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آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 / 12 / 1390 بنا به پیشنهادهای شماره 9495 / 020 مورخ 16 / 3 

/1389 و شماره 37429 / 020 مورخ 15/ 9 /1389 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده )5( قانون 
سازمان دامپزشکی کشور – مصوب 1351 – »آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از 

سرایت و انتشار آنها« را به شرح زیر تصویب نمود:
 آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها”

مصوب 1390,12,07
ماده 1 – در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف – سازمان: سازمان دامپزشکی کشور.
ب – دام حساس دام هایی که استعداد آلودگی به عامل بیماری را دارند

ج – دام بیمار: دام حساسی که نشانه های درمانگاهی بیماری را نشان می دهد و ابتالء آن به بیماری به 
صورت درمانگاهی و یا آزمایشگاهی، به تأیید سازمان رسیده باشد.

د – دام مظنون: دام حساسی که در نواحی آلوده و یا در تماس با دام بیمار باشد و یا سوابق بهداشتی 
مشخصی ندارد یا پاره ای از نشانه های از نشانه های درمانگاهی بیماری را نشان می دهد، اما بیماری به 

مرحله قطعیت و تشخیص نهائی نرسیده باشد.
هـ - فرآورده های خام دامی: موادی که در زمان حیات دام، از آن به دست می آیند مانند پشم، کرک، 

مو، شیر، عسل، تخم پرندگان، اسپرم، تخم آبزیان و نوغان یا پس از کشتار یا صید به دست می آید، 
مانند گوشت، پوست، استخوان و آالیش.

و – ریشه کنی: عملیات مبارزه با بیماری دامی تا زمانی که عامل بیماری از بین برود.
ز – سامانه ملی مراقبت: سامانه جمع آوری مستمر و منظم داده ها، پردازش و تجزیه و تحلیل آنها به 
منظور ایجاد اطالعات در راستای بهبود تصمیم گیری در برنامه های پیشگیری، کنترل و ریشه کنی 

بیماری های دامی.
ح – آزمون – کشتار: برنامه های کنترلی که در آن دام های بر اساس نتایج آزمون های تشخیص، برای 

کنترل بیماری کشتار می شوند.
ماده 2 – سازمان موظف است با بهره گیری از روش های مختلف، از جمله آزمون – کشتار، معدوم 

کردن دسته جمعی، ایمن سازی همگانی، درمان همگانی و قرنطینه، با بیماری های دامی دارای منشاء 
داخلی و یا خارجی، مبارزه کرده و آنها را کنترل و در صورت امکان ریشه کن نماید.

ماده 3 – سازمان موظف است ضمن اطالع رسانی فهرست عمومی بیماری های دامی، سیاست مبارزه 
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با هر یک از بیماری های دامی را با توجه به وضعیت آن بیماری در کشور و ضوابط ومقررات سازمان 
جهانی بهداشت حیوانات )OIE( به صورت سالیانه، تعیین، اعالم و اجرا نماید.

ماده 4 – سازمان موظف است نسبت به طراحی و ایجاد سامانه های ملی مراقبت بیماری های دامی و 
نیز شناسایی و تعیین هویت دام، خوراک دام و فرآورده های دامی اقدام نماید.

ماده 5 – رعایت شیوه نامه های سازمان درباره مراقبت و مبارزه با بیماری های دامی از جمله گزارش 
وقوع بیماری، شرایط انجام تلقیحات و معالجات دامی، عملیات بهداشتی و قرنطینه ای، نمونه برداری، 

آزمایش های غربالگری و معدوم سازی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی در امور »کنترل، 
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های دام و سایر فعالیت های مرتبط«، »تولید، پرورش، نگهداری، 

توزیع، حمل و نقل، عرضه و فروش دام و سایر فعالیت های مرتبط« و »استحصال، جمع آوری، 
نگهداری، فراوری، بسته بندی، توزیع، عرضه، حمل و نقل خوراک دام و فرآورده های با منشاء دامی و 

سایر فعالیت های مرتبط« فعالیت می نمایند، الزامی است.
تبصره سازمان موظف است ضمن نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه های یادشده، اقدامات الزم برای 

برخورد قانونی با متخلفین را به عمل آورد.
ماده 6 – سازمان به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید و اعالم وقوع، شیوع، کنترل و ریشه کنی بیماری 

های دامی موظف است وضعیت بیماری های دامی، مناطق و منابع آلوده در کشور و راه سرایت و طرز 
انتشار بیماری ها را با بهره گیری از آزمایشگاه ها و درمانگاه های تخصصی مرجع سازمان شناسایی و 

اعالم نماید.
تبصره اجرای پژوهش های کاربردی در مورد عوامل بیماری زای واگیر دامی توسط سایر اشخاص حقیقی 

و حقوقی صرفًا با هماهنگی و رعایت شیوه نامه های مربوط سازمان مجاز می باشد.
ماده 7 – مایه کوبی همگانی در یک یا چند نوع دام حساس در سطوح کشور با تشخیص و اعالم 

سازمان اجباری است.
تبصره :  تأیید واکسن های مورد استفاده در کنترل بیماری از نظر سالمتی، ایمنی زایی و بی ضرری، به 

عهده سازمان می باشد.
ماده 8 – سازمان مجاز است به منظور مبارزه با بیماری های دامی، اقدام به ضد عفونی کردن اماکن، 

اشیاء و لوازم و مواد آلوده نماید و در صورت غیر قابل ضدعفونی بودن با پرداخت غرامت، آنها را خراب یا 
معدوم کند.

ماده 9 – تأیید سالمتی، اثر بخشی و بی ضرری مواد مورد استفاده برای ضدعفونی اماکن، اشیاء، لوازم و 
مواد آلوده به منظور مبارزه با بیماری های دامی، به عهده سازمان می باشد.

ماده 10 – اشخاص حقیقی و حقوقی که دام های بیمار، مظنون به ابتالی بیماری یا ناقل عامل بیماری 
خود را مطابق مقررات این آیین نامه و طی مهلت های اعالمی از طرف سازمان معدوم نمایند، در صورتی 
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که دام های مذکور مشمول بیمه اجباری نباشند، به ازای هر واحد دام معادل هفتاد و پنج درصد )%75( 
بهای واقعی آن را به عنوان غرامت از سازمان دریافت  می نمایند.

تبصره 1 – در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود، بهای آن 
از میزان غرامت مزبور کسر خواهد شد.

تبصره 2 – بهای واقعی دام توسط کمیسیونی مرکب از نماینده اداره کل دامپزشکی استان، مسئول شبکه 
دامپزشکی شهرستان مربوط و یک نفر نماینده خبره تشکل های دامداران شهرستان به انتخاب تشکل 

های یادشده تعیین می گردد.
ماده 11 – اشخاص حقیقی یا حقوقی که اماکن، اشیاء، و مواد آلوده متعلق به خود و غیر قابل ضد عفونی 
را با درخواست سازمان و مطابق مقررات این آیین نامه و طی مهلت های اعالمی از طرف سازمان خراب 

یا معدوم نمایند، در صورتی که اقالم فوق مشمول بیمه اجباری نباشند، معادل هفتاد و پنج درصد بهای 
واقعی آن را به عنوان غرامت از سازمان دریافت می نمایند.

تبصره : بهای واقعی اماکن، اشیاء، لوازم و مواد آلوده توسط کمیسیونی مرکب از نماینده اداره کل 
دامپزشکی استان، مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان مربوط و یک نفر نماینده خبره تشکل های ذیربط 

شهرستان به انتخاب تشکل های یاد شده قبل ا زعملیات تخریب یا معدوم کردن، تعیین می گردد.
ماده 12 – در صورت ممانعت صاحب دام از اجرای عملیات کشتار یا معدوم کردن دام بیمار، مظنون یا 
ناقل عامل بیماری و یا ممانعت از تخریب یا معدوم سازی اماکن، اشیاء و لوازم و مواد آلوده در مهلت 

های تعیین شده، سازمان موظف است با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی با نیروی انتظامی 
نسبت به کشتار یا معدوم کردن دام های مذکور و یا تخریب و معدوم سازی اماکن، اشیاء و لوازم و مواد 

آلوده اقدام نماید.
تبصره میزان پرداخت غرامت موضوع مواد )10( و )11( این آیین نامه در خصوص اشخاص موضوع این 

ماده معادل بیست )20( درصد بهای واقعی دام می باشد.
ماده 13 – رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای ویژه هر بیماری با تشخیص و اعالم سازمان 

به صورت منطقه ای یا سراسری، اجباری است. سازمان موظف است مراتب را به نحو مقتضی جهت 
اطالع عموم و یا اشخاص ذینفع اعالم نماید.

تبصره 1 – صاحب و یا متصدی دام مکلف است به محض اعالم سازمان، ضوابط قرنطینه ای مربوط را 
به طور کامل و دقیق، رعایت نمایند.

تبصره 2 – در طول مدت قرنطینه، صاحب یا صاحبان دام ها، خوراک دام و فرآورده های دامی قرنطینه 
شده، به هیچ وجه مجاز به خروج موارد یادشده از منطقه قرنطینه و نقل و انتقال آن ها بدون مجوز 

سازمان نمی باشند.
تبصره 3 – در صورت عبور و مرور و نقل و انتقال دامهای قرنطینه شده بدون اخذ مجوز از سازمان یا 
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شیوع مجدد بیماری دامی ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده از جمله ورود غیر مجاز دام و یا مواد آلوده 
به منطقه ریشه کنی، سازمان مکلف است ضمن کاهش میزان غرامت موضوع مواد )10( و )11( این آیین 

نامه به سطح بیست )20( درصد، متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.
تبصره 4 – پس از تأیید ریشه کنی هر یک از بیماری های دامی توسط سازمان یا سازمان جهانی 

بهداشت حیوانات )OIE( حسب مورد و اعالم آن از سوی سازمان، خرید و فروش و حمل و نقل دام 
های حساس در داخل منطقه ریشه کنی و ورود یا خروج دام از کشور یا منطقه مزبور با کسب مجوزهای 

مربوط بالمانع است.
ماده 14 – سازمان موظف است به منظور اعمال مقررات بهداشتی و قرنطینه ای و با رعایت قوانین و 

مقررات مربوط نسبت به تشکیل و استقرار یگان حفاظت دامپزشکی و تجهیز پست های قرنطینه ای در 
مناطق و اماکن مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 15 – دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی موظفند در اجرای مفاد این آیین نامه با اعالم سازمان 
اقدامات الزم را به عمل آورند.

ماده 16 – اعمال مقررات موضوع این آیین نامه در مورد جانوران وحشی موجود در مناطق چهارگانه 
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی سازمان یادشده می باشد.

ماده 17 – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به اطالع رسانی به موقع 
وقوع بیماری های دامی با اعالم سازمان، اقدام نماید.

ماده 18 – آیین نامه های »جلوگیری از مرض هاری مصوب 1318« و »مبارزه با بیماری مشمشه 
مصوب 1319« و تصویب نامه های شماره 10124/ت30028هـ مورخ 24 / 12 / 1383 و شماره 

76187/ت30028هـ مورخ 24 / 12 / 1383 هیئت وزیران« لغو می شوند.
 محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور
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از  بایــد عنــوان نمــود  در هیــچ حــوزه ای  ابتــدا 
ــتراتژیک،  ــه غیراس ــتراتژیک و چ ــه اس ــا، چ بیماری ه
و  آبزیــان  و  طیــور  دام،  بیماری هــای  مجموعــه 
ــوده ایــم  ــان مواجــه نب ــا طغی بیماری هــای مشــترک ب
ــی  ــت. زمان ــوده اس ــت ب ــاخص موفقی ــن ش ــه ای . ک
ــه آن ســمت جهــت  ــارات ب ــد، اعتب کــه بحــران می آی
پیــدا می کنــد و بعــد از ایــن رخــداد، برنامه هــا و 
اقداماتــی کــه بــرای توســعه زیرســاخت ها یــا اقدامــات 
بهداشــتی، نظارتــی و تشــخیصی وجــود داشــته و 
برایــن اســاس خیلــی از خریدهــا انجــام نخواهــد شــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه از ســال 1398 باید به عنــوان 
یــک ســال بــا بحران هــای فــراوان یــاد کنیــم. 
ــال  ــدای س ــر ابت ــیل ویرانگ ــه س ــی ازجمل بحران های
ــر کــرد، ســیل  ــه شــکل حــاد درگی که 25 اســتان را ب
ــان  ــه در آذربایج ــور، زلزل ــوب کش ــال در جن ــر س اواخ
ــذر از  ــیر گ ــه مس ــا و... ک ــوی، تحریم ه ــی و خ غرب
متوجــه  را  ســنگینی  خیلــی  مســئولیت های  آنهــا، 
اســت. نمــوده  بهداشــتی  دســتگاه های حاکمیتــی 

ــای  ــر از تحریم ه ــکی متاث ــازمان دامپزش ــارات س اعتب
ــتگاه ها  ــی دس ــه برخ ــت . کمااینک ــده اس ــی گردی نفت
مثــل ســازمان دامپزشــکی کــه یــک دســتگاه بهداشــت 
ــت؛  ــم هس ــور ه ــت، اعتبارمح ــور و سالمت گراس مح
ــازمان  ــا س ــد ت ــته باش ــود داش ــد وج ــار بای ــی اعتب یعن
ــور از  ــد. منظ ــق باش ــود موف ــی خ ــئولیت اصل در مس
ــکی  ــواده دامپزش ــه خان ــکی مجموع ــازمان دامپزش س
ــت  ــوان حاکمی ــه عن ــکی ب ــازمان دامپزش ــت. س اس
پژوهــش،  و  تحقیقــات  حــوزه  در  مســئولیت هایی 
آمــوزش و همچنیــن حــوزه علمــی و دانشــگاهی دارد .
ــف  ــرایطی وظای ــر ش ــد در ه ــا بای ــه م ــارغ از اینک ف
را  کار  بحــران  شــرایط  دهیــم،  انجــام  را  خــود 
ــا  ــی ب ــتگاه حاکمیت ــک دس ــا ی ــد ام ــخت تر می کن س
ــا نیروهــای  یــک ســابقه طوالنــی مثــل دامپزشــکی ب
ــات و تجهیــزات در  ــه، دارای مکان متخصــص و باتجرب
ــات  ــام اقدام ــاده انج ــه آم ــف همیش ــای مختل حوزه ه
واکــش ســریع اســت تــا کشــور دچــار بحــران نشــود. 
بــه تازگــی از طغیــان و همــه گیــری آنفلوانــزای 
ــرایط  ــن ش ــرده و ای ــور ک ــدگان عب ــاد پرن ــوق ح ف
می توانســت  هوایــی  و  آب  و  اقلیمــی  تغییــرات  و 
بــه شــکل مجــدد مــا را بــا طغیــان آنفلوانــزا و 
ــا نشــان  ــه اینه ــد. هم ــراه کن ــر هم ــای دیگ بیماری ه
ــرایط، در  ــن ش ــه ای ــه هم ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می ده

حــوزه بهداشــتی کنتــرل و کاهــش بیماری هــای 
گذراندیــم. را  خوبــی  ســال  مشــترک  و  دامــی 

پیش بینی هــای خوبــی طــی چنــد ســال گذشــته 
در حــوزه اعتبــارات انجــام گرفتــه اســت . یکــی 
همــه  بــا   1398 ســال  موفقیــت  شــاخص های  از 
ــل  ــه دلی ــه ب ــوده ک ــوراین ب ــه در کش ــکالتی ک مش
ــارات  ــان اعتب ــد  هم ــتیاجازه داده نش ــت بهداش ماهی
ــز  ــکی نی ــازمان  دامپزش ــود. س ــه دار ش ــی، خدش اندک
ــور  ــرایط کش ــر از ش ــتگاه ها متاث ــی از دس ــد خیل مانن
ــدا  ــش پی ــور کاه ــه کش ــه بودج ــی ک ــت و زمان اس
مهــم  ایــن  و  می کنــد  متاثــر  را  همــه  می کنــد، 
خواهــد  توســعه ای  برنامه هــای  اجــرای  از  قطعــا 
ــازی  ــورت مج ــه ص ــه ب ــا چ ــن بحران ه ــت. ای کاس
ــر  ــای کاذب تاثی ــا روی هزینه ه ــی، قطع ــه واقع و چ
ــه  ــه در نتیج ــد ک ــم می کن ــارات را ک ــته و اعتب گذاش
می شــوند.  مشــکل  دچــار  توســعه ای  نگاه هــای 
آن  بــه  اعتبــارات  می آیــد،  بحــران  کــه  زمانــی 
ســمت جهــت پیــدا می کنــد و زمانــی کــه ایــن 
اتفــاق می افتــد برخــی برنامه هــا و اقداماتــی کــه 
ــتی،  ــات بهداش ــا اقدام ــاخت ها ی ــعه زیرس ــرای توس ب
ــه  ــد ک ــی گردی ــه م ــد هزین ــی و تشــخیصی بای نظارت
الجــرم خیلــی از خریدهــا انجــام نخواهــد شــد. مثــال 
اگــر قــرار بــود تجهیــز یــک ازمایشــگاه صــورت 
ــی  ــا وقت ــام داد ام ــوان آن را انج ــر نمی ت ــرد، دیگ گی
در ایــن شــرایط، موفقیــت و عــدم موفقیت هــا را 
بررســی می کنیــم، متوجــه لطــف خــدا و تالشــی 
ــد می شــویم. کمااینکــه در  ــکاران انجــام دادن ــه هم ک
بحران هــا بخــش  خصوصــی و حتــی ســازمان های 
مردم نهــاد بــه کمــک دامپزشــکی آمدنــد تــا اعتبــارات 
نشــود. زیــاد  تالطــم  دچــار  دامپزشــکی  انــدک 

ــم و  ــه دســت هــم دادی در مجمــوع، همگــی دســت ب
ــرل  ــی کنت ــه خوب ــا را ب ــه بحران ه ــم ک ــق بودی موف
کنیــم. مثــال بعــد از بحــران ســیل، از بــروز یــک طغیان 
بیمــاری کــه آثــار آن می توانســت از ســیل بدتــر باشــد، 
ــارات  ــه اعتب ــاز ب ــا نی ــه  حتم ــد . البت ــری گردی جلوگی
بیشــتر ی اســت تــا بتوانیــم بــه وظیفــه ذاتی بهداشــتی 
خــود برســیم و موفق تــر از گذشــته عمــل کنیــم.

ــبختانه در  ــود، خوش ــه ب ــرایطی ک ــه ش ــود هم ــا وج ب
ــوب  ــی خ ــگیری خیل ــرل و پیش ــت، کنت ــوزه بهداش ح
ــم  ــی ه ــث نظارت ــه مباح ــن ب ــده و همچنی ــل ش عم
ــک  ــاله ی ــن مس ــه ای ــد ک ــه ش ــوب پرداخت ــی خ خیل
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جنبــه توســعه ای داشــته و بــه نوعــی خدمــات نظارتی 
ــدا کــرد. همانطــور کــه در طــول ســال ز  توســعه پی
تدویــن، رونمایــی و ابــالغ طرح هــای ملــی صحبــت 
ــمند در  ــی ارزش ــک کار خیل ــا ی ــن برنامه ه ــد . ای ش
حــوزه نظــارت بــود کــه مــردم عزیــز مــا بتواننــد بــا 
ــی  ــرح مل ــل »ط ــی مث ــای مل ــدن طرح ه ــرا ش اج
گوشــت مــرغ از مزرعــه تــا ســفره« بــا یــک محصول 
ــداری  ــرح از مرغ ــن ط ــوند. ای ــه ش ــت مواج باکیفی
ــه  ــته بندی و عرض ــتار، بس ــه کش ــا مرحل ــروع و ت ش
ادامــه پیــدا می کنــد. همچنیــن »طــرح ملــی ارتقــای 
ــرغ«  ــالمت تخم م ــن س ــتی و تضمی ــت بهداش کیفی
ــرایط  ــن ش ــت و در ای ــمندی اس ــن ارزش ــه پروتئی ک
گرانــی برخــی اقــالم غذایــی مــردم، مــرغ و تخم مــرغ 
ــی  ــات خوب ــا اقدام ــی در دســترس هســتند. اینه خیل
ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــوزه نظارت ــه در ح ــوده ک ب

ــرل  ــی کنت ــرح مل ــتی، »ط ــوزه بهداش ــان ح در هم
ســالمونال و کنتــرل نیوکاســل« را از ســال قبــل بــوده 
ــتای  ــا در راس ــه اینه ــت . هم ــده اس ــداده ش و ادامه
ارتقــای نظارت هــای عالیــه دامپزشــکی بــر روی 
ــا  ــد ی ــرف می کنن ــردم مص ــه م ــی ک ــول نهای محص
شــاخص های  جــزء  و  بــوده  می کنیــم  صــادرات 
. گــردد  مــی  محســوب   98 ســال  در  موفقیــت 
ــی دارد،  ــای باالی ــه هزینه ه ــخیصی ک ــوزه تش در ح
تامیــن وســایل آزمایشــگاه، آمــوزش متخصصیــن و به 
کارگیــری آنهــا در آزمایشــگاه های کشــور را میتــوان 
نــام بــرد . در حــوزه مــواد مصرفــی از جملــه کیت هــا 
و مــواد مصرفــی کــه آنهــا هــم هزینــه باالیــی دارنــد 
و بایــد بــه صــورت روزمــره تامیــن شــوند، همچنیــن 
آزمایشــگاهی،  پیشــرفته  دســتگاه های  نگهــداری 
دقــت، ســرعت و شناســایی عوامــل بیماری زا ســازمان 
دامپزشــکی خیلــی موفــق عمــل کــرده اســت.

عــالوه بــر امکانــات، تجهیــزات، نیــروی متخصــص و 
مــواد مصرفــی اولیــه مناســبی کــه بــا همــه شــرایط 
تحریمــی از قبــل تهیــه شــده، در حــوزه تشــخیصی با 
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
جــزو شــبکه آزمایشــگاهی کشــور قــرار گرفتــه و در 
کنــار آن خیلــی از آزمایشــگا ه های بخــش  خصوصــی 
ــنجی  ــار س ــگاه همکاراعتب ــوان آزمایش ــور به عن کش
ــذا و  ــازمان غ ــت، س ــوزه وزارت بهداش ــده و در ح ش
دارو و ســازمان ملــی اســتاندارد هــم آزمایشــگاه های 

ــال  ــه در س ــدند ، ک ــکاری ش ــه هم ــوت ب همکاردع
98 در زمینــه تشــخیص دقیــق و ســریع عوامــل 
ــه  ــم ب ــت ه ــن موفقی ــیم. ای ــق باش ــاری زا موف بیم
ــد.  ــک می کن ــی کم ــم نظارت ــتی و ه ــوزه بهداش ح
نمونــه آن هــم امکانــات مــا در اســتانی مثــل مازندران 
اســت کــه بحــث رخــداد تلفــات میانکالــه را کــه یــک 
ــران  ــخیص در ته ــز تش ــود، در مرک ــد ب ــداد جدی رخ
ــام  ــتور انج ــل پاس ــکاری مث ــگاه هم ــا در آزمایش ی
ــی،  ــه بالین ــل اولی ــات مراح ــدای از اقدام ــت . ج گرف
ــت  ــی، برداش ــن چنین ــث ای ــی و مباح ــد میدان بازدی
نمونــه و ارســال ســریع آن چــه از آب و خــاک و 
ــریع  ــال س ــده و ارس ــف ش ــی و تل ــای مرض نمونه ه
مجهــز  آزمایشــگاه های  چــه  آزمایشــگاه ها  بــه 
ــه  ــر ب ــت منج ــکار، در نهای ــه هم ــکی و چ دامپزش
شناســایی تلفاتــی شــد کــه عــدد آن بــه بیــش از 20 
هــزار قطعــه پرنــده رســید. ایــن مســاله اگــر بــه موقع 
شناســایی نمی شــد، می توانســت شــرایط ســختی 
ــا در حــوزه تشــخیصی،  ــد، ام را در کشــور ایجــاد کن
بــا کمــک همــه منابــع و پتانســیل موجــود در 
ــد . ــی ش ــی را ط ــال موفق ــکی، س ــازمان دامپزش س
 در حــوزه آنفلوانــزا بیــش از 17 اســتان کشــور 
ــن  ــد و از ای ــویه  H5 را می دهن ــریع س تشــخیص س
بابــت نگرانوجــو نــدارد . امســال آنفلوانــزا را در بخــش 
ــه  ــتیم ک ــتایی داش ــی و روس ــی، بوم ــی، وحش صنعت
ــوری  ــتی ف ــات بهداش ــریع آن و اقدام ــخیص س تش
ســازمان دامپزشــکی در محــل کانون هــا کمــک کــرد 
ــود. بحــث  ــت ش ــاک مدیری ــاری خطرن ــن بیم ــا ای ت
ــد  ــاق جدی ــک اتف ــه هــم ی رخــداد ناشــناخته میانکال
بــود کــه می توانســت بحــران ســختی را ایجــاد کنــد 
امــا ســرعت و دقــت در حــوزه تشــخیصی و بهداشــتی 
ایــن اجــازه را نــداد. ســال آینــده بــا همــکاری 
محیــط زیســت می تــوان از چنیــن فاجعه هایــی 
و  ملــی  ســطح  در  می توانــد  هــم  بســیار  کــه 
ــم. ــگیری کنی ــد، پیش ــز باش ــی مخاطره آمی بین الملل

ــن ارز  ــز تخصیــص و تامی در حــوزه دارو و درمــان نی
بــرای نهاده هــای دامپزشــکی، مــواد بیولوژیــک مــواد 
ــختی های آن،  ــه س ــا هم ــا و... ب ــه، ریزمغذی ه اولی
یــک رشــد 40 درصــدی نســبت بــه ســال 97 داشــت 
کــه ایــن یکــی دیگــر از شــاخص های رشــد ســازمان 
ــا  اســت. در ایــن حــوزه همــواره پیش بینــی 3 مــاه ت
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ــن  ــا خوشــبختانه  ارز تامی ــد ام ــده مــی گردی ــاه آین 6 م
شــد، اگرچــه ممکــن اســت بــرای انتقــال آن، عزیــزان 
واردکننــده و تولیدکننــده مشــکل داشــتند امــا ایــن کار 
بــه لطــف خــدا انجــام شــد و کار بســیار شــاخصی بــود.
واکســن،  دارو،  مثــل  دامپزشــکی  نهاده هــای 
ریزمغذی هــا و مــواد بیولوژیــک، درصــد کمــی از 
اقتصــاد دامــی یــا چرخــش اقتصــادی حــوزه دامــی را 
ــت دام  ــای صنع ــر آن در بق ــا تاثی ــرد ام ــر می گی در ب
ــت.  ــد اس ــش از 90 درص ــور بی ــان کش ــور و آبزی طی
می شــود  صحبــت  ارز  تخصیــص  از  کــه  زمانــی 
ــه  ــواد اولی ــص ارز م ــن تخصی ــد ای ــاالی 70 درص ، ب
تولیدکننــدگان داخلــی اســت. ایــن هــم یــک شــاخص 
ــبختانه در  ــه خوش ــود ک ــازمان ب ــال 98 س ــژه س وی
ــا  ــتارتاپ ها، ب ــان و اس ــش بنی ــرکت های دان ــوزه ش ح
سیاســت هــای حمایتــی بــه خوبــی عمــل گردیــد . در 
ــت علمــی و  ــت معاون ــا حمای ــدای ســال ب ــع از ابت واق
فنــاوری ریاســت جمهــوری ورود شــد تــا شــرکت های 
دانش بنیــان و اســتارتاپ ها در شــرایط تحریــم موجــود 
ــک  ــن ی ــد. در ای ــک کنن ــکی کم ــوزه دامپزش ــه ح ب
ــزان  ــن عزی ــه ای ــه روزی ک ــای ب ــا حمایت ه ــال ب س
داشــتند، کــه برخــی هــم منجــر بــه نتیجــه شــد. مثــال 
ــران توســط  ــار در ای ــن ب ــرای اولی بحــث ریزمغــذی ب
شــرکت های دانش بنیــان تولیــد شــد. همچنیــن بــرای 
ــرکت  ــک ش ــه رازی، ی ــر از موسس ــار به غی ــن ب اولی
دانــش بنیــان واکســن دامــی بــرای کشــور تولیــد کرد. 
ایــن کار نیــز در ســال 98 فوق العــاده کار بزرگــی بــود.

ــه آن  ــر ب ــال کمت ــه قب ــم ک ــر ه ــوزه دیگ ــک ح  ی
پرداختــه شــد  حــوزه پشــتیبانی اســت. حوزه پشــتیبانی 
ــورد  ــانه ها م ــر در رس ــه کمت ــکی ک ــازمان دامپزش س
توجــه قــرار می گیــرد، بــا ایــن شــرایط ســخت کشــور 
ــا همــه ضعف هایــی  واقعــا کار بزرگــی را انجــام داد. ب
کــه در حــوزه بودجــه کشــور چــه تخصیــص اولیــه و 
ــه  ــادل برنام ــه  تب ــوده، در زمین ــی ب ــن نهای ــه تامی چ
ــزی،  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــا س ــده ب ــف ش تعری
موفــق عمــل گردیــده اســت . بــا وجــود اینکــه 
ســرجمع اعتبــارات کشــور کاهشــی بــود، امــا ســازمان 
دامپزشــکی در حــوزه بهداشــتی شــامل تامین واکســن، 
مــواد بیولوژیــک و حــوزه کنتــرل بیماری هــا بیــن 30 
تــا 70 درصــد رشــد داشــته کــه ایــن اتفــاق مبارکــی 
اســت. معاونــت توســعه ســازمان دامپزشــکی عملکــرد 
ــر از  ــه متاث ــداد ک ــازه ن ــت و اج ــی داش ــی خوب خیل
کمبــود یــا کمــی تخصیــص و تامیــن ارز ســایر 
دســتگاه ها یــا نســبت بــه ســال قبــل احســاس گــردد .
شــرکت های  از  حمایــت  بــا  حاکمیــت  به عنــوان 

اســتارت آپ هــا می تــوان خدمــت  و  دانش بنیــان 
شایســته ای را بــه تولیــد کننــدگان داشــت. اعتقــاد بــر 
ایــن اســت کــه ســال بعــد بایــد بــه حــوزه حمایــت از 
تولیــد داخلــی بــا همــکاری کشــورهای منطقه در آســیا 
ورود کنیــم. ایــن مســاله در ســال آینــده می توانــد یــک 
شــاخص ســازمان دامپزشــکی باشــد. کمااینکــه طــی 
ایــن 2 ســال تحریــم  قطعــا نــه آمریــکا و نــه اتحادیــه 
ــوزه  ــایه در ح ــور همس ــک کش ــدازه ی ــه ان ــا ب اروپ
ــد. ســازمان دامپزشــکی  اقتصــادی تــراز تجــاری ندارن
ــدگاه داده و  ــر دی ــه تغیی ــن زمین ــه ســهم خــود در ای ب
بــا رعایــت همــه اســتانداردهای بین المللــی و ضوابــط 
ــه ای  ــی، منطق ــاری مل ــتانداردهای ج ــررات و اس و مق
ــد  ــال بع ــه س ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــی ب و بین الملل
باالتریــن ســطح ارتبــاط بــرای پیشــبرد اهــداف تولیــد، 
چــه در کمیــت و چــه در کیفیــت و چــه در صــادرات 
بــا پیمان هــای منطقــه ای اوراســیا خواهــد بــود.

دکتر علیرضا رفیعی پور
سردبیر و مدیر مسئول
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معرفــی اداره کل دامپزشــکی 
ــتان  ــتان خوزس اس

زیــر  کشــوری  هــر  اقتصــادی  اســتقالل 
ــی  ــعه فرهنگ ــی، توس ــتقالل سیاس ــای اس بن
ــت  ــد؛ باف ــی باش ــه م ــی جامع ــاه عموم و رف
خوزســتان،  اســتان  فرهنگــی  اجتماعــی 
ســرمایه عظیــم دامــی و تولیــد و اشــتغال 
در  را  بســزایی  نقــش  آن،  از  ناشــی  زایــی 
اقتصــادی   اســتقالل  و  وابســتگی  عــدم 
ــن ســرمایه  ــت از ای ــا حمای کشــور  داشــته و ب
ــد. ــته باش ــری داش ــش موثرت ــد نق ــی توان م

ــه  ــرورش جوج ــه پ ــتان در زمین ــتان خوزس اس
گوشــتی ، دامپــروری و آبــزی پــروری جــز 
اســتان هــای برتــر کشــور محســوب مــی 
ــن بررســی هــای بعمــل آمــده  شــود. در آخری
ســرمایه دامــی اســتان بالــغ بــر 120000 
کــه  اســت  شــده  بــرآورد  ریــال  میلیــارد 
ســرمایه عظیمــی اســت و چنانچــه  بطــور 
ــود در  ــرداری ش ــره ب ــت و به ــح  هدای صحی
ــی  ــتان م ــای کشــاورزی اس ــار پتانســیل ه کن
توانــد بــا ایجــاد اشــتغال و بــاال بــردن تولیــد در 
خلــق خوزســتانی بــا ســیمایی متفــاوت از آنچــه 
کــه هســت  نقــش تاثیــر گــذار  داشــته باشــد .

در حفاظــت و نگهــداری از ایــن ســرمایه بــزرگ 
ملــی و بــاال بــردن تولیــد فــرآورده هــای خــام 
دامــی اســتان ، دامپزشــکی نقــش موثــر، ارزنده 
ــا  ــکی ب ــد. دامپزش ــی کن ــا م ــی را ایف و حیات
واکســینه نمــودن دامهــای اســتان عمــده تالش 
خــود را صــرف پیشــگیری از بــروز بیماریهــای 
دامــی و حفــظ ایــن ســرمایه عظیــم  مــی نماید. 
ــور  ــرو حض ــم در گ ــر مه ــن ام ــت در ای موفقی
ــد . ــی باش ــا م ــع دامپزشــکی در دامداریه بموق

اداره  بــه  وابســته  دامپزشــکی  مراکــز  از 
مــی  خوزســتان  اســتان  دامپزشــکی  کل 
آبادان،امیدیــه نظیــر  مراکــزی  بــه  تــوان 

، غملک با ، ه یذ ا ، یکا ند ا ، ز ا هو ا ، یمشــک ند ا ،

بهبهان،خرمشهر،دزفول،رامشیر،رامهرمز،دشــت 
آزادگان،شادگان،شوش،شوشــتر، ،گتوند،اللــی،

 ، ه یز هو ، ن یجا هند ، ن ســلیما مسجد
هفتــکل،کارون، حمیدیــه وآغاجــری اشــاره 
نمــود کــه  بــا 300 نفــر پرســنل در زیــر 
و  بهداشــت  حــوزه  در  هایــی  مجموعــه 
و  بهداشــت  دامــی،  بیماریهــای  مدیریــت 
ــت و  ــور، بهداش ــای طی ــاری ه ــت بیم مدیری
ــر  ــارت ب ــان، نظ ــای آبزی ــاری ه ــت بیم مدیری
بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی، قرنطینــه و 
ــادرات و واردات دام  ــر ص ــتی ب ــارت بهداش نظ
ــر  ــارت ب ــی، و نظ ــام دام ــای خ ــرآورده ه و ف
ــی و  ــگیری، درمان ــز پیش ــای مراک ــت ه فعالی
دارویــی دامــی غیــر دولتــی اســتان و تشــخیص 
آزمایشــگاهی بیمــاری هــا و همچنیــن بخــش 
تحقــق  در  ترویــج  و  پژوهــش  و  آمــوزش 
اهــداف آرمانــی خــود فعالیــت مــی کنــد .

کاردان  و  دامپزشــک   330 حاضــر  حــال  در 
در امــور دارو، درمــان و آزمایشــگاه و مایــه 
کوبــی تحــت نظــارت اداره کل دامپزشــکی 
باشــند. مــی  فعالیــت  مشــغول  اســتان 

باتوجــه بــه پتانســیل اســتان خوزســتان و 
ــای  ــه ه ــد گون ــاز اســتان در تولی ــت ممت ظرفی
ــی پرورشــی و  ــو و ماه ــان  )میگ ــف آبزی مختل
دریائــی(، لــزوم بررســی و تشــخیص و مراقبــت 
ــد و  ــاس ش ــش احس ــش از پی ــا بی ــاری ه بیم
ــا تــالش و پیگیــری مســتمر،  در ایــن راســتا ب
ــه ای  ــای منطق ــاری ه ــخیص بیم ــز تش مرک
آبزیــان در اســتان احــداث گردیــد و ایــن مرکــز 
بطــور رســمی در ســال 1386 ، آغاز بــکار نمود.

ــکی  ــم دامپزش ــای مه ــت ه ــی از مأموری یک
اســتان نظــارت بــر کلیــه ایــن مراحــل از 
ــی  ــام دام ــای خ ــه فرآورده ــا عرض ــد ت تولی
اســت. دامپزشــکی بــا نظــارت بــر اماکــن 
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دامی،نظــارت بــر فــرآورده 
ــی و  ــر خوراک ــی و غی ــی خوراک ــام دام ــای خ ه
نظــارت برعرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی در 
ــش  ــی نق ــالمت موادغذای ــت وس ــاء بهداش ارتق
ــد  ــی نمای ــا م ــکاری را ایف ــل ان ــر قاب ــر و غی موث
کــه نتیجــه آن رســیدن غــذای ســالم بــه جامعــه 
ــن اداره  ــی ای ــه نظارت ــد. دامن ــی باش ــانی م انس
بســیار گســترده بــوده و اماکنــی از قبیــل دامداریها 
و مرغداریهــا، مــزارع پــرورش ماهــی، کارخانجات 
ــتارگاههای  ــان، کش ــور و آبزی ــوراک دام و طی خ
ــته  ــای بس ــور، کارگاهه ــتارگاههای طی دام، کش
بنــدی، ســردخانه هــا، خودروهــای حمــل ونقــل، 
مراکــز جمــع آوری شــیر، مراکــز عرضــه  از 
ماهــی  رســتوران،  فروشــی،  مــرغ   ( قبیــل 
فروشــی و قصابــی هــا ( و اســکله هــای و 
ــرد  ــی گی ــر م ــادی و .... را در ب ــناورهای صی ش
ــر بهداشــت عمومــی و مــواد  کــه اداره نظــارت ب
ــای  ــه ه ــر مجموع ــی از زی ــوان یک ــی بعن غذای
ــتان  ــای اداره کل دامپزشــکی اس ــالش و پوی پرت
ــص و  ــای متخص ــتن نیروه ــا داش ــتان ب خوزس
علمــی و متعهــد نســبت بــه انجــام وظایــف 
محولــه بســیار حســاس اقــدام مــی نمایــد.

و  دام  صنعتــی  هــای  کشــتارگاه  انــدازی  راه 
ــه  ــذاری الش ــرح برچســب گ ــرای ط ــور- اج طی
هــای اســتحصالی کشــتارگاه هــای دام- کاهــش 
بارمیکروبــی شــیر- پایــش خــوراک دام و طیــور- 

پیگیــری راه انــدازی ســردخانه بــاالی صفــر 
ــاء  ــرح ارتق ــرای ط ــای دام- اج ــتارگاه ه در کش
جملــه  از   ... و  روز  کشــتار  مــرغ  بهداشــتی 
بهداشــت  بــر  نظــارت  اداره  هــای  فعالیــت 
ــد. ــی باش ــتان م ــی اس ــواد غذای ــی و م عموم

دارای  کــه  خوزســتان  مثــل  اســتانی  بــرای 
بــا  کیلومتــری   420 زمینــی  مشــترک  مــرز 
کشــور عــراق و مــرز آبــی 210 کیلومتــری 
ــتن  ــد داش ــی باش ــارس م ــج ف ــای خلی ــا آبه ب
فعالیــت هــای قرنطینــه ای فعــال متناســب 
و  مــدون  قوانیــن  و  مقــررات  بــا  همســو  و 
ــت. ــروری اس ــری ض ــی ام ــن الملل ــوب بی مص

بــه گســتردگی  باتوجــه 
و  اســتان  هوایــی  و  آبــی  خاکــی،  مرزهــای 
ــا  ــایه و ب ــورهای همس ــا کش ــتقیم ب ــاط مس ارتب
ــزون واردات،  ــیع و روزاف ــم وس ــه حج ــه ب توج
ــا   ــرآورده ه ــده و ف ــت دام زن ــادرات و ترانزی ص
ــل  ــن نق ــی و همچنی ــام دام ــای خ ــاده ه و نه
و انتقــال کاالهــای مذکــور در داخــل کشــور 
واگیــر  بیماریهــای  ســرایت  از  پیشــگیری  و 
دامــی و حفــظ و حراســت از ســرمایه دامــی 
عمومــی  بهداشــت  ارتقــاء  نهایتــا  و  کشــور 
کشــور از اهــداف اصلــی دامپزشــکی مــی باشــد

حــوزه فعالیــت قرنطینــه و امنیــت زیســتی اســتان 
ــت،  ــم اس ــر حج ــترده و پ ــای گس ــوزه ه از ح
ــاده  ــر واردات 80 درصــد نه نظــارت بهداشــتی ب
هــای دامــی وارداتــی کشــور، نظــازت بهداشــتی 
بــر صــادرات و ترانزیــت انواع فــرآورده هــای خام 
دامــی، نظــارت بــر عملکــرد ســایت هــای انبــاری 
نگهــداری نهــاده هــای دامــی وارداتــی و شــرکت 
ــاوگان حمــل و  ــر ن ــده ، نظــارت ب هــای واردکنن
ــه  ــی و ... از جمل ــاده دام ــرآورده و نه ــل دام،ف نق
ــد. ــی باش ــوزه م ــن ح ــاخص در ای ــات ش اقدام

هــزار    340 داشــتن  بــا  خوزســتان  اســتان 
رأس دام ســنگین و تعــداد 3 میلیــون و 700 
هــزار رأس دام ســبک و تعــداد  بیــش از 4 
جملــه  از  دامــی  اپیدمیولــوژی  واحــد  هــزار 
اســتانهای ویــژه در کشــور محســوب مــی شــود.

اســتان خوزســتان با داشــتن تعداد  828 مرغداری 
ــذار و  ــم گ ــداری تخ ــال و 13 مرغ ــتی فع گوش
ــون  ــش از 46 میلی ــزی  بی ــه ری ــن جوج میانگی
ــترده  ــای گس ــزی ه ــه ری ــال برنام ــه در س قطع
ــتی  ــای بهداش ــارت ه ــال نظ ــت اعم ای در جه
ــای  ــاری ه ــت بیم ــت و مدیری ــش بهداش در بخ
طیــور بطــور ســاالنه و مســتمر انجــام مــی دهــد.

