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طیورهاي درمان بیماريدر با سایر داروهاداروي تیامولین سازگاريو عملکرد مروري بر

POULTRY SCIENCE, 2009, 88 :2353 – 2359

: خالصه 

موتیلین می باشد که مصرف وهاي مشتق شده از پلورتیامولین با ملح هیدروژن فومارات یکی از آنتی بیوتیک
دارو در استفاده از این.پیرا در طیور گوشتی داردسامایکوپالسما و براکی ناشی از هاي بیماريی در درمان یباال

با جذب سریع و تجویز این دارو. ی نداشته استهیچ مقاومتی را بر علیه این ترکیب در پسال اخیر 30طول 
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سبب تولید یک محصول ،در گوشتباقیماندنعدم و ساعت 72ظرف از بدن متابولیسم کبدي و حذف شدن 
. شودکامال سالم  می

. باشدمیگذارهاي تخمگلهتولیديهاي تخم مرغبرايزمان پرهیز از مصرف فقدانمزیت بزرگ این دارو
بسیار )آنتاگونیسم(تتراسیکلین دیده شده است و تداخلمصرفهمزمان باتیامولین )سینرژیسم(افزایش تاثیر

سین و ، ناراینننسمومانندیونوفوره هاي آنتی کوکسیدیالبا حتی در حد مرگ در استفاده همزمان شدید 
کمزهاي ز مصرفی بوده و در دوابسته به داین ضدیت.استشدهمشاهدهزهاي درمانیدر دسالینومایسین

آل تیامولین در کبد، ساختار که در شرایط متابولیسم ایدهالبته اینطور به نظر می رسد. تداخلی دیده نشده است
تیامولین . مصرف باالي دارو اتفاق می افتداز ها بهم ریخته و در نتیجه بروز عالئم کلینیکی ناشی یونوفوره
نشان مایسین و سمدورامایسینابا مادورهمزمانمصرفدرقت رشد رافت مواُتري مانند مالیمتداخلهمچنین

اگر چه تیامولین اثرات کمی در بهبود عملکرد طیور . نداشته و سازگار استالزالوسید تداخلبا دهد، امامی
. باشدمینوان یک آنتی بیوتیک درمانیها به عسالم دارد، اما مهمترین فایده آن در مقابله با عفونت

ی ، طیورگوشتییتیامولین ، برتري ، درمان دارو: کلید واژه ها 

:مه مقد

موتیلین ] یاستوکس-مرکا پتو–) دي اتیل آمینواتیل-2([14–داکسی -14(تیامولین هیدروژن فومارات 
در درمان موثربه طورو ستاهامشتق شده از پلوروموتیلیننیمه سنتتیکآنتی بیوتیکیک) هیدروژن فومارات

هاي عفونتبهنسبت طیور مبتال، .گیردمورد استفاده قرار میپالسما مایکوناشی ازییهاي هواالتهاب کیسه
هاي باکتریایی  مثل اشرشیا کلی مختلف ویروسی مانند برونشیت عفونی و بیماري نیوکاسل، همچنین پاتوژن

این موضوع باعث کاهش رشد، اختالل در ضریب . کنندحساسیت بیشتري پیدا می) سپتی سمیعامل کلی(
.شودتبدیل غذایی و افزایش میزان واگیري و تلفات در گله می

: تیامولین ترکیبات تجاري

به هیدروژن فوماراتتیامولین. استدسترسزرد درمایل بهسفید گرنهدر کریستاله بتیامولین به شکل پو
در براي مصرف % 5/12تیامولین مایع کنار ماده حامل الکتوز و به صورتدر % 45آب پودر محلول در شکل 
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در اکثر کشورهاي ،درصد80و 10، 2آشامیدنی و نیز به فرم پریمیکس درمانی مخلوط در دان با غلظت آب
. دباشدر دسترس میدنیا

