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مقدمه

تامیـن سـالمت دام، طیـور و زنبورعسـل نه تنهـا موجـب حفـظ ایـن سـرمایه ها می گـردد بلکه سـالمت 
عمومـی جامعـه را نیـز تضمیـن می نمایـد. بـا توجه به اهمیـت پـرورش دام، طیـور و زنبورعسـل در جوامع 
روسـتایی و عشـایری، اهتمـام در ارائـه خدمـات به موقـع جهـت درمـان و پیشـگیری از شـیوع بیماری ها در 

ایـن جانـداران ، می توانـد نقـش بسـزایی در تامیـن بهداشـت عمومـی و شـکوفایی اقتصـاد ایفا کند.
هـدف از شـاخه کاردانـش در نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه، تربیـت نیـروی انسـانی ماهری اسـت که 
مهـارت آن هـا دقیقـاً بـر تکالیـف و شایسـتگی های شـغلی بـازار کار منطبـق باشـد و اولیـن گام بـرای ارائه 
آموزش هـای مهارتـی مبتنـی بـر شـغل، شناسـایی و طبقه بندی مشـاغل بازار کار اسـت. پس از شناسـایی ، 
تجزیه وتحلیـل مشـاغل موجـود در بـازار کار صورت گرفتـه می گیرد و بر این اسـاس اسـتانداردهای آموزش 
شـغلی تهیـه و تنظیـم می شـود. بـرای انجـام تجزیه وتحلیـل ، ابتـدا کارشناسـان آمـوزش، متخصصیـن و 
شـاغالن فعـال در هـر بخـش در قالـب یک گـروه، وظایـف و تکالیف شـغلی را اسـتخراج می کنند و سـپس 

بـرای هـر وظیفـه چنـد کار و برای هـر کار نیـز مراحـل کاری تدویـن می نمایند.
اسـتاندارد شـغلی واکسیناسـیون، تزریقـات و کمک هـای اولیـه در مواقـع اضطـرار، توسـط کارگـروه 
تخصصـی دامپزشـکی شـاخه کاردانـش بـر اسـاس اسـتاندارد جهانـی ایسـکو 2008 و فراینـد برنامه ریـزی 
درسـی و آمـوزش فنـی و حرفـه ای در محیـط کار بـا توجـه بـه کلیـه حرفه هـا و مشـاغل مرتبـط و موجود 
در بـازار کار ازطریـق بابرگـزاری جلسـات متعـدد بـا فعـاالن این حوزه، تدوین شـده اسـت. هـدف از تدوین 
ایـن اسـتاندارد کسـب شایسـتگی ها و مهارت هـای مرتبـط با آن بـا توجه به عالقـه و امکان اجـرا در جامعه 

روسـتایی و عشـایری بوده اسـت.
 فراگیـر می توانـد بـا آمـوزش اسـتاندارد شـغلی واکسیناسـیون، تزریقـات و کمک هـای اولیـه در مواقـع 
اضطـرار مهارت هـای الزم در ایـن زمینـه را کسـب نمایـد و گواهـی شایسـتگی دریافـت کنـد تـا بـه حفـظ 
سـالمت و پیشـگیری از بیماری در دام های روسـتایی )شـامل دام سـبک، سـنگین و کوچک همچنین طیور 

گوشـتی، تخم گـذار و بومـی( یاری رسـاند. 
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تعریف واکسن
واکسـن کـه ریشـه در واژه فرانسـوی Vaccin دارد، یـک فـرآورده ی بیولوژیکـی اسـت کـه در برابـر یک 
بیمـاری میکروبـی مشـخص، ایمنـی فعاِل اکتسـابی تولیـد می کند. ایـن فـرآورده درواقع سوسپانسـیونی از 
میکروارگانیسـم های کشـته یـا ضعیـف شـده ویـروس، باکتری و یـا پروتئین هـای آنتی ژنیک به دسـت آمده 
از آن هـا اسـت کـه بـرای پیشـگیری یـا بهبـود بیماری هـای عفونـی تجویز می شـود. واکسـن معمـوالً برای 

پیشـگیری از بیماری هـا و ایجـاد ایمنـی در برابـر آن ها اسـتفاده می شـود.
واکسـن ها در بـدن ایمنـی فعـال )Active Immunity( در برابر عوامـل بیماری زا ایجاد می کننـد. درواقع آن ها 

بـا ایـن کار سیسـتم ایمنـی بـدن را تحریک می کنند تـا با عوامل بیمـاری زا مبارزه کنـد و آن هـا را از بین ببرد.
نـام  بـه  ایمنـی را تحریـک می کندسـلول های تولیدکننـده آنتی بـادی  زمانـی کـه واکسـن سیسـتم 
عوامـل  بـه  پاسـخ دهی  آمـاده  آنتی بـادی،  تولیـد  بـا  سـلول ها  ایـن  می شـوند.  فعـال   B لنفوسـیت های 

می شـوند. بـدن  وارد  مجـدداً  کـه  بیماری زایـی هسـتند 
هرچنـد واکسـن ها اغلـب به صـورت تزریقی هسـتند، امـا برخی از آن ها نیـز از طریق دهان یـا بینی مصرف 

می شـوندکه در ایـن صـورت واکسـن ها را از طریق سـطوح مخاطی بینـی و لوله گـوارش وارد بدن می کنند.

تاریخچه کشف واکسن ها
اولیـن واکسـن توسـط فیزیولوژیسـت انگلیسـی بـه نـام ادوارد جنـر Edward Jenner به جهـان معرفی 
شـد. جنـر در سـال 1796 از ویـروس آبلـه گاوی )Cowpox Virus( برای ایجاد ایمنی و محافظت انسـان در 

برابـر بیمـاری آبلـه اسـتفاده کرد )ایـن دو ویروس قرابـت ژنی باهـم دارند(.
قبل از انجام این فرایند، اصول واکسیناسـیون توسـط یک فیزیولوژیسـت آسـیایی به کار گرفته می شـد. 
ایـن دانشـمند از پوسـته های خشـک شـده زخم هـای افـراد مبتـال بـه آبلـه بـرای واکسـینه کـردن و ایجاد 
ایمنـی علیـه بیمـاری در کـودکان سـالم اسـتفاده نمـود. هرچنـد با ایـن روش در برخـی از کـودکان ایمنی 
نسـبت بـه بیمـاری ایجـاد می شـد ولـی در برخـی مـوارد نیز فـرد را به بیمـاری مبتـال می کـرد. هرچند هر 
دو دانشـمند کار مشـابهی را انجـام  دادنـد امـا شـیوه جنـر ایمن تر بـود و در کودکان نسـبت به بیمـاری آبله 

کرد. ایجـاد  ایمنی 
جنـر از ایـن واقعیـت اسـتفاده کـرد کـه در برخی مـوارد، ایمنی بدن نسـبت به یـک ویروس، بـدن را در 

برابـر سـایر بیماری های ویروسـی محافظـت می کند.
در سـال 1881 لوییز پاسـتور میکروبیولوژیسـت فرانسـوی ثابت کرد که در گوسـفند ایمنی در برابر »سیاه زخم« 
بـا تزریـق شـکل ضعیف شـده ای از باکتری باسـیلوس )عامل سـیاه زخم( بـه وجود می آید. چهار سـال بعد او مشـابه 

همیـن سوسپانسـیون را علیـه بیمـاری هاری تهیه نمود که نسـبت به ایـن بیماری ایمنی ایجـاد می کرد.
بعـد از پاسـتور، جنبش بزرگی در سراسـر جهان جهت تولید واکسـن برای مبـارزه بیماری های مختلف به 
وجـود آمـد و واکسـن هایی علیـه باکتری هـا و ویروس های بیماری زا سـاخته شـد. عالوه بر این، واکسـن هایی 
نیـز بـرای مقابلـه با سـموم و توکسـین های جانـوری تولید شـد. با واکسیناسـیون همگانـی، بیمـاری آبله در 

سـال 1980 در سراسـر جهـان ریشـه کن شـد و بیماری فلج اطفـال تا 99 درصـد کاهش یافت.
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انواع واکسن 
یکـی از مهم تریـن چالش هـا در تولیـد واکسـن ابـداع مـاده ای اسـت کـه به انـدازه کافـی قـوی باشـد تـا 
بـدون بیمـار شـدن فـرد از ابتـالی او بـه عفونت جلوگیـری کند،. بـرای این منظـور، محققان انـواع مختلفی 

از واکسـن ها را ابـداع کرده انـد.
در برخی از واکسـن ها از میکروارگانیسـم های ضعیف شـده ای )واکسـن های تخفیف حدت یافته( اسـتفاده 

می شـود کـه توانایـی ایجاد بیمـاری  جدید را از دسـت داده اند اما هنـوز توانایی تحریک ایمنـی را دارند. 
واکسن های ضعیف شده شامل موارد مربوط به بروسلوز، تب برفکی، آبله گوسفند و بز و شاربن هستند.

واکسـن های غیرفعـال از ارگانیسـم هایی بدسـت می آینـد کـه بـا گرمـا یـا مـواد شـیمیایی کشـته یـا 
غیرفعـال شـده اند ماننـد واکسـن هـاری.

شکل 1 : مقایسه ویروس کامل بیماری زا با سه نوع از واکسن های ویروسی

واکسـن  های غیرفعـال شـده پاسـخ ایمنـی را ایجـاد می کننـد، امـا پاسـخ ایجـاد شـده آن هـا نسـبت به 
واکسـن های تخفیـف حـدت داده شـده، معمـوالً کمتـر اسـت.

نـوع دیگـری از واکسـن هاتحت واحـد)Subunit Vaccine( هسـتند و از پروتئین هایی سـاخته می شـوند 
کـه در سـطح عوامل عفونـی وجود دارنـد، ؛ ماننـد واکسـن های آنفوالنزا.

ایـن امـر باعـث می شـود کـه پروتئین هـای تحریک کننـده ی ایمنـی که بـه آنتی ژن هـا معروف هسـتند، 
به صـورت انبـوه تولیـد  شـوند و در واکسـن ها مورداسـتفاده قـرار گیرنـد. از طرفـی دیگـر شناسـایی پاتوژن، 
امـکان ایجـاد تغییـر ژنتیکـی در پاتوژن هـا و تولیـد سـویه های ضعیـف ویـروس را فراهـم می کنـد. از ایـن 
طریـق، پروتئین هـای مضـر از عوامـل بیمـاری زا می تواننـد حـذف یا اصـالح شـوند، بنابراین روشـی ایمن تر 

و موثرتـری بـرای تولیـد واکسـن های ضعیـف ارائـه می گردد. 
فنـاوری DNA نوترکیـب همچنیـن در تولیـد واکسـن بـرای ویروس هایـی مفیـد واقـع شـده اسـت کـه 
امـکان کشـت موفقیت آمیـز آن هـا وجـود ندارد و یـا ذاتاً خطرنـاک هسـتند،. در این روش، مـاده ژنتیکی که 
آنتـی ژن موردنظـر را کـد می کنـد، بـه یک ویـروس بـزرگ ضعیف شـده مانند ویـروس آبله منتقل می شـو. 

در ایـن حالـت ویـروس بـزرگ ژن هـای خارجـی را در سـلول خود حمـل می کند.
سـپس ویـروس تغییریافتـه بـه فـرد تزریـق می شـود تـا بـا اسـتفاده از پروتئین هـای خارجـی سیسـتم 
ایمنـی بـدن فـرد را بـرای تولیـد آنتی بـادی تحریـک کنـد و درنتیجـه سیسـتم ایمنـی بـدن به طورکلی به 



واکسیناسیون، تزریقات و کمک های اولیه دام،طیور،زنبورعسل

10

عامـل خارجـی پاسـخ دهـد. این رویکـرد به طور بالقـوه ویروس آبلـه را قادر می سـازد به عنوان واکسـن زنده 
در برابـر چندیـن بیمـاری عمـل کنـد. ایـن اتفـاق زمانـی رخ می دهـد کـه ویـروس آبلـه ژن های مربـوط به 

میکروارگانیسـم های بیمـاری زا را دریافـت کند.

شکل 2 :  شماتیک تولید واکسن نو ترکیب

فواید استفاده از واکسن
سـلول های B می تواننـد درهنـگام قرارگیـری مجـدد در برابـر پاتوژنی کـه از قبل واکسـن آن را دریافت 
کرده انـد، ایمنـی ثانویـه ایجـاد کنند. از این رو عالوه بر توسـعه سـلول های B انجام واکسیناسـیون در سـطح 

جمعیـت نیز بـرای مبارزه بـا بیماری مفید اسـت. 
. ایمنـی جمعـی یـا ایمنـی گلـه ای )Herd Immunity( هنگامـی به وجـود می آیـد کـه تعـداد کافـی از 
حیوانـات یـک جمعیـت در برابـر یـک بیمـاری مصـون باشـند، ماننـد زمانـی که بخـش بزرگـی از جمعیت 
واکسـینه می شـوند،. ایمنـی جمعـی با شکسـتن زنجیره انتقـال عفونت یا با کاهـش احتمال انتقـال بیماری 
بـه حیوانـات مسـتعد کـه در تماس با حیوان بیمارهسـتند، از شـیوع گسـترده بیمـاری جلوگیـری می کند. 

شکل 3 : نحوه عملکرد ایمنی جمعی و جلوگیری از شیوع بیماری

عوارض جانبی واکسن
واکسیناسـیون، عـالوه بـر مزایایـی کـه بـه همـراه دارد، ممکن اسـت واکنش هایـی را نیز در بـدن ایجاد 

کنـد. هرچنـد کـه عـوارض جانبی ناشـی از واکسـن معموالً بسـیار نـادر و خفیف هسـتند.
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واکسن های مهم در دام های سبک )گوسفند و بز(

1- واکسن شاربن
 واکسـن شـاربن )سـیاه زخـم( به منظور ایجـاد ایمنی فعال علیـه بیماری شـاربن در نشـخوارکنندگان و 

تک سـمی ها اسـتفاده می شـود.

شکل و نوع واکسن شاربن
- واکسن زنده تخفیف حدت یافته است و به صورت مایع تزریقی به کار می رود.

ترکیب واکسن
- اسـپور باسـیلوس آنتراسـیس سـویه اسـترن 34F2 به تعداد حداقل 6 تـا 10 میلیون جـرم زنده در هر 

  (6-10×106 CFU)دز از واکسن
- ماده نگهدارنده شامل مرتیوالت است.

دز و راه تجویز
0/5 میلی لیتر در دام های کوچک و 2 میلی لیتر در دام های بزرگ از راه زیرجلدی

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون سیاه زخم
- تجویـز واکسـن در شـرایط عـادی و در دام هایـی کـه از مـادر ایمـن متولـد شـده اند، از 3 ماهگـی آغاز 

می گـردد و سـپس به طـور سـالیانه تکـرار می شـود.
اول،  تزریـق  از  بعـد  ایجـاد می شـود، 3-2 هفتـه  به کنـدی  ایمنـی  این کـه  دلیـل  بـه  اسـب ها  - در 

می دهنـد. انجـام  سـالیانه  به طـور  را  آن  سـپس  می کننـد،  تکـرار  مجـدداً  را  واکسیناسـیون 

موارد منع مصرف
- از تجویز واکسن به دام های آبستن خودداری شود.

- از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
- پس از انقضای تاریخ مصرف، از استفاده واکسن خودداری شود.

- از واکسیناسیون دام ها در فاصله زمانی 6 هفته مانده به کشتار خودداری شود.

عوارض جانبی
- در برخـی مـوارد پـس از تزریـق، برجسـتگی کوچکـی در محـل تزریـق ظاهـر می شـود کـه موضعی و 

بی ضـرر اسـت. برجسـتگی طـی 2-1 هفتـه جـذب می شـود و از بین مـی رود.
- در بعضی از گونه ها مثل بز، ممکن است در محل تزریق، تورم منتشر ظاهر شود.
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- در نژادهـای حسـاس در برخـی مـوارد ممکـن اسـت واکنش هـای آنافیالکتیـک رخ دهـد. در چنیـن 
مـواردی تجویـز آدرنالیـن زیـر نظـر دکتـر دامپزشـک توصیه می شـود.

توصیه ها و احتیاط های الزم
- بـه مـدت حداقـل 2 هفتـه قبـل و پـس از مایه کوبی بـا این واکسـن، از تجویـز آنتی بیوتیک هـای موثر 

بر سـویه واکسـن بـه دام ها خودداری شـود.
- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود.

- واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز گردد.
- حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پـس از مایه کوبـی، بـه دام هـا اسـتراحت داده شـود و از جا به جایـی 

آن هـا خـودداری گردد.
- به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک )شرایط استریل( رعایت شود.

- از یخ زدن واکسن جلوگیری گردد.
- تمامی دام های سالم و غیرآبستن موجود در گله به طور هم زمان واکسینه شوند.

- به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن به آرامی هم زده شود.
- تمام محتوای ویال واکسن در روز واکسیناسیون استفاده شود و از مصرف باقی مانده آن خودداری گردد.

- هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخل سـرنگ، همچنیـن در حیـن تزریقات، احتیـاط کامل بـه عمل آید 
کـه بـه سـر و صـورت پاشـیده نشـود. در صـورت پاشـیدن آن، محل آلودگـی بالفاصله بـا آب و صابـون و یا 

مـواد ضدعفونی کننده، شستشـو داده شـود.
- در صورت تزریق اتفاقی به دست، بالفاصله به پزشک مراجعه شود.

- ویال هـای خالـی واکسـن به طـور صحیـح ضدعفونـی گـردد )اتـوکالو، سـوزاندن و یـا اسـتفاده از مواد 
شـیمیایی مناسـب( و سـپس دفن بهداشـتی شـوند.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری
واکسـن دور از نور خورشـید و در دمای 8-2 درجه سـانتی گراد حمل و نگهداری شـود. در این شـرایط، 

واکسـن تا 2 سـال قابل مصرف اسـت.

شکل 4 : واکسن مورداستفاده برای بیماری شاربن
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الف- واکسن بروسلوز بره و بزغاله REV.1 )دز کامل(

شکل و نوع واکسن
- واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به شکل لیوفیلیزه و تزریقی است.

ترکیب واکسن
- باکتـری بروسـال ملـی تنسـیس سـویه Rev1 بـه تعداد 1 تـا 4 میلیارد جـرم زنده در هر دز از واکسـن 

 (1-4×109 CFU)

- ماده نگهدارنِد باکتوکازیتون است.

موارد مصرف
 به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بروسلوز در بره و بزغاله های ماده استفاده می گردد.

مقدار، روش مصرف و راه تجویز
بسـته به میزان دز هر ویال و با رعایت شـرایط آسـپتیک، قرص لیوفیلیزه را در مقدار مناسـبی از حالل 

کامـاًل حل کنید.
 سـپس شـیرابه حاصـل را توسـط سـرنگ وارد بطـری حـالل کنیـد و آن را چندین بار سـر و تـه نمایید 

تا کامـاًل یکنواخت شـود.
از سوسپانسیون حاصل، به هر بره و بزغاله ماده، 1 میلی لیتر از راه زیر جلدی تزریق شود.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون:
 بـه بـره و بزغاله هـای مـاده از سـن 3 ماهگـی تـا یک مـاه قبـل از جفت گیـری، تزریق شـود. تزریق یک 

دز از ایـن واکسـن بـرای ایجـاد ایمنـی، به مدت 3 تا 5 سـال کافی اسـت.

موارد منع مصرف
این واکسن نباید برای میش ها و بزهای ماده بالغ به خصوص دام هایدام های آبستن و شیرده تجویز شود. 

در صورت تزریق به دام آبستن یا شیرده، احتمال سقط جنین و یا دفع سویه واکسن از راه شیر وجود دارد.
از واکسیناسیون دام هایدام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.

 عوارض جانبی
 در برخـی مـوارد ممکـن اسـت واکنش هـای آنافیالکتیـک در نژادهـای حسـاس رخ دهـد. در چنیـن 

مـواردی تجویـز آدرنالیـن یـا آنتی هیسـتامین زیـر نظـر دامپزشـک توصیـه می شـود.
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 توصیه ها و احتیاط های الزم
بـه مـدت حداقـل 2-1 هفتـه قبل و پـس از مایه کوبـی با این واکسـن، از تجویـز آنتی بیوتیک هـای موثر 

بر سـویه واکسـن به دام های واکسـینه، خودداری شـود.
تجویـز ایـن واکسـن بـه دام هایدام هـای نـر بـه دلیـل ایجـاد اورکیـت و پلـی آرتریـت و دیگـر عـوارض 
احتمالـی ناشـی از آن، توصیـه نمی گـردد. مگـر بره هـا و بزغاله های نـری که در گلـه باقی مانده انـد و امکان 
جداسـازی و پرورش آن ها در محیط عاری از بروسـلوز وجود ندارد. تجویز واکسـن در چنین شـرایطی برای 

جلوگیـری از آلودگی و شکسـته شـده سـد ایمنـی گله، ضروری اسـت.
واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود.

واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.
به هنگام مصرف واکسن، زنجیری سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.

برای آماده سازی واکسن از حالل خنک استفاده شود.
تمامی بره و بزغاله های ماده سالم موجود در گله، به طور هم زمان واکسینه شوند.

به منظور حفظ یکنواختی، پس از تهیه محلول و حین مصرف، بطری حاوی واکسن چندین بار سروته شود.
تمـام محتـوای واکسـن پـس ازآن که به صـورت مایع درآمد بایـد در همـان روز و بالفاصلـه در مدت زمان 

حداکثـر 2 سـاعت اسـتفاده گردد و از مصـرف باقی مانده آن خودداری شـود.
هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخـل سـرنگ، همچنیـن حیـن تزریـق، احتیـاط کامـل بـه عمـل آید که 
بـه سـروصورت . در صـورت پاشـیده شـدن آن، محـل آلودگـی بالفاصلـه بـا آب، آب و صابـون و یـا مـواد 

ضدعفونی کننـده مناسـب، شستشـو داده شـود.
- در صـورت تزریـق اتفاقـی به دسـت، بالفاصله به پزشـک مراجعه شـود. توجه داشـته باشـید که سـویه 

به کاررفتـه در این واکسـن، مقاوم به استرپتومایسـین اسـت.
- ویال هـای خالـی واکسـن به طـور صحیـح ضدعفونـی گردنـد )اتـوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مـواد 

شـیمیایی مناسـب( و سـپس دفـن بهداشـتی شـوند.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری
واکسـن بایـد دور از نـور خورشـید و در دمـای 8-2 درجـه سـانتی گراد حمـل و نگهـداری شـود. در این 

شـرایط، واکسـن حداکثـر تـا تاریـخ انقضـای مندرج بـر روی برچسـب قابل مصرف اسـت.

