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  چکیده
مرغ بنابراین، سالمت تخم .اي باال در رژیم غذایی انسان استمرغ یک منبع ارزان و غذایی با ارزش تغذیهتخم

ها، کشداروهاي دامپزشکی، حشره. عمومی، اهمیت زیادي دارد ها و بهداشتها، تولید کنندههبراي مصرف کنند
. فلزات سنگین و مواد سمی، تقریباً در همه جاي محیط و بنابراین در ترکیبات غذاي حیوانات حضور دارند

ها باقی بمانند؛ د، ممکن است در بافتنشوداروهایی که به صورت خوراکی یا تزریقی به پرندگان داده می
البته بسیاري از این مواد به طور طبیعی به . ي خارج شدن دارو از بدن طیور سپري نشده باشددورهبخصوص اگر 

ي تقریباً همه. مانندشوند، اما برخی دیگر در حیوانات و محصوالت حیوانی باقی میضرر متابولیزه میاجزاء بی
ها مرغگذار، داراي باقیمانده در تخمتخم داروهاي در دسترس در بازار و آزمایش شده، بعد از خوراندن به مرغان

ها، به عنوان خطرات هاي داروهاي دامپزشکی از نظر ایجاد مقاومت دارویی در مصرف کنندهباقیمانده. هستند
، در گام نخست، باید نظارت مستقیم و دقیق بر براي حل این مشکل. دنشونظر گرفته می بهداشت عمومی در

گذار وجود داشته باشد و پس از آن، زمان الزم براي خارج شدن دارو از در مرغان تخم مقدار داروي استفاده شده
مرغ اشاره شده هاي برخی از داروهاي دامپزشکی در تخمدر این مقاله به وجود باقیمانده. بدن طیور رعایت شود

  .است

  مرغها، داروهاي دامپزشکی، تخمباقیمانده :واژگان کلیدي
  مقدمه
به همین دلیل پرندگان گوشتی را جهت استفاده از . هاي مرغی منابع مهم پروتئینی هستندوردهفرا        

داروهاي دامپزشکی در تولید مرغ ضروري . دهندمرغ پرورش میگذار را براي تولید تخمگوشتشان و مرغان تخم
ها باقی مکن است در بافتداروهایی که به صورت خوراکی یا تزریقی به پرندگان داده شده، م). 1(باشند می

ها بمانند؛ بخصوص هنگامی که مدت زمان مورد نیاز براي خارج شدن دارو از بدن طیور طی نشده باشد و پرنده
. شونداي متابولیزه میمواد سمی معموالً قبل و بعد از جذب روده). 2(ها برداشت شوند مرغذبح شده، یا تخم

. شوندضرر متابولیزه میبسیاري از این مواد به طور طبیعی و به اجزاء بی ها،بسته به خواص فیزیکوشیمیایی آن
بسیاري از فلزات به طور  .)3(هاي غذایی در این گروه قرار دارند بسیاري از داروهاي دامپزشکی و افزودنی
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ها متصل یهبه عنوان مثال سرب به استخوان و کادمیم به کل. شوندهاي بدن ترکیب میبرگشت ناپذیري با بافت
ي میزان استفاده از دارو و میزان کنترل استفاده از ها در محصوالت مرغ به وسیلهانتشار باقیمانده .)3(شود می

  .ها اشاره شده استکه در ادامه به برخی از این باقیمانده) 1(شود ي دارو تعیین میدارو و نظارت بر باقیمانده

  طیهاي محیهاي کلرینه و آلودگیکشحشره -1
 شوندترکیباتی که سریع متابولیزه می -1-1

خطر این . شونداین ترکیبات در طول مدت تماس حیوان با این مواد و یا مدت کمی بعد از آن یافت می        
 4و 2 ،)4(ترکیباتی مانند کلرپیریفوها ). 3(ها در محصوالت دامی بررسی شده و بسیار محدود است ماندهباقی

 .شودرا شامل می) 8(کلر و متوکسی) 7(، اندوسولفان )6(، دلتامترین )D) (5-2,4(اسید دي کلروفنوکسیاستیک 
  ترکیباتی با تجمع قابل شناسایی -1-2

خطرات حاصل از این . شوندها در حیوانات یافت میاین ترکیبات تا چند هفته بعد از استفاده از آن        
هگزاکلروسیکلوهگزان  αترکیباتی مانند ). 9(بوده است ها، در محصوالت دامی بررسی شده محدود باقیمانده

)HCH α ( وγ  هگزا کلرو سیکلو هگزان )گیرند که  تجمع و ماندگاري نسبتاً کمی در این دسته قرار می) لیندین
  ).8(هفته گزارش شده است  5/1ها در حدود عمر باقیماندهاند و نیمهها نشان دادهمرغرا در تخم