: آزمایشگاهرکوپالسما به تیامولین دمایهاي گونهبررسی حساسیت 

در Burchو Valks.استییمایکوپالسماهايعفونتدرمانبه منظورتیامولینربردهاي اساسیکایکی از 
گونه هاي مایکوپالسماي طیور نظیربر رويرا (MIC)حداقل غلظت ممانعت کنندگی دارومقادیر 2002سال 

1975-1989هاي در بین سالآیوواسما مایکوپالوآگریدیسسپتیکوم، سینوویه، ملهگالیمایکوپالسما
حداقل غلظت ممانعت دهد که نتایج نشان می.اندکردهو گزارش مقایسه) 2جدول(1990-2000و ) 1جدول(

سال از ابتداي تولید هیچگونه تغییر معنی داري نداشته 25در مدت بیش از هااین گونهکنندگی دارو در مقابل
.اندها حساسیت بیشتري داشتهدر مقابل تیامولین در مقایسه با سایر آنتی بیوتیکمایکوپالسماهااست و 

(MIC)حداقل غلظت ممانعت کنندگیدر مورد )Pridmore, 2008(،از اروپابر اساس آخرین اطالعات

است شدهنشان داده،سما سینوویهپالجدایه مایکو21جدایه مایکوپالسماگالی سپتیکوم و 32بر روي دارواین 
هاي مایکوپالسما جدایهتعدادي از تنهاو ها داردبیشترین اثر و فعالیت را بر علیه این جدایهتیامولین هنوز همکه 

نشان داده تکومایسین هم مقاومبه تایلوزین و لینکهبودندممقاوتیامولینبه داروي در هلندگالی سپتیکوم 
. می باالتر از تیامولین بوده استلینکومایسین در مورد مایکوپالسماها کMICته الب،)4و 3هايجدول(بودند 
لینکومایسین خیلی کمتر به تایلوزین وومولین والنی،تیامولینبهطور کلیویه بومایکوپالسما سینهايجدایه

و Devriseتوسط)الهاورنیتوباکتریوم راینوتراکئی(ORTاثر بسیار مناسب تیامولین بر . اندبودهحساس 
در هر میلی لیتر میکرو گرم 012/0-25/0آن بین MICشده است که گزارش 2001در سال همکاران

Brachyspiraشاملاسپیراهااثر تیامولین بر براکی. عنوان شده است pilosicoliوBrachyspira

intermediaاستاي در مرغان تخمگذار و مادر حایز اهمیت رودهوز بسیار قوي بوده و در درمان  اسپیروکت .
، مله ، سینوویهسپتیکوممایکوپالسما گالی(بر مایکوپالسماهاتیامولین  بسیار مناسبخالصه تاثیربه طور

و )اینترمدیا، اینوسینس وپیلوسیکولی،هایودیزینتریااسپیرابراکی(براکی اسپیراها، )آگریدیس و آیووا
امانشان داده شده است،) هاآرکانوباکتريو سویه هاي، کلستریدیال کوکوساستافیلو(مثبتهاي گرم باکتري

، ، کلبسیال، هموفیلوسباکتروئیدس(داشته استمنفیهاي گرم تاثیر به مراتب کمتري بر روي باکتري
.)1990همکاران وMesseier،1978و همکاران Werner() ، کمپلی باکتر و پاستورالباکتروفوز
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:1جدول شماره 

:2جدول شماره 

:3جدول شماره 

:4جدول شماره 
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: عمل تیامولین مکانیسم

Poulsenبه شدن تیامولین با باندبیان داشتند که 2001همکاران در سال وRNAی بر انتقال مریبوزوهاي
CCAمناسبگیري جایتولید پروتئین با ممانعت از در نتیجه منجر به عدموگذارد یل در ریبوزوم اثر میدپپت

.شدخواهد tRNAانتهاي در

: مقاومت میکروبی به تیامولین 

سال اخیر 25، طی ارائه شده2002که در سال Valksو Burchسط مطالعات صورت گرفته توبر اساس 
البته این مطلب توسط سایر . نسبت به تیامولین گزارش نشده استکوممایکوپالسما گالی سپتیهیچ مقاومتی در 

