامانه  ارتقاء  زیستی، 
قرنطینه های مرزی و گلوگاهی، برنامه ریزی جهت راه 
اندازی مرکز بیوبانک سازمان و آزمایشگاه گلمکان ارائه 

نمود.
در این جلسه مهندس مومنی معاون توسعه و مدیریت 
منابع سازمان در خصوص ارتقاء سامانه ها و همچنین 
اجرای طرح جامع سامانه های سازمان دامپزشکی در 

آینده نزدیک خبر داد.
مرکز  راه اندازی  ضرورت  خصوص  در  ادامه  در   وی 
بیوبانک سازمان و آزمایشگاه گلمکان نکاتی را مطرح 

نمود.
در ادامه جلسه معاونت سالمت سازمان پدافند غیرعامل 
بر ضرورت ارتقاء مرزبانی زیستی و پیش آگهی ارزیابی 
مخاطرات و ساماندهی قرنطینه های مرزی تاکید نمود.

سازمان  رئیس  ماکنعلی  دکتر  گزارش،  براین  بنا 
دامپزشکی کشور ضمن اعالم تنظیم مقررات بهداشتی 
برای بررسی ارزیابی واکسن و دستورالعمل ثبت دارو، 
واکسن و فرآورده های بیولوژیک که در دست تهیه می 
محور  سه  در  دامپزشکی  های  آزمایشگاه  گفت:  باشد 
فعالیت  و  ها  آزمایشگاه  متخصص  تجهیزات،نیروهای 

های آزمایشگاهی ساماندهی می شوند.
وی همچنین از برنامه های سازمان در خصوص کنترل 
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و  میگو  سفید  لکه  بیماری   ، دام  برفکی  تب  بیماری 
و  پرندگان  آنفلوانزای فوق حاد  از  پیشگیری  همچنین 
بیماری  این  با  مقابله  جهت  استراتژیک  راهبرد  اتخاذ 

ها خبر داد.
ماکنعلی درخصوص مرکز بانک خواستار تشکیل کمیته 
سازمان  کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  متشکل  مشترک 
جهت  غیرعامل  پدافند  سازمان  و  کشور  دامپزشکی 

بررسی موضوعات مرتبط گردید.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص قرنطینه ای 
بین استانی و گلوگاهی بر آمادگی سازمان جهت آموزش 
نیروهای نظامی و انتظامی و استفاده از ظرفیت سرباز 
دامپزشک و امریه در پست های ایست و بازرسی تاکید 

نمود.

همکاری های همه جانبه دستگاه های متولی مبارزه با 
»هاری«

همایش )وبینار( دو روزه راهکارهای مقابله با بیماری هاری 
دستگاه های  حضور  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  در 
متولی مبارزه با عوامل موثر در بروز این بیماری برگزار 

شد.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر علی صفر ماکنعلی، رئیس این سازمان در آغاز به 
مدیریت  مرکز  نمایندگان  با حضور  که  وبینار  این  کار 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های 
پاستور  انستیتو  کشور؛  دامپزشکی  سازمان  پزشکی؛ 

سازمان  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ایران؛ 
صورت  به  کشور  وزارت  دهیاری های  و  شهرداری ها 
و  استانها  دامپزشکی  کل  مدیران  با  ویدئوکنفرانس 
دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد گفت: در مقابله 
با بیماری هاری به عنوان بیماری فرامرزی چند نکته 
دامپزشکی  در  آنکه  نخست  باشد.  مدنظر  باید  کلیدی 
برخی معتقدند که تعداد بیماری های فرامرزی 12 مورد 
هستند و گروهی که کثرت بیشتری دارند معتقدند تعداد 
بیماری فرامرزی 14 مورد است که دو بیماری بیشتر مد 

نظر آنها بیماری های هاری و تب مالت است.
دامپزشکی،  تخصصی  تعاریف  در  اینکه  بیان  با  وی 
بیماری فرامرزی به بیماری اطالق می شود که عالوه 
در  کنترلشان  خاص،  اقتصادی  و  اجتماعی  اثرات  بر 
داخل مرزها به تنهایی مقدور نیست و نیاز به همکاری 
منطقه ای و بین المللی دارد اظهار کرد: بر اساس تعاریف 
سازمان جهانی بهداشت دام،  هشت محور  بر اهمیت 

کنترل سگ های ولگرد تاکید دارد.
که  سگ هایی  به  ولگرد  سگ های  دسته بندی  با  وی 
رها  که  صاحب داری  سگ های  می زنند؛  پرسه  آزادانه 
شده اند و تولید مثل خارج از کنترل دارند و سگ هایی 
که آزاد هستند و بدون صاحب هستند و گروه چهارمی 
در  آنچه  مانند  به  اما  نمی شوند  تلقی  ولگرد  شاید  که 
در  پالک  یک  زدن  با  صرفا  و  هستند  ما  پارک های 

پارک ها رها شده اند
ماکنعلی با بیان اینکه اینکه سازمان دامپزشکی کشور 
با  پارک ها  در  شده  رها  که سگ های  دارد  اعتقاد  نیز 
وجود داشتن پالک اما به عنوان سگ ولگرد نباید تلقی 
شوند تصریح کرد: از آنجا که ما مسئول تنظیم مقررات 
هم  پارک  داخل  زن  پرسه  با سگ های  برخورد  نحوه 
سامان  برای  ریزی  برنامه  به  نسبت  آینده  در  هستیم، 

دهی این گونه سگ ها اقدام خواهیم نمود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور راهبرد این سازمان در 
داشتن  کرد:  تشریح  چنین  را  هاری  بیماری  خصوص 
محیط زیست،  خصوصی،  بخش  با  مشترک  همکاری 
وزارت کشور و قوه قضاییه برای مدیریت این موضوع 
از جمله مسائل مورد اعتقاد سازمان دامپزشکی کشور 
بحث  در  دستگاهها  این  از  کدام  هر  البته  که  است 

آموزش و ترویج فعالیت های خودشان را دارند.
بر  کشورمان  در  تاکنون  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
نشده  کار  اساس مدل های شمارش سگ ها در جهان 

1 0 2



آمار متعددی  بر اساس  است تصریح کرد: تحلیل های 
ناشی از سرشماری انجام شده به  شیوه مبتنی بر مراجعه 

به روستاها بوده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه تا کنون 
مدل هایی برای سرشماری سگهای نگهبان و سگ های 
روستایی در کشور وجود نداشته است اظهار امیدواری 
و  پیشگیری  معاونت  ریزی  برنامه  و  پیگیری  با  کرد 
بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور و هماهنگی با مرکز 
ایران که دارای متخصصان به نام و کارکشته ای  آمار 
از سگ های صاحب دار  واقعی  یک سرشماری  هست؛ 

گله و .. به عمل آید.
مدیریت  مرکز  رئیس  گویا،  مهدی  محمد  دکتر 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت نیز در این وبینار با 
تشکر از همکاری سازمان دامپزشکی کشور در برگزاری 
این وبینار با وجود شرایط خاص کنونی کشور گفت: با 
  (One Health)توجه به موضوع سالمت یکپارچه
که در آن همه دست اندرکاران در حال مدیریت بیماری 
هاری هستند. امید می رود در سال آینده با فراغ بال 
بیشتر و آمادگی بهتر و امکانات مناسب تر بتوانیم دور 
روز  مورد  در  چهره  به  چهره  همه  و  شویم  جمع  هم 
جهانی هاری و اهمیت حذف بیماری هاری انسانی و 
آرا  تبادل  یکدیگر  با  مراسم  این  دستاوردهای  آخرین 

کنیم.
وقتی شکسته  انتقال هاری  زنجیره  اینکه  بیان  با  وی 
می شود که دو کار اساسی در یک کشور صورت بگیرد؛ 
آموزش  بحث  نخست  برشمرد:  چنین  را  راهکار   2 آن 
دومین  و  کودکان  و  نوجوانان  جوانان،  ویژه  به  مردم 
مورد واکسیناسیون سگ های صاحبدار حاضر در محیط 

شهری.
اظهار  موجود  های  داده  و  اطالعات  به  استناد  با  گویا 
و  شهری  مناطق  در  گزیده شدگان  اکثریت  کرد: 
روستایی کودکان هستند؛ کسانی که امکان آگاه سازی 
با  چگونه  و  کنند  مراقبت  خودشان  از  چگونه  که  آنها 
حیوانات  با  تماس  از  یا  و  باشند  داشته  تماس  حیوان 
کنند، وجود خواهد  پرهیز  بیماری چگونه  به  مشکوک 

داشت.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
از گزش  انسانی  موارد هاری  اینکه 95 درصد  بیان  با 
سگ های محلی است گفت: اگر با برنامه ریزی درست 
غلبه  مشکل  این  بر  توانست  خواهیم  کنیم  همکاری 

کنیم.
وی در مورد دلیل اهمیت مقابله فراگیر با بیماری هاری 
افزود: با وجود اینکه اعداد هاری انسانی در سال بیش از 
10 مورد نبوده است، اما  وقتی به موارد حیوان گزیدگی 
نگاه می کنیم آنچه مشهود است نشانه اتفاق های دیگری 
هم است. چرا که مبارزه با هاری تنها به پیشگیری از 
مرگ ناشی از ویروس هاری ختم نمی شود و با کاهش 
هزینه های هنگفت مقابله با هاری انسانی خواهیم بود. 
ابتالی  از  پیشگیری  و  گزیدگی  حیوان  با  مقابله  برای 
سالمت،  نظام  آماده سازی  هزینه  از  غیر  به  هاری  به 
حداقل 3 میلیون تومان برای مصرف واکسن ضد هاری 
و ایمنوگلوبولین در فرد حیوان گزیده هزینه خواهد شد.

گویا با استناد به اینکه ساالنه بیش از 200 هزار مورد 
حیوان گزیدگی است گفت: این در حالی است که برخی 
کشورها امکان واکسیناسیون بعد از گزش توسط حیوان 
را ندارند و برخی کشورها شاید بتوانند با کمک سازمان 
جهانی بهداشت و سازمان جهانی بهداشت دام در این 
زمینه اقداماتی انجام دهند که آن هم برای تمام موارد 

ابتال کفاف نمی دهد.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
با بیان اینکه خیلی از کشورها برای درمان پروفیالکسی 
هاری واکسن و ایمنوگلوبولین کافی در اختیار نداشته و 
برخی از کشورها نیز به دلیل هزینه های گزاف، اصاًل 
موضوع را فراموش کرده اند یا آمار انسانی جهت ارائه 
ندارند چه برسد به اینکه آمار هاری را در حیوانات اهلی 
بیش  نمایند، خاطرنشان کرد: ساالنه  برآورد  و وحشی 
حیوان  پروفیالکسی  درمان  نفر  نوبت  میلیون   29 از 

گزیدگی در جهان ثبت می گردد.
وی با تاکید بر لزوم همکاری جمعی و متحد ارگان های 
مسئول در این خصوص افزود: ما در جایی قرار گرفتیم 
که نباید خودمان را با کشورهای در حال توسعه مقایسه 
بین  های  همکاری  و  موجود  امکانات  با  ولی  کنیم. 
با  کوتاهی  مدت  در  که  داریم  را  آن  توانایی  بخشی 
یک برنامه ریزی حساب شده جهت حذف هاری قدم 
برداریم. کافی است تقسیم کار کنیم. ما داریم به ماه ها 
و سال هایی نزدیک می شویم که بیماری های مشترک 

بسیار خطرناک سر راهمان وجود دارد.
ادامه این وبینار، دکتر راضی مدیرکل محترم دفتر  در 
شهرداری ها  سازمان  شهری  خدمات  و  زیست  محیط 
اقدامات وزارت کشور در  و دهیاری های وزارت کشور 
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کنترل هاری در حوزه عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها 
و موانع انجام فرایند کامل و رضایت بخش برای تمام 
مردم را تشریح کرد و افزود: بر اساس آمار موجود و در 
حال حاضر در کشور )منهای 7 استان( مراکز نگهداری 
هر  و  است  اندازی شده  راه  کشور  استان های  همه  در 
استان حداقل 2 تا 3 مرکز را دارد که امید است با تدابیر 
اتخاذ شده در تامین منابع مالی الزم 7 استان فاقد این 
مراکز نیز به مراکز نگهداری از سگ های بدون صاحب 

مجهز شوند.
به گفته وی، در مجموع 92 مرکز  نگهداری از سگ های 
دارد که 62 مرکز  تحت مدیریت  بدون صاحب وجود 
بخش  مدیریت  تحت  مرکز   30 و  است  شهرداری ها 

خصوصی و تشکل های مردم نهاد است.
راضی با بیان اینکه عمده ترین مشکل در حال حاضر و 
پس از زنده گیری و عقیم سازی سگ های بدون صاحب، 
حلقه آخر یعنی رهاسازی آن است گفت: وزارت کشور 
حل  جهت  الزم  اعتبار  تامین  و  جمعی  وفاق  دنبال  به 
این دغدغه بدون تلف کردن سگ های مورد نظر است 
و امید می رود مجلس شورای اسالمی نیز طرح یا لوایح 
حقوق  از  حمایت  قانون  نهایی  چارچوب  در  شده  ارائه 
حیوانات را که چند پیشنهاد سازنده نیز اخیرا به آن ارائه 

شده است، زودتر تصویب کند.
در ادامه این همایش ویدیوکنفرانسی دکتر بهزاد امیری 
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان 
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  حیوانات  و 
هاری  و  گزیدگی  حیوان  وضعیت  و  آمار  نیز  بهداشت 

انسانی در کشور را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.
به  اقتصادی  اپیدمیولوژیست  احمدی،  وثوق  بودا  دکتر 
عنوان نماینده سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل 
متحد ) فائو( در ایران وضعیت جهانی هاری و همکاری 
های سه جانبه OIE   ،WHOو FAO در کنترل و 

حذف هاری را تشریح کرد.
و دکتر سیامک نیکخواه رئیس گروه بهداشت و مدیریت 
هاری سازمان دامپزشکی کشور نیز به ابعاد مختلف بروز 
هاری در حیوانات و جزییات آن در انواع دامهای اهلی و 

وحوش؛ اشاره نمودند.
همکاری های  توسعه  برای  آذربایجان  و  ایران  آمادگی  اعالم 

دامپزشکی 

وزیر جهاد کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی آذربایجان برای 
زمینه های  در  به ویژه  کشاورزی  همکاری های  توسعه 

علمی و تحقیقاتی اعالم آمادگی کردند.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک با 
وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: رئیس جمهوری ایران 
تاکید بر گسترش روابط اقتصادی ایران و آذربایجان دارد 
و ما معتقدیم زمینه های اقتصادی فرهنگی و اقتصادی 

بسیار متنوعی بین ایران و آذربایجان وجود دارد.
خود  آمادگی  ایران  کشاورزی  جهاد  وزارت  افزود:  وی 
را برای هرگونه بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل 
در  تفاهم نامه های  سازی  اجرایی  و  کشاورزی  مشترک 
آذربایجان  جمهوری  کشاورزی  وزیر  به  را  اقدام  دست 

اعالم می کند.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با اصالح سند همکاری 
ایران و جمهوری آذربایجان که در سال 1374 )1995( 
به امضا دو کشور رسیده  است، تصریح کرد: بخشی از 
آماده  بوده  غذایی  مواد  سالمت  خصوص  در  که  سند 
تقدیم  آذربایجان  به جمهوری  آن  نویس  و پیش  است 

می شود تا در قالب سند به امضا برسد.
و  علمی  همکاری های  توسعه  با  رابطه  در  افزود:  وی 
تحقیقات،  سازمان  و  داریم  کامل  آمادگی  تحقیقاتی 
آموزش و ترویج کشاورزی ایران که زیر مجموعه وزارت 
جهاد کشاورزی ایران است، بیش از 3 هزار پژوهشگر 
دارد که می توانند در زمینه مسائل علمی همکاری خوبی 