 شکل 5 : واکسن مورداستفاده برای بیماری بروسلوز بره و بزغاله
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ب- واکسن بروسلوز گوسفند و بز REV.1 )دز کاهیده(

شکل و نوع واکسن
- واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه و تزریقی است.

ترکیب واکسن
- باکتری بروسـال ملی تنسـیس سـویه Rev.1 به تعداد 0/5 تا 3 میلیون جرم زنده در هر دز از واکسـن 

( 0/5-3×106CFU)

- ماده نگهدارنده باکتوکازیتون است.

موارد مصرف
 این واکسن به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بروسلوز در میش و بز ماده استفاده می شود.

مقدار، روش مصرف و راه تجویز
- بسـته بـه میـزان دز هـر ویـال و با رعایت شـرایط آسـپتیک، قـرص لیوفیلیـزه را در مقدار مناسـبی از 

حـالل کاماًل حـل کنید. 
- شـیرابه حاصـل از مرحلـه قبـل را توسـط سـرنگ وارد بطـری حـالل کنیـد و آن را چندین بار سـروته 

نماییـد تا کامـاًل یکنواخت شـود.
- از سوسپانسیون حاصل، به هر میش/ بز ماده، 1 میلی لیتر از راه زیر جلدی تزریق کنید.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون
- باتوجـه بـه آبسـتن بـودن اکثردام هـا در نیمـه دوم سـال، توصیه می شـود ایـن واکسـن را در نیمه اول 

تزریق شود. هرسـال 

موارد منع مصرف
- به دلیل عدم ایجاد ایمنی مناسب در بره و بزغاله، از تجویز این واکسن به آن ها، خودداری شود.

- از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
- پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.

 عوارض جانبی
 در برخـی مـوارد ممکـن اسـت واکنش هـای آنافیالکتیـک در نژادهـای حسـاس رخ دهـد. در چنیـن 

مـواردی تجویـز آدرنالیـن یـا آنتی هیسـتامین زیـر نظـر دامپزشـک توصیـه می شـود.
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 توصیه ها و احتیاط های الزم
- بـه مـدت حداقـل 2-1 هفتـه قبل و پـس از مایه کوبی بـا این واکسـن از تجویـز آنتی بیوتیک های موثر 

بر سـویه واکسـن به دام ها، خودداری شـود.
- تجویـز ایـن واکسـن بـه دام هـای نـر به دلیـل ایجـاد اورکیت و پلـی آرتریـت و دیگر عـوارض احتمالی 
ناشـی از آن، توصیـه نمی گرددمگـر دام هایدام هـای نـری کـه در گلـه باقـی مانده انـد و امـکان جداسـازی و 
پـرورش آن هـا در محیـط عـاری از بروسـلوز وجود نـدارد. در چنین شـرایطی بـرای جلوگیـری از آلودگی و 

شکسـته شـدن سـد ایمنی گلـه، تجویز واکسـن ضروری اسـت.
-  بـه دنبـال تزریـق ایـن واکسـن، احتمـال سـقط و دفع سـویه واکسـینال از شـیر بـه میزان کـم وجود 
دارد.بااین حـال بـه دلیل منافع بهداشـتی و اقتصـادی فراوان، واکسیناسـیون کلیه دام های بالـغ گله در نیمه 

اول سـال با نظر سـازمان دامپزشـکی کشـور امکان پذیر اسـت.
- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود.

- واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.
- به هنگام مصرف واکسن، زنجیری سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.

-  جهت آماده سازی واکسن از حالل خنک استفاده شود.
-  تمامی میش ها و بزهای ماده سالم موجود در گله، به طور هم زمان واکسینه شوند.

-  به منظوربـه منظـور حفـظ یکنواختـی، پـس از تهیـه محلـول و حیـن مصـرف، بطـری حاوی واکسـن 
چندیـن بار سـر و ته شـود.

-  تمـام محتـوای واکسـن پـس ازآن که به صورت مایع درآمـد باید در همـان روز و بالفاصله در مدت زمان 
حداکثر 2 سـاعت اسـتفاده گردد و از مصرف باقی مانده آن خودداری شـود.

-  بـه هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخل سـرنگ، همچنیـن در حیـن تزریقـات، احتیاط کامـل به عمل 
آیـد کـه به سـر و صورت پاشـیده نشـود. در صورت پاشـیده شـدن آن، محـل آلودگی بالفاصله بـا آب، آب و 

صابـون و یـا مواد ضدعفونی کننده مناسـب، شستشـو داده شـود.
-  در صورت تزریق اتفاقی به دسـت، بالفاصله به پزشـک مراجعه شـود. توجه داشـته باشـید که سـویه 

به کاررفتـه در این واکسـن، مقاوم به استرپتومایسـین اسـت.
-  ویال هـای خالـی واکسـن به طـور صحیـح ضدعفونـی گردنـد )اتـوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مـواد 

شـیمیایی مناسـب( و سـپس دفـن بهداشـتی شـوند.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری
 واکسن دور از نور خورشید و در دمای 8-2 درجه سانتی گراد حمل و نگهداری شود. 

شکل 6 : واکسن Rev-1 بروسلوز
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3- واکسن آبله گوسفندی

شکل و نوع واکسن
- واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه و تزریقی است.

ترکیب واکسن
-  هـر دز حـاوی حداقـل 2/5 10 )ده به تـوان دو و نیم( دز عفونی کشـت بافتـی TCID50 10^2/5 ویروس 

آبله گوسفندی سـویه RM/65 است.
-  الکتالبومین lactalbumin به عنوان ماده پایدارکننده است.

موارد مصرف
- واکسن به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری آبله در گوسفند و بره استفاده می شود.

مقدار، روش مصرف و راه تجویز
- بایـد بـا رعایـت شـرایط آسـپتیک، مقـدار 5 میلی لیتـر از بطـری حـالل را )سـرم فیزیولـوژی 100 

میلی لیتـری( توسـط سـرنگ بکشـید و وارد ویـال واکسـن کنیـد.
-  باهم زدن ویال، محتوای آن را کاماًل حل کنید.

-  محلول حاصل را توسط سرنگ وارد بطری حالل نمایید و چندین بار سروته کنید تا کاماًل یکنواخت گردد.
-  از محلول به دست آمده به هر گوسفند/ بره، 0/5 میلی لیتر از راه زیر جلدی تزریق کنید.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون
-  تجویـز واکسـن در شـرایط عـادی و در دام هایـی کـه از مـادر ایمن متولد شـده اند، از سـن 3 ماهگی 

آغـاز می شـود و دز یـادآور به طـور سـالیانه تجویـز می گردد.

موارد منع مصرف
-  از تجویز این واکسن در ماه آخر آبستنی خودداری شود.

-  از واکسیناسیون دام هایدام های بیمار و ضعیف خودداری گردد.
-  پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.

-  از واکسیناسیون دام ها در فاصله زمانی 3 هفته مانده به کشتار خودداری گردد.

عوارض جانبی
-  در صورت تزریق صحیح واکسن، هیچ گونه واکنش موضعی یا عمومی در دام دیده نمی شود.

-  درصـورت تزریـق بیـن جلدی واکسـن ممکن اسـت تورمی به بزرگـی 2-1 سـانتی متر در محل تزریق 



واکسیناسیون، تزریقات و کمک های اولیه دام،طیور،زنبورعسل

18

ایجـاد شـود که ایـن واکنش بی ضرر اسـت.
توصیه ها و احتیاط های الزم

-  واکسن را از شبکه توزیع رسمی دریافت کنید.
-  واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز نمایید.

-  هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک را رعایت کنید.
-  حالل مورداستفاده باید خنک باشد.

-  تمامی دام هایدام های سالم موجود در گله، را به طور هم زمان واکسینه کنید.
-  حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پـس از مایه کوبـی، بـه دام هـا اسـتراحت داده شـود و از جابه جایی 

آن هـا خـودداری گردد.
-  به منظـور حفـظ یکنواختـی، پـس از تهیـه محلـول و حیـن مصـرف، ویال حـاوی واکسـن چندین بار 

سـروته شود.
-  تمـام محتـوای واکسـن پس ازآنکـه به صورت مایـع درآمد باید در همـان روز و بالفاصلـه در مدت زمان 

حداکثر 2 سـاعت اسـتفاده شـود و از مصرف باقی مانده آن خـودداری گردد.
-  هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخـل سـرنگ، همچنین در حیـن تزریقـات، احتیاط کامل بـه عمل آید 
کـه به سروصورتسـر و صورت پاشـیده نشـود. در صورت پاشـیده شـدن آن، محـل آلودگی بالفاصلـه با آب و 

صابـون و یـا مواد ضدعفونی کننده شستشـو داده شـود.
-  سـویه به کاررفتـه در ایـن واکسـن در انسـان ایجـاد بیمـاری نمی نمایـد. بااین حـال در صـورت تزریـق 

اتفاقـی بـه دسـت، به پزشـک مراجعه شـود.
-  ویال هـای خالـی واکسـن به طـور صحیـح ضدعفونـی گردنـد )اتـوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مـواد 

شـیمیایی مناسـب( و سـپس دفـن بهداشـتی شـوند.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری

-  دور از نور خورشید و در دمای 4-2 درجه سانتی گراد حمل و نگهداری شود. 

شکل 7 : واکسن مورد استفاده برای بیماری آبله گوسفندی



                                                                                                         فصل اول - واکسیناسیون دام 

19

4- واکسن آبله بزی

شکل و نوع واکسن

-  واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه و تزریقی است.

ترکیب واکسن

-  هـر دز حـاوی حداقل  2/5 10 )ده به توان دو و نیم( دزعفونی کشـت بافتـی TCID50 10^2/5 ویروس 
آبله بزی سـویه گرگان اسـت.

-  الکتالبومین )Lactalbumin( به عنوان ماده پایدار کننده است.

موارد مصرف

-  به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری آبله در بز و بزغاله استفاده می گردد.

دز، روش مصرف و راه تجویز

-  بـا رعایـت شـرایط آسـپتیک، مقـدار 5 میلـی لیتـر از بطـری حـالل ) سـرم فیزیولـوژی 100 میلـی 
لیتـری( را توسـط سـرنگ بکشـید و وارد ویـال واکسـن نماییـد.

 -  با هم زدن ویال، محتوای آن را کاماًل حل کنید.
 -  سـپس محلـول حاصـل را توسـط سـرنگ وارد بطـری حالل کنیـد و آن را چندین بار سـر و تـه نمایید تا 
کامـاًل یکنواخـت شـود. از محلـول به دسـت آمده به هر بـز/ بزغاله، 0/5 میلـی لیتر از راه زیر جلدی تزریق شـود.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون

-  در شـرایط عـادی و در دام هایـی کـه از مـادر ایمـن متولد شـده اند، تجویز واکسـن از سـن 3 ماهگی 
آغـاز کنیـد و دز یـادآور را به طور سـالیانه تکـرار نمایید.

موارد منع مصرف

-  از تجویز این واکسن در ماه آخر آبستنی خودداری شود.

-  از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری گردد.
-  پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.

-  از واکسیناسیون دام ها در فاصله زمانی 3 هفته مانده به کشتار خودداری گردد.

عوارض جانبی

-  در صورت تزریق صحیح واکسن، هیچ گونه واکنش موضعی یا عمومی در دام دیده نمی شود. 
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-  در صـورت تزریـق بیـن جلـدی واکسـن ممکـن اسـت در محـل تزریق تورمی بـه بزرگی 2-1 سـانتی 
متـر ایجـاد گـردد کـه ایـن واکنش بـی ضرر اسـت و بـه زودی برطرف می شـود.

توصیه ها و احتیاط های الزم

-  واکسن از شبکه توزیع رسمی دریافت شود.
-  واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز گردد.

-  هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
-  حالل مورد استفاده باید خنک باشد.

-  تمام دام های سالم موجود در گله، را به طور هم زمان واکسینه شوند.
-  حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پـس از مایه کوبـی، بـه دام هـا اسـتراحت داده شـود و از جابه جایی 

آن هـا خـودداری گردد.
-  ویـال حـاوی واکسـن را به منظـور حفـظ یکنواختی، پـس از تهیه محلـول و حین مصـرف، چندین بار 

سـر و ته شود.
-  تمـام محتـوای واکسـن پـس از آن کـه به صـورت مایع در آمـد باید در همـان روز و بالفاصلـه در مدت 

زمـان حداکثـر 2 سـاعت اسـتفاده شـود و از مصرف باقـی مانده آن خـودداری گردد.
-  هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخـل سـرنگ، همچنین در حیـن تزریقـات، احتیاط کامل بـه عمل آید 
کـه به سـر و صورت پاشـیده نشـود. در صورت پاشـیده شـدن آن، محل آلودگـی بالفاصله بـا آب و صابون و 

یـا مواد ضدعفونی کننده شستشـو داده شـود.
-  سـویه بـه کار رفتـه در ایـن واکسـن در انسـان ایجـاد بیمـاری نمی کند. بـا این حال در صـورت تزریق 

به دسـت، به پزشـک مراجعه شـود.
-  ویال هـای خالـی واکسـن بـه طـور صحیـح ضدعفونـی گردند)اتـوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مـواد 

شـیمیایی مناسـب( و سـپس دفـن بهداشـتی شـوند.

شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری

-  دور از نور خورشید و در دمای 4-2 درجه سانتی گراد حمل و نگهداری شود. 

شکل 8 : واکسن مورداستفاده برای بیماری آبله بزی
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5- واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک 

 ترکیب

10 ویروس   ̂2/5CCID50 هـر دز حـاوی حداقـل210/5 )ده به تـوان دو نیم( دز عفونی کشـت سـلولی -
تخفیـف حـدت یافته طاعون نشـخوارکنندگان کوچک سـویه نیجریه اسـت.

- ایـن واکسـن طبـق اسـتانداردهای واکسن سـازی سـازمان جهانی بهداشـت حیوانات )OIE( سـاخته و 
است. کنترل شـده 

موارد مصرف

-  جهت ایجاد ایمنی در برابر طاعون نشخوارکنندگان کوچک در گوسفند و بز استفاده می شود.
-  ایـن واکسـن حداقـل بـرای مدت یک سـال، ایمنی پایـداری در برابر طاعون نشـخوارکنندگان کوچک 

ایجـاد می کند.
مقدار و نحوه مصرف

-  واکسـن لیوفیلیـزه را در 100 میلی لیتـر سـرم فیزیولـوژی سـرد حـل کنیـد و قبل از مصـرف به خوبی 
تـکان دهید.

-  به هر راس دام مقدار 1 سی سی واکسن به صورت زیر جلدی در ناحیه خلفی بغل تزریق نمایید.

توصیه های الزم در زمان مایه کوبی

-  واکسن بعد از سه ماهگی تجویز شود.
-  تزریق دوم در گله هایی که ایمنی مادری وجود داشته باشد، بعد از شش ماهگی ضروری است.

-  واکسن یادآور را برای افزایش پوشش واکسیناسیون، سالیانه توصیه می کنند.
-  قبل از مایه کوبی از سالمت دام اطمینان حاصل کنید.

موارد منع مصرف

-  تجویز واکسن در ماه آخر آبستنی توصیه نمی شود.

احتیاطات الزم

-  دمای مایع حالل در زمان مصرف باید 2 تا 8 درجه سانتی گراد باشد.
-  حـل کـردن واکسـن در حـالل گـرم مقـدار زیـادی از ویروس هـا را از بیـن می بـرد امـا ایمنـی الزم را 

نمی کند. ایجـاد 
-  واکسن حل شده را باید ظرف یک ساعت به مصرف رسانید.
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-  در آماده سازی و تجویز واکسن موارد آسپتیک را کاماًل رعایت نمایید.
-  سرنگ و سوزن های تزریقی غیر استریل را اتوکالو کنید و یا حداقل به مدت 45 دقیقه در آب بجوشانید.

-  جهت ضدعفونی و تمیز کردن سرنگ از الکل،فرمل و سایر مواد گندزدا جداً خودداری شود.
-  پس از واکسیناسیون، واکسن حل شده ای که باقی مانده است رابه همراه شیشه واکسن معدوم کنید.

-  شیشه های واکسن را قبل از حذف، اتوکالو کنید و یا در آب بجوشانید.

عوارض جانبی

-  پس از تزریق صحیح واکسن، هیچ گونه واکنش موضعی یا عمومی در دام دیده نمی شود.
-  در دام هایدام های زیر شش ماهگی امکان بروز تب خفیف وجود دارد که زودگذر و طبیعی است.

شرایط نگهداری

-  واکسن لیوفیلیزه در 20- درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی

-  ایـن واکسـن به صـورت لیوفیلیـزه در ویال هـای 100 دزی، همـراه بـا بطـری محتـوی 100 میلی لیتر 
سـرم فیزیولوژی اسـتریل عرضـه می گردد.

شکل 9 : واکسن بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک به همراه حالل آن
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6- واکسن تب برفکي

 شکل و نوع واکسن
این واکسن سوسپانسیون کشته است و به صورت تزریقي استفاده می شود.

ترکیب واکسن
 - بسـته به سـویه های ویروسـي شـایع در کشـور و درخواست سـازمان دامپزشـکي، از تیپ های مختلف 

ویـروس تب برفکي اسـتفاده می شـود.
 در ساخت این واکسن از تیپ های O panasia, A05IR, Asia.1 و O 2o1o استفاده شده است.

- از ژل هیدروکسید آلومینیوم و ساپونین به عنوان یاور )Adjuvants( استفاده می شود.

موارد مصرف
جهـت ایجـاد ایمني فعال در نشـخوارکنندگان و سـایر دام های حسـاس )علیه تیپ هـای مختلف ویروس 

تب برفکي موجود در واکسـن( اسـتفاده می-شود.

 دز و راه تجویز
- گاو و گاومیش/ گوساله، 5 میلی لیتر از راه زیر جلدي

- گوسفند و بز/ بره و بزغاله، 1 میلی لیتر از راه زیر جلدي

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون
- تجویـز واکسـن در شـرایط عـادي و در دام هایـی کـه از مـادر ایمن متولـد شـده اند، از 2/5 ماهگي آغاز 
شـود. در دام هایـی کـه بـراي اولیـن بـار مایه کوبـی می شـوند )بخصـوص گوسـاله ها(، واکسیناسـیون در دو 
نوبـت و بـه فاصلـه 4-3 هفتـه تکـرار می گـردد. سـپس ماننـد سـایر دام های واکسـینه، هـر 4 یـا 6 ماه یک 

دز یـادآور تجویز می شـود.
- تجویـز واکسـن در دام هایـی کـه از مـادر ایمـن متولد نشـده اند یا آغوز دریافـت نکرده انـد، از 1 ماهگي 

آغاز شـود.
- در صورت شیوع بیماري در منطقه، فاصله های بین واکسیناسیون را 4 ماه یک بار در نظر بگیرید. 

موارد منع مصرف
- از تجویز این واکسن به دام های با سن کمتر از 1 ماه خودداري شود.

- از تجویز این واکسن به دام های آبستن سنگین، بدون رعایت کامل آرامش عصبي خودداري شود.
- از تجویز این واکسن هم زمان با سایر واکسن های ویروسي، خودداري شود.

- از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداري شود.
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- پس از انقضاي تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداري شود.
- از واکسیناسیون دام ها در فاصله زماني 3 هفته مانده به کشتار خودداري شود.

عوارض جانبي
 - پـس از تزریـق واکسـن، تورمـي در محـل مایه کوبـی به وجـود می آیـد کـه بـه فاصله چنـد روز جذب 

می شـود ولـي برجسـتگي کوچـک و سـفت براي مـدت نسـبتاً طوالنـي باقي خواهـد ماند.
- در برخـي مـوارد ممکـن اسـت واکنش هـای آنافیالکتیـک در نژادهـاي حسـاس رخ دهـد. در چنیـن 

مـواردي تجویـز آدرنالیـن زیـر نظـر دامپزشـک توصیـه می شـود.

توصیه ها و احتیاط های الزم
- واکسن از شبکه توزیع رسمي دریافت کنید.

- واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکي کشور تجویز گردد.
- هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.

- از یخ زدن واکسن جلوگیري گردد.
- تمامي دام های سالم موجود در گله را به طور هم زمان واکسینه شوند.

- حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پـس از مایه کوبی، بـه دام ها اسـتراحت بدهیـد و از جابه جایی آن ها 
خودداري شـود.

- به منظور حفظ یکنواختي، قبل و حین مصرف، بطري حاوي واکسن به آرامی تکان داده شود.
- تمام محتواي ویال واکسن در روز واکسیناسیون استفاده گردد و از مصرف باقی مانده آن خودداري شود.

- به محـض شـیوع بیمـاري، دام هـای آلوده جـدا و در قرنطینـه نگهداري شـوند. جایگاه نگهـداري دام ها 
ضدعفونـی شـده و دام هـای غیـر آلـوده هر چـه زودتر مایه کوبی شـوند.

- بـراي نتیجه گیـری بهتـر و حفاظـت منطقه از شـیوع مجـدد بیمـاري، از روش واکسیناسـیون حلقه ای 
اسـتفاده شود.

- بـه هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخل سـرنگ، همچنین در حیـن تزریـق، احتیاط کامل بـه عمل آید 
کـه بـه سروصورتسـر و صورت پاشـیده نشـود. در صورت پاشـیده شـدن آن ، محـل آلودگـي بالفاصله با آب 

وصابون شستشـو داده شود.
- در صورت تزریق اتفاقی به دست، به پزشک مراجعه نمایید.