. تائید شده استونیز گزارش) 1993در Burchو Stipkovits، 1975درو همکارانDrews(دانشمندان 
ت که این جدایه ها داراي پالسما آیووا در برخی جدایه هاي خود داراي مقاومت به تیامولین بوده اسمایکو

.)2002و همکاران Gautier-bouchardon(محصوالت ماکرولیدي بوده اندسایر کامل به اومتیمق

Boslingبا تیامولین و در رابطهمطالعاتشانبا توجه به 2003در سالهمکارانوE.Coliنشان دادند،مقاوم
مرکز آنزیم اختالل در عث باو دهدهدف قرار میرا باکتریایی ریبوزوم ازS50تحت واحدتیامولینکه

به دارو مقاوم ياکه تا اندازهE.Coliبرخی از سویه هاي تغییر ژنتیکی داده شده در.شودمیپپتیدیل ترانسفراز 
. باشد میپپتیدي عامل ناحیه انتقال ایجاد شکاف دربه علت تغییر در سایت اتصالی یااین مقاومتبودند

: هاي بدنو بافتخون ترکیبات تیامولین در

افزایش به سرعت غلظت سرمی تیامولین ،میلی گرم  بر کیلوگرم وزن زنده50و25ز بعد از مصرف تیامولین با د
بطورز تکرار د. رسیده استدر ماکیانمیکروگرم در هرمیلی لیتر 6/3و 7/1بهساعت 2پس از تقریبا یافته و 
Schutzو Laber(ساعت یکبار قابل تکرار می باشد24یا 12ز ورودي دارد و هر به دبستگی مستقیم 

1997(.

125-250ز بر روي ماکیان با دکه 1980در سالZivتوسط مطالعه صورت گرفته با میزان تیامولین در سرم
هر در میکروگرم 76/0–38/0، حدوداًصورت گرفته بودساعت48آب آشامیدنی براي میلی گرم در لیتر

از تیامولین به سرعت. داردمطلوبیهاي تنفسی وسیستمیک کاربردبیماريمصرف این دارو در. میلی لیتر است
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از داروخروج. شوداولیه در کبد متابولیزه میصورت و به شدهجذب ها جوجهي اروده-طریق مجراي معدي
و در مورد تخمروز متغیر خواهد بود 7-2از،داروفبه طور کامل بسته به میزان مصرف  و روزهاي مصربدن

11حاوي کربن که ی یداروکردن بررسی زمان حذف دارو با رادیولیبل. مرغ این زمان صفر گزارش شده است
باقیمانده ، مصرف داروقطعدر روز اول بعد از کهصورت گرفته است) Donghoue)2003توسط ، بود

بوده استدر حد تحملدر بافت هاداروباقیماندهدوم ولی بعد از روز ،دارویی بیشتر از حد تحمل بوده است
.)میکرو گرم در گرم3/0(

: در موجود زنده تیامولیناثرگذاري 

بررسی اثرات تیامولین بر بوقلمون و مرغ در و برايمیالدي1975در سال ،امولینتیمورد استفاده ازاولین 
BaughanوSchutz1975و Laber(می باشدیکم آلودگی تجربی این دوگونه به مایکوپالسما گالی سپت

در ،Stipkovitsتوسط و 1977در سال از این تحقیقات،اطالعات بدست آمدهالبته .)1978و همکاران 
. ید شدو تائمزرعه تکرار 

میلی گرم در لیتر 125و 250ز پیشنهادي تیامولین مصرفی در آب آشامیدنی  براي مرغ و بوقلمون به ترتیب د
میلی گرم 25ز  ي با دن را در درمان اسپروکتوز  روده اتیامولیبااليبررسی هاي اخیر قدرت .عنوان شده است

