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و نکات کاربردي در به کارگیري داروانروفلوکساسین 

:مقدمه 

به ” QUINONE“واژه . گیردمیقرار هاکه در گروه کینولونی استی بیوتیک سنتتیکتآنانروفلوکساسین 

خانواده آنتی بیوتیکی . اري گویند که آروماتیک بوده و خواص شیمیایی بسیار دارندساختارهاي حلقه د

اعضاي .دنباشمیبه واسطه اشتقاق خود از این هسته بدین نام معروف نیزها)Quinolone(هاکوئینولون

.اندکه کامال توسط دست بشر ساخته شدههستنداین خانواده جزء اولین داروهایی 
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بکار گرفته )از  طریق آشامیدنی(ي و عضالنی و خوراکی زیر جلدتزریقبه صورتنانروفلوکساسی

. شودمیتزریقی مصرف سفند و سگ و گربه در گووبوقلمون و مرغ مصرف خوراکی دارد،در گاو. شودمی

. شودمیو در خوك عضالنی هم مصرف در گاو زیر جلدي

باشدمیي گوارشی و تنفسیهاگیريبراي دریداروي مناسب.

میلی گرم بر وزن زنده مصرف 10میلی گرم بر وزن زنده و در مرغ و بو قلمون با دز 5تا 2ز در گاو با د

.شودمی

سیپروفلوکساسین در انسان.گیردمیي هدف قرار هاتدارو در دسترس باف% 75ي،ز تجویزبعد از اولین د

.گیردمیي هدف قرار هادر اختیار بافت% 65ي،تجویززدبعد از اولین

 شودمیدرصد دارو از طریق خوراکی جذب 80در پرندگان .

 می باشدعضله سینه طیور درخصوصبعضالتکلیه و ،در کبدتجمع انروفلوکساسین محل .

شودمیدفع هاکلیهاز طریق % 50است کهگوارشیي و رادرادستگاه ریق دارو از طتصفیه.

موثر استهوازي  و هوازي بی،یمنف، گرمزاي گرم مثبتبر اجرام بیماريانروفلوکساسین.

 مولکولDNAدرون باکتري جاي گیردصحیحصورتباید به طور خاصی پیچش نماید تا به هادر باکتري

DNA"به نام می آنزیو gyrase" به با اتصال انروفلوکساسین،نمایدمیاین فرایند چرخش را تسهیل

DNA"مهار آنزیم با دارو .می گرددمرگ سریع باکتريثباعورا مختل کردهDNAکارایی،این آنزیم

gyrase"مرگ،توقف عمل همانند سازيوDNAبه علت این که وو مرگ باکتري را سبب شده

"DNA gyrase" ي هافعالیت سلولهاو پستانداران با یکدیگر متفاوت هستند، کینولونهاباکتريدر

.ددهنمیاران را تحت تاثیر قرار نپستاند
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 در د ممنوع است ومصرف انسانی دارهاتولید آنکهيگذاردر مرغان تخمانروفلوکساسین مصرف

) 6(.روز قبل از کشتار است7حداقل زمان منع مصرف ي گوشتیهاهنیمچ

:موارد مصرف در طیور

، ، کوریزاي عفونیعفونت مزمن تنفسینظیرییاکتریاي بهاپیشگیري و کنترل بیماريدرانروفلوکساسین

.استموثر،و مایکوپالسماییکولی باسیلوزي ،هاي استافیلوکوکیعفونتوباي مرغانو

: میزان مصرف در طیور

مرگ .در اکثر مواقع مفید فایده است،روز5تا 3بدن به مدت زنده هر کیلو گرم وزن يازامیلی گرم به 10

برابر 5تا در مصرفودهدمیرخ ،فلوکساسیندر معرض انرور گرفتنقرادقیقه بعد از 30الی20هاباکتري

12(.عالیم مسمومیت دیده نشده است،شدهز توصیه د(

:مصرف موارد منع

تداخالت بروز موجب ،، کلرامفنیکل و آمینوگلیکوزیدهاها، تتراسیکلینيماکرولیدي هاداروبا تجویز همزمان

.شود میدارویی 

:ي زینتیهاکاربرد انروفلوکساسین در آکواریوم ماهی

آکواریومی وزینتیان ماهیي هابیماريدر درمان انروفلوکساین بر علیه آئروموناس سالمونیسیدا موثر بوده و 