-  ویال هـاي خالـي واکسـن به طـور صحیـح ضدعفونـي گردنـد )اتـوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مـواد 
شـیمیایي مناسـب( و سـپس دفـن بهداشـتي شـوند.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداري
-  واکسـن باید به دوراز نور خورشـید و در دماي 8-2 درجه سـانتي گراد حمل و نگهداري شـود. در این 

شـرایط، واکسـن تـا تاریخ انقضـای مندرج بر روي برچسـب قابل مصـرف خواهد بود.
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بسته بندی

-  این واکسن در ویال هاي مختلف بسته به نظر کارخانه سازنده عرضه می شود.

 شکل 10 : واکسن مورداستفاده برای بیماری تب برفکی

7- واکسن آنتروتوکسمی

نوع و شکل واکسن
- واکسن کشته و به صورت سوسپانسیون است.

ترکیبات واکسن
- شامل باکتری کلستریدیوم پرفرینژنز تیپ های D,C,B و کلستریدیوم سپتیکوم است.

- از فرمالدئید به عنوان ماده غیرفعال کننده در واکسن استفاده شده است.

مورد مصرف
- ایـن واکسـن به منظـور ایجاد ایمنـی فعال علیه بیماری اسـهال عفونـی بره ها، انتروتوکسـمی، پرخوری 

یـا قلـوه نرمی و براکسـی در گوسـفند، بز، بره و بزغاله تهیه شـده اسـت.

روش مصرف، دز و راه تجویز
- بطـری واکسـن را به خوبـی تـکان دهیـد و 2/5 میلی لیتر از آن را بـدون توجه به وزن و سـن دام، از راه 

زیـر جلـدی تزریق کنید.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون
- بـرای انتقـال ایمنـی مـادری بـه نـوزادان، الزم اسـت میش هـای آبسـتن 3 تـا 4 هفته پیـش از زایمان 

واکسـینه شوند.
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- واکسیناسیون در دام هایی که از مادر ایمن متولدشده اند را از 3 ماهگی آغاز نمایید.
- در دام هایـی کـه از مـادر غیـر ایمـن متولدشـده اند واکسـن را می تـوان از 1 ماهگـی )پـس از تکمیـل 

سیسـتم ایمنـی( تزریـق کرد.
- در دام هایـی کـه بـرای اولیـن بار واکسـینه می شـوند )به خصوص بره و بزغالـه(، واکسیناسـیون باید در 

دو نوبـت و بـه فاصلـه 2 تـا 3 هفتـه تکـرار گردد و هـر 6 ماه یک بـار دز یادآور تجویز شـود.
زمان خودداری از مصرف گوشت و شیر

- از کشتار دام های واکسینه تا 3 هفته پس از واکسیناسیون خودداری شود.

موارد منع مصرف

- از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
- از تزریق واکسن، پس از انقضای تاریخ مصرف خودداری شود.

عوارض جانبی

- ممکـن اسـت یـک نـودول کوچـک در محـل تزریـق بـه وجـود آیـد کـه به تدریج جـذب می شـود و از 
بین مـی رود.

تداخالت دارویی

- هم زمان با واکسیناسیون از مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی خودداری شود.

توصیه ها و احتیاط های الزم

- اجـرای دسـتورات بهداشـتی ماننـد تغییـر مرتـع، رژیـم غذایـی و جلوگیـری از پرخـوری دام، ضمـن 
کنتـرل بیمـاری، منجـر بـه تقویـت اثربخشـی واکسـن می شـود.

- حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پـس از واکسیناسـیون، به دام ها اسـتراحت داده شـود و از جابجایی 
آن هـا به طورجدی خـودداری گردد.

- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه کنید و طبق نظر دامپزشک تجویز .
- به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.

- از یخ زدن واکسن جلوگیری گردد و در صورت یخ زدگی از مصرف آن خودداری شود.
- تمامی دام های سالم موجود در گله را به طور هم زمان واکسینه شوند.

- بطری حاوی واکسن را به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، به آرامی تکان داده شود.
- تمامـی محتـوای بطـری واکسـن، در روز واکسیناسـیون اسـتفاده شـود و از مصـرف باقی مانـده آن 

خـودداری گـردد.
- هنگام واکسیناسـیون از لوازم حفاظت شـخصی )عینک، دسـتکش، ماسـک، چکمه و روپوش( اسـتفاده 
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شـود. در صـورت تزریـق اتفاقـی واکسـن بـه بـدن فـرد تزریـق کننـده، محـل را بالفاصلـه بـا آب و صابـون 
شستشـو داده شـود و به پزشـک مراجعـه گردد.

نحوه معدوم نمودن باقی مانده و بطری واکسن

- از وسـایل یک بـار مصـرف اسـتفاده کنیـد. شیشـه خالـی واکسـن را در ظـرف مخصـوص ضدعفونـی 
وسـایل برنـده و نوک تیـز قـرار دهید. سـپس به طـور صحیح وسـایل را ضدعفونی کنیـد )اتوکالو، سـوزاندن، 

اسـتفاده از مـواد شـیمیایی مناسـب( و دفن بهداشـتی نمایید.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری

- ایـن واکسـن در دمـای 2 تـا 8 درجـه سـانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شـود. در این شـرایط، 
واکسـن تـا تاریخ انقضای درج شـده بر روی برچسـب قابل مصرف اسـت.

بسته بندی

- واکسـن آنتروتوکسـمی در مقادیـر 40 و یـا 100 دزی، در بطری هـای 100 و یـا 250 میلی لیتـری 
می شـود. عرضه 

شکل 11 : واکسن مورداستفاده برای بیماری آنتروتوکسمی
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8- واکسن قانقاریای عفونی کبد

نوع و شکل واکسن
واکسن کشته و به صورت سوسپانسیون است.

ترکیبات واکسن
- باکتری کلستریدیوم نووای تیپ B )کلستریدیوم آدماسین(

- فرمالدئید به عنوان غیرفعال کننده

مورد مصرف
- ایـن واکسـن به منظـور ایجـاد ایمنـی فعـال علیه قانقاریـای عفونی کبـد در گوسـفند، بز، بـره و بزغاله 

است. تهیه شـده 

روش مصرف، دز و راه تجویز
- بطـری واکسـن را به خوبـی تـکان دهیـد. پـس از تراشـیدن پشـم و ضدعفونـی ناحیـه ی تزریـق 2/5 

میلی لیتـر واکسـن را بـدون توجـه بـه وزن و سـن دام، ، از راه زیـر جلـدی تزریـق نماییـد.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون
- بـرای انتقـال ایمنـی مـادری بـه جنیـن ، توصیـه می گـردد، میش هـای آبسـتن 3 تـا 4 هفتـه پیش از 

زایمان واکسـینه شـوند.
- واکسیناسیون را در دام های که از مادر ایمن متولدشده اند، از 3 ماهگی آغاز شود.

- در دام هـای کـه از مـادر غیـر ایمـن متولدشـده اند واکسـن را می تـوان از 1 ماهگـی )پـس از تکمیـل 
سیسـتم ایمنـی( نیـز تجویـز کرد.

- در دام هـای کـه بـرای اولیـن بار واکسـینه می شـوند )به خصـوص بره و بزغالـه(، واکسیناسـیون باید در 
دو نوبـت و بـه فاصلـه 2 تـا 3 هفتـه تکـرار گـردد. هر 6 مـاه یک بار نیـز دز یادآور تجویز شـود.

زمان خودداری از مصرف گوشت و شیر
- از کشتار دام های واکسینه تا 3 هفته پس از واکسیناسیون خودداری شود.

موارد منع مصرف
- از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.

- از تزریق واکسن، پس از انقضای تاریخ مصرف خودداری شود.
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عوارض جانبی
- ممکـن اسـت یـک نـودول کوچـک در محـل تزریـق بـه وجـود آیـد کـه به تدریج جـذب می شـود و از 

بین مـی رود.

تداخالت دارویی
- از مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی هم زمان با واکسیناسیون خودداری شود.

توصیه ها احتیاط های الزم
- هم زمان با واکسیناسیون، قرص ضد انگل کبدی نیز مصرف شود.

- حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پس از واکسیناسـیون، به دام ها اسـتراحت داده شـود و از جابه جایی 
آن هـا به طورجدی خـودداری گردد.

- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده و طبق نظر دامپزشک تجویز شود.
- هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.

- از یخ زدن واکسن جلوگیری گردد و در صورت یخ زدگی از مصرف آن خودداری شود.
- تمامی دام های سالم موجود در گله به طور هم زمان واکسینه شوند.

- بطری حاوی واکسن را به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، به آرامی تکان دهید.
- تمامـی محتـوای بطـری واکسـن، در روز واکسیناسـیون اسـتفاده شـود و از مصـرف باقی مانـده آن 

خـودداری گـردد.
- هنگام واکسیناسـیون از لوازم حفاظت شـخصی )عینک، دسـتکش، ماسـک، چکمه و روپوش( اسـتفاده 
شـود. در صـورت تزریـق اتفاقـی واکسـن به بدن فـرد تزریق کننده، محـل بالفاصله با آب و صابون شستشـو 

داده شـود و به پزشـک مراجعه گردد.

نحوه معدوم نمودن باقی مانده و بطری واکسن:
- وسـایل یک بارمصـرف مورداسـتفاده و بطـری خالـی واکسـن در ظـرف مخصـوص ضدعفونـی وسـایل 
برنـده و نوک تیـز قـرار دهید و سـپس آن هـا را به طور صحیـح ضدعفونی کنید )اتوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده 

از مـواد شـیمیایی مناسـب( و دفن بهداشـتی نمایید.

شکل 12 : واکسن مورداستفاده برای بیماری قانقاریای عفونی کبد
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شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری
- ایـن واکسـن در دمـای 2 تـا 8 درجـه سـانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شـود. در این شـرایط، 

واکسـن تـا تاریخ انقضای درج شـده بر روی برچسـب قابل مصرف اسـت.

بسته بندی
- واکسـن قانقاریـای عفونـی کبد در مقادیر 40 و یـا 100 دزی، در بطری های 100 و یا 250 میلی لیتری 

بسـته بندی و عرضه می شود.

9- واکسن آگاالکسی

نوع و شکل واکسن
- واکسن کشته و به صورت سوسپانسیون است.

ترکیبات واکسن
- مایکوپالسما آگاالکتیه

- سرم استریل غیرفعال اسب
- ساپونین به عنوان یاور

- فرمالدئید به عنوان غیرفعال کننده

مورد مصرف
- ایـن واکسـن به منظـور ایجـاد ایمنـی فعـال علیـه بیمـاری آگاالکسـی مسـری در گوسـفند، بـز، بره و 

بزغالـه تهیه شـده اسـت.

روش مصرف، دز و راه تجویز
- بطـری واکسـن را به خوبـی تـکان دهیـد و بـدون توجه بـه وزن و سـن دام، 1 میلی لیتر از واکسـن را از 

راه زیـر جلدی تزریـق نمایید.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون
- بـرای انتقـال ایمنـی مـادری بـه جنیـن ، توصیـه می گـردد میش های آبسـتن 2 مـاه پیـش از زایمان 

واکسـینه شوند.
- در دام هایی که از مادر ایمن متولدشده اند، واکسیناسیون از 3 ماهگی آغاز شود.

- در دام هایـی کـه از مـادر غیـر ایمـن متولدشـده اند واکسـن را می تـوان از 1 ماهگـی )پـس از تکمیـل 
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سیسـتم ایمنـی( نیز تجویـز کرد.
- در دام هایـی کـه بـرای اولیـن بار واکسـینه می شـوند )به خصوص بره و بزغالـه(، واکسیناسـیون باید در 

دو نوبـت و بـه فاصلـه 2 تـا 3 هفتـه تکـرار گردد و هـر 6 ماه یک بـار دز یادآور تجویز شـود.

زمان خودداری از مصرف گوشت و شیر
- از کشتار دام های واکسینه تا 3 هفته پس از واکسیناسیون خودداری شود.

موارد منع مصرف
از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.

پس از انقضای تاریخ مصرف از تزریق واکسن خودداری شود.

عوارض جانبی
- در برخـی مـوارد ممکـن اسـت واکنش هـای آنافیالکتیـک در نژادهـای حسـاس رخ دهـد. در چنیـن 

مـواردی تجویـز آدرنالیـن زیـر نظـر دامپزشـک توصیـه می شـود.
- ممکـن اسـت یـک نـودول کوچـک در محـل تزریـق بـه وجـود آیـد کـه به تدریج جـذب می شـود و از 

بین مـی رود.

تداخالت دارویی
- از مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی هم زمان با واکسیناسیون خودداری شود.

توصیه ها احتیاط های الزم
- حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پس از واکسیناسـیون، به دام ها اسـتراحت داده شـود و از جابه جایی 

آن هـا به طورجدی خـودداری گردد.
- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شودو طبق نظر دامپزشک تجویز گردد.

- به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
- از یخ زدن واکسن جلوگیری و در صورت یخ زدگی از مصرف آن خودداری گردد.

- تمامی دام های سالم موجود در گله را به طور هم زمان واکسینه نمایید.
- به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن به آرامی تکان داده شود.

- تمامـی محتـوای بطـری واکسـن، در روز واکسیناسـیون اسـتفاده شـود و از مصـرف باقی مانـده آن 
خـودداری گـردد.

- هنگام واکسیناسـیون از لوازم حفاظت شـخصی )عینک، دسـتکش، ماسـک، چکمه و روپوش( اسـتفاده 
شـود. در صـورت تزریـق اتفاقـی واکسـن بـه بـدن فـرد تزریـق کننـده، محـل را بالفاصلـه بـا آب و صابـون 

شستشـو داده شـود و به پزشـک مراجعـه گردد.
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نحوه معدوم نمودن باقی مانده و بطری واکسن

-  از وسـایل یک بارمصـرف اسـتفاده کنیـد. شیشـه خالی واکسـن در ظـرف مخصوص ضدعفونی وسـایل 
برنـده و نوک تیـز قـرار دهیـد، .سـپس به طـور صحیـح ضدعفونـی )اتـوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مـواد 

شـیمیایی مناسـب( کنیـد و دفـن بهداشـتی نمایید.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری

-  ایـن واکسـن در دمـای 2 تـا 8 درجـه سـانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شـود. در این شـرایط، 
واکسـن تا تاریخ انقضای درج شـده بر روی برچسـب قابل مصرف اسـت.

بسته بندی

این واکسن در ویال های 100 میلی لیتری عرضه می شود. 

شکل 13 : واکسن مورداستفاده برای بیماری آگاالکسی

واکسن های مهم در دام های سنگین )گاو، گاومیش، اسب و شتر(

1- واکسن بروسلوز گوساله ایریبا )دز کامل(

شکل و نوع واکسن
-  واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه و تزریقی است.

ترکیب واکسن
-  هـر دز از ایـن واکسـن حـاوی 10 تـا 34 میلیـارد جـرم زنـده باکتـری بروسـال آبورتوس سـویه ایریبا 

 (CFU 109 ×34-10)اسـت.

-  ماده نگهدارنده واکسن باکتوکازیتون است.
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موارد مصرف

-  به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بروسلوز در گوساله های ماده مصرف می گردد.
مقدار، روش مصرف و راه تجویز

-  بسـته بـه میـزان دز هـر ویـال و با رعایت شـرایط آسـپتیک، قـرص لیوفیلیـزه را در مقدار مناسـبی از 
حـالل کاماًل حـل کنید. 

-  شـیرابه حاصـل را توسـط سـرنگ وارد بطـری حـالل کنیـد و آن را چندیـن بـار سـر و تـه نماییـد تا 
کامـاًل یکنواخت شـود.

-  از سوسپانسیون حاصل، به هر گوساله ماده، 5 میلی لیتر از راه زیر جلدی تزریق نمایید.
برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون

-  بـه گوسـاله های مـاده 12-4 ماهـه تزریـق شـود. به منظور پایـداری ایمنی، یـک دز از این واکسـن، 4 
تـا 6 ماه پـس از تزریـق نوبت اول تکـرار گردد.

موارد منع مصرف

-  در صـورت تزریـق بـه دام آبسـتن یـا شـیرده، 1 تـا 2 درصـد احتمـال سـقط جنین و یـا دفـع سـویه 
واکسـن بروسـال از راه شـیر وجـود دارد.

-  از واکسیناسیون دام هایدام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
-  پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.

عوارض جانبی

-  در برخـی مـوارد ممکـن اسـت واکنش هـای آنافیالکتیـک در نژادهـای حسـاس رخ دهـد. در چنیـن 
مـواردی تجویـز آدرنالیـن یـا آنتی هیسـتامین زیـر نظـر دامپزشـک توصیه می شـود.

توصیه ها و احتیاط های الزم

- بـه مـدت حداقـل 2-1 هفته قبـل و پس از مایه کوبـی با این واکسـن، از تجویـز آنتی بیوتیک های موثر 
بر سـویه واکسـن، به دام ها خودداری شـود.

- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود.
- واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.

- به هنگام مصرف واکسن، زنجیری سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
- برای آماده سازی واکسن از حالل خنک استفاده شود.

- تمامی گوساله های سالم موجود در گله، به طور هم زمان واکسینه شوند.
- به منظـور حفـظ یکنواختـی، پـس از تهیـه محلـول و حیـن مصـرف، ویـال حـاوی واکسـن چندین بار 

سـروته شود.
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- تمـام محتـوای واکسـن پس ازآن که به صـورت مایع درآمد بایـد در همان روز و بالفاصلـه در مدت زمان 
حداکثر 2 سـاعت اسـتفاده گردد و از مصرف باقی مانده آن خودداری شـود.

- در هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخـل سـرنگ، همچنیـن در حیـن تزریـق، احتیـاط کامـل بـه عمل 
آیـد کـه به سـروصورت پاشـیده نشـود. در صورت ریخته شـدن واکسـن آمـاده تزریق به سـروصورت، محل 

آلودگـی بالفاصلـه بـا آب، آب و صابـون و یـا مـواد ضدعفونی کننده مناسـب، شستشـو داده شـود.
- در صـورت تزریـق اتفاقـی به دسـت، بالفاصله به پزشـک مراجعه شـود. توجه داشـته باشـید که سـویه 

به کاررفتـه در ایـن واکسـن، مقـاوم به ریفامپین و پنی سـیلین اسـت.
- ویال هـای خالـی واکسـن به طـور صحیـح ضدعفونـی )اتـوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مـواد شـیمیایی 

مناسـب( گردنـد و سـپس دفن بهداشـتی شـوند.

شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری

دور از نور خورشـید و در دمای 8-2 درجه سـانتی گراد حمل و نگهداری شـود. در این شـرایط، واکسـن 
براسـاس تاریـخ مندرج بر روی برچسـب قابل مصرف اسـت.

بسته بندی

ایـن واکسـن در مقادیـر 10 یـا 20 دزی، در ویال های 20 میلی لیتری سـفید رنگ بسـته بندی می گردد 
و بـا حالل عرضه می شـود.

شکل 14 : واکسن مورد استفاده برای بیماری بروسال گوساله
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2- واکسن بروسلوز گاو بالغ ایریبا )دز کاهیده(

شکل و نوع واکسن

-  واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه و تزریقی است.

ترکیب واکسن

-  هـر دز از واکسـن کاهـش جـرم یافتـه )واکسـن دز کاهیـده( حاوی 1 تـا 3 میلیارد جرم زنـده باکتری 
بروسـال آبورتوس سـویه ایریبا (CFU 109×3-1) اسـت.

-  ماده نگهدارنده واکسن باکتوکازیتون است.

موارد مصرف

-  به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بروسلوز در گاو و گاومیش ماده استفاده می شود.

دز، روش مصرف و راه تجویز

-  بسـته بـه میـزان دز هـر ویـال و با رعایت شـرایط آسـپتیک، قـرص لیوفیلیـزه را در مقدار مناسـبی از 
حـالل کاماًل حـل کنید.

-  شـیرابه حاصـل را توسـط سـرنگ وارد بطـری حـالل کنیـد و آن را چندیـن بـار سـر و تـه نماییـد تا 
کامـاًل یکنواخت شـود. 

-  از سوسپانسیون حاصل، به هر گاو/ گاومیش ماده، 2 میلی لیتر از راه زیر جلدی تزریق نمایید.

موارد منع مصرف

-  از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری شود.
-  پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری گردد.

 عوارض جانبی

-  در برخـی مـوارد ممکـن اسـت واکنش هـای آنافیالکتیـک در نژادهـای حسـاس رخ دهـد. در چنیـن 
مـواردی تجویـز آدرنالیـن یـا آنتی هیسـتامین زیـر نظـر دامپزشـک توصیه می شـود.

 توصیه ها و احتیاط های الزم

-  بـه مـدت حداقـل 2-1 هفتـه قبل و پـس از مایه کوبی با این واکسـن از تجویـز آنتی بیوتیک های موثر 
بر سـویه واکسـن، به دام ها خودداری شـود.
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-  واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه گردد.
-  واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.

-  به هنگام مصرف واکسن، زنجیری سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
-  برای آماده سازی واکسن از حالل خنک استفاده گردد.

-  تمامی گاو/گاومیش های سالم موجود در گلهرا به طور هم زمان واکسینه نمایید.
-  به منظور حفظ یکنواختی، پس از تهیه محلول و حین مصرف، چندین بار سر و ته شود.

-  تمـام محتـوای واکسـن پـس ازآن که به صورت مایع درآمـد باید در همـان روز و بالفاصله در مدت زمان 
حداکثر 2 سـاعت اسـتفاده شـود و از مصرف باقی مانده آن خودداری گردد.

-  هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخـل سـرنگ، همچنیـن در حیـن تزریـق، احتیـاط کامل بـه عمل آید 
کـه بـه سـر و صـورت . در صـورت پاشـیده شـدن، آن محل آلودگـی بالفاصله بـا آب، آب و صابـون و یا مواد 

ضدعفونی کننده مناسـب، شستشـو داده شـود.
-  در صورت تزریق اتفاقی به دسـت، بالفاصله به پزشـک مراجعه شـود. توجه داشـته باشـید که سـویه 

به کاررفتـه در ایـن واکسـن، مقاوم به ریفامپین و پنی سـیلین اسـت.
-   ویال هـای خالـی واکسـن به طـور صحیـح ضدعفونـی )اتوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مواد شـیمیایی 

مناسـب( گردد و سـپس دفن بهداشـتی شـوند.
شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری

-  دور از نـور خورشـید و در دمـای 8-2 درجـه سـانتی گراد حمـل و نگهـداری شـود. در ایـن شـرایط، 
واکسـن براسـاس تاریـخ منـدرج بـر روی برچسـب قابل مصـرف اسـت.