Brachyspiraciaاین دارو بر روي . دهدنشان میوزن زنده در مرغان تخمگذار و مادر بر کیلوگرم

intermedia and pillosicoliاندروز عنوان کرده5درمان مناسب را زمان برايموثر بوده و مدت
)Hampson2002وهمکاران،StephensوHampson2002( . 2006حتی در سال ،Burchان و همکار

میلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده 5/12ز با دpillosicoliBrachyspiraciaعلیه تیامولینکهکردندعنوان 
از قبیلهاي گرم  منفیباکتريباالي امروزه به علت حضور . روز اثربخشی داشته است3ظرف مدت ،بدن

ر می هاي تنفسی در کنار مایکوپالسماها به نظماريو اورنیتوباکتر در ایجاد بیسیدامولتیپاستورال،اشرشیاکولی
تراسیکلین و داکسی سیکلین کلرتاستفاده از، و تکمیل درمانرسد که براي اثر بخشی  بهتر داروي تیامولین 

. )Burch1993و Stipkovits(توجیه پذیر خواهد بودموثر و تیامولین همراه با



7صفحه

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

: طیور اثرات تیامولین بر عملکرد

در شرایط کامال ،ایش رشد و بهبود ضریب تبدیل در گروه تحت درمان با تیامولین نسبت به  گروه کنترلافز
Klevenدر تحقیق صورت گرفته توسط .میالدي گزارش شده است1998ر سال دJordanتوسط ،یکسان

افزایشم در کاهش تولید تخم مرغ و کبیان شده است که مایکوپالسما گالی سپتی، 1990در سالو همکاران
- 10مرگ و میر ماکیان جوان میزانرشد و، کاهشو کاهش  وزن گیريدرصد10-20به میزانتلفات جنینی

روشهاي درمانی استفاده از. دخالت دارددرصد10-20به میزانضریب تبدیل غذائیدر تغییراتو درصد 5
و به)1993و همکارانStipkovits(درمانی اقتصادي و به صرفه است تددرمان با تیامولین یک ممانندمطمئن

بیماري و کاهش اثرات نامطلوب کنترلبه منظورآن در مولدین گوشتی بسیار مطلوباثیرتخصوص
ز دمیالدي عنوان کرد که1980در سال Horrox.عنوان شدپیش از این که ،ییمایکوپالسماهاي گیريدر

30تیامولین به میزانمصرف. استداشتهی نیسوبوقلمون اثرآوريبر روي جوجه در،بر لیتریلی گرمم250
ی تاثیر بسیار مناسب،میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن کلر تتراسیکلین90همراه بای گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیل

در استفاده همزمان این وه بر این هیچ اثر نامطلوبیعال.در کنترل بیماري در گله هاي درگیر بیماري داشته است
میلی گرم برکیلوگرم وزن زنده در دان مصرفی 60ضدکوکسیدیوز سالینومایسین به میزان دارويترکیبات با

بازماننامطلوبی در درمان همهمچنین هیچ تداخل اثر.)2008و 2007و همکاران Islam(دیده نشده بود
در استفاده ین تیامولین با سالینومایسینهیچ تداخلی بطی مطالعه دیگري ونشده استز گزارشنیایسین سمدورام

و Afrin()2008و 2007و همکاران Islam(نگردیدمشاهدهین دو در کنار کلرتتراسیکلین اهمزمان
.)2008همکاران 

: حیوانات مزرعهتداخل تیامولین با سایر داروها در 

در StipkovitsوBurchتوسط صورت گرفته يتیامولین با تتراسایکلین ها در بررسی هايسازگاري باال
لین و ی بین تیامویاي که در تداخل داروکشندهترین عالیم کلینیکی ومهم. میالدي بیان شده است1994سال 

یونوفوره سیدیوزهاي کوکتداخالت ایجاد شده بین تیامولین و ضدبود مربوط بهها گزارش شدهسایر داده
. شده استگزارشدهه اخیر 2و بوقلمون ها طی که در مرغ) 2000در سالو همکارانNoa(دباشمی
به میزان ود نباششدیدي میل اثرکه داراي تداخهستندی یداروهامهمترینناراسین ازوسالینومایسین ،سیننمون
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ین علت اکنون بوده وتا1985سال مربوط بهگزارشات حاصله .شده استي در مادورامایسین گزارش کمتر
با حضور هاحذف موننسین در بدن مرغومتابولیسمکه ولی عنوان شده استکامال واضح نیست،تداخالت 