ــور  ــر ام ــگاه و دفات ــداد 90 درمان ــر تع ــارت ب نظ
درمانــی و تعــداد 68 داروخانــه و  50 مرکــز 
مایــه کوبــی و  8 شــرکت پخــش دارویــی 
و واکســن و برخــورداری از کلینیــک مرجــع 
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ــت. ــتان اس ــان اس ــخیص و درم ــای اداره تش ــت ه ــی از فعالی ــوز بخش مج

روز  هــای  دســتگاه  آخریــن  بــه  مجهــز  مرجــع  آزمایشــگاه  داشــتن 
–انگلــی- –شــیمیایی  میکروبــی  آزمایشــگاه  انــواع  کــه   دنیــا 

آزمایشــگاه  در   ... و  PCR-تایپینــگ  بیوتیــک-  آنتــی  بقایــای 
شــود. مــی  انجــام  خوزســتان  اســتان  دامپزشــکی  کل  اداره  مرجــع 

گرمابــی،  ماهیــان  پــرورش  ظرفیــت  داشــتن  بــا  خوزســتان  اســتان 
هندیجــان  و  آبادان،شادگان،ماهشــهر  بنادرمهــم   ... و  ســردابی،خاویاری 
شــود. مــی  محســوب  کشــور  برتــر  و  ویــژه  هــای  اســتان  جــزء 

ــای  ــری تیمه ــا بکارگی ــج ب ــوزش و پژوهــش و تروی ــه آم ــه مقول ــن ب پرداخت

کاری فعــال و اســتفاده از تــوان علمــی کارشناســان بخــش دولتــی و خصوصــی 
و دانشــگاهی از جملــه گــزاره هــای تاثیرگــذاار اداره کل دامپزشــکی خوزســتان 
اســت کــه بــه شــکل ویــژه و تحــت الگــوی خــاص بــه آن پرداختــه می شــود.

دانشــگاه  فلکــه  اهــواز-  خوزســتان:  دامپزشــکی  کل  اداره  آدرس 
کل  اداره  تختی-روبــروی  اســتادیوم  پشــت  چمــران  شــهید 
061-333331104 تمــاس:   شــماره  جوانــان     و  ورزش 



به بهانه قاب عکس ، تلنگری برای مطالعه بیشتر 
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ازمزرعه تا سفره  و نقش دامپزشکی

نمایی شماتیک  از تالش محققین  بر روی موجودات ذره بینی  در روده 
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                                                           انقالبی در فن آوری زیستی با استفاده از کریسپر 
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 اهم فعالیتهای صورت گرفته در حوزه 
معاونت تشخیص و مدیریت درمان 

سازمان دامپزشکی کشور در سال 1398
ــورو   ــی در کش ــاس کنون ــرایط حس ــه  ش ــه ب باتوج
ــاظ وجــود تحریــم هــای ظالمانــه و بــه  بــه لح
تبــع آن مشــکالت ایجــاد شــده در تأمیــن بــه 
ــه  ــاز ب ــک، نی ــواد بیولوژی ــن و م ــع دارو، واکس موق
ــور الزم  ــجم را از ام ــتگزاری های کالن و منس سیاس

ــد ــی باش ــر  م ــاب ناپذی و اجتن

 بــا توجــه بــه تــالش شــبانه روزی پرســنل و 
همــکاران ایــن معاونــت و برگــزاری جلســات مســتمر 
ــکی، وزارت  ــازمان دامپزش ــطح س ــی در س کارشناس
جهادکشــاورزی، وزارت صمــت و... در کنــار همــکاری 
نزدیــک دفاتــر تخصصــی ســازمان دامپزشــکی، 
ســندیکای تولیدکننــدگان و انجمــن واردکننــدگان در 

ــت. ــرار گرف ــتورکار ق دس

ــدادی از  ــه تع ــی ب ــا دسترس ــه تحریمه ــا ک از آنج
ــود،  ــرده ب ــکل ک ــتراتژیک را مش ــی اس ــالم داروی اق
ــر دارو و  ــت در دفت ــن دوران فعالی ــی از پرکارتری یک
ــرد  ــه عملک ــت ک ــکل گرف ــال 98 ش ــان در س درم
آن بــرگ زّرینــی را در کارنامــه ســازمان دامپزشــکی 

ــانده اســت . ــت رس ــه ثب ــور ب کش

ــات  ــع خدم ــامانه جام ــکالت س ــع مش ــاء و رف ارتق
دارویــی دامپزشــکی کــه بــا تــالش و اقدامــات 
کارشناســی همــکاران دفتــردارو و درمــان  و همکاری 
ــا  ــع ب ــت توســعه مدیریــت و مناب ــاوا و معاون ــر ف دفت
ــت ــام اس ــال انج ــری IT در ح ــرکت مج ــن ش تعیی

 طراحــی و ارتقــای ســامانه جامــع دارویــی مشــتمل 
ــد و واردات از  ــت، تولی ــع، ثب ــش توزی ــار بخ ــر چه ب
دســتاوردهای مهــم در ســالجاری  بــوده کــه در ســال 

آینــده تکمیــل خواهــد شــد.

ــواد  ــن، م ــش دارو، واکس ــد و پای ــون رص ــم اکن ه
ــطح  ــا س ــدی ت ــی و تولی ــکی واردات ــه دامپزش اولی
ــع  ــش توزی ــی در بخ ــز مایه کوب ــا و مراک داروخانه ه
امکان پذیــر اســت و بــا ارتقــای کامــل پــروژه 
ــری  ــکان رهگی ــی، ام ــات داروی ــع خدم ــامانه جام س
اقــالم مذکــور تــا ســطح مصرف کننــده نهایــی 
)کارخانجــات، دامــداران و مرغــداران( ازایــن طریــق 

میّســر می گــردد.  آن 

ــز  ــک نی ــواد بیولوژی ــت دارو و م ــد ثب ــورد فراین در م

گفــت: طراحــی فرایندهــای ثبــت دارویــی بــا توجــه 
ــر دارو و  ــنامه های دفت ــا و بخش ــتورالعمل ه ــه دس ب
درمــان کامــل شــده و شــرکت مجــری IT در حــال 
برنامه نویســی اســت و امیــد مــی رود تــا پایــان 
فروردیــن مــاه ســال آینــده زیرســاخت ســامانه جامــع 
دارویــی در دســترس کاربــران و مراجعه کننــدگان 

ــرد. ــرار گی ق

طراحــی فراینــد زیرســاخت تولیــد ســامانه نیز توســط 
دفتــر دارو و درمــان صــورت گرفتــه و بــا توجــه بــه 
دســتورالعمل بخــش مرتبــط بــا تولیــد در خــرداد مــاه 

ســال آینــده  بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید .

ــده و در  ــل ش ــامانه کام ــش واردات س ــی بخ  طراح
هنــگام اتصــال  بخــش هــای  مذکــور ذیــل ســامانه 
ــد  ــترس خواه ــل در دس ــور کام ــی بط ــع داروی جام

بــود. 

ارتقــای ســامانه جامــع دارویــی بــه شــکلی اســت کــه 
همــه بخــش هــای چهارگانــه فــوق قابلیــت فراخــوان 
اطالعــات از یکدیگــر را داشــته و از یــک بانــک 
ــرد و نتیجــه آن  ــد ب ــی بهــره خواهن اطالعــات داروی
نیــز کاهــش تراکنش هــای تکــراری و نهایتــًا صرفــه 
جویــی در وقــت همــکاران و مراجعــان خواهــد بــود.

ــی  ــت،  از آنجای ــه بازنگــری دســتورالعمل ثب در زمین
کــه دســتورالعمل جــاری در پــاره ای از مــوارد 
پاســخگوی نیازهــای جدیــد و روز مراجعــان نیســت، 
بــا پیشــنهاد گــروه مطالعــات دفتــردارو و درمــان  و بــا 
دســتور ریاســت ســازمان و ابــالغ معاونــت تشــخیص 
ــان  ــکل از کارشناس ــی متش ــان، تیم ــت درم و مدیری
ــی  ــواد داروی ــدگان م ــن واردکنن ــر و انجم ــد دفت ارش
دامپزشــکی بــا تشــکیل جلســات مســتمر و اقــدام بــه 

ــد . بازنگــری دســتورالعمل ثبــت کردن

ــروه  ــد گ ــان ارش ــکل از کارشناس ــروه کاری متش گ
ــه کارشناســی بخــش  ــا مشــارکت بدن ــر ب ــد دفت تولی
خصوصــی بــه مــدت شــش مــاه بــا برگــزاری 
ــتورالعمل را  ــر، دس ــل دفت ــتمر در مح ــات مس جلس
آمــاده و تکمیــل کردنــد کــه ایــن شــیوه نامــه نیــز در 
مرحلــه آخریــن بازنگــری و ویرایــش و ابــالغ ریاســت 
ســازمان دامپزشــکی کشــور اســت. همچنیــن در 
ــه یکــی از  ــا توجــه ب ــد و ب ــت از تولی راســتای حمای
ــده در  ــام ش ــی انج ــای کارشناس ــن کاره مفصل تری
ــاده  ــد م ــه تولی ــان در زمین ــر دارو و درم ــخ دفت تاری
اولیــه ســاخت MCP و DCP، اولیــن پروانــه هــای 
تولیــد اســید فســفریک بــا اســتاندارد و کیفیــت 

ــد.  ــادر ش ــور ص Feed grade در کش
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تشــکیل “کمیتــه فنــی گیاهی” از ســایر دســتاوردهای 
مهــم رخ داده در ســال جــاری  توســط همــکاران ایــن 
دفتــر بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت گیاهــان 
ــل  ــه مکم ــه )ک ــالمت جامع ــای س ــی در ارتق داروی
ــت(  ــکی اس ــکی و دامپزش ــی در پزش ــث درمان مباح
ــه داروهــای مربوطــه در  ــال جامعــه ب و همچنیــن اقب
ــاز  ــران از دیرب ــه اینکــه ای ــت ب ــان و عنای ســطح جه
ــا اســتفاده از گیاهــان دارویــی  پیشــتاز طــب ســنتی ب

بــوده، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

 در ایــن راســتا بــا توجــه بــه تأکیــد و حمایــت ویــژه 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن مســئوالن دولت)معاون
جمهــوری، وزارتخانــه های جهادکشــاورزی، بهداشــت، 
درمــان و امــوزش پزشــکی و علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری( مبنــی بــر اهمیــت و اولویــت توســعه صنعــت 
ــی  و  ــه، بررس ــور مطالع ــه منظ ــی؛ ب ــای گیاه داروه
ــا وارداتــی،  ثبــت داروهــای گیاهــی ســاخت داخــل ی
ــران  ــارکت صاحب نظ ــا مش ــژه ای ب ــی وی ــه فن کمیت
درمــان  بهداشــت،  وزارتخانه هــای  از  دانشــگاهی، 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــکی و عل ــوزش پزش و ام
ــر  ــکی در دفت ــازمان دامپزش ــی و س ــش خصوص بخ
ــا  ــه ب ــا در ادام ــد ت ــکیل ش ــان تش ــور درم دارو و ام
ــای مربوطــه  ــت داروه ــداوم، ثب ــزاری جلســات م برگ
ــه انجــام رســد. حاصــل کار کمیتــه  ــا دقــت نظــر ب ب
مذکــور نیــز افزایــش ضریــب نفــوذ داروهــای گیاهــی 

ــوده اســت . ــی دامپزشــکی ب ــبد داروی در س

ــه  ــم کمیت ــکیل منظ ــه تش ــه ب ــه توج ــن ب همچنی
فنــی دارویــی در ســال گذشــته تقریبــًا بصــورت هــر 
ــان  ــران و کارشناس ــور مدی ــا حض ــار ب ــه یکب دو هفت
شــده  تکمیــل  پرونده هــای  و  تشــکیل  مربوطــه 
ــرح و  ــر مط ــادل نظ ــی و تب ــث نهای ــت بح ــز جه نی
ــی  ــت داروی ــیون ثب ــه کمیس ــب ب ــورت تصوی در ص
ــت.  ــده اس ــاع ش ــور ارج ــکی کش ــازمان دامپزش س

تمدیــد موافقــت اولیــه تولیــد، صــدور گواهــی فــروش 
ــت  ــی ثب ــد گواه ــی GMP، تمدی ــدور گواه آزاد، ص
و تمدیــد پروانه هــای تولیــد( بــه اســتانها همــراه 
ــه  ــورد مطالع ــه؛ 300 م ــتورالعمل های مربوط ــا دس ب
و ثبــت واکســن، دارو)شــامل داروهــای گیاهــی(، 
ــدور  ــورد ص ــل؛ 8 م ــه و مکم ــاده اولی ــی، م افزودن
ــدور  ــورد ص ــن؛ 135 م ــد واکس ــه تولی ــت اولی موافق
پروانــه تولیــد دارو)شــامل داروهــای گیاهــی(، واکســن 

افزودنــی و مکمــل؛ 175 مــورد صــدور موافقــت 
اولیــه تولیــد دارو، افزودنــی و مکمــل؛ 25 مــورد 
بازدیــد ادواری از کارخانجــات ســاخت دارو، ســم 
و مکمــل؛ 42 مــورد بررســی نقشــه کارخانجــات 
 35 PMS؛  طــرح  اجــرای  مــورد   250 دارویــی؛ 
مــورد صــدور گواهــیGMP و تمدیــد موافقــت 
ــکایتی،  ــوارد ش ــری م ــورد پیگی ــد؛ 50 م ــه تولی اولی
بازدیدهــا  اســتان)رصد و پایــش(،  41100 مــورد 
ــی و  ــاد نظارت ــرات و نه ــه تعزی ــی ب ــورد معرف 88 م
ــد و  ــاب راهنمــای فنــی تولی ــی از کت ــی؛ رونمای قضای
اصــول تضمینــی کیفیــت کارخانجــات مکمــل ســازی؛  
ــای ادارات  ــه ه ــه نام ــخ ب ــریع در پاس ــالش در تس ت
کل دامپزشــکی اســتانها، ســازمانها و وزارتخانه هــا در 
ــاه تریــن زمــان بخشــی از اقدامــات دفتــر دارو و  کوت

ــت . ــوده اس ــالجاری ب ــان در س درم

ــندیکای  ــران س ــا مدی ــم ب ــات منظ ــزاری جلس برگ
تولیدکننــدگان داروهــای دامپزشــکی و همچنیــن 
بیولوژیــک  مــواد  و  دارو  واردکننــدگان  انجمــن 
ــن  ــه ای دامپزشــکی نقطــه عطــف دیگــری در کارنام

ــت  . ــوده اس ــته ب ــال گذش ــی یکس ــر ط دفت

ــف و  ــکالت صن ــی مش ــل، بررس ــن تعام ــل ای حاص
تــالش در رفــع موانــع کســب و کار و تولیــد، تــالش 
جهــت تســهیل فرایندهــای مربــوط بــه امــور جــاری 
ــد  ــن و تولی ــری در تأمی ــزان، تــالش حداکث ــن عزی ای
بــه موقــع اقــالم ضــروری و کاالهــای اساســی 
ــه  ــم تعرف ــدن 67 قل ــور، برگردان ــکی در کش دامپزش
دارویــی از گــروه دو  بــه گــروه کاالیــی یــک ، 
ــامانه های  ــای س ــت، ارتق ــتورالعمل ثب ــری دس بازنگ
ــر  ــا دفت ــا ب ــی ایت ــال ارتباط ــدازی کان ــی، راه ان داروی
ــا  ــار VIP ت دارو و امــور درمــان، افزایــش مــدت اعتب
ــال 1399،  ــان س ــا پای ــت ت ــای ثب ــال و مجوزه یکس
حمایــت از برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، دوره هــای 
ضمــن خدمــت، شــروع فــاز اجرایــی تدویــن دارونامــه 
دامپزشــکی و تــالش در کوتــاه نمــودن زمــان بررســی 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــای ارجاع ــا و نامه ه پرونده ه
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ــکی  ــازمان دامپزش ــات س ــن اقدام مهم تری
خدمــات  اخیــر/  ســال   2 در  کشــور 
دامپزشــکی در ســال جهــش تولیــد، شــتاب 

بــد می یا
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان مهم تریــن 
اقدامــات ســازمان دامپزشــکی کشــور در 2 ســال اخیــر، 
اعــالم کــرد ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا همــکاری 
تولیــد کننــدگان ، همــکاران بخــش خصــوص و ســایر 
ــوزه  ــد در ح ــق جهــش تولی ــدرکاران در تحق دســت ان

دامپزشــکی بــا جدیــت تــالش خواهــد نمــود. 

 ، ســازمان  رییــس  رفیعی پــور  علیرضــا  دکتــر 
ــدرکاران  ــت ان ــه دس ــی از هم ــن تشــکر و قدردان ضم
دامپزشــکی در بخــش دولتــی و خصوصــی، مهمتریــن 
ــال  ــور در دو  س ــکی کش ــازمان دامپزش ــات س اقدام

ــرد: ــالم ک ــر را اع اخی

ــا بیــان اینکــه ایــن اقدامــات ســاختاری و مهــم  وی ب
، علیرغــم تشــدید تحریمهــا مــی توانــد ضمــن کمــک 
بــه اقتصــاد مقاومتــی و رونــق تولیــد،  بســتر مناســبی 
ــم  ــال 1399 فراه ــد در س ــش تولی ــور جه ــه منظ را ب
ــکاران  ــالش هم ــا ت ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــد، اظه کن
دامپزشــکی در بخــش هــای دولتــی و خصوصــی، 
تولیدکننــدگان و ســایر دســت انــدرکاران، شــاهد 
ــات  ــی خدم ــی و کیف ــعه کم ــد و توس ــش تولی افزای

ــیم . ــد باش ــش تولی ــال جه ــکی در س دامپزش

ــگاهی  ــد آزمایش ــهای جدی ــدازی روش ــی و راه ان بررس
در  تســریع  مــواد،  مصــرف  کاهــش  منظــور  بــه 
ــی  ــدات داخل ــه اســتفاده از تولی پاســخگویی و توجــه ب
ــوده اســت . توجــه  ــه اقدامــات ایــن ســازمان ب از جمل
بــه توســعه شــبکه آزمایشــگاهی دامپزشــکی و تعامــل 
ــداد  ــش تع ــد آن افزای ــه پیام ــی ک ــش خصوص ــا بخ ب
ــال  ــگاه در س ــکار از 30  آزمایش ــگاههای هم آزمایش
ــوده اســت  ــه 60  آزمایشــگاه در ســال1398 ب 1397 ب

ــت. ــوص اس ــن خص ــر در ای ــات دیگ ــه اقدام از جمل

تشــکیل و استفاده از شــبکه ملی آزمایشــگاهی متشکل 

ــگاهی و  ــی، دانش ــی، خصوص ــگاههای دولت از آزمایش
تحقیقــات بــا عضویــت و همــکاری معاونــت علمــی و 
ــوزه  ــردن ح ــال ک ــوری و فع ــس جمه ــن آوری ریی ف
مطالعــات کاربــردی ســازمان دامپزشــکی از جملــه 
ســاخت بــذر واکســن آنفلونــزای فــوق حــاد پرنــدگان 
از اقدامــات دیگــری بــود کــه در ایــن خصــوص مــورد 

ــه اســت . ــرار گرفت توجــه ق
ــد آزمــون  ــدازی روشــهای جدی ــه راه ان ــه ب وی در ادام
آزمــون  جمله راه انــدازی  از  تشــخیصی  هــای 
ــازی  ــارک و جداس ــاری،  م ــای ه ــخیص بیماریه تش
ــخیص  ــی تش ــز مل ــروس در مرک ــاز  وی ــص س و خال
جهــت تهیــه بــذر واکســن در خصــوص بیمــاری تــب 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوان ــی و بیم برفک
اشــاره کــرد و خاطرنشــان کــرد: در ایــن مقطــع 
ــه گــردآوري اطالعــات  ــار ب ــراي نخســتین ب ــی ب زمان
کشــور)دولتی  دامپزشــکی  آزمایشــگاه هاي  جامــع 
و خصوصــی( و کســب اطالعــات کامــل از تعــداد 
و  تخصــص  و  آزمایشــگاه ها  در  شــاغل  نیروهــاي 
ــتم  ــاماندهی سیس ــت س ــا در جه ــی آنه ــدي فن توانمن
آزمایشــگاهی دامپزشــکی کشــور و بمنظــور بهــره 
ــدام  ــف اق ــای مختل ــگاه ه ــت آزمایش ــدی از ظرفی من
گردید.بــرای نخســتین بــار پیگیــری تولیــد بذرعوامــل 
ــی  ــت علم ــن بخشــی معاون ــکاری بی ــا هم واکســن ب
ــخیص  ــی تش ــز مل ــوری، مرک ــس جمه ــاوری رئی فن
ــن و  ــات واکس ــه تحقیق ــکی، موسس ــازمان دامپزش س
ســرم ســازی رازی و یــک شــرکت دانــش بنیــان مــورد 

ــت. ــرار گرف ــه ق توج

بــا وجــود تحریمهــای ظالمانــه علیــه جمهــوری 
ــع  ــکی از مناب ــای دامپزش ــاده ه ــن نه ــالمی تأمی اس
جدیــد اروپایــی، آســیا و آمریــکای جنوبــی در راســتای 
کاهــش اثــرات تحریــم هــا از دیگــر تمهیــدات اتخــاذ 

ــت. ــوده اس ــی ب ــع زمان ــن مقط ــده در ای ش

ــی  ــزود: بخش ــور اف ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س  رئی
توســط  نیــاز   مــورد  دامپزشــکی  نهاده هــای  از 
زنجیره هــای تولیــد و تولیدکننــدگان بــزرگ از مقاصــد 
ــتن  ــا و شکس ــرایط  تحریمه ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ثانوی
تامیــن  و  تهیــه  در  انحصــار شــرکت های خــاص 
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واکســنها، ریزمغــذی هــا و مــواد اولیــه تأمیــن شــده 
اســت کــه ایــن امــر نقــش مهمــی در تأمیــن نهــاده 

هــای مــورد نیــاز داشــته اســت.

ــازمان  ــرد  س ــن تغییرراهب ــتین بار ضم ــرای نخس  ب
دامپزشــکی کشــور در مقابلــه بــا بیمــاری آنفلوآنــزای 
ــن  ــه تدوی ــران ، نســبت ب ــدگان در ای ــوق حــاد پرن ف
ــود  ــدام نم ــور اق ــرای ان در کش ــد و اج ــه جدی برنام
کــه ایــن امــر منجــری بــه مهــار بیمــاری و کاهــش 

ــد.  ــار آن گردی ــرات زیانب ــاد اث بســیار زی
ــده  ــات انجــام ش ــایر اقدام ــن س ــق و عناوی از مصادی
ــد :  ــی باش ــرح زیرم ــه ش ــر ب ــال اخی ــی دو  س ط

ــالمونال  ــش س ــی کاه ــه مل ــرای برنام ــن و اج تدوی
ــرل  ــار در کشــور، اجــرای برنامــه کنت ــن ب ــرای اولی ب
ــاش در گاوداریهــای  ــاده ب ــه روش آم ــب برفکــی ب ت
صنعتــی کشــور بــا کمــک مدیریــت دامداریهــا؛ 
مبنــای  بــر  مشمشــمه  کنتــرل  برنامــه  اجــرای 
ــت  ــروج از ممنوعی ــی CFT و خ ــن جهان روش نوی
ــانی  ــه روزرس ــن و ب ــران؛ تدوی ــبهای ای ــت اس ترانزی
اولویــت دار  بیماری هــای  کنتــرل  برنامه هــای 
ــن  ــه ای و بی ــی، منطق ــا اســتانداردهای مل ــق ب منطب
ــی  ــت، لمپ ــب مال ــل، ت ــالمونال، نیوکاس ــی )س الملل
اســکین، PPR و.........(؛ تشــکیل کمیتــه اختصاصــی 
دامپزشــکی  ســازمان  در  دانش بنیــان  شــرکتهای 
در راســتای حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان 
و بهره گیــری از ظرفیــت ایــن شــرکتها در تولیــد 
ــد  ــاد مقاص ــاز؛ ایج ــورد نی ــای م ــاده ه ــی نه داخل
ــش  ــا افزای ــم ب ــرایط تحری ــد در ش ــی جدی صادرات
مبادلــه پروتکلهــای بهداشــتی دام بــا کشــورهای 
ــه  ــی منطق ــئولیت دبیرکل ــب مس ــا؛ کس ــف دنی مختل
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــاور دور ب ــیه و خ ــیا، اقیانوس آس
ــن  توســط رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور؛ تدوی
و بازنگــري دســتورالعملهاي اجرایــي در راســتای 
ــی  ــکی و دسترس ــات دامپزش ــه خدم ــهیل در ارائ تس
ــری از  ــره گی ــات؛ به ــه خدم ــرداران ب ــره ب ســریع به
ظرفیــت تشــکلها در تدویــن دســتورالعملها و عضویــت 
ایشــان در کمیتــه هــای تخصصی ســازمان و تشــکیل 
دبیرخانــه پیگیــری موانــع کســب و کار تولیدکننــدگان 

ــره  ــکالت به ــی مش ــور بررس ــرداران بمنظ ــره ب و به
ــهیل  ــد و تس ــع تولی ــع موان ــالش در رف ــرداران و ت ب
ــرای  ــکی؛ اج ــوزه دامپزش ــب و کار در ح ــای کس فض
طــرح ملــی ارتقــای کیفیــت بهداشــتی گوشــت مــرغ 
و تخــم مــرغ؛ مدیریــت و ســاماندهی تامیــن وتوزیــع 
ــنجی  ــی امکان س ــی؛ بررس ــادار دام ــن های به واکس
اســتفاده از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی در تامیــن 
ــارکت  ــکاری و مش ــور؛ هم ــی کش ــن های دام واکس
بــا وزارت بهداشــت در تدویــن برنامــه راهبــردی 
اســتراتژیک ملــی پیشــگیرانه و کنتــرل بیمــاری 
تــب مالــت )بروســلوز( در جمهــوری اســالمی ایــران 
1399-1404؛ همــکاری بــا ســازمان تــات )تحقیقات، 
آمــوزش و ترویــج وزارت جهادکشــاورزی( و ســازمان 
امــور عشــایر کشــور در تدویــن و اجــرای طــرح 
تربیــت بهداشــتیار دام عشــایر ؛ برگــزاری دوره هــای 
ــازمان  ــا س ــترک ب ــورت مش ــی بص ــی ترویج آموزش
ــتفاده  ــاورزی و اس ــج کش ــات و تروی ــوزش، تحقیق آم
ــی  ــور آموزش ــعه ام ــازمان در توس ــت آن س از ظرفی
ــت  ــراي سیاس ــالغ و اج ــن، اب ــرداران؛ تدوی ــره ب به
ــرف  ــورد مص ــي م ــب برفک ــویه هاي ت ــي س یکنواخت
ــراي نخســتین  ــب برفکــي در کشــور ب در واکســن ت
ــتراتژي  ــراي اس ــن و اج ــالجاري؛ تدوی ــي س ــار ط ب
لمپي اســکین  بیمــاري  ریشــه کني  و  کنتــرل 
ــط  ــن ضواب ــر آخری ــق ب ــده منطب ــال آین ــراي 3 س ب
یافته هــاي آزمایشــگاهي و میدانــي در جهــان؛   و 
تدویــن برنامــه 5 ســاله ریشــه کني بیمــاري طاعــون 
نشــخوارکنندگان کوچــک براســاس سیاســت گلوبــال 
ــه  جهانــي ریشــه کني تدویــن شــده از ســوي دبیرخان
ــط  ــتین خ ــدازي نخس ــترک OIE و FAO؛ راه ان مش
تولیــد واکســن طاعــون نشــخوارکنندگان توســط 
ــان  ــرکت دانش بنی ــت ش ــا مدیری ــي ب بخش خصوص
ــل  ــور از مح ــاز کش ــورد نی ــن م ــام واکس ــن تم تامی
تولیــد داخــل و زمینــه ســازي جهــت صــادرات تولیــد 
ــر ویروســي  ــرل و پیشــگیري بیماري هــاي واگی ؛ کنت
ــاي  ــن برنامه ه ــق تدوی ــي از طری ــب برفک ــژه ت بوی
ــراي  ــي و اج ــررات بین الملل ــط مق ــا ضواب ــق ب منطب
در   Stand by Vaccination سیاســت  
ــورد  ــن هاي م ــن واکس ــي و تامی ــاي صنعت دامداري ه
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ــازمانهای  ــا س ــکاری ب ــي ؛هم ــزان کاف ــه می ــاز ب نی
ــه OIE  و FAO  و  ــی از جمل ــن الملل ــتی بی بهداش
EU� جملــه از  مشــترک   برنامه هــای   اجــرای 

ــه  ــاری لک ــروز بیم ــگیری از ب FMD  و PVS؛ پیش
ســفید میگــو در اســتانهای جنوبــی کشــور و برداشــت 
ــالغ  ــن و اب ــی؛ تدوی ــای پرورش ــز میگوه موفقیت آمی
برنامــه ملــی راهبــردی کنتــرل بیمــاری لکــه ســفید 
ــل  ــی عام ــران؛ پیشــگیری از ورود احتمال میگــو در ای
ــور  ــه کش ــی KHV ب ــاری ویروس ــاری زای بیم بیم
متعاقــب بــروز آن در کشــور همســایه عــراق؛ تفویــض 
ــز  ــتای تمرک ــتانی در راس ــای اس ــه واحده ــار ب اختی
ــه خدمــات  ــرداران ب زدایــی و دسترســی ســریع بهره ب
دامپزشــکی؛ تکمیــل زنجیــره رصــد و پایــش کاالهای 
مشــمول نظــارت دامپزشــکی از طریــق اتصال ســامانه 
قرنطینــه و امنیــت زیســتی بــا ســامانه تریــس و 
ــژاد دام کشــور؛  ــز اصــالح ن ــت دام مرک ــامانه هوی س
ــاي  ــان دوره ه ــاب مدرس ــه انتخ ــیوه نام ــن ش تدوی
آموزشــی تخصصــی کارکنــان ســازمان براســاس 
ــتی و تکمیــل بانــک مدرســان دوره  ــناد باالدس اس
هــاي آموزشــی کوتــاه مــدت ویــژه کارکنــان؛ یکپارچه 
ســازي شــبکه MPLS  دامپزشــکی در سراســر کشور؛ 
توســعه ســامانه هاي دارویــی، قرنطینــه و ردیابــی دام 
ــون رصــد قاچــاق کاال و ارز ؛  در راســتاي اجــراي قان
توســعه ســامانه جامــع دارویــی شــامل ابزارهــای ثبت، 
تولیــد، واردات و توزیــع در دفتــر دارو و درمان ســازمان 
دامپزشــکی کشــور کــه در مرحلــه نهایــی اجــرا مــی 
ــی  ــتگاههای اجرای ــا دس ــه ب ــه تفاهم نام ــد؛ مبادل باش
و نهادهــای انقالبــی در راســتای تعامــل بیــن بخشــی 
ــات  ــه خدم ــا در ارائ ــت آنه ــری از ظرفی ــره گی و به
دامپزشــکی و تأمیــن نهاده هــای مــورد نیــاز از جملــه 
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری اســالمی، 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، بســیج، 
ــت  ــات دول ــعه خدم ــی و. ..؛ توس ــای صنف ــکل ه تش
الکترونیــک و ارائــه خدمــات غیــر حضــوری؛ تشــکیل 
کارگــروه ویــژه مقابلــه بــا تحریــم در ســازمان 
دامپزشــکی کشــور و حضــور فعــال در امــداد رســانی 
ــیل. ــر س ــتانهای درگی ــیل زده در اس ــق س ــه مناط ب
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مقدمه :
ــات  ــای حیوان ــن بیماریه ــی ازمهمتری ــلوز یک بروس
ــد.  ــی کن ــوده م ــات را آل ــان و حیوان ــه انس ــت ک اس
ــال  ــورهای در ح ــیاری از کش ــاری در بس ــن بیم ای
توســعه آســیا ، آفریقــا وآمریــکای التیــن و همچنیــن  
ــک  ــط ی ــلوز توس ــت. بروس ــک اس ــگالدش آندمی بن
باکتــری گــرم منفــی از جنــس بروســال ایجــاد مــی 
شــود . بروســالها کوکــو باســیل هــای گــرم منفــی 
ــل  ــاری ، داخ ــوازی اختی ــرک ،ه ــک ، غیرمتح کوچ
ــه  ــج گون ــتند. پن ــان هس ــه میزب ــته ب ــلولی وابس س
بروســال شــامل ، بروســال آبورتــوس در گاو ، بروســال 
ملــی تنســیس در بــز ، بروســال اوویــس در گوســفند 
ــس  ــال کنی ــوک  و بروس ــوویس درخ ــال س ، بروس
ــانی  ــای انس ــد .عفونته ــده ان ــناخته ش ــگ ش در س
توســط بروســال آبورتــوس ، بروســال ملــی تنســیس 
و بروســال  ســوویس از طریــق تمــاس مســتقیم 
ــر مســتقیم از  ــا بصــورت غی ــوده و ی ــات آل ــا حیوان ب
ــتوریزه  ــا  شیرغیرپاس ــام ی ــیر خ ــیدن ش ــق نوش طری

ــردد. ــی گ ایجــاد م

بروســلوز از طریــق تمــاس مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
ــا  ــع و ی ــق بل ــب از طری ــوده و اغل ــات آل ــا حیوان ب
راههــای مقاربتــی منتقــل مــی شــود.عفونت ممکــن 
اســت گاهــی ازطریــق ملتحمــه ، استنشــاق منتقــل 
شــده ویــا در رحــم اتفــاق افتــد. ایــن بیمــاری ممکــن 
ــوده  ــز قطــره هــای آل ــق استنشــاق ری اســت از طری
ــا،  ــه ه ــط  کن ــلوز توس ــال بروس ــود . انتق ــل ش منتق
ــه دیگــر  ــه گل ــوده ب ــه آل ــک گل ــا پشــه از ی کک  ی

ــه اثبــات نرســیده اســت. هرگــز ب

در کتابچــه راهنمــای ایمنــی آزمایشــگاهی ســازمان 
بهداشــت جهانــی )WHO( بروســال هــا در  گــروه 
3 خطــر طبقــه بنــدی کــرده اســت. تــب مالــت بــه 
ــث  ــت و باع ــان اس ــه انس ــال ب ــل انتق ــی قاب راحت
بــروز بیمــاری حــاد تبــدار مــی شــود. بروســلوز مــی 
ــی  ــی ، قلب ــی عضالن ــدی عصب ــوارض ج ــد ع توان
ــد.  ــاد کن ــزی ایج ــی مرک ــتم عصب ــی وسیس عروق
بــرای جلوگیــری از عفونــت در انســان بایــد اقدامــات 
ــب  ــان اغل ــت در انس ــود. عفون ــام ش ــی انج احتیاط
بــر اثــر مواجهــه شــغلی اســت ودر اصــل ازراههــای 
دهانــی ، تنفســی یــا ملتحمــه انتقــال مــی یابــد.  در 
ــره  ــوده مخاط ــات آل ــرف لبنی ــک مص ــی آندمی نواح
ــلوز  ــد. بروس ــی باش ــردم م ــوم م ــرای عم ــی ب اصل
ــرای دامپزشــکان و دامدارانــی  یــک خطــر شــغلی  ب
اســت کــه بــا حیوانــات آلــوده و جفــت وجنیــن ســقط 
ــی از  ــلوز یک ــد. بروس ــرو کار دارن ــات س ــده حیوان ش
عفونتهــای آزمایشــگاهی اســت کــه بــه ســهولت بــه 
کارکنــان آزمایشــگاهها منتقــل می شــود. هنــگام کار 
ــوده ماننــد جفــت وجنیــن ســقط  ــه هــای آل ــا نمون ب
ــی  ــات احتیاط ــد اقدام ــری بای ــت باکت ــده و کش ش
ــی  ــای خاص ــه ه ــود. توصی ــام ش ــدی انج ــیار ج بس
ــوده  ــواد آل ــر م ــی در براب ــکات ایمن ــت ن ــرای رعای ب

ــه شــده اســت. ــه بروســال ارائ ب

ایــن ارگانیســم هــا حتــی بعــد از دفــع از بــدن 
حیوانــات آلــوده بســته بــه شــرایط محیطــی و روش 
نگهــداری بــرای مــدت هــای متفاوتــی زنــده باقــی 
ــای  ــق در دم ــال در تعلی ــری بروس ــد. باکت ــی مانن م
60  درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 20 دقیقــه کشــته 
مــی شــود . در مقابــل نــور خورشــید در چنــد ســاعت 
ازبیــن مــی رود ولــی بمــدت طوالنــی در ســرما زنــده 
ــد. بروســال آبورتــوس موجــود در ترشــحات  مــی مان
ــد  ــده باش ــداری ش ــخ نگه ــار ی ــه در کن ــی ک رحم
ــتنی  ــد. در بس ــی مان ــی م ــده باق ــاه زن ــش از 7 م بی
ــت  ــه فارانهای ــای 32 درج ــدت 30 روز در دم ــه م ب
زنــده مــی مانــد. در کــره بــه مــدت 142 روز دردمــای 
46,5 درجــه فارانهایــت زنــده مــی مانــد . بروســال در 
شــیری کــه در دمــای اتــاق نگهــداری شــود ســریعتر 
ــود  ــی ش ــداری م ــال نگه ــه در یخچ ــیری ک از ش

ــن مــی رود. ازبی

بیمــاری بروســلوز در بنــگالدش بومــی اســت . ایــن 
ــار در ســال 1967 و ســپس  بیمــاری در گاو اولیــن ب
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ــون  ــد. تاکن ــزارش ش ــان گ ــال 1983  در انس در س
ــرای ثبــت ســروتیپهای بروســلوز گاو وگاومیــش در  ب
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن مطالع ــگالدش چندی بن
 RT-PCR  بروســال آبورتــوس بــا اســتفاده ازروش
ــت.  ــده اس ــائی ش ــی شناس ــای درمانگاه ــه ه از نمون
بــا ایــن حــال شناســائی باکتریولوژیکــی جدایــه هــای 
ــوز انجــام نشــده اســت. شــیر  ــه هن بروســالی مزرع
ــژه  ــت بوی ــان اس ــلوز در انس ــم بروس ــع مه ــک منب ی
اگــر  شــیرغیر پاســتوریزه و یــا شــیرهائی کــه خــوب 
حــرارت ندیــده انــد مصــرف شــوند. بعضــی از شــرایط 
موجــب پیچیــده تــر شــدن تشــخیص بروســلوز گاوی 
ــی  ــرمی توانائ ــای س ــی از آزمونه ــوند. بعض ــی ش م
تشــخیص ورود باکتــری بــه بــدن را دارنــد. امــا 
زمانــی کــه باکتــری در موقعیــت داخــل ســلولی قــرار 
مــی گیــرد و ایــن بیمــاری بــه مرحلــه مزمــن مــی رود 
ــی  ــار محدودیتهائ ــای تشــخیصی دچ ــون ه ــن آزم ای
ــار  ــت عی ــن اس ــت ممک ــن موقعی ــوند. در ای ــی ش م
آنتــی بــادی کاهــش یافتــه ویــا درآســتانه تشــخیصی 
ــم  ــت ارگانیس ــن اس ــات ممک ــن حیوان ــی بماند.ای باق
ــدی  ــت تهدی ــن حال ــه ای ــد ک ــود کنن ــیر خ را وارد ش
ــرای ســالمت انســان محســوب مــی شــود.  جــدی ب
بنــا برایــن، ایــن مطالعــه بــا هــدف جداســازی گونــه 
هــای بروســال در حیواناتیکــه بصــورت انفــرادی 
ســابقه ســقط جنیــن ، فحلــی مکــرر، مــرده زائــی یــا 
جفــت مانــده گی داشــتند، بــا اســتفاده از روش کشــت 
اســتاندارد انجــام گرفــت. ایــن مطالعــه بــرای اســتقرار 
ــت  ــک ، مدیری ــات اپیدمیولوژی ــرای مطالع ــی ب زیربنائ
مــوارد طغیــان  بیمــاری وایجــاد برنامــه هــای کنتــرل 
و ریشــه کنــی بروســلوزگاوی در بنــگالدش پایــه 

ریــزی شــد.

مواد وروشها :

در ایــن مطالعــه نمونــه هــای خــون وشــیرگاو از ســه  
 N-90.266 23.85(ــاور ــامل س ــی ش ــه جغرافیائ ناحی
 ) N – 90.4250 E 24.0000(قاضــی پــور ، ) E
 N-90.4167 E 24.7500(ــدر ــینگ ص ــن س و میم
ــه  ــوع 360 نمون ــد. در مجم ــع آوری ش ــذ و جم ( اخ
خــون وشــیر از 22 مزرعــه پــرورش گاو شــیری جمــع 
آوری گردیــد .قبــل از اخــد نمونــه هــا ، تاریخچــه هــر 

یــک از گاوهــا ثبــت گردیــد. 

از هــر گاو 5 میلــی لیتــر خــون گرفتــه شــد و ســپس 
بــه مــدت 4 ســاعت در دمــای اطــاق داخــل ســرنگ 

ــال  ــب در یخچ ــک ش ــپس ی ــد. س ــداری گردی نگه
ــدند.  ــداری ش ــراد نگه ــانتی گ ــه س ــای 4 درج ــا دم ب
ــه  ــل لول ــه داخ ــه ب ــر نمون ــده از ه ــرمهای جداش س
ــا  ــه ب ــدت 10 دقیق ــه م ــه و ســپس ب ــدورف ریخت اپن
ــرمهای  ــدند. س 2000 دور در دقیقــه ســانتریفیوز ش
ــدورف  ــه اپن ــک لول ــه ی ــده ، ب ــت آم ــفاف بدس ش
مارپیــچ منتقــل وتــا زمــان آزمایــش در دمــای منفــی 
20 درجــه ســانتی گــراد نگهــداری شــدند. قبــل 
ــگال ،  ــش، ورقهــای آزمایــش رزبن از شــروع آزمای
ــه ســرمها دردمــای اطــاق  ــگال و نمون آنتــی ژن رزبن
ــرای  ــگال ب ــرمی رزبن ــش س ــدند. آزمای ــداری ش نگه
ــتاندارد  ــق اس ــال مطاب ــای بروس ــه ه ــخیص گون تش

ــد. ــام ش ــا انج ــه ه ــر روی نمون OIE  ب

ــه هــای شــیر، پســتان و  ــه جمــع آوری نمون در مرحل
سرپســتان گاوهــا شستشــو و ســپس خشــک شــدند. 
ــه وســپس  ــر  دور ریخت ــان شــیرهر کوارت اولیــن جری
10 میلــی لیتــر از شــیر هــرگاو جمــع آوری شــد. بــرای 
جلوگیــری از انتقــال آلودگــی دســت فــرد دوشــنده بــه 
شــیر، مراقبتهــای ویــژه ای انجــام شــد. نمونــه هــای 
ــه  ــای 4 درج ــون  در دم ــای فالک ــه ه ــیر در لول ش

ســانتی گــراد در یخچــال نگهــداری شــدند.

