
1صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

کنترل بیماري کوکسیدیوز در طیورچهل سال استفاده از موننسین در

:خالصه

مورد استفاده قرار یبه خوبهاآمپرولیوم سالبه دلیل اینکه در آن زمان، ومعرفی شدبه بازار داروي موننسین 1971در سال 

بسیاري از طیور گوشتی با این دارو مورد درمان قرار آنکهبعد از .آمدمینما براي این دارو چندان خوب به نظر ندوره بود،گرفت

، براي کنترل کوکسیدیوز در سایر ماکیانعالوه بر موننسین .استفاده از این دارو همچنان ادامه دارد،تا به امروز،گرفتند

ي ها، کارایی، استفادهکشف، نحوه عملچگونگیدر این مقاله به.گیردمیقرار مورد استفاده نیز پرندگان، گوسفند و گاو 

.خواهیم پرداخت،میزباندر بدنایمنیایجادوبقایاي بافتی،تجاري، مقاومت دارویی، سمیت، فارماکولوژي
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:مقدمه

.طیور و سایر حیوانات مزرعه بوده استعدم تولید بهینه، کوکسیدیوز عامل اصلی عملکرد ضعیف و طوالنیبراي سالیان 

پرورش طیور تمامی مراکزکه در شودمیایجاد آیمریااز جنس )تک یاخته(پروتوزایبیماري کوکسیدیوز به وسیله انگل

جنسیواسپرویله و تشکیل مرحله غیر جنسیاُاُسیستسیکل زندگی انگل مستقیم بوده و شامل بلع .را یافتنتوان آمی

).1شکل(باشدمیدر حدود یک هفته بعد اُاُسیستدر میزبان و تشکیل )شیزوگونی و گامتوگونی(

استاگر چه انجام این امور مهم . باشدمیي اولیه براي کنترل کوکسیدیوز در مزرعه شامل بهبود مدیریت و بهداشت هاتوصیه

لذا ،شوندمیبیماري بروزانگل سبب اُاُسیستجایی همهوجود ولی پرورش متراکم طیور، حضور طیور بر روي مدفوع خود و 

.تالش براي ریشه کن کردن بیماري امري غیر عملی است

شرح داده شد و بیان شد که این ترکیب طیف ضد )ین معروف شدبه موننسهاکه بعد(ساختار موننسیک اسید1967در سال 

موننسین محصول جانبی . جدید با مکانیسم عمل مشابه شدبه کشف داروهاي این یافته منجر. کوکسیدیوزي وسیعی دارد

ي پلی اتري هاو یا یونوفورههاو متعلق به خانواده دارویی آنتی بیوتیکبودهStreptomyces Cinnamonensisتخمیر 

نیز داراي خواص ضد ) سپیرامایسینآ، لینکومایسین و هابه عنوان مثال تتراسیکلین(هااگر چه برخی از آنتی بیوتیک.است

در درمان بیماري کوکسیدیوز مورد اختصاصی طور بیونوفوره اي بود که دارويموننسین اولینولیباشندمیکوکسیدیوزي 

.گرفتاستفاده قرار 

به واسطه طیف عمل خود بر روي شود، موننسین مییی که براي بهبود رشد در جیره طیور استفاده هابرخالف آنتی بیوتیک

آن استفاده ازي گوناگونی وجود دارد ولی هاي موننسین نظرهادر مورد کاربرد.داردمنحصر به فردياثر،یمریاییآي هاانگل

امروزه داروهاي جدید تري براي کنترل کوکسیدیوز ابداع شده علیرغم اینکه.گان استهمبراي کنترل کوکسیدیوز مورد توافق 

دالیل .براي کنترل کوکسیدیوز استفاده شده استو سایر داروهاي یونوفوره از موننسین سال اخیر عمدتا40ًاست ولی در طی 

ثانیا اگر .گیردمیاول این که گسترش مقاومت به آن بسیار کند صورت . دهندمیرا توضیح مختلفی مصرف ادامه دار موننسین

دهد تا ایمنی طبیعی نسبت به عفونت میاجازه آورد ولی میچه موننسین از بروز عالئم بالینی کوکسیدیوز ممانعت به عمل 

.ایجاد شودبدن پرنده در آیمریا

:هانو خواص انتقال دهندگی یوساختار

سیکلیک اتر يهاگردد که از گروهمییی با خواص ضد باکتریایی اطالق هاي پلی اتري به مولکولهااصطالح آنتی بیوتیک