با جمهوری آذربایجان داشته باشند.
سازمان  رئیس  ماکنعلی  علی صفر  نشست،  این  در 
و  ایران  دامپزشکی  کرد:  اظهار  نیز  کشور  دامپزشکی 
برای  را  تخصصی  فعالیت های  آذربایجان  جمهوری 
کنترل بیماری های دامی و مبادله تکنولوژی های مرتبط 

با دام شروع کرده اند.
با تجارت گوشت  رابطه  را در  پروتکل هایی  افزود:  وی 
در  آذربایجان  دامپزشکی جمهوری  با  زنده  دام  و  قرمز 

نظر گرفته ایم که به زودی با هم مبادله می کنیم.
ترانزیت  برای  آذربایجان  تقاضای  با  رابطه  در  ماکنعلی 
دام زنده به نخجوان خاطرنشان کرد: تقاضای جمهوری 
به  آذربایجان  از  زنده  دام  ترانزیت  برای  آذربایجان 
نخجوان بررسی و پروتکل های بهداشتی آن نهایی شده 

که تا هفته آینده این پروتکل ها مبادله خواهد شد.
در  ما  کرد:  تصریح  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
سازمان دامپزشکی ایران، آمادگی خود را به دامپزشکی 
آذربایجان برای کنترل بیماری های فرامرزی و سالمت 

غذا اعالم می کنیم.
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پیام رئیس سازمان دامپزشکی کشور به مناسبت 
روز ملی دامپزشکی

روز  پیامی  صدور  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
ملی دامپزشکی را به تمام همکاران جامعه دامپزشکی 
بهره برداران  و همچنین  دولتی  و  در بخش خصوصی 

خدمات دامپزشکی تبریک گفت.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آستانه  این سازمان در  دکتر علی صفر ماکنعلی رئیس 
صدور  با  دامپزشکی-  ملی  روز  مهر-   14 فرارسیدن 
این روز را به تمام همکاران جامعه دامپزشکی  پیامی 
در بخش خصوصی و دولتی، مراکز آموزشی، تشکل ها 
و تمامی بهره برداران خدمات دامپزشکی  تبریک گفت 
و افزود: اهمیت این روز زمانی دو چندان می شود که 
کشور  سراسر  دامپزشکی  جامعه  بدانند  نیک  همگان 
همچون سربازانی گمنام، در سنگر تولید فراورده های 
دامی نسبت به ارائه خدمات دامپزشکی به بهره برداران 
اقدام  می نمایند تا از بروز بیماری های دامی و بیماری 
و  پیشگیری  حیوان  و  انسان  بین  انتقال  قابل  های 
همچنین سالمت فراورده های با منشا دامی مصرفی 

مردم شریف کشورمان را تامین نمایند.
وی افزود: با وجود شرایط خاص روز ملی دامپزشکی 
قرار   19 کووید  شیوع  تاثیر  تحت  که  جاری  سال  در 
گرفته است، فرصت مغتنمی فراهم است تا با استفاده 
از حداکثر ظرفیت فضای مجازی و رسانه های ملی و 
محلی، اهمیت این روز برای مردم به خوبی تبیین گردد 
تا نقش مهم دامپزشکی در تضمین سالمت جامعه به 
ویژه در زمانه تهدید انواع بیماری های نوپدید و بازپدید 

بیان گردد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با یاداوری اینکه 14 
مهرماه روز ملی دامپزشکی، فرصت مناسبی است تا از 
خدمات و تالش های ارزشمند جامعه بی ادعای عرصه 
دامپزشکی کشور تجلیل و قدردانی  سالمت در حوزه 
دامپزشکی،  جامعه  شک  بدون  کرد:  تصریح  نماییم 
در  حیوانات،  آالم  کاهش  در  موثر  تالش  بر  عالوه 
انتقال بین  حوزه پیشگیری از وقوع بیماری های قابل 
انسان و حیوان و ارتقای سالمت جامعه، نقش بی بدیل 
دانش  مدد  به  و  دارند  عهده  بر  خطیری  مسئولیت  و 
اجزای  کیفیت  و  کننده سالمت  تضمین  خود  توان  و 

بنیادی غذای با منشا دامی در کشور هستند.
ماکنعلی با اعالم خدا قوت به یکایک اعضای خانواده 
آنها،  برای  متعال  خداوند  از  کشور،  دامپزشکی  بزرگ 

سالمت و توفیق روزافزون را خواستار شد.
هاری  جهانی  روز  شعار  مسابقه  برندگان 

انتخا	 و معرفی شدند
هاری«  بیماری  با  »مقابله  وبینار  مسابقه  برندگان 
قید  به  شد،  برگزار  کشور  دامپزشکی  سازمان  در  که 
قرعه انتخاب شدند.به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهانی  روز  شعار  مسابقه  دنبال  به  کشور،  دامپزشکی 
هاری در سال 2020 در روز دوم گردهمایی مقابله با 
بیماری هاری که در سازمان دامپزشکی کشور برگزار 
شد؛ دکتر کریم امیری معاون دفتر بیماری های دامی 
این سازمان یکشنبه 13 مهر و در آستانه فرارسیدن 14 
مهر - روز ملی دامپزشکی - ضمن تبریک این روز به 
جامعه دامپزشکی کشور پیرامون نتایج این قرعه کشی 
پس  و  شده  دریافت  پاسخ   370 بین  »از  کرد:  اعالم 
از بررسی پاسخ های درست و حذف برخی شماره های 
تکراری، در نهایت در بین 297 پاسخ درست ارائه شده، 
و  پیشگیری  معاون  نقیبی  بهمن  در حضور دکتر سید 
سیستم  طریق  از  کشور  دامپزشکی  سازمان  بهداشتی 
از  نفر   5 نهایت  در  و  آمد  عمل  به  قرعه کشی  اکسل 
عزیزان شرکت کننده در این قرعه کشی برنده کارت 
هدیه 3 میلیون ریالی سازمان دامپزشکی کشور شدند.

به گفته وی، از آنجا که امکان ارسال کارت هدیه به 
5 برنده این مسابقه در قرعه کشی صورت گرفته مقدور 
نخواهد بود، لذا پس از دریافت شماره حساب برندگان 
مبلغ این جایزه به حساب آن ها واریز خواهد شد و رسید 
پرداخت آن به برندگان این قرعه کشی ارسال می شود.
روز  شعار  وبینار  این  دوم  روز  در  شده  مطرح  پرسش 
جهانی هاری در سال 2020 بود که در این خصوص 
یادآور شد: 28 سپتامبر سال 2020، چهاردهمین  باید 
و  هاری  جهانی  روز  گرامی داشت  برای  متوالی  سال 
همکاری،  هاری؛  »پایان  آن  برای  شده  انتخاب  شعار 
هاری«  »پایان  شعار  این  در  بود.  واکسیناسیون« 
به  انسان ها  ساله   10 فرصت  برای  یادآوری  به عنوان 
عموم  تشویق  و  هاری  بیماری  به  دادن  پایان  منظور 
را  هاری  »هم اکنون  کمپین  به  پیوستن  برای  مردم 
می کند  بده (End Rabies Now) ”عمل  پایان 
علیه  متحد  ائتالف  نوعی  شکل دهنده  »همکاری«  و 
برای  جهانی  استراتژیک  برنامه  یک  آغازگر  و  هاری 
سطوح  در  همکاری  کمک  به  هاری  بردن  بین  از 
بین المللی، ملی و محلی است. »واکسیناسیون« نیز با 
توجه به پیشرفت بزرگی که اخیراً در جامعه هاری اتفاق 
افتاده و واکسن این بیماری را در مجموعه واکسن های 
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اضافه شده  این شعار  به  داده،  قرار  اتحادیه واکسن ها 
است؛ بدین ترتیب می توان ساالنه از مرگ 181 هزار 
کرد.  پیشگیری  هاری  بیماری  به  ابتال  اثر  در  انسان 
جهانی  سازمان  شعار  مسابقه  برنده   5 مسابقه  این  در 

بهداشت در سال 2020 انتخاب شدند.
منطقه  راهبردی  کمیته  جلسه  هفتمین  برگزاری 
دامپزشکی  سازمان  رئیس  باحضور  خاورمیانه 

کشور

خاورمیانه  منطقه  راهبردی  کمیته  جلسه  هفتمین 
فرامرزی))  بیماریهای  جهانی  کنترل  برنامه  برای 
جهانی  سازمان  نمایندگان  حضور   GF TADsبا 
بهداشت حیوانات و سازمان خوارو بار و کشاورزی 
عضو  کشورهای  نمایندگان  و  فائو(  متحد)  ملل 
بهداشت  جهانی  سازمان  در  خاورمیانه  منطقه 

حیوانات مورخ 99/7/10 برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور 
از دفتر سازمانهای تخصصی و امور بین الملل این 
سازمان  رئیس  ماکنعلی،  علی صفر  دکتر   ، سازمان 
دامپزشکی کشور، به عنوان نماینده سازمان جهانی 
بهداشت حیوانات در ایران در این جلسه نظرات خود 
را در ارتباط با عملکرد ایران در مبارزه با بیماریهای 

فرامرزی به کمیته مذکور ارائه داد.
این  دوره ای  ریاست  انتخاب  این جلسه جهت   در 
کمیته با اعالم نظر اعضای اصلي رای گیری صورت 
-2020 سال  راهبردی  برنامه  ادامه،  در  و  گرفت 
2024 این کمیته توسط دکتر قاضی یحیی نماینده 
دفتر منطقه ای خاورمیانه سازمان جهانی بهداشت 

حیوانات در بیروت ارائه گردید..
ایران در دو دفتر منطقه ای  به ذکر است که  الزم 
دفتر  )شامل  حیوانات  بهداشت  جهانی  سازمان 
منطقه ای آسیا، شرق دور و اقیانوسیه و دفتر منطقه 

ای خاورمیانه( عضو است.
در پایان این جلسه ضمن تشکر از اعضای فعال در 
برای  خاورمیانه  منطقه  راهبردی  کمیته  رای گیری 
 ( GFبیماری های فرامرزی برنامه کنترل جهانی 
و  نظرات  که  شد  خواسته  اعضا  تمام   (TADsاز 
راهبردی  برنامه  خصوص  در  را  خود  پیشنهادات 
شده  روز  به  نسخه  تا  ارسال  کمیته   2024-2020
برنامه در جلسه آتی کمیته در ماه نوامبر سال جاری 

مورد بحث قرار گیرد.
هدف  ای GF TADs با  منطقه  راهبردی  کمیته 
با  و  فرامرزی  های  بیماری  با  مبارزه  و  کنترل 
همکاری مشترک سازمان های بین المللی  OIE و 
  FAOبا هدف با ارائه راهکارهای اجرایی و علمی 

به کشورهای عضو منطقه تشکیل شده است.

در  دامپزشکی  واحد   ۵78 و  هزار   91 فعالیت 
کشور

کشور  دامپزشکی  سازمان  درمان  و  تشخیص  معاون 
گفت: هم اکنون 91 هزار و 578 واحد اپیدمیولوژیک 
در  و کشتارگاه  دامداری، مرغداری  از  اعم  دامپزشکی 
کشور فعال است که 50 هزار مورد از این واحدها در 

روستاها و عشایر مستقر هستند.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  درمان  و  تشخیص  معاون  خداویردی  خالد  دکتر 
سازمان در آیین راه اندازی بخش مولکولی آزمایشگاه 
دامپزشکی استان یزد با بیان اینکه  95 درصد صادرات 
فرآوردهای خام دامی گواهی بهداشتی الزام آور دارند 
و  دامی  داروهای  تولید  کارخانه  افزود: همچنین 190 
بیش از 6 هزار و 500 واحد مرکز بهداشتی و درمانگاه 

دامی در سطح کشور فعال است. 
و 73  دام  با  مرتبط  دارو  و 782  اشاره 4 هزار  با  وی 
کرد:  اظهار  کشور   در  دامپزشکی  حوزه  در  واکسن 
قانونی  وظایف  حوزه  در  است  دستگاهی  دامپزشکی 
خود بیشترین تاثیری گذاری را دارد و با توجه به اینکه 
بیش از 181 بیماری واگیر در این حوزه شناسایی شده 
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لذا نقش مهمی در اقتصاد و تثبیت اشتغال دارد.
کشور  دامپزشکی  سازمان  درمان  و  تشخیص  معاون 
منظور  به  که  دامپزشکی  فعالیت  کرد:  خاطرنشان 
جلوگیری از ورود بیماری ها، کاهش ضایعات و افزایش 
بهره وری مخصوصا در مناطق روستایی و عشایر انجام 
و باعث کنترل بیماری ها و جلوگیری از ضرر و زیان 

در اقتصاد می شود.
دامی  بیماریهای  اینکه  به  توجه  با  گفت:  خداویردی 
با  دام  با  انسان  بین  مشترک  بیماری های  ویژه  به  و 
چهره های متفاوت و سرعت باالی انتشار می یابد، لذا 
در سالجاری و با تغییر فرهنگ مصرف مردم در مواد 
غذایی باید با آمادگی و با برنامه ریزی کامل در بحران 

ستیزی و همچنین واکنش سریع فعالیت شود.
مدیرکل دامپزشکی استان یزد گفت: هم اکنون بیش 
از 114 نیروی رسمی ، پیمانی، قراردادی در دامپزشکی 
استان فعالیت دارند و 44 داروخانه و چهار آزمابیشگاه و 

18 کشتارگاه دام و طیور در استان وجود دارد.
سردگذاری  پیش  طرح  اینکه  بیان  با  فاتحی نیا  علی 
کامل الشه های دام در تمام کشتارگاه های استان انجام 
می شود افزود: طرح ساماندهی و اصالح کشتارگاه های 
طیور استان ، راه اندازی خط کشتار بوقلمون و اجرای 
فعالیت  از  ارتقای کیفیت تخم مرغ بخشی  طرح ملی 

این اداره کل در سالجاری است.
دامی  واحد   240 اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
غیرقانونی در بلوار بهمن شهر یزد مستقر شده بود که 
گالیه شهروندان به کشتار غیر مجاز را درپی داشت، 
این  واحدها با کمک شهرداری و دیگر نهادهای استان 

پلمپ شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد هم در این 
مراسم گفت:  استان یزد با توجه به محدویتهای آب با 
از حوزه های بخش  منابع محدود در بسیاری  بر  تکیه 

دام و کشاورزی در رتبه های برتر کشور قرار دارد.
سید جمال سجادی پور افزود: استان یزد در حوزه دام 
تولید  در  و  است  کشور  پیشرو  استان های  جزء  سبک 
گوشت قرمز دام سبک فقط 50 درصد وابسته به سایر 
استان است اما در تولید گوشت دام سنگین 70 درصد 

اضافه تولید وجود دارد.
طیور  و  بلدرچین  گوشت  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  گرفته  صورت  استان  در  خوبی  کارهای 
بر  مازاد  تولید  درصد   50 تخم  تولید  زمینه  در  استان 

مصرف دارد که به سایر استانها ارسال می شود.