بسته بندی

-  ایـن واکسـن در مقادیـر50 دزی، در ویال هـای 20 میلی لیتـری قهوه ای رنگ بسته بندی شـده می گردد 
و بـا حالل عرضه می شـود.

شکل 15 : واکسن مورداستفاده برای بیماری بروسلوز گاوی
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3- واکسن تب برفکي

 در خصوص این واکسن در مباحث قبلی توضیح داده شده است.
-  میزان مصرف در گاو و گاومیش/ گوساله، 5 میلی لیتر از راه زیر جلدي است. 

شکل 16 : واکسن مورداستفاده برای بیماری تب برفکی گاوی

4- واکسن شاربن

- در خصوص این واکسن در مباحث قبلی توضیح داده شده است.
- میزان تزریق در دام های بزرگ )گاو، اسب و شتر( 4 برابر گوسفند و بز است.

- در اسـب ها بـه دلیـل این کـه ایمنـی به کنـدی صـورت می گیـرد، 3-2 هفتـه بعـد از تزریـق اول، 
به طـور سـالیانه تجویـز می گـردد.  تکـرار می شـود. سـپس  واکسیناسـیون مجـدداً 

شکل 17 : واکسن مورداستفاده برای بیماری سیاه زخم
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5- واکسن پاستورلوز گاو

نوع و شکل واکسن
-  به صورت سوسپانسیون کشته و تزریقی است.

ترکیب واکسن
-  حـاوی باکتـری پاستورالمولتوسـیدا سـروتیپ B2 بـه تعـداد 4 تـا 5 میلیـارد جرم در هـر میلی لیتر از 

واکسـن (CFU 109×5-4) است.
-  آلومینیوم پتاسیم سولفات )آلوم( به عنوان یاور )ادجوانت( در واکسن بکار رفته است.

-  فرمالدئید به عنوان ماده غیرفعال کننده باکتری موجود در واکسن است.

موارد مصرف
-  به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه پاستورلوز در گاو، گاومیش و گوساله مورداستفاده قرار می گیرد.

مقدار، روش مصرف و راه تجویز
-  3 میلی لیتر از راه زیر جلدی تجویز می گردد.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون
-  تجویـز واکسـن در شـرایط عـادی و در دام هایـی کـه از مـادر ایمـن متولدشـده اند، از 3 ماهگـی آغـاز 

شود. 
-  در دام هایـی کـه بـرای اولیـن بـار واکسـینه می شـوند )به خصـوص گوسـاله(، مایه کوبـی در دو نوبت و 
بـه فاصلـه 3-2 هفتـه تکرار گردد. سـپس مانند سـایر دام های واکسـینه، هر 6 مـاه یک بار دز یـادآور تجویز 

شود.

موارد منع مصرف
-  از تجویز این واکسن در ماه آخر آبستنی خودداری شود.
-  از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری گردد.

-  پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.
-  از واکسیناسیون دام ها در فاصله زمانی 3 هفته مانده به کشتار خودداری گردد.

عوارض جانبی
-  در برخـی مـوارد ممکـن اسـت واکنش هـای آنافیالکتیـک در نژادهـای حسـاس رخ دهـد. در چنیـن 

مـواردی تجویـز آدرنالیـن زیـر نظـر دامپزشـک توصیه می شـود.
-  ممکن است در محل تزریق برجستگی کوچکی ظاهر شود که به تدریج جذب می شود و از بین می رود.
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تداخالت دارویی
-  از مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی هم زمان با واکسیناسیون خودداری شود.

توصیه ها احتیاط های الزم
-  واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود.

-  واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز گردد.
-  حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پـس از مایه کوبی، بـه دام ها اسـتراحت دهیـد و از جابه جایی آن ها 

کنید. خودداری 
-  در هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت گردد.

-  از یخ زدن واکسن جلوگیری شود.
-  تمامی دام های سالم موجود در گله به طور هم زمان واکسینه شوند.

-  به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن به آرامی هم زده شود.
-  تمام محتوای ویال واکسن، در روز واکسیناسیون استفاده شود و از مصرف باقی مانده آن خودداری گردد.

-  هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخـل سـرنگ، همچنین در حیـن تزریقـات، احتیاط کامل بـه عمل آید 
کـه بـه سـر و صـورت پاشـیده نشـود. صـورت پاشـیده شـدن آن، محـل آلودگـی بالفاصلـه بـا آب و صابون 

شستشـو داده شود.
-  در صورت تزریق اتفاقی به دست، به پزشک مراجعه کنید.

-   ویال هـای خالـی واکسـن به طـور صحیـح ضدعفونـی )اتوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مواد شـیمیایی 
مناسـب( گردند و سـپس دفن بهداشـتی شـوند.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری
دور از نـور خورشـید و در دمـای 2 تـا 8 درجـه سـانتی گراد حمـل و نگهـداری شـود. در ایـن شـرایط، 

واکسـن تـا تاریـخ انقضـای منـدرج بـر روی برچسـب قابل مصـرف خواهـد بـود.

بسته بندی

- این واکسن در ویال های 100 میلی لیتری عرضه می شود. 

شکل 18 : واکسن مورداستفاده برای بیماری پاستورلوز گاوی
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6- واکسن شاربن عالمتی

ترکیب

- باکتری کشته شده کلستریدیوم شووئی حاوی 1/5 میلی گرم بر میلی لیتر فرمالدئید.

موارد مصرف

- به منظور پیشگیری از بیماری شاربن عالمتی گاو، گوساله و گوسفند تجویز می شود.

مقدار و نحوه مصرف

 بطری 250 میلی لیتری )83 دز برای گاو و 125 دز برای گوسفند(
-  گوسفند 2 میلی لیتر
-  گوساله 2 میلی لیتر

-  گاو 3 میلی لیتر
-  تزریق دوم 2هفته پس از تزریق اول، با همان دز تکرار شود.

توصیه های الزم در زمان مایه کوبی

- محل تزریق را استریل نمایید.
- سرنگ را بجوشانید و استریل کنید یا از سرنگ یک بار مصرف استفاده کنید.

- بطری را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. در روزهای بارانی از تزریق واکسن خودداری کنید.
- از مصرف باقی مانده واکسن برای واکسیناسیون های بعدی خودداری کنید.

موارد منع مصرف

-  تزریق واکسن به حیوانات آبستن از دو هفته پیش از زایمان توصیه نمی شود.

احتیاطات الزم

-  واکسـن فقـط بـرای دامپزشـکی مصـرف می شـود. تلقیح واکسـن پس از تاریـخ انقضا ممنوع اسـت. از 
جابه جایـی دام واکسـینه شـده تا 48 سـاعت پس از واکسیناسـیون خـودداری گردد.

عوارض جانبی: 

- چنانچه واکسن در هنگام تزریق وارد محوطه صدری و ریه گردد، واکنش های آلرژیک ایجاد می کند.
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شرایط نگهداری

-  در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود. 

شکل 19 : واکسن مورداستفاده برای بیماری شاربن عالمتی

7- واکسن کزاز اسب

نوع و شکل واکسن

-  این واکسـن، ترکیبی اسـتریل از توکسـوئید کزاز اسـت که بر روی فسـفات آلومینیوم )به عنوان یاور( 
جذب شـده است.

-  واکسـن آمـاده مصـرف به شـکل سوسپانسـیون شـیری رنگ اسـت ولـی در حالت سـکون به صورت 2 
فـاز رویی )شـفاف( و زیـری )سـفیدرنگ( درمی آید.

ترکیب واکسن

-  توکسوئید کزاز 
-  فسفات آلومینیوم )بر مبنای یون آلومینیوم( 

-  تیومرسال )به عنوان نگه دارنده(

موارد مصرف

-  این واکسن به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری کزاز در اسب تهیه شده است.

روش مصرف، دز و راه تجویز

-  ویـال واکسـن را به خوبـی تـکان داده شـود و 2 میلی لیتـر واکسـن، بدون توجـه به وزن و سـن دام، از 
راه عضالنـی تزریق گردد.
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برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون

در کره اسب هایی که از مادر ایمن متولد شده اند 3 تزریق به شرح زیر:
-  تزریق اول در 3 ماهگی

-  تزریق دوم در 4 ماهگی )یک ماه بعد از تزریق اول(
-  تزریق سوم در 16 ماهگی )یک سال بعد از تزریق دوم(

در مادیان ها و اسب هایی که قباًل واکسینه شده اند:
- در صـورت آبسـتنی، تلقیـح یک دز واکسـن در ماه آخر آبسـتنی )4 تـا 6 هفته قبـل از زایمان( در غیر 

ایـن صـورت تزریـق یادآور هـر 2 تا 5 سـال یک بار.
در مادیان هایی که قباًل واکسینه نشده اند:

- دو دوز بـه فاصلـه 6-4 هفتـه تزریـق می گردد. تزریق سـوم یک سـال بعد از تزریق دوم انجام می شـود 
)در صـورت آبسـتنی، 4 تـا 6 هفتـه مانده به زایمان دز سـوم تزریق شـود( سـپس تزریق یادآور 2 تا 5 سـال 

می گیرد. یک بارصـورت 
توجـه: اسـتفاده از آنتی توکسـین کزاز هم زمان با این واکسـن بالمانع اسـت به شـرطی کـه در عضله ای 
دیگـر یـا بافاصلـه دورتـر تزریـق شـود. دام در صـورت داشـتن جراحـت در پوسـت یـا انجـام جراحـی و در 

صورتی کـه در 6 مـاه گذشـته واکسـن کـزاز دریافـت نکرده باشـد، باید بالفاصله واکسـینه شـود.

عوارض جانبی

- ممکـن اسـت در ناحیـه تزریـق، عـوارض موضعـی شـامل حساسـیت، تورم و یا ندول سـفت بـروز کند 
کـه گاهـی بـرای چنـد هفتـه تا چنـد مـاه می ماندامـا به تدریج جـذب می شـود و از بیـن مـی رود. همچنین 

در مـوارد نـادر ممکـن اسـت فلجی )شـلی( موقت عضـالت رخ دهد.

توصیه ها و احتیاط های الزم

- جایـگاه نگهـداری طبـق برنامـه به طور مرتـب ضدعفونی شـود و زخم های احتمالی زیر نظر دامپزشـک 
. گردد  کنترل 

- حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پس از واکسیناسـیون، به دام ها اسـتراحت داده شـود و از جابه جایی 
آن هـا به طورجدی خـودداری گردد.

- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود و طبق نظر دامپزشک تجویز گردد.
- به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.

- از یخ زدن واکسن جلوگیری شود و در این صورت از مصرف آن خودداری گردد.
- تمامی دام های سالم موجود در گله به طور هم زمان واکسینه شوند.

- به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، ویال حاوی واکسن به آرامی تکان داده شود.
- تمامی محتوای ویال واکسن، در روز واکسیناسیون استفاده شود و از مصرف باقی مانده آن خودداری گردد.
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- بـه هنـگام واکسیناسـیون از لـوازم حفاظـت شـخصی )عینـک، دسـتکش، ماسـک، چکمـه و روپوش( 
اسـتفاده شـود. در صـورت پاشـیدن بـه سـر و صـورت و یا تزریق اتفاقی واکسـن بـه بدن فرد تزریـق کننده، 

محـل آن را بالفاصلـه بـا آب و صابـون شستشـو شـود و به پزشـک مراجعـه گردد.

نحوه معدوم نمودن باقی مانده و بطری واکسن

- وسـایل یک بارمصـرف مورداسـتفاده و ویـال خالـی واکسـن را بایـد ضدعفونـی )اتـوکالو، سـوزاندن، 
اسـتفاده از مـواد شـیمیایی مناسـب( کـرد و معـدوم نمـود.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری
- ایـن واکسـن در دمـای 2 تـا 8 درجـه سـانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شـود. در این شـرایط، 

واکسـن تـا تاریخ انقضای درج شـده بر روی برچسـب قابل مصرف اسـت.

بسته بندی:

- واکسن کزاز اسب به صورت تک دزی و در آمپول های 2 میلی لیتری عرضه می شود.

شکل 20 : واکسن مورداستفاده برای بیماری کزاز اسبی

8- واکسن هاری

- این واکسن به صورت کشته یا غیرفعال شده مورداستفاده قرار می گیرد.

ترکیب

-  واکسن حاوی ویروس کشته و یا غیرفعال شده هاری سویه Challenge virus standard (CVS) است
-  یاور یا ادجوانت واکسن شامل هیدروکسید آلومینیوم است.

-  مواد دیگر تشکیل دهنده واکسن شامل تیومرسال )نگهدارنده( و فسفات بافر )حالل( است.
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موارد مصرف

-  جهـت پیشـگیری و ایمن سـازی در گاو، گوسـفند، بـز، اسـب، شـتر و بخصوص سـگ ها مورداسـتفاده 
قرار می گیـرد.

مقدار و طریقه مصرف

-  1 میلی لیتر به صورت داخل عضالنی و یا زیر جلدی با رعایت تمام اصول تزریق شود.

برنامه واکسیناسیون

-  ایـن واکسـن جهـت ایمن سـازی علیـه بیمـاری هـاری و تنها به عنـوان پیشـگیری در حیوانـات هدف 
می شود. اسـتفاده 

-  هرچنـد کـه واکسـن می توانـد 36 مـاه ایمنـی ایجـاد کند، امـا در مناطقی کـه بیماری آندمیک شـده 
اسـت، واکسیناسـیون باید سـالیانه تکرار گردد.

موارد منع مصرف

-  واکسیناسـیون نبایـد در حیوانـات بیمـار، تحـت هرگونه شـرایط اسـترس زا )مانند حمل ونقـل( و یا در 
دوران نقاهـت بیماری انجام شـود.

- حیوانات درصورت ابتال به تب، فقرغذایی، عفونت پوسـتی و انگلی یا حین درمان با کورتیکواسـتروئیدها 
نباید واکسینه شود.

احتیاطات بعد از تزریق واکسن

-  در مـوارد واکنـش آلرژیـک پـس از واکسیناسـیون، درمـان دارویـی متناسـب بـا اسـتفاده از آدرنالین، 
کورتیکواسـتروئیدها و یـا سـایر درمان هـای ضـد آلرژیـک بایـد تحـت نظارت دامپزشـک صـورت گیرد.

اثرات جانبی

-  معموالً فاقد هرگونه واکنش آلرژیک است.
-  ممکـن اسـت یـک برآمدگـی کوچـک گـذرا در ناحیـه تزریـق ایجـاد گـردد کـه پـس از چنـد روز 

می شـود. محـو  خودبه خـود 

واکسیناسیون حیوانات آبستن و شیرده

-  استفاده در حیوانات آبستن و شیرده بی خطر است.
-  در صـورت واکسیناسـیون حیوانـات آبسـتن سـنگین جهت جلوگیری از ورود اسـترس بـه حیوان باید 

مراقبـت بیش تری صـورت گیرد.
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دوره منع مصرف

-  ندارد.

شرایط نگهداری و حمل ونقل واکسن

-  واکسن در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
-  توانایـی تولیـد آنتی بـادی واکسـن در صـورت عـدم نگهـداری در محـدوده دمایـی 8-2 درجه کاهش 

می یابـد کـه میـزان آن به دمـا و زمان نگهـداری بسـتگی دارد.
-  از انجمـاد واکسـن اجتنـاب گـردد و در صورت مشـاهده هرگونـه یخ زدگی در محتویات واکسـن، ویال 

کاماًل دور ریخته شـود.

بسته بندی

-  واکسن در ویال های 1 میلی لیتری عرضه می گردد. 

شکل 21 : واکسن برای بیماری هاری در سگ

 9- واکسن لمپی سکین

ترکیب

-  حاوی سویه نیتلینگ )Neethling Strain( با منشا ویروس وحشی بیماری المپی اسکین است.

موارد مصرف

-  به منظور پیشگیری از بیماری در گاو و گوساله مورداستفاده قرار می گیرد.
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نکات قابل توجه

امروزه عالوه بر واکسن زنده تخفیف حدت یافته نیتلینگ Neethling، از واکسن آبله گوسفندی و یا آبله  �
بزی با حجم 5 سی سی )ده برابر دز گوسفندی( نیز در گاوها استفاده می کنند که باعث ایجاد ایمنی و تولید 
آنتی بادی برعلیه ویروس المپی اسکین می شود. آنتی بادی ایجاد شده هم پوشانی خوبی با ویروس اصلی المپی 
اسکین دارد. درصورتی که ویروس از طریق گزش پشه ها، شیر و یا بزاق آلوده به بدن گاو وارد شود، آنتی بادی 

با آن مبارزه می کند و حیوان را ایمن می سازد. 
تمام گاوها باید به صورت ساالنه و به ویژه قبل از باران های تابستانی واکسینه شوند تا ایمنی خوبی ایجاد گرد.  �

دام هایی که به بیماری دچار شده اند و بهبود یافته اند، مصون هستند و نیازی به واکسیناسیون ندارند.
گوساله هایی که زیر 6 ماه سن دارند و از شیر مادران واکسینه، تغذیه کرده اند به واکسیناسیون نیاز ندارنداما  �

به محض رسیدن به 6 ماهگی باید به طور ساالنه واکسینه شوند. الزم به ذکر است که واکسیناسیون حداقل 
به مدت 2 سال ایمنی ایجاد می کند.

واکسیناسیون در مناطق درگیر و تا شعاع 10 کیلومتری کانون های بیماری بایددر اسرع وقت انجام شود  �
)در کانون های بیماری تعویض سر سوزن به ازای هر راس دام ضروری است(.

از واکسیناسیون دام های تب دار خودداری گردد. �
100 درصد دام های واحد واکسینه شوند.  �

شکل 22 : واکسن مورداستفاده برای بیماری لمپی اسکین گاوان

10- واکسن تیلریوز گاوی

 به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه تیلریوز حاد در گاو / گوساله استفاده می شود.

شکل و نوع واکسن

- واکسن به صورت سوسپانسیون سلولی، زنده تخفیف حدت یافته و تزریقی است.
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ترکیب واکسن

- هر دز دارای حداقل 1 میلیون سلول حاوی شیزونت تیلریا آنوالتا است.
- گلیسرول به عنوان ماده محافظ در برابر برودت در واکسن بکار رفته است.

دز، روش مصرف و راه تجویز واکسن تیلریوز گاوی

- ابتـدا ویـال واکسـن از مخـزن ازت خـارج کنیـد و به مـدت 15 دقیقه در یـک جعبه قراردهیـد تا ازت 
آن کاماًل تبخیر شـود )اسـتفاده از دسـتکش و ماسـک محافظ ضروری اسـت(.

- به واکسـن فرصت بدهید تا کاماًل ذوب شـود )برای تسـریع کار بهتر اسـت با رعایت شـرایط اسـتریل، 
ویـال را در داخـل ظـرف آب 37 درجه سـانتی گراد قرار دهید(.

- به منظور یکنواخت نمودن سوسپانسیون، ویال را به آرامی چندین بار سروته نمایید.
- محتـوای ویـال را بـا سـرنگ بکشـید و بـه هـر گاو/ گوسـاله، 1 میلی لیتـر از راه زیـر جلـدی )در ناحیه 

گـردن، نزدیـک به عقـده لنفـاوی پیش کتفـی( تزریـق نمایید.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون

- اواخر پاییز تا پایان زمستان و قبل از شروع فعالیت کنه ها مناسب ترین زمان برای مایه کوبی است.
- تجویز واکسن از سن 2 ماهگی آغاز می گردد و دز یادآور هرسال یک بار تجویز شود.

موارد منع مصرف

- از تجویز این واکسن در دام های آبستن بیش از 4 ماه و گوساله های کمتر از 2 ماه خودداری شود.
- از تجویز این واکسن در فصل فعالیت کنه ها خودداری گردد.

- از تجویز این واکسن تا 10 روز پس از زایمان، خودداری شود.
- از واکسیناسیون دام های بیمار و ضعیف خودداری گردد.

- پس از انقضای تاریخ مصرف، از استفاده واکسن خودداری شود.
- از واکسیناسیون دام ها در فاصله زمانی 3 هفته مانده به کشتار خودداری گردد.

عوارض جانبی

-  ممکـن اسـت در دام هـای واکسـینه، تـب خفیـف و زودگذر و تـورم عقده های لنفـاوی نزدیک به محل 
تزریق مشـاهده شـود کـه خودبه خود از بیـن می رود.

توصیه ها و احتیاط های الزم

-  تـا 3 هفتـه پـس از تزریـق واکسـن تیلریـوز، از تجویـز واکسـن های ضـد باکتریایـی و ضدویروسـی 
خـودداری شـود.
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-   به منظـور کنتـرل جمعیـت کنه هـای ناقل، ضروری اسـت که به مـوازات تجویز واکسـن تیلریوز گاوی، 
حمـام ضدکنـه و سم پاشـی جایگاه نگهداری دام )با سـموم ضدکنه مناسـب( نیز انجام شـود.

-  به منظـور حفـظ یکنواختـی سوسپانسـیون سـلولی، قبل و حین مصـرف، ویال حاوی واکسـن چندین 
بار سـر و ته شـود.

-  تمـام محتـوای واکسـن بایـد در همـان روز و در مدت زمـان حداکثـر 2 سـاعت اسـتفاده گـردد و از 
مصـرف باقی مانـده آن یـا فریـز مجـدد واکسـن ذوب شـده، خـودداری شـود.

-  واکسن از شبکه توزیع رسمی دریافت گردد.
-  واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.

-  به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت گردد.
-  تمامی دام های سالم موجود در محل به طور هم زمان واکسینه شوند.

-  حداقـل 2 سـاعت قبـل و یـک روز پـس از مایه کوبـی، بایـد بـه دام هـا اسـتراحت داد و از جابه جایـی 
آن هـا خـودداری کرد.

-  هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخـل سـرنگ، همچنین در حیـن تزریقـات، احتیاط کامل بـه عمل آید 
کـه بـه سـر و صورت پاشـیده نشـود. در غیر صورت پاشـیده شـدن، محل آلودگی بـا آب و صابـون و یا مواد 

ضدعفونی کننده، شستشـو داده شـود.
-  در صورت تزریق اتفاقی به دست، بالفاصله به پزشک مراجعه گردد.