مانندعالیم مسمومیتو نهایتاًتیامولینزباالتر موننسین سبب افزایش دمقادیرویابدکاهش می تیامولین
،  1981وهمکارانHanrahan(، کاهش اشتها و عالئم عصبی را سبب می شود ، اختالالت حرکتیآتاکسی
Frigg 1983و همکاران ،Weisman 1983و همکاران،Umemura 1985و همکاران ،Van Vleet

.)2001و همکاران Croubelsو2000ران و همکاSzucs، 1989و همکاران Laczay،   1987و همکاران 

مایسین با ه شده هنگامی که موننسین ، ناراسین ، سالینومایسین و حتی الزالوسید و مادوراعالئم بالینی مشاهد
ها عبارتند ازیوناین(یونی می باشدهايدر نقل و انتقالو اختاللشامل اشکالدنتیامولین  مصرف می شو

. افتداتفاق مین سلولی و داخلی سلولی که در فضاي بی) ، آهن و روي، مس، منگنز، پتاسیم، سدیمکلسیم
ز دالدي حکایت از آن دارد که مصرفمی1991و همکاران درسال Sakarسط وصورت گرفته تيهابررسی

هاي آسیبدر بروزدر خونیمی کاتابولیسمی ها با افزایش سطوح آنزبسیار باالي داروي تیامولین در خوك
صورت گرفته نیزمیالدي1993سال و همکاران درMadejبررسی فوق توسط . نقش استي داراي اماهیچه

تیامولین الزالوسید و مادورامایسین با ،ناراسین،موننسین،سالینومایسینهمزمانکه مصرف مطالعه این در. است
، مشخص شده است که درجاتی از میوپاتی و شده بودبررسی ندهمیلی گرم بر کیلوگرم وزن ز20ز دبا 
تري ها ودر عملکرد میتوکندريعالئم درون سلولی با اختالل. دهدردیومیوپاتی و آسیب عضالنی رخ میکا

برايزه به دتداخالت  وابست. همراه بوده استس و نکروز سلولهاي عضالنی نژنرساادم و دبا ظهور ها فسفات
همانند یونوفوره ها و به خصوص شبیه به يرتبیوتیکی پلی امصرف داروهاي آنتیبا همراهوي تیامولیندار

دهدنشان می1995تا 1979ر سالهاي دهابررسی ها در مرغ. باشدسالینومایسین سمدورامایسین و موننسین می
همزمان مصرف بام خوراك مصرفی و کیلوگرگرم در هرمیلی30تا 20زهاي که مصرف داروي تیامولین با د

و درگیري گله با تداخلی دیده نشده گونههیچ،میلی گرم در هر کیلوگرم دان60به میزانسالینومایسین
و Weisman، 1979و همکاران Meingassner(مایکوپالسما گالی سپتیکم به خوبی کنترل شده است

.)1995و همکاران Lehelو1992و همکاران Laczay1995 ،Stipkovits، 1980همکاران 

جیره از تبعات مضر و پیش بینی نشده تداخالت داروئی اکسیدان در حضور آنتی الزم به ذکر است که
به ویژه يبا سایر داروهاي یونوفوره پلی اترکهیدر تداخالت،ه بر موارد بیان شدعالو. جلوگیري می کند

سبب ها دنامیوسولفمصرف همزمان با ، )1983و همکاران Frigg(تمشخص شده اسوجود دارد،موننسین
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که مشخص شده استفتههاي صورت گرالبته در برررسی. خواهد شدآنءت و اثرات سوافزایش این تداخال
لیدن نیز چنین فورازون وی، اولئومایس، اریترومایسین)Broz1983و Frigg(ل مفنیکاکلرهايآنتی بیوتیک