جمعی  و  یزد  استاندار  که  مراسم  این  در  همچنین 
مولکولی  بخش  داشتند  حضور  استان  مسووالن  از 
که  شد  اندازی  راه  یزد  استان  دامپزشکی  آزمایشگاه 
آزمایشگاه یک میلیارد تومان هزینه  این  برای تجهیز 

شده است.
بیماری های  ،تشخیص  آزمایشگاه   از  برداری  بهره  با 
ویروسی در داخل استان انجام می شود که پیش از این 

نمونه به استان های همجوار ارسال میشد.
با  برتر  ای  دقیقه   2 فیلم   3 معرفی  و  انتخا	 

موضوعات مرتبط با دامپزشکی و ارتباطات آن 
قالب  در  رسانه ای  محتوای  برگزیده  اثر   3 برگزیدگان 
یک فیلم دو دقیقه ای با موضوعات مرتبط با دامپزشکی 

و ارتباطات آن انتخاب و معرفی شدند.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل  ادارات  تمامی  اینکه  بر  مبنی  قبلی  اعالم  پیرو 
نسبت  کدام  هر  مجزا  به صورت  استان ها  دامپزشکی 
به تهیه محتوای رسانه ای در قالب یک فیلم دو دقیقه 
ارتباطات آن  و  با دامپزشکی  با موضوعات مرتبط  ای 
تولید کنند؛ تمامی آثار دریافتی همکاران مورد بازبینی 
قرار  دامپزشکی  ملی  روز  گرامیداشت  کمیته  اعضای 

گرفت.
با درنظرگرفتن مالحظات  نهایت  بنابراین گزارش، در 
»خالقیت، نوآوری و ایده های جدید« 3 فیلم برگزیده 
پیش  از  ویژگی های  با  بیشترین همپوشانی  دارای  که 
جوایزی  که  شد  معرفی  و  انتخاب  بودند،  شده  اعالم 
ملی  روز  گرامیداشت  مراسم  برگزاری  ستاد  طرف  از 

دامپزشکی به آنها تقدیم خواهد شد.
الزم به ذکر است در این ارزیابی، اداره کل دامپزشکی 
استان مازندران با انتخاب موضوع » تلفات مهاجر در 
میانکاله « حائز رتبه نخست شد و اداره کل دامپزشکی 
استان خراسان رضوی با موضوع » معرفی فعالیت های 
اداره کل دامپزشکی استان کهکیلویه  دامپزشکی« و  
محروم«  مناطق  در  »فعالیت  موضوع  با  احمد  بویر  و 
از  سری  این  سوم  و  دوم  رتبه های  حائز  ترتیب  به 
فیلم  یک  قالب  در  رسانه ای  محتوای  انتخاب  مسابقه 

دو دقیقه ای شدند.
تبیین سیاست های سازمان دامپزشکی کشور در 
ویدیوکنفرانس شورای هماهنگی مدیران ادارات 

کل دامپزشکی استان ها
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ویدیوکنفرانس شورای 
استان ها  دامپزشکی  کل  ادارات  مدیران  هماهنگی 
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سیاست های این سازمان در شرایط خاص سال 99 به 
ویژه تا پایان سال جاری را اعالم و تبیین کرد.

کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  سازمان  این  رئیس  ماکنعلی  علی صفر  دکتر 
کل  ادارات  مدیران  هماهنگی  شورای  ویدیوکنفرانس 
دامپزشکی استان ها گفت: با توجه به اینکه کشورمان 
در شرایط خاص اقتصادی و کامال متفاوت و ویژه قرار 
گرفته است، لذا باید از هرگونه رفتاری که باعث کاهش 

کارایی عملکرد شود، پرهیز کرد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه هم اکنون به لحاظ وضعیت 
در  دامپزشکی  سال های  آرام ترین  از  یکی  بهداشتی 
دوران بعد از انقالب در حال گذار است افزود: با وجود 
اینکه سال اپیدمیولوژیک آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
و  رومانی  آلمان،  قزاقستان،  کشورهای  و  شده  آغاز 
روسیه درگیر آن شده اند، در سومین سال اجرای طرح 
در ایران، کمربند ایمنی در 7 استان با تراکم باال کامل 
شده و سیستم های تشخیص سازمان دامپزشکی کشور 

نیز آمادگی الزم را دارند.
ماکنعلی با توصیه به اینکه استان ها در راستای کسب 
آمادگی الزم، با قید فوریت مانور یا شبیه سازی عملیاتی 
را در هر منطقه با تیم های واکنش سریع انجام دهند، 
به مدیران کل دامپزشکی استان ها تاکید نمود تا نسبت 

به تقویت سیستم مراقبت در استان اقدام نمایند.
به  توجه  با  افزود:  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
شرایط خاص کشور و بر اساس دستورالعمل ابالغ شده 
برای  تا  شده  طراحی  فرایندی  کشاورزی  جهاد  وزیر 
ثبت سفارش نهاده ها در سیستم بازارگاه، از اطالعات 
درج شده شامل حمل، تایید تخلیه، جوجه ریزی، حمل 
تایید کشتار در سامانه  به واحدهای گوشتی، کشتار و 
های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور استفاده گردد 
امر نشاندهنده اهمیت سامانه های تخصصی  این  که 

سازمان دامپزشکی کشور است.
مساله   نهاده  توزیع  مدیریت  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
مهمی است تصریح کرد: در سال جهش تولید تا جای 

ممکن باید به تولیدکنندگان توجه ویژه داشته باشیم.
بازدیدهای  و  دقیق تر  نظارت  خواستار  همچنین  وی 
بر  استانها  دامپزشکی  کل  ادارات  سیستماتیک 
کارخانجات خوراک دام بعنوان یکی  از اجزای اصلی 
سیستم »بازارگاه« شد و از ادارات کل دامپزشکی استان 
ها خواست تا این موضوع را با جدیت پیگیری نمایند.

تولید  زمینه  در  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  ماکنعلی 

واکسن دستاوردهای بسیار مهمی حاصل شده که در 
2 واکسن PPR و تب برفکی با وجود پیچیدگی فرایند 
تولید،  شرایط خودکفایی نیز حاصل شده است اظهار 
امیدواری کرد: با ورود شرکت های دانش بنیان در پایان 
از  برفکی  تب  واکسن  صادرات  امکان  حتی   99 سال 

کشور محقق خواهد شد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعالم اینکه واکسن 
تولیدی 3 شرکت تولید کننده داخلی واکسن آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان وارد فاز مطالعات میدانی شده است 
بنیان  دانش  شرکت های  آینده  سال  کرد:  خاطرنشان 
و  کرد  خواهند  تولید  را  طیور  استراتژیک  واکسن   3
وابستگی ما به میزان قابل مالحظه ای کاهش خواهد 

یافت.
برفکی  تب  کنترل  استراتژی  کردن  عملیاتی  ماکنعلی 
)که در این زمینه واکسیناسیون به روش آماده باش در 
گاوداری های صنعتی اجرا شده است( و همچنین برنامه 
برنامه های حوزه معاونت  از  را  دام عشایر  تولید  بهبود 
بهداشتی و پیشگیری اعالم نمود که در حال اجراست 
داشته  ها  بیماری  و کاهش  کنترل  در  نقش مهمی  و 

است.
خواستار  پایان  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
به دو محور  این سازمان  تفکر مدیران  معطوف شدن 
و  دامی  بیماری های  کنی  ریشه  و  پیشگیری  کنترل، 

تضمین سالمت مواد غذایی شد.
ویدیوکنفرانس  برنامه  جریان  در  است  ذکر  به  الزم 
سازمان  های  استان  کل  مدیران  هماهنگی  شورای 
فقیه،  ولی  نمایندگی  حوزه  مسئول  کشور  دامپزشکی 
معاونین و مدیر کل حوزه ریاست سازمان دامپزشکی 
کشور و مدیران کل دامپزشکی استان ها نسبت به ارائه 
نیمه دوم سال جاری  برنامه های خود در  از  گزارشی 
پرداختند و در پایان مراسم نمونه های سال 99 در سه 
بخش  در  دامپزشکی  همکاران   ، برداران  بهره  بخش 

دولتی و خصوص معرفی شدند.
دو  فیلم   3  ، جلسه  برنامه های  ارائه  بین  در  همچنین 
دقیقه ای حائز رتبه های برتر در مسابقه تولید فیلم به 

نمایش درآمد.
حاد  فوق  آنفلوانزای  با  مقابله  کارگروه  تشکیل 

پرندگان برای پیشگیری از بروز آن در ایران
کارگروه مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با حضور 
مدیران  کشاورزی،  جهاد  وزارت  طیور  دفتر  مدیرکل 
و تشکل های صنعت طیور کشور در محل  اتحادیه ها 
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و  تشکیل  کشور  دامپزشکی  سازمان  جلسات  سالن 
تصمیماتی در خصوص پیشگیری از بروز بیماری مذکور 

اتخاذ گردید.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکترمحمدباقر مقدس مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت 
بیماری های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم این سازمان، 
در خصوص دالیل تشکیل کارگروه مقابله با آنفلوانزای 
وزارت  طیور  دفتر  مدیرکل  حضور  با  پرندگان  فوق حاد 
جهاد کشاورزی، مدیران اتحادیه ها و تشکل های صنعت 
گزارش های  به  توجه  با  اقدام  این  گفت:  کشور  طیور 
  (Oie)دام جهانی  بهداشت  سازمان  از  دریافتی 
حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  شیوع  و  بروز  درخصوص 
پرندگان در قاره اروپا )قزاقستان و روسیه( و آسیا )چین 
تایپه، ویتنام، فیلیپین ( در بازه زمانی 21 شهریور تا 10 
مهرماه سال جاری و هشدار سازمان خواروبار کشاورزی 
ملل متحد (FAO) در خصوص احتمال افزایش رخداد 
بیماری و ورود خسارت در کشورهای  این  کانون های 
واقع در اروپا، خاورمیانه و آسیای غربی انجام شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه از شهریور تا اواسط آذرماه 
تولید مثل  پرندگان مهاجر محل های  دوره ای است که 
خود را در بهار و تابستان در روسیه ترک می کنند و به 
دنبال محل تغذیه در مناطق گرم تر حرکت می نمایند و 
در چندین مکان استراحت در اروپا و آسیای غربی متوقف 
می شوند و کشور ایران نیز در مسیر مهاجرت این پرندگان 
اساس  بر  که  آنجا  از  لذا  کرد:  اظهار  است  گرفته  قرار 
معرض  در  امکان  گذشته،  سالیان  از  حاصله  تجربیات 
قرار گرفتن با این ویروس از طریق تماس این پرندگان 
انتقال  و  مقیم  وحشی  پرندگان  و  اهلی  طیور  با  مهاجر 
آن به واحدهای صنعتی طیور کشور وجود دارد؛کارگروه 
مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با حضور مدیرکل 
دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، مدیران اتحادیه ها و 
تشکل های صنعت طیور کشور در روز سه شنبه مورخ 29 
دامپزشکی  سازمان  جلسات  سالن  محل  در  جاری  مهر 
از  پیشگیری  خصوص  در  تصمیماتی  و  تشکیل  کشور 

بروز بیماری مذکور اتخاذ گردید.
دیدار سفیر جدید ایران در اروگوئه با رئیس سازمان دامپزشکی 

کشور 

ایران  جدید  سفیر  و  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
در اروگوئه در دیدار با یکدیگر در زمینه حفظ و توسعه 
همکاری های دو کشور در حوزه بهداشت دامی و تجارت 
فراورده های تحت پوشش حوزه دامپزشکی کشور تبادل 

نظر کردند.

کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  دیدار  در  این سازمان  رئیس  ماکنعلی  دکتر علی صفر 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  جدید  سفیر  حیدری،  جواد 
اروگوئه که به زودی عازم این کشور خواهد شد گفت: 
توجه  با  که  است  کشورهایی  جمله  از  اروگوئه  کشور 
صادرات  قابلیت  دامی  بیمارهای  کنترلی  برنامه های  به 

گوشت به کشورمان را دارد.
وی با بیان اینکه البته این همکاری ها از گذشته نیز وجود 
داشته است، از سفیر ایران در اروگوئه خواستار پیگیری 
نهایی سازی پیش نویس متن موافقت نامه همکاری بین 
زمینه  در  اروگوئه  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

بهداشت دام و دامپزشکی شد.
دو  تجارب  انتقال  و  همکاری  امکان  گزارش،  بنابراین 
کشور در امور واکسن سازی به ویژه واکسن های دامی؛ 
صدور  و  ثبت  زمینه  در  تعامالت  و  تجارب  بکارگیری 
و  گذاری  سرمایه  امکان  دامی؛  داروهای  ساخت  پروانه 
از جمله   .... و  دامی  داروهای  انواع  تولید تحت لیسانس 
مباحثات میان رئیس سازمان دامپزشکی کشور و سفیر 

جدید ایران در اروگوئه بود.
دامپزشکی کشور  آئین نامه شورای فرهنگی سازمان 

رونمایی شد

با  کشور  دامپزشکی  سازمان  فرهنگی  شورای  آئین نامه 
امضای مشترک ریاست سازمان دامپزشکی کشور دکتر 
ماکنعلی و حجت االلسالم دکتر حسینی  مقدم رونمایی و 

اعضاء شورای فرهنگی در ستاد سازمان معرفی شدند.
دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیداسماعیل  دکتر  حجت االسالم و المسلمین  کشور، 
حسینی مقدم مسئول نمایندگی ولی فقیه در این سازمان، 
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در ویدیوکنفرانس شورای هماهنگی مدیران ادارات کل 
دامپزشکی استان ها ضمن اشاره به احادیث و روایاتی از 
نقش اعتقادات راسخ دینی به سیره پیامبر و ائمه اطهار 
فرهنگی  نامه شورای  آیین  تدوین  نهایی شدن  از  )ع(؛ 

این سازمان خبر داد و اعضای آن را معرفی کرد.
وی در ابتدا با بیان اینکه وجود نبی اکرم )ص( بعنوان 
از  حضرت  آن  سیرۀ  و  مغفرت  و  رحمت  دین  پیامبر 
زمین  پیوند  استمرا  که  است  نظیری  بی  ظرفیت های 
وآسمان را به کمال نهایی خود می رساند افزود: به همین 
خاطر الزم است مدیران جامعه اسالمی با تأسی جستن 
که  آن حضرت  مدیریتی  سیرۀ  و  )ص(  اکرم  پیامبر  به 
درکالم وحی و متون تاریخی و روانی ما مثبوت است، 

خود و جامعه را در مسیر تکامل قرار دهند.
گفت:  اعظم )ص(  پیامبر  مدیریتی  سیرۀ  تبیین  در  وی 
رسول اکرم چون از جنس خود مردم بودند و دغدغه   های 
مردم و مشکالت آنان وجود آن حضرت را تسخیر نموده 
بود؛ لذا با نهایت رأفت و مهربانی به مردم خدمت نموده 
و از مردم دوران جاهلّیت، جامعه متمدن اسالمی را پایه 

گذاری فرمودند.
مأموریت های  اهمّیت  به  پرداختن  با  حسینی مقدم 
سازمان دامپزشکی کشور که نظارت برسالمت بهداشتی 
فرآورده های گوشتی، پیشگیری از بیماری های مشترک 
است،  دامی  بیماریهای  انواع  درمان  و  حیوان  و  انسان 
با  امنّیت غذایی در هر خانه و آشپزخانه ای فقط  افزود: 
قابل  گوشتی  فرآورده های  بر  دامپزشکی  سازمان  تأیید 
حصول است؛ لذا هر پایگاه قرنطینه ای که با نگهبانی 
دامپزشکان ما در سراسرکشور مسقراست در حکم یک 
پایگاه انتظامی و نظامی به شمار رفته و امنّیت غذا و دام 
کشور را برعهده دارد. حسینی مقدم اظهارکرد: نظارت بر 
از  پاک  فراهم شدن گوشت حالل و  برای  ذبح شرعی 
وظایف افتخارآمیز سازمان دامپزشکی است که درحوزه 
نمایندگی والیت فقیه متمرکز شده و حدود 700 روحانی 

در انجام این امر مهم خدمت رسانی می کنند.
از  را  شرعی  برذبح  اسالم  فقهی  حکم  ادامه  در  وی 
معجزات احکام فقهی دانسته و با اشاره به اینکه در ذبح 
اسالمی مهربانانه ترین رفتار با حیوانات صورت گرفته و 
عالوه برآثار معنوی حاصله از رعایت آداب معنوی ذبح 
اسالمی از همان آغاز که شاهرگ حیوان قطع می شود؛ 
7 ثانیه که بگذرد مغز حیوان ازکار افتاده در عین حال 
و  پمپاژ  بدن،  از  را  خون ها  قدرت،  تمام  با  حیوان  قلب 
خارج نموده و باعث افزایش ماندگاری گوشت، تمیزی و 
خوشرنگی، خوش طعمی و خوش هضمی آن در دستگاه 

گوارش شده و با کاهش بار میکروبی دیرتر فاسد می شود. 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور 
ضمن اشاره به فرمایشات امام صادق )ع( گفت: گوشت 
غیر حالل آثار سوئی مانند سکته، سوء هاضمه و مرگ 
جلسه  این  درپایاین  داشت.  خواهد  بهمراه  ناگهانی 
با  کشور  دامپزشکی  سازمان  فرهنگی  شورای  آئین نامه 
امضای مشترک ریاست سازمان دامپزشکی کشور دکتر 
ماکنعلی و حجت االلسالم دکتر حسینی  مقدم رونمایی و 

اعضاء شورای فرهنگی در ستاد سازمان معرفی شدند.

