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آنتريت نكروتيك

بيماري آنتريت نكروتيك اولين بار در جوجه هاي گوشتي در سال 
1961 ميالدي در انگلستان شناسايي شد و از آن تاريخ به بعد در تمام 
كشورهاي دنيا يافت شده است. اين بيماري درجوجه هاي گوشتي، 

طيور تخم گذار، بوقلمون و بلدرچين شناسايي گرديده است.

گمان ميرود حدود 40% گله هاي گوشتي در دنيا در طي دوره پرورش 
خود از اين بيماري متأثر شده و زيان فراواني را متحمل مي گردند.

علل بيماري 
 آنتريت نكروتيك توسط سموم مترشحه از كلستريديوم پرفرژنس 
باكتري  اين  رشد  طي  در   (Clostridium Perfringens(
در روده بوجود مي آيد. باكتري مولد اين سم در شرايط بي هوازي و 
بدون نياز به اكسيژن رشد كرده و اسپورهاي مقاوم به گرما، اسيد و 
 خشكي توليد مي كند. اسپورهاي توليد شده توسط اين باكتري در
آب،  خاك،  دان، كود و ساير نقاط اطراف مرغداري ها يافت مي شوند.

درشرايط طبيعي تعداد كمي از اين نوع باكتري در روده طيور سالم 
يافت مي شود كه بيماريزا نيستند. در شرايط طبيعي باكتري هاي مفيد 
موجود در دستگاه گوارش و فلور روده جمعيت كلستريديوم ها را كنترل 
كرده و از ازدياد آنها جلوگيري مي كنند اما زماني كه شرايط نرمال 
دستگاه گوارش از بين برود تعداد كلستريديوم ها افزايش يافته و 

توكسين حاصل از متابوليسم آنها در حد بيماريزايي افزايش مي يابد.
بنابراين تمام شرايطي كه وضعيت طبيعي دستگاه گوارش را برهم 
بزند مي تواند منجر به بروز آنتريت نكروتيك شود. از اين جمله مي توان 
انواع استرس ها، بيماري هاي گوارشي خصوصاً كوكسيديوز،  انگل هاي 
روده اي خصوصاً كرم هاي گرد، حاالت سركوب ايمني ناشي از مايكو 
 CAV توكسين هاي موجود در دان ، ويروس كم خوني عفوني جوجه

، بيماري گامبورو و يا مارك را نام برد .

 عالئم:
اين بيماري معمواًل در جوجه هاي گوشتي در سنين بين 2 تا 5 هفته 
و در بوقلمون هاي 7 تا 12 هفته پديدار مي شود. عالئم اوليه شروع 
بيماري مي تواند منحصر به تلفات سريع و بدون علت مشخص باشد .
زماني كه عالئمي مانند كاهش شديد شادابي گله، افت اشتها و 
برداشت دان، اسهال با نقاط تيره  رنگ روي مواد دفعي،  چشمان بسته 
و پرهاي ژوليده ظاهر شود نيز به دليل مرگ سريع پرنده در سالن تنها 
با دقت فراوان قابل شناسايي خواهد بود. تلفات حاصل از اين بيماري 

به شدت دهيدراته بوده و سريعاً دچار فساد و پوسيدگي مي شوند.
بيماري  شبيه  بسيار  اول  نظر  در  عالئم  شكافي  كالبد  طي  در 
كوكسيدوز خواهد بود اما در اين بيماري روده ها به شدت گازدار بوده 
و محتوي مايع شديداً بدبو هستند و بافت روده نيز بسيار شكننده 

خواهد بود .

در طي مراحل ابتدايي اين بيماري در سطح روده زخم و  نقاط زرد روشن قابل 
رويت خواهد بود در مراحل بعدي قسمت داخلي روده واجد يك پوشش زرد يا 

 ) Turkish Towel( .قهوه اي مانند حوله خواهد شد
بيماري براي 5 تا 10 روز در گله باقي مانده و بين 2 تا 50% تلفات در پي خواهد داشت.

با آن كه عالئم فرم حاد و  باليني بيماري به خوبي قابل شناسايي است اما فرم 
خفيف و تحت باليني اين بيماري به سختي قابل شناسايي خواهد بود. طيور در 
حالت خفيف اين بيماري تنها شرايط ظاهري نامناسب داشته و وزن گيري و رشد 
آنها ضعيف است. محققان معتقدند فرم ماليم اين بيماري به نسبت شكل حاد آن 

اثرات مخرب تري بر راندمان و سوددهي گله ها خواهد داشت.