.رودبه کار می

:زینتیيهایستفاده در اکواریوم ماهنحوه کاربرد انروفلوکساسین جهت ا

کرده و به صورت حمام طوالنی مدت به مدت میلی گرم در لیتر انروفلوکساسین را به آب اضافه2مقدار - 1

.روز تحت درمان قرار دهید5

روز در غذا 10انروفلوکساسین را به مدت هر کیلوگرم از وزن بدن ازيبه ازامیلی گرم10مقدار -2

)1(.رف نماییدمص
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:باقیمانده دارویی 

بقایاي وجودسبب،بیوتیکی و عدم رعایت زمان قطع مصرف داروي آنتیهاعدم مصرف صحیح دارو

در هاي داروییمسمومیت و بروز مقاومت،آلرژيموجبشود که میمحصوالت تولیديدر بیوتیکآنتی

ت مرغ سبب کاهش میزان نشان داده است که سرخ کردن گوشهابررسی.شودمیمصرف کنندگان

شود ولی آب پز کردن تاثیري بر میزان انروفلوکساسین موجود در بقایاي میآنسولفانامیدهاي موجود در

)7(.بافتی ندارد

:مطالعات در بقایاي دارویی

موارد مثبت گزارش % 77دردر کشتارگاه بقایاي داروي انروفلوکساسین در گوشت سینه مرغ اندازه گیري

هاي خوراکی طیور به روشروي بقایاي  آنتی بیوتیکی در بافتبررسی اثر  کباب کردن)7(.ه استشد

FTP، 3در برابر ندارد و هااثري بر انروفلوکساسین موجود در بافت،هاي معمول پخت وپزروشنشان داد

)2.(ه استبه خوبی مقاوم بود،درجه100ساعت حرارت 

میلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده و 5فلوکساسین برابر با داروي انروED50در منابع دارویی ذکر شده است که 

ED90 هم چنین. باشدمیمیلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده 10دارو برابر باMIC دارو براي

میلی گرم 20باالي هايزالبته در گربه د. استمیلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده 5ي حساس هامارگانیزمیکرو

میلی گرم بر کیلوگرم وزن 100ز باالي شود و در اسب دمیسبب دژنرسانس کلیوي ،یلوگرم وزن زندهبر ک

.شودمیي مخاطی در دهان هامسبب زخ،زنده

)veterinary drugs,Saunders, secondedition,2007(

برابر غلظت توصیه شده  60و30و 20و 10و 5فلوکساسین به ترتیب با زهاي باال داروي انرودر طیور د

اثرات آسیب (منجر به  ایجاد جراحاتی در مفصل تیبیا و داراي اثرات  آرتروپاتیمصرف شده است که 

در عضله سینه از نواحی دیگر به مراتب ) مانده داروباقی(بوده است، ضمن اینکه میزان حضور دارو ) مفصلی

)7.(باالتر  بوده است
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: داروییمقاومت

ي هاجوجهاز الشه و گوشت جدا شدهي اشرشیا کولیهانمونهدر هامقاومت باال به فلورکوئینولونوجود

هابررسی. شودمینیزانسانازي جدا شدههاباکتريسبب افزایش مقاومت به این دسته دارویی در ،گوشتی

ایجاد مقاومت ،ها در انسانرکوئینولونکه از دالیل ایجاد مقاومت دارویی نسبت به فلواستحاکی از آن 

ها در طیور هر چه بیشتر ونفلورکوئینولصحیح و به موقع ،ضرورت مصرف درستلذا.دارویی در طیور است

)12(.گرددمیآشکار

،هاي استان قزوینمرغداريدرصورت گرفته با جداسازي اشرشیا کولی از الشه مرغان اتدر تحقیق

سیلین و مپیآدر حالیکه به ،بودندممقاو% 40به میزانانروفلوکساسین به نسبتجدا شده،يهاهنمون

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

: گستره مصرف

ساعت بعد از 24سالمونال تایفی موریوم در نقش موثري در نابودي باکتري انروفلوکساسین مصرف داروي 

به عنوان یک داروي لذا. کاهش فعالیت باکتري و دفع باکتري را سبب شده استوتجویز داشته است

)10(.تایفی موریوم مطرح استوانتریکابخصوصهاي حاصل از سالمونالهامناسب در کنترل بیماري

در 81تا 79سالهاي در جدا شده از مرغان تخمگذار باکتري هموفیلوس رويدر بررسی صورت گرفته بر