اعضاء شورای فرهنگی سازمان: 

مهندس مومنی، معاونت توسعه مدیریت و منابع	•
دکتر کشاورز، مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد	•
سازمان 	• حراست  مرکزی  دفتر  کل  مدیر  زاده،  رسولی   مهندس 

دامپزشکی کشور
دکتر فاطمه زارعان، رییس روابط عمومی	•
دکتر جعفری فرمانده ،پایگاه مقاومت بسیج	•
و 	• عقیدتی  آموزش  ،مسئول  فاضل  والمسلمین  حجت االسالم 

فرهنگی سازمان دامپزشکی کشور
لیال استیری به نمایندگی از خواهران مجموعه سازمان دامپزشکی 	•

کشور

غیرمجاز  آزمایشگاه های  با  قانونی  برخورد 
مداخله کننده در گاوداری ها 

آزمایشگاههای  کرد  اعالم  کشور  دامپزشکی  سازمان 
دامپزشکی و آزمایشگاه های  همکار  سازمان  به  عنوان  
آزمایشگاه  مجاز  تلقی می گردند، لذا نتایج آزمایشات سایر 
گاوداری ها  استفاده  و  نیست  استناد  قابل  ها  آزمایشگاه 
همچنین  شیری  فرآوردهای  تولیدکننده  وکارخانجات 
غیرمجاز  آزمایشگاههای  از  خوراک  تولید  کارخانجات 
اکیدا ممنوع و مشمول برخورد قانونی و همچنین حذف 

از فهرست واحدهای مجاز صادراتی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این 
اتحادیه ها  به تمام  با صدور اطالعیه ای خطاب  سازمان 
کارخانجات  و  گاوداری های صنعتی/ شیری  و صاحبان 
آزمایشگاه های  از  بهره گیری  کرد:  اعالم  خوراک  تولید 
همکار  و  دامپزشکی  آزمایشگاه های  )فقط  غیرمجاز 
قابل  غیر  و  ممنوع  می شوند(  تلقی   مجاز  دامپزشکی 
استناد است  و ورود به داخل گاوداری ها و کارخانجات 
خوراک برای انجام هر نوع فعالیت غیر بهداشتی به دلیل 
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بهداشتی  پروتکل های  نادیده گرفتن  و  بهداشتی  تهدید 
از جمله عدم توجه به موازین امنیت زیستی امکانپذیر 
آنها  با  مداخله،  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  نیست 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
تولیدکننده  کارخانجات  صاحبان  اطالعیه  این  در 
فرآوردهای شیری و تولید خوراک هم مکلف به استفاده 
از آزمایشگاه های دامپزشکی و همکار دامپزشکی شده 
اند و در صورت عدم رعایت، از فهرست واحدهای مجاز 

صادراتی حذف خواهند شد
کارگروه  ساالنه  نشست  چهارمین  برگزاری 
و  دامپزشکی  زمینه  در  روسیه  و  ایران  مشترک 

حفظ نباتات
بنا به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور 
به نقل از دفتر سازمان های تخصصی و امور بین الملل 
و  بهداشتی  معاونت  نقیبی  بهمن  دکتر  سازمان،  این 
پیشگیری سازمان و دکتر آرتیم دائوشف دستیار رئیس 
سرویس فدرال دامپزشکی و بهداشت گیاهی فدراسیون 
و  ایران  مشترک  کارگروه  ساالنه  نشست  در  روسیه 
صورت  به  نباتات  حفظ  و  دامپزشکی  زمینه  در  روسیه 

ویدئویی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
از  رضایت  ابراز  ضمن  روسی  طرف  گزارش،  بنابراین 
اجرای مفاد توافقات انجام شده در سومین نشست ساالنه 
برگزار  کارگروه مشترک در سال گذشته که در تهران 
شد، اعالم کرد امیدوار است همکاری های بسیار خوب 
همچون  دامپزشکی  زمینه  در  کشور  دو  بین  مشترک 

گذشته به صورت مداوم و موثر ادامه داشته باشد.
در این نشست، در خصوص تشکیل کارگروه تخصصی 
دامی  فرامرزی  بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
و  آبزیان  و  لبنیات  صادرات  روند  در  موجود  مسائل  و 
همچنین سایر فرآورده های دامی و برگزاری دوره های 
تخصصی آزمایشگاهی و تشخیص بیماری ها به بحث 

و تبادل نظر شد.
همچنین در این نشست دکتر رحمان میرزایی مدیر کل 
دفتر سازمان های تخصصی و امور بین الملل، دکتر عطیه 
دباغیان معاون مدیرکل دفتر سازمان های تخصصی و 
مهندس  و  کارگروه  اعضای  عنوان  به  الملل  بین  امور 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مرکز  نماینده  صالحی 

وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.
چهارمین نشست ساالنه کارگروه مشترک ایران و روسیه 
در زمینه دامپزشکی و حفظ نباتات به صورت ویدئویی با 
سرویس فدرال دامپزشکی و بهداشت گیاهی فدراسیون 

روسیه در مورخ 6 آبان 99 برگزار گردید.
پرندگان H5N8 در  حاد  فوق  آنفلوانزای  رخداد 

یك فارم مرغ گوشتی در ژاپن
رخداد  از  گزارشی  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان H5N8 در یک فارم مرغ 
گوشتی در ژاپن و اقدامات انجام شده و هشدارهای الزم 

در این خصوص خبر داد.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر علی صفر ماکنعلی رئیس این سازمان اعالم کرد: 
آبان  با 14  میالدی مصادف  نوامبر 2020   4 مورخ  در 
ماه سال جاری، اداره محلی دامپزشکی واقع در استان 
گوشتی  مرغ  فارم  یک  از  ژاپن  کشور  در  واقع  کاگاوا 
تلف  پرندگان  تعداد  افزایش  مورد  در  گزارشی  خانگی 

شده دریافت کرد.
وی با بیان اینکه نمونه های استاندارد اخذ و به آزمایشگاه 
دام  بهداشتی  خدمات  )مرکز  محلی  دامپزشکی  اداره 
Seibu؛ (LHSC ارسال شدند و نمونه های جمع آوری 
شده از پرندگان مرده از نظر کیت های جذب آنتی ژن 
از نظر ویروس آنفلوانزا A مثبت بودند گفت: این اداره 
 RT-آزمایش هایLHSC محلی دامپزشکی در 5 نوامبر

 PCRو RRT-PCR را انجام داد و تایید کرد که نوع 
 H5است.

 ، ماه(  آبان   16( نوامبر   6 در  اینکه  بیان  با  ماکنعلی 
انستیتوی ملی بهداشت حیوانات (NIAH) آزمایش های 
ویروس  آن  عامل  که  کرد  تأیید  و  انجام  را  تکمیلی 
پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانرای  نوع  از  و   H5N8است 
است تاکید کرد: معدوم سازی همه پرندگان حساس در 
فارم آلوده در حال اجراست و محدودیت های جابجایی 
و حمل و نقل به ترتیب در شعاع 3 کیلومتری و 10-3 
کیلومتری مزرعه فارم آلوده برای مزارع اعمال می شود. 
اینکه مقامات  بیان  با  رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
محلی در غرب ژاپن پس از تأیید شیوع آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان برای نخستین بار پس از نزدیک به 3 سال 
در این کشور، روز پنجشنبه اقدام به کشتار حدود 330 
هزار قطعه مرغ کردند گفت: دولت محلی استان کاگاوا 
به مزارع مرغداری در شعاع 3 کیلومتری محل آلوده در 
میتوویو دستور داد که مرغ و تخم مرغ را جابجا نکنند و 
در حال بررسی همه جانبه برای مشخص کردن منشاء 
آلودگی و این نکته هستند که آیا آلودگی در مکان های 

دیگر رخ داده است یا خیر؟
در  مزارع  از  و تخم مرغ  پرندگان  انتقال  به گفته وی، 
شعاع 10 کیلومتری خارج از منطقه ممنوع گردیده و در 
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فارم آلوده در روز چهارشنبه در مجموع طی یک دوره 
چهار روزه تعداد 3800 مرغ تلف شده اند.

این  اینکه  بیان  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
 115 در  را  مرغ  قطعه  میلیون   4.62 حدود  اقدامات 
دهد،  می  پوشش  کیلومتری   10 شعاع  در  مزارع 
صبح  تا  استانی  دولت  گفته  طبق  البته  کرد:  تصریح 
روز پنجشنبه گزارشی از تلفات دسته جمعی طیور در 
این منطقه گزارش نشده است، اما نیروی زمینی ارتش 
به درخواست دولت محلی به این عملیات پیوسته اند. 
برای  را  خود  سراسری  هشدار  زیست  محیط  وزارت 
پرندگان وحشی به باالترین سطح در سه سطح افزایش 
داد. این هشدار هفته گذشته به دنبال شیوع آنفلوانزای 

مرغی در کره جنوبی به سطح دو افزایش یافت.
ماکنعلی در پایان اینگونه نتیجه گیری کرد که احتمال 
به  نسبت   65 1به  گوشتی حدود  مرغ  مزارع  درگیری 
ویروس  این  که  آنجا  از  و  است  تخمگذار  مرغ  مزارع 
لذا  دارد؛  را  گوشتی  مرغ  فارم  های  درگیری  امکان 
در  فعال  غیر  پایش  و  رصد  سیستم  است  ضروری 

مرغداری های گوشتی به دقت مد نظر قرار گیرد. 
و  برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
کشور  دامپزشکی  مطالبات  و  صحبت  پای  بودجه 

نشست
رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان نظام دامپزشکی با معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار 
و مشکالت این سازمانها و کارکنان و اعضای آنها را 

مطرح کرده و پیرامون آن گفت وگو کردند.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر  که  سازمان  این  رئیس  ماکنعلی  علی صفر  دکتر 
نیز  کشور  دامپزشکی  نظام  سازمان  رئیس  صفری 
را  وی  دامپزشکی  بخش  غیردولتی  بازوی  عنوان  به 
همراهی می  کرد؛ جهت انعکاس پاره ای مسائل مهم 
با کارکنان این سازمان و همچنین  بویژه امور مرتبط 
اعضای نظام دامپزشکی، با دکتر نوبخت معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند.
معاون  از  تشکر  ضمن  ماکنعلی  دیدار  این  در 
رئیس جمهوری جهت اختصاص فرصتی جهت شنیدن 
عنوان  به  کشور  دامپزشکی  دست اندرکاران  مسائل 
تولیدکنندگان  سرمایه  و  عمومی  بهداشت  حافظان 
اقدامات  از  مختصری  بیان  ضمن  دامی؛  فراورده های 
بویژه  اخیر  چندسال  در  دامپزشکی  سازمان  شاخص 
کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان .لکه سفید 
های  برنامه  اجرای  دامی،  بیماریهای  سایر  و  میگو 

فراورده  بهداشتی  کیفیت  ارتقای  سالمونال،  کاهش 
های خام دامی،تولید بذر واکسن، درخواستهای سازمان 
را مطرح و خواستار  بودجه کشور  برنامه و  از سازمان 
این درخواست ها  پیگیری  در  نوبخت  مساعدت دکتر 

شد.
دامپزشکی  سازمان  کارکنان  نمودن  استثنا  درخواست 
کشور از تبصره 1ماده 12 ضوابط اجرایی بودجه و فراهم 
آوردن امکان پرداخت ماموریت داخل شهرستانی اولین 
با اشاره  موضوع مطروحه رئیس سازمان بود ماکنعلی 
از  پیشـگیري  عملیات  اجراي  در  سازمان  وظایف  به 
بیماري هاي دامی و اعمال نظارت بهـداشتی و قرنطینه 
این سازمان در اقصـی نقاط  اي اکیپ هـاي عملیاتی 
کوچ  مسـیرهاي  و  روسـتاها  در  بخصوص  کشور 
از  خارج  در  غالبا  که  دام  نگهداري  مراکز  و  عشایر 
آنجا که پرداخت  از  شهرها واقع شده اند اظهارکرد: » 
مأموریت این پرسنل به استناد ماده 12 ضوابط اجرایی 
بودجه با محدودیت روبرو است؛ لذا خواهشـمند است 
وزارت  کارمندان  که  ماده  این   2 تبصره  به  استناد  با 
از قید  آنها  راه و شـهرسازي به دلیل ماهیت خدمتی 
خارج از حوزه شهرستان محل خدمت از تبصـره 1 این 
ماده مسـتثنی هستند؛ با اصالح این ضوابط، کارکنان 
سازمان دامپزشکی کشور نیز به مانند کارمندان وزارت 
راه و شهرسازي از تبصره )1 ( این ماده مستثنی گردند.
احکام  در  درآمدها  با  متناسب  تسری  ضرایب  درج 
مطرح  موارد  دیگر  از  سازمان  این  کارکنان  کارگزینی 
رئیس  که  بود  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  شده 
سازمان  درآمدي  ردیف هاي  به  استناد  با  سازمان 
دامپزشکی کشور که هرساله با هدف پوشش بخشی از 
خدمات و حتی حقوق رسـنلی در بودجه سنواتی پیش 
بینی می گردد اظهار کرد: »از آنجا که درسال هاي اخیر 
تمام سعی خود  امکانات موجود  بسیج  با  این سازمان 
است؛  داده  انجام  فوق  درآمدهاي  تحقق  و  اخذ  در  را 
و  برنامه  سازمان  رئیس  اخیر  موافقت  از  تشکر  ضمن 
بودجه با درج این فوق العاده در احکام کارکنان سازمان 
زندان ها، خواستار درج این ضرایب متناسب با درآمدها 

در احکام کارگزینی کارکنان این سازمان نیز شد«.
وی همچنین خواستار مساعدت رئیس سازمان برنامه 
واریزي  درآمدهاي  برگشت  خصوص  در  بودجه  و 
بخصوص  واریزي  سقـف  حداکثر  تا  سازمان  این 
خـدمات   )730000-66 درآمـدي  ردیف هـاي  در 
بهـداشتی و درمـانی موضوع ماده 14 قانون سازمان 
دامپزشـکی کشور( و ردیف درآمدي 65 - 730000( 
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بودجه  درالیحه   ) شـرعی  ذبـح  و  صـید  بر  نظـارت 
سال1400 خورشیدی شد.