.)Martinez-larranaga1990 ،1999وAnadon(را دارندتأثیري

بر روي سیتوکروم میکروزومال ،موننسینیلباز قداروهاي یونوفوره باهمراهماکرولیدهاتیامولین و سایر اثرات
p450 سیستمدر سلولهاي کبدي و اختالل در عملکرد آنزیمیp450اسیون و این سیستم در اکسید(است

مشخص شده است که فرایندهاي هادر بررسی. )رکیبا ت داراي نقش حیاتی می باشدمتابولیسم بسیاري از ت
N دمتیالسیون و هیدروکسیالسیون در سیستمP450موننسین  خود به وشودبه شدت توسط تیامولین متاثر می

که الزالوسید در نقش یک شده است گزارشمیالدي 1984سال در. ندارداثر سوئی P450م ی بر سیستیتنها
و Comben 1984( .Sakar(استدر مصرف همزمان با تیامولین نداشتهاثر تداخلی و سوئی هیچونوفورهی

,ASTمیزان طبیعی 1992همکاران در سال  CK راو الزالوسیدیامولین درمان شده با تدرسرم خون مرغان را
گرم دان با میلی گرم برکیلو125زدر دالزالوسیدتایید کردند که1988همکارانوLodge.کردنده مشاهد

یآزمایشگاهدر مطالعات . داردخوبی سازگاري) بوقلمون(گرم در لیتر آب مصرفی پرنده میلی 125تیامولین 
ز معمولمیلی گرم بر کیلوگرم دان که د30تا 20زهاي سمدورامایسین در دهمزمانمصرفدرصورت گرفته

گزارش شده استیتداخل، هیچگونهگرم در دانمیلی250با تیامولین به میزان باشدمصرف این دارو می
)Ricketts در استفادهرسی ها حکایت از آن داشت که میالدي بر2002اگر چه درسال . )1992و همکاران

درگله ،ز درمانرو3براي ،میلی گرم در لیتر250میلی گرم در دان با تیامولین 25ز همزمان سمدورامایسین با د
.)SCAN 2002مقاله (دشده یاندکی کاهش اشتها، بی حالی و افسردگی د

. ده است شبا سایر داروها ذکر ین تیامولاثرات تداخلی 5در جدول شماره 

:5جدول شماره 
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: جمع بندي 

و رایاسپهمان طور که می دانید تیامولین به عنوان یکی از بهترین داروها در درمان مایکوپالسما و براکی
ريکاهش بارو،کاهش هچ،بیماري کمپلکس تنفسی،سینوویت عفونی،سینوزیت(هاهاي ناشی از آنبیماري

)هااسپیراي براکیاکاهش تولید ناشی از اسپیروکتوز رودهکاهش رشد و،اسهال خونی،ناشی از مایکوپالسما ها
هاي ذکر شده مشاهده سال اخیر هیچ  مقاومتی نسبت به این دارو در درمان باکتري25اهمیت بوده و طی حایز

، اکولییاشرش(هاي ثانویه گرم منفی  در درگیريهاي حضور باکترياز طرفی امروزه به علت . نشده است
داروهاي همزمانمصرف،همزمان شدهي نامبردههابیماريدرمان باکه ) و کلبیسال، پاستورالاورنیتوباکتر

هت تکمیل درمان و نیز افزایش اثربخشی داروي به جدر کنار تیامولینکلرتتراسیکلین و داکسی سیکیلن
با همزمانمصرفازممکن تیامولین  با داروهاي یونوفوره تا حد در مورد مصرف. تیامولین توصیه می شود

در مورد الزالوسید و سمدورامایسین هیچ تداخل داروئی اماخودداري گردداسین و سالینومایسین موننسین ، نار
. نشده استذکر 

:ه فارسیبرگردان ب

دکتر مهدي هدایتی

هاي طیور دانشگاه تهرانبورد تخصصی بهداشت و بیماري
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