پيشگيري، كنترل و درمان:
آنتي بيوتيك هايي مانند باسيتراسين، پني سيلين يا لينكومايسين را مي توان جهت 
درمان آنتريت نكروتيك به كار برد اما به ياد داشته باشيد از آنجائيكه بيماري به 
سرعت رشد مي كند و سموم ناشي از كلستريديوم پرفرژنس اثرات برگشت ناپذير بر 
جداره روده به جاي مي گذارند،  درمان آنتي بيوتيكي معمواًل تأثير چنداني بر كنترل 
ضايعات و عالئم بيماري ندارد. بنابراين همواره پيشگيري از اين بيماري بسيار 
مؤثرتر از درمان آن است. متأسفانه در بسياري از مواقع تعيين علت اصلي ايجاد اين 
بيماري در گله امكان پذير نيست با اين حال تمام احتماالت را بايد در جهت كاهش 

ضرر و زيان ناشي از اين بيماري مدنظر قرار داد.

در اين رابطه دستور العمل هاي زير را مدنظر قرار دهيد :
حداقل استرس ممكن را به گله وارد كنيد. جوجه هاي يكروزه به شدت به انواع 
استرس ها حساس هستند. عالوه بر تأمين نيازهاي اوليه و حياتي جوجه ها در زمان 

تحويل از نظر دما، رطوبت و دان، شرايط حمل را كاماًل كنترل كنيد.
كيفيت دان را در كليه مراحل تهيه مواد اوليه، ساخت و توزيع  از نظر عدم 
آلودگي با مايكوتوكسين ها كنترل نماييد. از سوي ديگر دسترسي آسان به دان در 
سالن و نيز تهيه و توزيع  دان متناسب با استانداردها و نياز هاي تغذيه اي جوجه را 
كاماًل مدنظر داشته باشيد. به عنوان مثال در جوجه هاي جوان استفاده از چربي ها با 
كيفيت نامناسب و يا فيبر بيش از حد ناشي از مصرف زياد پروتئين هاي گياهي در 

جيره مي توانند آسيب جدي به ساختار گوارش وارد كند.
بيماري هاي انگلي گوارش را كنترل كنيد . خصوصاً در مناطقي كه از نظر آب و 

هوايي طيور مستعد آلودگي انگلي هستند.
بيماري كوكسيديوز را تحت كنترل داشته باشيد. استفاده از واكسيناسيون و يا 
ضدكوكسيديوزهاي مناسب و نيز كنترل كيفيت بستر از مهمترين راهكارها در اين 

زمينه مي باشد.
هر عاملي كه موجب بروز استرس در جوجه ها شود محيط دستگاه گوارش را 
تحت تأثير قرار مي دهد و به كلستريديوم پرفرژنس امكان تكثير و توليد  سموم 
را مي دهد. در حاليكه علل استرس در گله هاي گوشتي تقريباً بي شمار است با 
اين حال مديريت مناسب سالنهاي پرورش و تأمين نيازهاي تهويه و تغذيه براي 

جوجه ها را مي توان از راهكارهاي اصلي كاهش استرس تلقي كرد.

مقاالت علمی
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پرورش طيور به واسطه ارتباط مستقيم با موجود زنده ای كه در هر زمان ميتواند تحت تاثير شرايط محيطی و انواع بيماری ها و.... مشكالت غير قابل كنترلی 
را متحمل گردد، فی نفسه كاری سخت و طاقت فرساست. 

در سال های اخير نوسانات غير قابل پيش بينی در قيمت مرغ و نهاده های دان بر اين مشكالت صد چندان افزوده است. 
به نوعی در شرايط كنونی می توان پرورش طيور را به شنا كردن در دريای طوفانی تشبيه كرد كه تنها راه رسيدن به ساحل در آن از دست ندادن اميد 
است. اگر خوشبينانه به شرايط موجود نگاه كنيم، می توان اميد داشت كه سختی ها ما را به سمت دور ريختن باورهای غلط و دستيابی به دانش ها و روش 

های نوين هدايت كند.  
فصلنامه بهاور تالشی است برای ارائه گوشه ای از دانش نوين صنعت مرغداری تا هر كس به فراخور بتواند جرعه ای از آن بنوشد.  