ســپس در هــر لولــه اپنــدورف یــک میلــی لیتــر شــیر 
ــرعت 1500  ــا س ــه ب ــدت 15 دقیق ــه م ــه و ب ریخت
ــراد  ــی گ ــا نت ــه س ــای 4 درج ــه در دم دور در دقیق
ــی (  ــوپرناتانهای)مایع روئ ــوب وس ــانتریفیوژواز رس س
ــد. ــتفاده ش ــی اس ــز باکتریولوژیک ــرای آنالی ــل ب حاص

 بــرای مطالعــه باکتریــو لوژیکــی ، 500 میلــی لیتــر از 
محیــط هــای  آگار انتخابــی کشــت بروســال بــا ترکیب  
ــال  ــی بروس ــت انتخاب ــط کش ــرم محی ــی گ 22,5 میل
ــر ســرم اســتریل خــون  ــی لیت ــه آگار ، 25 میل ــا پای ب
ــر آنتــی بیوتیــک )ســولفات  ــی لیت گوســفند  ، 10 میل
پلــی میکســین B ، باسیتراســین ، نیســتاتین ، ســیکلو 
ــین (  ــید و ونکومایس ــیک اس ــد یکس ــد، نالی هگزامی
ــه  ــرارت 55 درج ــه ح ــپس در درج ــد. س ــه گردی تهی
ســانتی گــراد بــه مــدت 30 دقیقــه ســرم حــرارت داده 
شــد واز یــک فیلتــر اســتریل دارای منافــذی بــه قطــر 
02. میکــرو لیتــر عبــور داده و صــاف شــد نــد . آنــگاه 
بصــورت آســپتیک بــا بروســال آگار مخلــوط گردیدنــد 
ــی بروســال ، باکتــری هــا  ــا اســتفاده از آگار انتخاب . ب
ــه  ــک از نمون ــه هــای شــیر جــدا شــدند. هری از نمون
ــط  ــه محی ــه ب ــده ، جداگان ــازی ش ــاده س ــای آم ه
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ــپس  ــد وس ــه گردی ــال اضاف ــی بروس ــت انتخاب کش
بــه محیــط هــای کشــت گاز CO2  تزریــق 
   CO2 ــق ــد از تزری ــا بع ــه ه ــن نمون ــد. ای گردی
پنــج  درصــد بــه مــدت 3 تــا 7 روز در انکوباتــور 37  
ــد از 48  ــداری شــدند. بع ــراد نگه ــانتی گ ــه س درج
ســاعت ، هــر 24 ســاعت یکبــار پلــت هــای کشــت 
ارزیابــی مــی شــدند. بررســی و دســتکاری نمونــه ها 
ــتفاده  ــا اس ــتی و ب ــت زیس ــت اصــول امنی ــا رعای ب
ــت  ــت امنی ــت رعای ــه از قابلی ــی ک ــود میکروب از ه
زیســتی کالس دو A2  برخورداربــود انجــام گرفــت. 
کلنــی هــای حاصــل تجدیــد کشــت شــده وبــرای 
شناســائی باکتــری هــا بــا اســتفاده از رنــگ آمیــزی 
گــرم و مشــخصات کشــت باکتــری ، ماننــد نیازآنهــا 
بــه ســرم یــا دی اکســید کربــن بــرای رشــد ، تولیــد 
ــدروژن ، فعالیــت اوره آز ، و تســت دی  ســولفید هی
ــه منظــور  ــه ب ــن مرحل ــدام شــد . در ای اکســید ، اق
حفاظــت از جدایــه هــای باکتــری هــا ، کلنــی هــای 
نماینــده در محیــط حــاوی گلیســرول 15 درصــد و 
محیــط تریپتــو ســویا )TSB( در 80 درجــه ســانتی 

گــراد نگهــداری شــدند. 

DNA اســتخراج شــده بــا اســتفاده از کیــت غنــی 
 Wizard- Genomic  ( ســازی دی ان ای 
DNA  Purification Kit    ( تهیــه شــد. 
ــی  ــوپ از کلن ــک ل ــدا ی ــه ابت ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
هــای متراکــم موجــود درمحیــط کشــت را برداشــت 
نمــوده وبــا 1 میلــی لیتــر از محلــول بافــر فســفات 
 13000 xg  مخلــوط  و بــه مــدت 2 دقیقــه در
دور  را  روئــی  مایــع  ســپس  ســانتریفیوژگردید. 
ریختــه و 600 میکــرو لیتــر از محلــول لیــز کننــده 
نوکلئــی  بــه آن افــزوده شــد. آنــگاه بوســیله نــوک 
ــه  ــه مــدت 5 دقیق ــوط و ب ــا هــم مخل ــت ب ــی پی پ
ــرار  ــیون ق ــراد در انکوباس ــانتی گ ــه س در 80 درج
داده شــدند. در مرحلــه بعــد تــا رســیدن بــه دمــای 
اتــاق خنــک شــده بــا 3 میکرولیتــر محلــول تجزیــه 
کننــده آر ان ای ) RNas(  مخلــوط  وبــه مــدت 
15 دقیقــه در 37 درجــه ســانتی گــراد انکوباســیون 
شــدند. آنــگاه 200 میلــی لیتــر از محلــول ترســیب 
ــدت 5  ــه م ــه و ب ــه آن اضاف ــن ب ــده  پروتئی کنن
ــا  ــپس ب ــدند. س ــرار داده ش ــخ ق ــار ی ــه در کن دقیق
13000 دورســانتریفیوژ گردیــد . در ایــن مرحلــه بــه 
ــط  ــذب آب توس ــیب DNA  و بازج ــور ترس منظ

ــا  ــه ب ــزی ک ــای تمی ــه ه ــه لول ــا ب ــوپرناتان ه س
ــل  ــد منتق ــده بودن ــش داده ش ــول پوش ــزو پروپان ای
ــدت  ــه م ــگاه ب ــدند. آن ــوط ش ــی مخل ــده وبخوب ش
ــت قطــره  ــوپرناتانها بحال ــانتریفیوژ ، س ــه س 2 دقیق
ــول 70  ــرو لیتراتان ــپس 600  میک ــد .س ای درآمدن
درصــد بــه آن اضافــه وخــوب مخلــوط شــد. آنــگاه 
ــانتریفیوژ  ــا xg  13000  س ــه ب ــدت 2 دقیق ــه م ب
ــت  ــی ، پلی ــول روئ ــردن اتان ــپیره ک ــد از آس و بع
ــا 100  هــا خشــک شــدند. پلیــت هــای DNA  ب
میکرولیتــر محلــول ویــژه بــاز جــذب آب  بــه 
ــا  ــراد وی ــانتی گ ــه س ــاعت در 65 درج ــدت 1 س م
ــراد  ــانتی گ ــه س ــب در 4 درج ــک ش ــدت ی ــه م ب
بازســازی شــدند. از یــک روش PCR  اختصاصــی 
ژن  بــرای شناســائی گونــه هــای بروســال اســتفاده 
ــوک  ــتفاده ش ــا اس ــه ب ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ش
ــت  ــق تقوی ــن از طری ــی پروتئی ــز خوان ــی رم حرارت
پروتئیــن   16S  rRNA ژن    bp  905 قطعــه 
انجــام گردیــد. درایــن روشPCR  از پرایمرهــای 
F4)TCGAGCGCCCGAAGG�
R2)AACCATAGTGTCTC� و    )GG

CACTAA(  اســتفاده شــد. در مجمــوع از 12,5 
 PCR ــوط ــوط PCR  و مخل ــر مخل ــرو لیت میک
ــر  ــرو لیت ــک میک ــتفاده  و ی ــورد اس Master  م
ــر  ــج میکرولیت پرایمــر حامــل )20pmol/ul(  ، پن
Template  DNA ، و پنــج و نیــم  میکــرو 

ــد . ــتفاده ش ــاری از نوکلئازاس ــرآب ع لیت

ایــن واکنــش درســایکلر حرارتــی DNA  بــا  
شکســته شــدن در درجــه حــرارت 95 درجــه ســانتی 
گــراد بــه مــدت 5 دقیقــه آغــاز شــده و بــا 35 دور 
چرخــش غیــر طبیعــی شــدن در 95 درجــه ســانتی 
گــراد  بــه مــدت 30 ثانیــه ادامــه مــی یابــد. ســپس 
در 54 درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 90 ثانیــه بــاز 
ــانتی  ــه س ــرارت 72 درج ــام و درح ــت آن انج پخ
ــه بســط داده شــد. بســط  ــدت 90 ثانی ــه م ــراد ب گ
ــدت  ــه م ــراد ب ــانتی گ ــه س ــی آن در 72 درج پایان
ــوالت  ــورز محص ــد. الکتروف ــام گردی ــه انج 30 ثانی
ــد  ــک ژل آگار 1,5 درص ــر روی ی ــده  ب ــت ش تقوی
کــه در یــک مــکان  تاریــک بــه مــدت 30 دقیقــه 
بــا اتیــد یــوم برومــا یــد آغشــته شــده بــود انجــام 
گردیــد )5.میلــی گــرم در میلــی لیتــر (. ســپس ژل 
مذکــور بــه مــدت 10 دقیقــه بــا آب مقطرشستشــو 
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 )Transilluminator( شــده وســپس بــرای مســتند ســازی تجســم تصویــری از دســتگاه ترانســلومیناتور
اســتفاده شــد.

نتایج :

ــا اســتفاده از روش RBPT ، 24 مــورد )6,6 درصــد( از لحــاظ ســرولوژیکی  ــه آزمایــش شــده ب از 360 نمون
مثبــت و مابقــی منفــی بودند.)شــکل 1( هــردو ســری نمونــه هــای مثبــت و منفــی ســرمی روی محیــط  آگار 
انتخابــی بروســال کشــت داده شــدند.نتیجه کشــت روی محیــط هــای کشــت در جــدول شــماره 1 نمایــش داده 

شــد.

تصویر شماره 1: تصویر سمت راست تست مثبت رزبنگال و تصویر سمت چپ تست منفی رزبنگال 
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جدول شماره 1 :

نتایج RBPT  و کشت نمونه های گاوهای  شیری سرم منفی

تعداد کشتهای RBPT  +veتعدادکل نمونه هانام مزرعه
مثبت از نمونه 
+RB های شیر

RBPT �ve تعداد کشتهای
مثبت از نمونه 
� RB های شیر

1801181713میمن سینگ سدار

120831152ساوار

6052561قاضی پور سدار

36024113426جمع کل
   ve=positive+

�  ve = negative                                                                                              

RBPT  = Rosbengal Plate Test

RBPT 3-1 تعیین شیوع سرمی بروسلوز با استفاده از روش

از 360 نمونــه آزمایــش شــده بــا اســتفاده از روش RBPT ، تنهــا 24 نمونــه  واکنــش مثبــت نشــان دادنــد.روی هــم رفتــه 
ســرو پــری واالنــس بروســلوز گاوی در ایــن مطالعــه 6,6 درصــد مــی باشــد.)جدول شــماره 2(

جدول شماره 2 :

درصد شیوع تعداد واکنش مثبت )رآکتور(تعدادآزمون سرمینوع نمونه
360246,6گاوی

3-2- تعیین شیوع سرمی بروسلوزدر گاو براساس سن حیوانات  :

مطابق سن گاوها ، پیرترین گاوها نسبت به جوان ترین گاوها شیوع بیشتری از بروسلوز را نشان دادند. شیوع باالتر در گاوهای 
باالی 4 سال مشاهده گردید )8,18 درصد(.گاوهای بین 3 تا 4 سال شیوع پائین تری را نشان دادند)4,29 درصد( . )جدول 

شماره 3 (
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جدول شماره 3 :شیوع سرمی بروسلوزگاوی براساس سن  :

تعداد سرم آزمایش سن حیوان )سال (نوع حیوان
شده 

تعداد واکنش مثبت 
)رآکتور (

شیوع )درصد(

314064,29-4گاو
220188,18بیشتر از 4 گاو

3-3- شیوع سرمی بروسلوز در گاو هایی که اختال الت تولید مثلی داشتند :

در شرایط بیماری گاو، در حیواناتیکه سابقه سقط جنین داشتند شیوع سرمی باالتری )28,07 درصد( داشتند.در گاوهای نابارور 
شیوع سرمی 13,33 درصد بود. )جدول شماره 4(

جدول شماره 4 : شیوع سرمی بروسلوز گاوی در گاوهائی که اختالالت تولید مثلی دارند.

شیوع )درصد(تعداد واکنش مثبت )رآکتور(تعداد سرم آزمایش شدهاختالل تولید مثلی
571628,07سقط جنین

3525,71جفت ماندگی
30413,33ناباروری

متریت،فحلی مکرر،سخت 
زائی و غیره

2382.84

4-3شیوع سرمی بروسلوزگاوی براساس وضعیت آبستنی :

از بین 360 راس گاو که 87 راس آنها آبستن و 273 راس غیر آبستن بودند، شیوع بروسلوز در گاوهای آبستن بیشتر از گاوهای 
غیر آبستن بود.)جدول شماره 5(

جدول شماره 5 : شیوع سرمی بروسلوز در گاو براساس وضعیت آبستنی

تعداد سرم آزمایش وضعیت آبستنیگونه حیوان
شده

تعداد واکنش مثبت 
)رآکتور (

شیوع )درصد(

871011,49آبستنگاو
237145,13غیر آبستنگاو

تعــدادی از کلنــی هــای گونــه هــای بروســال رشــد یافتــه روی محیــط انتخابــی آگار مخصــوص بروســال بعــد از 3 تــا 5 روز 
از انکوباســیون گــذاری بــه اشــکال کوچــک ، شــفاف ،  شــبنم ماننــد ، محــدب بــا جــداره هــای صــاف ) تصویــر شــماره  2 

25



( و خصوصیــات کشــت روی آگار خــون دارهــم  کلنــی هــای خاکســتری بــراق بــا لبــه هــای منظــم ، غیــر 
همولیتیــک و کلنیهــای محــدب مشــاهده شدند.)تصویرشــماره 3(

تصویــر شــماره 2: محیــط آگار انتخابــی کشــت بروســال،کلنیهای  کوچــک ، نیمــه شــفاف ، شــبنم 
ماننــد ،  گــرد، محــدب کــه بــا کنــاره هــای صــاف رشــد کــرده انــد. 

تصویر شماره 3 : کلنیهای باکتریائی روی آگار خون دار، سفید خاکستری براق، گرد و محدب

ــت   ــیداز مثب ــت ، اکس ــاالز مثب ــت ، کات ــرح اس ــن ش ــه ای ــا  ب ــن باکتریه ــیمیائی ای ــای بیوش ــه آزمونه نتیج
،تســت MR منفــی ، تســت VP  منفــی و تســت انــدول منفــی اســت . همــه ایــن خصوصیــات شــیمیائی 
معــرف گونــه هــای مختلــف بروســال مــی باشــد. در رنــگ آمیــزی گــرم )تصویــر شــماره 4 ( جدایــه هــای 

ــا ترکیــب دوتائــی و تکــی مشــاهده شــدند. کوکوباســیل هــای گــرم منفــی ب
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تصویر شماره 4 : کوکوباسیل های دوتائی زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمائی 400

تصویر شماره 5 : الکترو فورز محصوالت PCR  روی ژل آگار 

bp100  DNA نردبان : Mمسیر

( bp 905( گونه های بروسال جدا شده از شیر گاوهای سرم منفی  DNA: 6 مسیر های 1 تا

 مسیر 7 : شاهد مثبت )کنترل) 
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بحث :
بروســال هــا باکتریهــای داخــل وخــارج ســلولی هســتند. ایمنــی محافظــت کننــده بــدن در مقابــل بروســالها 
عمدتــا بــا واســطه ســلولی انجــام مــی شــود .البتــه ایمنــی هومــورال هــم در برابــر بروســلوز وجــود دارد.اگرچــه 
ایمنــی هومــورال هــم در بروســلوز وجــود دارد ولــی ایمنــی محافظــت کننــده بــدن در برابــر بروســالها عمدتــا 
ایمنــی بــا واســطه ســلولی اســت. ایمنــی هومــورال بــرای تشــخیص غیــر مســتقیم توســط کلیــه آزمایشــات 
ــزا و همچنیــن  ســرولوژیکی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، آزمــون RBPT  ،آزمــون CF ، آزمــون االی
تشــخیص بروســلوز بــه روش آزمایــش حلقــه ای شــیر گاو عمدتــا از روش هــای تشــخیص غیــر مســتقیم گونــه 

هــای بروســال مــی باشــند.

ارگانیســم بروســال بــا اســتفاده ازتعــدادی از آزمایشــات ســرولوژیکی در بــدن قابــل تشــخیص اســت.اما زمانیکــه 
ارگانیســم در داخــل ســلول قــرار دارد و بیمــاری بــه مرحلــه مزمــن مــی رود آزمایشــهای ســرولوژیکی بــرای 
تشــخیص بروســلوز محدودیــت دارنــد. در ایــن شــرایط تیترآنتــی بــادی ممکــن اســت کاهــش یافتــه ویــا در 
ــه  ــد ک ــه داخــل شــیر خــود بریزن ــری را ب ــات ممکــن اســت باکت ــن حیوان ــی بماند.ای آســتانه تشــخیصی باق
تهدیــدی بــرای انســان اســت. در نواحــی آندمیــک ایــن ارگانیســم بیشــتراز طریــق شــیروفرآورده هــای غیــر 
پاســتوریزه شــیر از گوســفند وبــز بــه انســان منتقــل مــی شــود. در یــک بررســی بروســلوز گاوی در ایــران ، در 
تحقیقــی کــه طــی 12 مــاه توســط موسســه رازی انجــام شــد ، نمونــه هــای ســرم وشــیر 6472 راس گاواز 8 
گلــه آلــوده بصــورت همزمــان آزمایــش شــد. 119 گونــه بروســال از 5686 گاو ســرم منفــی جــدا شــدند و شــیوع 
2,09 درصــد را نشــان دادنــد. در مطالعــه حاضــر شــیوع بروســلوز در گاوهــای ســرم منفــی 1,75 درصــد مــی بــا 
شــد کــه از شــیوع بروســلوز گاوی در مطالعــه ذوقــی وهمــکاران کمتــر بــوده اســت.در ســال 2016 در اتیوپــی 
مطالعــه ای بــر روی 66 راس گاو ســرم منفــی انجــام شــد. همــه نمونــه هــای درمانگاهــی کشــت داده شــده 

منفــی بودنــد و هیــچ گونــه جدایــه ای از شــیر و همچنیــن محتویــات معــده جنیــن بدســت نیامــد.

بروســلوز در گاوهــا باعــث مشــکالتی ماننــد ســقط جنیــن ، نابــاروری ،جفــت ماندگــی و مــرده زائــی شــده و 
خســارات اقتصــادی زیــادی هــم در صنایــع لبنــی ایجــاد مــی کنــد. برنامــه هــای ریشــه کنــی متنوعــی شــامل 
واکسیناســیون ، آزمــون هــای ســرمی ، کشــتار دام هــای آلــوده بــرای کنتــرل بروســلوز وجــود دارد. اقدامــات 
ــورد  ــون م ــم میلی ــاله نی ــر س ــد. ه ــی باش ــلوز ضــروری م ــرل بروس ــرای کنت ــرولوژیکی ب ــت منظــم س مراقب
بروســلوز در سراســر جهــان گــزارش مــی شــود.اخیرا بســیاری از کشــور هــا تــب مالــت را از گلــه هــای خــود 
ریشــه کــن نمــوده انــد و بســیاری از کشــورهای دیگــر شــیوع ایــن عفونــت را در گلــه هــای خــود کاهــش داده 
انــد. ایــن مطالعــه شــیوع کلــی بروســلوز را 6,6 درصــد ثبــت کــرده اســت کــه پائیــن تــر از نتایــج  12درصــد ، 
8,1 درصــد  ، 7,76 درصــد  ، 15,33 درصــد  ، 14,14 درصــد و18,75 درصــد  ولــی باالتــر از شــیوع بروســلوز 
ــزارش شــده 2,25 درصــد ، 3,30 درصــد ، 2 درصــد ، 2,4  درصــد ،  2,66  درصــد و 2,72   ــورد گ گاوی از م
درصــد مــی باشــد. تنــوع و تفــاوت در میــزان شــیوع بروســلوز ممکــن اســت تحــت تاثیــر عواملــی همچــون 
انــدازه نمونــه ، ســن ، نــژاد ، شــرایط آبســتنی ، منطقــه مــورد مطالعــه ، شــرایط بهداشــتی ، انــدازه گله ،  روشــها 
و تکنیــک هــای تولیــد مثــل، بیماریهــای تولیــد مثلــی وانــواع آزمونهــای تشــخیصی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

در ایــن مطالعــه ، شــیوع بروســلوز در گــروه ســنی 4-3 ســال  4,29 درصــد بــود، در حالیکــه در گــروه ســنی 4 
ســال 8,18 درصــد بــود. برخــالف یافتــه هــای ایــن مطالعــه ، در مطالعــه ای دیگــر شــیوع بروســلوز در گاوهــای 
2,5 – 4 ســال 2,59 درصــد و در گاوهــای باالتــر از 4 ســال 4,35 درصــد بــود. درســال 2005 وضعیت مشــابهی 
مشــاهده شــده کــه شــیوع بروســلوز در گــروه ســنی کمتــر از 4 ســال 3,2 درصــد ودر گــروه ســنی باالتــر از 
4 ســال 12,4 درصــد بــوده اســت. حساســیت نســبت بــه بیمــاری بــا افزایــش ســن افزایــش مــی یابــد کــه بــه 
نظــر مــی رســد کــه بیشــتر بــا موضــوع بلــوغ جنســی ارتبــاط دارد. در مطالعــات مختلــف گــزارش شــده اســت 

کــه حیوانــات مســن نســبت بــه حیوانــات جــوان از اســتعداد بیشــتری بــرای ابتــال بــه بروســلوز برخوردارنــد.

در مطالعــه حاضــر شــیوع بروســلوز در گاو هــای غیــر آبســتن) 11,49 درصــد ( از گاوهــای آبســتن )5,13 درصــد 
( بیشــتر مــی باشــد. بروســلوز باعــث ســقط جنیــن ، جفــت ماندگــی ، فحلــی مکــرر، نابــاروری و طوالنــی شــدن 
فاصلــه بیــن دو گوســاله زائــی ) ICP( و مــرگ زود هنــگام جنینــی در گاوهــا مــی شــود.در ایــن مطالعــه شــیوع 
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بروســلوز در گاوهــای دارای ســابقه ســقط جنیــن 28,7 
درصــد و در گاوهــای باســابقه نابــاروری 13.33 
درصــد گــزارش شــده اســت. شــیوع بروســلوزدر 
ــابهی  ــه مش ــا مطالع ــاروری ب ــابقه ناب ــا س ــای ب گاوه
ــی  ــود همخوان ــده ب ــام ش ــال 2011 انج ــه در س ک
ــای  ــلوز در گاوه ــیوع بروس ــال 2011 ش داشــت.در س
ــای  ــد  و در گاوه ــن 15 درص ــقط جنی ــابقه س ــا س ب
کــه عارضــه فحلــی مکــرر داشــتند 45 درصــد بــود.در 
ســال 1975 شــیوع بروســلوز در گاوهائــی کــه ســابقه 
ســقط جنیــن داشــتند 14,2 درصــد بــود، درحالیکــه در 

ــود. ــه حاضــر5,71 درصــد ب مطالع

ــه ای  ــش حلق ــگالدش آزمای ــال در بن ــن ح ــا ای  ب
ــده  ــی نش ــلوز عملیات ــری بروس ــرای غربالگ ــیر ب ش
اســت ولــی بــرای تشــخیص آنتــی بــادی علیــه گونــه 
هــای بروســال از آزمایــش RBPT بطــور گســترده 
ــن آزمایــش در یــک  ای اســتفاده مــی شــود.انجام ای
گلــه ، ســاده و ارزان بــوده و بــرای غربالگــری مــوارد 
ــا  ــد. ام ــی باش ــب م ــز مناس ــات نی ــرادی حیوان انف
RBPT  ممکــن اســت واکنــش هــای ســرولوژیک 
 ) LPS( ــاکاریدهای ــی س ــو پل ــا لیپ ــت کاذب ب مثب
Yersinia Entro� )یرســینیا آنتــرو کولیتیــکا 

 0157 H  ( ایشریشــیا کولــی  colitica 0:9( و 
:E. coli(  و یــا آنتــی ژن هــای ســایر باکتــری هــا 
ماننــد گونــه هــای ســالمونال و پاســتورال ایجــاد کنــد.

بــه همیــن دلیــل بــرای تائید مــوارد انفــرادی عــاری از 
ــود.  ــی ش ــه م ــلوز روش PCR   توصی بروس

نتیجه گیری :

در بنــگالدش علیرغــم تعــدد تحقیقــات انجام شــده در 
مــورد تعییــن شــیوع ســرمی بروســلوز درگاو وانســان 
ــک  ــورد جداســازی باکتریولوژی ــچ گزارشــی در م ، هی
ــه هــای بروســال از گاوهــای شــیری  وشناســائی گون
ســرم منفــی وجــود نداشــت. ولــی در مطالعــه حاضــر 
گونــه هــای بروســال از گاوهــای شــیری دارای ســابقه 
ســقط جنیــن ، فحلــی مکــرر، جفــت ماندگــی و مــرده 
ــه  ــازی جدای ــن روی ، جداس ــدند. از ای ــدا ش ــی ج زائ
هــای بروســال در یــک کشــور بــه منظــور لــزوم اتخاذ 
تدابیــر وانجــام اقدامــات کنترلــی موثــر بــرای بیمــاری 
ــی  ــه م ــن توصی بروســلوز بســیار مهــم اســت. بنابرای

ــائی  ــلوز شناس ــوارد بروس ــگالدش م ــه در بن ــردد ک گ
ــن راســتا  ــرد.در ای و ریشــه کنــی بروســلوز انجــام گی
عــالوه بــر آزمایــش ســرولوژیکی نمونــه شــیر ، یــک 
آزمایــش باکتریولوژیــک و یــک آزمــون PCR  هــم 

انجــام شــود. 
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بررسی وضعیت بیماری PPR از سال 1393 تا پایان آذرماه 1398 )شمال استان 
کرمان(

horashidi@gmail.com حسین رشیدی مدیرکل دامپزشکی استان کرمان دکترای عمومی دامپزشکی ، پست الکترونیک
سعیده رزبان ، دکترای عمومی دامپزشکی ،  کارشناس بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های مشترک  اداره کل دامپزشکی استان 

کرمان، 
s.razban@ivo.ir پست الکترونیک 

 )Morbillivirus ( یــک بیمــاری ویروســی )جنــسPPR( طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک
ــه ســرعت در جمعیــت  ــر امنیــت غذایــی اهمیــت دارد. ایــن بیمــاری ب اســت، و از نظــر اقتصــادی و تاثیــر ب
هــای حســاس منتشــر مــی شــود و بســته بــه شــکل بیمــاری مــی توانــد باعــث میــزان باالیــی از مــرگ و 

میــر شــود.

سیاســت اصلــی کنتــرل بیمــاری در کشــور از جملــه اســتان کرمــان واکسیناســیون نقــاط پــر خطــر 
بیمــاری اســت کــه عمدتــا شــامل کانــون هــای جدیــد و قبلــی بیمــاری، تــا شــعاع 3 کیلومتــری کانــون هــای 
جدیــد، اطــراف مناطــق حفاظــت شــده حیــات وحــش، مراکــز دامــی پرتــردد و پرتراکــم و دام عشــایری اســت.

ــامانه  ــاه 1398 در GIS دام )س ــان آذر م ــا پای ــال 1393 ت ــدای س ــاری از ابت ــد بیم در بررســی رون
ــوان مشــاهده کــرد: ــر را مــی ت پایــش و مراقبــت بیمــاری هــای دامــی( مــوارد زی

مقایســه رونــد واکسیناســیون و گــزارش بیمــاری از ســال 93 تــا 97 )نمــودار شــماره 1( نشــان مــی 
دهــد کــه افزایــش واکسیناســیون بــا کاهــش تعــداد کانــون هــای بیمــاری همــراه بــوده اســت.

بررســی ماهیانــه )نمــودار2( و جغرافیایــی )تصویــر1( بیمــاری از ســال 93 تــا 97 و توزیــع جغرافیایــی 
کانــون هــای 9 مــاه ابتــدای ســال 98 الگــوی مشــخصی بــرای توزیــع بیمــاری نشــان نمــی دهــد. 

      نمودار1: توزیع کانون های PPR سالهای 93 تا 97 در ماه های مختلف
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نمودار2: تعداد کانون ها و حجم واکسیناسیون PPR از سال 93 تا 97  

     

تصویر1: توزیع جغرافیایی کانون های PPR در 9 ماه ابتدای سال 98

                        نمودار3: درصد تلفات PPR از سال 93 تا 97                  
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 از 115واحــد اپیدمیولوژیــک گــزارش شــده از ســال 93 تــا پایــان آذر مــاه 98 بــه عنــوان کانــون بیمــاری، 3 کانــون
تکــراری )2/6 درصــد( وجــود دارد، کــه 2 بــار در ایــن 5 ســال درگیــر بیمــاری شــده انــد.

از 118 کانون، 27 کانون )22/9 درصد( سابقه واکسیناسیون سال قبل را دارند.

 در حیات وحش منطقه حفاظت شده خبر در سال 97 تایید شده است.PPRرخداد 

 تعــداد دفعــات واکسیناســیون واحدهــای واکســینه طــی 5 ســال 1393 تــا 1397 بــه شــرح جــدول مقابــل
اســت:

 در 9 ماهــه ابتــدای ســال 1398 بیــش از 746 هــزار راس دام واکســینه شــده انــد کــه بیــش از 306 هــزار
راس آن توســط بخــش خصوصــی انجــام شــده اســت.

 مشــاهدات میدانــی در خصــوص عوامــل خطــر و راه ورود آلودگــی بــه گلــه هــا شــامل: ورود دام بیمــار از
 اســتان هــای مجــاور، درگیــری دام هــای غیــر بومــی مثــل بزهــای پاکســتانی و خریــد و فــروش دام هــای غیــر
 بومــی، درگیــری دام عشــایر در چندیــن کانــون، مجــاورت و تمــاس گلــه بــا دام عشــایر، و در یــک مــورد رفــت و آمــد
 افــراد و خــودرو هــا بــه یــک روســتای نســبتا محصــور و دور افتــاده مــی باشــند. موضــوع قابــل ذکــر دیگــر در بازدیــد

 هــای میدانــی تلفــات پاییــن بیمــاری اســت.

با توجه به مطالب ذکر شده، موارد ذیل را می توان نتیجه گیری نمود:

   در اســتان انزئوتیــک اســت تلفــات گــزارش شــده در ســال هــای 93 تــا PPR97بــا توجــه بــه اینکــه 
 مــی توانــد بــه دلیــل غیرفعــال بــودن مراقبــت بیمــاری و مراجعــه دامــداران در صــورت وقــوع تلفــات بــاال و عــدم
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 توجــه آنهــا بــه تلفــات پاییــن بیمــاری باشــد و همیــن طــور نشــانگر ورود بیمــاری بــه جمعیــت هــای غیــر
ــی دامپزشــکان اســتان ــات میدان ــه تجربی ــان طــور ک ــی شــود. هم ــاال م ــات ب ــه باعــث تلف  ایمــن اســت ک
 حاکــی از کاهــش شــدت و تلفــات بیمــاری اســت، درصــد تلفــات پاییــن گــزارش شــده در ســال 98 نیــز مویــد
ــت نشــخوارکنندگان ــی نســبی در جمعی ــات بیمــاری نشــانه وجــود ایمن ــن موضــوع اســت. کاهــش تلف  همی

کوچــک در اثــر وقــوع بیمــاری و واکسیناســیون اســت.

ــا ســابقه  رخــداد بیمــاری در جمعیــت حیــات وحــش و عــدم وقــوع مجــدد بیمــاری در واحدهــای ب
 واکسیناســیون، نشــان دهنــده خطــر بــاالی ابتــال بــه بیمــاری در جمعیــت هــای حســاس و نقــش ایمنــی دام
 در پیشــگیری از بیمــاری اســت. دامپــروری ســنتی نشــخوارکنندگان کوچــک و کــوچ رو بــودن بخشــی از ایــن
 جمعیــت و تــردد دام، تمــاس دام هــای حســاس و بیمــار را ممکــن مــی کنــد. وقــوع بیمــاری در 23 درصــد از
 واحدهایــی کــه ســابقه واکسیناســیون ســال قبــل را دارنــد و همچنیــن توزیــع یکنواخــت بیمــاری در زمــان و
 مــکان، نشــانه بوجــود آمــدن جمعیــت هــای حســاس )در اثــر جابجایــی، تولیــد مثــل دام و یــا پوشــش ناکافــی
واکسیناســیون( و نقــش ایــن جمعیــت هــا در امــکان بقــای ویــروس و گــردش آن در جمعیــت دامــی اســت.

 بــا توجــه بــه سیاســت واکسیناســیون هدفمنــد، آمــار تعــداد دفعــات واکسیناســیون هــر واحــد نشــان
  اســت برنامــه ریــزیPPRدهنــده پراکنــده کاری اســت. از آنجایــی کــه دام عشــایر جمعیــت پرخطــری بــرای 

و اجــرای دقیــق برنامــه هــای مایــه کوبــی نقــش موثــری در کنتــرل بیمــاری خواهــد داشــت.

 بیمــاری یابــی از ضروریــات کنتــرل هدفمنــد بیمــاری اســت. بــا توجــه بــه غیــر اختصاصــی بــودن
 عالئــم بیمــاری و شــکل هــای مختلــف بیمــاری از نظــر حــدت و امــکان نادیــده گرفتــه شــدن شــکل هــای
 کمتــر حــاد بیمــاری، نمونــه بــرداری از دام هــای بیمــار و یــا تلفــات تــا حــد امــکان بایــد مــورد توجــه قــرار

گیــرد.

ــودن بخشــی از ــروری ســنتی، کــوچ رو ب ــه ویژگــی هــای بیمــاری و روش هــای دامپ ــا توجــه ب  ب
 جمعیــت نشــخوارکنندگان کوچــک، تــردد و خریــد و فــروش دام و همچنیــن وقــوع بیمــاری در واحــد هایــی
 کــه نمــی تــوان آنهــا را پرخطــر محســوب کــرد، بایــد امــکان واکسیناســیون عمومــی بــه مــدت محــدود بــرای

کنتــرل و کاهــش شــیوع بیمــاری مــورد بررســی قــرار گیــرد.

منابع مورد استفاده :
 1-Megersa, B., et al. (2011) “Small Ruminant Research”,
 SEROLOGICAL INVESTIGATION OF PESTE DES PETITS
 RUMINANTS (PPR) IN SMALL RUMINANTS MANAGED UNDER
 PASTURAL AND AGRO-PASTORAL SYSTEMS IN ETHIOPIA,
p:134-138.

 2-Abubakar, Muhammad, et al. (2008) “Small Ruminant Research”,
 INCIDENCE OF PESTE DES PETITS RUMINANTS (PPR) VIRUS
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ــای  ــی اداره کل دامپزشــکی اســتان و شــبکه ه ــای قبل ــزارش ه ــر اســاس گ ــت ب ــه یاف ــق ک ــن تحقی در ای
ــدازی در دامپــروری هــای شهرســتان  ــر وجــود مشــکالت ســقط و بچــه ان دامپزشــکي شهرســتانها، مبنــی ب
هــای مختلــف اســتان شــکل گرفــت و از تاریــخ 92/02/21 شــروع و در تاریــخ 94/03/30 خاتمــه یافــت، پــس 
از مشــاهده ایــن مشــکالت از گلــه هــاي مبتــال نمونــه گیــری بــه عمــل آمــد. در هــر منطقــه چنــد اکیــپ 
ســیار مســتقر شــد و پــس از اطــالع از مــوارد بــروز ســقط بالفاصلــه بــه محــل، اعــزام و پــس از محــرز شــدن 

انجــام ســقط، بــه خونگیــری از دام هــای مربوطــه مبــادرت گردیــد.

 دامهــای تحــت مطالعــه بــه دو گــروه بیمــار و ســالم تقســیم بنــدی شــده کــه عــالوه بــر نمونــه گیــری از 
ــه و  ــای منطق ــش در خــون دام ه ــورد آزمای ــه غلظــت عناصــر م ــتیابی ب ــرده، جهــت دس ــای ســقط ک دامه
مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر، از تعــدادی از دام هــای ســالم و مــاده موجــود در گلــه هایــی کــه ســقط در آن اتفــاق 

افتــاده بــود، نیــز نمونــه گیــری بــه عمــل آمــد.

 تمــام داده هــا بــه صــورت میانگیــن ± انحــراف معیــار بیــان گردیــد و از آزمــون تي-تســت )T�test( و روش 
هــای آمــاری دانکــن)duncan(  جهــت مقایســه میانگیــن غلظــت ســرمی عناصــر مــس، آهــن، ســلنیوم و 

منیزیــم در خــون گوســفند و بــز بیــن گــروه هــای دوگانــه فــوق، اســتفاده شــد. 

نتایــج نشــان داد کــه میــزان غلظــت ســرمی عنصــر ســلنیم در شهرســتانهای ســرابله و ایــوان کاهــش معنــی 
داری داشــت))p<0.05. در شهرســتان ســرابله کال% غلظــت ســلنیوم چــه در میــش هــای ســقط شــده و چــه 
در میــش هــای ســالم ســقط نشــده نســبت بــه ســایر مناطــق کاهــش نشــان داد، ولــی میــزان غلظــت ســلنیوم 
ــتان،  ــالم آن شهرس ــای س ــش ه ــا می ــده و در مقایســه ب ــقط ش ــای س ــش ه ــط در می ــوان فق ــه ای در منطق
ــالم در مقایســه  کاهــش نشــان داد. غلظــت ســرمی مــس در میشــهای ســقط شــده و ســالم شهرســتان ای
ــای ســقط شــده  ــش ه ــس در می ــی داری نشــان داد))p<0.05. غلظــت م ــایر مناطــق کاهــش معن ــا س ب
شهرســتان ایــوان در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ســالم همــان منطقــه کاهــش نشــان داد))p<0.05. ســطوح 
ســرمی آهــن در میشــهای ســقط شــده شهرســتان ســرابله و ایــالم نســبت بــه غلظــت ســرمی آن در میشــهای 

.p<0.05((ســایر مناطــق کاهــش معنــی داری نشــان داد

غلظــت ســرمی ســلنیوم در بزهــای مــاده شهرســتان ایــالم چــه ســقط شــده و چــه ســالم، نســبت بــه ســایر 
مناطــق اســتان کاهــش معنــی داری نشــان داد))p<0.05. میــزان عنصــر ســلنیوم در بــز هــای ســقط شــده 
 .p<0.05((شهرســتان ایــوان در مقایســه بــا گــروه کنترل ســالم همــان منطقه کاهــش معنــی داری نشــان داد
غلظــت ســرمی عنصــر آهــن در بزهــای ســقط شــده مناطــق ایــوان و لومــار، نســبت بــه گروههــای کنتــرل و 
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ســالم همــان شهرســتانها کاهــش معنــی داری نشــان داد))p<0.05. در ســایر مــوارد اختــالف معنــی داری در 
مقایســه گروههــای تیمــاری مشــاهده نشــد.

ــوم و آهــن در ســرم بزهــاي ســقط کــرده  ــي غلظــت ســرمي ســلنیم، مــس، منیزی ــت کل نمــودار 1- وضعی
ــا بزهــاي ســالم همــان شــهرها ــالم و مقایســه آن ب ــف اســتان ای شــهرهاي مختل

نمــودار 2- وضعیــت کلــي غلظــت ســرمي ســلنیم، مــس، منیزیــوم و آهــن در ســرم میــش هــاي ســقط کــرده 
شــهرهاي مختلــف اســتان ایــالم و مقایســه آن بــا میــش هــاي ســالم همــان شــهرها
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ــه یافتــه هــای ایــن مطالعــه بــه نظــر مــی رســد دام هــای موجــود در مناطــق مختلــف اســتان  ــا توجــه ب ب
ایــالم از عــدم باالنــس و تغییــرات عناصــر معدنــی موجــود در خــون رنــج مــی برنــد. ایــن وضعیــت، مشــکالت 

اقتصــادی بــرای دامپــروری هــای منطقــه بــه همــراه دارد.
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چکیده
میازیــس عبــارت اســت از آلودگــی بافتهــای زنــده و 
ــف.  ــای مختل ــاالرو مگس ه ــره داران ب ــرده مه ــا م ی
ــاد  ــا ایج ــم در دامه ــان و ه ــم در انس ــس ه میازی
میگــردد. ایــن آلودگــی دارای انتشــار جهانــی اســت. 
اســتریده،  خانــواده:  ســه  از  مختلــف  جنســهای 
میازیــس  ایجــاد  در  ســارکوفاژیده  و  کالیفوریــده 
ــالوه  ــس ع ــد. میازی ــش دارن ــات نق ــان و حیوان انس
ــادی  ــادی زی ــکالت اقتص ــائل بهداشتی،مش ــر مس ب
را بــه دنبــال دارد. کاهــش جمیعــت مگس هــای 
ــن آلودگــی   ــرل ای ــاز از راههــای مهــم کنت ــد می مول
ــرون  ــی و بی ــن جراح ــردد.  همچنی ــوب می گ محس
آوردن الروهــای مگــس در عضــو آلــوده ، از راههــای 

ــردد.  ــوب می گ ــی محس ــن آلودگ ــان ای درم

مقدمه 
اگرچــه کیربــی و اســپنس )1918( بــرای اولیــن 
بــار از اصطــالح اســکولچیازیس  بــرای آلودگــی 
حیوانــات بــاالرو مگســها اســتفاده نمودهانــد، هــوپ 
)1840( ســالها بعــدازآن، اصطــالح میازیــس را بــکار 
ــت  ــه از لغ ــی ک ــت یونان ــس واژه ای اس ــرد. میازی ب
)Myia=Fly( بــه معنــی مگــس گرفته شــده و 
ــده  ــای زن ــا، بافته ــی اندامه ــت از آلودگ ــارت اس عب
ــات(  ــواع حیوان ــان و ان ــره داران )انس ــرده مه ــا م و ی
ــره دار  ــات مه ــف حیوان ــن تعری ــس. در ای ــاالرو مگ ب
دوزیســتان،  پرنــدگان،   پســتانداران،  شــامل 

ــد.   ــرار می گیرن ــز ق ــان نی ــی ماهی ــدگان و حت خزن
کالیفــور  مگــس  بــاالرو  آلودگــی  به عنوان مثــال 
ــریاناکس  ــام آس ــوم بن ــی آکواری ــوع ماه ــک ن در ی
مکزیکانــوس فاسیاتوســگزارش شــده اســت(2(. ورود 
الرو مگســها معمــواًل از طریــق زخــم، جراحــات 
ــان،  ــر ده ــدن نظی ــی ب ــرات طبیع ــا حف ــتی و ی پوس
ــلی  ــتگاه اداری - تناس ــم و دس ــی، چش ــوراخ بین س
ــی  ــار جهان ــس دارای انتش ــرد.  میازی ــورت می گی ص
ــات  ــس در حیوان ــادی میازی ــاظ اقتص ــه لح ــت. ب اس
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــان از اهمی ــه انس ــبت ب نس
می باشــد)22(. دامــداران عمدتــًا زخــم ناشــی از 
ــخت را  ــای س ــوص کنه ه ــان، بخص ــزش بندپای گ
ــد)8،23(.  ــی می نماین ــاز معرف ــاز می ــل زمینه س عام
گونــه ای از مگــس کــه اختصاصــًا عامــل میازیــس در 
ــی  ــال شناخته نشــده اســت، ول انســان باشــد،  تابه ح
ــس در  ــص میازی ــس مخت ــای مگ ــی از گونهه برخ
ــن در برخــی از مناطــق  ــات می باشــند. همچنی حیوان
گرمســیر دنیــا مثــل هنــد،  میازیــس حالــت عمومــی 
پیــدا نمــوده اســت(18(. هــدف از نــگارش ایــن مقالــه 
ــرل و  ــای کنت ــاز و راهه ــد می ــل مول شناســایی عوام

ــد.  ــا می باش ــان آنه درم

طبقه بندی میازیس 
معمــواًل دو روش اصلــی بــرای طبقه بنــدی میازیــس 
ــا  ــتقرار ی ــج اســت . برحســب محــل اس ــا رای در دنی
آلودگــی الرو مگس هــا، کــه بــر ایــن اســاس میازیس 
ــر جلــدی ، بینــی –  ــواع جلــدی )پوســتی(، زی ــه ان ب
حلقــی ، روده ای- داخلــی و ادراری – تناســلی تقســیم 

می گــردد.