درخواست سقف اعتبار ردیف هزینه اي با عنوان »خرید 
واکسن و واکسیناسیون نکته مهم دیگری بود که دکتر 
ماکنعلی آن را در حضور معاون رئیس جمهوری مطرح 

کرد.
التفاوت قیمت خرید ساختمان ستاد  اعتبار مابه  تأمین 
از  دیگر  یکی  کشور،  دامپزشکی  سازمان  مرکزي 

موضوعاتی بود که دکتر ماکنعلی مطرح کرد.
وی در این رابطه با بیان اینکه ساختمان کنونی ستاد 
مرکزي سازمان دامپزشکی کشور به دلیل قدمت بیش 
از نیم قرن و مستهلک بودن ساختمان، با مشـکالتی 
اسـتقرار  جهت  اداري  فضاي  شدیـد  کمبود  جمله  از 
همکاران و مراجعه کننـدگان به سازمان مواجه است. 
جهت  بودجه  و  برنامه  سازمان  مساعدت  خواستار 
جایگزینی ساختمان فعلی با یک ساختمان مناسب شد، 
دامپزشکی  سازمان  رئیس  خواستهای  در  ارائه  از  پس 
اقدامات مجموعه  از  کشور، دکتر نوبخت ضمن تقدیر 
پیگیری  جهت  الزم  ،دستورات  کشور  دامپزشکی 

درخواست های ارائه شده را صادر نمود.
رییس  صفری  دکتر  دیدار  این  در  است  ذکر  به  الزم 
از  برخی  به  نیز  کشور  دامپزشکی  نظام  سازمان 
و  اشاره  سازمان  این  اعضای  موضوعات  و  مشکالت 
درخواست های مرتبط با سازمان نظام دامپزشکی کشور 

را ارائه کرد.
حاد  فوق  آنفلوآنزای  واکسن  بذر  از  رونمایی 
بزرگ  دستاورد  H5 ؛  ژن  آنتی  و  پرندگان 

دامپزشکی برای امنیت غذایی

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، 
با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
دامپزشکی  سازمان  رئیس  کشاورزی،  جهاد  وزیر 
روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان  رئیس  و  کشور 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  محل  در  ایران 
جمهوری؛ بذر واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
و همچنین آنتی ژن H5 تولید شده رونمایی شد تا 
دامپزشکی کشور یک گام بلند در خوداتکایی کشور 
به یکی از مهمترین نیازهای جامعه مرغداران ایران 

بردارد.
علمی  معاون  دکتر سورنا ستاری  گزارش،  بنابراین 
ابراز  با  آیین  این  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
سازمان  در  داده  رخ  تحوالت  از  آشکار  خشنودی 
صفر  علی  دکتر  حضور  از  پس  کشور  دامپزشکی 
این  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  ماکنعلی 
مجموعه گفت: رونمایی از این بذر و همچنین آنتی 
ژن از آنجا حائز اهمیت است که برای نخستین بار 
است که در کشور ما واکسن بومی تولید خواهد شد 
واکسنهای  که  شود  می  تر  ارزشمند  زمانی  این  و 
وارداتی به طور قطع به دلیل تفاوت با شرایط زیست 
واکسن  تولید  مشابه  تاثیرگذاری  کشورمان  بوم 

تاثیرگذاری بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم، 15 واکسن 
دام، طیور و آبزیان را در بخش خصوصی به تولید 
انبوه خواهیم رساند و با حضور ریاست جمهوری و 
شد؛  خواهد  رونمایی  آنها  از  کشاورزی  جهاد  وزیر 
را  پرندگان  حاد  فوق  آنفوالنزای  واکسن  بذر  تولید 
یک اتفاق استثنایی در کشور دانست و خاطرنشان 
کرد: ما قراردادهای متعددی در این زمینه داریم و 
است  جدیدی  واکسن های  برای  هم  امروز  قرارداد 
ما  و  کرد  خواهیم  تولید  داخل  در  را  آن  بذر  که 
امیدواریم در تمام حوزه های کشاورزی شرکت های 

دانش بنیان توسعه پیدا کنند.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز ضمن تشکر 
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
حمایت های علمی از بخش کشاورزی، اظهار کرد: 
نهاده های کشاورزی در امنیت غذایی بسیار تاثیرگذار 
نهاده ها موثر است،  این  تامین  آنچه در  اما  هستند 
  (SEED)هسته های اولیه تولید، تحت عنوان سید

تولید بذور است.
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برنامه هایی که کشور به آن به  از  افزود: یکی  وی 
شدت نیاز داشت، بذر واکسن آنفوالنزای فوق حاد 
دامپزشکی  سازمان  همکاری  با  که  بود  پرندگان 
و  علمی  معاونت  مالی  و  معنوی  پشتیبانی های  و 
فناوری ریاست جمهوری به آن دست پیدا کرده ایم.
حاد  فوق  آنفوالنزای  اپیدمی  به  اشاره  با  خاوازی 
آنفوالنزا  این  کرد:  یادآوری   96 سال  در  پرندگان 
میلیون قطعه مرغ شد که  باعث معدوم سازی 26 
کشور  کشاورزی  بخش  برای  بزرگ  فاجعه  یک 
دامپزشکی  بهداشتی سازمان  برنامه های  با  اما  بود، 
وضعیت کشور به شرایط عادی بازگشت و در حال 
بیماری،  این  با  گرفتاری 23 کشور  با وجود  حاضر 
نحوی  به  جاری  در سال  بهداشتی  مسائل  طراحی 
بود که میزان تلفات این بیماری در کشور ما به 30 

هزار قطعه هم نمی رسد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال های گذشته، 
واکسن،  بذر  دریافت  برای  دامپزشکی  سازمان 
مکاتبات بسیاری با کشورهای دیگر داشت اما این 
بذر در اختیار ما قرار نمی گرفت، به همین دلیل از 
تمام کسانی که برای تولید بذر واکسن آنفوالنزای 
می کنم  تشکر  کرده اند،  تالش  پرندگان  حاد  فوق 
تولید  دامپزشکی  سازمان  کمک  با  که  امیدوارم  و 
این واکسن از سیستم دولتی خارج شده و در اختیار 

بخش خصوصی قرار گیرد.
وی در رابطه با نیاز کشور به واردات واکسن دام و 
طیور گفت: در بخش دام 6 واکسن و در بخش طیور 
18 واکسن وارداتی است که نیاز داریم تولید آن در 

کشور انجام شود.
دامپزشکی  سازمان  رئیس  ماکنعلی  علی صفر  دکتر 
از سال 84 که  اظهار کرد:  آیین  این  نیز در  کشور 
بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان وارد کشور شد 
تا سال 99، بحران های متنوعی برای بخش طیور 
میلیون   60 از  بیش  این سال ها  و طی  ایجاد شده 
خسارت  که  شده اند  معدوم  کشور  در  پرنده  قطعه 

باالیی برای صنعت کشور محسوب می شود.
وی در رابطه با شیوع آنفوالنزای فوق حاد پرندگان 
در کشورهای مختلف گفت: در حال حاضر 23 کشور 
دنیا با آنفوالنزای فوق حاد پرندگان درگیر هستند، 
اما از آنجا که ایران در تولید مرغ و تخم مرغ رتبه 

این صنعت به خوبی حفاظت و  از  باید  دار است و 
حمایت کنیم.

به  اشاره  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
تخصصی نبودن آنتی ژن های وارداتی استفاده شده 
بیان  پرندگان  فوق حاد  آنفوالنزای  برای تشخیص 
تخصصی  درصد   100 وارداتی  ژن های  آنتی  کرد: 
نبودند و توان رصد و پایش ما، تنها 10 هزار تست 
در سال بود و امروز با تولید این آنتی ژن اختصاصی 
حاصل از ویروس های در گردش ایرانی، توان این 
را داریم که رصد و پایش را به 300 هزار تست در 

سال ارتقا دهیم.
وی افزود: همچنین 300 هزار یورو به دلیل وابستگی 
به آنتی ژن های غیر اختصاصی هزینه می شد که در 
و  تکنولوژی  این  واکسن  بذر  تولید  با  حاضر  حال 
دانش را داریم که با بیماری های استراتژیک مانند 
تب برفکی مقابله و تمام این واکسن ها را در داخل 

تولید کنیم.
و  علمی  معاونت  همکاری  با  داد:  نوید  ماکنعلی 
فناوری ریاست جمهوری، نه تنها واکسن های طیور 
را تولید خواهیم کرد بلکه به کشورهای همسایه هم 

صادرات خواهیم داشت.
تولید  به  اشاره  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
واکسن آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در دو شرکت 
دانش بنیان داخلی گفت: تا دو ماه آینده این تولید 
به صورت صنعتی انجام خواهد شد و تا سال 1401 
صادرات این واکسن را تا 100 میلیون دز خواهیم 

داشت.
دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این 
مراسم با اشاره به تفاهمنامه  منعقد شده بین سازمان 
دامپزشکی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از تولید بذر واکسن در شرکت های دانش 
بنیان خبر داد و گفت: در کنار این دانش فنی، باید 
ترکیب  با هم  و  گرفته  دیگر هم شکل  دانش های 

شود تا به تولید واکسن بیانجامد.
درمان  و  تشخیص  معاون  خداویردی  خالد  دکتر 
مسئوالن  جمله  از  نیز  کشور  دامپزشکی  سازمان 
سازمان دامپزشکی کشور بود که به تشریح بخشی 
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دستاورد  این  تحقق  جهت  شده  انجام  اقدامات  از 
کشور  دامپزشکی  سازمان  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
کشور  سطح  در  را  آزمایشگاه ها  از  عظیمی  شبکه 
این  از  آزمایشگاه می شود که  دارد که شامل 375 

میزان، 254 آزمایشگاه به صورت خصوصی است.
وی افزود: در حال حاضر 4 هزار کارشناس دولتی 
و 960 نفر کارشناس غیردولتی در این آزمایشگاه ها 

مشغول به کار هستند.
تقدیر معاون رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی 
از ماکنعلی و معاونان و همکاران مرکز تشخیص در 
پایان آیین رونمایی از بذر واکسن آنفلوآنزای فوق 
سورنا  ویروس H5دکتر  ژن  آنتی  و  پرندگان  حاد 
رئیس جمهوری و  فناوری  و  ستاری معاون علمی 
لوح  ارائه  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  خاوازی  کاظم 
سازمان  رئیس  ماکنعلی  صفر  علی  دکتر  از  تقدیر 
دامپزشکی کشور تقدیر کردند و در تقدیری جداگانه 
وزیر جهاد کشاورزی نیز از دکتر خداویردی، مهندس 
مومنی، دکتر حبیبی و مهندس رضایی نژاد به ترتیب 
به عنوان معاون تشخیص و مدیریت درمان؛ معاون 
توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور، 
رئیس مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاه های مرجع 
و مطالعات کاربردی و مدیرکل امور اداری سازمان 
دامپزشکی کشور در کنار جمعی دیگر از همکاران 
مرکز تشخیص که در مسیر پیشگیری و مقابله با 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تولید این 

بذر واکسن نقش داشته اند، تقدیر کرد.
تقدیرنامه  از  بخشی  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
و  بهداشتی  خدمات  »توسعه  اینکه  بیان  با  اش 
نظارتی دامپزشکی، زمینه ساز حفظ سرمایه دامی، 
و  امنیت  تامین  بیشتر،  سرمایه گذاری  بسترسازی 
عمومی  بهداشت  سطح  ارتقای  و  غذایی  سالمت 
بدون  نیز  مهم  »این  کرده:  تاکید  است«  جامعه 
همت و تالش متخصصی و کارشناسان دامپزشکی 
برای  نامه  تفاهم  امضای  نیست.«  پذیر  امکان 
شرکت های  در  نیاز  مورد  واکسن های  بذر  تولید 
دانش بنیان بنابراین گزارش پیش از رونمایی از بذر 
واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تفاهم نامه ای 

نیز میان معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان 
این  اساس  بر  که  شد  منعقد  کشور  دامپزشکی 
و دکتر علی  قانعی  امضای دکتر  به  تفاهم نامه که 
صفر ماکنعلی رسید؛ با حمایت مالی معاونت علمی 
بنیان  دانش  شرکت های  در  واکسن ها  بذر  تولید 
اجرایی  بازوی  شرکت ها  این  و  می گیرد  صورت 

کارخانه های تولید واکسن می شوند.
کشور  دامپزشکی  سازمان   1 شماره  اطالعیه 
حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  رخداد  در خصوص 

پرندگان 
تعداد 3 کانون بیماری در حیات وحش استان های 
مرکزی، اردبیل و مازندران شناسایی و اقدامات مرتبط 

با مهار و مختومه کردن آنها در جریان است.
به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، بر 
اساس عملیات انجام گرفته رصد و پایش برنامه ملی 
کنترل، پیشگیری بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، 
تعداد 3 کانون بیماری در استان های مرکزی، اردبیل و 
مازندران شناسایی و اقدامات مرتبط با مهار و مختومه 
کردن آنها در جریان است. در همین ارتباط و با هدف 
یا  و  بومی  به طیور  بیماری  انتقال عامل  از  جلوگیری 
واحدهای صنعتی و گسترش آن در کشور، موارد ذیل 

موکداً توصیه می گردد.
متعارف  غیر  تلفات  بروز  گونه  هر  گزارش  - اعالم   
دامپزشکی  ادارات  به  وقت  اسرع  در  بومی  طیور  در 

شهرستان ها و یا خانه های بهداشت
- محصور نمودن محل نگهداری طیور بومی و قطع 

ارتباط با پرندگان آزاد پرواز
- اعالم گزارش هر گونه تلفات غیر متعارف، کاهش 
مصرف دان و آب و کاهش تولید در واحدهای صنعتی 
به  واحد  مدیریت  یا  و  بهداشتی  فنی  مسئول  توسط 

نزدیکترین اداره دامپزشکی
بصورت  بومی  طیور  فروش  و  خرید  ممنوعیت   -

دوره گردی
گزارش سازمان  کردن  عملیاتی  اجرای   آغاز 

جهانی بهداشت دام در ایران
سرویس  ارزیابی  اجرایی  کمیته  جلسه  نخستین 
دامپزشکی کشور (PVS) در سازمان دامپزشکی کشور 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور از 
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این  در  بین الملل،  امور  و  تخصصی  سازمان های  دفتر 
و  دفتر  این  همکاران  و  مدیرکل  حضور  با  که  جلسه 
سازمان  معاونت های  تام االختیار  نمایندگان  حضور 
شروع  خصوص  در  گردید،  تشکیل  کشور  دامپزشکی 
سازمان  گزارش  کردن  عملیاتی  روند  اجرایی شدن 

جهانی بهداشت دام بحث و تبادل نظر انجام گرفت.
کشور  عملکرد  ارزیابی  پروژه  گزارش،  بنابراین 
از  نفر   4 توسط   1398 سال  آبان  و  مهر  ماه های  در 
 2 مدت  به  دام  بهداشت  جهانی  سازمان  کارشناسان 

هفته انجام شد.
در این پروژه بین المللی، عالوه بر ستاد مرکزی سازمان 
دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور و همچنین مراکز 
استان   11 بر  بالغ  دامپزشکی،  تحقیقاتی  و  آموزشی 
نتیجه  و  گرفت  قرار  کارشناسی  و  بازدید  مورد  کشور 

ارزیابی به کشور ارسال شد.
بدنه  ارتقای  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  سازمان  این 
دامپزشکی کشور و احساس مسئولیت در این خصوص 
و  بین الملل  امور  دفتر  توسط  را  الزم  برنامه ریزی 
گزارش  شدن  اجرایی  جهت  تخصصی  سازمان های 
ارتقا  راستای  در  دام  بهداشت  جهانی  سازمان  ارسالی 
این  در  داده که  انجام  دامپزشکی کشور،  سطح کیفی 
و  اجرایی  کمیته  هماهنگی  جلسات  برگزاری  میان 
برنامه ریزی جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت 

خود را در دستور کار قرار داده است.
در نخستین جلسه کمیته اجرایی ارزیابی، دکتر رحمان 
میرزایی، مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های 
تخصصی سازمان، ضمن تشکر از حضور اعضا کمیته، 
ارسالی  گزارش  کردن  اجرایی  در  را  دفتر  مشی  خط 
دانسته و ابراز کرد که تحقق این مهم نیاز به همت و 
پیگیری و هماهنگی تمام دفاتر فنی و ستادی سازمان 