بلوفارم 
)بهترین گزینه در حفظ کیفیت واکسن های خوراکی(

پیشـــگــفـتار
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ـ  امکان بررسی میزان موفقیت کاربرد واکسن
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دفع دان در جوجه های گوشتی

دفع دان يا به عبارت دقيقتر وجود دان هضم نشده در مدفوع طيور، گهگاه از واحدهای 
پرورش نيمچه گوشتی گزارش ميشود. اين مسئله با مشاهده مقادير زيادی از ذرت در 
مدفوع، رطوبت باال و سبز رنگ شدن مدفوع به همراه اليه موكوسی نارنجی رنگ و قوام 

نامناسب مدفوع قابل شناسايی است. 
جوجه های مبتال دارای ضريب تبديل ضعيف، وزن پايين و يكنواختی نامطلوب 
ميباشند. در كالبد شكافی معموال زخم در پيش معده و سنگدان جوجه های مبتال قابل 

شناسايی است. همچنين زخم هايی در روده باريك نيز مشاهده می گردد. 
در طی سال 1996 و متعاقب گزارش های متعددی كه از دفع دان دريافت شده بود 
تحقيقات گسترده ای برای شناسايی علل اين مشكل به انجام رسيد.  گزارشات دريافتی 
حاكی از اين بود كه دفع دان بصورت انفرادی در تعدادی از گله ها و يا بصورت همه گير 
در تمام گله های يك زنجيره توليد مشاهده گرديده است. اعتقاد بر اين بود كه اين ضايعه 
مرتبط با نوعی سم ناشناخته و يا عوامل ضد تغذيه ای موجود در دان به علت مصرف مواد 
اوليه نا مرغوب موجود در بازار در آن مقطع زمانی بوده است. هرچند كه آزمايشات انجام 
شده برای شناسايی سموم شناخته شده در دان مصرفی حاصلی در بر نداشت. در همان 
مقطع زمانی نيز در بين شركت های مختلف توليد كننده 
نيز بر اساس شرايط مديريتی، بيماری های شايع در گله 
و شرايط نقل و انتقال و نگهداری مواد اوليه دان ، ميزان 

شيوع و شدت اين عارضه بسيار متفاوت بود. 
با وجوديكه در حال حاضر همه گيری جهانی از بروز 
چنين مشكلی وجود ندارد با اين حال در شرايط كنونی 
نيز توليد كنندگان بروز موردی دفع دان را در درجه اول 
مربوط به كيفيت مواد اوليه دان ميدانند. با اين حال عدم 
همخوانی صد در صدی موارد بروز دفع دان در گله های 
گوشتی با كيفيت نامناسب دان باعث می شود چنين در 
نظر گرفت كه عوامل ديگری نيز بايد در بروز اين ضايعه 

نقش داشته باشند. 
در ادامه اين مطلب خالصه ای از عواملی كه بايد 
در زمان مشاهده دفع دان و دان هضم نشده در مدفوع 
جوجه های گوشتی مدنظر داشت را مورد بررسی قرار 
می دهد. با توجه به اين كه تحقيقات در اين زمينه ادامه 
دارد بايد در نظر داشت كه در آينده ممكن است عوامل 
ديگری نيز به اين ليست اضافه شوند. سندرم دفع دان 
در جوجه های گوشتی در اين مقاله با عنوان دفع مواد 
مغذی از طريق مدفوع به دليل عدم هضم و يا جـذب 
كامل در دستگاه گوارش تعريف می گردد. همچنين 
استفاده از لفظ سندرم به اين مسئله حاكی از اين است 
كه اين مشكل ميتواند ناشی از يك عامل و يا مجموعه 

ای از عوامل مختلف باشد. 

دالئل بروز سندرم دفع دان در 
مدفوع

استرس گرمایی:
گرمايی  استرس  تحت  گوشتی  های  وقتی جوجه 
باشند برای خنك شدن به مصرف بيشتر آب روی می 

آورند. قسمت عمده اين آب اضافی به مدفوع اضافه شده و منجر به شل شدن مدفوع می 
گردد. درصورتيكه استرس گرمايی 48 ساعت و يا بيشتر به طول بيانجامد با بررسی های 
بافت شناسی می توان تغييرات فيزيكی را در بافت روده شناسايی كرد كه تا سه روز بعد 
از پايان استرس گرمايی نيز ادامه می يابد. اين تغييرات شامل كاهش طول پرزهای روده 
و نتيجتا كاهش سطح جذب می باشد. و سرانجام هضم و جذب ناقص منجر به دفع دان 

در مدفوع می گردد. 