1-برحســب رابطــه میزبــان و انــگل ، کــه  بــر ایــن 
اســاس ســه گــروه اصلــی میازیــس داریــم .

2-1- میازیس اجباری

ــه  ــود ب ــی خ ــه تکامل ــل مرحل ــرای تکمی ــس ب  مگ
ــاز دارد. ــده نی ــت زن باف

2-2- میازیس اختیاری

ــه و  ــا در الش ــده و ی ــت زن ــد در باف ــس می توان مگ
ــه  ــی را ادام ــیر تکامل ــاد س ــال فس ــی در ح ــواد آل م
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ــس  ــته میازی ــه دودس ــود ب ــاری خ ــس اختی ــد. میازی ده
اختیــاری اولیــه و ثانویــه تقســیم می شــود. در نــوع 
اولیــه انــگل خارجــی بــه زندگــی انگلــی خارجی ســازش 
ــی  ــا گاه ــاز را دارد ام ــد می ــی تولی ــه اســت و توانای یافت
ــه شــکل گنــده خــوار در مــواد آلــی در حــال فســاد و  ب
ــد  ــات زندگــی می کنــد. انــگل خارجــی مول الشــه حیوان
ــده  ــکل گن ــه ش ــی ب ــت طبیع ــه در حال ــس ثانوی میازی
ــاز ایجــاد  ــد می خــوار زندگــی نمــوده و معمــواًل نمی توان
ــای  ــه آلودگیه ــور ثانوی ــت به ط ــن اس ــا ممک ــد، ام کن
ــد ) 24(.  ــرار ده ــده را موردتهاجم ق ــود زن ــی موج قبل

2-3- میازیس تصادفی 
ــی ایجــاد  ــه شــکل تصادف ــوع، الرو مگــس ب ــن ن در ای
ــبی  ــان نامناس ــت میزب ــن اس ــد و ممک ــس می کن میازی
را موردحملــه قــرار داده و یــا بــا بلعیــدن تصادفــی 
ــس ایجــاد شــود.  ــان، میازی تخــم مگســها توســط میزب
میازیــس تصادفــی یــا متفرقــه بســیار کمیــاب می باشــد. 
مثالهایــی از میازیــس تصادفــی در انســان می توانــد 
میازیــس ادراری و یــا میازیــس تنفســی باشــد)3،17،19(.

اگرچــه روش اول یــک روش مناســبتری برای تشــخیص 
ــات  ــا روش دوم اطالع ــد، ام ــگل میباش آزمایشــگاهی ان
مهمتــری درزمینــه بیولــوژی انــگل و چگونگــی مبــارزه 

ــد) 14(. ــم می نمای ــا آن فراه ب

عوامل ایجاد میازیس 
مگســهای ســه خانــواده در ایجــاد میازیس در مهــره داران 

نقــش دارنــد . ایــن ســه خانــواده عبارت انــد از : 

1-خانواده استریده

مگس هــای ایــن خانــواده واربــل یــا بــوت نامیــده 
 . می شــوند 

2-خانواده کالیفوریده

در ایــن خانــواده چهــار جنــس کالیفــورا، لوســیلیا، 
ــرار  ــوان عامــل میازیــس ق ــا به عن ــا و کوکلیومی کریزومی

ــد .  دارن

3-خانواده سارکوفاژیده 

ــی فاســد تخــم  ــواد آل بیشــتر در فضــوالت ، الشــه و م

گذاشــته و دارای دو جنــس ســارکوفاگا و ولفارتیــا هســت 
ــت  ــکی دارای اهمی ــاظ دامپزش ــا از لح ــس ولفارتی . جن

ــد  ــت می باش ــاز در گوش ــل می ــوده و عام ب

ــس در  ــد میازی ــهای مول ــای مگس ــه ه ــن گون  مهمتری
ــات  ــان و حیوان انس

1-اوستروس اویس

ــی  ــی و گاه ــات اهل ــیاری از حیوان ــس در بس ــن مگ ای
ــف  ــق مختل ــد. در مناط ــاز می کن ــاد می ــان ایج در انس
ایــران شــایع اســت و باعــث خســارات اقتصــادی 
ــس،  ــن مگ ــه ای ــود. ب ــروری میش ــز در دامپ ــی نی فراوان
ــود.  ــه می ش ــز گفت ــفند نی ــی گوس ــینوس بین ــس س مگ
مگســهای مــاده در زمــان مناســب تعــداد زیــادی تخــم و 
مجموعــًا تــا 500 عــدد داخــل ســوراخ بینــی گوســفندان 
ــم  ــتر در چش ــانی بیش ــاز انس ــوارد می ــد. م ــا می کنن ره
ــاب  ــاد الته ــم ایج ــه در چش ــود ک ــاد می ش ــو ایج و گل
ــاز ناشــی  ــر می ــوری براث ــد. ک ــه می کن ــاس ملتحم و آم
ــو  ــاز گل ــوارد می ــت. م ــده اس ــز گزارش ش ــه نی ازاین گون
ــکال در  ــی و اش ــای صوت ــق و تاره ــاب حل ــث الته باع

ــردد.  ــم می گ ــس و تکل تنف

2-هیپو درما بوویس

ــن  ــد. ای ــس گاو می باش ــن مگ ــی ای ــان اختصاص میزب
مگــس به نــدرت تخمهــای خــود را به پــای انســان 
ــاد  ــوذ و ایج ــت نف ــه زیرپوس ــا ب ــباند و الروه می چس
ــاد  ــا ایج ــی ب ــه گاه ــد ک ــچ می کنن ــای مارپی تونل ه
برآمدگــی یــا آبســه ممکــن اســت فلــج موضعــی ایجــاد 

ــد. کن

3-لوسیلیا سریکاتا

ایــن مگــس اغلــب دارای تاللــو ســبزرنگ بــوده و انتشــار 
جهانــی دارد. مگــس مــاده معمــواًل تخمهــای خــود را بــر 
روی گوشــت، ماهــی، الشــه و اجســاد در حــال تجزیــه 
ــد. همچنیــن آن هــا تخم هــای  ــرار مــی دهن و فســاد ق
ــر روی جراحــات و زخم هــای  ــا ب خــود را در نزدیکــی ی
بدبــوی انســان یــا حیوانــات و بــر روی مدفــوع و مــواد 
ــن  ــد. ای ــرار می دهن ــز ق ــیدن نی ــال پوس ــی در ح گیاه
حشــرات بیشــتر در مناطــق غیربهداشــتی و در محل هایی 
ــود  ــیدن وج ــال پوس ــه های در ح ــت و الش ــه گوش ک
ــک  ــه در نزدی ــًا همیش ــد و تقریب ــت می گردن ــد یاف دارن
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قصابی هــا و کشــتارگاه ها به طــور فــراوان وجــود 
ــر  ــا در زی ــن الروه ــی از وجــود ای ــد. گزارش های دارن
ــا  پانســمان و لبــاس بیمــاران  به ویــژه هنگامی کــه ب
ــن  ــود دارد. ای خــون و ترشــحات آغشــته باشــد، وج
آلودگی هــا معمــواًل آزار و خســارت مهمــی را ایجــاد 
ــت  ــرک و باف ــًا از چ ــا عمدت ــرا الروه ــد، زی نمی نمای

ــد. ــه می کنن ــرده تغذی م

4--کریزومیا بزیانا 

ــاط آســیا  ــر نق ــا و اکث ــن مگــس در سراســر آفریق ای
ازجملــه ایــران وجــود دارد و در ســال های اخیــر 
ــرب کشــور  ــی و غ ــوب غرب ــی، جن در مناطــق جنوب
ایجــاد خســارات زیــادی در دام هــا کــرده اســت. الرو 
ایــن مگــس توانایــی آلــوده کــردن تمامــی حیوانــات 
ــه طــول  ــغ ب خونگــرم و انســان را دارد. حشــرات بال
8 تــا 12 میلی متــر و بــه رنــگ ســبز متالیــک، 
ــش  ــه بنف ــل ب ــی متمای ــا آب ــی ت ــه آب ــل ب ــبز مای س
هســتند. حشــرات مــاده بــارور تخم هــای خــود را در 
دســته ها 150 تــا 200 عــددی و گاهــی بیشــتر درون 
ــی  ــا مخــاط اندام هــای عفون زخم هــای ســطحی و ی
ــد.  ــرار می دهن ــلی ق ــتگاه تناس ــا دس ــم ی ــل چش مث
ــد و  ــوش رخ می ده ــا گ ــم ی ــاز در چش ــی می گاه
باعــث کــوری یــا کــری و انهــدام ســاختمان چشــم و 

ــود.  ــوش می ش گ

خسارات اقتصادی ناشی از میاز:

ــاز هــم در  ــد می ــف مگس هــای مول گونه هــای مختل
ــر  ــود منج ــه الروی خ ــم در مرحل ــوغ و ه دوران بل
ــر: آســیب  ــه خســارات اقتصــادی قابل توجهــی نظی ب
جــدی بــه پوســت، کاهــش وزن بــدن، تأخیــر رشــد، 
کاهــش تولیــد شــیر و گوشــت، تنــزل قیمــت الشــه، 
ــه سیســتم عصبــی مرکــزی و مــری و گاه  آســیب ب
مــرگ در اثــر شــوک آنافیالکتیــک یــا توکســمی بــه 
صنعــت دامــداری می شــوند) 21(. در مطالعــه ای کــه 
ــن  ــت میانگی ــی صــورت گرف ــان یونان توســط محقق
ــای  ــا بزه ــوده در مقایســه ب ــای آل کاهــش وزن بزه
ــی 133 روز  ــرم در ط ــوده1/3±2/6  کیلوگ ــر آل غی
ــن آلودگــی  ــژه ای ــت وی ــد. گرچــه اهمی اعــالم گردی
در زیــان رســاندن بــه چــرم اســت . همچنیــن 
مگس هــای بالــغ آزاردهنــده بــوده و منجــر بــه 

ــاظ  ــه لح ــوند. ب ــیر و وزن می ش ــد ش ــش تولی کاه
ایــن  از  حاصــل  ســنگین  اقتصــادی  خســارات 
مگس هــا  و الروهــای آن هــا ) بــرای مثــال ســاالنه 
ــورهای  ــر کش ــکا(، در اکث ــون دالر در آمری 192 میلی
و  پیشــگیری  کنتــرل،  بــرای  تدابیــری  جهــان 

ریشــه کنی آن هــا بــه عمــل  می آیــد)16( . 

 روش های کنترل و پیشگیری میاز 

 روش هــای کنتــرل و پیشــگیری میــاز شــامل 
اقداماتــی اســت کــه مگســها طــرف حیوانــات جلــب 
نشــوند و ثانیــا بــا خــود مگس هــا مبــارزه شــود. بــرای 
ــردد .  ــتفاده می گ ــل اس ــات ذی ــور از اقدام ــن منظ ای

1-اصــالح نــژاد: باریکــی کپــل و چین هــای پوســتی 
کپــل بخصــوص گوســفند را بــه حملــه مگس مســتعد 
می ســازد. بنابرایــن تــالش می شــود تــا ایــن عوامــل 
مســتعد کننــده در گوســفند حــذف یــا کمتــر شــوند . 

ــتفاده از روش  ــا اس ــل ب ــای کپ ــتن چین ه 2-برداش
جراحــی

3- قطع دم و دنبه 

4-پشــم چینی کــه شــامل کوتــاه کــردن پشــم 
ــل هســت و باعــث خشــک شــدن  اطــراف دم و کپ
بــا  زنــی  پشــم  البتــه  می شــود.  نواحــی  ایــن 
ــر اســت چــون  ــا دســت مؤثرت ماشــین در مقایســه ب
پشــم چین های ماشــینی، پشــم را کوتاه تــر قطــع 

 . می کننــد 

1-روش دســت کاری ژنتیکــی بــرای کنتــرل: در 
یک ســویه مگــس  مولــد میــاز در گوســفند کــه 
ــط  ــد در محی ــور هســتند و نمی توانن ــای آن ک ماده ه
انتقــال  باقــی بماننــد، مگس هــای نــر موجــب 
ژن هــای کــوری بــه فرزنــدان مــاده می شــوند، 
ــته  ــن  دس ــرل ای ــه کنت ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای

از مگس هــا را بتــوان اجرائــی نمــود. 

ــدوم  ــردن و مع ــن ب ــه: از بی ــودن الش ــدوم نم 2-مع
نمــودن الشــه ها در طــول فصولــی کــه مگس هــای 
تکثیــر  زمیــن  درروی  ، عمدتــًا̋  دام  میــاز  مولــد 
می یابنــد و رقابــت بــا گونه هــای دیگــر وجــود 
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نــدارد، از ضروریــات اســت. در چنیــن زمانــی مثــاًل̋ در 
ــد  ــه ها بای ــی، الش ــای جنوب ــتان در آفریق ــول زمس ط
ــا حشــره کش ها آغشــته  ــدا ب ــا ابت ــده و ی ــوزانده ش س

شــده و ســپس دفــن گردنــد. 

 درمــان میازیــس: هــدف از درمــان عبــارت از معــدوم 
ــام زخــم و  ــود و التی ســاختن نوزادهــا، تســریع در بهب
ــدی اســت. در  ــای بع ــری از آلودگیه ــرانجام جلوگی س
ــن  ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــیمیائی ب ــواد ش ــردن م ــکار ب ب
بیمــاری بایســتی از ایجــاد مســمومیت در گوســفندان 
ــاز  ــاد می ــال در صــورت ایج ــود. به هرح ــری ش جلوگی
ــا پوســت اولیــن اقــدام پوشــاندن محــل  در زخــم و ی
آلودگــی بــا الیهــای از روغن هــای نفتــی مثــل 
ــردن  ــدود ک ــث مس ــدام باع ــن اق ــت. ای ــن اس پارافی
ــدن  ــارج ش ــا و خ ــی الروه ــی عقب ــوراخ های تنفس س
ــه اکســیژن  ــتیابی ب ــرای دس ــم ب ــا از محــل زخ آن ه
اســت، ســپس بایــد بالفاصلــه الروهــا را خــارج 
ــده  ــواد ضدعفونی کنن ــتفاده از م ــن اس ــرد. همچنی ک
وحشــره کشــها به ویــژه ال روکش هــا در درمــان 
حشــره کش های  اســت.  مهــم  بســیار  بیمــاری 
ــوس و  ــون ماالتی ــن، دیازین ــوس، کلروف ــل کوماف مث
دیکلروفــس بــرای درمــان مفیــد می باشــند. حیوانــات 
ــک و  ــی آنتی بیوتی ــان عموم ــه درم ــوده ب ــدت آل بش
ــد.  ــاز دارن ــر ســرم درمانی نی ــی نظی درمان هــای حمایت
ــی  ــا جراح ــا ب ــت الروه ــزوم می بایس ــورت ل در ص
ــم  ــوص چش ــم بخص ــو موردتهاج ــا عض ــت ی از پوس
ــو  ــق و گل ــای حل ــوند. در میازه ــارج ش ــوش خ ــا گ ی
خــوردن روغــن ولــرم باعــث تحریــک الروهــا و رهــا 
شــدن آن هــا از مخــاط گلــو می شــود ) 24(. اســتفاده 
بخصــوص  حشــره کش ها  محتــوی  حمامهــای  از 
ــوده و  ــداول ب ــیار مت ــفر دار بس ــره کش فس ــواد حش م
نتایــج خوبــی بــه دنبــال داشــته اســت. در ورش حمــام 
دادن ، گوســفند بایــد بــرای حداقــل 30 ثانیــه غوطه ور 
ــره کش  ــوی حش ــای محت ــیدن محلول ه ــردد .پاش گ
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــی و الزم و درجاهای ــار کاف تحت فش

ــد اســت.  ــز مفی ــدور نباشــد نی ــام مق از حم

از آنجائــی کــه بــرای برخــی از دام پــروران، دسترســی 
ــات  مناســب درمانــی مقــدور نبــوده اســت،  ــه امکان ب
ــاز  در برخــی از  جوامــع بــه روش ســنتی  ــذا از دیرب ل
اقــدام بــه درمــان میازیــس  می نمودنــد )13(. اســتفاده 

ــوده و ســبب  ــز معمــول ب ــن روش هــا امــروزه نی از ای
ــردد ) 9(. ــز می گ ــی نی ــای درمان ــش هزینه ه کاه

در همیــن راســتا، تحقیقــی کــه توســط ســویلو و 
ــه  ــی ب ــای جنوب ــور آفریق ــکاران )2009( در کش هم
ــی  ــداران نواح ــده  دام ــخص گردی ــید، مش ــام رس انج
ــی  ــای گیاه ــرگ گونهه ــور از ب ــن کش ــف ای مختل
ــو  ــرخاب کولی ــیا، س ــامل:آلوئه ورا، آکاس ــف ش مختل
آلوچــه، جهــت درمــان میازیــس و یــا زخم هــای 
حاصــل از آن هــا بهــره میبرنــد)20(. مزایــای اســتفاده 
از روش ســنتی در درمــان میازیــس  بســیار زیــاد بــوده، 
ــت  ــای تح ــت دام ه ــرف گوش ــه در مص ــه اینک ازجمل
درمــان هیچ گونــه دوره منــع مصــرف نیــز وجــود 

ــدارد) 9(.  ن

میازیس در ایران 
ــس دام  ــه میازی ــددی درزمین ــات متع ــون مطالع تاکن
و انســان در کشــور انجام شــده کــه نتایــج آن هــا 
در مقــاالت متعــدد منعکــس گردیــده اســت. در 
بررســی دهقانــی و همــکاران)2010( در کشــتارگاه 
کاشــان بــر روی دام هــای گاو، گوســفند و بــز، چهــار 
گونــه از مگس هــای مولــد میــاز  شــامل:  هیپــو 
درمــا لینــه اتــوس )61/4 %(، هیپودرمــا بوویــس 
)12/6 %(،  اســتروس اوویــس)22/7 %( و والفارتیــا 
ــده اند)4(  ــازی و شناسایی ش ــکا )3/8 %( جداس مگنیفی
. همچنیــن پیــر علــی و همــکاران)2014( بــرای اولین 
بــار، بامطالعــه  بــر روی یــک گلــه 35 نفــری از شــتر 
در منطقــه جنــوب غــرب کشــور ،در 5 نفــر از شــترها، 
ــکا را جداســازی نمــوده  ــا مگنیفی الرو مگــس والفارتی
ــز  ــور نی ــانی در کش ــس انس ــه میازی ــد)15(. درزمین ان
ــود دارد.  ــوردی، وج ــزارش م ــورت گ ــی به ص اطالعات
 5/5 دختربچــه  یــک  از  به عمل آمــده  بررســی  در 
ــرد ، الرو  ــج می ب ــی رن ــحات بین ــه از ترش ــاله ک س
ــت) 11(.  ــده اس ــدا گردی ــا  ج ــا نوب ــس والفارتی مگ
ــانی در  ــس انس ــورد میازی ــون 77 م ــوع تاکن درمجم
کشــور گــزارش شــد کــه عالئــم کلینیکــی آن هــا  بــه 
ــوش،  ــدی، عارضــه چشــمی، گ ــای جل ــکل زخم ه ش
ــت. در  ــده اس ــاهده گردی ــی مش ــی و دهان ــق، بین حل
ضمــن مگس هــای مولــد ایــن نــوع میازیــس متعلــق 
به خانــواده کالیفوریــده، ســارکوفاژیده و اســتریده بــود ه 

ــد)1(.   ان
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 توصیه ترویجی 
ــویق  ــبب تش ــدن س ــطح ب ــک در س ــیار کوچ ــیدگی بس ــی خراش ــم، حت ــه زخ ــود هرگون ــه وج ــی ک از آنجائ
ــم  ــه زخ ــاد هرگون ــه از ایج ــردد ک ــه می گ ــذا توصی ــد، ل ــذاری می باش ــت تخم گ ــاز جه ــد می ــهای مول مگس
ــع دم و  ــات وارده،  قط ــفندان، ضرب ــم چینی گوس ــر پش ــواردی نظی ــود و در م ــری ش ــدن جلوگی ــطح ب در س
ــا  ــام دادن ب ــپری و حم ــردد. اس ــی گ ــر ضدعفون ــع موردنظ ــًا موض ــردن، حتم ــه ک ــل از اخت ــای حاص زخم ه
ــیپرمترین( در  ــن وس ــا )پرمتری ــون( و پایرتروئیده ــوس و دیازین ــن، کوماف ــفرها ) کلروف ــات اورگانوفس ترکیب
جلوگیــری از میازیــس مؤثــر می باشــند. بــا توجــه بــه اینکــه پشــم های ســفت آلــوده بــه مدفــوع نقــاط بســیار 
ــم و  ــور منظ ــم ها به ط ــه پش ــردد این گون ــه می گ ــند، توصی ــها می باش ــزاری مگس ــم گ ــرای تخ ــبی ب مناس

ــده شــوند .  ــی چی متوال
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کاهــش گرمــا ) هیپوترمــی ( زمانی  رخ 
مــی دهــد کــه مقــدار زیــادی گرمــا دفــع شــود 
و یــا تولیــد گرمــا در بــدن غیــر کافــی باشــد و 
در نتیجــه آن درجــه حــرارت بــدن پاییــن مــی 
آیــد. در صورتیکه دام در معرض ســرمای شــدید 
قــرار گیــرد بطوریکــه افزایــش متابولیســم بــدن، 
انقبــاض عضالنــی و انقبــاض عــروق ســطحی 
قــادر بــه جبــران ســرمای محیط خــارج نباشــند، 
موجــب کاهــش گرمــای بــدن خواهــد گردیــد. 
ــرژی  ــر ان ــودن ذخای ــی ب ــد ناکاف ــی مانن عوامل
ــز  ــوراک نی ــت خ ــایی در دریاف ــدن و نارس در ب
باعــث کاهــش تولیــد حــرارت بــدن مــی شــوند. 
ــد  ــی در چن ــات اهل ــوزادان حیوان ــن ن همچنی
ســاعت اول زندگــی در محیــط ســرد قــادر بــه 
نگهــداری دمــا بــدن در حد نرمــال نیســتند.افت 
ــژه   ــا بوی ــره ه ــد خــون) هیپوگلیســمی( در ب قن
آنهایــی کــه دو قلــو یــا ســه قلــو بــه دنیــا آمــده 
ــه داشــت  ــد توج ــد. بای ــی آی ــود م ــه وج ــد ب ان
ــوه  ــی قه ــام چرب ــه ن ــی ب ــدن چرب ــه در ب ک
ــدن را  ــد ب ــد  لیپی ــه 50درص ــود دارد ک ای وج
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ــی 1/5-4/5  ــن چرب ــه ای ــی دهدک ــکیل م تش
ــوه ای  ــد،چربی قه ــی باش ــد م ــد وزن تول درص
انــرژی مــورد نیــاز بــره را تــا 24 ســاعت بعــد از 
تولــد فراهــم مــی کنــد حــال اگــر یــک بــره در 
ــی  ــد وزن پایینــی داشــته باشــد، چرب زمــان تول
ــاز  ــن نی ــد بنابرای ــی باش ــم م ــوه ای اش ک قه
ــن  ــرآورده نمــی شــود و در نتیجــه ای ــوان ب حی
ــوند.  ــی ش ــمی م ــتعد هیپوگلیس ــات مس حیوان
در بــره هــا وبزغالــه هــا ازدســت دادن مــادر1از 
ــد  ــی باش ــوردار م ــی برخ ــیار باالی ــت بس اهمی
ــات  ــن اتفاق،حیوان ــورت ای ــه در ص ــوری ک بط
ــی  ــون م ــد خ ــا و قن ــت دم ــتعد اف ــیار مس بس
ــت  ــده اس ــعی ش ــش س ــن پژوه ــند.در ای باش
ــطح  ــی در س ــای درمان ــا راهکاره ــاط ب در ارتب
ــه  ــال ب ــوزادن مبت ــه منظــور نجــات ن مزرعــه ب
هیپوترمــی و هیپوگالیســمی نکاتــی بیان شــود.

هیپوترمــی  تشــخیص  راه  بهتریــن 
اخــذ دمــای مقعــدی و مشــاهده حــاالت و 
ــا  ــره ه ــال ب ــای نرم ــد. دم ــی باش ــار دام م رفت
ــی  ــراد م ــانتی گ ــه س ــدود 40-39 درج در ح
باشــد. حــال در بــره هایــی کــه ضعیــف و 
ــتان  ــن پس ــه گرفت ــادر ب ــوده و ق ــال ب ــی ح ب
ــدی اخــذ  ــای مقع مادرشــان نیستندبایســتی دم
شــود زیــرا کــه تشــخیص و درمــان ســریع ایــن 
حالــت مــی توانــد شــانس زنــده مانــدن بــره را 
افزایــش دهــد. یکــی از مــوارد اساســی در درمان 
ــن  ــدن و تامی ــردن ب ــرم ک ــره  گ ــی ب هیپوترم
ــدن  ــرای ب ــد گرمــای الزم ب ــرای تولی ــرژی ب ان
.)CONSTABLE,2017:40( باشــد  مــی 

هیپوترمی مالیم:
ــره  ــدن ب ــی کــه درجــه حــرارت ب زمان
بیــن 39-37 درجــه ســانتی گرادباشــد، در ایــن 
حالــت بــره بــی حــال بــوده امــا هنــوز ســر پــا 
مــی باشــد. اقداماتــی کــه بایــد صــورت گیــرددر 
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ــته و  ــکان بس ــک م ــه ی ــره را ب ــه اول ب مرحل
ســر پوشــیده منتقــل کــرده و درمــواردی کــه 
بــدن بــره خیــس مــی باشــد، بایــد اقــدام بــه 
ــا  ــه دوم ب خشــک نمــودن آن گــردد. در مرحل
اســتفاده از ســوندمعدوی آغــوز بــه میــزان 50 
میلــی لیتــر بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن 
ــده  ــه خوران ــدت 10-5 دقیق ــی و درم ــه آرام ب
شــود. در مرحلــه ســوم مــادر و بــره را بــه یــک 
مــکان ســر پوشــیده و بــه دور از کــوران هــوای 
ــه  ــل گردند.نکت ــداری منتق ــت نگه ــرد جه س
ــی  ــه م ــت ک ــن اس ــا ای ــه در اینج ــل توج قاب
ــک  ــدت ی ــه م ــتروز 20 درصدب ــوان از دکس ت
ــز اســتفاده  ــوز نی ــدن آغ ــد از خوران ســاعت بع
کــرد کــه بایــد توســط ســوند بــه بــره خورانــده 
شــود.در مــواردی کــه بــره هــادارای وزن بدنی 
کمــی ) کمتــر از 2 کیلــو گــرم( مــی باشــند می 
تــوان از پلیورهــای پشــمی بــه مــدت 4-2 روز 
اســتفاده کــرد تــا دمــای بــدن را حفــظ نمایــد.

هیپوترمی متوسط تا شدید:
ــر  ــره کمت ــدن ب ــای ب ــه دم ــی ک زمان
ــد،  ــراد باش ــانتی گ ــه س ــاوی 37 درج ــا مس ی
ــم  ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــن موضــوع را م ــد ای بای
ــن  ــاعت س ــش از 5 س ــه بی ــی ک ــه نوزادان ک
دارنــد دچــار هیپوگلیســمی و هیپوترمیمــی مــی 
شــوند و ایــن بــره هــا را نبایــد قبــل از تجویــز 
آغــوز یــا دکســتروز گــرم کــرد. در ارتبــاط بــا 
ــد  ــد بای ــی کــه رفلکــس مکــش دارن ــره های ب
ــواردی  ــا در م ــوند ام ــه ش ــوند تغذی توســط س
کــه بــره هارفلکــس مکــش را ندارنــد بایســتی 
دکســتروز داخــل صفــاق تزریــق شــود و اقــدام 
بــه گــرم کــردن بــره پــس از تغذیــه و تزریــق 
دکســتروز انجــام گیرد.زمانــی کــه دمــای بــدن 
ــانتی  ــه س ــاوی 37 درج ــا مس ــر و ی ــره کمت ب
ــوزادان ســن بیشــتر از  گــراد باشــد،درحالیکه ن
ــا توانایــی انجــام رفلکــس  5 ســاعت همــراه ب
ــه  ــره و بزغال ــت ب ــن حال مکــش باشــند، در ای

ــی  ــتادن نم ــه ایس ــادر ب ــوده و ق ــال ب ــی ح ب
باشــد کــه جهــت درمــان ایــن مــوارد بایســتی 
ابتــدا بــره و بزغالــه را از مــادر جــدا کــرده و در 
صــورت خیــس بــودن، خشــک شــود. ســپس 
ــزان 50  ــه می ــه وســیله ســوند ب آغــوز گــرم ب
میلــی لیتــر بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن 
قبــل از گــرم کــردن بــدن خورانــده شــود. بایــد 
بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد درصورتیکــه اقــدام 
بــه گــرم کــردن بــدن  قبــل از تجویــز آغــوز 
ــوان  ــتروزانجام گیرد،حی ــدن دکس ــا خوران و ی
دچــار تشــنج و مــرگ خواهــد شــد.زمانی 
ــه  ــر از 37 درج ــره کمت ــدن ب ــای ب ــه دم ک
ــش  ــنی بی ــوزادان س ــد و ن ــراد باش ــانتی گ س
از 5 ســاعت داشــته باشــند اماقــادر بــه انجــام 
رفلکــس مکــش و ایســتادن نباشــد، بایــد دقت 
کــرد کــه در ایــن وضعیــت بــرای ســوند زدن 
جهــت خورانــدن شــیر یــا آغــوز اقدامــی انجــام 
نشــود چــون ممکــن اســت شــیر یــا آغــوز وارد 
ــرگ  ــه م ــر ب ــب آن منج ــود و متعاق ــه ش ری
ــن  ــوان در چنی ــه حی ــا ک ــردد. از آنج ــره گ ب
ــده اســت  ــار هایپوگالیســمی ش ــی دچ وضعیت
در ایــن مرحلــه ابتــدا بایــد بــرای درمــان 
هیپوگلیســمی اقــدام شــود و بعــد از آن ســعی 
بــر گــرم نمــودن بــره و بزغالــه شــود.برای این 
ــتروز  ــتریل دکس ــول اس ــتی از محل منظوربایس
20 درصــد بــا دوز 10 میلــی لیتــر بــه ازای هــر 
ــدن بصــورت داخــل صفاقــی  ــرم وزن ب کیلوگ
جهــت تزریــق بــه بــره اســتفاده کــرد و ســپس 
ــرار داده  ــرم ق ــس گ ــل باک ــوان را در داخ حی
ــانتی  ــه س ــاالی 37 درج ــه ب ــای آن ب ــا دم ت
ــادر  ــره ق ــه ب ــی ک ــال زمان ــد. ح ــراد برس گ
ــود، آغــوز گــرم  ــه انجــام رفلکــس مکــش ب ب
ــه میــزان 50 میلــی گــرم  بــه وســیله ســوند ب
ــده  ــدن خوران ــرم وزن ب ــو گ ــه ازای هــر کیل ب
شــود) در طــول 24 ســاعت بایــد بیــش از ســه 
ــه  ــر ب ــی لیت ــزان 200 میل ــه می وعــده آغــوز ب
ــود(. ــدن داده ش ــرم وزن ب ــو گ ــر کیل ازای ه
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روش تجویــز محلــول دکســتروز20 درصــد 
ــا اســتفاده  ــا تکنیــک تزریــق داخــل صفاقی:ب ب
ــتریل ،  ــری اس ــی لیت ــرنگ 60 میل ــک س از ی
میــزان 20 میلــی لیتــر از محلــول اســتریل 
ــا ســر ســوزن اســتریل  دکســتروز 50 درصــد ب
ــرنگ  ــن س ــل همی ــود. ســپس داخ کشــیده ش
میــزان 30 میلــی لیتــر آب مقطــر اســتریل 
ــول 20  ــورت محل ــن ص ــود. در ای ــیده ش کش
ــت  ــود. دق ــی ش ــاده م ــتروز آم ــد دکس درص
ــق  ــل از تزری ــد قب ــول بای ــن محل ــه ای شــود ک
ــه  ــای40-38 درج ــدود دم ــود ) در ح ــرم ش گ
 20 دکســتروز  دوز  مقــدار  گــراد(.  ســانتی 
ــه ازای  ــر ب ــی لیت ــره10 میل ــرای ب ــد ب درص
ــی  ــی باشــد. بعبارت ــدن م ــرم وزن ب هــر کیلوگ
یعنــی بــرای یــک بــره بــا پنــج کیلوگــرم وزن 
بایــد 50 میلــی لیتــر از محلــول دکســتروز 
شــود. تزریــق  صفــاق  داخــل  درصــد   20

صفاقــی داخــل  تزریــق  نحــوه  تصویــر1: 

ــره  ــی، ب ــل صفاق ــق داخ ــرای تزری ب
بایدبصــورت عمــودی از ناحیــه دســت هــا 
آویــزان شــود )مطابــق تصویرشــماره1(. در ایــن 
ــی  ــن کشــیده م ــه ســمت پایی ــت احشــا ب حال
شــود و احتمــال آســیب بــه آنهــا کــم می باشــد. 
محــل تزریــق 2/5 ســانتی متــر پایین تــر و 2/5 
ســانتی متــر بــه طــرف چــپ یــا راســت نــاف 
ــد  ــد از ض ــر1(. بع ــق تصوی ــد )مطاب ــی باش م
عفونــی کــردن محــل تزریق بــا اســتفاده از یک 
ــا زاویــه 45 درجــه  ســر ســوزن شــماره 20 و ب
نســبت بــه ســطح بــدن، تزریــق داخــل صفاقــی 

.)John Martin,2010(صــورت مــی گیــرد
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تأثیــر عصــاره پوســت انــار بــه عنــوان محــرک 
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گشــتارگاهها ، لیســانس بهداشــت مــواد غذایــی بــا منشــا 

دامــی  اداره دامپزشــکی شهرســتان ســراوان

Dehvaribashir @gmail.com: پست الکترونیک

ــات  ــر ترکیب ــی اث ــه بررس ــق  ب ــن تحقی در ای
ــر رشــد   ــار ،ب فیتوشــیمیایی عصــاره پوســت ان
ــود.  ــی ش ــه م ــتی پرداخت ــای گوش ــه ه جوج
ــیمیایی ،  ــری فیتوش ــات غربالگ ــق آزمایش طب
ــار حــاوی چندیــن ترکیــب  عصــاره پوســت ان
فعــال زیســتی ماننــد فنــل هــا و فالونوئیدهــا 
ــوان  ــه عن ــار ب ــاره ان ــر عص ــد . اث ــی باش م
محــرک رشــدباعث افزایــش وزن بــدن و 
جــذب خــوراک در مــرغ هــا شــده و همچنیــن 
ــی  ــان م ــی نش ــد باکتریای ــت ض ــج تس نتای
ــر هــر  ــار در براب دهــد کــه عصــاره پوســت ان
دو گونــه باکتــری گــرم مثبــت و گــرم منفــی 
اثــر مهــاری دارد. عصــاره پوســت انــار فعالیــت 
ضــد باکتریایــی مشــابه )in vitro( را بــه 
عنــوان آنتــی بیوتیــک اســتاندارد %آمپــی 
ــه  ــج مطالع ــد نتای ــی ده ــام م ــیلین% انج س
باکتــری شناســی نشــان مــی دهــد کــه 
افــزودن عصــاره پوســت انــار بــه رژیــم غذایی 
مــرغ منجــر بــه کاهــش تعــداد باکتــری هــای 
روده جوجــه هــای گوشــتی مــی شــود. نتایــج 
کلــی حاکــی از اســتفاده مفیــد از عصــاره 
پوســت انــار بــه عنــوان محــرک رشــد و 
آنتــی بیوتیــک طبیعــی در رژیــم هــای غذایــی 
گوشــتی بــه عنــوان جایگزیــن آنتــی بیوتیــک 

ــت. ــی اس ــای مصنوع ه

مقدمه
ــه دلیــل فوایــد متعــدد  ــار صدهــا ســال ب    ان
ــی  ــد میکروب ــت ض ــه فعالی ــالمتی از جمل س
اخیــر  افزایــش  اســت.  شــده  شــناخته 
ــال  ــر دارو و احتم ــاوم در براب ــای مق باکتریه
ــی  ــای جهان ــروس ه ــری وی ــه گی ــیوع هم ش
، نیــاز بــه گزینــه هــای پیشــگیرانه و درمانــی 
ــی  ــروری م ــی ض ــای معمول ــرای داروه را ب
ســازد . تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه 
ــترده  ــف گس ــر طی ــاره آن در براب ــار و عص ان
ــی  ــی و ویروس ــای باکتریای ــوژن ه ای از پات
ــی  ــن طبیع ــوان جایگزی ــه عن ممکــن اســت ب
ــی  ــور از آنت ــای طی ــم ه ــد. در رژی ــل کنن عم
ــد  ــوان محــرک رشــد در تولی ــه عن بیوتیــک ب
ــل  ایجــاد  ــه دلی ــی شــود. ب ــرغ اســتفاده م م
مقاومــت و سیســتم ایمنــی بــدن ، اســتفاده از 
آنتــی بیوتیــک هــا بــه عنــوان محرک رشــد در 
تولیــد مــرغ ممنــوع شــده اســت)2(. تخمیــن 
ــی  ــتفاده از آنت ــت اس ــود ممنوعی ــی ش زده م
بیوتیــک هــا  در جیــره غذایــی طیــور ، باعــث 
خســارت اقتصــادی بزرگــی مــی گــردد ، گونــه 
هــای طیــور بیشــتر در معــرض بیمــاری قــرار 
ــه  ــن زده مــی شــود هزین ــد،  تخمی مــی گیرن
ــد)3(.  ــش دهن ــاری را افزای ــان بیم ــای درم ه
ــه  ــن ک ــای جایگزی ــک ه ــی بیوتی ــن آنت یافت
نــه تنهــا ایمــن تــر بلکــه کارآمــد تــر باشــند 
حائــز اهمیــت فراوانــی مــی باشــد. اســتفاده از 
ــاره  ــا و عص ــک ه ــی ، پروبیوتی ــیدهای آل اس
ــوان  ــه عن ــور ب ــره طی ــی در جی ــای گیاه ه
ــا  ــک ب ــی بیوتی ــق آنت ــای موف ــن ه جایگزی
ــر مــرغ گــزارش شــده اســت  اثــرات مثبــت ب
ــال  ــات فع ــیمیایی و ترکیب ــب فیتوش )4(. ترکی
زیســتی موجــود در عصــاره هــای گیاهــی آنهــا 
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ــی  ــی ضــد میکروب ــع طبیع ــوان مناب ــه عن را ب
انــار  مــورد اســتفاده قــرار داده اســت)5(. 
معمــواًل پــس از جداســازی دانــه هــا از پوســت 
مصــرف شــده و از دانــه هــا در تولیــد آب میــوه 
اســتفاده مــی شــود. مقــدار زیــادی پوســت انار 
تولیــد مــی شــود کــه دفــع آن یــک مشــکل 
ــتروژنها از  ــت)6(. فیتواس ــی اس ــت محیط زیس
ــالمت زای  ــی و س ــی فنل ــات پل ــر ترکیب دیگ
ــی  ــتند )13(. ط ــار هس ــت ان ــود در پوس موج
ــت  ــار ثاب ــورد ان ــده در م ــام ش ــات انج مطالع
ــا  ــار سرشــار از آنتوســانین ه ــه آب ان شــده ک
ــه از  ــن اســت ک ــار از تان ــار سرش و پوســت ان
ــه دارای  ــوده ک ــک ب ــات فنولی ــته ترکیب دس
خاصیــت ضــد اکسایشــی مــی باشــند. از انــواع 
ــای  ــر ه ــه ایزوم ــوان ب ــی ت ــات م ــن ترکیب ای
پونیکاالجیــن هــا و االجیــک اســید شناســایی 
شــده در پوســت انــار اشــاره کــرد. ایــن 
ــود  ــات موج ــن ترکیب ــی تری ــا اصل ــر ه ایزوم
ــواد دارای  ــن م ــتند.که ای ــار هس ــت ان در پوس
خاصیــت ضــد میکروبــی هســتند)14(.ترکیبات 
بیولوژیکــی عصــاره پوســت انــار و تأثیــر 
ــوان  ــه عن ــار ب ــت ان ــاره پوس ــتفاده از عص اس
محــرک رشــد  و اثــرات آنتــی باکتریــال آن در 
رژیــم جوجــه هــای گوشــتی و عملکــرد آن بــر 
ــای روده  ــری ه ــداد باکت ــه و تع ــت الش کیفی

ــه اســت. ــب توج بســیار جال

ترکیب فیتوشیمیایی
ــات  ــار از ترکیب ــار سرش ــت ان ــاره پوس    عص
ــا ،  ــک ه ــد فنولی ــف مانن ــیمیایی مختل فیتوش
فالونوئیدهــا ، تانــن هــا و ســاپونین هــا اســت. 
حضــور ایــن ترکیبــات به ویــژه ترکیبــات فنلی 
در عصــاره بســیار مهــم اســت و ایــن نشــانگر 
ــت  ــت .فعالی ــی آن اس ــد باکتریای ــت ض فعالی

ضــد میکروبــی عصــاره هــای گیاهــی حــاوی 
ــات  ــن ترکیب ــی ای ــل توانای ــه دلی ــک ب فنولی
فنلــی در اختــالل در غشــای ســلولی باکتــری 
ــار قبــاًل  هــا اســت. ترکیبــات فیتوشــیمیایی ان
ــا  ــل ه ــی فن ــه پل ــت ک ــده اس ــزارش ش گ
ــول و آنتوســیانین( ،  ــد )فالوان شــامل فالونوئی
تانــن هــای تغلیــظ شــده )پروانتوســیانیدین( و 
تانــن هــای قابــل هیدرولیــز )الالگیتانیــن هــا 