-  وسـایل یک بـار مصـرف مورداسـتفاده و ویال هـای خالـی واکسـن به طـور صحیـح ضدعفونـی گردنـد 
)اتـوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مـواد شـیمیایی مناسـب( و سـپس دفن بهداشـتی شـوند.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهداری

واکسـن بایـد دور از نـور خورشـید و در دمـای 70- تـا 196- درجـه سـانتی گراد )ازت مایـع( حمـل و 
نگهـداری شـود. در ایـن شـرایط، واکسـن تا تاریخ انقضـای مندرج بر روی برچسـب قابل مصـرف خواهد بود.

بسته بندی

این واکسن در ویال های 12 دزی عرضه می شود. 

شکل 23 : واکسن مورداستفاده برای بیماری تیلریوز گاوی
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واکسیناسیون دام

واکسیناسـیون، بـرای پیشـگیری از مبتـال شـدن دام هـا بـه بیماری هـای مختلـف امری ضروری اسـت و 
بایـد به موقـع انجـام شـود. بـا توجـه بـه این کـه، وجود یـک دام بیمـار در گلـه، خطر ابتـالی سـایرین را به 
همـراه دارد. از ایـن رو قبـل از شـیوع بیمـاری بایـد تمام حیوانـات موجود در گلـه را طبق یـک برنامه زمانی 

مـدون واکسـینه کرد.

اهمیت واکسیناسیون

پیشگیری از انواع بیماری های واگیردار �
کاهش تلفات دامی �
ارتقا سطح بهداشت جامعه �
حفظ کیفیت فرآورده های دامی �
ارتقا معیشت دامداران و کمک به اقتصاد ملی �

شکل 24 : نحوه تزریق واکسن به گاو
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شرایط الزم برای واکسینه کردن دام

بـرای اثربخشـی واکسـن ها یکسـری شـرایط بایـد در نظـر گرفتـه شـود کـه ازجملـه آن هـا می تـوان به 
مـوارد زیـر اشـاره کرد:

-  واکسیناسیون طبق برنامه زمانی انجام شود.
-  واکسـن بـر اسـاس دز توصیه شـده مصـرف گردد. )اسـتفاده کمتر از دز مجـاز، ایمنـی الزم را به وجود 

نمـی آورد و مصـرف زیادتـر نیـز می تواند عوارض نامطلوب همراه داشـته باشـد(.
-  بـرای نگهـداری و حمـل واکسـن بایـد همـواره زنجیره سـرد رعایت گـردد )محیط نگهـداری و حمل 

از بـرودت مناسـب برخـوردار باشـد. ازایـن رو باید از سـردخانه، یخچال و فالسـک مناسـب اسـتفاده نمود(.
-  از سرنگ و سرسوزن مناسب استفاده شود.

-  واکسن از مراکز معتبر تهیه شود.
-  جایگاه مناسب برای انجام واکسیناسیون ساخته شود تا از ایجاد استرس در دام بکاهد.

-  بررسی تاریخ انقضای واکسن
-  واکسیناتور از مهارت، دانش و تجربه کافی برخوردار باشد و کلیه پروتکل های بهداشتی را رعایت نماید.

نکات قابل توجه در واکسینه نمودن دام

-  برخـی از واکسـن ها بـرای دام های آبسـتن مضر هسـتند، لـذا قبل از واکسـینه کردن حیوانـات باید با 
دامپزشک مشـورت شود.

-  واکسـن آمـاده شـده را باید در همان سـاعات اولیه مصرف کـرد و از مصرف باقیمانـده آن برای دفعات 
بعـدی خـودداری نمود، چون احتمال آلوده شـدن واکسـن ها وجود دارد.

-  وسـایلی نظیـر سـرنگ، سرسـوزن و حتی ظروف حاوی واکسـن به هیچ وجه نبایـد در محوطه دامداری 
شوند. رها 

-  هنگام کشـیدن واکسـن از ویال و یا بطری آن، باید از سـر سـوزن تمیز اسـتفاده شـود و نباید سـوزنی 
را کـه با آن تزریق انجام شـده اسـت را وارد ظرف واکسـن کرد.

-  سـر سـوزن باید متناسـب با گونه دام، جثه، سـن و نوع واکسـن تزریقی، از شـماره و اندازه مناسـبی 
برخـوردار باشـد. از کوچک تریـن سـایز سـوزن باید اسـتفاده کرد تا بتواند عملکرد مناسـبی داشـته باشـد.

-  سـرنگ و سرسـوزن های فلـزی باقابلیـت مصـرف مجـدد را بایـد بعـد از هـر بـار مصـرف به وسـیله 
اتـوکالو و یـا جوشـاندن بیسـت دقیقه ای در آب اسـتریل کرد یا آن ها را پس از شستشـو بـا آب و ضدعفونی 

نمود. کردن،خشـک 
-  بـا وجـود بررسـی ها و آزمایش هـای متداولـی کـه بـر روی واکسـن ها در زمـان تولیـد انجـام می شـود 
تـا تاییدیـه بـدون عـوارض یـا حداقـل کم عـوارض بـودن را بگیرنـد، اما اسـتفاده از واکسـن  ممکن اسـت با 
عوارضـی ماننـد افزایـش دمـای بـدن، قرمزی و تـورم ناحیه تزریق، کم اشـتها شـدن و یا حتی شـوک منجر 

بـه مـرگ همـراه باشـد. در صـورت مشـاهده این مـوارد باید با دامپزشـک مشـورت شـود.می گردد. 
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-  ظروف خالی واکسن )شیشه، پالستیک( بعد از اتمام کار باید به صورت بهداشتی معدوم گردد.
-  قبـل از تزریـق واکسـن بـه بـدن دام، ظـرف حـاوی واکسـن آمـاده بایـد به خوبـی تـکان داده شـود تا 

واکسـن یکنواخـت گردد.
-  واکسن حتماً از مراجع رسمی تهیه شود و تاریخ انقضای آن موردتوجه قرار گیرد.

-  قبـل از تزریـق واکسـن، سـالمت دام ازنظـر عـدم ابتـال بـه بیماری هـای تـب دار و مزمـن الغـر کننده 
بررسـی شـود و از تزریـق واکسـن بـه چنیـن دام هایی پرهیـز گردد.

روش های واکسینه نمودن دام

1. تزریقی

بهتریـن و راحت تریـن راه تزریـق واکسـن به صـورت زیرپوسـتی یـا زیر جلدی اسـت که آسـیب کمتری 
بـه بافـت عضالنـی وارد می کنـد. تزریـق عضالنـی عـالوه بـر لنگـش و کوفتگـی عضالنـی در بره هـا، باعـث 

کاهـش کیفیـت گوشـت دام نیز می شـود. 

شکل 25 : نحوه تزریق واکسن به گوسفند

نکات مهم هنگام تزریق زیر جلدی یا زیرپوستی

-  نیمـه باالیـی گـردن، جلـوی کتـف یـا روی دنده هـا کنار کتـف بهترین محل بـرای تزریـق زیر جلدی 
اسـت کـه بیش تر بـرای گوسـفندان توصیه می شـود.

-  طول سوزن در این نوع تزریق باید 1/2 تا 2/5 سانتی متر باشد.
-  سرسوزن حتماً با زاویه 30 تا 45 درجه وارد بدن دام شود.

-  در حیواناتی مانند گاو بهتر است پوست را کمی بکشید و سپس واکسن را تزریق کنید.
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چگونگی تزریق واکسن به دام

-  محـل مناسـب بـرای تزریـق واکسـن بـه دام را بایـد )پشـت کتـف، کپـل، گـردن و ...( باتوجـه به نوع 
واکسـن، مشـخص نمود.

-  زمان مناسب برای واکسینه نمودن معموالً هنگام روشنایی روز و در زیر سایه بان است.
-  حتماً محل تزریق واکسن باید تمیز و خشک باشد.

-  برای جلوگیری از آسیب به بافت ماهیچه ای، بهتر است تزریق به صورت زیرپوستی انجام شود.
-  بهتـر اسـت بـه دام هایدام هـای خیـس و گل آلـود واکسـن زده نشـود زیرا احتمـال انتقـال میکروب ها 

بـه آن ها وجـود دارد .

ابزارهای الزم جهت واکسیناسیون

شخصی که قصد واکسینه نمودن گله را دارد باید ابتدا از تجهیزاتی مانند موارد زیر برخوردار باشد:
ماسـک، دسـتکش، کفـش مناسـب، عینـک ایمنـی، جعبـه کمک هـای اولیـه، مـواد ضدعفونی کننده، 
پنبـه، سـرنگ و سرسـوزن بـه میـزان الزم، ویـال حـاوی آنتی هیسـتامین )در صـورت بـروز حساسـیت 
مورداسـتفاده قـرار می گیـرد.(، ظرفـی کـه قابلیت نگهداری واکسـن ها در دمای مناسـب را داشـته باشـد، 

قطره چـکان و حـالل.



فصل سوم:

واکسیناسیون طیور
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واکسن های مهم طیور

واکسن نیوکاسل سویه السوتا

واکسـن نیوکاسـل سـویه السـوتا برای ایمن سـازی فعال علیه بیماری نیوکاسـل در طیور بومی و گله های 
صنعتـی طیور مورداسـتفاده قرار می گیرد.

شکل 26 : استفاده از واکسن قطره چشمی

ترکیبات واکسن نیوکاسل سویه السوتا

 SPF ایـن واکسـن محتـوی ویروس لنتوژن نیوکاسـل سـویه السـوتا، کشـت داده شـده در تخم مرغ های
)عـاری از پاتـوژن خـاص( جنین دار اسـت. هر دز واکسـن دارای حداقل عیـار EID50 106)تیتـر عفونت زایی 

بـرای 50 درصـد تخم مرغ هـا( ویروس اسـت. 

شکل 27 : قطره خوراکی
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شکل و نوع واکسن

واکسن زنده تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه است.

دز و نحوه مصرف

-  طبق بروشور واکسن

توصیه ها و احتیاطات الزم

-  واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه گردد.
-  واکسن باید طبق دستور دامپزشک تجویز شود.

-  پیش از مایه کوبی از سالمت گله اطمینان حاصل گردد.
-  درصورت امکان پرندگان یک گله به طور هم زمان مایه کوبی شوند.

-  ایـن واکسـن بـا هیچ یـک از واکسـن های زنـده ی دیگـر مخلوط نشـود و فاصلـه زمانـی مایه کوبی بین 
دو واکسـن متفـاوت، رعایت گردد.

-  واکسن آماده شده، باید حداکثر در مدت 2-1 ساعت مصرف گردد.
-  طیـوری کـه بـا روش آشـامیدنی مایه کوبـی می شـوند را بایـد 2-1 سـاعت پیـش از مایه کوبـی از 

دسترسـی بـه آب محـروم کـرد.
-  از قرار دادن واکسن در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت خودداری گردد.

-  چـون ایـن واکسـن محتـوی ویـروس زنـده اسـت، ویال هـای خالـی و یـا ویال هایـی بـاز شـده ای کـه 
به طـور کامـل مصـرف نشـده اند را در یـک محلـول ضدعفونی کننده قـوی )وایتکـس 10%( غوطـه ور کنید و 

به طـور صحیـح معـدوم نمایید.

موارد منع مصرف واکسن نیوکاسل سویه السوتا

-  پرندگانـی کـه ازنظـر کلینیکـی بیمـار هسـتند و یا عالیـم بیماری دارنـد همچنین آن هایی کـه در اثر 
حمل ونقـل ضعیـف شـده اندرا نبایـد مایه کوبـی کرد. 

عوارض جانبی

-  بعـد از مایه کوبـی احتمـال دارد عـوارض بسـیار خفیف و زودگذر تنفسـی در پرندگانی مشـاهده گردد 
کـه ازنظـر مایکوپالسـما مثبت هسـتند و یا در گله هـای با مدیریت بهداشـتی ناکارآمد نگه داری می شـوند، .

شرایط نگهداری

واکسـن بایـد در دمـای 8-2 درجـه سـانتی گراد و دور از نـور حمـل و نگهـداری شـود. در ایـن شـرایط 
واکسـن تـا تاریـخ انقضـای درج شـده بـر روی برچسـب قابل مصـرف اسـت.
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بسته بندی

این واکسن در ویال های 2000 و 4000 دزی با برچسب مشخصات عرضه می گردد. 

شکل 28 : واکسن مورداستفاده برای بیماری نیوکاسل السوتا

H120-B1 واکسن دوگانه

واکسـن دوگانـه  H120-B1جهت ایمن سـازی فعـال اولیه علیه بیماری نیوکاسـل و برونشـیت عفونی در 
مرغ هـای بومـی و گله هـای صنعتی طیـور اسـتفاده می گردد. 

شکل 29 : واکسیناسیون به روش اسپری برای بیماری برونشیت عفونی

H120-B1 ترکیبات واکسن دوگانه

این واکسـن حاوی ویروس لنتوژن نیوکاسـل سـویه B1 و ویروس تخفیف  حدت  داده  شـده ی برونشـیت 
عفونی H-120 )سـروتیپ ماساچوسـت( کشـت داده شـده در تخم مرغ های SPF جنین دار است.

شکل و نوع واکسن

واکسن زنده تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه است.
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H120-B1 دز و نحوه مصرف واکسن دوگانه
- طبق بروشور واکسن

توصیه ها و احتیاطات الزم
-  این واکسن نیاز به یادآور دارد. جهت تزریق یادآور، از واکسن تک گانه استفاده گردد.

-  دقت نمایید که واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
-  واکسن باید با دستور دامپزشک تجویز شود.

-   پیش از مایه کوبی از سالمت گله اطمینان حاصل نمایید.
-  حتی االمکان پرندگان یک گله را به صورت هم زمان مایه کوبی کنید.

-  ایـن واکسـن را بـا هیچ یـک از واکسـن های زنـده دیگـر مخلـوط نکنیـد و فاصلـه زمانـی مایه کوبی دو 
واکسـن متفاوت را رعایـت نمایید.

-  واکسن آماده شده، باید حداکثر در مدت 2-1 ساعت مصرف گردد.
-   هرگز واکسن را در معرض نور مستقیم خورشید یا حرارت قرار ندهید.

-  ایـن واکسـن محتـوی ویـروس زنـده اسـت، ازایـن رو ویال هـای خالـی و یـا ویال هـای باز شـده ای که 
به طـور کامـل مصـرف نشـده اند را در یـک محلـول ضدعفونی کننده قوی )وایتکـس %10( غوطـه ور نمایید و 

به شـکل صحیـح معـدوم کنید.

موارد منع مصرف
-  طیـوری را کـه ازنظـر بالینـی بیمـار هسـتند و یـا براثـر حمل ونقـل یـا سـو تغذیـه ضعیف شـده اند را 

مایه کوبـی نکنیـد.
-   مصرف واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است.

عوارض جانبی
-  بعـد از مایه کوبـی احتمـال دارد در پرندگانـی کـه ازنظر مایکوپالسـما مثبت هسـتند و یـا در گله های 
بـا مدیریـت بهداشـتی ناکارآمـد، عـوارض بسـیار خفیف و زودگذر تنفسـی مشـاهده گـردد که بعـد از 2-3 

روز برطـرف می شـود 

شرایط نگهداری
واکسـن بایـد در دمـای 8-2 درجه سـانتی گراد نگهداری شـود. در این شـرایط واکسـن تـا تاریخ انقضای 

درج شـده بر روی برچسـب قابل مصرف اسـت.

بسته بندی
این واکسن در ویال های 2000 دزی با برچسب مشخصات عرضه می شود.
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واکسن نیوکاسل روغنی
واکسن نیوکاسل روغنی برای پیشگیری از بیماری نیوکاسل طیور مصرف می  شود.

 شکل 30 : واکسیناسیون به روش تزریقی برای بیماری نیوکاسل

ترکیبات واکسن نیوکاسل روغنی
واکسـن نیوکاسـل روغنی حاوی سـروتیپ غیرفعال شـده نیوکاسـل با منشـا بومی و ماده محافظ و یاور 

روغنی )ISA70( اسـت.

شکل و نوع واکسن
واکسن کشته به صورت روغنی

دز و نحوه مصرف
- طبق بروشور واکسن

توصیه ها و احتیاطات الزم
-  مطمئن شوید که واکسن از شبکه توزیع رسمی تامین شده باشد.

-  واکسن باید طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق گردد.
-  ویـال واکسـن را چنـد دقیقـه قبـل از شـروع مایه کوبـی، بیـرون از یخچـال قـرار دهیـد تـا بـا کاهش 

میـزان ویسـکوزیته آن، واکسیناسـیون به راحتـی انجـام شـود.
-  هنگام تزریق، شرایط استریل را رعایت کنید.

-  قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن را چند بار سروته کنید.
-  مطمئن شوید که واکسن یخ نزده باشد.

-  پیش از مایه کوبی از سالمت گله اطمینان حاصل کنید.
-  حتی االمکان طیور یک گله را به طور هم زمان مایه کوبی نمایید.

-   ویال های خالی واکسن را به شکل درست و صحیح معدوم کنید.
-  محتـوای ویـال را در روز واکسیناسـیون مصـرف نماییـد و از مصرف باقی مانده واکسـن در روزهای بعد 

کنید. خودداری 
-  درصورت تزریق تصادفی به بدن خود، به پزشک مراجعه کنید.
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موارد منع مصرف واکسن نیوکاسل روغنی

- پرندگانـی را کـه ازنظـر بالینـی بیمـار هسـتند یـا براثـر حمل ونقـل یـا سـو تغذیـه ضعیف شـده اند را 
مایه کوبـی نکنیـد.

-  مصرف واکسن بعد از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است.
-  درصـورت عـدم دسترسـی بـه واکسـن دوگانـه روغنـی نیوکاسـل+آنفلوانزا، هرگـز ایـن واکسـن را بـا 

واکسـن روغنـی آنفلوانـزا مخلـوط نکنید.

عوارض جانبی

-  ممکن است بقایای واکسن برای مدت کوتاه در محل تزریق مشاهده گردد.

شرایط نگهداری

واکسـن بایـد در دمـای 8-2 درجه سـانتی گراد نگهداری شـود. در این شـرایط واکسـن تـا تاریخ انقضای 
درج شـده بر روی برچسـب قابل مصرف اسـت.

بسته بندی

- این واکسن در ویال های 250 میلی لیتری همراه با برچسب مشخصات عرضه می شود. 

شکل 31 : واکسن روغنی نیوکاسل

واکسن نیوکاسل مقاوم به حرارت

ایـن واکسـن از سـویه ای تهیـه شـده اسـت کـه نسـبت بـه نوسـانات دمـا مقاومـت دارد و بیش تـر برای 
طیـور آزاد بـه کار مـی رود. واکسـن های مقاوم بـه حرارت زمانی کـه به صـورت لیوفیلیـزه و دور از نور ذخیره 
می شـوند، فعالیـت خـود را تـا هشـت هفتـه در دمـای 28 درجـه سـانتی گراد حفـظ می کننـد. واکسـن 
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مقاوم به گرمـا، توزیع کننـدگان و کاربـران را قـادر می سـازد کـه مشـکالت مرتبـط بـا عـدم توانایـی در حفظ 
کامـل زنجیـره سـرد واکسـن را کاهـش دهنـد. ازآنجاکـه ایـن ویروس هـا در محیـط بسـیار پایدار هسـتند، 
واکسـن تهیه شـده از ایـن قبیـل سـویه ها در طیـور خانگی، بومی و روسـتایی کشـور و همچنیـن در مناطق 

گرمسـیری به طـور وسـیعی قابل اسـتفاده اسـت.

واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا

واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای طیور استفاده می گردد.

ترکیبات واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا

ایـن واکسـن حـاوی سـروتیپ غیرفعال شـده آنفلوانـزای طیور با منشـا بومی و سـروتیپ غیرفعال شـده 
نیوکاسـل، مـاده محافظ و یـاور روغنی )ISA70( اسـت.

شکل و نوع واکسن

واکسن کشته و به صورت روغنی است.

دز و نحوه مصرف

-  طبق بروشور واکسن
بسته بندی:

 این واکسن در ویال های 250 میلی لیتری همراه با برچسب مشخصات عرضه می شود.

 شکل 32 : واکسن تزریقی دوگانه برای طیور
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H-52 پواکسن برونشیت عفونی طیور سویه

 بـرای مایه کوبـی یـادآور علیـه بیمـاری برونشـیت عفونـی در مرغـان بومـی و گله هـای صنعتـی طیـور 
تهیه شـده اسـت. 

شکل 33 : نحوه کاربرد واکسن قطره چشمی

ترکیبات واکسن 

ایـن واکسـن محتـوی ویـروس تخفیـف حـدت داده شـده برونشـیت عفونـی سـویه H-52 )سـروتیپ 
اسـت. داده شـده  SPF جنیـن دار کشـت  تخم مرغ هـای  در  کـه  ماساچوسـت( 

شکل و نوع واکسن

-  واکسن زنده تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه است.

H-52 دز و نحوه مصرف واکسن برونشیت عفونی طیور سویه

-  طبق بروشور واکسن

بسته بندی 

این واکسن در ویال های 1000 و 2000 دزی با برچسب مشخصات عرضه می شود. 

H-52 شکل 34 : واکسن
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H-120 واکسن برونشیت عفونی طیور سویه

واکسـن برونشـیت عفونـی طیـور سـویه H-120 بـرای ایمن سـازی فعـال اولیـه علیـه بیمـاری برونشـیت 
عفونـی در مرغـان بومـی و گله هـای صنعتـی طیـور تهیـه شـده اسـت.

 شکل 35 : نحوه کاربرد واکسن قطره چشمی

ترکیبات واکسن

این واکسـن محتوی ویروس بسـیار تخفیف حدت داده شـده برونشـیت عفونی سـویه H-120 )سـروتیپ 
ماساچوسـت( کشـت داده شـده در تخم مرغ های SPF جنین دار اسـت.

شکل و نوع واکسن

واکسن زنده تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه است.