منک موجود دردان: 
وقتی ميزان نمك دريافتی افزايش می يابد پرنده برای دفع آن به مصرف آب بيشتر 
روی می آورد. و پروسه دفع آب اضافی از طريق مدفوع به مانند آنچه در استرس گرمايی 
ذكر شد طی می گردد. دريافت نمك اضافی می تواند ناشی از اشكاالت در ميكس دان، 
در نظر نگرفتن نمك موجود در بعضی مواد اوليه دان مانند پودر ماهی در فرموالسيون جيره  
و يا ميزان نمك موجود در آب مصرفی باشد. به ياد داشته باشيد اگر آب مصرفی واحد شور 

باشد بايد اين ميزان نمك اضافی در فرموالسيون دان مد نظر قرار گيرد. 

کوکسیدیوز:
آسيب های ناشی از كوكسيديوز) بالينی و يا تحت بالينی( به مخاط روده خصوصا در 
جوجه های گوشتی جوان منجر به آسيب در هضم و جذب دان و نهايتا دفع دان از طريق 
مدفوع می گردد. دفع دان بيشتر در درگيری با سويه های آسروولينا و ماكزيما رخ می 
دهد. برنامه كنترل سازمان يافته و منظم برای مونيتورينگ آيمرياها و استفاده مناسب از 
كوكسيديو استات ها برای پيشگيری و كنترل آسيب های ناشی از اين بيماری به بافت 
روده و رساندن توانايی هضم و جذب روده ای به حد مطلوب در زمانی كه اين بيماری به 

عنوان دليل اصلی دفع دان در گله شناسايی گردد ضروری است. 

آسکاریس ها و کرم های نواری:
انگل های روده ای می توانند دستگاه گوارش را آزرده نموده و موجب دفع دان از طريق 
مدفوع گردند. آلودگی متوسط با آسكاريس ها می تواند منجر به بروز اين سندرم گردد اما 
در مورد كرم های نواری ميزان آلودگی بايد به شدت باال باشد تا آسيب های ناشی از آن 

را بتوان دليل بروز سندرم دفع دان از مدفوع قلمداد نمود. 

عفونت های ویروسی: 
برخی ويرس ها با دفع دان در جوجه های گوشتی در ارتباط هستند كه از آنها می توان  
گونه هايی از رئو ويــروس ها ، كــالسی ويروس ها ، آدنوويــروس ها ، پاروو ويروس 
ها ،آنترو ويروس ها ، كروناويروس ها ، توگا ويروس ها و... را نام برد. از قديم االيام رئو 
ويروس به عنوان يك عامل اوليه ويروسی كه منجر به دفع دان و يا سندرم جذب ناقص 
در جوجه های گوشتی می شود مد نظر بوده است. از سوی ديگر بايد به ياد داشته باشيم 
اكثريت بيماری های ويروسی عفونی ولو بطور موقت موجب بروز اسهال يا شل شدن 
مدفوع می گردند اما اين بيماری ها بسيار متفاوت از سندرم دفع دان هستند و شامل اسهال 
به عنوان تنها بخشی از عالئم بالينی خود بوده و ضايعات قابل شناسايی در دستگاه گوارش 

از خود بر جای نمی گذارند. 