متیل، اتیل، کربوکسیل و يهااي است که در اطراف خود حاوي مولکولحلقه5یموننسین مولکول.اندتشکیل شدهفراوانی 
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.شده استنشان داده 2شمارهکه ساختار آن در شکلاست C36H62O11شیمیایی موننسینفرمول .باشدمیهیدروکسیل 

ي آلکیل در اطراف قرار هادهد که اتم اکسیژن در مرکز و گروهمیاي حلقهتشکیل تک ظرفیتیي هایونبرابرموننسین در 

باشند که حاوي میي کربوکسیلیک هاموننسین متعلق به  یونوفوره.شودمیدارو در غشاي سلولی يدارند و سبب حاللیت باال

با هاکاتیونموننسین در میان .ي مختلف دارندهاتمایل متفاوتی براي یونهایونوفوره.باشندمیزنجیره باز حاوي اکسیژن 

در میان . )بیشترین تمایل به سدیم سپس پتاسیم و در نهایت لیتیم(دهدمیباند و کمپلکس تشکیل تک ظرفیتیيهایون

.تمایل دارد)کلسیم(ي دو ظرفیتیهاني یونوفوره تنها الزالوسید به یوهادارو

:نحوه عمل

.که خالصه اي از آن در زیر آورده شده است.زیادي براي عمل ضد کوکسیدیوزي موننسین بیان شده استيهافرضیه

ATPرا مختل کرده و در نتیجه اکسیداسیون و هیدرولیز آیمریاموننسین انتقال پتاسیم به داخل میتوکندري -1

.شودمیدچار اختالل ) منبع انرژي در سلول(

).3شکل (شودمیداخل سلول و انهدام انگل وئله دار شدن اسپروزایت انگل درو واکتورمموننسین سبب-2

که وظیفه آن (Na-K-ATPaseنظریه دیگر این است که موننسین سبب افزایش ورود یون سدیم و تحریک پمپ-3

این روند انرژي خواه بوده و منجر به .شودمیرا سبب ) پمپ کردن یون اضافی سدیم به بیرون از اسپروزایت است

افزایش یون دهد ولی میسلول تا حدي در برابر افزایش سدیم از خود واکنش نشان .شودمیATPافزایش مصرف 

منجر بهنهایت سبب جذب آب به درون سلول انگل شده و در ،سدیم درون سلول انگل به علت خاصیت اسمزي

علت تفاوت اثر میان . غشاي خارجی اسپروزایت باشد،هاشود مکان اثر مرگبار یونوفورهمیتصور .شودمیآنترکیدن 

.باشدمی،همچون تفاوت در توزیع هیدروکربن،در ترکیب شیمیایی متفاوت غشاي آنان،سلول میزبان و انگل

میزبانبه داخل سلولهاپروزایتمکانیسم عمل دیگري که اخیرا بیان شده این است که موننسین از ورود اس-4

- جزء پروتئینی فلوتیلینبه نامغشاي خارجی اسپروزایت انگل حاوي مجموعه مواد لیپوپروتئینی. کندمیجلوگیري 

را به هم 1-موننسین ترکیب استقرار فلوتیلین. داردقراراین مجموعه تحت تاثیر ورود انگل به سلول میزبان . است،1

احتماال به دلیل مشابه موننسین عالوه .  نمایدمیجلوگیري میزبانورود انگل به داخل سلولازریزد و در نتیجهمی

.ي داخل سلولی نداردهاموننسین تاثیري بر روي ماکروگامت. نیز موثر استهاتبر روي مروزایهابر اسپروزایت
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.شده استنشان داده 2شمارهکه ساختار آن در شکلاست C36H62O11شیمیایی موننسینفرمول .باشدمیهیدروکسیل 

ي آلکیل در اطراف قرار هادهد که اتم اکسیژن در مرکز و گروهمیاي حلقهتشکیل تک ظرفیتیي هایونبرابرموننسین در 

باشند که حاوي میي کربوکسیلیک هاموننسین متعلق به  یونوفوره.شودمیدارو در غشاي سلولی يدارند و سبب حاللیت باال

با هاکاتیونموننسین در میان .ي مختلف دارندهاتمایل متفاوتی براي یونهایونوفوره.باشندمیزنجیره باز حاوي اکسیژن 
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.تمایل دارد)کلسیم(ي دو ظرفیتیهاني یونوفوره تنها الزالوسید به یوهادارو
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:کارایی