ــتند. )6(. ــا( هس ــن ه و گالوتانی

فعالیت ضد باکتریایی

  اثــر و فعالیــت ضــد باکتریایــی عصــاره 
ــالمونال و  ــیاکلی ، س ــر اشرش ــار ب ــت ان پوس
اســتافیلوکوکوس اورئــوس مــورد پژوهــش 
قــرار گرفــت. نتایــج آن بــا نتایــج آنتــی 
ــورد   ــیلین% م ــی س ــتاندارد %آمپ ــک اس بیوتی
مقایســه قــرار گرفــت کــه عصــاره پوســت انــار 
در صــورت وجــود باکتــری هــای گــرم منفــی  
ــر  ــالمونال دارای اث ــی و س ــیا کل ــد اشریش مانن
مهــاری مشــابه آمپــی ســیلین اســت. از طــرف 
دیگــر عصــاره پوســت انــار اثــر مهــاری بهتری 
بــر باکتــری اســتافیلوکوکوس اورئــوس نشــان 
داد)7(. نشــاندهنده برتــری عصــاره الکلــی 
پوســت انــار در مهــار باکتــری هــای بیمــاری 
زا در مقایســه بــا آمپــی ســیلین و کلرامفینیــکل 
ــتاندارد  ــای اس ــک ه ــی بیوتی ــوان آنت ــه عن ب
مــی باشــد )8(. فعالیــت ضــد باکتریایــی 
ــه  ــده ب ــور عم ــه ط ــار ب ــت ان ــاره پوس عص
ــه  ــار ک ــی پوســت ان ــیمیایی اصل ــات ش ترکیب
ــدی  ــی قدرتمن ــات ضــد باکتریای شــامل ترکیب
همچــون گالوتانیــن ، مشــتقات اســید االژیــک 
و فالونــول مــی باشــد ، نســبت داده مــی 

ــود)8و9(. ش

محرک رشد
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   نتایــج کلــی آزمایــش رشــد )1-42 روز( 
ــزودن عصــاره  ــه اف ــنی نشــان داد ک ــه روش ب
ــه  ــد ب ــرک رش ــوان مح ــه عن ــار ب ــت ان پوس
جیــره غذایــی مــرغ باعــث بهبــود قابــل 
توجهــی در پارامترهــای تولیــدی جوجــه هــای 
ــزان  ــش وزن و می ــود. افزای ــی ش ــتی م گوش
ــتی در  ــای گوش ــه ه ــوراک جوج ــرف خ مص
ــار نســبت بــه گــروه  گــروه عصــاره پوســت ان
کنتــرل  بیشــتر بــود کــه ایــن بهبــود عملکــرد 
تولیــدی جوجــه هــای گوشــتی پــس از افزودن 
عصــاره پوســت انــار بــه عنــوان محــرک رشــد 
طبیعــی در رژیــم هــای غذایی  جوجه گوشــتی 
منجــر بــه ایجــاد اثــرات  مثبتــی بــر فعالیــت 
نتیجــه  در  و  روده شــده  و  معــده  آنزیمــی 
باعــث افزایــش جــذب و قابلیــت هضــم مــواد 
مغــذی مــی شــود)10(. وجــود مــواد فعــال در 
ــم  ــود هض ــث بهب ــی باع ــای گیاه ــاره ه عص
ــرک  ــت مح ــدن و فعالی ــاز ب ــوخت و س و س
ــات مــی  هــای ضدباکتــری و ایمنــی در حیوان
شــود)11(. یکــی دیگــر از دالیــل تأثیــر مفیــد 
ــوان  ــه عن ــار ب ــت ان ــاره پوس ــتفاده از عص اس
ــل فعالیــت  ــه دلی ــد ب محــرک رشــد مــی توان
ضــد باکتریایــی آن در کاهــش عوامــل بیماری 
زا در روده و در نتیجــه مــواد مغــذی بیشــتری 
ــت  ــه گوش ــل ب ــذب و تبدی ــرای ج در روده ب

ــود )1(. ش

تاثیر بر باکتری های بیماری زا روده
   نتایــج حاصــل از شــمارش کل باکتــری 
هــای هــوازی،در جیــره غذایــی جوجــه هــای 
ــت  ــاره پوس ــا عص ــده ب ــه ش ــتی  تغذی گوش
ــک  ــده زیســتی فیتوژنی ــال کنن ــواد فع ــار، م ان
ــه پاتوژنهــا از طریــق  ــا چســبندگی خــاص ب ب

لکتین(باعــث  )گیرنــده  گیرنــده  مکانیســم 
ــاری  ــل بیم ــبندگی عوام ــردن چس ــدود ک مس
ــه مخاطــی روده  شــده و مــی  ــر روی الی زا ب
تواننــد تأثیــر مســتقیمی بــر عوامــل بیمــاری زا 

ــند)12(. ــته باش داش

نتیجه گیری:
   نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از آن اســت که 
عصــاره پوســت انــار حــاوی تعــدادی ترکیبــات 
ــد  ــت ض ــه دارای فعالی ــوده ک ــیمیایی ب فیتوش
ــود آن  ــی ش ــث م ــه باع ــت ک ــی اس باکتریای
ــه  ــی جوج ــد طبیع ــوان محــرک رش ــه عن را ب
هــای گوشــتی انتخــاب مناســبیکرده و  افزودن 
ــار بــه رژیــم هــای غذایــی  عصــاره پوســت ان
گوشــتی منجــر بــه بهبــود عملکــرد تولیــدی ، 
ــی  ــه م ــد وزن الش ــبت درص ــدن و نس وزن ب
ــث کاهــش  ــار باع ــردد . عصــاره پوســت ان گ
ــود در روده  ــوازی موج ــای ه ــری ه کل باکت
ــا  ــالمتی آنه ــت س ــث تقوی ــده و باع ــرغ ش م
مــی شــود. مطالعــات بیشــتر مــی توانــد بــرای 
ــد  ــرک  رش ــی دیگرمح ــع طبیع ــن مناب یافت
ــورد  ــتی م ــای گوش ــه ه ــد جوج ــرای تولی ب

ــرد. ــرار گی بررســی ق
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چکیده

بروســلوز بیمــاری مســری و مشــترک بیــن انســان 
ــس بروســال  ــای جن ــه توســط باکتریه و دام اســت ک
ایجــاد میشــود. ایــن بیمــاری ســبب خســارتهای 
اقتصــادی ماننــد ســقط، کاهــش تولیــد شــیر و کاهــش 
بــاروری در حیوانــات میشــود. در ایــن تحقیــق، حضــور 
ــه ســرمی 449  آنتــی بادیهــای ضــد بروســال در نمون
 ID ــاری ــزای تج ــت االی ــا کی ــز ب ــفند و ب رأس گوس
ــول  ــگال و 2 مرکاپتواتان ــت، رزبن vet و روشــهای رای
ــا  ــرار گرفــت و داده هــای حاصــل ب مــورد بررســی ق
اســتفاده از آزمــون کوکــران و مکنمــار مــورد تجزیــه و 
تحلیــل قــرار گرفتنــد. نتایــج نشــان داد تفــاوت معنــی 
داری بیــن کیــت االیــزای  ID vet بــا روش رزبنــگال 
و رایــت وجــود دارد )0P/001(. توافــق بیــن روش 
رزبنــگال و رایــت بــا کیــت االیــزا حــدود 70 درصــد و 
مقــدار آمــاره کاپــا بــه ترتیــب 0/32 و 0/26 محاســبه 
ــزا  ــه حساســیت االی ــن بررســی نشــان داد ک شــد. ای
نســبت بــه روش رزبنــگال و رایــت بیشــتر اســت، امــا 
بــا توجــه بــه نحــوه کنتــرل بیمــاری در ایــران توصیــه 
میشــود کــه ایــن روش بــا تعییــن نقطــه بــرش جدیــد 
ــی در  ــش تکمیل ــک آزمای ــوان ی ــه عن )SP=200( ب
تاییــد مــوارد رزبنــگال و رایــت مثبــت اســتفاده گــردد.

مقدمه 
بروســلوز بیمــاری مســری و مشــترک بیــن انســان 
و دام اســت کــه توســط گونــه هــای مختلــف جنــس 
ــه نحــوه کنتــرل  ــا توجــه ب بروســال ایجــاد میشــود. ب

ــک  ــران آندمی ــاری در ای ــن بیم ــاری در کشــور ای بیم
ــام  ــرای انج ــاال ب ــه ب ــرف هزین ــم ص ــوده و علیرغ ب
واکسیناســیون، تســت و کشــتار بــرای قریــب بــه نیــم 
ــاالنه  ــده و س ــده ش ــور دی ــاط کش ــه نق ــرن، در هم ق
هــزاران نفــر بــه ایــن بیمــاری دچــار میشــوند )امیــری 
و همــکاران، 1396(. گونــه هایــی از بروســال کــه 
باعــث بیمــاری در دامهــای اهلــی مــی شــوند شــامل 
بروســال آبورتــوس در گاو و گاومیــش، بروســال اویــس 
ــز،  ــفند و ب ــیس در گوس ــال ملیتنس ــفند، بروس در گوس
ــس در  ــال کنی ــوک و بروس ــوئیس در خ ــال س بروس
ــه  ســگ میباشــند. باکتــری بروســال بیشــتر تمایــل ب
ــی و دســتگاه تناســلی دامهــای  ــات جنین جفــت، مایع
نــر و مــاده دارد و عمدتــا تولیــد مثــل، بقــای نــوزادان 
و تولیــد شــیر را در حیوانــات مبتــال تحــت تاثیــر قــرار 
ــادی  ــادی زی ــای اقتص ــث ضرره ــذا باع ــد و ل میده
 ،Szyfresو Acha( ــود ــروری میش ــت دامپ در صنع
اســماعیلی  2013؛  همــکاران،  و   Bryan 1987؛ 
ــرورش در  ــوع پ ــه ن ــه ب ــا توج ــکاران، 1392(. ب و هم
ایــران و همچنیــن عــدم توانایــی واکســن بروســلوز در 
جلوگیــری از آلودگــی دام، امــکان آلودگــی گوســفند و 
بــز وجــود دارد و لــذا ایــن حیوانــات و فــراورده هــای 
ــرای  ــی ب ــع آلودگ ــد منب ــا میتوان ــده از آنه ــه ش تهی
عفونــت در انســان باشــند. مســلما تشــخیص ســریع، 
ــگیری از  ــا در پیش ــی در دامه ــق آلودگ ــان و دقی آس
آلودگــی در انســان اهمیــت وافــری دارد. امــروزه روش 
الیــزا بعنــوان یــک روش ســریع و آســان در دســترس 
اســت، امــا کیتهــای الیــزای در دســترس بومــی نبــوده 
و در کشــورهای دیگــر نظیــر فرانســه ســاخته میشــوند 
و مســلما بــا توجــه بــه نحــوه کنتــرل و پیشــگیری در 
ــوه  ــانی نح ــدم همس ــت و ع ــازنده کی ــورهای س کش
کنتــرل در ایــران بــا آنهــا بایســتی نســبت بــه ارزیابــی 
ــداد  ــتباه تع ــه اش ــا ب ــود ت ــدام نم ــا اق ــت ه ــن کی ای
زیــادی از دامهــا بعنــوان مثبــت از نظــر بروســال 
ــوند،  ــتاده ش ــتارگاه فرس ــه کش ــوند و ب ــناخته نش ش
ــی روشــهای مرســوم  ــه ارزیاب ــق ب ــن تحقی ــذا در ای ل
ــت و 2  ــگال، رای ــی رزبن ــلوز یعن ــخیص بروس در تش
مرکاپتواتانــول بــا کیــت الیــزای ســاخت شــرکت 
ــد.  ــدام گردی ــز اق ــفند و ب ــه در گوس ID vet فرانس

مواد و روش کار
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ــخیص  ــرمی تش ــهای س ــه روش ــور مقایس به منظ
بروســلوز در گوســفند و بز، از نمونــه های خون که 
بــرای پایــش بروســلوز از شهرســتانهای بهبهــان، 
مسجدســلیمان،  اهــواز،  هندیجــان،  شوشــتر، 
اســتان  در  آزادگان  دشــت  و  ایــذه  دزفــول، 
خوزســتان جمــع آوری شــده بــود اســتفاده گردیــد. 
ــه(  ــه هــای ســرم )449 نمون ــر روی تمــام نمون ب
ــول  ــت، 2 مرکاپتواتان ــگال، رای ــای رزبن آزمایش ه
 ID vet و الیــزا )کیــت الیــزای تجــاری شــرکت
فرانســه( بصــورت توصیــه شــده انجــام گرفــت و 
مــوارد مثبــت تعییــن گردیــد )ذوقــی و همــکاران، 
1383(. داده هــای جمع آوری شــده بــه کمــک 
نرم افــزار SPSS نســخه 16 به طــور توصیفــی 
ــا  ــا ب ــل داده ه ــدند. تحلی ــی ش ــی بررس و تحلیل
آزمــون کوکــران )Cochran test(، آزمــون 
محاســبه   ،)McNemar’s test(مکنمــار
منحنــی   ،)kappa statistic( کاپــا  آمــاره 
Receiver operating charac� )راک 

کولموگــروف  آزمــون   ،)teristic curve
 Kolmogorov–Smirnov( اســمیرنوف 
وابســته  نمونــه  دو  بــرای   t آزمــون  و   )test
ــت. ــام گرف )Paired samples t-test( انج

نتایج

آزمــون کوکــران نشــان داد تفــاوت معنــی داری 
ــع  ــن روشــهای تشــخیصی وجــود دارد )0P/001(. توزی بی
فراوانــی مــوارد مثبــت و منفــی در روش رزبنــگال و کیــت 
الیــزای ID vet در جــدول 1 ارائــه گردیــده اســت. بررســی 
چشــمی ایــن جــدول نشــان میدهــد کــه 84 درصــد مــوارد 
ــر  ــا در نظ ــز ب ــزای ID vet نی ــگال در الی ــت در رزبن مثب
گرفتــن نقطــه بــرش کیــت  )SP=120( مثبــت بودنــد، امــا 
ــزای ID vet در  ــت در الی ــوارد مثب ــش از 67 درصــد م بی
 ID vet رزبنــگال منفــی بودنــد. روش رزبنــگال بــا الیــزای
بــا در نظــر گرفتــن نقطــه بــرش کیــت تفــاوت معنــی داری 
داشــت )0P/001(. میــزان توافــق دو روش 70/82 درصــد 
ــل  ــا تعدی ــاره کاپ ــا 0/32 ) آم ــر ب ــا آن براب ــاره کاپ و آم
 .)0P/001( بــود )شــده بــرای شــیوع و تــورش 0/42
ــت و  ــی در روش رای ــت و منف ــوارد مثب ــی م ــع فراوان توزی
کیــت االیــزای ID vet  بــا در نظــر گرفتــن نقطــه بــرش 
کیــت در جــدول 2 ارائــه گردیــده اســت. بررســی چشــمی 
ــت در  ــوارد مثب ــام م ــه تم ــد ک ــان میده ــدول نش ــن ج ای

ــداد  ــن تع ــد، همچنی ــوده ان ــت ب ــز مثب ــزا نی ــت در االی رای
ــد(  ــزا )77/5 درص ــت در االی ــوارد مثب ــی از م ــل توجه قاب
ــد. آزمــون آمــاری مکنمــار نشــان  در رایــت منفــی بودهان
داد روش رایــت بــا االیــزای ID vet تفــاوت معنیــداری در 
تشــخیص بروســلوز گوســفند و بــز دارد )0P/001(. میــزان 
توافــق دو روش 69/27 درصــد و آمــاره کاپــا برابــر با 0/26 
) آمــاره کاپــا تعدیــل شــده بــرای شــیوع و تــورش 0/39( 
ــی راک  ــر منحن ــطح زی ــودار 1 س ــود )0P/001(. در نم ب
ارائــه گردیــده اســت. ســطح زیــر منحنــی برابــر بــا 0/886 
ــه  ــود. نقط ــد:0/92-0/85( ب ــان 95 درص ــه اطمین )فاصل
ــا 126/05  ــر ب ــد براب ــیت 100 درص ــرای حساس ــرش ب ب
ــرای  ــا 204/4 و ب ــر ب ــد براب ــی 100 درص ــرای ویژگ و ب
بیشــترین حساســیت و ویژگــی برابــر بــا 126/05 بــود کــه 
در ایــن نقطــه بــرش حساســیت 100 درصد و ویژگــی برابر 
ــرش 170/65  ــه ب ــود. در نقط ــد ب ــد خواه ــا 68/7 درص ب
حساســیت و ویژگــی ایــن کیــت 55 و 90/2 درصــد اســت.

 ID جدول1( مقایسه روشهای رزبنگال و کیت االیزای
vet در نقطه برش SP=120  در تشخیص بروسلوز در 

گوسفند و بز

ID vet

رزبنگال
جمعمنفیمثبت

581169مثبت
120260380منفی
178271449جمع
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 ID vet جدول2( مقایسه روشهای رایت و االیزای
در تشخیص بروسلوز در گوسفند و بز در نقطه برش 

  SP=120

رایت
ID vetجمعمنفیمثبت

40138178مثبت
0271271منفی
40409449جمع

نمودار 1 ( سطح زیر منحنی راک در بروسلوز گوسفند 
و بز

بحث 

تشــخیص ســریع و صحیــح در کنتــرل و ریشــه 
ــلوز  ــر بروس ــوز نظی ــری زئون ــای مس ــی بیماریه کن
نقــش اساســی دارد. بروســلوز در ایــران یــک بیمــاری 
آندمیــک اســت و آلودگــی بــه آن از تمــام نقاط کشــور 
گــزارش شــده اســت. در مطالعــه حاضــر بــه مقایســه 
روش هــای رزبنــگال، رایــت، 2- مرکاپتواتانــول و 
االیــزا در تشــخیص آلودگــی بــه بروســال در گوســفند 
و بــز اقــدام گردیــده اســت. بــرای تشــخیص بروســلوز 
اگرچــه کشــت و جداســازی روش اســتاندارد طالیــی 
محســوب میشــود، امــا بــا توجــه بــه حساســیت کــم، 
زمانبــر بــودن و مخاطــره آمیــز بــودن بــرای انســان، 
و   Kaltungo( دارد  ارجحیــت  ســرولوژیک  روش 

همــکاران، 2014؛ Garin-Bastuji و همــکاران، 
2006(. برنامــه هــای کنتــرل و ریشــه کنــی بروســلوز 
براســاس روشــهای ســرولوژی بنــا شــدهاند و در ایــن 
ــر  ــی از آن نظی ــا اجزای ــری و ی ــام باکت ــها تم روش
ــی  ــوان آنت ــاء بعن ــن غش ــاکارید و پروتئی ــی س لیپوپل
ژن بــرای ردیابــی آنتــی بــادی ضــد بروســال اســتفاده 
میشــود )Geresu وKassa، 2016(. آزمایــش االیزا 
و رزبنــگال بــرای غربالگــری بروســلوز در جمعیتهــای 
انســانی و دامــی اســتفاده میشــود البتــه آزمایــش االیزا 
حساســتر اســت )Hussain و همــکاران، 2008(. در 
بیــن روشــهای ســرولوژیک، آزمایــش االیــزا بــا توجــه 
ــن  ــه ای ــت دارد، بطــوری ک ــه نحــوه انجــام ارجحی ب
روش نســبت بــه ثبــوت مکمــل تکــرار پذیــر بــوده و 
 Abuhafeil( زمــان کمتــری بــرای انجــام نیــاز دارد
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج و Abo-shehada، 1998(. ب
ــق  ــلوز از طری ــرل بروس ــی کنت ــورهای اروپای در کش
ــن و  ــتفاده از واکس ــدم اس ــی ع ــتی یعن روش بهداش
ــرد، در  ــون انجــام می گی ــت در آزم ــوارد مثب حــذف م
ــی و  ــه طراح ــی ک ــای االیزای ــورها کیت ه ــن کش ای
ــودن نقطــه  ــن ب ــت پایی ــه عل ــازار می شــوند، ب وارد ب
بــرش بســیار حســاس هســتند تــا بتواننــد مقادیــر کــم 
آنتی بــادی را ردیابــی نماینــد و مــوارد مثبــت و حتــی 
مشــکوک را تشــخیص و حــذف نماینــد؛ امــا در ایــران 
ــیون،  ــق واکسیناس ــوده و از طری ــی ب ــرل داروی کنت
آزمــون و کشــتار مــوارد مثبــت انجــام می گیــرد، لــذا 
ــی  ــورهای اروپای ــاخت کش ــای س ــتفاده از کیت ه اس
ــرای  ــت ب ــر اس ــت و بهت ــده نیس ــدان توصیه ش چن
اســتفاده از ایــن کیت هــا نقطــه بــرش آن هــا مجــدداً 
ــق  ــن تحقی ــه در ای ــود ک ــازی ش ــبه و بومی س محاس
ایــن امــر صــورت گرفــت. ایــن تحقیــق نشــان داد که 
ــزا بســیار بیشــتر از روش ســرولوژیک  حساســیت االی
مرســوم )ترکیــب رزبنــگال، رایــت و 2 مرکاپتواتانــول( 
در تشــخیص بروســلوز اســت. بطــوری کــه در روش 
مرســوم 40 نمونــه از 449 نمونــه، نتیجــه مثبــت 
داشــتند، در حالیکــه در االیــزا و در نقطــه بــرش 
SP=120  کــه توســط شــرکت ســازنده توصیــه شــده 
اســت عــالوه بــر ایــن 40 نمونــه، 138 نمونــه دیگــر 
نیــز نتیجــه مثبــت داشــتند و لــذا ارزش اخبــاری مثبت 
االیــزا در شــیوع حــدود 9 درصــد )ســرمهای آزمایــش 
شــده( نســبت بــه روش مرســوم بســیار پاییــن اســت 
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و قریــب بــه 78 درصــد مــوارد مثبــت تشــخیص داده 
ــا  ــوده نیســتند. مســلمًا ب ــع آل ــزا در واق شــده در االی
توجــه بــه وابســتگی شــدید ارزش اخبــاری مثبــت بــه 
شــیوع در شــرایط میدانــی کــه آلودگــی بــه بروســال 
ــد(  ــدود 2 درص ــد )ح ــر از 9 درص ــن ت ــیار پایی بس
ــود.  ــد ب ــر خواه ــیار پایینت ــاری بس ــت، ارزش اخب اس
ــزا  ــژن در االی ــوان آنتی ــع اســتفاده از LPS بعن در واق
ــی  ــدن ویژگ ــن آم ــع و پایی ــش متقاط ــث واکن باع
شــده اســت )Mantecon و همــکاران، 2006(. در 
صورتــی کــه نقطــه بــرش بــه کمــک منحنــی راک، 
126/05 درصــد کــه حداکثــر حساســیت و ویژگــی را 
ــک  ــت نزدی ــاری مثب ــردد ارزش اخب ــاب گ دارد انتخ
ــوارد  ــد م ــذا 76 درص ــود و ل ــی ش ــد م ــه 24 درص ب
مثبــت واقعــا آلــوده بــه بروســال نیســتند. در صورتــی 
کــه نقطــه بــرش 170/65 لحــاظ گــردد کیــت االیــزا 
ــه  ــت از 40 نمون ــه مثب ــایی 22 نمون ــه شناس ــادر ب ق
مثبــت )حساســیت برابــر بــا 55 درصــد( خواهــد بــود 
و ارزش اخبــاری مثبــت االیــزا بــه 35/5 درصــد 
میرســد کــه مجــددا نزدیــک بــه 65 درصــد از مــوارد 
ــتند.  ــوده نیس ــا آل ــده واقع ــخیص داده ش ــت تش مثب
ــل  ــا دوز کام ــیون ب ــه واکسناس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
Rev1 در گوســفند و بــز در کشــور انجــام میگیــرد و 
ایمنــی خوبــی نیــز بوجــود میــآورد، امــا در روشــهای 
تشــخیص اختــالل ایجــاد میکنــد و تــا مدتهــا عیــار 
 )1990 ،MacMillan 1990؛ ،Alton( وجــود دارد
و از آنجایــی کــه در الیــزای غیرمســتقیم امــکان 
تفکیــک آنتیبــادی ناشــی از بیمــاری و واکسیناســیون 
وجــود نــدارد، بایســتی از الیــزای رقابتــی بــا لیپوپلــی 
ســاکارید صــاف بروســال کــه امــکان تفکیــک بیــن 
آنتیبــادی ناشــی از بیمــاری و واکسیناســیون میدهــد، 
 .)2016  ،Kassaو  Geresu( شــود  اســتفاده 
ــه حاضــر در  ــه نتیجــه مطالع ــا توجــه ب درمجمــوع ب
 ID vet ــه اســتفاده از کیتهــای ســاخت ــی ک صورت
مــد نظــر اســت، بهتــر اســت در شــرایط ایــران کــه 
واکسیناســیون ضــِد بروســلوز متــداول اســت، از کیــت 
ــد  ــی در تایی ــش تکمیل ــک آزمای ــوان ی ــه عن ــوق ب ف
ــده و  ــت مثبــت اســتفاده گردی ــگال و رای ــوارد رزبن م
نقطــه بــرش آن SP=200 در نظــر گرفتــه شــود تــا 

ویژگــی آن حــدود 100 درصــد باشــد. 

60



منابع مورد استفاده :

اسماعیلی، حسین؛ اسماعیلی، حسن و امیری، کریم )1392(. ارزیابي تاثیر واکسیناسیون بروسلوز . 1
در جمعیت دامي کشور بر میزان موارد بروز تب مالت در جمعیت انساني ایران. مجله علوم پزشکي 

رازي،20)109(:81-85.
امیری، کریم؛ بهیار، یوسف ؛ خرمی، نرگس؛ رضایی، عبداالمیر؛ جهان پیما، داریوش؛ شعله پاش، . 2

محمدرضا؛ صاحبی، عباس؛ صادقی، سعید؛ عبدالهی، داراب؛ عزیزیان، مصطفی؛ گل باباپور، سهیال؛ 
ماکنعلی، علی صفر؛ مرادی گراوند، مراد؛ محمدی، رضا؛ مقدس، احسان و نیسی، سهیال )1396(. 

برنامه و دستورالعملهای اجرایی دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی در سال 1396. سازمان 
دامپزشکی کشور )نشریه درون سازمانی(، تهران، صفحات:27-51.

ذوقی، اسماعیل؛ وندیوسفی، جلیل وحاجیخانی، رامین )1383(. تکنیکهای آزمایشگاهی بروسلوز در . 3
دامپزشکی و پزشکی. تألیف:Alton, Jones, Angus and Verger، چاپ اول، ناشر:قلمستان 

هنر دانشگاه آزاد اسالمی، صفحات: 56- 42 و220- 100.

4-Abuhafeil, N.; Abo-shehada, MN. )1998( Comparison between Three 
serological tests for  Brucella melitensis infection in sheep. Turkish 
Journal of Veterinary and Animal Sciences, 22 :119-122.

5-Acha, PN. and Szyfres, B. )1987(. Zoonoses and Communicable Diseas�
es Common to Man and Animal. 2nd ed., Pan American Health Organi�
zation, Washington DC., PP:24-45.

Alton, G.G., 1990. Brucella melitensis. In: Nielsen, K., Duncan, J.R. )Eds.(, 
Animal Brucellosis. CRC Press Inc., Boca Raton, pp. 383–409.

 6-Bryan, M.; Finola, L.; Marie A. C.; Doris, M. )2013(. Clinical veterinary 
microbiology. Second edition. London, Mosby Elsevier, pp: 325-334.

 7-Garin-Bastuji, B.; Blasco, J.M.;  Marın, C.; Albert, D. )2006(. The diag�
nosis of brucellosis in sheep and goats, old and new tools. Small Ru�
minant Research, 62: 63–70.

8-Geresu, M.A.; Kassa, G.M.)2016(. A Review on Diagnostic Methods 
of Brucellosis. Journal of Veterinary Science &Technology,7)3(: DOI: 
10.4172/2157-7579.1000323.

9-Hussain, I.; Arshad MI.; Mahmood, MS. and Akhtar, M. )2008(. Sero�
prevalence of brucellosis in human, cattle and buffalo populations 
in Pakistan. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32)4(: 
315-318.

61



10-Kaltungo, B.K.; Saidu, S. N. A.; Sackey, A. K. B.; Kazeem, H. M.)2014(. 
A review on diagnostic techniques for brucellosis. African Journal of 
Biotechnology, 13)1(: 1-10.

MacMillan, A., 1990. Conventional serological tests. In: Nielsen, K., Dun�
can, J.R. )Eds.(, Animal Brucellosis. CRC Press Inc., pp.153–198.

11-Mantecon, M. A.; Gutierrez, P.; Del Pilar Zarzosa, M.; Duen˜as, A. 
I.; Solera, J.; Ferna´ndez-Lago, L;, Vizcaı´no, N.; Almaraz, A.; Bratos, 
M. A.; et al. )2006(. Utility of an immunocapture agglutination test 
and an enzyme-linked immunosorbent assay test against cytosolic 
proteins from Brucella melitensis B115 in the diagnosis and follow-up 
of human acute brucellosis. Diagnostic microbiology and infectious 
disease, 55: 27–35.

62



                                   مروری بر تکثیرو پرورش میگوی دراز آب شیرین ماکروبراکیوم   روزنبرگی 
 ) Macrobrachium     rozenbergi(

دکتر مصطفی کنارکوهی مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

Shampols@yahoo.com دکترای عمومی دامپزشکی 

دکتر رضا اسدی معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

Reza.sina57@gmail.com دکترای عمومی دامپزشکی 

ــی  ــرای تخصص ــکی، دکت ــی دامپزش ــری  عموم ــادان دکت ــکی آب ــان اداره دامپزش ــخیص و درم ــناس تش ــرون کارش ــه ب ــر فاطم دکت
Boroonfatemeh@yahoo.comمیکروبیولــوژی

علیاکبر شفیعی فر کارشناس مبارزه اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

Navid.shafiee1367@gmail.com فوق لیسانس بافت شناسی دامپزشکی 

ارزش غذایي میگو 
ــک  ــوان ی ــه انســان به عن ــان خــوش خــوراک محســوب مي شــود کــه در تغذی میگــو یکــي از آبزی
ــه اي  ــر مقایس ــت. از نظ ــي اس ــاي دریای ــن غذاه ــادي دارد واز لذیذتری ــت زی ــي اهمی ــن دریای ــع پروتئی منب
ــو  ــان ، میگ ــروه ماکی ــي و گ ــد گوشــت ماه ــد، مانن ــادي دارن ــن زی ــه پروتئی ــي ک ــایر غذاهای ــه س نســبت ب
ــیدآمینه  هاي  ــام اس ــاوي تم ــته و ح ــي داش ــت باالی ــو کیفی ــود در میگ ــن موج ــري دارد. پروتئی ــري کمت کال
الزم جهــت رشــد اســت. پروتئیــن میگــو هماننــد ســایر جانــوران دریایــي بــه دلیــل نداشــتن بافــت همبنــد 
ــدن و هضــم غــذا  ــراد مســن کــه در جوی ــد اف ــي از مــردم مانن ــراي گروه های ــه راحتــي هضــم مي شــود. ب ب
ــد  ــت )احم ــا اس ــه آنه ــن روزان ــن پروتئی ــراي تامی ــبي ب ــه مناس ــو گزین ــاوي میگ ــذاي ح ــد، غ ــکل دارن مش
 Macrobrachium rosenbergii (De Man  میگــوي بــزرگ آب شــیرین .)مجیــدي نســب1377
  Macrobrachium شــکل 1(. یکــی از اولیــن گونــه  هــاي جنــس(  Lalrinsanga ( 20121879و

میباشــد کــه تاکســونومی علمــی آن مشــخص شــده اســت.

شکل1: ماکروبرراکیوم روزنبرگی
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  Breeding پرورش و تولیدمثل 
    رسیدگی و آمادگی جنسی میگوی ماده 

ماکروبراکیوم روزنبرگی قبل از اتمام شش ماهگی 
حاصل شده و عملیات جفت گیری در شرایطی که 
میگوی نر دارای پوسته ی سخت و میگوی ماده 

دارای پوسته ای نرم می باشد صورت می گیرد )شکل 
2(. فرآیند تولیدمثل در تمام طول سال صورت مي 
گیرد اما فراوانی تولید مثل در فصل بهار )اسفند – 

 New,(بیشتر مي باشد )خرداد( و پاییز )مهر و آبان
 New, M.B. and M.N. و  M.B., 2010

)Kutty, 2010

.

شکل2: جفتگیری ماکروبراکیوم رروزنبرگی
انواع روشهاي پرورش میگو

   میگــوی آب شــیرین بــه روشــهای زیر پــرورش داده 
ــرورش  ــط محصــور ، پ ــرورش در محی ــی شــود : پ م
در قفــس، پــرورش متراکــم در اســتخرهای خاکــی و 
کشــت تــوام بــا ماهــی. در کنــار همــه  ایــن روشــها 
ــرورش میگــو ممکــن اســت بصــوررت مونوکالچــر  پ
یــا پلیکالچــر بــا ســایر گونــه هــا باشــد  و آن چیــزی 
کــه امــروزه در کل دنیــا اجــرا میشــود پــرورش تــوام 
ــی اســت. در ایــن روش فیتوفــاگ،  ــان گرماب ــا ماهی ب
بیــگ هــد و میگــوی  آب شــیرین بــه جــای کپــور بــه 
ــررورش داده میشــود )شــرکت ســهامي  ــوام پ طــور ت

شــیالت .1371(.

پراکنش میگوهاي بزرگ آب شیرین

  اگر چه گونه های دیگری از جنس ماکروبراکیوم در 
نواحی جنوبی آمریکا به صورت بومی وجود دارند ولی 

این گونه ها به واسطه ی استعداد کم در رسیدن به 
سایز مناسب و مطلوب و در نتیجه عدم بازارپسندی آن 

، به عنوان طعمه برای اهداف صید مورد استفاده قرار 
 می گیرند .

     فن آوری تولید پایه ای میگوی ماکروبراکیوم 
روزنبرگی از اواخر دهه 1950 میالدی در مالزی 

توسعه و گسترش یافت و در طی سه دهه اخیر نیز 
کشورهایی نظیر امریکا )هاوایی( و فلسطین اشغالی 
به این امرمبادرت ورزیدهاند. در طول دهه 1970 و 

اوایل دهه 1980 میالدی ، ایالتهای کارولینای جنوبی 
، فلوریدا ، تگزاس ، لوییزیانا هدایت و راهبری پروژه 

های تحقیقاتی و فن آوری تولید پایه ای این گونه به 
همراه اقدامات بازاریابی ، عمل آوری و فرآیند تولید 

 بچه میگو در مراکز تکثیر را بر عهده داشتهاند.
در سال 1984 میالدی دانشگاه ایالتی میسیسی پی، 

برنامه تحقیقاتی گستردهای را برای توسعه و همچنین 
ارزیابی فرآیند عملیات مدیریتی در تولید این گونه را 

آغاز نمود که نتایج آن منجر به برقراری فن آوری 
.)(Hasnita,2014تولید تجاری در آن کشور شد 

     قبل از سال 1989 میالدی این تفکر حاکم بوده 
است که پرورش میگوی ماکروبراکیوم روزنبرگی 
از نظر بیو لوژیکی در نواحی جنوب آمریکا قابل 

دستیابی و امکانپذیر ولی از نظر اقتصادی عملی و 
اجرایی نیست ولی با تالشهای انجام شده در طی 

6 سال گذشته و با اجرای عملیات مدیریتی نوین و 
طراحی پروژه های تحقیقاتی و کاربردی و روش های 
ارزیابی پرورش، پتانسیل اقتصادی پرورش تجاری این 

گونه در نواحی جنوبی آمریکا به اثبات رسیده است.) 
خبرنامه شیالت ایران،1380(

ــامل  ــی ش ــیرین داخل ــاي ش ــه در آبه ــن گون      ای
دریاچــه هــا، رودخانــه هــا، مردابهــا، کانالهــاي 
ــتوایی و  ــق اس ــاي مناط ــی در مصبه ــاري و حت آبی
ــزرگ آب  ــد. میگــوي ب ــه اســتوایی زیســت میکن نیم
ــه  ــیرین رودخان ــی در آب ش ــش ماهگ ــیرین در ش ش
ــان  ــد (New, 2002) . زم ــوغ میرس ــن بل ــه س ب
اوج تولیدمثــل ایــن گونــه در محیــط هــاي اســتوایی 
ــاران هــاي موســمی و در محیطهــاي  ــا ب ــان ب همزم
 Nhan, 2009;) معتــدل در فصــل تابســتان اســت

.  (Mente, 2009
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تولیــد جهانــی میگــوي بزرگ آب شــیرین 
ــت اقتصادي آن   و اهمی

     میگــوي بــزرگ آب شــیرین داراي مزایایــی اســت 
ــر در  ــت تکثی ــریع، قابلی ــه رشــد س ــه ب ــا توج ــه ب ک
مراکــز تکثیــر مصنوعــی، تولیــد مثــل آســان در تمــام 
ــذاي  ــا و غ ــودن دم ــا ب ــرط مهی ــه ش ــال ب ــام س ای
ــف  ــتمهاي مختل ــرورش در سیس ــت پ ــب، قابلی مناس
پرورشــی و ســازگاري در شــرایط مختلــف محیطــی 
ــج،  ــالیزارهاي برن ــی و ش ــان گرماب ــا ماهی ــوأم ب و ت
ارزش غذایــی و اقتصــادي بــاال، رژیــم غذایــی 
همــه چیزخــواري بــه شــرط آنکــه اســیدهاي آمینــه 
ضــروري در رژیــم غذایــی تأمیــن شــوند بــه عنــوان 
ــان  ــرورش آبزی ــر و پ ــه کالســیک در تکثی یــک گون
ــتر  ــروزه در بیش ــه ام ــت؛ بطوریک ــده اس ــرح ش مط
ــر  ــان تکثی ــتوایی جه ــه اس ــتوایی و نیم ــق اس مناط
و پــرورش آن توســعه یافتــه یــا رو بــه توســعه 

. (New, 2002)اســت

      ســال 1992 ســازمان فائــو در راســتاي سیاســت 
تولیــد پروتئیــن از سیســتمهاي آبــزي پــروري و 
کاهــش فشــار بــر منابــع آبزیــان دریایــی بــا اقدامــات 
ــرورش مــدرن  ــر و پ ترویجــی ســعی درتوســعة تکثی
ایــن گونــه در کشــورهاي اســتوایی و نیمــه اســتوایی 
ــه  ــن گون ــی ای ــد معرف ــه بع ــن ســال ب ــود و از ای نم
بــه کشــورها و مناطــق جدیــد آغــاز گردیــد و تولیــد 
ــزرگ آب شــیرین  ــروري ســاالنه میگــوي ب ــزي پ آب
وارد آمارجهانــی بخــش آبــزي پــروري ســازمان فائــو 

گردیــد؛
میگــوي  پــرورش  و  تکثیــر  وضعیــت 

ایــران  در  شــیرین  آب  بــزرگ 
     میگــوي بــزرگ آب شــیرین گونــة بومــی ایــران 
ــوده و در راســتاي سیاســت هــاي افزایــش تولیــد  نب
ــزي  ــد آب ــه هــاي جدی ــروري و توســعة گون ــزي پ آب
ــاي  ــت الروه ــن و پس ــال 1370 مولدی ــدا در س ابت
ایــن گونــه توســط موسســه تحقیقــات شــیالت 
ــد و در  ــران ش ــگالدش وارد ای ــور بن ــران از کش ای
ــدر  ــی در بن ــروري آبهــاي داخل ــزي پ پژوهشــکدة آب
ــداري  ــی نگه ــاي پرورش ــازن و تانکه ــی در مخ انزل
ــا و  ــرورش الروه ــد .  پ ــاز گردی ــا آغ ــرورش آنه و پ
ــا تولیــد مولدیــن انجــام  پســت الروهــاي تولیــدي ت

ــه علــت نبــود دانــش کافــی در مــورد  گردیــد امــا ب
بیوتکنیــک تکثیــر ایــن گونــه در کشــور، تکثیــر ایــن 
ــا مشــکل مواجــه گردیــد و تولیــد  گونــه در کشــور ب
ــي ، 1371  ــود ) گروه ــراه نب ــت هم ــا موفقی الرو ب
ــیالت  ــازمان ش ــال 1373 س ــد، در س ــال بع (. دو س
ــزي  ــور مال ــد را از کش ــش مول ــاي پی ــران میگوه ای
جهــت پــرورش در مــزارع خاکــی اســتان خوزســتان 
وارد نمــود کــه ایــن تــالش نیــز بــا شکســت مواجــه 
ــه مجــدداً  گردیــد.  در ســال 1370 در ســومین تجرب
ــد را  ــش مول ــاي پی ــران میگوه ــیالت ای ــازمان ش س
از کشــور مالــزي جهــت پــرورش در مــزارع کپــور و 
تکثیــر در مرکــز تکثیــر کوفیشــه در اســتان خوزســتان 
معرفــی نمــود کــه ایــن تجربــه بــا موفقیــت همــراه 
ــود و در همــان ســال از مولدیــن بدســت آمــده در  ب
اســتخرهاي خاکــی و مخــازن پرورشــی الرو و پســت 
الرو بدســت آمــد و تکثیــر و پــرورش میگــوي بــزرگ 
 New and) ــد ــاز گردی ــور آغ ــیرین در کش آب ش

.  (Kutty, 2010

     ویژگی هــای ایــن نــوع میگو توقــع غذایــی 
ــه اوزان  ــرورش آســان، رســیدن ب ــر و پ ــن، تکثی پایی
بــاالی 70 گــرم در یــک دوره شــش ماهــه پــرورش، 
رشــد ســریع، قابلیــت پــرورش در آب شــیرین و لــب 
ــت  ــان، قابلی ــا ماهی ــوام ب ــرورش ت ــت پ ــور، قابلی ش
رســیدگی جنســی در اســتخرهای پــرورش، مقاومــت 
در شــرایط  محیطی نســبت بــه ســایر گونه هــا، بــازار 
ــواری  ــه چیزخ ــی هم ــم غذای ــوب و رژی ــی مطل جهان
توجــه بســیاری از  پــروررش دهنــدگان میگــو را بــه 
ــي  ــداف اصل ــه اه ــت. ازجمل ــرده اس ــب ک ــود جل خ
توســعه و گســترش صنعــت پــرورش میگودر کـــشور، 
ــي ،  ــه اشــتغال زای ــه گســترش زمین ــوان بـ مـــي تـ
ــواحل  ــه اي در س ــعه منطق ــت توس ــازي جه بسترس
خلیــج فــارس و دریــاي عمــان با توجه بـــه اســـتمرار 
تولیـــد و پـي آمـــدهاي مثبـت اجتمـــاعي ، سیاسـي، 
ــش  ــد ارزي و افزای ــه و درآم ــادي آن در منطق اقتص

ــود. ــاره نم ــادرات غیرنفتي،اش ص

پیشنهادات
ــت  ــرورش میگــو مســتلزم رعای ــدار پ      توســعه پای
شرایط بهداشـــتي و ایمنـــي زیـــستي در کلیـه مراحل 
تولیــد اســت. علیرغــم اینکــه پــرورش میگــوي 
بــزرگ آب شــیرین در اســتخرهاي خاکــی و بصــورت 
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ســنتی انجــام میگیــرد، تکثیــر نیمه-مصنوعــی و پــرورش الرو آن معمــواًل بصــورت مــدرن و در مراکــز تکثیــر 
در شــرایط آزمایشــگاهی انجــام میشــود، ایــن امــر مســتلزم شــناخت شــرایط بهینــه محیطزیســت طبیعــی ایــن 
گونه در مراحل مختلف الروي است. با توجه به روند رشـــد و گـــسترش ایـــن صـــنعت در کـــشور و آگـــاهي 
از فرصـــت هـــایي همچــون وجــود بــازار جهانــي رشــد یابنــده بــراي میگوي پرورشــي و وجــود اراضي وســـیع 
بـــا شــرایط اقلیمــي مناســب در ســواحل جنوبــي کشــور مــي تــوان برنامــه ریــزي دقیقــي بــراي توســعه ایــن 
صنعت در جهت توســعه اقتصادي کـــشور انجـــام داد و بـــا اســـتفاده از کارشناســـان و متخصصین محدودیتها 