  باشتگی باالترکیباتی با ان -1-3
ها، در محصوالتشان قابل مشاهده ها بعد از در معرض  قرارگیري حیوان با آنها و ماهاین ترکیبات تا هفته        
هاي یافت شده در تحقیقات از سطح معموالً، باقیمانده. با این وجود، خطرات مالحظه شده محدود است. است

MRL1 9(اند تجاوز نکرده .( ترکیباتی مانندDDT & DDE )هگزا کلرو بنزن )هفته 7عمري در حدود نیمه ،
با درصد ( ٢هاکلرونیتد بیفنیل، پلی)3) (هفته یا بیشتر 5عمر نیمه(، هپتا کلر )8) (هفته یا بیشتر 5عمر نیمه(

اك به از خور% 48-5با درصد انتقال (  ٣هادي بنزوفوران/ ها، دایوکسین)هامرغاز خوراك به تخم% 84-5انتقال 
 .گیرنددر این گروه قرار می) 10) (هامرغتخم

  هاي سنتزيبیوتیکآنتی -2
 4دانو فلوکساسین -2-1

هاي گرم منفی، ، باکتري)هابیوتیک سنتتیک گروه فلوروکینونآنتی(فعالیت ضد میکروبی دانوفلوکسین         
ها در ش استفاده از فلوروکینونگستر). 12-11(گیرد ها و مایکوپالسماها را در بر میبسیاري از گرم مثبت

خوراك حیوانات، ممکن است باعث ایجاد مقاومت دارویی در غذا و بنابراین، ایجاد یک خطر بزگ براي سالمت 
  ). 13( ها شودهاي افزایش حساسیت به فلوروکینونعمومی، شامل احتمال تحریک مقاومت باکتریایی و واکنش

                                                             
1 - Maximum Residue Limit 
2 -  Polychlorinated biphenyls (PCBs) 
3 - Dioxins/dibenzofurans 
4 - danofloxacin 
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2-2- NAR  
        NAR هاي کوکسیدال در گونهبیوتیک است که امروزه به عنوان عامل آنتیوفورآنتیاز اعضاي گروه ایون

بعالوه، ایونوفورها داراي خاصیت . شودي کم یا ناچیز آن، استفاده میمختلف حیوانات و نیز به دلیل باقیمانده
  ). 14(دهند رشد نیز هستند، چون بازده خوراك را افزایش می

  )SDZ(زین و سولفادیا) TRM(تریمتوپریم  -2-3
خوراندن دارو از طریق آب آشامیدنی ممکن است تحت تاثیر شرایط محیطی مانند دما قرار بگیرد که به         

 TRMبه عالوه تجویز  . دهدگذارد و مقدار داروي داده شده را افزایش میمقدار زیادي بر روي جذب آب تاثیر می
مرغ طیور درمان شده با شود، تخمتوصیه می ). 15(ر دهد ها را تغییممکن است وضعیت هرکدام از آن SDZبا 

TRM/SDZ  16(براي مصارف انسانی به کار برده نشود.(  
  هاکینولون - 2-4

  ).17(گذار ممنوع است مرغ، استفاده از آن در طیور تخمبه دلیل تجمع این مواد در تخم        
  نتیجه گیري 

- گذار خورانده میي داروهاي در دسترس در بازار و آزمایش شده، هنگامی که به مرغان تخمتقریباً همه        
ها پایین است و درصد انتقال مرغمعموالً میزان گزارش شده در تخم. ها هستندمرغشوند، داراي باقیمانده در تخم

ي گسترده از داروهاي دامپزشکی در مزارع و دهبه علت استفا. تر استیا کم% 1ها، حدود مرغاز خوراك به تخم
اما خطر این وجود دارد که . مراکز نگهداري حیوانات، زمان خروج  براي این داروها در نظر گرفته شده است

مرغ که به صورت روزانه تولید و براي مصرف انسان به کار هاي دارویی در محصوالت دامی، مانند تخمباقیمانده
بنابراین، . رویه مصرف شده باشنداگر داروهاي دامپزشکی به صورت بیبخصوص . شته باشدرود، وجود دامی

بهترین راه حل، نظارت مستقیم بر میزان استفاده ازداروهاي دامپزشکی در مراکز تولیدي و مزارع، جلوگیري از 
ودگی متقاطع خوراك حیوان ي نادرست از این داروها در موادغذایی با منشاء دامی و نیز جلوگیري از آلاستفاده
توان با رعایت مدت زمان الزم براي خارج شدن داروهاي دامپزشکی از بدن در شرایط معمولی نیز می .است

البته باید توجه داشت که تا قبل از به . ها اطمینان حاصل کردمرغي دارویی در تخمحیوان، از نبود باقیمانده
  .اي تولیدي نباید به بازار عرضه شوندهمرغپایان رسیدن زمان ذکر شده، تخم
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