عفونت های باکتریایی:
 آنتريت باكتريايی اغلب متعاقب عفونت های ويروسی و يا كوكسيديايی حادث می 
شود. بهترين راه كنترل آن استفاده موثر از محرك های رشد و پروبيوتيك ها، كنترل 
عفونت های كوكسيديايی و از همه مهمتر اجرای موثر برنامه های امنيت زيستی و 
بهداشتی در گله می باشد. دستگاه گوارش جايگاه تعداد زيادی باكتری است كه در شرايط 
طبيعی برای كاركرد مناسب آن الزم هستند و تنها برهم خوردن تــوازن مــيان اين 
بــاكتری هاست كه مــوجب بروز بيماری می گردد. يكی از عفونت های اختصاصی 
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تهيه مواد اوليه سالم براي ساخت دان در كنار انباشت مناسب در 
آسياب و سيستم نگهداري ، حمل و توزيع مناسب دان از عوامل بسيار 
مهم در كنترل اين بيماري است . دان كهنه ، مرطوب و يا خيس بستر 
مناسبي براي رشد قارچ و در نتيجه توليد مايكوتوكسين ها مي باشد 
و تحت هيچ شرايط نبايد از چنين داني استفاده كرد . تقريباً تمام 
مايكوتوكسين ها از ميزان مقاومت پرنده به اين بيماري مي كاهند و 
بعضي از مايكو توكسين  هاي خاص نيز بطور مستقيم با آسيب رساندن 
به ديواره روده ميزان حساسيت جوجه نسبت به ابتال به اين بيماري 
را افزايش مي دهند . دان آلوده به قارچ حتي اگر واجد مايكوتوكسين 
بنابراين  از دان سالم است  تغذيه اي بسيار ضعيف تر  از نظر  نباشد 
اطمينان از مديريت مناسب در سيستم تهيه و توزيع دان و رعايت 

تهيه  زمان  از  مراحل  اين  در  بهداشت 
مواد اوليه تا طي مراحل ساخت و توزيع 
مي تواند براي كنترل اين بيماري مؤثر 

باشد . 
و  وحشي  پرندگان  و  جوندگان 
نقش  بيماري ها  از  بسياري  در  كرم ها 
بنابراين بطور مستقيم و  ناقل را دارند 
يا غيرمستقيم از طريق ايجاد استرس 
ساير  با  جوجه ها  مواجهه  از  ناشي 
بيماري ها از عوامل مستعد كننده آنتريت 
نكروتيك محسوب مي شوند . بنابراين 
كنترل انگلي و رعايت اصول بهداشت و 
قرنطينه مي تواند نقش مهمي در كنترل 

آنتريت نكروتيك داشته باشد .
آسيب هاي روده اي ناشي از بيماري 
راحتي موجب  به  كوكسيديوز مي تواند 
كلستريديوم  بيماريي زاي  و  تكثير 
نكروتيك  آنتريت  بروز  و  پرفرژنس 

شود . بنابراين بايد از ايجاد ايمني مناسب در گله درمقابل كوكسيديوز 
اطمينان كامل حاصل نمائيم . به ياد داشته  باشيد تقريباً تمام مزارع 
پرورش طيور برنامه كنترل كوكسيدوز دارند اما تنها بخشي از اين 
واحدها برنامه اي مؤثر و مطابق با نيازهاي سالن در منطقه را براي 

كنترل بيماري طراحي و اجرا مي كنند .

يكي ديگر از راهكارهاي مديريتي در كنترل آنتريت نكروتيك جمع آوري سريع 
و دفع بهداشتي تلفات مي باشد . اگرتلفات به سرعت و بطور كامل جمع آوري نشوند 
، ساير پرندگان شروع به نوك زدن به آنها مي كنند )كاني باليسم( و از اين طريق 
مقادير زيادي از باكتري هاي مولد آنتريت نكروتيك را وارد دستگاه گوارش خود 

مي كنند كه منجر به بروز بيماري در آنها مي شود .
در هر حال بيماري آنتريت نكروتيك با توجه به شيوع زياد آن در طيور گوشتي 
بايد همواره مدنظر مرغداران قرارگيرد . با توجه به آن كه پيشگيري و كنترل اين 
بيماري نياز به روش هاي اختصاصي ندارد اجراي مديريت و بهداشت مناسب در 
سالن هاي مرغداري بطور مؤثري مي تواند ضايعات ناشي از ابتال به اين بيماري را 

كاهش دهد.