و چالشها را شناسایي نمـــوده و بـــراي آنهـــا چـــاره ســـازي نمود.
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ایمنــي ذاتــي و اکتســابي در ماهیــان 
اســتخواني

نجمه خسرویان فر
کارشــناس ارشــد ایمني شناســي ،کارشــناس بیامری های آبزیان 
آزمایشــگاه اداره کل دامپزشــکی استان چهار محال و بختیاری 

khosravian _ 2210@yahoo.com : پست الکترونیک

: مقدمــه 
سیســتم ایمنــي ماهــي بســیار شــبیه بــه مهــره داران 
ــا  ــن آنه ــز بی ــي نی ــاي مهم ــا تفاوت ه ــد، ام مي باش
ــه  ــودات آزادزي از مرحل ــان موج ــود دارد. ماهی وج
ــا  ــند. آنه ــود مي باش ــان خ ــط آبزی ــي در محی جنین
ــود  ــت از خ ــراي محافظ ــي ب ــم هاي مختلف مکانیس
در برابــر طیــف گســترده اي از میکروارگانیســم ها 
دارنــد. ارگان هــاي لنفــاوي نقــش اصلــي را در 
ایمنــي بــر عهــده  بلــوغ ســلول هاي  تولیــد و 
دارنــد. در ماهیــان اســتخواني تیمــوس، کلیــه 
و طحــال بزرگتریــن ارگان هــاي لنفــاوي تولیــد 
ــور  ــه ط ــند. ب ــي مي باش ــلول هاي ایمن ــده س کنن
کلــي هــدف از ایــن مقالــه بررســي سیســتم ایمنــي 
از جملــه مکانیســم هاي  اســتخواني  در ماهیــان 
ایمنــي غیــر اختصاصــي )ذاتــي( و اختصاصــي 
محیــط  اثــر  بررســي  همچنیــن  و  )اکتســابي( 
مي باشــد. ماهیــان  ایــن  ایمنــي  سیســتم  بــر 

ایمنــي ذاتــي مکانیســم دفــاع اصلــي در ماهــي 
مي باشــد کــه نقــش اساســي را در پاســخ هاي 
سیســتم  طریــق  از  هموســتاتیک  و  ایمنــي 
ایــن   . مي نمایــد  ایفــا  پروتئینــي  گیرنده هــاي 
ــه  ــي ک ــاي مولکول ــي، الگوه ــاي پروتئین گیرنده ه
پاتوژنیــک  میگروارگانیســم هاي  اجــزاي  عمدتــًا 
 LPS:( ــاکاریدها ــاکاریدها، لیپوپلي س ــامل پلي س ش
پپتیدوگلیــکان   ،)lipopolysaccharide
باکتریایــي، RNA ویروســي کــه بــه طــور طبیعــي 
در ســطح ارگانیســم وجــود نــدارد را شناســایي 
بــه  اکتســابي  ایمنــي  پاســخ هاي  مي نماینــد. 
ــلولي  ــورال و س ــي هوم ــخ هاي ایمن ــش پاس دوبخ
ایمنــي  پارامترهــاي  مي شــوند.  تقســیم بندي 
اکتســابي شــامل مهارکننده هــاي رشــد، آنزیم هــاي 
لیــز کننــده، پروتئین هــاي مســیر کالســیک و 

ــا،  ــن، آنتي بادي ه ــیر لکتی ــان، مس ــو کمپلم آلترناتی
ــند.  ــال مي باش ــاي آنتي باکتری ــیتوکین ها و پپتیده س
ــد  ــي مي توانن ــي و خارج ــف داخل ــاي مختل فاکتوره
ــرات  ــند. تغیی ــذار باش ــي تأثیرگ ــخ هاي ایمن ــر پاس ب
دمــا و اســترس ممکــن اســت اثــر ســرکوب کنندگي 
بــر پاســخ هاي ایمنــي داشــته باشــند در حالــي 
ــا  ــامل پروبیوتیک ه ــي ش ــاي غذای ــه افزودني ه ک
مي تواننــد اثــر پاســخ هاي ایمنــي را افزایــش دهنــد 

ارگان هاي لنفاوي:
1-تیموس

و  همــوژن  لــوب  دو  حــاوي  تیمــوس 
ماهیــان  بیــن  در  کــه  اســت  کپســول دار 
زیــادي  بســیار  تفــاوت ســاختاري  اســتخواني 
دارد. تیمــوس مســئول ســاخت لنفوســیت هاي 
T مي باشــد. همچنیــن در تیمــوس ســلول هاي 
ماکروفــاژ حضــور دارنــد کــه نقــش مهمــي 
مي نماینــد   ایفــا   T ســلول هاي  تکثیــر  در 

2-کلیه

کلیــه در ماهیــان اســتخواني معــادل مغــز 
ماهــي  در  اســت.  مهــره داران  در  اســتخوان 
قــزل آال، کلیــه در تولیــد گلبول هــاي قرمــز و 
ــي  ــه ماه ــروج بچ ــد از خ ــفید بع ــاي س گلبول ه
دارد.  مهمــي  نقــش   )Hatching( تخــم  از 
ســلول هاي اصلــي در قســمت قدامــي کلیــه 
ــه  ــند ک ــیت هاي B مي باش ــا و  لنفوس ماکروفاژه
ــاژ  ــز مالنوماکروف ــام مراک ــه ن ــاختارهایي ب در س
 MMCs: Melanomacrophage(
تولیــد  نقــش  و  یافتــه  تجمــع   )Centers
آنتي بــادي از کالس  IgMرا بــر عهــده دارنــد 

3-طحال

شــکل  بیضــوي  بافــت  یــک  طحــال 
اســت کــه ســلول هاي دیــواره ایــن بافــت در 
فاگوســیتوز آنتــي ژن توســط ماکروفــاژ نقــش 
شــدن  محصــور  مي نماینــد.  ایفــا  را  مهمــي 
ــي  ــدت طوالن ــه م ــال ب ــت طح ــي ژن در باف آنت
ــي  ــره ایمونولوژیک ــاد خاط ــي در ایج ــش مهم نق
ــتخواني دارد . ــان اس ــي ژن در ماهی ــه آن آنت علی
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بــه طــور کلــي سیســتم ایمنــي در ماهــي بــه دو 
بخــش ایمنــي ذاتــي )غیــر اختصاصــي( و ایمنــي 
اکتســابي )اختصاصــي( تقســیم بنــدي مي گــردد.

     ایمني ذاتي)غیر اختصاصي(: 
جنینــي  ابتــداي  از  ذاتــي  ایمنــي  سیســتم   
کــه   مي نمایــد  فعالیــت  بــه  شــروع  ماهــي  در 
مي شــود: تقســیم  اصلــي  بخــش  ســه  بــه 

1-ســد موکوســال/ اپــي تلیــال کــه خــود شــامل 
ــه  ــه اي اســت و ب پوســت، آبشــش ها و دســتگاه تغذی
عنــوان اولیــن ســد دفاعــي در برابــر عفونت هــا نقــش 
ایفــا مي نمایــد. موکــوس در ماهــي شــامل لکتین هــا، 
پنتراکســین ها، لیزوزیــم، پروتئین هــاي کمپلمــان، 
پپتیدهــاي آنتي باکتریــال و آنتي بــادي  IgMمــي 
شــود )8(. ایــن ترکیبــات گیرنده هــاي ســطح ســلولي 
یــا محلــول در پالســما و دیگــر مایعــات بــدن دارنــد ٪

ــي  ــر اختصاص ــیک غی ــلول هاي سیتوتوکس 2-س
ســلول هاي  ســلول ها،  ایــن  مهم تریــن  کــه 
از  ســلول ها  ایــن  چــه  اگــر  مي باشــند.   NK
پســتانداران  ســلول هاي  از  مورفولوژیــک  نظــر 
ــد  ــر دارن ــه یکدیگ ــابه ب ــرد مش ــا عملک ــد، ام بزرگترن

3-فاکتورهــاي محلــول در مایعــات بــدن شــامل 
اجــزاي سیســتم کمپلمــان، فاکتــور نکروزدهنــده 
 )TNF: Tumor Necrosis Factor(تومــور
مهارکننده هــاي  ســیتوکین ها،  اینترفرون هــا، 
پروتئــازي، لیزوزیــم و ترانســفرین مي باشــند ٪یکــي از 
ــش  ــن نق ــي مهم تری ــي ذات ــه در ایمن ــي ک فرآیند های
را ایفــا مــي نمایــد، فاگوســیتوز مي باشــد )ســلول هاي 
اصلــي در انجــام فرآینــد فاگوســیتوز در ماهیــان 
نوتروفیــل و ماکروفــاژ هســتند، کــه باکتري هــاي 
ــا  ــده ب ــاي واکنش دهن ــد گونه ه ــا تولی ــاري زا را ب بیم
 ROS: Reactive Oxygen Species(اکســیژن
ــد.  ــن مي برن ــي از بی ــار تنفس ــد انفج ــي فرآین (  ط
ــود داراي  ــم خ ــا در سیتوپالس ــالوه نوتروفیل ه ــه ع ب
MPO: My�( ــیدا ــاوي میلوپراکس ــاي ح زگرانول ه
eloperoxidase(  هســتند کــه در حضــور هالیــد 
ــا را  ــلولي باکتري ه ــواره س ــدروژن دی ــید  هی و پراکس
حــذف مي نماینــد. سیســتم کمپلمــان یکــي دیگــر از 
اجــزاي ایمنــي ذاتــي اســت، کــه در ماهیان اســتخواني 
ــوز متصــل  ــو و مان از ســه طریــق کالســیک، آلترناتی

بــه لکیتــن فعــال مي شــود. ایــن سیســتم در ماهیــان 
ــد  ــادي IgM مي توان ــک آنتي ب ــه کم ــتخواني ب اس
ویــروس IHN و ویــروس VHS را خنثــي نمایــد، امــا 
مکانیســم عمــل آن هنوز ناشــناخته باقي مانده اســت٪

ایمني اکتسابي)اختصاصي(:
پاســخ هاي ایمنــي اکتســابي از طریــق شــبکه اي 
و  ژن هــا  پروتئین هــا،  ســلول ها،  از  پیچیــده اي 
ــر  ــه پاســخ مناســب در براب ــاي بیوشــیمیایي ک پیام ه
مي کنــد.  عمــل  مي نماینــد،  فعــال  را  آنتــي ژن 
ــي  ــش ایمن ــه دو بخ ــي ب ــابي در ماه ــي اکتس ایمن
ــود.  ــیم بندي مي ش ــلولي تقس ــي س ــورال و ایمن هوم
در ایمنــي هومــورال، آنتي بادي هــا نقــش اصلــي 
ارگانیســم هاي  علیــه  ایمنــي  پاســخ هاي  در  را 
ــا در  ــن آن ه ــه مهم تری ــد، ک ــا مي نماین ــوژن ایف پات
ــد ٪ ــادي IgM مي باش ــتخواني آنتي ب ــاي اس ماهي ه

 در مطالعــات انجــام شــده نشــان داده شــده 
قــزل آال  ماهــي  در  آنتي بــادي  ایــن  کــه  اســت 
شــبیه بــه آنتي بــادي پســتانداران ســبب فعــال 
عامــل  حــذف  نهایــت  در  و  کمپلمــان  شــدن 
ــلولي،  ــي س ــردد . در ایمن ــب مي گ ــاري زا را موج بیم
ســلول هاي +TCD8+CD3 بــه عنــوان ســلول 
ــاري زا از  ــل بیم ــده عام ــن برن ــیک و از بی سیتوتوکس
ــجي  ــازگاري نس ــاي س ــس مولکول ه ــق کمپلک طری
ایفــا  را  خــود  نقــش   )MHC class I( کالس1 
در  اکتســابي  ایمنــي  ٪ ســیتوکین هاي  مي نماینــد 
ماهیــان اســتخواني نقــش مهمــي در پیشــبرد تمایــز 
ــه  ــد ک ــي )T helper( دارن ــیت هاي T کمک لنفوس
  )IFN I &II(2 ــرون کالس 1و ــه اینترف ــوان ب مي ت
T help�( 1کمکــي کالس T  در تمایــز به لنفوســیت
er I( و اینترلوکیــن 4)IL�4(  در تمایــز بــه لنفوســیت 
ــود  ــاره نم ــي کالس T helper II(2(  اش T کمک

 اثــر عوامــل محیطــي بــر پاســخ هاي 
ایمنــي در ماهیــان اســتخواني:

سیســتم ایمنــي ماهیــان مــي توانــد تحــت 
تاثیــر فاکتورهــاي محیطــي نظیــر دمــا، نــور، کیفیــت 
آب و القــا کننده هــاي اســترس قــرار بگیــرد ٪ در 
ــداد  ــر تع ــري ب ــان نورگی ــدت زم ــزل آال م ــي ق ماه
ــر  گلبول هــاي ســفید در حــال گــردش در خــون تاثی
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مســتقیم دارد. افزایــش زمــان نورگیــري مي توانــد 
ســبب افزایــش فعالیــت لیزوزیــم و میــزان آنتــي 
بــادي IgM در گــردش خــون شــود. از ســوي دیگــر 
ســطح اکســیژن مي توانــد بــر پاســخ هاي ایمنــي تاثیــر 
مســتقیم داشــته باشــد، بــه ایــن صــورت کــه کاهــش 
اکســیژن فعالیــت انفجــار تنفســي در ماکروفاژهــا 
و میــزان آنتي بــادي در گــردش خــون را کاهــش 
مي دهــد  نشــان  مطالعــات  از  بعضــي   .( مي دهــد 
ــث  ــد باع ــک در آب مي توان ــطح نم ــش س ــه افزای ک
افزایــش  لیزکننــده،  آنزیم هــاي  فعالیــت  افزایــش 
انفجــار تنفســي در ماکروفاژهــا و افزایــش ســطح 
آنتــي بــادي IgM در گــردش خــون گــردد. امــا 
ــاد  ــبب ایج ــد س ــک مي توان ــرا نم ــه چ ــل اینک دلی
ــده  ــي مان ــناخته باق ــوز ناش ــردد، هن ــرات گ ــن تغیی ای
اســت ٪ اســترس در ماهــي در نتیجــه تراکــم جمعیــت، 
ــت  ــش فعالی ــزول، کاه ــح کورتی ــش ترش ــبب افزای س
ایمنــي ذاتــي و اختصاصــي و در نهایــت شــانس ابتــال 
ــه عوامــل بیمــاري زا را افزایــش مي دهــد ٪ ــان ب ماهی

نتیجه گیري:
اخیــر پیشــرفت هایي در زمینــه  در ســال هاي 
شــناخت پاســخ هاي ایمنــي در ماهیــان انجــام گرفتــه 
کــه در رشــد صنعــت آبزي پــروري جهانــي تاثیــر 
ــي  ــا موانع ــب ب ــد الرو اغل ــت. تولی ــته اس ــت داش مثب
ــاي اقتصــادي  ــر و زیان ه ــرگ و می ــش م ــر افزای نظی
ــرو مــي باشــد. از  ــي روب ــل بیماري هــاي عفون ــه دلی ب
ــوان  ــه عن ــي ب ــي ذات ــخ هاي ایمن ــر پاس ــوي دیگ س
یــک بخــش ضــروري در مبــارزه بــا عوامــل بیمــاري زا 
شــناخته شــده اند. بنابرایــن ایجــاد تعــادل ایمنــي 
عامــل  مي توانــد   )Immunomodulation(
ــخ هاي  ــش پاس ــق افزای ــاي الرو از طری ــي در بق مهم
ــر علیــه عوامــل بیمــاري زا باشــد. در نهایــت  ایمنــي ب
پیشــرفت هاي اســتراتژیکي بــه منظــور کنتــرل عوامــل 
ــت  ــي و در نهای ــوه الرو ماه ــد بالق ــاري زا و تولی بیم
تولیــد ماهــي بالــغ بایــد بــه کار گرفتــه شــوند ٪
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دامپزشکي ، نقش و جایگاه آن در پدافند 
غیر عامل کشور

دکتر اردالن مظاهری ، دکترای عمومی دامپزشکی
کارشناس بررسی و مراقبت بیماری های ویروسی دام اداره کل 

دامپزشکی استان اصفهان
mazaheri@ivo.ir

ــی  ــه اقدامات ــه مجموع ــل ب ــر عام ــد غی پدافن
ــروي  ــري نی ــیب پذی ــش آس ــب کاه ــه موج ک
انســاني، تاسیســات، تجهیــزات و ذخائــر کشــور 
ــوادث  ــل ح ــوخت و ... در مقاب ــذا، س ــم از غ اع
ــي  ــود، اطالق م ــي ش ــدی م ــدات عم وتهدی
ــد  ــح اصــول پدافن ــا اجــراي صحی گــردد کــه ب
غیــر عامــل مــي تــوان از وارد شــدن خســارات 

ــود. ــري نم ــي جلوگی ــي و مال جان
ــتی  ــل زیس ــت عوام ــن اس ــه ممک ــا ک از آنج
ــدی تولیــد و تهیــه گردنــد  بــه صــورت عم
ــروز برخــي بحــران  ــه ب ــد ب ایــن امــر مــی توان
ــن انســان و دام مشــترک  ــاي زیســتی در بی ه
منجــر گــردد یــا نتایــج زیانبــار آن را  در زندگــي 
انســان نمایــان ســازد و در صــورت شــیوع 
عوامــل  بیمــاري زای دامــی و بالطبــع اثــرات آن 
بــر روي انســان، باعــث بــروز تلفــات گســترده  
گــردد .لــذا ارتقــاي جایــگاه دامپزشــکي و توجــه 
ــن  ــدي تری ــي از کلی ــوان یک ــه عن ــه آن ب ب
بخــش هــاي عملیاتــي حــوزه پدافنــد غیرعامــل 
بایســتي مــورد بازنگــري و حمایــت ویــژه قــرار 

ــرد. گی
ــظ  ــر حف ــکي از دو منظ ــای دامپزش ــت ه فعالی
ذخائــر دامــي کشــور و تامیــن ســالمت جامعــه 
ــالم  ــذاي س ــن غ ــرد تضمی ــا رویک ــاني ب انس

ــا ــرآورده ه )ف
ي خــام دامــي( و کنتــرل و مقابلــه بــا بیمــاري 
ــاری  ــان و دام) بیم ــن انس ــترک بی ــاي مش ه
هــای زئونــوز( کامــال بــا اهــداف و ماموریتهــاي 

راهبــردي پدافنــد غیــر عامــل کشــور هم راســتا 
مــي باشــد.

از منظــر حفــظ ذخائــر دامی )دام ، طیــور ، 
آبزیــان و ...  ( ایجــاد امنیــت غذایــی و اجــرای 
ــرورش  ــراي پ ــتی ب ــای بهداش ــتورالعمل ه دس
دهنــدگان دام ، طیــور و آبزیــان ، ضمــن ایجــاد 
 Food( ــي ــت غذای ــادي و  امنی ــت اقتص امنی
security( جامعــه را جهــت تامیــن نیــاز هاي 
غذایــي ) فــرآورده هــاي خــام دامــي( تضمیــن 
مــی نمایــد . همچنیــن از منظــر مقابلــه و کنترل 
ــر  ــام در ام ــز اهتم ــت دام نی ــاري و بهداش بیم
مقابلــه بــا عوامــل زیســتی بیمــاري زا و مبــارزه 
بــا اثــرات زیانبــار انهــا از جملــه اقدامــات پدافنــد 
غیــر عامــل در  دامپزشــکي مــي باشــد کــه بــه 
ــد  ــاي پدافن ــداف و رویکرده ــي اه ــورت ذات ص
غیــر عامــل را بــه ذهــن متبــادر مــي ســازد .در 
 )man ایــن مقولــه ، از عوامــل انســان ســاخت
(made نبایــد غافــل بــود کــه ممکــن اســت 
از آن بــه صــورت  هدفمنــد و بــا اهــداف رقابتــي 
ــات در دام و  ــاد تلف ــون ایج ــي همچ و تخاصم
شــیوع عمــدي عوامــل بیمــاري زا و تهدیــدات 
بیوتروریســمي در جهــت آلــوده نمــودن اماکــن 
ــره  ــاني به ــع انس ــي و جوام ــاي دام و واحده
گرفتــه شــود، لــذا  مهمتریــن و اساســي تریــن 
ــت  ــاد امنی ــکي در ایج ــاي دامپزش ــرد ه کارک
زیســتی ، در زمــان بــروز بحــران ، اصــل تــاب 
آوری ودر نهایــت حفــظ اقتــدار ملــي مــي باشــد.
از دیگــر نقــش هــاي برجســته دامپزشــکي در 
ــط  ــال ضواب ــل ، اعم ــر عام ــد غی ــوزه پدافن ح
ــل دام  ــگام حم ــه اي در هن ــتی- قرنطین بهداش
و فــرآورده هــاي آن در داخــل کشــور )اســتاني 
ــده  ــن کنن ــه تضمی ــد ک ــي باش ــوري( م و کش
ســالمت دام و امنیــت فــراورده هــاي خــام 
ــات  ــق الزام ــن طب ــد . همچنی ــی باش ــي م دام
بیــن المللــي هیــچ یــک از فــرآورده هــا و 
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ــاء  ــا منش ــي ب ــی و صادرات ــوالت واردات محص
ــکي  ــتي دامپزش ــه بهداش ــدون تاییدی ــي ب دام
ــاي  ــور ه ــه کش ــدور ب ــا ص ــکان ورود  ی ام

ــد داشــت. دیگــر را نخواهن
ــاري و پاســخ  در جهــت شناســایي ســریع بیم
دهــي مطلــوب بــه منظــور بــه حداقــل 
ــز  ــاري و نی ــار بیم ــي و انتش ــانیدن آلودگ رس
ــور  ــه منظ ــتي ب ــگیرانه بهداش ــات پیش اقدام
افزایــش تــاب آوري در برابــر مخاطــرات،  
ــان  ــیوع و طغی ــری ، ش ــه گی ــا هم ــورد ب برخ
عوامــل بیمــاري زا عرصــه دیگــري از فعالیــت 
دامپزشــکی در حــوزه پدافنــد غیــر عامــل مــی 

ــد . باش
ــژه دامپزشــکي در حیطــه  ــگاه وی نقــش و جای
پدافنــد غیرعامــل و امنیــت زیســتي بــا رویکرد 
ســالمت محــور در گســتره پایداري ملي بســیار 
بــي بدیــل اســت لــذا مجموعــه دامپزشــکي بــا 
بهــره گیــري از رویکــرد هــاي فناورانــه، پایش 

ــاری هــای مشــترک  ــاری هــای دام و بیم بیم
بیــن انســان و دام و رصــد و تحلیــل اطالعــات 
بیمــاری هــا و عوامــل ایجــاد کننــده آنهــا را و 
بــا اســتفاده از ســامانه هــاي بومــي ، در آشــکار 
ســازی عمــدی بــودن بیمــاری نقشــی اساســی 
ــترش  ــري و گس ــکل گی ــت . ش ــد داش خواه
ســامانه هــاي اطالعــات جغرافیایــي بــا رویکرد 
رصــد بیمــاری نیــز بخــش دیگــري از اقدامــات 
ــتهای  ــا سیاس ــگام ب ــل هم ــر عام ــد غی پدافن
کالن پدافنــد غیــر عامــل در کشــور مــی باشــد 

.
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
ــع  ــر مراج ــورو دیگ ــکی کش ــازمان دامپزش س
ــات و  ــه امکان ــا تهی ــد ب ــی توانن ــالح م ذیص
ــد  ــوزه پدافن ــزار در ح ــرم اف ــزار و ن ــخت اف س

ــد . ــام ورزن ــد اهتم ــه ج ــل ب ــر عام غی
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میــزان  تعییــن  مطالعاتــی  طــرح 
آفالتوکســین در گوشــت و خــوراک 
خوزســتان اســتان  گوشــتی  طیــور 

دکتــر منصــور میاحــی )اســتاد دانشــکده دامپزشــکی اهــواز- دکتــرای 
 )com.yahoo@mayahi_m -تخصصــی دامپزشــکی

دکتــر رضــا اســدی )معــاون ســالمت دامپزشــکی خوزســتان- دکترای 
Reza.sina57@gmail.com -) دامپزشکی

دکتــر مصطفــی کنارکوهــی )مدیــرکل دامپزشــکی خوزســتان- 
Shampols@yahoo.com دامپزشــکی(-  دکتــرای 

ــاری  ــت بیم ــت و مدیری ــس اداره بهداش ــن )ریی ــن جوش ــر بهم  دکت
@joshan.dr -ــکی ــرای دامپزش ــتان- دکت ــور خوزس ــای طی ه

 )com .yahoo

دکتــر ســید مهــران ناطقــی )رییــس آزمایشــگاه اداره کل دامپزشــکی 
)com.yahoo@hasti536 -خوزســتان- دکتــرای دامپزشــکی

مقدمه و هدف
آفالتوکســینها گروهی وابســته به مایکوتوکســینها 
هســتند که ســمی بــوده و معمــوال در جیــره  طیور 
یافــت مــی شــوند . مایکوتوکســینها متابولیتهــای 
ــه  ــده ب ــد ش ــرطان زای تولی ــمی و س ــه س ثانوی
وســیله برخــی از قارچهــا نظیــر آســپرژیلوس 
فــالوس تولیــد میشــوند و باعــث بــروز عوارضــی 
در دامهــا و طیــور میگردنــد . خوشــبختانه از 
10000 گونــه قارچــی تنهــا حــدود 50 گونــه 
مایکــو   . نماینــد  مــی  مایکوتوکســین  تولیــد 
ــی  ــای مال ــئول ضرره ــی مس ــینهای قارچ توکس
زیــادی هســتند کــه خســارت آن طیــف وســیعی 
ــرد و  ــر مــی گی از محصــوالت کشــاورزی را در ب
ــی  ــره غذای ــان زنجی ــال گســترش آن در می احتم
ــین  ــم آفالتوکس ــرا س ــود دارد ، زی ــز وج ــر نی بش
ــیر  ــان، ش ــت ماکی ــق گوش ــد از طری ــی توان م
ــردد و  ــل گ ــدگان منتق ــرف کنن ــه مص ــا ب دامه
باعــث جهــش و موتاســیون در ســلولهای کبــدی 
شــده و احتمــال ســرطان را زیــاد نمایــد . در میــان 
200 نــوع از مایکوتوکســین هــای شناســایی شــده 
یکــی از مهمتریــن آنهــا آفالتوکســین مــی باشــد 

ــد منجــر  ــه کب کــه ایــن ســم پــس از رســیدن ب
ــه تخریــب ســلول هــای کبــدی شــد ه و آنهــا  ب
ــد عوارضــی  ــن میتوان ــرد بنابرای ــی ب ــن م را از بی
چــون تخریــب کبــد در طیــور و گاو هــای شــیری 
را ایجــاد نمایــد . ایــن ســم باعــث کاهــش رشــد و 
تولیــد ، افــت در راندمــان تبدیــل غذایــی ، کاهش 
تولیــد تخــم مــرغ ، نقــص سیســتم ایمنــی و ضرر 
هــای شــدید اقتصــادی میشــود .. آفالتوکســین در 
پرنــدگان در کبــد و عضــالت تجمــع مــی کنــد و 
عــالوه بــر تضعیــف سیســتم ایمنــی و ضررهــای 
اقتصــادی در صــورت مصــرف بیــش از حــد مجــاز 
توســط انســان  عــوارض بهداشــتی زیــادی ایجــاد 
ــتی  ــور گوش ــی طی ــزان آلودگ ــن می ــد. تعیی میکن
ــای  ــاخصه ه ــی از ش ــی یک ــت بررس ــتان جه اس
مهمتریــن منبــع پروتئینــی ســبد غذایــی خانوارهــا 
ــه  ــن مطالع ــدف ای ــته و ه ــادی داش ــت زی اهمی

ــد. مــی باشــد کــه در ســال 1396 اجــرا گردی

طرح مطالعه
در هــر یــک از فصــول گــرم و ســرد  از 8  گلــه 
ماکیــان گوشــتی )در دو فصــل 16 گلــه( و از هــر 
گلــه در هــر نوبــت 10 پرنــده بــه شــکل تصادفــی 
در 3 نوبــت، یــک روزگــی و  21 روزگــی و در  42 
ــه و  ــه، کلی ــه عضل ــتارگاه( نمون ــی  )در کش روزگ
ــه آزمایشــگاه ارســال شــد.  ــد جمــع آوری و ب کب
از مــزارع مــورد مطالعــه در 2 نوبــت 21 و 42 
ــه  ــع آوری و ب ــز جم ــوراک نی ــه خ ــی نمون روزگ
آزمایشــگاه ارســال گردیــد. در آزمایشــگاه مراحــل 
آمــاده ســازی نمونههــای خــوراک، کبــد، کلیههــا 
و عضــالت پرنــدگان زندهــی کشــتار شــده و 
پرنــدگان جمــع آوری شــده از کشــتارگاه، بــر 

ــد. ــری ش ــدازه گی ــاس روش HPLC  ان اس

نتایج
ــالت  ــین در عض ــری آفالتوکس ــدازه گی ــج ان نتای
ســینه، ران،  کبــد و خــوراک  جمــع آوری شــده از 

مرغداریهــا  در جــداول 1 تــا 4 آمــده اســت.  
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جدول1-میزان آفالتوکسین در عضالت ماکیان در فصل سرد

نمونــه شماره نمونه محــل 
بــرداری

نوبت سومنوبت دومنوبت اول

تمام

آفالتوکسین بر 
ppb اساس

آفالتوکسین 

B1

ppb بر اساس

تمام

آفالتوکسین بر 
ppb اساس

آفالتوکسین 

B1

ppb بر اساس

تمام

آفالتوکسین بر 
ppb اساس

آفالتوکسین 

B1

ppb بر اساس

------رامهرمز1

------شادگان2

------شادگان3

------دزفول4

------بهبهان5

------اهواز6

------دزفول7

------باوی8

جدول2-میزان آفالتوکسین در عضالت ماکیان در فصل گرم

نمونــه شماره نمونه محــل 
ری ا د بــر

نوبت سومنوبت دومنوبت اول

تمام

آفالتوکسین بر 
ppb اساس

آفالتوکسین 

B1

ppb بر اساس

تمام

آفالتوکسین بر 
ppb اساس

آفالتوکسین 

B1

ppb بر اساس

تمام

آفالتوکسین بر 
ppb اساس

آفالتوکسین 

B1

ppb بر اساس
------شوشتر1

------ایذه2

------باغملک3

------دشت آزادگان4

------خرمشهر5

------رامین6

------دزفول7

-باوی8
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جدول3-میزان آفالتوکسین در خوراک ماکیان در فصل گرم

نمونــه شماره نمونه محــل 
ری ا د بــر

نوبت سومنوبت دومنوبت اول

کل

آفالتوکسین بر 
ppb اساس

آفالتوکسین 

B1

ppb بر اساس

کل

آفالتوکسین بر 
ppb اساس

آفالتوکسین 

B1

ppb بر اساس

کل

آفالتوکسین بر 
ppb اساس

آفالتوکسین 

B1

ppb بر اساس
----36/.36/.شوشتر1
----38/.38/.ایذه2
----36/.36/.باغملک3
--42/.58/.36/.36/.دشت آزادگان4
------خرمشهر5
------رامین6
------دزفول7
--=---باوی8

بحث
ــورد  ــان هــای م ــد ماکی ــزان آفالتوکســین در عضــالت و کب ــه می ــی دهــد ک بررســی  جــداول 1و 2 نشــان م
آزمایــش قابــل انــدازه گیــری نبــود و از حــد مجــاز آن کــه 5 میکروگــرم در هــر کیلوگــرم اســت کمتــر و مصــرف 
گوشــت ماکیــان خطــری بــرای مصــرف کننــدگان نــدارد. جــداول 3 و 4 نشــان میدهــد آفالتوکســین در برخــی از 
نمونــه هــای خــوراک مرغداریهــای مــورد مطالعــه وجــود دارد ولــی میــزان آن از حــد مجــاز آن کــه 5 میکروگــرم 
در هــر کیلوگــرم اســت کمتــر اســت و بــا نتایــج میــزان آفالتوکســین در عضــالت ماکیــان هــم خوانــی دارد. بــه 
عبــارت دیگــر ایــن میــزان انــدک آفالتوکســین در خــوراک در هنــگام مصــرف  و هضــم مــواد غذایــی از بیــن 

میــرود و خطــری بــرای مصــرف کننــده نــدارد.
نتیجه گیری

ــی  ــن طــرح و در مقطــع زمان ــه در ای ــورد مطالع ــان م ــد ماکی ــزان آفالتوکســین در خــوراک، عضــالت و کب می
ــدارد. ــدگان ن ــرای مصــرف کنن ــر و خطــری ب بررســی شــده از حــد مجــاز کمت
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مقدمه 
مهــم  بیماری هــای  از  واروازیــس  بیمــاري 
زنبــور عســل مــی باشــد کــه بــه وســیله جــرب 
ــغ و  ــور بال ــه زنب واروآ ایجــاد می شــود. جــرب ب
نــوزادان زنبــور عســل مــی چســبد و از همولنــف 
ــرب  ــی ج ــان طبیع ــد. میزب ــی کن ــه م آن تغذی
زنبــور عســل آســیایی )آپیــس ســرانا ( اســت که 
ایــن گونــه زنبــور، نســبت بــه آن مقــاوم اســت، 
ــه  ــرا ب ــی ف ــس مل ــور آپی ــردن زنب ــا وارد ک ام
کشــورهای آســیایی توســط زنبــورداران و انتقــال 
جــرب بــه آن، ســبب ایجــاد خســارات شــدیدی 
ــا  ــرب واروا ب ــد. ج ــتان ها گردی ــن زنبورس در ای
چشــم غیــر مســلح قابــل مشــاهده اســت.جرب 
واروا ابتــدا تحــت نــام واروا جاکوبســونی، توســط 
اودمــن )audmans(در ســال 1904 در جــاوه 
اندونــزی از روی زنبــور عســل آســیایی )آپیــس 
ســرانه( گــزارش گردیــد. ایــن انــگل ســپس بــه 
ــل  ــور عس ــه زنب ــل از جمل ــوران عس ــایر زنب س
اروپایــی )آپیــس ملــی فــرا (در سراســر دنیــا بــه 

ــی از  ــی و بخــش های ــترالیا، هاوای ــتثنای اس اس
ــه هــای جــرب واروا  آفریقــا انتقــال یافــت. گون
شــامل واروا جاکوبســوني و واروا دســتراکتور مــی 

باشــد. 

مشخصات ظاهري جرب واروا

 جــرب واروا بیضــوی و بــا ابعــاد 6/1-1/1میلــی 
ــت  ــل روی ــر مســلح قاب ــا چشــم غی ــر کــه ب مت
اســت .  ایــن انــگل در انتهــای هــر پــا قــالب 
ــه  ــد ب ــه کمــک آن مــی توان ــی دارد کــه ب های
ــه  ــور بچســباند، ب ــدن زنب ــه ب راحتــی خــود را ب
عــالوه موهــای ســطح شــکمي آن نیز ســخت و 
محکــم شــده کــه مــی توانــد بــه موهــای بــدن 
زنبــور بچســبد، بــه طــوری کــه زنبــور قــادر بــه 

جــدا کــردن آن از بــدن خــود نمــی باشــد.

 نشانه های بیماری 

ــدای آلودگــی ممکــن اســت عالئمــی در  در ابت
کنــدو مشــاهده نشــود. در عفونــت هــا و آلودگی 
ــال وشــکم  ــا بدشــکلی ب هــای شــدید، زنبــور ب
در کنــدو مشــاهده مــی شــود. در آلودگــی شــدید 
ممکــن اســت بــر روی هــر زنبــور تــا 10 جــرب 
ــای  ــا پ ــال ی ــده شــود. ممکــن اســت ب ــز دی نی
ــار  ــا دچ ــع ی ــوده قط ــر آل ــر و ن ــوران کارگ زنب
ــیله  ــه وس ــا ب ــن زنبوره ــود و ای ــی بش خوردگ

ــه میشــوند. ــرون انداخت ــتار بی ــوران پرس زنب

ــش  ــوران و کاه ــدن زنب ــف ش ــت ضعی ــه عل  ب
ــی  ــی آنقــدر ضعیــف م ــوزادان، کلن ــداد ن تع
ــال  ــه س ــوارد، س ــیاری از م ــه در بس ــردد ک گ
بعــد از شــروع آلودگــی، کلنــی بــه کلــی از بیــن 
ــی  ــانه های آلودگ ــن نش ــم  تری ــی رود. از مه م
می تــوان بــه وجــود زنبــوران ناقــص در بیــرون 
کنــدو و ضعــف کنــدو اشــاره کــرد. در اثــر 
ــط  ــوده توس ــور آل ــف زنب ــدن همولن ــده ش مکی
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ــدن  ــه ب ــه ب ــل ثانوی ــم حاصــل از جــرب، ســبب ورود عوام ــف شــده و زخ ــور ضعی ــرب، زنب ج
ــن آن مــی شــود.  ــن رفت ــاه شــده و ســبب از بی ــور کوت ــور مــی شــود، در نتیجــه عمــر زنب زنب

ــوده بــه جــرب وارواي بالــغ بــه   در شــکل شــماره یــک، مراحــل مختلــف نــوزادی زنبــوران آل
تصویــر کشــیده شــده اســت.

شکل شماره یک: مراحل مختلف نوزادی زنبوران آلوده به جرب وارواي بالغ

انتقال بیماری 

انتقــال آلودگــی از طریــق زنبــور نــر، مهاجــرت زنبورســتان بــه مناطــق آلــوده، خریــد و فــروش 
کنــدوي آلــوده، انتقــال قــاب هــای آلــوده بــه ایــن کنــدو هــا و خریــد ملکــه آلــوده صــورت مــی 

 . د گیر

انتشار بیماری در جهان و ایران

ایــن جــرب در سراســر دنیــا بــه اســتثنای اســترالیا، هاوایــی و بخــش هایــی از آفریقــا گــزارش 
شــده اســت. جــرب واروا در ایــران بــرای اولیــن بــار در خــرداد 1363 در مشــکین شــهر واقــع در 
اســتان آذربایجــان شــرقی توســط دکتر پوراصغر تشــخیص داده شــد. بعــد از آن در زنبورســتانهای 
شــمال و شــمال غربــی و مرکــزی ایــران گــزارش گردیــد. همچنیــن در اســتان های دیگــر کشــور 
ــم درصــد  ــن و هشــت و نی ــم درصــد بالغی ــه و نی ــدران از س ــود دارد. در مازن ــی وج ــز آلودگ نی
نــوزادان گــزارش شــده اســت. از ایــالم، تنکابــن و تاکســتان گــزارش شــده اســت. یخچالــی و 
همــکاران)1387( در اردبیــل آلودگــی بــه واروا را 30/9 درصــد گــزارش نمــوده انــد. در آذربایجــان 
ــکاران)1389( در  ــودی و هم ــت. محم ــده اس ــزارش ش ــد گ ــه واروا 44 درص ــی ب ــرقی آلودگ ش
ــد کــه در منطقــه ایــالم جــرب واروا دســتراکتور فــراوان تریــن انــگل  مطالعاتشــان نشــان دادن
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ــه 46/6  ــوری ک ــه ط ــوده ب ــور ب ــی زنب خارج
درصــد زنبورســتان هــا، آلــوده بــه ایــن انــگل 
ــور در  ــژاد زنب ــی و ن ــد. شــرایط آب و هوای بودن

ــر هســتند. ــه موث ــن زمین ای

تشخیص 

واروا دســترآکتور در زنبــور هــای بالــغ بــه روش 
ــور  ــا روي زنب ــاي شــمارش ســاده جــرب ه ه
ــن تشــخیص جــرب هــا  ــغ و همچنی هــاي بال
ــل  ــا قاب ــره ه ــل حج ــوزادان داخ ــر روی ن ب

ــي باشــد. تشــخیص م

 کنترل واروا

تاکنــون در هیــچ کشــوری از کشــورهای آلــوده، 
ــت  ــت. رعای ــه اس ــورت نگرفت ــه کنی ص ریش
ــد  ــدم خری ــا، ع ــتان _ه ــن زنبورس ــه بی فاصل
ــت از  ــوده، ممانع ــق آل ــه از مناط ــدو و ملک کن
ــت  ــوده، تقوی ــای آل ــتان ه ــرت زنبورس مهاج
جمعیــت کلنــی و درمــان به موقــع زنبورســتان، 

ــر اســت.  ــاری موث ــن بیم در پیشــگیری از ای

روشهای مبارزه 

شــامل روش هــای بیولوژیک، ژنتیکــی و روش 
شــیمیایی می شــود.