دارد.
میرزایی در ادامه به برگزاری مرتب جلسات و مشارکت 
پررنگ همکاران در آن اشاره کرده و گفت: راهکارهای 
معاونین  شورای  تصویت  با  نهایت  در  فنی  و  عملی 

سازمان جهت اجرایی شدن ابالغ خواهد شد.
الزم به ذکر است این سری جلسات در راستای رسیدن 
به یک وحدت رویه در بخش دولتی و خصوصی جهت 
اجرایی شدن توصیه های سازمان بهداشت دام برگزار 

می گردد.
با توجه به آمار ارائه شده در سایت OIE تا کنون 137 
کشور این ارزیابی عملکرد اولیه را انجام داده اند که از 

این میان 66 کشور ارزیابی تکمیلی خود را نیز انجام 
داده اند که ایران جزء 5 کشور خاورمیانه است که این 

ارزیابی تکمیلی را انجام داده است.
وتوزیع  تهیه  مرکز  از  ماکنعلی  دکتر  سرزده  بازدید 

گوشت میدان بهمن

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بازدید سرزده از مرکز 
تهیه وتوزیع گوشت میدان بهمن از وضعیت بهداشتی 
محموله های وارد شده به میدان بهمن و نحوه نظارت 
تنظیم  و  توزیع  بر  ناظر  ارگان های  دامپزشکی و سایر 

بازار بازدید کرد.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
اتفاق  به  سازمان  این  رئیس  ماکنعلی  علی صفر  دکتر 
دکتر سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت 
مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور و مهندس کریم 
اسصتان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  ذوالفقاری 
گوشت  توزیع  و  تهیه  مرکز  از  سرزده  بصورت  تهران 
میدان بهمن بازدید کرد و در جریان وضعیت بهداشتی 
محموله های وارد شده به میدان بهمن و نحوه نظارت 
تنظیم  و  توزیع  بر  ناظر  ارگان های  دامپزشکی و سایر 
وضعیت  همچنین  بازدید  این  گرفت.در  قرار  بازار 
بویژه گوشت مرغ و چگونگی  فرآورده های خام دامی 

تایید تخلیه و توزیع آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
تبیین  کشور  دامپزشکی  سازمان  ارتباطی  سیاست های 

شد

جلسه شورای عالی اطالع رسانی و ارتباطات رسانه ای 
سازمان دامپزشکی کشور با هدف تبیین سیاست های 

اطالع رسانی و ارتباطی برگزار شد.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  روابط عمومی  گزارش  به 
جلسه شورای عالی اطالع رسانی و ارتباطات رسانه ای 
سازمان  معاونان  حضور  با  کشور  دامپزشکی  سازمان 
دامپزشکی کشور و مدیران ارشد مرکز روابط عمومی 
سالن  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  بین الملل  امور  و 

اجتماعات این سازمان برگزار شد.
صاحبنظران  که  جلسه  این  در  گزارش،  بنابراین 
سازمان  کارشناسان  و  مدیران  همچنین  دانشگاهی، 
داشتند  حضور  جهادکشاورزی  وزارت  و  دامپزشکی 
سیاست های  تعیین  پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث  به 
دامپزشکی  سازمان  ای  رسانه  ارتباط  و  اطالع رسانی 
کشور پرداختند و با تاکید بر مدیریت محتوا با رویکرد 
بر  درمان محور(  )بجای  پیشگیرانه  باور  کردن  نهادینه 
اهمیت هوشمندی الزم در زمینه اطالع رسانی در این 

حوزه  مهم و حساس تاکید کردند.
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در این جلسه حاضران با اشاره به اینکه شورای اطالع 
ارتباطات رسانه ای سازمان دامپزشکی کشور  رسانی و 
به منزله یک اتاق فکر برای سازمان دامپزشکی کشور 
است، بر اهمیت تداوم رصد و پایش رسانه ها و محتوای 

فضای مجازی تاکید کردند.
کشور،  ارتباطی  شبکه  تقویت  و  روابط عمومی  جایگاه 
هدفمند  اطالع رسانی  مثبت  اثرات  افکارسنجی،  اثرات 
و  کارشناسی  نقدهای  پذیرش  در  جسارت  هوشمند،  و 
مصلحانه مورد توجه قرار گرفت و از جمله مباحث مورد 

اشاره در این جلسه بود.
اذعان مدیران سازمان دامپزشکی  آنچه مورد  بر اساس 
جهادکشاورزی  روابط عمومی  ارشد  کارشناسان  و  کشور 
همواره  سازمان  این  که  آنجا  از  گرفت؛  قرار  نیز 
عمومی  روابط  مسئولیت  است،  بوده  »برنامه محور« 
مسائل  اهمیت  به  توجه  با  کشور  دامپزشکی  سازمان 
منفی  جوسازی  یا  بحران  بروز  و  اقتصادی  و  بهداشتی 
و شایعه پراکنی مخاطره آمیز ناشران اخبار دروغین بسیار 

خطیر می باشد. 
دکتر  کشاورز،  دکتر  نشست  این  در  گزارش،  بنابراین 
معاونان  از  مومنی  مهندس  و  خداویردی  دکتر  نقیبی، 
رئیس  زارعان  فاطمه  دکتر  کشور؛  دامپزشکی  سازمان 
روابط عمومی این سازمان و مهندس سید شهاب  سید 
محسنی و دکتر حمید شکری خانقاه از مدیران ارشد مرکز 
روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهادکشاورزی و از 

چهره های دانشگاهی نیز حضور داشتند.
همزمان  کشور  دامپزشکی  سازمان  است  ذکر  به  الزم 
با توجه به  با روز خبرنگار سال جاری ) 17 مرداد 99( 
اهمیت اطالع ر سانی شفاف و صادقانه به افکار عمومی 
و همچنین به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاست ها، 
انسجام در برنامه کالن اطالع رسانی سازمان دامپزشکی 
ارتقا فرهنگ صحیح اطالع رسانی، گسترش  با هدف  و 
اطالع رسانی  دامپزشکی،  خدمات  به  جامعه  دسترسی 
در  و  سازمان  عملکرد  و  برنامه ها  سیاست ها،  شفاف 
اجرای برنامه های توسعه اطالع رسانی و ارتباطات رسانه 
با  هم سو  و  هماهنگ  کشور  دامپزشکی  سازمان   ، ای 
و  ارتباطی  جامع  نظام  تحقق  راستای  در  متبوع  وزارت 
اطالع  داخلی  نظام نامه  کشاورزی،  بخش  اطالع رسانی 
رسانی و ارتباطات رسانه ای سازمان دامپزشکی کشور را 

منتشر و رونمایی کرد.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  است  گفتنی 
در همایش سراسری مدیران روابط عمومی های وزارت 
جهاد کشاورزی که اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد 

برتر مجموعه جهاد کشاورزی  به عنوان روابط عمومی 
برگزیده شد.

سازمان  رؤسای  مجازی  نشست  برگزاری 
همسایگان  و  قفقاز  حوزه  کشورهای  دامپزشکی 

جنو	 شرقی اتحادیه اروپا
بر اساس چارچوب کاری مسیر کنترل پیشرونده تب برفکی 
 ( PCP)و کنترل بیماری های فرامرزی در 25 می سال 
2016 در فرانسه سازمانهای دامپزشکی کشورهای منطقه 
قفقاز و همسایه جنوب شرقی اروپا طی بیانیه ای رسمی 
کنترل  خصوص  در  ای  منطقه  گسترده  همکاری  یک 
و پیشگیری بیماری با محوریت) EuFMD کمیسیون 

تب برفکی اتحادیه اروپا( را مورد موافقت قرار دادند.
به  دامپزشکی کشور  سازمان  روابط عمومی  گزارش  به 
نقل از دفتر سازمان های تخصصی و امور بین الملل. این 
سازمان، طی این توافق مقرر گردید کشورها اطالعات 
اختیار  در  را  برفکی  تب  کانون های  و  واکسیناسیون 
آزمایشگاهی،  همکاری  به  نسبت  و  دهند  قرار  یکدیگر 
انجام ارزیابی خطر به ویژه در نقاط مرزی اقدام نمایند.

این جلسه که پنجمین جلسه برگزار شده بین کشورهای 
عراق  گرجستان،  ارمنستان،  آذربایجان،  روسیه،  ایران، 
دامپزشکی  سازمانهای  رؤسای  حضور  با  بود  ترکیه  و 
دستاورهای  از  یکی  شد.  و EuFMD برگزار  کشورها 
برگزاری جلسات سه  امکان  اقدام مشترک،  بیانیه  اخیر 

جانبه بین ایران، ترکیه و پاکستان بوده است.
در ابتدای جلسه آقای بلیک رئیس کمیسیون تب برفکی 
اتحادیه اروپا سخنرانی کرد و در ادامه رؤسای سازمانهای 
دامپزشکی و رابطین  EuFMD کشورها به بیان شرایط 
بیماریهای  خصوص  در  گذشته  های  ماه  در  کشورها 

فرامرزی پرداختند.
کشورهای  بین  آزمایشگاهی  همکاری  جلسه  این  در 
تاکید  مورد  ترکیه  شاپ  و  روسیه  آریا  انستیتو  با  عضو 
قرار گرفتند و امضا پروتکل ارسال نمونه تب برفکی بین 

کشورها مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین مقرر گردید کارگاههای آموزشی در خصوص 
طی  کوبی  مایه  متعاقب  مانیتورینگ  و  خطر  ارزیابی 
ماههای آینده توسط کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا 

برگزار شود.
از دیگر مسائل مورد توافق ایجاد یک گروه مشاوره ای 
کارشناسان  حضور  با  برفکی  تب  واکسن  خصوص  در 
سازمانهای  نمایندگان  و  بین المللی  و  منطقه  برجسته 
ایجاد  آینده این گروه  دامپزشکی بود که طی ماه های 
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خواهد شد.
اطالعیه شماره 2 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص 

رخداد بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  بیماری  جدید  کانون  یک 
در  مالرد(  شهرستان   ( تهران  استان  در  پرندگان 
یک واحد غیرمجاز نگاهداری بوقلمون شناسایی شد که 
اقدامات الزم در ارتباط با مهار و مختومه کردن آن در 

جریان است.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  کانون  شناسایی  متعاقب 
استان های  در  مهاجر  وحش  پرندگان  در  پرندگان 
می رساند  استحضار  به  مازندران،  و  اردبیل  مرکزی، 
برنامه  پایش  و  رصد  گرفته  انجام  عملیات  اساس  بر 
ملی کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، یک 
کانون جدید بیماری در استان تهران، شهرستان مالرد، 
مجاز  غیر  یکواحد  در  سید(  )قلعه  اسفندآباد  روستای 
نیز شناسایی  تعداد 600 قطعه  به  بوقلمون  نگاهداری 
که اقدامات الزم در ارتباط با مهار و مختومه کردن آن 

در جریان است.
در همین ارتباط و با هدف جلوگیری از شیوع بیماری 
در کشور ضمن تاکید مجدد بر توصیه های اعالم شده 
در اطالعیه شماره 1، اعالم می دارد تاکنون مورد جدید 
دیگری از بیماری در پرندگان حیات وحش، طیور بومی 
و نیز واحدهای صنعتی کشور شناسایی نگردیده است.
تب  بیماری  رخدادهای  توجه  قابل  کاهش 
با  مقایسه  در  پاییز 99  در  در کشور  برفکی 

مدت مشابه در سال های 98 و 97
از 4 میلیون و 600 هزار راس  با واکسیناسیون بیش 
دام سنگین و بیش از 22 میلیون و 500 هزار راس دام 
سبک از ابتدای سال جاری تاکنون، کانون های بیماری 
تب برفکی در کشور در پاییز امسال در مقایسه با مدت 
مشابه در سال های 98 و 97 کاهش قابل توجه یافته 

است.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیشگیری  و  بهداشتی  معاون  نقیبی،  بهمن  دکتر سید 
با وجود تمام محدودیت های  این سازمان اعالم کرد: 
واکسیناسیون  جمله  از  اقدامات الزم  انجام  با  موجود، 
و  سنگین  دام  راس  هزار   600 و  میلیون   4 از  بیش 
از  سبک  دام  راس  هزار   500 و  میلیون   22 از  بیش 
ابتدای سال جاری تا کنون، شاهد کاهش قابل توجه 
کانون های بیماری تب برفکی در کشور در پاییز امسال 
در مقایسه با مدت مشابه در سال های 98 و 97 هستیم.

وی افزود: از ابتدای فصل پاییز تا کنون در کشور 80 
برفکی در دام سنگین و 17  بیماری تب  مورد رخداد 
مورد رخداد بیماری در دام سبک گزارش گردیده و این 
در حالی است که رخدادهای ثبت شده در مدت مشابه 
در سال های 98 و 97 به ترتیب 159 و 140 در دام 

سنگین و 24 و 35 مورد در دام سبک بوده است.
نقیبی همچنین اعالم کرد: با توجه به اینکه وضعیت 
گردش ویروس عامل بیماری تب برفکی در کشور به 
صورت مستمر رصد می شود، اخیرا و به صورت بسیار 
محدود از چند واحد اپیدیمیولوژیک در 4 استان مواردی 
   A05که از سویه های FAR 11 از تحت سویه جدید
است، جداسازی گردیده و اطالع رسانی به ادارات کل 
دامپزشکی استان ها جهت آمادگی الزم و تقویت ایمنی 
دام ها از طریق توصیه به واکسیناسیون توسط دامداران 

صورت پذیرفت.
این مقام مسئول در پایان از تمامی دامداران واحدهای 
صنعتی و روستایی خواست تا با توجه به ارزش بسیار 
باالی دام و قیمت ناچیز واکسن در مقابل آن، نسبت به 
انجام واکسیناسیون به موقع اقدام و شرایط بهداشتی 
و  واحدها  با  ارتباط  در  را  زیستی  ایمنی  اقدامات  و 

محل های نگهداری دام ارتقاء بخشند.
قدردانی رئیس جمهوری از اقدامات انجام شده 

برای مهار بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

رئیس جمهوری از اقدامات انجام شده برای مهار 
آنفلوانزای  بیماری  رخدادهای  کردن  مختومه  و 

فوق حاد پرندگان قدردانی کرد.