ترجـمه، گــردآوري و تـــدوين
واحد علمي گروه توليدي بهپرور
دكتـر علــيرضا نـافه مــشكين

 REF:
Avian advice news letter vol . 9 no: 2 2007 Arkansas University
Arbor Acress bulletin – Entric health in broiler 2006
Ross tech 98/36 . Necrotic entrritis

اگروسید سوپرالیگو
 )اسیدی فایر محلول در آب آشامیدنی(

بیش از 70 درصد ماده مؤثره شامل 5 اسید آلی خوراکی به همراه مس و روی

ـ  افزایش کیفیت بستر
 ـ  تبهبود کیفیت پوسته تخم   
ـ  تعدیل  pH مجرای گوارش

 ـ کنترل سالمونال، ای کوالی و کمپیلوباکتر 
ـ  جلوگیری از تشکیل بیوفیلم و انسداد نیپل ها

ـ  کاهش FCR و افزایش میانگین وزن گیری روزانه
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كارخانه جوجه كشی بهپرور گيالن در زمينی به مساحت 20000 متر مربع واقع در لنگرود، جاده چمخاله، بعد از روستای تازه آباد چاف در سال 1383 شروع 
به احداث و در سال 1384 افتتاح گرديد. اين كارخانه از حيث ساختمان و تاسيسات در رديف كم نقص ترين كارخانه های جوجه كشی بوده و از نظر دستگاه 

های جوجه كشی مجهز به انكوباتورهای )ستر و هچر ( پترسايم مدل ويژن می باشد.

ـ کارخانه مجهز به 36 دستگاه ستر پترسایم مدل 576 به ظرفیت 57600 عدد تخم مرغ قابل جوجه کشی و دارای 20 دستگاه هچر 
192 با ظرفیت 19200 عدد تخم مرغ می باشد.

ـ ظرفیت کارخانه در سال در صورتیکه تمام روزهای تولید خواب داشته باشیم، دریافت بالغ بر سی وشش میلیون )36633600( عدد 
تخم مرغ قابل جوجه کشی بوده و در این حالت در صورت نرمال بودن وضعیت گله ها از نظر روند نطفه داری و بهداشتی قادر به تولید بالغ 

بر سی میلیون )30039552( قطعه جوجه یکروزه خواهیم بود.

همراه با ما
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چربی های فاسد در دان: 
وجود چربی های فاسد در غذای پرنده يكی از علل شايع دفع دان ميباشد خصوصا 
در نقاط گرمسير كه زمينه فساد چربی ها بيشتر مهياست. چربی های فاسد از طريق 

راديكالهای آزاد موجب التهاب پيش معده ، زخم های سنگدان و آنتريت می شوند. 

کیفیت آب:
 60% از بدن پرنده را آب تشكيل ميدهد . بنابراين مصرف مقادير مناسب آب برای 
حفظ تركيب بدنی در پرنده ضروری است. در بسياری از مزارع پرورشی اهميت الزم به 
كيفيت آب داده نمی شود و متعاقب مصرف آب بی كيفيت التهاب و تحريك در دستگاه 
گوارش رخ داده و سريعا منجر به دفع دان ميگردد. بنابر اين در زمان مشاهده دفع دان 
بررسی كيفی آب مصرفی ) ميكربی و شيميايی( و نيز كنترل بهداشت در خطوط انتقال 

آب و آبخوری ها ضروری است. 

بستر: 
بستر اولين چيزی است كه جوجه ها در بدو ورود به سالن و قبل از يافتن آب و دان 
ببلعند. بنابر اين اطمينان از كيفيت بستر ، تازگی آن و عاری بودن از مواد زائد ضروری است 
. اگر بستر با كيفيت برای گله در بدو ورود در دسترس نباشد حداقل در قسمتی از سالن كه 
جوجه در ابتدا تخليه ميگردد از بهترين كيفيت بستر استفاده كنيد. بلع بستر آلوده منجر به 
التهاب و تحريك دستگاه گوارش و جذب ضعيف مواد غذايی از ابتدای پرورش ميگردد. 

سایر موارد: 
تانن ها  موجود در غالف دانه های غالت ، آمين های بيوژنيك خصوصا در فصول گرم 
سال و سمومی مانند gizzerozine موجود در پودر ماهی از طريق آسيب به دستگاه 