H-120 دز و نحوه مصرف واکسن برونشیت عفونی طیور سویه

-  طبق بروشور واکسن

H-120 عوارض جانبی واکسن برونشیت عفونی طیور سویه

-  پـس از مایه کوبـی احتمـال دارد در پرندگانـی که ازنظر مایکوپالسـما مثبت هسـتند و یـا در گله هایی 
بـا مدیریت بهداشـتی ناکارآمد، عوارض بسـیار خفیف و زودگذر تنفسـی مشـاهده گردد.

شرایط نگهداری

- واکسـن بایـد در دمـای 8-2 درجـه سـانتی گراد نگهـداری شـود. در ایـن شـرایط واکسـن تـا تاریـخ 
انقضـای درج شـده بـر روی برچسـب قابل مصـرف اسـت.

 بسته بندی

- این واکسن در ویال های 1000 و 2000 دزی با برچسب مشخصات عرضه می شود.
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)H9N2( واکسن آنفلوانزای روغنی

واکسـن آنفلوانـزای روغنـی )H9N2( حـاوی سـروتیپ غیرفعال شـده آنفلوانزای طیور )H9N2( با منشـا 
بومـی، مـاده محافظ و یـاور روغنی )ISA70( اسـت. 

شکل 36 : نحوه کاربرد واکسن تزریقی

شکل و نوع واکسن

واکسن کشته و به صورت روغنی است.

موارد مصرف

H9N2 برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزای طیور سویه

)H9N2( دز و نحوه مصرف واکسن آنفلوانزای روغنی

-  طبق بروشور واکسن

بسته بندی

این واکسن در ویال های 250 میلی لیتری همراه با برچسب مشخصات عرضه می شود.

H9N2 شکل 37 : واکسن آنفوالنزا سویه 
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واکسن آبله طیور

واکسـن آبلـه طیـور برای ایمن سـازی فعـال علیه بیمـاری آبله طیـور در مرغان بومـی و گله های صنعتی 
طیور تهیه شـده اسـت. 

شکل 38 : انواع واکسن آبله طیور

ترکیبات واکسن آبله طیور

ایـن واکسـن محتـوی ویـروس تخفیف حـدت یافته آبله طیور، کشـت داده شـده در تخم مـرغ جنین دار 
است.  SPF

شکل و نوع واکسن

واکسن زنده تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه است.

دز و نحوه مصرف واکسن آبله طیور

-  طبق بروشور واکسن

شکل 39 : روش استفاده و کاربرد واکسن آبله در پرنده
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توصیه ها و احتیاطات الزم

-  واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه گردد.
-  واکسن باید طبق دستور دامپزشک و توسط تکنسین های دامپزشکی تزریق شود.

-  در موقع مصرف، شرایط استریل رعایت گردد.
-  قبل از مایه کوبی از سالمت گله اطمینان حاصل شود.

-  حتی االمکان پرندگان یک گله به طور هم زمان مایه کوبی شوند.
-  ایـن واکسـن را بـا هیچ یـک از واکسـن های زنـده دیگـر مخلـوط نشـود، فاصلـه زمانـی مایه کوبی بین 

دو واکسـن متفـاوت، رعایـت گردد.
-  واکسن آماده شده، باید حداکثر در مدت 2-1 ساعت مصرف شود.

-  از قرار دادن واکسن در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت خودداری گردد.
-   ایـن واکسـن محتـوی ویـروس زنـده اسـت، از ایـن رو ویال هـای خالـی و یـا ویال های باز شـده ای که 
به طـور کامـل مصـرف نشـده اند را بایـد در یک محلـول ضدعفونی کننده قـوی )وایتکـس %10( غوطه ور کرد 

و به طـور صحیـح معـدوم نمود.

موارد منع مصرف

- پرندگانـی کـه ازنظـر بالینـی بیمار هسـتند و یـا براثر حمل ونقل یا سـو تغذیـه ضعیف شـده اندرا نباید 
مایه کوبـی کرد.

-  مصرف واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است.

عوارض جانبی

- چنانچـه پرنـدگان در طـول دوره تخم گـذاری مایه کوبـی شـوند، ممکن اسـت افت مختصـری در تولید 
تخم مـرغ ایجـاد کنـد که پـس از مـدت کوتاهی برطرف می شـود.

شرایط نگهداری

-  واکسـن بایـد در دمـای 8-2 درجـه سـانتی گراد نگهـداری شـود. در ایـن شـرایط واکسـن تـا تاریـخ 
انقضـای درج شـده بـر روی برچسـب قابل مصـرف اسـت.

بسته بندی

این واکسن در ویال های 1000 و 2000 دزی با برچسب مشخصات عرضه می شود.
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واکسن بورس عفونی )گامبورو(

واکسـن بـورس عفونـی )گامبـورو( بـرای ایمن سـازی فعـال علیـه بیماری بـورس عفونـی )گامبـورو( در 
ماکیـان بومـی و صنعتـی تهیـه شده اسـت.

ترکیبات واکسن

این واکسـن محتوی ویروس اینترمدییت بورس عفونی )گامبورو( سـویه IBD071IR، کشـت داده شـده 
در تخم مرغ هـای SPF جنین دار اسـت.

شکل و نوع واکسن

واکسن زنده تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه است.

دز و نحوه مصرف واکسن بورس عفونی )گامبورو(

-  طبق بروشور واکسن

توصیه ها و احتیاطات الزم

-  باتوجـه بـه عیـار آنتی بـادی مـادری، واکسـن را می توان از سـن یـک هفتگی بـه بعد تجویـز نمود. در 
مـوارد خـاص و بـا نظـر دامپزشـک می تـوان پرنـدگان را در یک روزگـی مایه کوبی کرد.

-  بر اساس وضعیت بیماری در منطقه ممکن است به واکسیناسیون یادآور نیاز باشد.
-  واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه گردد.

-  واکسن باید طبق دستور دامپزشک تجویز شود.
-  قبل از مایه کوبی باید از سالمت گله مطمئن شد.

-  حتی االمکان پرندگان یک گله به طور هم زمان مایه کوبی شوند.
-  ایـن واکسـن را بـا هیچ یـک از واکسـن های زنـده دیگـر مخلـوط نکنیـد، فاصلـه زمانـی مایه کوبـی دو 

بیـن واکسـن متفـاوت را رعایـت نمایید.
-  واکسن آماده شده، باید حداکثر در مدت 2-1 ساعت مصرف شود.

-  پرندگانـی کـه بـا روش آشـامیدنی مایه کوبـی می شـوند را بایـد 2-1 سـاعت قبـل از مایه کوبـی از 
دسترسـی بـه آب محـروم کـرد.

-  از قرار دادن واکسن در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت خودداری گردد.
-  ایـن واکسـن محتـوی ویـروس زنـده اسـت، از ایـن رو ویال هـای خالـی و یا ویال هـای باز شـده ای که 

به طـور کامـل مصـرف نشـده اند را بایـد به شـیوه مناسـب معـدوم کرد.
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موارد منع مصرف

-  پرندگانـی کـه ازنظـر کلینیکـی بیمار هسـتند، در اثـر حمل ونقل ضعیف شـده اند، و یا عالیـم بیماری 
دارنـد را نبایـد مایه کوبی کرد.

عوارض جانبی

-  عوارض جانبی ندارد.

شرایط نگهداری

-  واکسـن بایـد در دمـای 8-2 درجـه سـانتی گراد نگهـداری شـود. در ایـن شـرایط واکسـن تـا تاریـخ 
انقضـای درج شـده بـر روی برچسـب قابل مصـرف اسـت.

بسته بندی 

این واکسن در ویال های 1000 و 2000 دزی با برچسب مشخصات عرضه می شود. 

شکل 40 : واکسن گامبورو طیور )بورس عفونی مرغان(
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واکسن پاستورلوز طیور )وبای مرغان( 
واکسـن پاسـتورلوز طیـور )وبـای مرغـان( برای ایمن سـازی فعـال علیه وبای ماکیـان، بوقلمـون، اردک و 

غاز اسـتفاده می شـود.

ترکیبات واکسن
A1 پاستورالمولتوسیدا سروتیپ  -

-  هیدروکسیدآلومینیوم 0/15 درصد 
-  فرم آلدیید 0/4 درصد

شکل و نوع واکسن
سوسپانسیون کشته، به رنگ زرد کمرنگ و ابری است.

دز و نحوه مصرف واکسن پاستورلوز طیور
-  طبق بروشور واکسن

عوارض جانبی 
عوارض جانبی ندارد.

شرایط نگهداری 
- واکسـن بایـد در دمـای 8-2 درجـه سـانتی گراد نگهـداری شـود. در ایـن شـرایط واکسـن تـا تاریـخ 

انقضـای درج شـده بـر روی برچسـب قابل مصـرف اسـت.

بسته بندی 

این واکسن در ویال 100 میلی لیتری )معادل 200 دز( با برچسب مشخصات عرضه می شود. 

شکل 41 : واکسن پاستورلوز طیور
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واکسن بیماری مارك

در حال حاضر دو نوع واکسن مارک در ایران به مصرف می رسد:
الـف H.V.T vaccine: ایـن نـوع واکسـن از هرپـس ویـروس بوقلمـون اسـت و به صـورت لیوفیلینـره 

سـاخته می شـود. مصـرف آن در جوجه هـای تخم گـذار در یک روزگـی اجبـاری اسـت.
ب Rispens vaccine: ایـن نـوع واکسـن از سـویه Rispens – cui - 988 و به صـورت همـراه بـا سـلول 
سـاخته می شـود. واکسـن را در ازت مایـع 196 - درجـه سـانتی گراد نگهـداری می کننـد و در جوجه هـای 

یـک روزه مـادر  مصرف می شـود.
توجه:

1. بنا به پیشـنهاد سـازمان دامپزشـکی کشـور، واکسـن دوگانه )Rispens + HVT( و به شـکل همراه به 
سـلول در جوجه هـای یـک روزه مـادر گوشـتی و تخم گذار و جوجـه یک روزه تخم گـذار تجارتـی در کارخانه 

جوجه کشـی باید مصرف شـود.
2. آمپـول محتـوی واکسـن در واکسـن های همـراه بـا سـلول، بایـد در محلـول ازت غوطـه ور باشـد و. 
هیـچ گاه نبایـد گذاشـت سـطح ازت مایـع  بـر اثـر تبخیـر بـه حـدی کاهش پیـدا نماید که سـرنگ واکسـن 

خـارج از محلـول قـرار گیرد. 

شکل 42 : واکسن مارک طیور
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روش های واکسیناسیون در طیور

1. روش آشامیدنی
2. روش قطره چشمی

3. روش اسپری یا روش آئروسل
4. روش تزریقی در زیر جلد یا داخل عضله

5. تلقیح در نسوج بال

روش آشامیدنی واکسن طیور

روش آشـامیدنی را بایـد عینـاً بر طبـق دسـتورالعمل موسسـه سـازنده واکسـن اجـرا کـرد. از معایب این 
روش عـدم دریافـت یکنواخـت واکسـن توسـط طیـور گله اسـت. بـه این ترتیب تعـدادی از پرنـدگان ممکن 
اسـت دز بیش تـر و تعـدادی دیگـر دز کمتـری دریافـت کننـد. در ایـن صـورت عیـار آنتی بـادی حاصلـه در 
ایـن روش )آشـامیدنی( در گلـه غیریکنواختمی شـود و ممکن اسـت جوجه هایـی که عیار آنتی بـادی پایینی 

دارنـد بـه ویروس بیمـاری زا آلـوده گردند.
واکسن های برونشیت عفونی، نیوکاسل، گامبورو و آنسفالومیلیت طیور را می توان از  این روش به کار برد.
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روش قطره چشمی

براسـاس  پذیـرد.  صـورت  واکسـن  سـازنده  موسسـه  دسـتورالعمل  طبـق  بـر  عینـاً  بایـد  روش  ایـن 
دسـتورالعمل های موجـود عمومـاً مقـدار 1000 دز واکسـن را در 25 سـانتی متر مکعـب آب مقطـر، سـرم 
فیزیولـوژی و یا آب جوشـیده سـرد شـده حـل می کنند و بـرای 1000 قطعه )جوجه- نیمچـه -پولت( به کار 
می برنـد. در ایـن روش یـک قطـره از محلـول محتـوی واکسـن را توسـط قطره چـکان مخصـوص در داخـل 

چشـم می چکاننـد.
واکسن های برونشیت عفونی، نیوکاسل و گامبورو را می توان به  این روش بکار برد. 

شکل 45 : روش قطره چشمی

روش اسپری و یا روش آئروسل

از روش اسـپری بـرای تجویـز واکسـن ها به خصـوص برونشـیت عفونی در داخـل کارتـن جوجه های یک 
روزه اسـتفاده می شـود. واکسـن از ارتفـاع 30-20 سـانتیمتری اسـپری می شـود و جوجه هـا 15-10 دقیقه 

بعـد از واکسیناسـیون در داخـل کارتن باقـی می مانند.
1000 دز واکسـن را در 500 سی سـی آب مقطـر حـل می کننـد و توسـط دسـتگاه اسـپری بـر روی 

جوجه هـا اسـپری می نماینـد. جوجه هایـی کـه مشـکل تنفسـی دارنـد را نبایـد اسـپری کـرد.
در هنـگام اسـپری سیسـتم های هـواده مثـل هیترهـا و هواکش هـا را خامـوش می کننـد، پنجره هـا را 
می بندنـد و نـور سـالن را بـه حداقـل می رسـانند. واکسـن های برونشـیت عفونـی، نیوکاسـل، گامبـورو و 

الرنگوتراکیـت طیـور را می تـوان بـه  روش زیـر بـه کار بـرد.
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شکل 46 : روش اسپری در جوجه

روش تزریقی 

اصـوالً کلیـه واکسـن های کشـته و تعـداد محـدودی از واکسـن های زنـده را می تـوان بـا روش تزریقـی 
مورداسـتفاده قـرارداد. از

مزایای این روش می توان به مواردزیر اشاره نمود:
-  واردکردن مقدار یک دز آنتی ژن موردنظر به هر قطعه

-  یکدست بودن عیار آنتی بادی حاصله در این روش
-  دوام عیار آنتی بادی حاصله به مدت طوالنی تر نسبت به سایر روش ها

-  کاهش استرس ناشی از مصرف مداوم واکسن های زنده

راه های تزریق واکسن طیور

اصوالً تزریق در عضله سینه طیور و زیرجلد ناحیه گردن توصیه می شود. اخیراً واکسن کشته را در سطح 
باالیی دم طیور تزریق می کنند. همچنین تزریق واکسن مارک که در 18 روزگی دوران جنینی استفاده می شود 

)در زمان انتقال تخم مرغ نطفه دار از دستگاه ستر به هچر( نیز با موفقیت همراه بوده است. 

شکل 47 : روش تزریقی در نیمچه
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نکات ضروری در انجام واکسیناسیون طیور

1. قبل از مصرف واکسن، حتماً باید از سالمت گله مطمئن شد.
2. درروش آشـامیدنی الزم اسـت آبخوری هـا را بـا آب فاقد مـواد ضدعفونی کاماًل شستشـو داد و تمیز کرد.

تعـداد آبخوری هـا نیـز بایـد کافی باشـد و حتی المقدور تعـداد بیش تری تـز آن ها نیز در نظر گرفته شـود.
3. جهـت رقیـق نمـودن واکسـن الزم اسـت از آب مقطـر، آب آشـامیدنی فاقـد امـالح یـا کلـر و مـواد 
ضدعفونی کننده دیگر، آب جوشـیده سـرد شـده و یاسـرم فیزیولوژی 8/5 در هزار اسـتفاده کرد. آب مصرفی 

بایـد درجـه حرارتـی حـدود 23 درجـه سـانتی گراد در نظر داشـته باشـد و PH آن برابر 7 باشـد.
4. قبل از آماده سـازی واکسـن خوراکی، طیور را به مدت 4-2 سـاعت )بسـته به سـن و به فصل سـال( 

تشـنه نگه داشـته شوند.
5. آب محتوی واکسن باید خنک باشد و طی دو ساعت توسط طیور آشامیده شود.

6. اضافـه کـردن کمـی شـیر به آب واکسـن سـبب حفـظ و مانـدگاری بهتر ویـروس موجود در واکسـن 
می شـود )می تـوان از شیر خشـک بـدون چربـی به نسـبت 2/5-2 گـرم در لیتـر و همچنین از شـیر معمولی 

بـدون چربی یـا کم چربـی به نسـبت15-10درصد اسـتفاده نمود(
7. حضـور افـراد آمـوزش دیـده به تعـداد کافی جهت واکسیناسـیون به روش قطره چشـمی و یـا تزریقی 

ضروری اسـت 
8. تجویز واکسن در طول ساعات سردتر روز باید مورد نظر قرار گیرد.

9. واکسن های کشته باید قبل از مصرف و در خالل واکسیناسیون به خوبی تکان داده شوند.
10.  سر سوزن مورداستفاده باید تمیز و عاری از آلودگی باشد.

11.  فالکـس محتـوی واکسـن را قبـل از مصـرف، بایـد مدتـی در درجه حـرارت اتاق )18 تـا 20 درجه 
سـانتی گراد( نگـه داشـت و سـپس اقدام بـه واکسیناسـیون نمود.

12.  درروش اسـپری بایـد اطمینـان حاصـل نمود که گلـه موردنظر عـاری از آلودگی مایکوپالسـمایی و 
سـایر بیماری های تنفسـی است.
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تزریقات در دام

بـا توجـه بـه وجـود انـواع بیماری هـا در دام هـا ازجملـه گاو، گوسـفند، بـز و غیـره تامیـن واکسـن ها و 
دارو هـای موردنیـاز بـرای پیشـگیری و درمـان ایـن بیماری هـا، بسـیار الزم و ضروری اسـت. واکسـن و دارو 
در دام بایـد به صـورت صحیـح تزریـق شـود، در غیر این صـورت عالوه بر عـدم موفقیت آن در پیشـگیری و 

درمـان بیمـاری، می توانـد مشـکالت مرتبـط بـا تزریـق را نیز بـرای دام ایجـاد کند.

انواع روش تزریق در دام

بااین حـال یـک کمـک  انجـام می شـود.  تزریقـات دام، توسـط دامپزشـک و واکسـیناتور  از  بسـیاری 
واکسـیناتور و یـا یـک دامـدار ممکن اسـت به دالیلی نتواند به دامپزشـک مراجعـه نماید و یا شـرایطی ایجاد 
شـود کـه تزریـق هر چـه سـریع تر دارو ضروری باشـد . ازاین رودامـدار باید با نحـوه صحیح تزریـق کردن در 

دام آشـنا باشـد تـا بتوانـد در مواقـع نیـاز از ایـن دانش و مهـارت بهره مند شـود.

عوارض عدم تزریق صحیح در دام

تزریـق نادرسـت می توانـد مشـکالت مختلفـی را در دام ایجـاد کنـد کـه ممکن اسـت حیوان تـا مدت ها 
درگیـر آن هـا باشـد. ازجملـه این مـوارد می تـوان به بروز اسـکار بافتـی، آبسـه و درد در ناحیه تزریق اشـاره 
کـرد. عالوه برایـن امـکان زمین گیـری دام در اثـر تزریـق نادرسـت وجـود دارد . همچنیـن احتمـال دارد 

مقـداری از دارو کـه جـذب بـدن دام نشـده اسـت در محـل تزریـق باقـی  بمانـد و عفونت ایجـاد کند.
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مراحل تزریق عضالنی

-  دارو را بـه میزانـی کـه الزم اسـت از ویـال به داخل سـرنگ بکشـید )هوا را باید داخل سـرنگ کشـید 
و آن را بـه داخـل ویـال تزریـق نمـود تا دارو راحت تر به داخل سـرنگ کشـیده شـود( .

-  بعـد از وارد شـدن دارو بـه داخـل سـرنگ، باید سـر سـرنگ را به سـمت بـاال گرفت و با دسـت به بدنه 
آن ضربـه زد تـا هوا و حباب داخل سـرنگ خارج شـود.

-  تزریق عضالنی را باید به صورت عمیق و عمودی انجام دهید.
-  ابتدا سوزن را وارد بدن دام کنید و بعدازآن سرنگ را به آن وصل نمایید.

-  باید از عدم نفوذ سرنگ داخل رگ اطمینان حاصل کرد.
-  اگـر پـس از واردکـردن سـوزن خـون بـه داخل سـرنگ وارد شـد ، سـوزن را بیرون بکشـید و حدود 5 

سـانتی متر دور تـر از محـل اول، نسـبت به تزریـق صحیح اقـدام کنید.
-  تزریـق در گاو بـا توجـه بـه حجـم عضالنـی حیـوان ، ، نیازمنـد سـوزنی به طـول سـوزن 2/5 الی 3/8 
سـانتی متر و نمـره )Gauge( 18 تـا 20 اسـت امـا در گوسـفند و بـز می تـوان از سـوزن نازک تر بـا نمره 20 

و 21 اسـتفاده کرد.

)SC( تزریق زیرپوستی

-  بهتریـن نواحـی انجـام تزریـق زیر پوسـتی عبارتند از: جلـوی کتف، نیمـه باالیی گـردن، روی دنده ها 
وکنـار کتف:

شکل 48 : نحوه تزریق زیرپوستی

-  طول سوزن انتخابی برای این نوع تزریق باید بین 1/2 الی 2/5 سانتی متر باشد.
-  سوزن باید با زاویه 30 تا 45 درجه به زیرپوست وارد شود.

-  در انجام این تزریق، الزم است کمی پوست دام به سمت باال کشیده شود.
-  بهتر است از سوزن نمره 18 استفاده شود. 
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شکل 49 : سرنگ و سوزن مناسب تزریق زیرپوستی

)IV( تزریق داخل رگی

قبـل از هـر چیـزی در تزریـق داخـل رگـی در دام بایـد توجه کرد کـه انجام آن تنهـا درصورتـی  امکان پذیر 
اسـت که روی برچسـب دارو IV نوشته شـده باشـد، . بهترین محل تزریق برای این نوع، سـیاهرگ وداج اسـت. 