.باشدمیدر طیور موثر آیمریاي هاموننسین در دان بر روي تمامی گونهmg/kg121در یک مطالعه نشان داده شده است که 

.مورد ارزیابی قرار گرفتاُاُسیستاي و تولید رودهي مختلفی شامل تلفات، وزن گیري، ضایعات هاجنبهمطالعه در این 

سویا و ي بر پایه ذرتهاسویا کمتر از جیرهو ي بر پایه گندمهاهمچنین نشان داده شده است که تاثیر موننسین در جیره

ساعت 24تنهاتاثیر بهتري از استفاده از دارو،ساعت قبل از عفونت48در مطالعات دیده شده است که استفاده از دارو .است

تاثیر .دبه زمان نیاز دار،ونه استنباط کرده اند که این دارو براي رسیدن به غلظت بهینه در رودهقبل از عفونت دارد و این گ

این دارو به گونه اي است که در آزمایشات گوناگون از این دارو به عنوان استاندارد براي مقایسه اثر ضد کوکسیدیوزي با سایر 

.شودمیي جدید استفاده هادارو

:ي تجاري موننسینهاکاربرد

ز توصیه شده موننسین براي پیشگیري از کوکسیدیوز در طیور گوشتیدر ایاالت متحده د،mg/kg99-121موننسین .است

در سنتزي يهمراه با یک دارو ضد کوکسیدیوزو یا ؛پیشگیري کننده کوکسیدیوز در برنامه سادهيتواند به عنوان تنها دارومی

یی که در جیره آغازین هاو ضریب تبدیل غذایی در جوجهدر یک مطالعه وزن بدن.ستفاده قرار گیردمورد ا؛برنامه شاتل

را در هر دو جیره استفاده هاکردند، مشابه پرندگانی بود که یونوفورهمینیکاربازین و در جیره رشد یونوفوره را دریافت 

عمده کاربرد موننسین در برنامه ضد نشان داد که،انجام شد2000-2009ي هاسالطییک بررسی که .کردندمی

mg/kg121زمشابه نیز بیان شده که افراد کمی از داتمطالعدر .استبوده،در جیره میان دانوکوکسیدیوزي شاتل 

ز استفاده کرده اند و عمده موارد از دmg/kg110 همچنین در این مطالعه نشان داده شده است که .کنندمیاستفاده

.باشدمیو کمترین میزان استفاده از دارو در فصل تابستان و پاییز بیشترین استفاده از موننسین در فصل زمستان و بهار بوده

اهش وزن و سبب کدادهعلت عمده این انتخاب بدین علت است که موننسین دریافت غذا را در طی فصول گرم سال کاهش 

).3شکل (شودمیگیري 

پایانی از یک دارو ضد دان آغازین، میانی و رددراوم%84رددر یک بررسی در اتحادیه اروپا دیده شده است که

ي ضد هاي گرم سال از سایر داروهادر ماه،توان به عنوان یک برنامه چرخشیمی.اندکووکسیدیوزي استفاده کرده

هفته توصیه 16در ایاالت متحده موننسین براي استفاده در طیور تخم گذار و یا طیور باالي .کوکسیدیوزي استفاده کرد

سبب کاهش باروري شده ولی تاثیري بر روي تولید تخم، وزن تخم مرغ و توانایی ،mg/kg100زموننسین در د.شودمین

.نداردجوجه در آوري
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:ایمنی

اغلب .شودمیبا همان عامل سبب ایجاد ایمنی در بدن پرنده و مقاومت در برابر عفونت مجدد آیمریامواجهه با عفونت ناشی از 

در بدن دنتوانمیو در نتیجه نموده از بروز بخشی از عفونت جلوگیري تنها تا هستندموننسین قادر از قبیل داروهاي یونوفوره

.میزبان ایمنی ایجاد نماید

:موننسینایجاد مقاومت نسبت به

ي هاهنوز هم بسیاري از سویه،استفاده از موننسینمتوالیپاساژ16پس از هکتساهدیده شد،ي معمول درمانیهازدر د

سبب ایجاد همدرمانیز دي باالتر از هازاین در حالی است که استفاده از دارو در د.نسبت به دارو حساس بوده اندآیمریا

به طور کلی پذیرفته شده که .دیده نشده است،بار پاساژ هم35نسبت به موننسین حتی پس از مقاومتو مقاومت نشده 

،سال40با گذشت بیش از و به همین دلیل است که امروزه دهدمیبسیار کند رخ ،به موننسین در مزرعههاآیمریامقاومت 