گوارش می توانند زمينه ساز بروز دفع دان در پرنده باشند. 
مشخص كردن دليل يا داليل اختصاصی برای بروز دفع دان در گله مشكل به نظر 
ميرسد چرا كه عوامل متعددی را بايد در نظر گرفت و در بعضی موارد عوامل متفاوتی بطور 
همزمان در اين سندرم دخالت دارند. شناسايی علل دفع دان نيازمند بررسی كامل طيور 
مبتال از نظر حضور انگلهای گوارشی ، كشت ميكربی ، جداسازی ويروس ، آزمايشات بافت 
شناسی و سم شناسی و بررسی كيفی آب  و دان مصرفی است. اما آنچه كه واضح است 
نقش رعايت مسائل مديريتی در كنترل اين سندرم است. دفع دان مستقيما بر مهمترين 
فاكتورهای عملكردی گله های گوشتی يعنی ضريب تبديل و ميزان وزن گيری تاثير گذار 
است. وقتی دفع دان در سالن پرورش جوجه های گوشتی رويت ميگردد ، بازبينی نكات 
مديريتی اولين و موثرترين راهكار برای مهار و كنترل آن است با اين حال ممكن است به 
بررسی ساير عوامل احتمالی ذكر شده در اين مقاله برای شناسايی عامل بروز اين سندرم 

نيز نياز داشته باشيد.  

ترجمه و تلخيص: دكتر عليرضا نافه مشكين / واحد علمی گروه بهپرور
Ref: feed passage in broilers,American soybean association confere 
nce,G,D,Butcher,A,H,Nilipour,R,D,Miles

آکوابلند
ترکیبی از مهمترین پروبیوتیک ها،آنتی بادی های اختصاصی و آنزیم الکتاز

ـ  ترکیبی کامالً طبیعی بدون افزودنی های غذایی و دارویی
 ـ  کاهش میزان استفاده از آنتی بیوتیک ها   

ـ  تقویت سیستم ایمنی و کاهش تلفات
ـ  بهبود هضم غذا و در نتیجه افزایش وزن خالص

ـ   محافظت طیور در برابر ای کوالی، سالمونال، گامبورو و کلستریدیوم
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دستگاه گوارش كه موارد شيوع آن در سال های اخير زياد بوده آنتريت 
نكروتيك ناشی از كلستريديوم پرفرژنز می باشد. اين باكتری در محيط و 

نيز به عنوان يكی از باكتری های طبيعی دستگاه گوارش يافت می شود. 

از عواملی که موجب بروز آنتریت نکروتیک می شود 
بطور فهرست وار می توان موارد زیر را نام برد: 

ـ  آسیب به بافت روده متعاقب کوکسیدیوز
ـ  افزایش بی رویه تعداد باکتری در محیط زندگی پرنده به دلیل عدم 

رعایت بهداشت
ـ  تغییرات در  ph و ویسکوزیته خوراک

ـ  افزایش شدید انرژی جیره
ـ  اعمال محدودیت های غذایی

ـ  تراکم باال
ـ  مدیریت ضعیف بستر

ـ  تغییر فرم جیره خصوصا از مش به پلت در طول دوره رشد
ـ  استفاده از بعضی منابع پروتئین حیوانی

مایکوتوکسین ها: 
بیش از 200 نوع سم قارچی مرتبط با دان مصرفی طیور 

شناسایی شده است. شایع ترین آنها عبارتند از:

: A آکراتوکسین
كه موجب افزايش شكنندگی بافت روده و از بين رفتن قوام آن می شود. 

آفالتوکسین:
 كه موجب آسيب های كبدی ، انسداد مجرای صفراوی و كاهش ميزان 
صفرا در قسمت تحتانی دستگاه گوارش می شود كه منجر به كاهش شديد 

در جذب چربی ها می گردد. 
 : T-2

منجر به زخم در حفره دهانی، پيش معده  ، سنگدان و روده ها می شود. 
اين سم دارای خاصيت خورندگی باال بوده و منجر به سوختگی در سطوحی 

كه با آن در تماس باشد می گردد. 

روش های آلودگی با مايكوتوكسين ها عبارتند از استفاده از غالت آلوده 
به قارچ ، آلودگی در سيلوهای نگهداری دان و نيز آلودگی در وسايل حمل 
و جابجايی دان . بنابر اين استفاده از غالت با كيفيت و انبارش و نگهداری 
مناسب آنها در كنترل اين آلودگی ها بسيار حياتی است. همچنين استفاده از 
داروهای ضد قارچ در سيلوی غالت و يا در دان مصرفی ميتواند گزينه ای 
برای كنترل مايكوتوكسين ها باشد. به هر طريق در زمان بروز سندرم دفع 
دان همواره يكی از گزينه ها كنترل آلودگی دان با سموم قارچی می باشد. 
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