شکل 50 : تزریق داخل رگی

نکات قابل توجه درروش تزریقی به شرح زیر است:

-  استفاده از سوزن یک بارمصرف برای جلوگیری از انتقال بیماری
-  استفاده از سرسوزن استریل و جداگانه برای هر روش دام
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-  برای تزریق دارو های ضد انگلی می توان هر ده راس یک بار سر سوزن را تعویض نمود.
-  استفاده از سر سوزن با قطر کمتر جهت جلوگیری از تخریب زیاد بافت بدن دام.

-  طـول سـوزن متناسـب بـا نـوع تزریـق انتخـاب شـود ، برای مثـال بـرای تزریق زیرپوسـتی سـوزن با 
طـول کمتـر بهتر اسـت.

-  تزریق با حجم زیاد را بهتر است به جای یک ناحیه، در چند ناحیه انجام داد.
-  بعـد از هـر بـار تزریـق و در صـورت تغییـر نـوع دارو، حتمـاً سـوزن تعویض گـردد تا از مخلوط شـدن 

انـواع دارو جلوگیری شـود.
-  تکان دادن دارو درصورتی که روی برچسب آن نوشته شده باشد الزم و ضروری است.  

نکات قابل توجه در تهیه داروی تزریقی

در هنـگام تهیـه هـر دارویـی، مشـخصاتی بـر روی جلـد و برچسـب دارو درج شـده اسـت که بایـد به آن 
توجـه شـود ازجمله:

-  تاریخ انقضا 
-  نام دارو و نحوه مصرف آن

-  موارد عدم مصرف
-  روش تجویز دارو

-  دستور مصرف
-  اثرات جانبی

-  احتیاطات
-  فرموالسیون

-   و غیره 

شکل 51 : مشخصات برچسب دارو
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قبـل از ورود یـک دارو بـه بـازار مصـرف، تحقیقاتی در مـورد بهتریـن روش تزریق، میزان مجـاز تزریق و 
تفاوت هـای گونـه ای در ایـن زمینـه انجـام می شـود. مجموعه نتایـج این تحقیقات بـر روی برچسـب دارو یا 
در بروشـور همـراه آن به عنـوان مشـخصات درج می شـود که الزم اسـت قبـل از مصرف حتماً برچسـب روی 

دارو مطالعـه گردد.

تزریقات در طیور

محل مناسب تزریق در طیور شامل موارد زیر است:
ناحیه سینه، گردن، ران

تزریق در سینه
پـس از کنـار زدن پرهـای ناحیـه سـینه، سـوزن را به داخل پوسـت فرو ببرید. دقت شـود سـوزن هنگام 
تزریـق نـه چنـدان مـورب باشـد کـه قبـل از ورود بـه عضله سـینه از طرف دیگـر پوسـت بیرون بیایـد و نه 

آن قـدر عمـودی باشـد کـه عضله سـینه را رد کند و بااسـتخوان جناق سـینه برخـورد نماید. 

شکل 52 : تزریق دارو در عضله سینه مرغ بالغ

تزریق در ران

این روش بیش تر در طیور بزرگ جثه مثل مرغ، بوقلمون، قرقاول و... انجام می شود.
به انـدازه یک بنـد انگشـت باالتـر از سـاق پـا و روی ران پرنـده را انتخـاب کنید و پرهای روی آن قسـمت 

را بـا دسـت کنـار بزنیـد تا بتـوان پوسـت را به راحتی مشـاهده کرد. 

شکل 53 : تزریق دارو در عضله ران مرغ بالغ
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نحوه تزریق

ابتـدا کمـی پوسـت را با دسـت به طرف باال بکشـید و سـر سـوزن را به صـورت خوابیده اندکی زیرپوسـت 
وارد کنید.سـپس بـه میـزان موردنیـاز دارو را زیرپوسـت تزریـق نمایید و سـوزن را بیرون بکشـید. دسـتتان 

را روی محـل قـرار دهیـد و کمـی صبـر کنیـد تا دارو زیرپوسـت پخش شـود ولی از پوسـت بیـرون نریزد.
توجه: دارو را نباید در عضالت پرنده تزریق کرد. تزریق معموالً زیرپوست انجام می شود.

تزریق در گردن

این روش در تمامی پرندگان قابل استفاده است ولی نسبت به روش قبل به توجه بیش تری نیاز دارد. 

شکل 54 : تزریق در ناحیه گردن جوجه

محل تزریق

وسـط گـردن پرنـده را انتخـاب کنیـد و پرهـای روی آن قسـمت را با دسـت کنـار بزنید تا بتوان پوسـت 
را به راحتـی مشـاهده کرد.

نحوه تزریق

هنـگام تزریـق سـر و بـدن پرنـده را با دسـت طـوری مهار کنید تـا در صورتی کـه از خود واکنش نشـان 
داد ، آسـیبی به گردن آن وارد نشـود.



فصل ششم:

داروهای خوراکی دام و طیور
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داروها، مکمل ها و افزودنی های خوراکی در دام و طیور

 بـا گسـترش روزافـزون جمعیـت انسـان، نیاز بـه تامین غذا نیز بیش تر شـده اسـت. به طوری کـه امروزه 
روش هـای سـنتی کشـاورزی و دامـداری نمی توانند جوابگوی تامین غذای بشـر باشـد. در حـوزه دامپروری، 
مزرعـه کـم تراکـم پـرورش حیوانـات بـه دامداری هـای متراکـم و صنعتـی تبدیـل شـده اسـت. عالوه براین 
اصـالح نـژاد حیوانـات، سـرعت رشـد و تولیـد آن هـا را نیـز افزایـش داده اسـت و خوراک های با حجـم زیاد 
و تراکـم کـم مـواد مغـذی دیگـر جوابگـوی نیـاز آن هـا نیسـت؛ بنابرایـن عـالوه بـر اسـتفاده از محصـوالت 
کشـاورزی به عنـوان علوفـه و خـوراک اصلـی دام، از داروهـا، مکمل هـا و افزودنی هـای صنعتـی )طبیعـی یـا 

مصنوعـی( نیـز در خـوراک دام و طیور اسـتفاده می شـود.

آشــنایی با داروها و ویتامین های مورد مصرف در طیور:

به طورکلـی دارو بـه مـوادی گفتـه می شـود کـه بـرای معالجـه و بهبـود بیمـاری یـا رفـع اختـالل در 
طیـور مصـرف می گـردد. اگرچـه اسـتفاده از دارو در پرورش مـرغ به غیراز موارد ضروری پسـندیده نیسـت، 
امـا امـروزه در مـزارع پـرورش مـرغ از داروهـای متنوعـی اسـتفاده می گـردد. توصیـه می شـود بـا اقدامات 
پیشـگیرانه، حتی االمـکان از وقـوع بیمـاری جلوگیـری نمـود و در صـورت بروز آن نیـز با دقـت و به اندازه ی 
نیـاز، دارو مصـرف کـرد؛ زیـرا باقیمانده هـای دارویـی موجـود در بـدن مـرغ بـا مصـرف گوشـت و تخم مرغ ، 
، بـه انسـان انتقـال می یابـد. عالوه برایـن مصـرف زیـاد داروهـا در مرغـداری موجب ایجـاد مقاومـت دارویی 
می شـود. بـا توجـه بـه دوره کوتـاه نگهـداری مرغان گوشـتی، مصـرف دارویـی نیز بایـد در آن هـا به صورت 
محـدود باشـد. به طورکلـی داروهـای مورداسـتفاده در مرغداری هـا از چنـد محـدوده خـارج نمی شـوند. 
مهم تریـن داروهـای مصرفـی آنتی بیوتیک هـا هسـتند. داروهـای ضـد انـگل، ویتامین هـا و مکمل هـا از دیگر 

داروهـای مصرفـی در مرغداری هـا هسـتند.
آنتی بیوتیک هـا: ایـن دسـته از داروهـا بـرای مبـارزه بـا بیماری هایـی اسـتفاده می شـوند کـه منشـا آن 
باکتری اسـت. آنتی بیوتیک ها انواع گوناگونی دارند و بر اسـاس منشـا تولیدشـان به سـه دسـته غیرصنعتی، 

نیمه صنعتـی و تمـام صنعتی تقسـیم می شـوند.
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داروهای ضد انگل
1- داروهای ضد انگل خارجی:

در ایـن گـروه، داروهـای زیـادی بانام هـای تجارتـی مختلـف وجـود دارد کـه از آن هـا برای دفع پشـه ها، 
شـپش، کنـه، جـرب و مگس هـای گزنـده و خرمگس اسـتفاده می شـود.

2 - داروهای ضدانگل داخلی:
ایـن گـروه از داروهـای ضـد انـگل کـه اهمیت بیش تـری دارند بـرای مبـارزه بـا انگل های داخلـی طیور 

اسـتفاده می شـوند و به صـورت خوراکـی و مخلـوط در دان بـه مصـرف طیور می رسـند.

ویتامین ها
 ترکیباتـی آلـی هسـتند کـه به مقادیر بسـیار کم، برای سوخت وسـاز سـلولی و اعمال حیاتـی موجودات 

زنده ضـرورت دارند.
اغلـب ویتامین هـای مـورد مصـرف طیـور، در ترکیـب بـا برخـی از مـواد تغذیـه ای مثـل سـبوس تهیـه 

.A می گردنـد و بانـام پریمکـس بـه بـازار عرضـه می شـوند ماننـد پریمکـس ویتامیـن

آشنایی با نحوه ی مصرف داروها و ویتامین ها در طیور
-  مخلوط کردن در دان
-  مخلوط کردن در آب

-  تزریق داروها

انواع افزودنی های خوراك دام و طیور
-  آنزیم ها )جهت هضم مواد خوراکی(

-  پروبیوتیک ها )میکروب های مفید قابل تکثیر در دستگاه گوارش(
-  پری بیوتیک ها یا غذای پروبیوتیک ها

-  اسیدی فایرها )اسیدی کننده ها(
-  فیتوبیوتیک ها )داروهای گیاهی(

-  ضدعفونی کننده ها )حذف ویروس ها و باکتری های مضر در خوراک(
-  توکسین بایندرها )خنثی کننده مایکوتوکسین ها(

-  آنتی اکسیدان ها
-  ویتامین ها

-  مواد معدنی
-  اسیدهای آمینه

-  کوکسیدیواستاتها )جلوگیری کننده از کوکسیدیوز(
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-  رنگدانه ها )کاروتنوئیدها(
-  پلت چسبان ها )شکل دهنده پلت های خوراکی(

-  امولسی فایرها )یکنواخت کننده های خوراک(

1-آنزیم ها:
آنزیم هایکـی از اصلی تریـن افزودنی هـای خـوراک دام و طیـور هسـتند کـه سـاختار پروتئینـی دارنـد و 
نقـش کاتالیـزور را در بـدن ایفـا می کننـد. آنزیم هـا در تمام مسـیرهای هضم و جـذب مواد غذایـی در بدن 

نقـش دارنـد. بسـیاری از آنزیم هـای مورداسـتفاده در صنایـع غذایی از میکروارگانیسـم ها مشـتق شـده اند.
برخـی ترکیبـات در خـوراک دام و طیـور وجـود دارنـد کـه بـدن حیـوان بـدون کمـک آنزیم ها قـادر به 

هضـم آن ها نیسـت .

2-پروبیوتیک ها:
ترکیبـات میکروبـی زنـده ای هسـتند کـه مسـتقیماً بـه جیـره دام و طیـور اضافـه می شـوند و اثر بسـیار 
مطلوبـی بـر عملکـرد و سـالمت آن ها دارنـد. پروبیوتیک ها برخـالف آنتی بیوتیک هـا به میکروارگانیسـم های 
مفیـد آسـیب نمی رسـانند. معنـای لغـوی پروبیوتیـک، بـرای زندگـی اسـتو متضـاد آنتی بیوتیـک اسـت 
کـه علیـه زندگـی معنـی می شـود. پروبیوتیکهـا نه تنهـا ایجـاد بیمـاری نمی کننـد، بلکـه از تکثیـر و رشـد 
باکتری هـای بیمـاری زا نیـز در دسـتگاه گـوارش حیوانات جلوگیـری می کننـد و موجب افزایـش میکروفلور 
مفیـد در سیسـتم گـوارش دام و طیـور می شـوند. الکتوباسـیلوس ها خاصیـت پروبیوتیکی دارنـد و به عنوان 
افزودنی هـای خـوراک دام و طیـور به کارمی رونـد. قابل توجـه اسـت کـه ایـن میکروارگانیسـم ها شـرایط 

نگهـداری خـاص خـود را دارنـد و برخـی از آن هـا در دمـای بـاال پایـدار نیسـتند و غیرفعال می شـوند.

3-پری بیوتیک ها:
پری بیوتیک هـا ازجملـه افزودنی هـای خـوراک دام و طیـور هسـتند کـه قابل هضـم و جـذب نیسـتند 
)به عنوان مثـال الیگوسـاکاریدها(. پری بیوتیک هـا سـبب جـذب بهتـر عناصـری مثـل روی، آهـن، کلسـیم 
و منیزیـم می شـوند. ایـن ترکیبـات در ناحیـه سـکوم یـا کولـون جمـع می شـوند،به عنوان منبـع غذایـی 
بـرای باکتری هـای مفیـد عمـل می کننـد. پری بیوتیک هـا باعث افزایـش حجـم باکتری های مفید دسـتگاه 
گـوارش می شـوند کـه درنهایـت بـا عملکـرد مناسـب باکتری هـا هضمپذیـری بـاال مـی رود )درواقـع پـری 

بیوتیـک غـذای پروبیوتیک هسـتند( .

4-اسیدی فایرها )اسیدی کننده ها(:
اسـیدهایی هسـتند کـه بـه خـوراک دام و طیـور افـزوده می شـوند تـا بـا کاهش PH خـوراک و دسـتگاه 
گـوارش، از رشـد میکروب هـای بیمـاری زا مثـل اشرشـیا کولـی، سـالمونال و کلسـتریدیوم در روده جلوگیری 
کننـد و سـبب بهبـود رشـد و تولیـد دام گردند. همچنین این اسـیدها به عنـوان ضد کپک هم عمـل می کنند.
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 5-فیتوبیوتیک ها )گیاهان دارویی(:

ترکیبـات اولیـه و ثانویـه گیاهـی بـه شـمار می رونـد کـه به عنـوان جایگزینـی بـرای آنتی بیوتیک هـا 
مطرح شـده اند. از گیاهـان، ادویه جـات و عصـاره گیاهـی )عمدتاً اسـانس ها( تحت عناوین مختلـف بوتانیکال، 
فیتوبیوتیک هـا یـا فیتوژنیک هـا نام بـرده می شـود. فیتوبیوتیک هـا بیش تـر بـه دلیـل اثرات شـاخصی که در 
درمـان سـنتی و جایگزینـی دارویـی دارنـد، شناخته شـده اند. عمـل فیتوبیوتیک ها توسـط ترکیبـات اولیه و 
ثانویـه اعمـال می گـردد. طیـف وسـیعی از اثـرات فیتوبیوتیک ها در تغذیه دام مطرح شـده اسـت که ازجمله 
آن هـا می تـوان به تحریـک مصرف خـوراک، خاصیـت ضدمیکروبی، ضدکوکسـیدیوزی، ضدانگلـی و محرک 
سیسـتم ایمنـی اشـاره نمـود. ایـن خـواص مثبـت باعـث شـده اسـت کـه فیتوبیوتیک هـا به عنـوان یکی از 

جدیدتریـن افزودنی هـای خـوراک دام و طیـور موردتوجه قـرار گیرند.

6- ضدعفونی کننده ها:

ازجملـه افزودنی هـای خـوراک دام و طیـور هسـتند کـه به منظـور جلوگیـری از آلودگـی خـوراک بـه 
میکروارگانیسـم های مضـر و انتقـال آن هـا بـه بـدن حیوانـات اسـتفاده می شـوند.

خوراك دام و طیور در معرض آلودگی های مختلفی قرار دارند

-  آلودگـی بـا باکتری هـا: وجـود باکتـری هایـی ماننـد سـالمونال و کمپیلوباکتـر در خـوراک می توانـد 
موجـب بـروز بیمـاری و تلفـات در حیوانـات شـود.

-  آلودگـی بـا ویروس هـا: دان می توانـد در زمان شـیوع بیماری های ویروسـی مانند نیوکاسـل، گامبورو، 
برونشـیت و آنفلوانـزای فـوق حـاد طیور، عامـل مهمی برای انتقـال بیمـاری از گله ای به گله دیگر باشـد.

-  آلودگـی بـا قارچ هـا: قارچ هـا به واسـطه فراوانـی و پراکندگـی اسـپور آن هـا در تمـام مکان هایـی کـه 
شـرایط رشـد آن ها مناسـب اسـت به سـرعت شـروع بـه تکثیر می کننـد و برخـی از گونه های آن سـم تولید 
می نماینـد. به عنوان مثـال قـارچ آسـپرژیلوس به راحتـی دان را آلـوده می نمایـد و مشـکالت متعاقـب آن را 

بـرای حیـوان ایجـاد می کند.

7- توکسین بایندرها:

اصطـالح توکسـین باینـدر به آن دسـته از افزودنی های خـوراک دام و طیور اطالق می شـود که در فرمول 
جیـره غذایـی حیوانـات قـرار می گیرنـد تـا از انتقال سـموم )عمدتـاً سـموم قارچی یـا مایکوتوکسـین ها( از 
خـوراک بـه بـدن دام و متعاقـب آن بـه محصـوالت دامـی، طیـور و آبزیـان پیشـگیری شـود . مـواد جـاذب 
مایکوتوکسـین ها به صـورت تکـی یا ترکیبی اسـتفاده می شـوند. توکسـین بایندرها بسـته به تعداد سـمومی 

کـه می تواننـد بـه خـود جـذب کنند به دو دسـته تـک جزیـی و چند جزیی تقسـیم می شـوند.
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8-آنتی اکسیدان ها:

آنتی اکسـیدان هازجمله افزودنی هـای خـوراک دام و طیـور هسـتند کـه آن هـا را از تغییـرات کمـی و کیفـی 
محافظـت می کننـد. آنتی اکسـیدان ها با هـدف جلوگیری از تجزیه اکسیداسـیونی قسـمت هایی از غذا بـه کار گرفته 
می شـوند کـه نسـبت بـه اکسـیژن حسـاس هسـتند . ازجملـه آنتی اکسـیدان های طبیعـی ویتامین هـای E و C و 
بتاکاروتـن هسـتند کـه از اکسیداسـیون مـواد در بافت هـای حیوانی و غذاهایی با منشـا حیوانی جلوگیـری می کنند.

9-ویتامین ها:

گروهـی از ترکیبـات آلـی پیچیـده هسـتند کـه بـه مقـدار بسـیار کـم در مـواد خوراکـی وجـود دارنـد. 
ویتامین هـا بـرای هضـم و جـذب مواد خوراکی دیگـر موردنیاز هسـتند و کمبود هریک از آن هـا موجب بروز 
اختـالل خـاص دررونـد نگهداری و رشـد بدن می شـود. بسـیاری از ویتامین هـا در بدن موجود زنده سـاخته 
می شـوند امـا گاهـی مقـدار تولیـد آن ها بـرای تامین نیـاز بدن کافی نیسـت در ایـن صـورت ویتامین ها باید 

به صـورت مکمـل در جیـره خوراکـی، وارد شـوند تا نیـاز حیوانات را تامیـن نمایند.

10- مواد معدنی:

تمـام موجـودات زنـده بـرای زندگی به مواد معدنـی نیاز دارند که به دو دسـته پرمصـرف )ماکروالمنت ها 
( و کم مصـرف )میکروالمنت هـا( طبقه بنـدی می شـوند. تاکنـون احتیاج دام هـا به 29 ماده معدنی ثابت شـده 
اسـت کـه از ایـن تعـداد 7 عنصـر پرمصـرف و 22 عنصـر کم مصـرف هسـتند. برخـی از ایـن مـواد معدنی با 
مصـرف خـوراک به صـورت طبیعـی تامیـن نمی شـوند و بایـد بـه غـذای دام اضافـه گردنـد تا رشـد و تولید 
بهبـود یابـد. امـروزه اسـتفاده از مکمل هـای مـواد معدنـی صنعتـی در صنعت دامپروری رایج شـده اسـت و 

یکـی از افزودنی هـای خـوراک دام و طیـور به شـمار می آید.

11-اسیدهای آمینه:

اسـیدهای آمینـه به عنـوان واحـد سـاختمانی پروتئین هـا نقـش مهمـی در تغذیـه طیـور، آبزیـان و دام 
دارنـد. اسـیدهای آمینـه بـه دو گروه ضروری و غیرضروری تقسـیم می شـوند. اسـیدهای آمینـه غیرضروری 
گروهـی هسـتند کـه بـدن می توانـد آن هـا را بـا اسـتفاده از اسـیدهای آمینـه دیگـر و مـواد غذایی بسـازد. 
اسـیدهای آمینـه ضـروری گروهـی هسـتند کـه بـدن قـادر به سـاخت آن ها نیسـت و تنهـا با مصـرف مواد 
غذایـی بـا منشـا حیوانـی تامیـن می شـوند. به منظور بهبـود رشـد و تکمیل زنجیـره سـاخت پروتئین برخی 
اسـیدهای آمینـه بـه روش صنعتـی تولیـد می شـوند و به عنـوان یکـی از افزودنی هـای خـوراک دام و طیـور 

مورداسـتفاده قـرار می گیرند.
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12- داروهای ضد کوکسیدیوز:

داروهـای ضـد کوکسـیدیوز به منظـور پیشـگیری و درمان انگل های دسـتگاه گـوارش حیوانات اسـتفاده 
می شـوند. کوکسـیدیوز مهم تریـن بیمـاری انگلـی دسـتگاه گـوارش طیـور اسـت کـه توسـط یـک انـگل 

تک یاختـه ای بـه وجـود می آیـد.

13- رنگدانه ها:

ایـن مـواد بیش تـر در دان مرغ هـای تخم گـذار کاربـرد دارند زیـرا مصرف کننـدگان تخم مـرغ، رنگ زرده 
طالیـی یـا نارنجـی را مطلـوب می داننـد. ایـن رنگ دانه هـا را بایـد بـه جیـره غذایی اضافـه نمود زیـرا طیور 
نمی تواننـد آن هـا را در بـدن خـود تولیـد کننـد. ایـن رنگدانه ها به آسـانی از طریـق جریان خـون حمل و در 
بافـت زیرپوسـتی و یـا در زرده تخم مـرغ ذخیـره می شـوند. ولـی از افزودنی هـای معمـول در خـوراک دام و 

طیـور بـه شـمار نمی روند.