به طور هامکانیسم عمل موننسین علیه اسپروزایتکه از آنجایی.استیداروي ضد کوکسیدیوزي رایجهمچنان موننسین 

.دهدمیمقاومت نسبت به آن به کندي رخ ،باشدمیشامل انتقال یون سدیم ،بر اساس خواص بیوشیمیایی،عمومی

مطالعات .مشابه اي دارندرسد مکانیسم مقاومتمیبه نظر ،هاهمچون یونوفوره،داروهایی که مکانیسم عمل مشابه دارند

این در حالی است که مقاومت متقاطعی میان .اندکردهذکر ،راهااطع میان موننسین و سایر یونوفورهقاومت متقممتعددي 

.دیده نشده است،موننسین و داروهاي شیمیایی سنتزي

:ترکیب داروها

سمیداراي اثرات سینرژیبا کلوپیدول، الزوالسید و نیکاربازیني موننسینهاترکیبدر مقاالت علمی اثبات شده که اگر چه 

در موننسین استفاده از .باشدمیمعمول ن،ولی در شرایط مزرعه ترکیب داروهاي ضد کوکسیدیوزي یونوفوره با هم،هستند

تاثیر موننسین بر روي .کندمین، ایجادآمینه گوگردييهابه سدیم و اسید، تغییري در میزان نیازمرغ گوشتیمزارع پرورش

شود این تاثیر به واسطه کاهش میالبته بیان است،ي بر پایه گندمهاي بر پایه ذرت بهتر از جیرههادر جیره،آیمریا

و میزان کمتر نیاسین و Eو ویتامین Aباالتر ویتامین میزانبه واسطه ،تنال در جیره بر پایه ذرتآیمریازایی بیماري

.ریبوفالوین در ذرت نسبت به گندم است
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:فارماکولوژي و سمیت دارو

بر روي طیور موننسیناثرات منفی مسمومیت.اي صورت گرفته استتردهسگدر مورد میزان سمیت داروي موننسین مطالعات 

در صورتی که مصرف موننسین . استکمتر مجاز دارو ز برابر د3که این میزان از شودمیآغاز ،mg/kg300ز ددر،گوشتی

ز نامناسب و یا مخلوط الًومعممسمومیت با موننسین.نخواهد داشتز توصیه شده باشد، تاثیرات منفیمطابق با دبا مصرف د

عدم وزن وموننسین شامل کاهش دریافت غذا، کاهش رشدباتظاهرات بالینی مسمومیت.دهدمیرخ کامل با دان،نشدن 

ضایعات پاتولوژي در این مسمومیت .باشدمیي ژولیده، بی اشتهایی، ضعف پا، فلجی و مرگهاکردگی، پرگیري مناسب، کز

تواند بسیار میشروع عالئم مسمومیت .باشدمی،نکروز عضالت اسکلتی و نارسایی احتقانی قلب، دژنراتیوشامل کاردیومیوپاتی 

مرگ طی چند روز ،در صورت عدم اصالح جیرهو دهند میرا از خود نشان گیو خمودیبی حالي مسمومهاپرنده.سریع باشد

ةبر اساس عقید.استو وابسته به بسیاري از عالئم دیگر نبوده)پاتوگنومیک(خیلی شاخصعالئم مسمومیت.شودمیحادث 

شود ولی این میي گرم سال هابسیاري از افرادي که در زمینه طیور فعالیت دارند، موننسین سبب کاهش وزن گیري در ماه

همچنین عقیده بر این است که این کاهش رشد در اولین هفته پس از قطع دارو به .موضوع از لحاظ علمی اثبات نشده است

مرزي آمینه گوگردي در هااسیدنازیممخصوصا زمانی کهده شده است که موننسیندر مطالعات دی.سیدحد طبیعی خواهد ر

تواند در متابولیسم مینشان داده شده است که تیامولین .شودمیسبب کاهش پر درآوري در طیور گوشتی باشند،لقادح

ابع استفاده از موننسین در بوقلمون اگر چه در برخی از من.موننسین تداخل ایجاد نماید و سبب مسمومیت و کاهش رشد شود

.شودمید و به فراوانی مصرف ندانمیرطخیبموننسین راmg/kg99-60منع شده است ولی در ایاالت متحده مصرف میزان 

.استشود حاوي موننسین میي ابتدایی و میانی که براي بوقلمون مصرف هاجیره% 97در ایاالت متحده 
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