داراي حساسیت کامل هانمونهاز % 10است و بوده انروفلوکساسین نها بهآحساسیت دهنده نشان،ایران

) 5(.بودند

ي هاغمشهد بر روي تخم مرفردوسی در تحقیق صورت گرفته توسط دکتر هدایتی و همکاران در دانشگاه 

فلوکساسین مثبت سالمونال اینتریتیدیس که به انرونمونهمورد 5مشخص شد که،ان مشهدمصرفی شهرست

) 4(.میلی متر را تشکیل داده بودند18-15قطر متوسط اند در آزمایش آنتی بیوگرامحساس بوده
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کنترل این جهتانروفلوکساسین مصرف بعد ازي آلوده به مایکو پالسما گالی سپتیکوم هابررسی تیتر گله

)9(.شد% 14به% 29کاهش تیتر از نشان دهنده،هالهگاینبیماري در

:دهندمیرا تحت تاثیر قرار هایی که فعالیت کینولونهامهمترین فاکتور

توانند با گروه میهااین کاتیون). +Ca2و +Al3+ ،Mg3+ ،Fe2همچون (در محل اثر دارو هاحضور کاتیون- 1

اهمیت تاثیر ضعیف این خانواده در (.ند شده و اثر بخشی دارو را تا حدود زیادي کاهش دهندکربوکسیل با

).    ي سختهابآ

PH پایین در مکان اثر دارو رويMIC موثر بوده و در مواردي دیده شده که در صورت اسیدي بودن محل

.برابر افزایش داد64تا 4را باید MIC،اثر

:جمع بندي

ي هابه عنوان یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف نقش موثري در نابودي ارگانیزمانروفلوکساسین داروي 

مقاومت دارویی در طیور جلوگیري از بروزرسد یکی از مهم ترین موارد در میبه نظر .زاي طیور داردبیماري

دارو در کاهاياز طرفی کمک نمودن به مکانیزم جذب روده. ز مناسب دارو استبهره گیري از دي هازش د

ي روده هاهاز دیواردارودر جذبمی که ترکیب شدن دارو با سدیم نقش مهايمصرفی مهم است به گونه

10وزن  بوده و به صورت ن دارو بر حسب  ئز مطمد.تواند داشته باشدمیي سدیمی موجود در آن هاوکانال

ت نمودن زمان قطع مصرف دارو از طرفی رعای. شودیموزن زنده محاسبه به ازاي هر کیلوگرممیلی گرم 

.دارددر کاهش و عدم بقایاي دارویی در الشه طیور می نقش مه
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فرمول انرو فلوکساسین: 1تصویر

دکتر مهدي هدایتی :ورنده و مترجم آگرد 

دانشگاه تهراناز ي طیور هايبیمارمتخصص بهداشت و 

بخش علمی گروه دارویی کیمیافامعضو 

:منابع 
1387، اطالعات و کاربرد داروهاي آبزیان، عبدي کاظم-1

هاي خوراکی طیور بیوتیکی در بافتآنتییاي روي بقابررسی اثر پروسه  کباب کردن، جوادي افشین-امینسیدخطیبی-2

1387،، هفدهمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی،  مشهد مقدسFTPبه روش

،طرح تحقیقاتی دامپزشکی شهرستان قزوین، هاي گوشتیها بروي اشریشیا کلی جدا شده از مرغداريمقایسه اثر آنتی بیوتیک، موذن محمد-3

1388

ي سالمونال جداشده از ها، بررسی اثرات حسایت آنتی باکتریال سویه، کلیدري غالمعلی، جمشیدي عبداهللاهدایتی مهدي-4

1388، مجله دامپزشکی تبریز ، مرداد ماه ي مصرفی شهرستان مشهدهاتخم مرغ

پاراگالیناروم از ي هموفیلوسهاتشخیص و تست حساسیت آنتی بیوتیکی در جدایه،بنایی منصور وهمکارا ن، جداسازي-5

1385، 73، شماره ، مجله پژوهش و سازندگیمرغان تخمگذار مبتال

6- Emea , commited for medicinal veterinary product , 1998

7- H. GARCÍA OVANDO, M.V.; N. GORLA , Dr. Cs. Biol.; A.WEYERS, M.Sc.,; L.

UGNIA, M.V., A. MAGNOLI M.V. Simultaneous quantification of ciprofloxacin,
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2004

8- F. Humbert DVM , F. Lalande , G. Salvat DVM , and J. J. Carramiñana DVM
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