14-پلت چسبان ها:

تولیـد و مصـرف خـوراک دام و طیـور به صورت پلت به شـرطی سـودمند اسـت کـه کیفیت و اسـتحکام 
باالیـی داشـته باشـد. پلت هـا ممکـن اسـت در طـول دوره نگهـداری براثـر فشـار وارد آمـده بـه کیسـه ها یا 
هنـگام حمل ونقـل صدمـه ببینند،بشـکنند و خـرد شـوند. در این صـورت میـزان خاکـه و درنتیجـه پـرت و 
هـدر رفـت خـوراک افزایـش می یابـد. برای کاهـش خاکه ی پلـت و افزایش اسـتحکام آن از پلت چسـبان ها 
اسـتفاده می شـود. رایج تریـن و کاربردی تریـن نـوع پلـت چسـبان ها بر پایـه مواد معدنـی ماننـد بنتونیت و 

آلومینیوم سـیلیکات هسـتند.

15-یکنواخت کننده های جیره خوراکی:

امولسـی فایرها یـا یکنواخـت کننده ها موادی هسـتند کـه یکنواختی مـواد مغذی مثل اسـیدهای چرب، 
ویتامین هـای محلـول در چربـی و اسـیدهای آمینـه را در مخلـوط افزایـش می دهنـد. در صنعـت پـرورش 
طیـور از مـواد خوراکـی با انرژی باال مثل چربی و روغن اسـتفاده می شـود. روغن نسـبت بـه کربوهیدرات ها 
ارزان تـر اسـت و موجـب بهبـود ضریـب تبدیل خـوراک می شـود. در پرندگان جـوان اسـتفاده از مکمل های 
امولسـی فایـر توصیـه می شـود، زیرا ترشـحات صفرای کم تـری دارند و جـذب چربی نیـز در آن ها ضعیف تر 
اسـت.. ایـن ترکیبـات عـالوه بـر بهبـود اسـتفاده از چربـی، موجـب ارتقـا کیفیـت و تسـهیل فرآینـد تولید 
پلت هـای خوراکـی نیـز می گردنـد. نکته اصلـی در این فرآینـد مدیریت رطوبـت در حین پلت کردن اسـت.
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مصرف دارو در زنبورستان

زنبورعسـل کارگـر روزانـه بیـش از صد سـفر کوتاه برای جمـع آوری گرده گل دارد که این امر سـبب سـایش 
بال هـا و ایجـاد زخم هـای زیـادی در بـدن او می شـود. به همیـن علت زنبورهای پـرکار و سـخت کوش که وظیفه 

حمـل دانـه گـرده بـه کندو را بـر عهده دارند، عمـر کوتاهی دارند و تنها ممکن اسـت سـه هفتـه زندگی کنند. 

شکل 55 : انواع زنبورعسل

زنبورهـای کارگـر بـا صـرف انـرژی و دقـت فراوانـی همـواره کنـدو را تمیـز نگـه می دارنـد. به طورکلـی، 
زنبورهـای عسـل آن قـدر تمیـز و وظیفه شـناس هسـتند کـه بـرای پاکیـزه نگه داشـتن محیـط زندگی خود 
خـارج از کنـدو می میرنـد تـا اجسـاد آن ها مـواد غذایـی را آلوده نکننـد و تهدیدی برای سـالمت نـوزادان و 
محصـوالت تولیـدی آن هـا نباشـند. با این وجـود بازهـم بیماری هایی گریبان گیر این حشـرات می شـود که 

الزم اسـت بـا مداخلـه زنبـوردار به درمـان آن ها اقـدام نمود.

بیماری های زنبورعسل

زنبورعسـل نیـز ماننـد همـه موجـودات زنـده دچـار برخـی بیماری هـا و کمبودها می شـوند. شـایع ترین 
بیماری هـای زنبورعسـل شـامل واروازیـس، نوزمازیـس، آکاراپیـس، لـوک آمریکایـی و لـوک اروپایی اسـت. 

البتـه برخـی از بیماری هـای ویروسـی نیـز در سـال های اخیـر مشکل سـاز شـده اند.
1- واروازیـس: عامـل آن جـرب واروا اسـت کـه انـگل خارجـی زنبورعسـل به شـمار می آید. ایـن انگل 

عالوه بـر همولنـف )خـون زنبورعسـل( از بافت هـای چربـی زنبـور نیـز تغذیـه می کند. 
داروهای کنترل کننده جرب واروا ، بهروش های مختلف زیر مورداستفاده قرار می گیرند:

الـف- داروهای تماسـی: داروهای تماسـی به صـورت نوار در کنـدو آویزان می شـوندمانند آپیسـتان و 
بـای وارول. ایـن داروهـا بـه مـدت 8-6 هفتـه آویزان هسـتند و پـس ازآن از کندو خـارج می شـوند. زنبورها 

پـس از تمـاس بـا نوارهـا و حرکـت در محیط کندو مـاده موثـره دارو را انتشـار می دهند.
ب - داروهـای تبخیـری یا تصعیدی: این داروها از ترکیبات اسـیدهای آلی هسـتند مانند ژل اسـید فرمیک 

و یـا ترکیبـات روغن هـای فـرار )غالباً تیمـول( مانند آپی الیف وار، ژل آپی گارد، ژل وارواسـتاپ، اکو اسـتاپ.
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پ - داروهـای چکاندنی /پاشـیدنی: دارویی مانند اسـید اگزالیـک را غالباً بین سـر قاب ها می ریزند 
و یـا بـر روی قاب ها می پاشـند مانند اکسـوار، آپی بایوکسـال، هایوکلین.

ج - داروهـای تدخینـی: دارویـی ماننـد فولبکـس که سـال ها از منسـوخ شـدن آن می گـذرد و دیگر 
نمی شود.  اسـتفاده 

شکل 57 : استفاده داروها به شکل نوار

2- نوزمازیـس: عامـل آن دو گونـه تک یاختـه بانام های نوزما آپیس و نوزما سـرانه هسـتند که به تازگی 
جـز قارچ هـا تقسـیم بندی می شـوند. نشـانه هـای قابـل مشـاهده آن هـا عبـارت اسـت از: راه رفتـن زنبورها 
جلـوی کندوهـا و نداشـتن توان پرواز همچنین وجود عالمت اسـهال جلوی سـوراخ پـرواز، روی کندو و روی 
قاب هـای داخلـی. در بسـیاری از مـوارد بیمـاری نشـانه ای نـدارد ) بیش تر در نوزما سـرانه( و تنهـا به صورت 

کاهـش جمعیـت و تولید بـروز می کنـد. فوماژیلین داروی مورداسـتفاده جهت کنترل بیماری اسـت.
3- آکاراپیـس: جـرب درون تراشـه ای زنبورعسـل اسـت کـه باعـث ضعـف در پـرواز می شـود. بـه این 
ترتیـب زنبورهـا گاهـی از سـاقه علف هـای اطـراف کنـدو بـاال می رونـد ولی تـوان پـرواز ندارنـد. در مواردی 

بال هـا به صـورت حـرف التیـن K نگه داشـته می شـود.
برخی از داروها مانند ژل اسید فرمیک می تواند در درمان این بیماری به کاربرده شود.

4- لـوک آمریکایـی: مهلک تریـن بیمـاری نـوزادان زنبورعسـل به شـمار می آیـد کـه عامـل بـه وجود 
آورنده آن نسـبت به بسـیاری از عوامل نامسـاعد مانند گرما و مواد ضدعفونی کننده مقاوم اسـت. نشـانه های 
بیمـاری عبـارت اسـت از: پراکندگـی و یکنواخت نبودن سـطح تخم ریزی ملکه، فرورفتگی و سـوراخ شـدگی 
سـر حجره هـا و مـرگ شـفیره ها. متعاقـب مـرگ، تغییراتـی در رنـگ و قـوام باقی مانـده شـفیره ها ایجـاد 

می شـود کـه درنهایـت به صـورت پولـک سـختی در کف حجـره باقـی می مانند.
بـرای کنتـرل بیمـاری لوک آمریکایـی نباید از درمان دارویی )آنتی بیوتیک( اسـتفاده کـرد. بهترین روش 

معدوم سـازی کلنی های آلوده اسـت.
5- لـوک اروپایـی: نشـانه های بیمـاری شـبیه لـوک آمریکایی اسـت. در مـواردی به دلیـل دخالـت باکتری های 
دیگـر و فسـاد الرو درون حجره بوی ترشـیدگی در کندو به مشـام می رسـد. عمومـاً از درمـان آنتی بیوتیکیبرای کنترل 
بیمـاری اسـتفاده می شـود. لیکـن بایـد توجـه داشـت کـه حـدود 4 هفتـه قبـل از آغـاز جریان شـهد در منطقـه دارو 
درمانـی قطـع شـود، بنابرایـن تشـخیص زودهنگام بیمـاری از طریق بازرسـی مداوم کندوها بسـیار حائز اهمیت اسـت.



فصل هشتم:
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کمک های اولیه در دام

در بسـیاری از مناطـق روسـتایی، مـردم نمی تواننـد بـه خدمات رسـانی 24 سـاعته دامپزشـکی اعتمـاد 
کننـد،در ایـن شـرایط اگـر دامـدار در یـک وضعیـت اضطـراری قراربگیرد چـه اتفاقـی می افتد؟ بـرای مثال 
تصـور کنیـد یـک اسـب بـه زخـم شـکاف دار دچـار  می شـود، یک میـش بـا سـخت زایی در زایمـان مواجه 
اسـت یـا یـک گاو زمین گیـر شـده اسـت امـا دامپزشـک در دسـترس نیسـت. در این شـرایط سـخت نجات 

زندگـی حیوانـات برعهـد کسـانی اسـت کـه قبـاًل در ایـن زمینـه اطالعات پایه کسـب نموده باشـند.
مثـاًل بـرای جلوگیـری از یـک خونریـزی کنتـرل نشـده از یـک رگ بریده شـده حیـوان، اولیـن مرحلـه 
اسـتفاده از یـک بانـد تحت فشـار اسـت تا مانع فوران خون شـود. سـپس زخـم را باید تمیز کـرد، ضدعفونی 

زخـم مرحلـه بعـدی اسـت و نهایتـاً درخواسـت کمـک از دکتر دامپزشـک مشـکل را برطرف خواهـد کرد.
اگرچـه در ایـن شـرایط، سـردرگمی یـک واکنـش طبیعـی بـرای فرد اسـت، امـا ایـن حالت مطمئنـاً به 
نتایـج مثبـت و نجات دهنـده ای بـه بـار نمـی آورد. همه اشـخاص توانایی حفـظ آرامش در شـرایط اضطراری 
را ندارندبـا ایـن حـال، وظیفـه اخالقـی و قانونی فرد مطلع اسـت که سـعی نمایـد تا زمان رسـیدن نیروهای 
ماهـر و متخصـص، شـرایط ایجـاد تـاب آوری و زنده مانـدن را بـرای حیوانـات نیازمند به کمـک فراهم کند. 

جعبه کمک اولیه برای دام

در جعبـه کمـک هـای اولیـه در وحله اول بایـد لوازم مهار و مقید نمودن حیوان و سـپس وسـایل مربوط 
به تیمار دام وجود داشـته باشـد. اساسـی ترین وسـایل کمک های اولیه شـامل:

1. جعبه ابزار محکم 
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2. تجهیـزات مهـار مناسـب برای انـواع گونه های دامـی )انواع طناب های نخـی محکم و بـادوام، پوزه بند، 
 )... و  چشم بند 

   

3. دماسنج
دماسنج برای اندازه گیری درجه حرارت بدن دام در معاینات حیوان بسیار کاربرد دارد 

4. یک سطل تمیز ترجیحاً از جنس استنلس استیل
از سـطل بـرای دادن شـوک تنفسـی به گوسـاله هایی اسـتفاده می شـود که به محـض تولد قـادر به نفس 

کشـیدن نیسـتند )باید یک سـطل آب ولرم روی گوسـاله تازه متولدشـده پاشـیده شود.( 

5. انـواع سـوزن های زیرپوسـتی بـا گیج هـای 14 تـا 22 و طول هـای 1/5 تـا 3/5 سـانتی متر را که جهت 
مایه کوبـی و تزریقـات بـه کار می برند.
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6. انواع سرنگ های اتوماتیک و یک بارمصرف جهت مایه کوبی و تزریقات

7. طناب و سایر لوازم کمک زایمانی
طنـاب زایمـان وسـیله ای اسـت کـه در زمان های سـخت زایی و بیـرون نیامدن گوسـاله، به خـروج دام از 
بـدن گاو کمـک می نمایـد. جنـس ایـن طناب هـا به گونـه ای اسـت کـه در زمـان بیرون کشـیدن گوسـاله از 

بـدن گاو، کمتریـن آسـیب به دسـت و پای گوسـاله وارد می شـود.
 

8. لوازم کمک به احیا نوزاد )حوله، پستانک و ...( 
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9. به طـور طبیعـی گاو پـس از تولـد نـوزاد، شـروع بـه لیسـدن و خشـک نمـودن نـوزاد خـود می کنـد. 
درصورتی کـه گاو از ایـن کار امتنـاع کنـد بایـد بـا اسـتفاده از یکپارچـه یا حوله ی تمیز گوسـاله را خشـک نمود. 
بعد از زایش باید در همان سـاعات اول گوسـاله را وادار به خوردن آغوز با اسـتفاده از پسـتانک و یا سـطل نمود. 

شکل 65 : کاربرد پستانک در خوراندن آغوز

10. لوله ی معده در اندازه های مناسب
امـروزه بـه دالیـل بهداشـتی متعددی اکثر گوسـاله ها از پسـتان گاو شـیر نمی خورند و برخی گوسـاله ها 
تمایلـی به خـوردن آغـوز از بطـری را ندارنـد. بـه همیـن دالیـل باید از لولـه معدی بـرای خورانـدن آغوز به 
گوسـاله ای اسـتفاده نمـود کـه ضعیـف اسـت یا با بطری شـیر نمی خـورد . لوله معـدی یک لوله پالسـتیکی 
طویـل و انعطاف پذیـر اسـت کـه یـک انتهای حجیـم و یک انتهای سـفت و گـرد دارد. بخش سـفت آن وارد 
دهـان گوسـاله می شـود تـا بـه مری برسـد. وجود قسـمت گـرد مانـع ورود لوله بـه نای و یـا بـه دام افتادن 

هـوا در مـری می شـود همچنین از آسـیب رسـیدن به مـری جلوگیـری می کند.

شکل 66 : انواع لوله ی معدی

11. چراغ قوه
12. قرص خوران

بـا توجـه بـه این کـه بسـیاری از داروهـای خوراکـی در دام هـا به صورت قـرص یا بلـوس تولید می شـوند 
امـا خورانـدن آن هـا بـه حیوان بدون اسـتفاده از وسـیله مخصـوص تقریباً غیرممکن اسـت. حیـوان حتی در 
بعضـی از مـوارد پـس از خوراندن قـرص، آن را برمی گرداند. اسـتفاده از تفنگ سـاده و مطمئن بلوس خوران 

جهـت سـهولت مصـرف و جلوگیری از افتـادن و هـدر رفتن داروها، ضروری اسـت.
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روش اسـتفاده: قـرص یـا بلـوس دامـی را در حفره مخصـوص نگه دارنـده می گذارند که در قسـمت دهانه 
تفنـگ قـرار دارد. پـس از وارد نمـودن تفنـگ دردهـان حیوان، بـا وارد کردن فشـار به انتهـای آن، قرص در 

داخـل لولـه مری حیـوان رهـا می گردد.
مایع خوران   .13

یکـی از پرکاربردتریـن ابـزار دامپزشـکی، دسـتگاه مایـع خوران اسـت که بـرای خوراندن داروهـای مایع 
دارد.  کاربرد 

  

مقید کردن گاو

مقیـد کـردن دام بـه معنـای انجـام تمهیداتی اسـت که بتـوان دام هـا را بدون این کـه به خودشـان یا به 
مـا آسـیب برسـانند، معاینـه کردو هرگونـه عملیات پیشـگیری، درمانـی یا تشـخیصی را با حداقل اسـترس 

بـه حیوان یـا خودمـان به اجرا گذاشـت.
بهتریـن روش بـرای مقید نمودن دام جهـت عملیات مایه کوبی، تزریقات، معاینـه و خون گیری، نگهداری 
حیـوان در تـراوا )STOCKS( اسـت؛ بنابرایـن بـا اسـتفاده از تراوایـی که به طور مناسـب ساخته شـده باشـد 
بسـیاری از اعمالـی کـه روی دام ایسـتاده قابـل انجام اسـت برای معاینه کننده آسـان می شـود و دسـتیاران 

را کمتـر خسـته می کنند.
به منظـور صرفه جویـی در وقـت و نیـروی کار، هـر مزرعه بزرگ باید دارای یک تراوا باشـد. ماده مناسـب 
جهـت سـاختن تـراوا لوله اسـتیل به قطر 8-6 سـانتی متر اسـت کـه در انواع ثابـت، سـتون های عمودی آن 

تـا عمـق 50 سـانتی متر در بتن کف تـراوا فروبرده می شـود. 

شکل 68 : تراوای مخصوص مقید کردن دام
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اهداف مقید کردن

-  دام به خودش هیچ گونه آسیبی نرساند.
-  دام در حین معاینه، به کلینیسین، تکنیسین و یا افراد دیگر آسیبی نرساند.

-  در حین معاینه کردن، حداقل استرس به دام وارد شود.
روش های مقید کردن

)Restraint Chemical( مقید کردن شیمیایی  -
)Restraint Physica( مقید کردن فیزیکی  -

مقید کردن شیمیایی: 

ایـن روش کاربـرد کمتـری دارد و فقـط در مـوارد خاص اسـتفاده می شـود. هنگامی که دامـی بیش ازحد 
نـاآرام اسـت و یـا دسـتیاران کافـی در اختیار نباشـند، می توان حـرکات ارادی حیـوان را با تجویـز داروهای 
آرام بخـش کاهـش داد. ایـن داروهـا سـبب کاهـش تحریک پذیـری )تسـکین( و فعالیـت )کاهـش تحـرک( 
می گردنـد. بنابرایـن ایـن داروهـا روی رفتـار دام اثـر می گذارنـد و آن را آرام می کنند ، اما تاثیـر قابل توجهی 

بـر روی عالیـم حیاتـی )دمـای بـدن، ضربان قلـب و تعداد تنفـس( و هوشـیاری دام ندارند.

مقید کردن فیزیکی:

روش فیزیکـی تنـوع زیـادی دارد. به طورمعمـول در ایـن روش ، از طنـاب و میله اسـتفاده می شـود. یکی 
از نـکات مهـم در مقیـد کـردن دام، بهره گیـری از رابطـه عاطفی بین صاحب دام و دام اسـت. حضـور دامدار 
در محـل در صورتـی ضـرورت دارد کـه بـه دام آرامـش خاطـر بدهـد، در غیر این صـورت دامدار بهتر اسـت 
دور از محـل معاینـه باشـد. در کلینیک هـای دامپزشـکی و در دامداری هـای صنعتـی، بـرای محـدود کردن 

دام هـا از تـراوا، باکس )Box( یا اسـتوک اسـتفاده می شـود.

روش های مقید کردن فیزیکی گاو

1- مقید کردن سر
 بـرای انجـام معاینـات سـر و گردن، محدوده دهـان، حلق، مری، چشـم و ... بی حرکت نمودن کامل سـر 

حیـوان ضـروری اسـت. برای مقید کردن سـر می تـوان از روش های زیر اسـتفاده نمود:
-  درصورتی کـه تـراوا در دسـترس نیسـت، بسـتن شـاخ ها بـا یـک طنـاب نـرم و محکـم بـه یـک قالب 
کمـی باالتـر از سـر حیـوان جوابگو خواهـد بود.-  گرفتـن تیغه میانی بینی با دسـت یا دماغ گیر و کشـیدن 

سـر به جلـو و باال 
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-  گرفتن تیغه میانی بینی با دست یا دماغ گیر و کشیدن سر به جلو و باال 

-  استفاده از پنس دماغ گیر 

استفاده از حلقه بینی در گاوهای نر
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2- مقید کردن اندام هایدام های حرکتی قدامی

مقیـد کـردن اندام هایدام هـای حرکتـی قدامـی نسـبت بـه اندام هایدام هـای حرکتـی خلفـی مشـکل تر 
اسـت زیـرا امـکان بـه کارگیـری کمـک هـای مکانیکـی در ایـن اندام هـا وجـود ندارد.بااین وجـود بـا کمـک 

روش هـای زیـر می تـوان از ا مقیـد کـردن  را انجـام داد.:
-  ایسـتادن مقابـل شـانه، خم کـردن و باال بـردن اندام حرکتی قدامـی در مفصل مچ دسـت به طوری که 

صـورت مقیدکننده به طرف عقب دام باشـد.
-  بسـتن طنـاب بـه متـاکارپ یا مفصل بخلـوق، عبور آن از باالی جدوگاه و نگه داشـتن سـر دیگر طناب 

توسـط دسـتیار در طرف دیگر حیوان

شکل 73 : نحوه صحیح بلند کردن اندام فوقانی

-  اگـر دو روش بـاال جوابگـو نیسـت، بایـد دام را بـا بسـتن دسـت و پـای و آمـاده کـردن بسـتر نـرم و 
بی خطـر، بـه زمیـن انداخـت.

3- مقید کردن اندام هایدام های حرکتی خلفی

به منظـور ممانعـت از حرکـت گاو و جلوگیـری از لگـدزدن حیـوان حیـن معاینـه می توان بـا چنگ زدن 
محکـم بـه چیـن تهـی گاهـی و کشـیدن آن بـه عقـب از حـرکات دام در حیـن معاینـه جلوگیـری نمـود. 
درصورتی کـه دام خیلـی نـاآرام و خشـمگین باشـد بهتـر اسـت بـا دسـت و پـای حیوان را بسـت و بـا آماده 

کـردن بسـتر نـرم و بی خطـر، دام را بـه زمیـن انداخت. 

شکل 74 : نحوه صحیح بلند کردن اندام تحتانی
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