جهاد  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
و  دفتر  رئیس  واعظی  محمود  کشاورزی، 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه ای به 
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، اعالم کرد: 
»گزارش اقدامات انجام گرفته برای کنترل، مهار 
آنفلوانزای  بیماری  رخدادهای  کردن  مختومه  و 
فوق حاد پرندگان« به استحضار ریاست محترم 
اقدامات  »از  فرمودند:  نوشت  پی  رسید،  جمهور 

انجام شده تشکر می شود. 
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سازمان  هماهنگی  شورای  جلسه  اولین  تشکیل 
دامپزشکی  نظام  سازمان  و  کشور  دامپزشکی 

کشور

دامپزشکی  سازمان  هماهنگی  شورای  نشست  نخستین 
و  روسا  با حضور  دامپزشکی کشور  نظام  سازمان  و  کشور 
معاونان دو سازمان در سالن جلسات سازمان دامپزشکی 

کشور برگزار شد.
کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
نخستین نشست شورای هماهنگی سازمان دامپزشکی 
کشور و سازمان نظام دامپزشکی کشور با حضور دکتر 
علی صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور و 
دکتر محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی 
جمهوری اسالمی ایران به اتفاق معاونان هر دو سازمان 
در سالن جلسات سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

تبادل  و  بحث  از  پس  جلسه  این  در  گزارش،  بنابراین 
نظر طرفین در خصوص مسائل روز دامپزشکی کشور، 
هدف  با  بیشتر  هماهنگی  و  تعامل  جهت  توافقاتی 
دستیابی به حقوق ذی نفعان دامپزشکی کشور حاصل 
به صورت  جلسات  این  برگزاری  آنها  جمله  از  که  شد 

ماهانه است.
تا  شد  مقرر  نشست  این  پایان  در  گزارش،  این  برپایه 
یک کارگروه مشترک کاری با حضور معاونان و مدیران 
ذی ربط هر دو سازمان تشکیل شود که جلسات آن در 
یکبار  هفته  دو  هر  به صورت  و  سازمان  دو  هر  محل 
دو  هر  تا  گردید  مقرر  شد.همچنین  خواهد  برگزار 
سازمان موضوعات قابل طرح در این کارگروه مشترک 
را به دبیرخانه شورا ارسال کنند تا در جلسات کارگروه 
مطرح گردد و مصوبات این کارگروه نیز پس از تایید در 

شورای هماهنگی از طریق دو سازمان ابالغ شود.
نیز  دیگری  توافق  هماهنگی  نشست  این  در  البته  و 
حاصل شد و آن اینکه یک کمیته مشترک سیاستگذاری 
و برنامه ریزی دوره های نو آموزی و بازآموزی )دوره های 

مهارتی( تشکیل گردد.
کشور دامپزشکی  سازمان   3 شماره   اطالعیه 
حاد فوق  آنفلوانزای  بیماری  رخداد  خصوص   در 

پرندگان
تهران، شهرستان استان  در  بیماری  کانون جدید   یک 
تعداد به  باغ  خانه  یکواحد  در  جعفریه  شهرک   مالرد، 
 10 قطعه طیور بومی شناسایی که بالفاصله نسبت به

.معدوم سازی و دفن بهداشتی الشه ها اقدام گردید
کشور، دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش   به 
 براساس عملیات انجام گرفته رصد و پایش برنامه ملی
 کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، یک کانون
 جدید بیماری در استان تهران، شهرستان مالرد، شهرک
 جعفریه در یک واحد خانه باغ به تعداد 10 قطعه طیور
و معدوم سازی  به  نسبت  بالفاصله   بومی شناسایی که 

 «.دفن بهداشتی الشه ها اقدام گردید

هدف با  و  ارتباط  همین  در  اطالعیه  این  اساس   بر 
 جلوگیری از شیوع بیماری در کشور از تمامی هموطنان
طیور نمودن  محصور  ضمن  است  شده  تقاضا   محترم 
با پرندگان آزاد پرواز، نسبت ارتباط آنان   بومی و قطع 
خودداری و  آنها  نگاهداری  جایگاه  ضدعفونی   به 
و نموده  اقدام  دوره گرد  فروشندگان  از  طیور  خرید   از 
 هرگونه تلفات غیرمتعارف طیور را به نزدیک ترین مراکز
دامپزشکی و یا خانه های بهداشت اطالع رسانی نمایند.
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انتصابات 
دکتــر ماکنعلــی عضــو کمیتــه کشــوری مهــار 

ــد ــت میکروبی ش مقاوم
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی طــی 
احکامــی اعضــای کمیتــه کشــوری مهــار مقاومــت 
میکروبــی را بــا توجــه بــه اهمیــت پدیــده مقاومت 
میکروبــی در حــوزه ســامت و نگرانــی روزافــزون 
جامعــه جهانــی بابــت تهدیــد ایــن موضــوع، 

منصــوب کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور از وزارت بهداشــت، دکتــر ســعید نمکــی در 
ایــن احــکام نوشــت: »بــا توجــه بــه اهمیــت پدیده 
ــی  ــوزه ســامت و نگران ــی در ح ــت میکروب مقاوم
ــد مهمــی  ــت تهدی ــی باب ــزون جامعــه جهان روز اف
کــه از ایــن طریــق متوجــه یکایــک افــراد اجتمــاع 
می گــردد و بــا در نظــر گرفتــن ســوابق و تجربیــات 
ــه  ــوان عضــو کمیت ــه عن ــیله ب ــن وس ــی، بدی علم
کشــوری مهــار مقاومــت میکروبــی منصــوب 
ــری از تجــارب  ــا بهره گی ــد اســت ب می شــوید. امی
ــک پارچــه  ــرد ی ــر اســاس رویک علمــی خــود و ب
بــه ســامت (One Health) در پیشــبرد اهــداف 
ــی  ــی و بین الملل ــم مل ــتی مه ــه بهداش ــن برنام ای

ســربلند باشــید«.
الزم بــه ذکــر اســت بر اســاس ایــن احــکام، »دکتر 
ســازمان  کل  رییــس  ظفرقنــدی«  محمدرضــا 
ــر  ــر علی صف ــام »دکت ــار ن ــکی، در کن ــام پزش نظ
ماکنعلــی« رییس ســازمان دامپزشــکی کشــورمان، 
»دکتــر علی رضا رییســی« معــاون بهداشــت وزارت 
بهداشــت، »دکتــر قاســم جان بابایــی« معــاون 
ــا  ــد رض ــر محم ــت، »دکت ــان وزارت بهداش درم
ــر  ــذا و دارو، »دکت ــازمان غ ــس س ــاز« ریی شانه س
ــاون آموزشــی وزارت  ــر حقدوســت« مع ــی اکب عل
ــتاری  ــاون پرس ــی« مع ــم حضرت ــت، »مری بهداش
ــا«  ــدی گوی ــد مه ــر محم ــت، »دکت وزارت بهداش
رییــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت 
بهداشــت، »احمــد جنیــدی جعفــری« رییس مرکز 
ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت، »ســیامک 
میراب ســمیعی« رییس آزمایشــگاه جامع ســامت 
وزارت بهداشــت، »مرجــان رهنمــای فرزامــی« 
رییــس آزمایشــگاه مرجــع ســامت، »محمــد 
رهبــر« رییــس آزمایشــگاه میکــروب شناســی 
ــاور  ــان« مش ــامت، »طالبی ــع س ــگاه مرج آزمایش

اجرایــی معاونــت درمــان، »رضــا گل پیــرا« رییــس 
ــات  ــی خدم ــتانی و تعال ــت بیمارس ــز مدیری مرک
بالینــی، »حبیــب اهلل ملک  پــور« سرپرســت مرکــز 
ــاز  ــان، »مهرن ــور درم ــی ام ــارت و اعتباربخش نظ
ــش  ــارت و پای ــر نظ ــرکل دفت ــش« مدی خیراندی
ــذا و  ــازمان غ ــامت س ــای س ــرف فرآورده ه مص
دارو، »مینــو محــرز« رییــس مرکــز تحقیقــات ایدز 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، »طلعــت مختاری 
آزاد« عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــات علمــی  ــی« عضــو هی ــران، »مســعود مردان ته
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، »مجیــد 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــو هی ــاری« عض مخت
پزشــکی شــهید بهشــتی، »شــیرین افهمــی« عضــو 
ــران و  ــوم پزشــکی ته ــی دانشــگاه عل ــات علم هی
»علــی مجیــد پــور« عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ایــران نیــز بــه عنــوان اعضــای ایــن 

کمیتــه منصــوب شــده انــد.
ــی  ــی محتوای ــته تخصص ــس هس ــاب رئی انتص

ــکی دامپزش
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان تحقیقــات، آموزش 
و ترویــج جهــاد کشــاورزی، دکتــر وحیــد کشــاورز 
ــه ســمت رئیــس هســته تخصصــی محتوایــی  را ب

دامپزشــکی منصــوب کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــر  ــاون وزی ــازرگان مع ــز ب ــر کامبی ــور، دکت کش
ــج  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــس س و رئی
جهــاد کشــاورزی بــا صــدور حکمــی دکتــر وحیــد 
کشــاورز مدیــرکل حــوزه ریاســت، حقوقــی و 
ارزیابــی ســازمان دامپزشــکی کشــور را بــه ســمت 
»رئیــس هســته تخصصــی محتوایــی دامپزشــکی« 

ــرد. ــق ک ــرای وی آرزوی توفی ــوب و ب منص
ــته  ــم نوش ــن حک ــل صــدور ای ــن دلی وی در تبیی
اســت ایــن انتصــاب »بــا توجــه بــه اهمیــت تدوین 
ــد  ــب در تولی ــی مناس ــی و تخصص ــوای فن محت
ســاختارهای گوناگــون برنامه هــای رادیویــی و 
ــن  ــانی از آخری ــاع رس ــدف اط ــا ه ــی ب تلویزیون
و  فنــی  دانــش  انتقــال  آمــوزش  دســتاوردها، 
ــان  ــه مخاطب ــاورزی ب ــی کش ــای تحقیقات یافته ه
ــی  ــتاد مل ــه س ــاس مصوب ــر اس ــش و ب ــن بخ ای
ــه  رســانه وزارت جهــاد کشــاورزی« صــورت گرفت

ــت. اس
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انتصــاب و معارفــه مدیــر کل جدیــد اداره کل 
ــتان کرمانشاه  ــکی اس دامپزش

دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان 
بــا صــدور حکمــی دکتــر حســین حیــدری را به 
ــکی  ــد اداره کل دامپزش ــرکل جدی ــوان مدی عن

اســتان کرمانشــاه منصــوب کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی 
ــس  ــی رئی ــر ماکنعل ــی صف ــر عل ــور، دکت کش
ایــن ســازمان بــا صــدور حکمــی دکتــر حســین 
ــد اداره  ــر کل جدی ــوان مدی ــه عن ــدری را ب حی
کل دامپزشــکی اســتان کرمانشــاه منصــوب 

کــرد.
ــن  ــور در ای ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
حکــم بــا اســتناد بــه تنــوع و گســتره فعالیتهای 
حســاس و حاکمیتــی دامپزشــکی خواســتار این 
شــده تــا بــا بهــره گیــری از همــه ظرفیــت هــا، 
ــد در  ــات و نیروهــای متخصــص و متعه امکان
ــی  ــای دام ــرآورده ه ــت دام و ف ــای بهداش ارتق
ــور  ــور، زنب ــت دام، طی ــعه صنع ــه توس ــه ب ک
ــی  ــت عموم ــتان و بهداش ــان اس ــل و آبزی عس

ــتفاده شــود. اس
وی همچنیــن بــا صــدور حکــم تقدیــری از 
زحمــات دکتــر امیــد حــاج محمــدی مدیــرکل 

ــرد. ــکر ک ــر و تش ــن اداره کل تقدی ــابق ای س
ــه  ــع و معارف ــم تودی ــزارش، مراس ــن گ بنابرای
مدیــر کل ســابق و جدیــد بــا حضــور معاونیــن و 
مدیــران ســتادی ســازمان  و مســئولین ذیربــط 
اســتان کرمانشــاه و بصــورت وبینــار برگــزار 

ــد. گردی

در ایــن مراســم دکتــر نقیبــی معــاون بهداشــتی 
ــرد  ــت از عملک ــراز رضای ــن اب و پیشــگیری ضم
اداره کل دامپزشــکی اســتان بــر اهمیــت و 
نقــش اســتانهای مــرزی در کاهــش بیمــاری هــا 

تاکیــد کــرد.
وی ضمــن بیــان اینکــه بــا تــاش هــای مســتمر 
ــی  ــای دام ــش بیماریه ــاهد کاه ــکی ش دامپزش
ــزود:  ــا 45 درصــد هســتیم اف ــزان 40 ت ــه می ب
عملکــرد خــوب اســتانهای مــرزی خصوصــا 
ــاری  ــمگیر بیم ــش چش ــا در کاه ــرد آنه عملک
ــا  ــش بیماریه ــم کاه ــل مه ــی از عل ــب برفک ت

ــت. بوده اس
ــی در  ــاق و همدل ــاد وف ــه ایج ــی در ادام  نقیب
ــت معیشــتی  ــه وضعی ــه ب ــنل و توج ــن پرس بی
و ایجــاد انگیــزه در همــکاران و اتخــاذ سیاســت 
هــای حمایتــی در خصــوص بخــش غیــر دولتــی 
بــه عنــوان بــازوی اداره کل دامپزشــکی اســتان 
را از اقداماتــی برشــمرد کــه مــی توانــد توســط 
مدیــر کل جدیــد دامپزشــکی اســتان  بــا جدیت 

دنبــال شــود.
ــکی  ــد اداره دامپزش ــت جدی ــه سرپرس معارف

ــمالی ــان ش ــتان خراس اس

ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــان س ــور معاون ــا حض ب
کل  اداره  کارکنــان  و  اســتانی  مدیــران  و 
دامپزشــکی استان خراســان شــمالی بصــورت 
ــد اداره کل  ــت جدی ــس سرپرس ــو کنفران ویدی

ــه شــد. ــتان معارف ــن اس ای
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی 
ــم دکتــر »محمدمهــدی  کشــور، در آییــن تکری
احمــدی« مدیر کل ســابق دامپزشــکی اســتان و  

معارفــه دکتــر »رضــا رحیمــی« سرپرســت جدیــد 
اداره دامپزشــکی اســتان خراســان کــه بــا حضــور 
مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه، معاونیــن، 
مدیــرکل حــوزه ریاســت، حقوقــی و ارزیابــی 
ــورت  ــور بص ــکی کش ــازمان دامپزش ــرد س عملک
ویدیوکنفرانــس برگــزار شــد؛ دکتــر بهمــن نقیبــی 
ــر دو  ــازمان ب ــن س ــئولیت ای ــر مس ــد ب ــا تاکی ب
ــی  ــای دام ــگیری بیماری ه ــرل و پیش ــور کنت مح
ــد و  ــا تعه ــزود: ب ــی  اف ــت غذای ــی و امنی و ایمن
ــه ایــن مســئولیت ها اســت کــه ســهم  پایبنــدی ب
ــر  ــی ب ــت عموم ــتغال و بهداش ــکی در اش دامپزش

ــود. همــگان آشــکار خواهــد ب
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس گزارش هــای 
دریافتــی هــم اکنــون وضعیــت بــا ثباتــی در حــوزه 
ــل  ــود فص ــا وج ــا ب ــرل بیماری ه ــت و کنت مدیری
ــزای  ــد آنفلوآن ــی مانن ــیوع بیماری های ــاعد ش مس
فــوق حــاد پرنــدگان و تــب برفکــی  حاکــم شــده 
اســت تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه بــا 
وجــود وضعیــت نارنجــی و قرمــز شــیوع کووید 19 
و معذوریت  هــای حضــور همــه همــکاران در تمــام 
ــت،  ــل فعالی ــر در مح ــراد حاض ــات کاری، اف اوق
همــواره بــار زحمــات ســایر همــکاران خــود را در 
زمــان عــدم حضــور آنهــا بــدون آنکــه خدشــه ای 
ــه دوش کشــیده اند. ــه ماموریــت آنهــا وارد شــود ب ب

معاون بهداشــتی و پیشــگیری ســازمان دامپزشکی 
کشــور ضمــن تشــکر از خدمــات مدیــر ســابق ایــن 
اداره کل، از سرپرســت جدیــد دامپزشــکی اســتان 
ــه  ــا ضمــن توجــه ب خراســان شــمالی خواســت ت
وضعیــت رفــاه و معیشــت پرســنل )کــه بــه گفتــه 
وی نقــش اساســی در اقدامــات فنــی آنهــا خواهــد 
داشــت(؛ از تمــام ظرفیت هــای اســتان بــرای 

ــد. ــتفاده کنن ــص اس ــتی ها و نواق ــم کاس ترمی
مراســم  ایــن  ابتــدای  در  گــزارش،  بنابرایــن 
حجت االســام دکتــر ســید مهــدی حســینی مقدم 
ــازمان  ــه در س ــی ولی فقی ــر نمایندگ ــئول دفت مس
دامپزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه مســئولیت 
بــرای سرپرســت  اســت،  الهــی  امانت هــای  از 
ــت  ــق در خدم ــن اداره کل، آرزوی توفی ــد ای جدی
ــرد. ــدگان را ک ــی و تولیدکنن ــت عموم ــه بهداش ب