 روش بیولوژیک

ــه  ــس ملک ــر، حب ــای ن ــلول ه ــتفاده از س  اس
ــار  ــر رفت در آلودگــی هــای بســیار شــدید، تغیی
ــودر  ــا دادن پ ــر ب ــای کارگ ــتی زنبوره بهداش
ــال  ــا و اعم ــتفاده از گرم ــا، اس ــه آنه ــکر ب ش
گرمــای حــدود 44 درجــه ســانتیگراد بــه مــدت 
چنــد ســاعت و اســتفاده از روغــن هــای طبیعی 

ــی   ــیدهای آل و اس

روش ژنتیکي

 تکثیــر نژادهایــی کــه بــه واروا مقاومنــد، 
ــاه  ــفیره کوت ــه دوره ش ــی ک ــرورش زنبورهای پ

تــری دارنــد و اســتفاده از زنبورهایــی کــه رفتــار 
ــد. ــتری دارن ــتی بیش بهداش

روش شیمیایی

 اســتفاده از داروهــای ثبــت شــده توســط 
گــردد  مــی  توصیــه  دامپزشــکی  ســازمان 
در  موجــود  هــای  کنــدو  تمــام  درمــان   .
ــان  ــت و درم ــروری اس ــوده ض ــتان آل زنبورس
زمانــی در کنــدو صــورت مــی گیــرد کــه در آن 
نــوزاد وجــود نداشــته باشــد. هنــگام جمــع آوری 
ــورت  ــی ص ــچ درمان ــد هی ــل نبای ــهد و عس ش
ــز از داروهــای  ــورداران در پایی ــر زنب ــرد. اکث گی
ضــد جــرب واروا اســتفاده مــی کننــد. از آنجــا 
ــس از  ــی پ ــات نشــان داده کــه حت کــه تحقیق
ــه  ــادر ب ــوار آپیســتان ق ــاه، ن ــار م گذشــت چه
آزاد ســازی مــاده موثــر اســت و خاصیــت ضــد 
ــفانه  ــد، متاس ــي کن ــظ م ــود را حف ــرب خ ج
ــوء  ــوع س ــن موض ــورداران از ای ــی از زنب بعض
ــوار را از  ــرر ن ــد مق ــرده و در موع ــتفاده ک اس
ــبب  ــن س ــه ای ــد ک ــی کنن ــارج نم ــدو خ کن

ــده  ــاد باقیمان ایج

در مــوم و ایجــاد گونــه هــای مقــاوم بــه درمان 
. د میشو
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450-458 ارکان ص   انتشــارات 

ــري آن هــا در انتشــار  �3 ــور عســل و برت ــر زنب اســدي،نعمت اهلل. )1385(. نقــس ســلول ن
ــه واروا کن

4� Cakmak I, Leventaydin E and Harrington W.(2003). Varroa destructur 
and Tracheal mite(Acarapis woodi) incidence in the republic of turkey, 
Journal of apicultural, 42(4): 57-60
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ترجمه و گردآوری :

دکتر علیرضا گائینی ، دستیار تخصصی بهداشت و 
بیماری های طیور،  اداره کل دامپزشکی استان قم

INFO@VNA.ir الکترونیــک:    پســت 

ســویه هــای ویروســی پارامیکســو ویــروس 1 پرنــدگان 
ــوند ، از  ــده میش ــار AMPV�1 خوان ــه اختص ــه ب ک
ــروس 1  ــه آرتوآووالوی ــروس و گون ــس ارتوآووالوی جن
ــی  ــدگان وحش ــه از پرن ــل 236 گون ــدگان ، حداق پرن
و طیــور پرورشــی را درگیــر میکننــد و منجــر بــه 
رخــداد و شــیوع بیمــاری نیوکاســل میشــوند . ســازمان 
جهانــی بهداشــت حیوانــات ، موســوم بــه OIE ، ایــن 
درگیــری را از جملــه بیمــاری هــای قابــل گــزارش بــه 

ــد . ایــن ســازمان مــی دان

ــتگاه  ــی ، دس ــای تنفس ــتم ه ــر سیس ــاری ب ــن بیم ای
گــوارش ، عصبــی و تولیــد مثــل پرنــدگان تأثیــر مــی 
ــدی را  ــی 100 درص ــوارد ، تلفات ــی م ــذارد و در برخ گ
در طیــور واکســینه نشــده ســبب میشــود . نیوکاســل ، 
از جملــه مهمتریــن بیمــاری هایــی اســت کــه طیــور و 
ســایر گونــه هــای پرنــدگان را درگیــر نمــوده و تهدیدی 
جهانــی بــرای تولیــدات طیــور صنعتــی در سراســر دنیــا 

بــه شــمار میــرود .

ایــن ویــروس از طریــق بــزاق و مدفــوع آلــوده منتقــل 
شــده و شــیوعی جهانــی دارد . گرچــه جداســازی 
ویــروس ، اســتانداردی طالیــی اســت ، بــا ایــن حــال 
 RT�PCR تکنیــک هــای تشــخیص ملکولــی ماننــد
نیــز در راســتای تســهیل و تســریع تشــخیص ، مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گیــرد .

OIE ، بیمــاری نیوکاســل را نوعــی عفونــت پرنــدگان 
تعریــف کــرده اســت کــه ناشــی از درگیــری بــا 
ــا  ــوده و ب ــدگان ب ــوویروس پرن ــروتایپ 1 پارامیکس س

ــت دارد ) 43 ( : ــل مطابق ــای ذی ــی از معیاره یک

1.ویــروس در جوجــه هــای یکــروزه گالــوس گالــوس 
ــا بیشــتر باشــد . واجــد ICPI ، 0,7 ی

2. اســیدهای آمینــه پایــه متعــددی در ویــروس عامــل 
ایــن بیمــاری شناســایی شــده کــه در پایانــه C پروتئین 
F2 و همچنیــن ، فنیــل آالنیــن در باقــی مانــده 117 

کــه در پایانــه N پروتئیــن F1 میباشــد ، قــرار دارنــد .

APMV� توجــه داشــته باشــید جدایــه هــای واریانــت
بــه  معمــوال   ، کبوترهــا  از  آمــده  دســت  بــه   1
پارامیکســوویروس نــوع 1 کبوتــر خوانده میشــود ) 208 
( . بــا ایــن حــال ، بــه رغــم قرارگیــری ویــروس هــا در 
رده هــای یــاد شــده ، فقــط برخــی از PPMV�1 هــا 
ــروز بیمــاری هــای بالینــی در مــرغ میشــود .  ســبب ب
ایــن موضــوع حتــی در مــواردی کــه ICPI ، بیــش از 
0,7 میباشــد نیــز مصــداق دارد . ایــن نکتــه را نیابــد از 
یــاد بــرد کــه پــس از چندیــن پاســاژ در مــرغ ، حــدت 
ویــروس عامــل ایــن بیمــاری افزایــش مــی یابــد )15 

و 38 ( .

ــکافت  ــه ش ــی ب ــی بیمــاری زای ــای ملکول ــه ه پای
ســکانس اســیدهای آمینــه پروتئیــن فیــوژن و همچنین 
ــتن  ــاص در شکس ــلولی خ ــای س ــی پروتئازه ، توانای
ــف ، بســتگی  ــای مختل ــپ ه ــوژن پاتوتای ــن فی پروتئی
ــاری  ــروس بیم ــات وی ــر ، قطع ــالل تکثی دارد . در خ
 F0 ــن ــن و همچنی ــا گلیکوپروتئی ــراه ب نیوکاســل هم

ــند . میباش

توجــه داشــته باشــید کــه F0 به منظــور ایجــاد حاالت 
ــه F1 و  ــی ، بایســتی شکســته شــده و ب بیمــاری زای
F2 تبدیــل گــردد . آن دســته از ویــروس هایــی کــه 
در بخــش هــای شکســته شــده F0 حــاوی اســیدهای 
آمینــه منوبازیــک میباشــند را غیربیمــاری زا مــی دانیــم 
. چــرا کــه ایــن الیــه ، تنهــا بــه آنزیــم هــای تریپســین 
خــارج ســلولی شــبه پروتئوالیتیکــی کــه درون ســطوح 
ــت .  ــاس اس ــود ، حس ــح میش ــی ترش ــای موکوس غش
ــه  ــوق ب ــاری ف ــی ، بیم ــن حالت ــن ، تحــت چنی بنابرای
صــورت منطقــه ایــی و بــدون نشــانه ، باقــی مــی مانــد 

.

در ایــن بیــن ، مفاهیمــی چــون مــزوژن هــا و ولــوژن 
هایــی کــه توســط ســازمان جهانــی بهداشــت حیوانــات 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ، بــه Vndv ، بــدون 
 loNDV پائیــن کــه ، NDV و حــدت  عالئــم 
ــروس  ــازی وی ــردد . جداس ــاز میگ ــود ، ب ــده میش خوان
ــادری  ــوارد ن عامــل بیمــاری نیوکاســل از انســان در م
گــزارش شــده اســت . بــا ایــن حــال ، جداســازی هــای 
روی داده ، در اکثــر مــوارد در افــراد فعــال در مرغــداری 
ــه  ــی ب ــا آلودگ ــگاهی و ی ــای آزمایش ــت ه ــا ، عفون ه

واکســن هــای زنــده اعــالم شــده اســت ) 6 ( . 

جدایــه هــای ویــروس عامــل بیمــاری نیوکاســل 
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بنــدی  تقســیم  پاتوتیــپ   5 در   (  NDV  (
میشــوند . توجــه داشــته باشــید کــه پاتوتیــپ 
هــای فــوق ، بــا نشــانه هــای بیمــاری فــوق 
. میباشــند   مرتبــط   ، درگیــر   در جوجــه هــای 

 : Viscerotropic velogenic NDV

ایــی  کشــنده  و  حــاد  بیمــاری  تولیدکننــده 
و  دهنــده  خونریــزی  ضایعــات  کــه  میباشــند 
. کننــد  مــی  ایجــاد  روده  در  را  ایــی   برجســته 

 : Neurotropic velogenuc NDV

قبــل از بــروز نشــانه هــای تنفســی و عصبــی ، 
ــند . ــی باش ــا م ــه ه ــی در گل ــات باالی ــبب تلف مس

 : Mesogenic NDV

بیمــاری   ، انــدک  تلفــات  تولیدکننــده 
هــای  نشــانه   ، همچنیــن  و  تنفســی  حــاد 
. هســتند  پرنــدگان  از  برخــی  در   تنفســی 

 : Lenthogenic NDV

تنفســی  هــای  بیمــاری  بــروز  ســبب 
. شــود  مــی  نامشــخص  یــا   مالیــم 

 : Asymptomatic enteric NDV

ویروســی غیربیمــاری زاســت کــه بــه صــورت 
. شــود  مــی  تکثیــر  هــا  روده  درون   اولیــه 
امــا توجــه داشــته باشــید کــه گــروه هــای یــاد شــده 
ــه راحتــی از یکدیگــر تفکیــک نمــود .  ــوان ب را نمیت
ایــن در حالیســت کــه گزارشــاتی مبنــی بــر مشــاهده 
عالئــم یــاد شــده در گــروه هــای مختلــف ، منتشــر 
ــن ،  ــیاری از محققی ــاد بس ــه اعتق ــت . ب ــده اس ش
ــوده و ســبب  ــی ب ــم ، فصل ــاری نیوکاســل بدخی بیم
ــیا ،  ــا ، آس ــر آفریق ــی در سراس ــی های ــروز اپیدم ب

ــی شــود . ــکای مرکــزی و اســترالیا م آمری

ــر  ــت . ب ــی اس ــی جهان ــل ، معضل ــاری نیوکاس بیم
ــه  ــه ، از ژانوی ــورت پذیرفت ــای ص ــاس برآورده اس
ــامبر 2016 ، 71 کشــور از  ــا دس ــالدی ت 2013 می
مجمــوع 181 کشــور عضــو OIE ، گــزارش هــای 
ــن  ــه ای ــود ب ــی خ ــور بوم ــری طی ــددی از درگی متع
ــه ســازمان یــاد شــده ، گــزارش کــرده  بیمــاری را ب

ــد . ان

ــاه  ــور ، در رف ــای طی ــاری ه ــیوع بیم ــداد و ش رخ
انســان تاثیــر بســزایی دارنــد . ایــن موضــوع بــه ویژه 
در مناطــق روســتایی کــه پــرورش طیــور در منــازل 

ــوب  ــاش محس ــرار مع ــر ام ــی ب ــی ، محل ــه نوع ب
ــی دارد ) 3 ( . ــژه ای ــت وی ــد ، اهمی میگردن

ورم ملتحمــه محــدود ، بــدون درگیــری قرنیــه ، 
ــه  ــان ، ب ــرات روی داده در انس ــن تظاه ــایع تری ش
ــا عامــل بیمــاری  ــح مســتقیم چشــمی ب ــال تلقی دنب
نیوکاســل در انســان اســت ) 11 ( . برخــی محققیــن 
ــد کــه  ــه ان ــادر ســخن گفت ــی ن ــز از گــزارش های نی
پــس از تلقیــح چشــمی ، ممکــن اســت عالئــم شــبه 
ــر  ــویی دیگ ــا از س ــد ) 8 ( . ام ــور یاب ــزا ظه آنفلوآن
ــان  ــروس در درم ــن وی ــدی ای ــل وری ــح داخ ، تلقی
ــه اســت ) 32 (  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ســرطان م
ــا درگیــر  ــا طیــور واکســینه شــده ی ــم ب . تمــاس دائ
بــا بیمــاری ، خطــر درگیــری انســان را افزایــش مــی 
ــری  ــون درگی ــواردی چ ــال ، م ــن ح ــا ای ــد . ب ده
ــا بیمــاری هــای ســرکوب کننــده سیســتم  انســان ب
ایمنــی ، میتوانــد احتمــال رخــداد عفونــت و ذات الریه 
را افزایــش دهــد ) 30 ( . در نهایــت ، هنــوز هیچگونه 
ــه  ــان ب ــال انس ــال انتق ــر احتم ــی ب ــواهدی مبن ش

ــت نشــده اســت . ــاری ، یاف ــن بیم انســان ای

کشــورهایی کــه تولیدکننــده طیــور صنعتــی هســتند 
ــرف  ــه را ص ــی هزین ــیار باالی ــر بس ــاالنه مقادی ، س
پیشــگیری از ایــن بیمــاری میکننــد . برخــی نیــز بــه 
ــود  ــور خ ــاری در کش ــن بیم ــی ای ــه کن ــال ریش دنب
هســتند کــه بــاز هــم نیازمنــد صــرف هزینــه زیــادی 
میباشــد ) 33 ( . کشــورهایی کــه تولیــد طیــور صنعتی 
دارنــد نیــز مقادیــر زیــادی پــول بــرای جلوگیــری از 
ابتــال بــه بیمــاری نادرســت یــا جلوگیــری از خســارت 
 ND بــرای حفــظ وضعیــت بــدون ، ND ناشــی از
ــدر  ــیوع ه ــس از ش ــردن ND پ ــن ک ــه ک ــا ریش ی

مــی دهنــد.

تکنولــوژی هایــی چون بیولــوژی ملکولی ، مــا را قادر 
ســاخته اســت تــا درک باالتــری نســبت بــه بیمــاری 
ــم . از  ــی NDV دریابی ــی ژن ــت آنت ــی و خاصی زای
ــرای  ــه ب ــود یافت ــای بهب ــک ه ــر ، تکنی ســوی دیگ
در   ، همچنیــن  و  نوکلوئوتیــدی  هــای  ســکانس 
دســترس بــودن اطالعــات ســکانس هــای ویروســی 
ــاداری را در بررســی  ــج معن بیمــاری نیوکاســل ، نتای

ــد خواهــد نمــود . هــای فیلوژنیــک ، تولی

بــا توجــه بــه مــوارد فــوق الذکــر ، اهمیت پیشــگیری 
از رخــداد و شــیوع ایــن بیمــاری ، بــر کســی پوشــیده 
ــه آن  ــش رو ب ــه پی ــه در مقال نیســت . موضوعــی ک
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خواهیم پرداخت 

حساسیت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی :

ــون و مــواد شــوینده در  ــری از صاب پــس از بهــره گی
راســتای از میــان بــردن مــواد آلــی ، اکســیدکننده هــا 
) هیپوکلریــد ســدیم ، ویرکــن اس ( ، آلکالیدهــا ) 
هیدروکســید ســدیم ( و اســیدها )گلوتارآلدئیدهــا ، 
ــردن  ــن ب ــه از بی ــادر ب ــد ( ق ــن ، گاز فرمالدئی فرمالی
تاثیرگــذاری ویــروس عامــل بیمــاری نیوکاســل 
هســتند ) NDV . ) 21 را میتــوان در گوشــت مــرغ 
ــای  ــداری ه ــده در مرغ ــد ش ــای تولی ــم مرغه و تخ

ــرد ) 4 ، 5 ، 9 و 57 ( . ــت ک ــوده یاف آل

ایمنی زایی :

ــر روی  ــه ب ــورت پذیرفت ــات ص ــر مطالع ــروزه اکث ام
ــه  ــروس ، ب ــن وی ــه ای ــر علی ــر ب ــای موث واکســن ه
منظــور بهبــود تاثیرگــذاری نســبت بــه واکســن هــای 
قبلــی اســت . امــا محــرز اســت کــه تاثیرگــذاری ایــن 
ــود ) 68 ( . محصــوالت ، شــبیه یکدیگــر نخواهــد ب

ــت ،  ــن دس ــی از ای ــا مطالعات ــد ت ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــدی  ــادی تولی ــی ب ــزان آنت ــش می ــه افزای ــد ب میتوان
ــار ،  ــدگان بیم ــداد پرن ــش تع ــده ، کاه ــدن پرن در ب
ــج  ــی منت ــیوع ویروس ــش ش ــات و کاه ــش تلف کاه
ــی  ــزان آنت ــت می ــن اس ــی ممک ــن ارزیاب ــردد . ای گ
ــدگان  ــد شــده ، کاهــش تعــداد پرن ــادی هــای تولی ب
ــش  ــش و کاه ــروز چال ــس از ب ــرده پ ــا م ــار ی بیم
ــرار  ــزان ویــروس را در چالــش ویروســی هــدف ق می
داده باشــد . در ایــن بیــن ، ایــن نکتــه را نیــز از یــاد 
نبریــم کــه میــزان تاثیرگــذاری و ایمنــی زایی واکســن 
هــا بــه مســیر تجویــز واکســن هــا نیــز بســتگی دارد 

 . ) 66 ، 37 (

ایــن بیمــاری بــه ویــژه بــرای تولیــد کننــدگان طیــور 
 ، در کشــورهای مختلفــی در مناطــق خاورمیانــه 
ــرده  ــاد ک ــیاری را ایج ــکالت بس ــیا مش ــا و آس آفریق
اســت . شــاید ایــن نکتــه اندکــی گیــج کننــده باشــد 
ــه  ــا ب ــه vNDV در آنه ــورهایی ک ــی کش ــه برخ ک
صــورت اندمیــک درآمــده اســت ، هنــوز هــم از 
ســویه هــای مزوژنیــک NDV بــه عنــوان واکســن 
ــده اســتفاده میکننــد ) 13 ( . اگرچــه تمایــز  هــای زن
پرنــدگان واکســینه شــده از آلــوده بــا روشــهایی چــون 
ــاری  ــرای بیم ــا ب ــت ، ام ــر اس ــکان پذی DIVA ام
نیوکاســل اســتفاده نمــی شــود و از این رو ، تشــخیص 

پرنــدگان آلــوده و واکســینه شــده ، عمــال غیرممکــن 
اســت ) 45 ، 46 ( . تاکنــون vNDV گســترش 
ــی  ــه ، اروپای ــیایی ، خاورمیان ــورهای آس ــان کش می
ــت )1 ، 19 ، 39( . از  ــده اس ــتند ش ــی مس و آفریقای
ســویی ، پتانســیل انتقــال ایــن بیمــاری از کبوتــران و 
قــره قازهــا بــه نگرانــی جــدی بــرای فعالیــن صنعــت 

ــده اســت ) 14 ، 17 ( . ــدل ش ــور مب طی

تکنولــوژی هایــی چــون بیولــوژی ملکولی ، مــا را قادر 
ســاخته اســت تــا درک باالتــری نســبت بــه بیمــاری 
ــم . از  ــی NDV دریابی ــی ژن ــت آنت ــی و خاصی زای
ــرای  ــه ب ــود یافت ــای بهب ــک ه ــر ، تکنی ــوی دیگ س
در   ، همچنیــن  و  نوکلوئوتیــدی  هــای  ســکانس 
دســترس بــودن اطالعــات ســکانس هــای ویروســی 
ــی  ــاداری را در بررس ــج معن ــل ، نتای ــاری نیوکاس بیم

ــود . ــد نم ــد خواه ــک ، تولی ــای فیلوژنی ه

در کشــورهایی کــه vNDV در آنهــا اندمیک نیســت 
ــل در  ــاری نیوکاس ــه بیم ــر علی ــیون ب ــا واکسیناس ام
ــر  ــم گی ــده و ت ــیوع پراکن ــود ،ش ــام میش ــا انج آنه
ایــن بیمــاری دور از انتظــار نیســت ) 26 ( . از ســویی 
ــد  ــن باورن ــر ای ــن ب ــان و متخصصی ــی کارشناس برخ
ــن  ــپ هــای NDV در حــال حاضــر مابی ــه ژنوتی ک
گونــه هــای مختلــف پرنــدگان در سرتاســر جهــان در 
حــال چرخــش اســت ) 76 ( . تحــت ژنوتیــپ جدیــد 
ــدگان  ــی از پرن ــه های ــی و گون ــور صنعت VIIi از طی
خانگــی در اندونــزی ، پاکســتان ، هنــد ، اروپــای 
ــده  ــازی ش ــدس جداس ــغالگر ق ــم اش ــرقی و رژی ش

اســت ) 19 ، 39 ، 40 ( .

ایــن درحالیســت کــه ســکانس هــای ویــروس هایــی 
ــوژن  ــن فی ــک در پروتئی ــیدهای دی بازی ــا آمینواس ب
خــود ، ســبب پخــش عمومــی ویــروس عامــل 

ــوند . ــی ش ــاد م ــل ح ــاری نیوکاس بیم

ایمنی فعال :

 شــش ســاعت پــس از قــرار گرفتــن پرنــده در 
معــرض vNDV ســلول هــای طحــال ، شــروع بــه 
تولیــد آلفــا ، بتــا اینترفــرون و اینترلوکیــن 6 میکننــد 
 ، loNDV ــور ــه در حض ــت ک ــی اس ــن در حال . ای
ــخی  ــود ) 54 ( . پاس ــی ش ــادث نم ــد ، ح ــن رون ای
کــه پــس از قــرار گرفتــن در معــرض ویــروس توســط 
بــدن پرنــده داده میشــود ، نــه تنهــا بــه دلیــل میــزان 
حــدت ســویه ویروســی اســت ، بلکــه ممکــن اســت 
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ــز  ــه ســلول هــا نی ــروس وارد شــده ب ــزان وی ــه می ب
ــد ) 27 ( . ــته باش ــتگی داش بس

 NK گامــا اینترفــرون ترشــح شــده از ســلول هــای
و لنفوســیت هــای T ، ســبب راه انــدازی ماکروفاژهــا 
شــده و یــک روز پــس از بیمــاری ، ایمنــی وابســته 
بــه ســلول را فعــال میکنــد ) 12 و 36 ( . ژنــوم 
کلــی مرغهــا مویــد ایــن موضــوع میباشــد کــه پاســخ 
ایمنــی میزبــان بــه ویــروس عامــل بیماری نیوکاســل 
ــوع 1  ــای ن ــاری ، الق ــس از بیم ــا دو روز پ ــک ت ، ی
و 2 اینترفــرون هــا ، ســیتوکین هــا ، شــیموکین هــا 
و ســنتز اکســید نیتریــک القایــی میباشــد ) 59 و 60 
ــای MIP‐3α و  ــیموکین ه ــال ، ش ــن ح ( . در ای
MIP‐1β ، ایمنــی ســلولی را بــا جــذب نوتروفیــل 
هــا پشــتیبانی میکننــد ) 54 ( . ایــن نکتــه را از یــاد 
نبریــد کــه پاســخ ایمنــی ذاتــی میزبــان ، بــه تنهایــی 
ــا  ــت . ب ــی نیس ــر vNDV کاف ــا در براب ــرای بق ب
ایــن حــال افزایــش فعالیــت ســلول هــای NK کــه 
قــادر بــه از بیــن بــردن ســلول هــای آلــوده شــده بــه 
ویــروس هســتند ، بــا افزایــش ســن پرنــده ، میتوانــد 
توضیــح مشــخصی در خصــوص کاهــش حساســیت 
ــر ایــن بیمــاری باشــد )  ــر در براب ــدگان مســن ت پرن
34 ( . هنگامــی کــه ویــروس بــر پاســخ ایمنــی ذاتــی 
غلبــه میکنــد ، پاســخهای ایمنــی ســلولی و هومورال 

، توســط میزبــان آغــاز مــی شــود ) 31 و 52 

ــی  ــوس روی م ــای T  در تیم ــیت ه ــز لنفوس تمای
دهــد و منجــر بــه تولیــد ســلول هایــی میشــود کــه 
میتواننــد پــس از قرارگیــری در معــرض آنتــی ژنهــا 
بــرای بــار دوم ،بــه ســرعت گســترش یابنــد و ایمنــی 
ــیت  ــر لنفوس ــا تکثی ــه ب ــد ک ــم کنن ــلولی را فراه س
ــان میشــوند ) 31  ــا ترشــح ســیتوکین هــا ، بی هــا ی
ــه شــدن لنفوســیت  ــز از یافت ــن نی ( . برخــی محققی
هــای T سیتوتوکســیک ) CD8 ( در ســلول هــای 
ــن  ــا ای ــار ب ــن ب ــرای دومی ــه ب ــی ک طحــال مرغهای
ویــروس درگیــر شــده انــد ، گــزارش داده انــد ) 25 ( . 

پاســخ ســلول کمــک کننــده T نــوع 1 ایمنــی 
ــای  ــد ماکروفاژه ــا تولی ــه ب ــلول ک ــه س ــته ب وابس
%‐IFN ایجــاد شــده انــد ، ســه روز پــس از آلودگــی 
ــل  ــن نیوکاس ــده واکس ــای زن ــویه ه ــا س ــده ب پرن
قابــل شناســایی اســت . ایــن پاســخ ، ســیگنال 
هایــی را بــرای گســترش پاســخ همومــورال توســط 
ــر ،  ــد ) 63 ( . از ســوی دیگ ــان ، منتشــر میکن میزب

ماکروفاژهــا نیــز تولیــد اکســید نیتریــک ) NO ( را 
القــا میکننــد . میــزان اکســید نیتریــک ، همــگام بــا 
ســطح آنتــی بــادی بــدن پرنــده افزایــش مــی یابــد . 
ایــن موضــوع از جملــه شــواهدی اســت کــه نشــان 
ــلول و  ــه س ــته ب ــی وابس ــذاری ایمن ــده تاثیرگ دهن
ــد  ــی باشــد ) 23 ( . همانن ــر یکدیگــر م ــورال ب هوم
آن چــه کــه پیــش از ایــن در خصــوص ایمنــی 
ــز  ــلول نی ــه س ــی وابســته ب ــد ، ایمن ــان ش ــی بی ذات
بــه تنهایــی نمیتوانــد مــا را از بازیابــی میزبــان آلــوده 
ــن  ــا ای ــد ) 52 ( . ب ــن کن ــه vNDV مطمئ شــده ب
حــال ، تولیــد مقادیــر زیــادی IFN�γ همزمــان بــا 
تکثیــر و تولیــد vNDV در بــدن میزبــان ، بــه طــور 
ــش  ــات را کاه ــیوع و تلف ــزان ش ــی می ــل توجه قاب
ــر  ــش موث ــی از نق ــه حاک ــی ک ــد . موضوع ــی ده م
ــا  ــری ب ــگام درگی ــلول در هن ــه س ــی وابســته ب ایمن

ــت ) 61 ( . ــروس اس ــن وی ای

ــن را  ــی پروتئی ــای NDV نوع ــه ه ــی از ایزول برخ
تحــت عنــوان V تولیــد میکنند کــه تولیــد اینترفرون 
را در ســلول هــای میزبــان کاهــش داده و بــا هــدف 
ــه  ــن فســفریله شــده STAT1 ب ــرار دادن پروتئی ق
صــورت موثــری ، پاســخ اولیــه و ایمنــی وابســته بــه 
ســلول را پــس از آلودگــی اولیــه کاهــش مــی دهنــد 
ــرض  ــان در مع ــن میزب ــرار گرفت ــس از ق ) 48 ( . پ
ویــروس عامــل بیمــاری نیوکاســل ، لنفوســیت هــای 
B ســه نــوع آنتــی بــادی ویــژه را بــرای مقابلــه بــا 
آنتــی ژنهــا تولیــد و ترشــح مــی کننــد ) 31 ( . ایــن 
ــدگان در  ــت از پرن ــرای محافظ ــا ب ــادی ه ــی ب آنت
ــری  ــات پــس از درگی ــر عــوارض بیمــاری و تلف براب

ــا vNDV ، ضــروری اســت ) 10 و 53 ( . ب

ــوان  ــیون میت ــام واکسیناس ــس از انج ــار روز پ چه
ــود )  ــا ب ــتین igM ه ــور نخس ــد و ظه ــر تولی منتظ
 igY ــدگان ــه در پرن ــز igG ک ــد نی 2 ( . 7 روز بع
خوانــده میشــود و در ایمنــی منطقــه ایــی غــده 
ــد ،  ــت دارن ــا اهمی ــیل ه ــکال تونس ــن و س هاردری
قابــل تشــخیص خواهنــد بــود ) 6 ( . ایمنــی منطقــه 
ــی ژن اختصاصــی  ــزان آنت ــا می ــی ب ــا موضع ــی ی ای
ــه  ــرا ب ــای و صف ــه در اشــک ، ترشــحات ن igA ک
ــده از  ــای زن ــن ه ــا واکس ــیون ب ــال واکسیناس دنب
ــل تشــخیص  ــا بینــی ، قاب طریــق قطــره چشــمی ی
میباشــد . ایمنــی موضعــی )IgA( در خنثــی ســازی 
ــتگاه  ــی ، دس ــتگاه تنفس ــای آزاد در دس ــروس ه وی
گــوارش و بخــش هــای تولیــد مثــل مهــم اســت ) 
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. ) 56 ، 51 ، 47

ــن  ــده گلیکوپروتئی ــی کنن ــای خنث ــادی ه ــی ب آنت
هــای HN و یــا F ، بــه ویریــون هــا متصــل شــده 
و از الصــاق آنهــا بــه ســلول هــای میزبــان جلوگیــری 
میکننــد و از ایــن راه ، تکثیــر ویــروس را کاهــش مــی 

ــد ) 7 ، 35 ، 62 ( . دهن

ــده  ــاخته ش ــی س ــا تجرب ــاری ی ــای تج ــن ه واکس
ــه  ــل ک ــاری نیوکاس ــل بیم ــروس عام ــه وی ــر علی ب
مبتنــی بــر وکتــور میباشــند ، عمومــا تنهــا شــامل ژن 
ــده  ــی کنن ــای خنث ــادی ه ــی ب ــه آنت ــند ک F میباش
از هماگلوتیناســیون  تولیــد میکننــد کــه  را  ایــی 
ــری از  ــره گی ــکان به ــرده و ام ــری ک NDV جلوگی
ــد )  ــوده ان ــم نم ــون DIVA را فراه ــی چ مفاهیم
ــه ،  ــط ، تغذی ــه محی ــید ک ــته باش ــه داش 44 ( . توج
اســترس ، عفونــت هــای باکتریایــی و ویــروس هــای 
ســرکوب کننــده سیســتم ایمنــی ، مــی تواننــد منجــر 
ــوند )  ــده ش ــدن پرن ــی ب ــتم ایمن ــرکوب سیس ــه س ب

102 و 119 ( . 

ــا  ــری ب ــل درگی ــه دلی ــیوس ب ــورس فابریس ــر ب اگ
بیمــاری گامبــورو آتروفــی شــده باشــد ، پاســخ ایمنــی 
کــه بــه دنبــال واکسیناســیون بایســتی ایجــاد شــود ، 
بــا کاهشــی چشــمگیر همــراه خواهــد بــود . از قضــا 
، درگیــری پرنــده بــا NDV ، میتوانــد بــه ســرکوبی 
سیســتم ایمنــی میزبــان منتــج شــده و از پاســخ ایمنی 
مناســب بــه ســایر واکســن هــا ، ماننــد IBDV نیــز 

جلوگیــری نمایــد ) 50 ( .

غیرفعال :

آنتــی بــادی هــای مــادری کــه از طریــق زرده تخــم 
مــرغ بــه جنیــن منتقــل مــی شــوند ، بســته بــه میزان 
ــی  ــدت ویروس ــده ، دوز و ح ــل ش ــادی منتق ــی ب آنت
کــه پرنــده را بــه چالــش مــی کشــد ، ممکــن اســت 

بــه درجاتــی از محافظــت منتهــی گردنــد ) 69 ( .

ــادی  ــی ب ــن آنت ــر ای ــه اگ ــید ک ــته باش ــه داش توج
هــا ، در زمــان واکسیناســیون بــا واکســن زنــده 
ــد  ــی آن را دارن NDV وجــود داشــته باشــند ، توانای
ــش  ــه کاه ــر ب ــوده و منج ــی نم ــن را خنث ــا واکس ت

محافظــت ایجــاد شــده شــود ) 42 و 64 ( .

 NDV اگــر در زمــان واکسیناســیون با واکســن زنــده
ــادی هــای مــادر مــی  وجــود داشــته باشــد ، آنتــی ب

ــه  ــر ب ــرده و منج ــی ک ــده را خنث ــن زن ــد واکس توانن
کاهــش محافظــت یــا خرابــی واکســن شــوند . ســطح 
آنتــی بــادی در جوجــه هــای یکــروزه ، مســتقیمًا بــا 
ــط ،  ــور متوس ــه ط ــت . ب ــط اس ــن مرتب ــر والدی تیت
میــزان آنتــی بــادی هــای HI پرنــده ، هــر شــش روز 
یکبــار ، بــه نصــف کاهــش مــی یابــد ) 22 ( . اگرچــه 
آنتــی بــادی هــای مــادری در نیمچــه هــای گوشــتی 
ــخیص  ــل تش ــی قاب ــا 10 روزگ ــط 7 ت ــوال فق معم
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــن ب ــی از محققی ــتند ، برخ هس
ممکــن اســت تــا 30 روزگــی نیــز ایــن آنتــی بــادی 

ــا تشــخیص داده شــوند ) 22 ( . ه

استراتژی های مداخله :

صــرف نظــر از ایــن کــه کنتــرل بیمــاری نیوکاســل 
در چــه ســطوحی صــورت مــی پذیــرد ) بیــن المللــی 
ــا از  ــی ( ، هــدف آن اســت ت ــزارع محل ــا م ــی ی ، مل
ــل  ــه عم ــری ب ــتعد جلوگی ــدگان مس ــری پرن درگی
آیــد و یــا درگیــری فــوق را بــا بهــره گیــری از 
ــش  ــن کاه ــزان ممک ــل می ــه حداق ــیون ب واکسیناس
دهیــم . توجــه داشــته باشــید کــه در اســتراتژی هــای 
قبلــی ، هــر روش شــیوع بیمــاری ، بایــد در سیاســت 

ــد . ــده باش ــه ش ــر گرفت ــگیرانه در نظ ــای پیش ه

برخــی از کشــورها ، رویــه ریشــه کنــی ایــن بیمــاری 
ــار و  ــدگان بیم ــاری پرن ــتار اجب ــتفاده از کش ــا اس را ب
ــا  ــا آن ه ــط ب ــودی محصــوالت مرتب ــن ، ناب همچنی
ــرد  ــز ، کارب ــورها نی ــدادی از کش ــد . تع ــه ان پذیرفت
واکســن هــای زنــده خــاص لنتــوژن را مجــاز دانســته 
و در مــواردی نیــز ، از واکســن هــای بســیار قــوی تــر 

اســتفاده مــی کننــد .

ایــن درحالیســت کــه در برخــی کشــورها نیــز ، 
ــه دارد  ــاری ادام ــن بیم ــم ای ــیار بدخی ــش بس چرخ
ــا  ــا ب ــند ت ــورهایی در تالش ــن کش ــه چنی ــرا ک . چ
واکسیناســیون پرنــدگان ، از چرخــش ویــروس فــوق 

ــد . ــل آورن ــه عم ــری ب ، جلوگی

ــه در  ــروس بیمــاری نیوکاســل ک ــی از وی ســویه های
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاری م ــده تج ــای زن ــن ه واکس
ــوند  ــدی میش ــه بن ــروه طبق ــه گ ــد ، در س ــه ان گرفت
ــی  ــاص م ــم خ ــانه و عالئ ــد نش ــه فاق ــی ک : گروه
ــای  ــن ه ــون VG/GA و V4 . واکس ــند چ باش
از  و   F  ،  LaSota  ،  B1 مثــل  لنتوژنیــک 
ســوی دیگــر ، واکســن هــای منوژنیــک چــون 
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.  Komarov و   Muktswar  ،  Roakin 
ــه  ــر ب ــا از یکدیگ ــویه ه ــن س ــودن چنی ــدا نم ج
، کلــون کــردن و  انتخــاب  فاکتورهایــی چــون 
ــد و  ــت در تولی ــای متفاوت ــرآورد معیاره ــن ب همچنی

ــردد . ــاز میگ ــا ب ــری آنه بکارگی

ــد  ــک ، واج ــای واکســن مزوژنی ــروس ه ــی وی تمام
 F0 ــه در شــکافت بخــش دو جفــت اســیدآمینه پای
بــوده و میــزان ICPI آنهــا در حــدود 1,4 مــی 
باشــد . اکثــر ویــروس واکســن هــای زنــده در حفــره 
آالنتوئیــک تخــم مــرغ هــای واجــد جنیــن رشــد می 
کننــد . ایــن درحالیســت کــه بــر اســاس برآوردهــای 
ــه ، برخــی از ســویه هــای مزوژنیــک  صــورت گرفت
ــه سیســتم هــای متفــاوت کشــت بافتــی عــادت  ، ب
کــرده انــد . از ســوی دیگــر ، مدیریــت چنیــن 
ــه صــورت اختصاصــی و  ــز هــم ب واکســن هایــی نی

هــم گروهــی مــی باشــد .

واکسن های کشته قوی :

ــع آالنتوئیکــی حاصــل  چنیــن واکســن هایــی از مای
مــی شــوند کــه فاقــد بیمــاری زایــی اســت . چنیــن 
واکســن هایــی بــا روغــن هــای طبیعــی همــراه مــی 
شــوند . بنابرایــن ، چنیــن واکســن هایــی ، گــران تــر 

از واکســن هــای زنــده خواهنــد بــود  .

ــر دو  ــال ، ه ــای غیرفع ــن ه ــه واکس ــد تهی در رون
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــک م ــم و لنتوژنی ــویه بدخی س
ــی  ــرایط ایمن ــرل ش ــر کنت ــا از منظ ــد . ام ــه ان گرفت
مناســب  لنتوژنیــک  هــای  ســویه  از  اســتفاده   ،
تــر اســت چــرا کــه در مــوارد دیگــر ، مقادیــر 
ــتفاده  ــورد اس ــم م ــای بدخی ــروس ه ــی از وی باالی
قــرار مــی گیرنــد و تحــت چنیــن شــزایطی ، 
ــن  ــا و همچنی ــروس ه ــرکوب وی ــدم س ــکان ع ام
ــت . ــد داش ــود خواه ــدی وج ــای بع ــی ه  ، آلودگ

ــه منظــور تولیــد واکســن  ــاالی ویــروس ب ــر ب مقادی
نیرومنــد ، از اهمیــت فراوانــی برخــوردار مــی باشــند 
چــرا کــه پــس از تهیــه واکســن ، هیچگونــه تکثیری 
در ویــروس هــا روی نخواهــد داد . بــر اســاس 
ــویه  ــتفاده از س ــا اس ــده ، ب ــه دســت آم ــات ب تجربی
Ulster 2c میتــوان بــه تیترهــای باالیــی دســت 
ــن  ــی از واکس ــه برخ ــت ک ــن درحالیس ــت . ای یاف
ــذر ســویه  ــا اســتفاده از ب ــال ب هــای تجــاری غیرفع

ــده  ــت آم ــه دس ــا F ب ــای LaSota ، B1 ی ه
ــد . ان

اســتفاده از تزریــق عضالنــی یــا زیرجلــدی بــه 
ــود  ــد نم ــاد خواه ــان را ایج ــن اطمین ــدگان ، ای پرن
ــه  ــبی را ب ــتاندارد و مناس ــده ، دوز اس ــر پرن ــه ه ک

ــت . ــرده اس ــت ک ــی ، دریاف ــورت اختصاص ص

مدیریــت مناســب برنامــه هــای ایمنــی ســازی 
پرنــدگان در برابــر بیمــاری نیوکاســل کــه با اســتفاده 
از واکســن هــای زنــده و همچنیــن ، غیرفعــال 
ــاال  ــبب ب ــا س ــرد ، عموم ــی پذی ــورت م ــی ص روغن
ــدگان در  ــرم پرن ــادی س ــی ب ــای آنت ــن تیتره رفت
ــد . از  ــد ش ــر خواه ــی ت ــای طوالن ــان ه ــدت زم م
ــی  ــان پروســه ایمن ســوی دیگــر ، در صورتیکــه زم
ســازی پرنــدگان کوتاهتــر گــردد ، ویــروس کمتــری 
 نیــز در ســالن پــرورش ، منتشــر خواهــد شــد .

ایــن در حالیســت کــه بایســتی پرنــدگان را بــا مقادیر 
ــم  ــوان عالئ ــا بت ــش داد ت ــروس چال ــری از وی باالت
بالینــی بیمــاری را مشــاهده نمــود . بــر اســاس 
ــا  گزارشــات منتشــر شــده ، گــروه هــای متفاوتــی ب
ژن HN ایمنــی زا مــی باشــد . چنیــن گــروه هایــی 
ــینیا ،  ــروس واکس ــان ، وی ــه ماکی ــا آبل ــب ب در ترکی
آبلــه کبوتــر یــا هرپــس ویــروس بوقلمــون ، بــه کار 

ــرده مــی شــوند . ب

ــون علمــی  ــن در حالیســت کــه در بســیاری از مت ای
ــوژی  ــن و تکنول ــن ، واکس ــن ناقلی ــتفاده از ای ، اس
ــا آن هــا در طیــور صنعتــی را ، منــوط بــه  مرتبــط ب
عــدم تاثیــرات آن هــا بــر ایمنــی مــادری دانســته انــد 

.

ــی در  ــن های ــن واکس ــی چنی ــال ، توانای ــه هرح ب
ــد  ــی ) همانن ــای محل ــت ه ــودن حفاظ ــم نم فراه
حفاظــت جزئــی نــای ( کمتــر از مقــداری اســت کــه 
بــا واکســن هــای زنــده NDV موســوم بــه دســت 
مــی آمــده اســت . نکتــه ایــی کــه بــه طــور حتــم ، 

بایســتی مــد نظــر قــرار گیــرد .  

ــروس  ــان وی ــی در می ــل توجه ــی قاب ــوع ژنتیک تن
عامــل بیمــاری فــوق شناســایی شــده اســت . 
ــه  ــات ب ــاس تحقیق ــر اس ــه ب ــت ک ــن درحالیس ای
عمــل آمــده ، ویــروس هــا خصوصیــات جغرافیایــی 
پارامترهــای همــه   ، و همچنیــن  ژنــی  آنتــی   ،
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ــد . ــی گذارن ــتراک م ــه اش ــود را ب ــی خ ــر شناس  گی
چنیــن مــوردی بــه طــور حتــم ، در پــردازش و ارزیابــی 
ــی  ــه ای ــش منطق ــی و پخ ــی جهان ــر شناس ــه گی هم
ND پــرارزش خواهــد بــود . بــا بررســی هــای نــژادی 
ــه  ــه در تاریخچ ــت ک ــد یاف ــه را درخواهی ــن نکت ، ای
 ND ، دو تفکیــک اصلــی و اساســی روی داده اســت .

یکــی از تقســیم بنــدی هــا ، منجــر به ایجــاد دو کالس 
یــک و دو در مخــزن اصلــی ایــن بیمــاری ) گونــه های 
ــرا و پــس از دهــه  ــزی ( شــده اســت . اخی وحشــی آب
1960 میــالدی ، چنیــن طبقــه بنــدی هایــی در میزبان 
ــت . ــده اس ــدار ش ــا ( پدی ــه ه ــه ) جوج ــای ثانوی  ه

کالس دو شــامل انواعــی از گروههــای ژنتیکی میشــود 
کــه نشــان دهنــده رخــداد در نواحــی خــاص ، توزیــع 
ــری  ــه گی ــان هم ــات می ــن ، ارتباط ــت و همچنی موق

هــای تعریــف شــده میباشــد .