ــن  ــر ای ــای دیگ ــت در بخش ه ــر اس ــه ذک الزم ب
مراســم، دکتــر »محمدمهــدی احمــدی« مدیــرکل 
ســابق اداره دامپزشــکی اســتان خراســان شــمالی 
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معارفــه دکتــر »رضــا رحیمــی« سرپرســت جدیــد 
اداره دامپزشــکی اســتان خراســان کــه بــا حضــور 
مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه، معاونیــن، 
مدیــرکل حــوزه ریاســت، حقوقــی و ارزیابــی 
ــورت  ــور بص ــکی کش ــازمان دامپزش ــرد س عملک
ویدیوکنفرانــس برگــزار شــد؛ دکتــر بهمــن نقیبــی 
ــر دو  ــازمان ب ــن س ــئولیت ای ــر مس ــد ب ــا تاکی ب
ــی  ــای دام ــگیری بیماری ه ــرل و پیش ــور کنت مح
ــد و  ــا تعه ــزود: ب ــی  اف ــت غذای ــی و امنی و ایمن
ــه ایــن مســئولیت ها اســت کــه ســهم  پایبنــدی ب
ــر  ــی ب ــت عموم ــتغال و بهداش ــکی در اش دامپزش

ــود. همــگان آشــکار خواهــد ب
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس گزارش هــای 
دریافتــی هــم اکنــون وضعیــت بــا ثباتــی در حــوزه 
ــل  ــود فص ــا وج ــا ب ــرل بیماری ه ــت و کنت مدیری
ــزای  ــد آنفلوآن ــی مانن ــیوع بیماری های ــاعد ش مس
فــوق حــاد پرنــدگان و تــب برفکــی  حاکــم شــده 
اســت تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه بــا 
وجــود وضعیــت نارنجــی و قرمــز شــیوع کووید 19 
و معذوریت  هــای حضــور همــه همــکاران در تمــام 
ــت،  ــل فعالی ــر در مح ــراد حاض ــات کاری، اف اوق
همــواره بــار زحمــات ســایر همــکاران خــود را در 
زمــان عــدم حضــور آنهــا بــدون آنکــه خدشــه ای 
ــه دوش کشــیده اند. ــه ماموریــت آنهــا وارد شــود ب ب
معاون بهداشــتی و پیشــگیری ســازمان دامپزشکی 
کشــور ضمــن تشــکر از خدمــات مدیــر ســابق ایــن 
اداره کل، از سرپرســت جدیــد دامپزشــکی اســتان 
ــه  ــا ضمــن توجــه ب خراســان شــمالی خواســت ت
وضعیــت رفــاه و معیشــت پرســنل )کــه بــه گفتــه 
وی نقــش اساســی در اقدامــات فنــی آنهــا خواهــد 
داشــت(؛ از تمــام ظرفیت هــای اســتان بــرای 

ــد. ــتفاده کنن ــص اس ــتی ها و نواق ــم کاس ترمی
مراســم  ایــن  ابتــدای  در  گــزارش،  بنابرایــن 
حجت االســام دکتــر ســید مهــدی حســینی مقدم 
ــازمان  ــه در س ــی ولی فقی ــر نمایندگ ــئول دفت مس
دامپزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه مســئولیت 
بــرای سرپرســت  اســت،  الهــی  امانت هــای  از 
ــت  ــق در خدم ــن اداره کل، آرزوی توفی ــد ای جدی
ــرد. ــدگان را ک ــی و تولیدکنن ــت عموم ــه بهداش ب

ــن  ــر ای ــای دیگ ــت در بخش ه ــر اس ــه ذک الزم ب
مراســم، دکتــر »محمدمهــدی احمــدی« مدیــرکل 
ســابق اداره دامپزشــکی اســتان خراســان شــمالی 

ــه عهــده  ــن مســئولیت را ب کــه حــدود 6ســال ای
داشــت؛ گزارشــی از دســتاوردهای دوران مدیریتــی 
خــود و همکارانــش قرائــت کــرد و در ادامــه ســکان 
ــم  ــت حک ــس از قرائ ــن اداره کل پ ــتی ای سرپرس
ــی  ــر ماکنعل ــی صف ــر عل صادرشــده از ســوی دکت
ــر  ــه دکت ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
»رضــا رحیمــی« واگــذار و در پیامــی جداگانــه کــه 
ــود از  ــرده ب ــه ک ــازمان دامپزشــکی ارائ ــس س رئی
زحمــات دکتــر احمــدی در دوران خدمتــش تقدیر 

شد.
ســازمان  رئیــس  حکــم  متــن  از  بخشــی  در 
ــی  ــر رحیم ــه دکت ــاب ب ــور خط ــکی کش دامپزش
سرپرســت جدیــد اداره کل دامپزشــکی اســتان 
ــوع  ــت تن ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــمالی، ب ــان ش خراس
و گســترده فعالیت هــای حســاس و حاکمیتــی 
دامپزشــکی آمــده اســت: » ایــن اهمیــت ایجــاب 
ــا بهره  گیــری از همــه ظرفیت هــا،  می  نمایــد کــه ب
در  متعهــد  و  متخصــص  نیروهــای  و  امکانــات 
ــی در  ــای دام ــرآورده ه ــای بهداشــت دام و ف ارتق
توســعه صنعــت دام، طیــور، زنبورعســل و آبزیــان 
ایــن اســتان و بهداشــت عمومــی گامهــای موثــری 

ــود«. ــته ش برداش
ــیدعلی  ــدس س ــن مهن ــم، همچنی ــن مراس در ای
ــت از  ــذب و حمای ــر ج ــرکل دفت ــی مدی میرکریم
ــمت اهلل  ــر حش ــتانداری و دکت ــرمایه گذاری اس س
عســگری از دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی 

ــتند. ــور داش ــز حض ــتانداری نی اس
ــه  ــره جامع ــأت مدی ــد هی ــس جدی ــاب رئی انتخ

ــران ــکان ای دامپزش

ــدور  ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــره  ــأت مدی ــد هی ــس جدی ــاب رئی ــی انتخ پیام
جامعــه دامپزشــکان ایــران را تبریــک گفــت و 
ــکل  ــن تش ــای ای ــه اعض ــت ب ــرای وی در خدم ب

آرزوی توفیــق و بهــروزی کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی 
ــن  ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــور، دکت کش
ســازمان بــه دنبــال انتخــاب دکتــر پیــام محبــی به 
عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره جامعــه دامپزشــکان 
ــه وی و اعضــای جامعــه  ایــران، ایــن انتخــاب را ب

دامپزشــکان کشــور تبریــک گفــت.
ــم  ــداف مه ــه اه ــتناد ب ــا اس ــام ب ــن پی وی در ای
اساســنامه ایــن تشــکل کــه حفــظ حقــوق صنفــی 
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ــای  ــطح آگاهی ه ــردن س ــاال ب ــکان و ب دامپزش
اظهــار  بــوده،  همــکاران  فنــی  و  علمــی 
امیــدواری کــرده اســت تــا در دوره جدیــد 
ــی؛  ــام محب ــر پی ــت دکت ــکل و ریاس ــن تش ای
ــوزش  ــانی و آم ــر اطاع رس ــی در ام فصــل نوین
ــن  ــه دامپزشــکان کشــور و همچنی ــر جامع موث
اســتمرار همــکاری ســازنده بیــن بخــش دولتــی 
ــی و  ــطح کم ــای س ــت ارتق ــی جه و غیردولت
کیفــی خدمــات بــه بهــره بــرداران و ذی نفعــان 
ــود ــته ش ــان برداش ــور و آبزی ــش دام، طی زیربخ

انتصاب مدیرکل دامپزشکی استان ایالم 

ــور»  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــم رئی ــا حک ب
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان ایــام « منصــوب 

شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن 
ســازمان بــا صــدور حکمــی دکتــر رامیــن 
ــش  ــوابق و تجربیات ــب س ــه موج ــف را ب پورنج
بــه عنــوان » مدیــرکل دامپزشــکی اســتان 
ــن  ــرد.وی در بخشــی از ای ــام « منصــوب ک ای
حکــم بــا اســتناد بــه »اهمیــت تنــوع و گســتره 
ــکی  ــی دامپزش ــاس و حاکمیت ــای حس فعالیته
کشــور«، خواســتار ایــن شــده تــا وی »بــا بهــره 
گیــری از همــه ظرفیت  هــا، امکانــات و نیروهــای 
ــاء بهداشــت دام و  ــد در ارتق متخصــص و متعه
ــت دام،  ــعه صنع ــی در توس ــای دام ــرآورده ه ف
طیــور، زنبورعســل و آبزیــان اســتان و بهداشــت 

ــردارد. ــری« ب عمومــی، گام هــای موث
ــف  ــن پورنج ــر رامی ــت دکت ــر اس ــه ذک الزم ب
پیــش از ایــن از شــهریورماه امســال بــه عنــوان 

سرپرســت اداره کل دامپزشــکی ایــام منصــوب 
شــده بــود.

انتصــاب مدیــر کل دامپزشــکی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری

ــدور  ــا ص ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــار  ــتان چه ــکی اس ــر کل دامپزش ــی مدی حکم

ــرد. ــوب ک ــاری را منص ــال و بختی مح
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور، دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن 
ســازمان بــا صــدور حکمــی دکتــر محمــد 
ــوابق و  ــه س ــت ب ــا عنای ــی را ب ــدی گندمان اس
تجربیاتــش بــه ســمت » مدیــر کل دامپزشــکی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری« منصــوب کــرد. 
ــه »  ــاره ب ــا اش ــم ب ــن حک ــی از ای وی در بخش
اهمیــت تنــوع و گســتره فعالیت هــای حســاس 
و حاکمیتــی دامپزشــکی« از وی خواســته اســت 
تــا بــا بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا، امکانــات 
و نیروهــای متخصــص و متعهــد در ارتقــاء 
بهداشــت دام و فرآورده هــای دامــی در توســعه 
صنعــت دام، طیــور، زنبورعســل و آبزیان اســتان 
و بهداشــت عمومــی گام هــای موثــری بــردارد.« 
ماکنعلــی در بخشــی از ایــن پیــام نیــز توفیــق 
وی را در رعایــت اصــل اعتدال گرایــی و منشــور 
ــه  ــت ب ــد و خدم ــر و امی ــت تدبی ــی دول اخاق
ــد  ــران از خداون ــامی ای ــوری اس ــام جمه نظ
ــن،  ــش از ای ــت. پی ــده اس ــتار ش ــال خواس متع
دکتــر حســینعلی ســلطانی از 10 خــرداد 1397 
ــکی  ــرکل دامپزش ــمت مدی ــیدی در س خورش
اســتان چهارمحــال و بختیــاری مشــغول خدمت 
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ــود کــه دکتــر ماکنعلــی نیــز در تقدیرنامــه ای  ب
ــن  ــای وی در ای ــات و تاش ه ــه از زحم جداگان

مــدت قدردانــی کــرده اســت.
ــان  ــور دارو و درم ــر ام ــرکل دفت ــاب مدی انتص

ــکی ــازمان دامپزش س

ــا صــدور  ــازمان دامپزشــکی کشــور ب ــس س رئی
حکمــی مدیــرکل دفتــر امــور دارو و درمــان ایــن 

ســازمان را منصــوب کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی 
ــس  ــی« رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــور، »دکت کش
ایــن ســازمان بــا صــدور حکمــی »دکتــر وهــاب 
ــه تعهــد و تجربیــات اش  ــا توجــه ب پیرانــی« را ب
ــان  ــخیص و درم ــاون تش ــنهاد مع ــرو پیش و پی
ســازمان دامپزشــکی کشــور، بــه عنــوان مدیرکل 
دفتــر امــور دارو و درمــان ایــن ســازمان منصــوب 

کــرد.
ــکی  ــازمان دامپزش ــت س ــم ریاس ــن حک در مت
ارتقــاء  »اهمیــت  بــه  اســتناد  بــا  کشــور 
کیفیــت و اثربخشــی دارو و مــواد بیولوژیــک 
ــی و  ــگاه علم ــا ن ــان ب ــور درم ــاماندهی ام و س
ــذاري در  ــور و اثرگ ــات کش ــا مقتضی ــق ب منطب
ــامت  ــدات و س ــی تولی ــی و کم ــش کیف افزای
فرآورده هــاي دامــی«، از پیرانــی خواســته شــده 
تــا »بــا اســتفاده از تــوان کارشناســی همــکاران 
ــع  ــور و مراج ــی کش ــاي علم ــازمان، قابلیت ه س
بین المللــی ذیربــط در ایــن عرصــه تــاش و 

ــد«. ــول کن ــژه اي معم ــام وی اهتم
پیرانــی اواســط شــهریور 99 به عنوان سرپرســت 
ــش از آن  ــود و پی ــده ب ــوب ش ــر منص ــن دفت ای
ــی اداره کل دامپزشــکی  هــم مســئولیت مدیرکل

اســتان ایــام را بــر عهــده داشــت.
اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل  انتصــاب 

غربــی آذربایجــان 

ــور،  ــازمان دامپزشــکی کش ــس س ــم رئی ــا حک ب
مدیــرکل جدیــد دامپزشــکی اســتان آذربایجــان 

غربــی منصــوب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان دامپزشــکی 
ــر  ــر علی صف ــم دکت ــا حک ــر 99 ب ــور، 3 مه کش
دکتــر   « ســازمان،  ایــن  رئیــس  ماکنعلــی 
ــرکل  ــوان مدی ــه عن ــل زاده « ب ــد خلی ــید امی س
ــی منصــوب  دامپزشــکی اســتان آذربایجــان غرب
ــن آرزوی  ــود ضم ــم خ ــی در حک ــد. ماکنعل ش
توفیــق وی در رعایــت اصــل اعتدال گرایــی و 
ــد  ــد  تاکی ــر و امی ــت تدبی ــی دول منشــور اخاق
گســتره  و  تنــوع  اهمیــت   « اســت:  کــرده 
ــکی  ــی دامپزش ــاس و حاکمیت ــای حس فعالیت ه
ــا بهــره گیــري از همــه  ایجــاب می نمایــد کــه ب
ــص و  ــاي متخص ــات و نیروه ــا، امکان ظرفیت ه
متعهــد در ارتقــاء بهداشــت دام و فــرآورده هــاي 
دامــی در توســعه صنعــت دام ، طیور، زنبورعســل 
و آبزیــان اســتان و بهداشــت عمومــی گام هــاي 

ــد.  ــري برداری موث
الزم بــه ذکــر اســت خلیــل زاده پیــش از ایــن به 
ــوان سرپرســت اداره کل دامپزشــکی اســتان  عن
ــغول  ــئولیت مش ــن مس ــی در ای ــان غرب آذربایج

بــه فعالیــت شــده بــود.
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- محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد.
- پذیرش اولیه مقاله ضرورتًا منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت است.

- مقاالت رسیده به وسیله هیأت تحریریه مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط 
به موافقت هیأت تحریریه فصلنامه سالم و سالمتی است.

- هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله )بدون تغییر محتوایی( آزاد  است.
- در مقاالتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به عنوان نویسندۀ 
عهده دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسندۀ عهده دار مکاتبات 

شناخته خواهد شد.
- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به  لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان 

مقاله می باشد.
- آرا و نظرهای نویسندگان مقاالت لزوما دیدگاه فصلنامه نیست .

- فراخوان مقاالت فصلنامه در استان  از سوی اداره کل دامپزشکی استان و برابردستورالعملی 
که از سوی سازمان دامپزشکی کشور صادر گردیده است صورت می پذیرد .

رهنمودهای  پذیرای  و  نموده  استقبال  پیشنهاد  و  انتقاد  گونه  هر  از  فصلنامه   -
خوانندگان ، صاحبنظران ودانش پژوهان عزیز در جهت ارتقا کیفی فصلنامه خواهد بود.
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