ــم  ــای بدخی ــویه ه ــی س ــامل تمام ــا ش ــن گروهه ای
شــناخته شــده ایــی هســتند کــه مســئول شــیوع ســریع 
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــتند . توج ــوع ND هس الوق
ــه  ــی اســت ک ــروس های ــده وی ــپ دو ، دربرگیرن ژنوتی
ــب آن  ــزی شــکاری مقیــم اســت . جال ــدگان آب در پرن
ــم ســویه هــای آندمیــک اســترالیایی  کــه نســل بدخی
ــد . چنیــن ویــروس  ــرار مــی گیرن در ژنوتیــپ فــوق ق
ــته از  ــه آن دس ــادی ب ــباهت زی ــی ، ش ــای بدخیم ه
ــبب  ــترالیا س ــه در اس ــی دارد ک ــاری زای ــل بیم عوام

ــود . ــا میش ــه ه ــم جوج ــک و بدخی ــاری آندمی بیم

ایــن درحالیســت کــه در ســال 1940 میــالدی ، ســویه 
هــای لنتوژنیــک بــرای نخســتین بــار در جوجــه هایــی 
در آمریــکای شــمالی یافــت شــد . ایــن ســویه هــا ، در 
ژنوتیــپ دو طبقــه بنــدی میشــوند . از ایــن ســویه هــا 
در تهیــه واکســن هــای زنــده الســوتا و B1 ، اســتفاده 
شــده اســت . ســویه هــای موســوم بــه VGGA نیــز 

در همــان گــروه طبقــه بنــدی میشــوند .

بایســتی ایــن نکتــه را مــورد توجــه قــرار دهیــد کــه آیــا 
اســتفاده از روش هــای کنترلــی معقــول مــی باشــد یــا 
خیــر . از ســوی دیگــر ، بایســتی از بیمــاری پرنــدگان 
حســاس پیشــگیری نمــوده و تعــداد چنیــن پرندگانــی 
را کاهــش دهیــم . بــا اســتفاده از ســویه هــای مختلــف 
ــه  ــوان ب ــی ت ــال م ــا غیرفع ــده ی ــای زن ــن ه واکس
ــت  ــاری ND دس ــه بیم ــت برعلی ــی از حفاظ درجات
یافــت . واکسیناســیون ، بــا ایجــاد پاســخ آنتــی بــادی 
ــاس  ــدگان حس ــردو ، پرن ــا ه ــی ی ــا عموم ــی ی محل

ــد . ــن بیمــاری را حفاظــت مــی نمای ــه ای برعلی

ایــن درحالیســت کــه اســتفاده از ویــروس زنــده 
ــاد  ــبب ایج ــی ، س ــطوح موکوس ــده در س ــف ش ضعی
ایمنــی سیســتمیک و همچنیــن ، محلــی خواهــد 
مــادر  پرنــدگان  واکسیناســیون   ، بنابرایــن   . شــد 
ــی  ــروز ایمن ــبب ب ــال ، س ــای غیرفع ــن ه ــا واکس ب
 عمومــی همــراه بــا حفاظــت محلــی انــدک میشــود .

برخــی از محققیــن بــر ایــن باورنــد کــه ایمنــی 
ــادی  ــی ب ــه انواعــی از آنت موکوســی ضــد ویروســی ب
ــد کــه از ســطوح مختلــف  هــای محلــی بســتگی دارن
ــی  ــده م ــی ران ــطوح موکوس ــه درون س ــوم ، ب اپیتلی

ــوند . ش

ــد  ــی تولی ــورت محل ــه ص ــوارد ، IgA ب ــر م در اکث
ــد  ــال مــی یاب ــال انتق ــق ســطوح اپیتلی شــده و از طری
. ایمنوگلوبولیــن فــوق ، واجــد نوعــی اجــزای ترشــحی 
مــی باشــد کــه خنثــی کننــده فعالیــت هــای ویروســی 
اســت . در مــواردی نیــز ، گزارشــاتی مبنــی بــر فعالیــت 
محدودســازی چنیــن ترشــحاتی در برابــر ویــروس 
هــا ، منتشــر شــده اســت . امــا ایــن نکتــه را بــه یــاد 
داشــته باشــید کــه ایــن ترشــحات ، توانایــی جلوگیــری 
از افزایــش و همچنیــن ، تکثیــر ویروســی پــس از بــروز 

ــد . ــری هــای موکوســی را ندارن درگی

ایــن نکتــه بــه اثبــات رســیده اســت کــه ســویه هــای 
VG/GA ، LaSota ، B1 ســطوح باالتــری از 
IgA را منتقــل میکنــد . بــر اســاس نتایــج تحقیقــات 
ــس  ــای VG/GA ، پ ــویه ه ــده ، س ــل آم ــه عم ب
، در  از  %%%-%%  اســتفاده  بــا   ، از واکسیناســیون 
ــد .  ــده ان ــایی ش ــی شناس ــی و روده ای ــاری تنفس مج
ایــن درحالیســت کــه بــه نظــر مــی رســد چنیــن ســویه 
 هایــی تمایــل زیــادی بــه حضــور در روده هــا دارنــد .

رویه های مدیریت :

سیاست های کنترل بین المللی :

شــاید % بیمــاری چــاره ناپذیــر % تعریــف خوبــی بــرای 
ــازمان  ــد . س ــل باش ــاری نیوکاس ــی بیم ــت فعل وضعی
جهانــی بهداشــت حیوانــات از ســوی ســازمان جهانــی 
تجــارت مامــور شــده اســت تــا ماهیــت مرتبــط بــا هــر 
ــات و متعاقــب آن ،  ــر ســالمت حیوان آن چــه را کــه ب

ــد . تجــارت تاثیرگــذار اســت استانداردســازی نمای

بــه دلیــل تنــوع زیــاد در تظاهــرات بالینــی ایــن بیماری 
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ــه  ــه دلیــل پنهــان شــدن عامــل ایــن بیمــاری ب و ب
واســطه اجــرای روش هــای واکسیناســیون مختلــف ، 
بــه نظــر میرســد تــا نیازمنــد تعاریــف مشــخص تــری 

از ایــن بیمــاری هســتیم .

سیاست های کنترل ملی :

پــس از آن کــه طــی دهــه 1970 میــالدی ، انتقاالت 
ــه هــای طوطــی ســانان  ــی برخــی از گون بیــن الملل
ــا  ــاری ه ــی بیم ــیوع برخ ــبب ش ــوان مس ــه عن ، ب
ــی  ــورها ، مقررات ــیاری از کش ــدند ، بس ــایی ش شناس
را بــر واردات پرنــدگان زنــده ، تخــم مــرغ و طیــور ، 

ــد ) 24 ( .   ــش دادن افزای

اهمیــت امنیــت زیســتی و جلوگیــری از تمــاس طیــور 
ــده  ــت ش ــدگان تقوی ــایر پرن ــا س ــی ب ــی و خانگ بوم
اســت و ایســتگاه هــای قرنطینــه ایــی طراحــی شــده 
انــد تــا برخــی گونــه هــای پرنــدگان زنــده را بــرای 
مــدت زمانــی طوالنــی نگهــداری نماینــد و از آلــوده 

نبــودن آنهــا بــه vNDV اطمینــان یابنــد ) 18 ( .

ــی  ــای مختلف ــویه ه ــالدی ، س ــال 1933 می از س
ــت  ــه جمعی ــل ب ــاری نیوکاس ــل بیم ــروس عام از وی
ــردن  ــار ک ــه بیم ــان ب ــد و همچن ــا راه یافتن کبوتره
ایــن پرنــدگان در سرتاســر جهــان ادامــه مــی دهنــد 

. ) 58 ، 16 (

ــل ،  ــاری نیوکاس ــترش بیم ــا در گس ــش کبوتره نق
منجــر بــه مقــررات ســخت گیرانــه ایــی در خصــوص 
کبوترهــای مســابقه ای و واکسیناســیون اجبــاری 
آنهــا شــده اســت . ایــن شــرایط حتــی در برخــی از 
ــینه  ــب واکس ــورت مرت ــه ص ــور ب ــه طی ــورها ک کش

ــوند . ــرا میش ــز اج ــوند نی ــی ش نم

در بســیاری از کشــورها ، پرنــدگان آلــوده شناســایی و 
معــدوم ســازی مــی شــوند و همزمــان ، محدودیــت 
هایــی نیــز بــر نقــل و انتقــال پرنــدگان و محصــوالت 
ــر  ــخص ، در اکث ــق مش ــا در مناط ــا آنه ــط ب مرتب
ــع  ــردد . دف ــج میگ ــاری منت ــرل بیم ــه کنت ــوارد ب م
الشــه هــای آلــوده و بســترها ، بــدون برنامــه ریــزی 
ــه  ــد ب ــب ، میتوان ــازی مناس ــم س ــخص و عقی مش
ــد .  ــاری بیانجام ــن بیم ــل ای ــروس عام ــار وی انتش
ــراری در  ــیون اضط ــد واکسیناس ــز از رون ــی نی برخ
اطــراف یــک منطقــه مشــخص بــه منظــور کاهــش 

ــد . ــرداری میکنن ــره ب ــزان شــیوع به می

کشــورهای مختلــف در جهــان ، بــا توجــه بــه 
وضعیــت شــیوع بیمــاری نیوکاســل ، سیاســت گذاری 
ــیون  ــای واکسیناس ــه ه ــر برنام ــی را ب ــای متفاوت ه
ــا در  ــز ب ــی نی ــه های ــن برنام ــد . چنی ــاوت دارن متف
نظــر گرفتــن مــواردی چــون کیفیــت واکســن هــا ، 
واکســن هــای موجــود در کشــور ، ایمنــی ماحصــل 
از گلــه مــادر ، تداخــالت احتمالــی میــان واکســن هــا 
ــه کشــتارگاه ،  ــا ارســال ب ، دمــای محیــط ، زمــان ت
نــوع پرنــده و حتــی هزینــه هــا ، طراحــی و اعمــال 
ــع  ــر من ــورها ب ــی کش ــن برخ ــن بی ــوند . در ای میش
بهــره گیــری از ایــن محصــوالت تاکیــد دارنــد ) 67 

. )

در ایــاالت متحــده ، نیمچــه هــای گوشــتی حداقــل 
ــرورش خــود  ــده را در طــول دوره پ ســه واکســن زن
ــت  ــدگان در روز نخس ــن پرن ــد . ای ــت میکنن دریاف
ــد و  ــت میکنن ــده دریاف ــن زن ــود ، واکس ــی خ زندگ
ــه عنــوان تقویــت کننــده  پــس از آن ، دو واکســن ب
ــز میگــردد . محققیــن در ایــن کشــور  در آنهــا تجوی
بــر ایــن باورنــد کــه اســتفاده از ســویه هــای ضعیــف 
زنــده بــه صــورت اســپری در جوجــه کشــی بــه جای 
ــود شــرایط در  ــن ، بهب ــری از ژل و همچنی بهــره گی
ــت  ــر کیفی ــرل بهت ــتای کنت ــی در راس ــه کش جوج
جوجــه هــای گوشــتی ، ضــروری اســت . از ســوی 
دیگــر ، مرغهــای تخمگــذار در ایــن کشــور ، حداقــل 
ــه  ــد . ب ــز دریافــت میکنن یــک واکســن غیرفعــال نی
نظــر میرســد تــا بوقلمــون هــا نیــز بــه منظــور حفــظ 
ســطوح کافــی آنتــی بــادی ، بــه ســه واکســن نیــاز 

ــد داشــت ) 20 ( . خواهن

ــی  ــگام اســتفاده از واکســن های ــی در هن ــی زای ایمن
کــه بــرای اســتفاده در مرغهــا طراحــی شــده انــد در 
ــه عوامــل مختلفــی  ــدگان ، ب ــه هــای پرن ســایر گون
ــن  ــر ای ــی ب ــال برخ ــوان مث ــه عن ــتگی دارد . ب بس
ــی  ــد ایمن ــا در رون ــون ه ــک بوقلم ــه ژنتی ــد ک باورن
زایــی فــوق ، اهمیــت ویــژه ایــی دارد ) 283 ( . ایــن 
اختالفــات ژنتیکــی میتواننــد پاســخگوی دالیــل 
ــابهی  ــات مش ــج آزمایش ــود در نتای ــات موج اختالف
باشــد کــه در خصــوص واکسیناســیون در بوقلمونهــا 

ــود ) 29 ( . ــام میش انج

ــیار  ــه vNDV بس ــال ب ــه ابت ــبت ب ــا نس ــاول ه قرق
ــزان  ــه می ــیون ، گرچ ــتند و واکسیناس ــاس هس حس
ــا  ــد داد ام ــش خواه ــاری را کاه ــن بیم ــات ای تلف
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تاثرگــذاری چندانــی را در ایــن خصــوص نخواهــد داشــت ) 41 ( . در ایــن بیــن ، کبــک هــا نیــز حساســیت بســیار 
زیــادی نســبت بــه ایــن ویــروس دارنــد ولیکــن ، واکسیناســیون ، ابــزاری قدرمنــد بــرای آنهــا در مقابلــه بــا ایــن 
بیمــاری محســوب میشــود ) 49 و 65 ( . ایــن در حالــی اســت کــه واکسیناســیون در ایــن پرنــدگان بــر انــدازه و 

ــذار اســت ) 63 ( . ــدی ، تاثیرگ ــت تخــم هــای تولی کیفی

شــترمرغ هــا پاســخ هــای ایمنــی مناســبی را بــه واکســن هــای NDV مــی دهنــد امــا بــرای حفــظ ایــن پاســخ 
ــد )  ــده دارن ــه دریافــت واکســن هــای تقویــت کنن ــاز ب ــا 1,5 ســالگی نی ــا زمــان کشــتار در ســن 1 ت ایمنــی ت
55 ( . در نهایــت ، واکسیناســیون کبوترهــا بــا واکســن هــای غیرفعــال تولیــد شــده از بــذر ســویه هایــی چــون 

PPMV�1 میتوانــد تاثیرگــذار باشــد ) 28 ( .

نتیجه گیری :

در واقــع ، بــا توجــه بــه ضایعــات اقتصــادی بیمــاری نیوکاســل و تاثیــرات آن بــر تجــارت جهانــی ، رخــداد ایــن 
بیمــاری در طیــور صنعتــی را مبایســتی بــه OIE گــزارش نمــود  .در نهایــت ، بــا توجــه بــه مســائل یــاد شــده 
، کنتــرل جهانــی ND را تنهــا زمانــی میتــوان محقــق نمــود کــه تمامــی کشــورها ، شــیوع بیمــاری فــوق در 

محــدوده قلمــرو خــود را بــه ســازمان هــای جهانــی گــزارش دهنــد  .
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بها: 110 هزار تومان 

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 

نام کتاب:ماهی شناسی 
تالیف:سید امیر محسن فاضلی

شمارگان:پانصد  نسخه
تعداد صفحات:142صفحه 

بها: 12500تومان

در  هــا  داده  تحلیــل  کتــاب:  نــام 
آبزیــان  اکولــوژی 

تالیف: دکتر هادی پوریا فر
ناشر : انتشارات دانشگاه تهران 
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خانم دکتر شیوا فیروزی در آذر ماه 1321 در خانواده ای فرهنگی متولد شد .تحصیالت دوره ابتدایی را در 
دبستانهای آزادی و وصال شیراز و دوره متوسطه را در شیراز و سایر شهرستانهای استان فارس با توجه به 

ماموریت اداری پدر به بایان رساند .

وی در سال 1342 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال 1347 با سوابق تحصیلی 
درخشان فارغ التحصیل گردید . بدلیل نبود بازار کار در تهران مدت کوتاهی در کشتارگاه تهران در خط کشتار 

گوسفندی و گاوی به عنوان بازرس بهداشت گوشت مشغول به کار شد .

در اواخر سال 1349 با استخدام در سازمان دامپزشکی کشور در قسمت آموزش و انتشارات مشغول به کار شد 
. ایشان با جدیت تمام در هیات تحریریه نشریه ماهیانه سازمان و نیز در امور تهیه نشریات  و برگزاری سمینار 

های دامپزشکی فعالیت جدی و موثری داشت و ساماندهی کتابخانه سازمان را بعد از مدتی بر عهده گرفت . 
سپس در قسمت بررسیها بیماری دامی مشغول به کار گردید و پس از مدتی به ریاست اداره بررسی بیماری 

های دامی منصوب گردید . همچنین همزمان سر پرستی آموزش و انتشارات سازمان را به مدت چندین سال 
بر عهده داشت  به گونه ای که تا سال 1381 یعنی دو سال بعد از این که به افتخار  بازنشستگی نایل گردید 

با سازمان دامپزشکی همکاری نمود . 

وی دوره های VPH  و همه گیری شناسی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و سازمان دامپزشکی 
کشور را با موفقیت به پایان رساند .

در سال 1393 در روز ملی دامپزشکی به عنوان دامپزشک نمونه کشور مورد تقدیر قرار گرفت . 

با توجه به تجربیات کار در حوزه دامپزشکی  بر این باور بود که در سالهای اخیر که بخشی از فعالیتهای 
دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار گردیده است ، امر نظارت بر مراکز بخش خصوصی باید تقویت گردد و 
این کار باید از طریق ایجاد سیستم های مدون نظارتی صورت پذیرفته و موجب ایجاد امنیت بیشتر بهداشت 

دام و جامعه گردد .

از دیگر خدمات ایشان پیگیری انعقاد و تفاهم نامه با کشورهایی  که به نحوی تجارت با آنها مستلزم رعایت 
نکات بهداشی دامپزشکی  بوده و باعث می گردد تا ضمن اطالع دقیق از ضوابط کشورهای طرف قرارداد ، 
عملیات بهداشتی دامپزشکی یکسان سازی گردد ونهایتا از شیوع بیماری نوپدید و بازپدید احتمالی با اعمال 

ضوابط قرنطینه ای چلوگیری گردد . از نکات قابل توجه ارائه نظرات علمی و کارشناسی  توسط ایشان بود که 
مانع از تقاضای حذف عضویت سازمان دامپزشکی کشور از سازمان جهانی بهداشت دام در زمانی که چنین 

زمزمه هایی وجود داشت گردید .

ذکر این نکته ضروری است که ایشان خدمات شایانی در تدوین و تصویب آیین نامه کنترل بیماری هاری ، 
سیستم مراقبت از بیماری جنون گاوی ، سیستم مراقبت از بیماری های اسب و شتر طی سالهای 1374 لغایت 
1381  داشته و به همین منظور ماموریت های مهمی را به استان های مختلف داشته است  و بنا به ضرورت 

با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، در جلسات مستمری در زمینه مراقبت بیماری های مشترک 
بین انسان و دام حضور داشته و دستورالعمل های مشترک به سر انچام رسیده است .
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ســهم  افزایــش  جهــت  تــالش 
ــازار  ــده در ب ــته بندی ش ــرغ بس تخم م
ــا روز  ــه 100 درصــد ت از 20 درصــد ب

ــال 99 ــرغ در س ــم م ــی تخ جهان
در حــال حاضــر 20 درصــد تخــم مــرغ کشــور بصــورت 
ــه  ــود ک ــه می ش ــازار عرض ــده در ب ــدی ش ــته بن بس
ــت و  ــت بهداش ــای کیفی ــی ارتق ــه مل ــرح برنام ــا ط ب
تضمیــن ســالمت تخم مــرغ دچــار تحــول جــدی 
خواهــد شــد و امیــد اســت تــا روز جهانــی تخــم مــرغ 
ــده در  ــه ش ــای عرض ــام تخم مرغه ــال 99 ، تم در س
ــل  ــده و قاب ــدی ش ــته بن ــورت بس ــور بص ــازار کش ب

ــود. ــه ش ــری عرض رهگی

ــکی  ــازمان دامپزش ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــن  کشــور، دکتــر علیرضــا رفیعی پــور، رئیــس 
ــه  ــند برنام ــی از س ــن رونمای ــروز در آیی ــازمان ام س
ــن ســالمت  ــت بهداشــت و تضمی ــای کیفی ــی ارتق مل
تخم مــرغ کــه در محــل ســالن اجتماعــات اتــاق 
ــد  ــود، تولی ــار نم ــد، اظه ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
ــال 98  ــور در س ــی طی ــای صنعت ــرغ در واحده تخم م
ــد  ــید و تولی ــد رس ــن خواه ــزار ت ــدود 980 ه ــه ح ب
ــال 98  ــتایی در س ــان روس ــایر ماکی ــرغ و س ــم م تخ

ــده اســت. ــرآورد ش ــن ب ــزار ت ــدود 105 ه ــز ح نی

وی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع 1632 مرغــداری 
تخمگــذار در کشــور در حــال تولیــد تخــم مــرغ 
ــت  ــش از 83 درصــد ظرفی ــرد: بی ــح ک هســتند، تصری
ــت و  ــور اس ــتان کش ــور در 12 اس ــای کش مرغداریه
بیــش از 140 واحــد بســته بنــدی مســتقل و وابســته در 
ــل 120  ــف کشــور هســتند کــه حداق اســتانهای مختل
ــران،  ــرقی، ته ــان ش ــتانهای آذربایج ــره آن در اس فق
خراســان رضــوی، البــرز، اصفهــان، قــم، قزویــن، یــزد، 

ــرار دارد. ــمنان ق ــزی و س ــتان، مرک ــارس، گلس ف

ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
در حــال حاضــر تعــداد 11 کارخانــه تولیــد مایــه 
پاســتوریزه تخــم مــرغ و 4 کارخانــه تولیــد پــودر تخــم 
مــرغ در کشــور فعــال هســتند، تصریــح کــرد: ســرانه 
مصــرف تخم مــرغ بــر اســاس اعــالم ســتاد کشــوری 
ترویــج مصــرف تخم مــرغ در ســال 97 بــه 203 عــدد 
بــرای هــر نفــر در ســال رســیده کــه پیــش بینــی مــی 
شــود در ســال 98 بــه عــدد 206 برســد کــه تــا عــدد 
ــوز  ــر هن ــر نف ــرای ه ــال ب ــدد در س ــوب 250 ع مطل

ــل توجهــی دارد. ــه قاب فاصل

رفیعی پــور بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 20 
ــدی  ــته بن ــورت بس ــور بص ــرغ کش ــم م ــد تخ درص
ــرح  ــن ط ــا ای ــه ب ــود ک ــه می ش ــازار عرض ــده در ب ش
ــدواری  ــار امی ــد، اظه ــد ش ــار تحــول جــدی خواه دچ
ــا روز جهانــی تخــم مــرغ در ســال 99 ، تمــام  کــرد ت
ــازار کشــور بصــورت  تخم مرغهــای عرضــه شــده در ب
بســته بنــدی شــده و  قابــل رهگیــری عرضــه شــود.

الزم بــه ذکــر اســت دوشــنبه 28 بهمن 98 ســند برنامه 
ــن ســالمت  ــت بهداشــت و تضمی ــای کیفی ــی ارتق مل
ــدات  ــود تولی ــور بهب ــاون ام ــور مع ــا حض ــرغ ب تخم م
ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــاورزی، رئی ــی جهادکش دام
ــن  ــرای ای ــق اج کشــور و مســئوالن مربوطــه در تحق
ــر  ــج ب ــن پــس و بتدری ــا از ای ــی شــد ت برنامــه رونمای
ــند و  ــن س ــده در ای ــدّون ش ــت های م ــاس سیاس اس
ــط از  ــا همــکاری تشــکلهای صنفــی مرتب ــن ب همچنی
ــدگان تخم مــرغ شناســنامه دار  ــه انجمــن تولیدکنن جمل
ــز  ــران نی ــور، ای ــان کش ــی عمده فروش ــن صنف و انجم
ــده  ــن کشــور تولیدکنن ــوان دهمی ــه عن ــن پــس ب از ای
تخــم مــرغ در جهــان وارد فــاز تــازه ای جهــت عرضــه 
ــب  ــتن برچس ــل داش ــه دلی ــه ب ــود ک ــی ش محصوالت
حــاوی اطالعاتــی چــون مبــداء، تاریــخ تولیــد و تاریــخ 
انقضــاء، نــوع محصــول و مقــدار آن قابلیــت رهگیــری 
در درازای زنجیــره تولیــد تــا مصــرف را داشــته باشــد.

ــاری  ــرل بیم ــردی کنت ــی راهب ــه مل برنام
لکــه ســفید ابــالغ شــد

ــه  ــو در کشــور ک ــفید میگ ــه س ــاری ویروســی لک بیم
بعنــوان یکــی از بیماریهــای اصلــی میگوهای پرورشــی 
اســت ،ســاالنه خســارات زیــادی بــه صنعــت پــرورش 
 1381 ســال  از  و  می  نمایــد  وارد  کشــور  میگــوی 
خورشــیدی تاکنــون، رخدادهــای متعــددی از بیمــاری 
در مجتمــع هــای پــرورش میگــو گــزارش شــده اســت.

ــکی  ــازمان دامپزش ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت و  ــر بهداش ــرکل دفت ــاری مدی ــر قاج ــور، دکت کش
مدیریــت بیماریهــای آبزیــان ایــن ســازمان گفــت: بــا 
توجــه بــه شــیوع مجــدد ایــن بیمــاری در ســال جــاری 
و لــزوم همــکاری همــه جانبــه در جهــت پیشــگیری و 
کنتــرل بیمــاری، ســازمان دامپزشــکی کشــور نســبت 
ــدام  ــتی اق ــط بهداش ــا و ضواب ــری برنامه ه ــه بازنگ ب
ــاری  ــرل بیم ــردی کنت ــی راهب ــه مل ــرد  و ›برنام ک
لکــه ســفید میگــو در ایــران‹ را در 5 محــور مراقبــت، 
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ــج و  ــوزش و تروی ــرل، آم ــگیری و کنت ــخیص، پیش تش
ــود . ــن نم ــی تدوی ارزیاب

وی بــا بیــان اینکــه ایــن برنامــه طــی برگــزاری جلســات 
کارشناســی متعــدد بــا ســازمان شــیالت ایــران، مؤسســه 
ــوزش و  ــه آم ــور، مؤسس ــیالتی کش ــوم ش ــات عل تحقیق
ــزارع  ــر و م ــز تکثی ــدگان مراک ــاورزی، نماین ــج کش تروی
پــرورش میگــو و کارشناســان و صاحب نظــران ایــن 
ــد ریاســت  ــس از تأیی ــزود: پ ــد، اف ــی گردی ــت، نهای صنع
ســازمان دامپزشــکی کشــور، جهــت بهــره بــرداری و اجــرا 
ــالغ  ــط اب ــتانهای ذیرب ــکی اس ــران کل دامپزش ــه مدی ب

ــد. گردی

کاهــش قابل توجــه تعــداد کانون هــای 
ــس از اجــرای طــرح  بیمــاری نیوکاســل پ

ــی ــور بوم ــگان طی ــیون رای واکسیناس
بیماری هــای  مدیریــت  و  بهداشــت  دفتــر  مدیــرکل 
طیــور، زنبــور عســل و کــرم ابریشــم ســازمان دامپزشــکی 
ــال  ــای مبت ــداد کانونه ــه تع ــل توج کشــور از کاهــش قاب
بــه نیوکاســل پــس از آغــاز اجــرای فــاز اول طــرح ملــی 
واکسیناســیون رایــگان بیــش از 29 میلیــون قطعــه طیــور 

ــر داد. ــتاهای کشــور خب ــی در روس بوم

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
»دکتــر علیرضــا اکبرشــاهی« بــا اشــاره بــه دســتاوردهای 
طــرح فــاز اول واکسیناســیون رایــگان نیوکاســل در طیــور 
ــور  ــطح کش ــهریور 98 در س ــدای  ش ــه از ابت ــی ک بوم
ــا  ــت: از آنج ــود، گف ــده ب ــرا گردی ــاه اج ــدت 2 م ــه م ب
کــه گــردش ویــروس نیوکاســل در طیــور بومــی بعنــوان 
ــی  ــیار مهم ــش بس ــروس نق ــی وی ــازن اصل ــی از مخ یک
ــع  ــه تب ــی دارد و ب ــای صنعت ــاری در واحده ــروز بیم در ب
ــالوه  ــی ع ــور بوم ــل در طی ــاری نیوکاس ــرل بیم آن کنت
ــر حفــظ ســرمایه روســتاییان از طریــق کاهــش تلفــات  ب
ــتاییان،  ــوار روس ــاد خان ــه اقتص ــک ب ــی و کم ــور بوم طی
ــای نیوکاســل در  ــون ه ــه کان ــل توج ســبب کاهــش قاب
ــیون  ــرای واکسیناس ــردد، اج ــی گ ــی م ــای صنعت واحده
رایــگان طیــور بومــی در ســطح تمامــی روســتاهای کشــور 
بعنــوان بخشــی از برنامــه ملــی کنتــرل بیمــاری نیوکاســل 
از شــهریور مــاه ســال جــاری در دســتور کار دفتر بهداشــت 
ــرم  ــور عســل و ک ــور، زنب ــای طی ــاری ه ــت بیم و مدیری

ــد. ــی گردی ــازمان دامپزشــکی کشــور اجرای ابریشــم س

اکبرشــاهی بــا اشــاره بــه اینکــه، تعــداد کانونهــای مبتــال 
بــه نیوکاســل در ســالهای 96 و 97 بــه ترتیــب 661 و 588 

مــورد بــوده و تعــداد کانونهــا  از بهمــن مــاه ســال 1397 
ــاری  ــوارد بیم ــزود: م ــت اف ــته اس ــی داش ــد افزایش رون
نیوکاســل در کشــور از ابتــدای بهمــن مــاه ســال گذشــته 
تــا شــهریور مــاه ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل دو برابــر شــده و بــر اســاس اطالعــات ســامانه 
GIS، تعــداد مــوارد بیمــاری نیوکاســل طــی ایــن مــدت از 
تعــداد 355 کانــون بــه 701 کانــون افزایــش یافتــه بــود، 
ــگان  ــیون رای ــه واکسیناس ــرای برنام ــس از اج ــن پ لیک
سراســری طیــور بومــی علیــه بیمــاری نیوکاســل از 
ابتــدای شــهریورماه ســال جــاری، رونــد افزایشــی کانــون 
ــی  ــی را ط ــیر کاهش ــف و س ــاه 98 متوق ــان م ــا از آب ه
ــون  ــه نحــوی کــه از نقطــه اوج 159 کان نمــوده اســت ب
در مــرداد 98 بــه 17 کانــون در اســفند مــاه 98  کاهــش 
یافتــه اســت و ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس آمــار 
ــون  ــال، کان ــه دوم س ــروع نیم ــا ش ــاله ب ــر س ــود ه موج

هــای بیمــاری نیوکاســل رونــد افزایشــی داشــته اســت.

اکبرشــاهی بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح واکسیناســیون 
نیوکاســل بومــی از ابتــدای شــهریور مــاه، ســبب کاهــش 
28 درصــدی کانــون هــای بیمــاری در بــازه زمانــی 
ــدت  ــه م ــبت ب ــاری نس ــال ج ــاه س ــفند م ــا اس ــان ت آب
ــه  ــبت ب ــدی نس ــش 36 درص ــال 97 و کاه ــابه س مش
ــه  ــاره ب ــت، در اش ــده اس ــال 96 گردی ــابه س ــدت مش م
جزییــات طــرح واکسیناســیون نیوکاســل سراســری طیــور 
بومــی گفــت: در مرحلــه اول 48 میلیــون دز واکســن بــه 
مبلــغ حــدود 800 میلیــون تومــان خریــداری و در اختیــار 
ادارات کل دامپزشــکی اســتان هــا قــرار گرفــت و پــس از 
تحویــل واکســن بــه اســتان هــا، عملیــات واکسیناســیون 
از ابتــدای شــهریور تــا پایــان آذرمــاه 98  اجرایــی گردیــد 
و در مجمــوع بــا مصــرف حــدود 34 میلیــون دز واکســن، 
29 میلیــون پرنــده توســط اکیپهــای دامپزشــکی بصــورت 

ــگان واکســینه شــدند. رای

اکبرشــاهی بــا بیــان اینکــه فــاز دوم ایــن طــرح همزمــان 
بــا دهــه مبــارک فجــر آغــاز گردیــده اســت و هــم اکنــون 
ــه  ــن مرحل ــرد: در ای ــار ک ــت، اظه ــال اجراس ــز در ح نی
ــن  ــون دز واکس ــت، 48 میلی ــه نخس ــون مرحل ــز همچ نی
خریــداری شــد کــه بــه صــورت کامــال رایــگان در طیــور 

بومــی روســتاها اجــرا مــی شــود.

مدیــرکل دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای طیــور، 
زنبــور عســل و کــرم ابریشــم ســازمان دامپزشــکی کشــور 
پیش بینــی کــرد در ایــن مرحلــه بــا همــکاری تشــکل هــا 
و در برخــی اســتان هــا نیــز بــا همــکاری ســازمان بســیج 

ســازندگی، بیــش از 35 میلیــون پرنــده واکســینه شــوند.
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ایــن مقــام مســئول در ســازمان دامپزشــکی کشــور در 
ــدای تابســتان  ــاه ابت ــاز ســوم در م ــه از اجــرای ف ادام
ــرا  ــگان اج ــورت رای ــه ص ــم ب ــه آن ه ــال 99  ک س

می شــود خبــر داد.

وی در تشــریح بخشــی از فعالیــت هــای اطالع رســانی 
و ترویجــی انجــام شــده بــه آمــوزش چهــره بــه چهــره 
و پخــش تراکــت و بروشــور هاي آموزشــی در جهــت 
ارتقــاي دانــش بهــره بــرداران و روســتائیان نیــز اشــاره 
ــرح در  ــراي ط ــی اج ــاي جانب ــه از برنامه ه ــرد ک ک

اســتانها بوده اســت.

بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در ســازمان دامپزشــکی 
ــاي  ــکل ه ــت تش ــب حمای ــور کس ــه منظ ــور، ب کش
صنفــی طیــور صنعتــی کشــور در اجــراي ایــن طــرح، 
جلســات متعــددي در دفتــر بهداشــت و مدیریــت 
ــم و  ــرم ابریش ــل و ک ــور، زنبورعس ــای طی بیماری ه
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــزار گردی ــکل ها برگ ــل تش مح
مباحــث مطــرح شــده و بیــان اهمیــت موضــوع، 
ــرار  ــی ق ــکل ها صنف ــه تش ــورد توج ــرح م ــراي ط اج
گرفــت و ایــن تشــکل هــا نیــز آمادگــی خــود را جهــت 

ــد. ــالم نمودن ــارکت اع مش

ماهــی  »انگل هــای  کتــاب 
)پاتوبیولــوژی و محافظــت(« برگزیــده 
ــالمی در  ــوری اس ــال جمه ــاب س کت

دامپزشــکی  موضــوع 
برگزیــدگان ســی  و  هفتمیــن دوره جایــزه کتــاب ســال 
و بیســت  و هفتمیــن دوره جایــزه جهانــی کتــاب ســال 
ــت  ــوری دریاف ــس جمه ــت رئی ــود را از دس ــز خ جوای

کردنــد.

ــی وهفتمین  ــه  س ــن اختتامی ــارس، آئی ــزارش ف ــه گ ب
ــن دوره  ــت  و  هفتمی ــال و بیس ــاب س ــزه کت دوره جای
ــاه(  ــروز )16 بهمن م ــال دی ــاب س ــی کت ــزه جهان جای
در  برگزیــدگان  و  برگــزار شــد  تــاالر وحــدت  در 

بخش هــای مختلــف، تجلیــل شــدند.

عنــوان برگزیــده ایــن جایــزه در گــروه علــوم کاربــردی 
و بخــش دامپزشــکی بــه شــرح زیر اســت:

و  )پاتوبیولــوژی  ماهــی  »انگل هــای  کتــاب 
محافظــت(«، تألیــف پاتریــک ت. ک. وو و کــورت 
ــکاور  ــم دادار و ت ــان، مری ــم پیغ بوچمــن، ترجمــه رحی

ــواز،  ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــواز: دانش ــان، اه محمدی
ص.  796  ،1397

تاســیس  جدیــد  شــیوه نامه  ابــالغ 
درمانگاه هــا، مجتمع هــای درمانــی، 
مایه کوبــی  مراکــز  و  بیمارســتان ها 

ــکی  دامپزش
ضوابــط  سیاســت ها،  شــیوه نامه  دوم  ویرایــش 
ــا،  ــیس درمانگاه ه ــای تاس ــدور مجوزه ــی ص حاکمیت
مراکــز  و  هــا  بیمارســتان  درمانــی،  مجتمع هــای 
مایه کوبــی دامپزشــکی توســط ســازمان دامپزشــکی و 

ــد.  ــالغ ش ــکی اب ــام دامپزش ــازمان نظ س

ــکی  ــازمان دامپزش ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کشــور، »دکتــر علیرضــا رفیعی پــور« رئیــس ســازمان 
دامپزشــکی کشــور، بــا اعــالم ایــن خبــر اظهار داشــت: 
مجــوز  صــدور  حاکمیتــی  ضوابــط  و  سیاســت ها 
ــا  ــی کلینیک ه ــا(، پل ــا )کلینیک ه ــیس درمانگاه ه تأس
ــکی،  ــتان های دامپزش ــی(، بیمارس ــای درمان )مجتمع ه
مراکــز مایه کوبــی در اجــرای مــاده )2( قانــون افزایــش 
ــالغ شــده  ــن و اب بهــره وری بخــش کشــاورزی، تدوی

است. 

ــدور  ــی ص ــط حاکمیت ــت ها و ضواب ــزود: سیاس وی اف
مجــوز تاســیس درمانگاه هــا، پلــی کلینیــک هــا 
مراکــز  و  بیمارســتان ها  درمانــی(،  )مجتمع هــای 
مایه کوبــی دامپزشــکی و نیــز نظــارت بــر نحــوه صدور 
مجــوز تاســیس ایــن مراکــز بــر اســاس سیاســت ها و 
ــی اســت  ــه اهداف ــی از جمل ــی اعالم ــط حاکمیت ضواب

کــه در تهیــه ایــن ویرایــش مــد نظــر بــوده اســت.

رفیعی پــور بــا بیــان اینکــه ســازمان دامپزشــکی 
ــالغ سیاســت ها  ــن و اب ــی تدوی ــئول قانون ــور مس کش
ــر عملکــرد ســازمان  و ضوابــط حاکمیتــی و نظــارت ب
ــزود:  ــد، اف ــیس می باش ــوز تاس ــدور مج ــام در ص نظ
ــا  ــر ب ــز فوق الذک ــرد مراک ــاق عملک ــر انطب ــارت ب نظ
ــده  ــر عه ــز ب ــی، نی ــی اعالم ــت های حاکمیت سیاس
ــی  ــتگاه حاکمیت ــوان دس ــه عن ــکی ب ــازمان دامپزش س

مربــوط می باشــد. 

ــج فصــل  ــیوه نامه در پن ــن ش ــر اســت ای ــه ذک الزم ب
تدویــن شــده اســت کــه شــامل اهــداف، سیاســت ها، 

ــا و نظــارت اســت. ــط، فعالیت ه ضواب
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متــن کامــل ایــن شــیوه نامه از ســامانه اطالع رســانی 
دفتــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و تحــول اداری 

ســازمان دامپزشــکی قابــل دریافــت اســت.

خط تولید آنزیم های صنعتی، 
ریزمغذی ها و مکمل های بیولوژیک با 
فناوری بومی در صفادشت افتتاح شد

ــکی  ــازمان دامپزش ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کشــور بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه فجــر، عبــاس 
کشــاورز سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی، ســورنا 
ــور  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم ــتاری مع س
ــوزش  ــان و آم ــر بهداشــت، درم و ســعید نمکــی وزی
پزشــکی، بــا حضــور در یــک شــرکت دانــش بنیــان ، 
خــط تولیــد آنزیــم هــای صنعتــی بــا فنــاوری بومــی 

ــد. ــاح کردن را افتت
سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی در حاشــیه بازدیــد 
از خــط تولیــد آنزیــم، ریزمغــذی و مکمل هــای 
بیولوژیــک ایــن شــرکت دانــش بنیــان اظهــار کــرد: 
بایــد تولیدکننــدگان بــر روی کیفیــت تولیــد آنزیــم و 
ریزمغذی هــای داخلــی کار کننــد تــا کشــور در تولیــد 
ــاز  ــا شــده و از واردات بی نی ــن محصــوالت خودکف ای

شــود.
کشــاورز بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه ایــن 
ــی  ــای خارج ــا نمونه ه ــد ب ــد بتوان ــوالت بای محص
رقابــت کنــد، خاطرنشــان کــرد: بایــد بــرای صــادرات 
ــه  ــک برنام ــای بیولوژی ــذی و مکمل ه ــم، ریزمغ آنزی
ــه تولیــد بــرای رفــع  ریــزی صــورت گیــرد و تنهــا ب

ــم. ــا نکنی ــل، اکتف ــاز داخ نی
در مراســم افتتــاح خــط تولیــد آنزیــم هــای صنعتــی، 
ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــور رئی ــی پ ــا رفیع علیرض

کشــور اظهــار کــرد: در حــوزه دام و طیــور، نیــاز بــه 
ــره نویســی بســیار  ریزمغذی هــا در خــوراک دام و جی
زیــاد اســت و بــر تمــام خــوراک دام تاثیــر می گــذارد.
وی افــزود: مــا 15 میلیــون تــن نهــاده دامــی را تامین 
ــتند  ــا هس ــد از آن ریزمغذی ه ــه 3 درص ــم ک می کنی

امــا تاثیــر باالیــی بــر جیــره دارنــد.
ــرد:  ــح ک ــور تصری ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــا را در گام  ــد م ــان می توانن ــش بنی ــرکت های دان ش
ــه کشــورهای دیگــر  ــاز ب دوم انقــالب از واردات و نی

ــد. ــاز کن بی نی
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نکات مهم 
 محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد.

پذیرش اولیه مقاله ضرورتًا منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت است.

مقــاالت رســیده به وســیله هیــأت تحریریــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و پذیــرش نهایــی منــوط بــه موافقــت هیــأت تحریریــه 

فصلنامه ســالم و ســالمتی اســت.

      هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله )بدون تغییر محتوایی( آزاد  است.

ــات  ــده دار مکاتب ــندة عه ــوان نویس ــر را به عن ــک نف ــد ی ــندگان بای ــد، نویس ــنده دارن ــک نویس ــش از ی ــه بی ــی ک در مقاالت

ــد شــد. ــات شــناخته خواه ــده دار مکاتب ــر اول، نویســندة عه ــن صــورت نف ــر ای ــد. در غی مشــخص کنن

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 

ــه در اســتان  از ســوی اداره کل دامپزشــکی اســتان و برابردســتورالعملی کــه  از ســوی ســازمان  ــاالت فصلنام    فراخــوان مق

دامپزشــکی    کشــور صــادر گردیــده اســت صــورت مــی پذیــرد    

ــش        ــدگان ، صاحــب  نظــران و دان ــرای رهنمودهــای خوانن ــاد و پیشــنهاد اســتقبال نمــوده و پذی ــه انتق ــه از هــر گون   فصلنام

ــود          ــز در  جهــت ارتقــا کیفــی فصلنامــه خواهــد ب پژوهــان عزی
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