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مقذمٍ:

 وَز کًِاذتالل زر پبعد ایوٌی هَقتی یب زائوی تؼزیق تَاى  تضؼیق ایوٌی زر ثسى را هی

ّبی  ثیوبریًْبیتب عجت اكشایؼ حغبعیت ثِ  کِ ن ایوٌی ثَزُتًتیدِ آعیت ثِ عیغ

تَاًس ثِ  (. ایي تضؼیق ایوٌی زر ثسى هیYegani and Bntcher, 2005گززز ) هرتلق هی

ّبی هسیزیتی  ای، ضؼق ّب، کوجَزّبی تـذیِ ّبی ػلًَی، هبیکَتَکغیي ػللی ّوچَى ثیوبری

اؿلت ایي ػَاهل ثِ صَرت  كبرهیایدبز کٌٌسُ اعتزط ٍ عبیز ػَاهل رخ زّس. زر ؽزایظ 

 گززز. تضؼیق ایوٌی هیتزکیجی عجت 

رؿن چٌس ػبهلی ثَزى تضؼیق عیغتن ایوٌی ٍ ًیش هحسٍزیت تؾریص صحیح زر  ػلی

، ثیوبری ثَرط ػلًَی )گبهجَرٍ( ثِ ػٌَاى هضٌَى اصلی زر تضؼیق عیغتن كبرهیؽزایظ 

گززز، ؽک  کِ آتزٍكی ثَرط هؾبّسُ هی سهبًی كبرهیگززز. زر ؽزایظ  ایوٌی هحغَة هی

رعس عْل  ؽَز. ثب ایي ٍخَز ؽزایظ آًگًَِ کِ ثِ ًظز هی ثزاًگیرتِ هیثِ ایي ثیوبری 

 ثبؽس. ًوی

زر ٍاقغ عغح تضؼیق ایوٌی ثیؾتز ثِ عي اثتال ثِ ٍیزٍط گبهجَرٍ ٍ هیشاى ترلیِ 

ّبی سًسُ ثیوبری  ؽَز کِ ٍاکغي تز هی لولَعیتی ثغتگی زارز. ؽزایظ ٍقتی پیچیسُ

گیزًس ٍ ایي ذَز تب حسٍزی  گبهجَرٍ هَرز اعتلبزُ قزار هیگبهجَرٍ ثزای هقبثلِ ثب ثیوبری 

گززز. زر ایي هَارز عَال  عجت ترزیت لولَعیتی ؽسُ ٍ ًْبیتب ثبػث آتزٍكی ثَرط هی

ّبی سًسُ تب چِ حس زر یکپبرچگی عیغتن ایوٌی  ّبی ٍاکغیٌبل ٍاکغي ایٌدبعت کِ عَیِ

 پزًسُ تبثیز زارز؟

 

 

 

 

 

 

 

تضعیف ایوٌی را 

تَاى در قالب هی

اختالل در پاسخ 

ایوٌی هَقتی یا دائوی 
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عِ زیسگبُ هرتلق  سذغز ثَزى ٍاکغي تزاًغویَى ا ایي ذجزًبهِ اعالػبتی را زر ثبة ثی

ٍ اس  دیذگاٌحاکمیتی، دیذگاٌعلمیت، ایي عِ زیسگبُ ؽبهل عهَرز ثزرعی قزار زازُ ا

 ثبؽس. هی مىظرصىعتطیًر



دیذگاٌعلمی:

ؽَز ٍ  ثَرط كبثزیغیَط یک ارگبى لولَئیسی اٍلیِ ثَزُ کِ كقظ زر پزًسگبى یبكت هی

، زر زٍ Bّبی  عیغتن تکبهلی علَل ثبؽس. هی Bّبی  ػوسُ ًقؼ آى تٌظین تکبهل لولَعیت

رٍسگی،  44تب  8عي خٌیٌی  ثیيثبؽٌس.  هزحلِ اعبعی سًسگی خٌیٌی قبثل ؽٌبعبیی هی

رٍسگی  48ؽَز. اس عي  ثَرعی کلًَیشُ هی ّبی ثٌیبزی پیؼ ثَرط كبثزیغیَط ثب علَل

کبهال ثبلؾ تَعظ ثَرط كبثزیغیَط ثِ خزیبى ذَى هحیغی  B ّبی خٌیٌی ثِ ثؼس لولَعیت

 ، ؿسُ ّبرزریي GALTٍؽًَس )عحبل،  ّبی لولَئیسی ثبًَیِ ٍارز هی آساز ؽسُ ٍ ثِ اًسام

ّبی لولَئیسی ثبًَیِ ثِ صَرت کبهل ثب خوؼیت  ّلتگی، توبهی اًسام 3الی  2(. زر عي ؿیزُ

ثِ پبیبى  Bّبی  ٍ هْبخزت لولَعیت ثبلؾ کلًَیشُ ؽسُ ٍ رًٍس تکثیز Bّبی  لولَعیت

 ّبی ثٌیبزی ذبرج ثَرعی ًیش زر ایي عي ٍخَز زارز. رعس. زر ٍاقغ علَل هی

ّبی سًسُ ثیوبری ثَرط ػلًَی ثزای ایدبز ایوٌی  عَر کِ قجال ػٌَاى ؽس، ٍاکغي ّوبى

ثبیغتی زر ثَرط كبثزیغیَط تکثیز یبثٌس، ثب ایي ٍخَز ایي تکثیز ثِ هؼٌی عغَحی اس 

ثبؽس. ًکتِ ثحث ثزاًگیش  ّبیی ثِ ثَرط هی ّبی ًبثبلؾ ٍ زر ًْبیت آعیت رزیت لولَعیتت

ّب زر عٌیي هرتلق ثز رٍی ثَرط كبثزیغیَط ٍ زر ًْبیت ثز یکپبرچگی  تبثیز ٍ تکثیز ٍاکغي

كزاؿز ٍ ّوکبراًؼ اٍلیي  4972ثبؽس. زر ٍاقغ زر عبل  ٍ صالحیت عیغتن ایوٌی پزًسُ هی

ثز رٍی اثزات ایوٌَعبپزعیَ ٍیزٍط گبهجَرٍ زر عٌیي هرتلق هغبلؼبتی را  هحققبًی ثَزًس کِ

اًدبم زازًس. ًکتِ خبلت ایٌکِ ًتبیح تحقیقبت ایي زاًؾوٌساى حبکی اس آى ثَز کِ اثتال ثِ 

پبعد آًتی ثبزی عبپزط ایوٌی زر  ثیوبری ثَرط ػلًَی زر عي یک رٍسگی عجت ثیؾتزیي

رٍسگی ثِ  7زر ایي هغبلؼِ سهبًی کِ پزًسگبى زر عي  ثِ ٍیزٍط ثیوبری ًیَکبعل گززیس.

تز ثَزُ ٍ زر اثتال ثِ ثیوبری گبهجَرٍ  تضؼیق ایوٌی هالینثیوبری گبهجَرٍ هجتال ؽسًس، اثزات 

 زر هغبلؼبت هرتلق تکثیز ٍ  ی ایي تضؼیق ایوٌی ثغیبر ًبچیش ثَز.گرٍس 24ٍ  44زر عٌیي 
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ّلتگی ثِ  4الی  3کلًَیشُ ؽسى ٍاکغي تزاًغویَى زر ثَرط كبثزیغیَط زر عٌیي ثیي 

اثزات  W2512زر ایي عي تکثیز عَیِ ٍضَح ًؾبى زازُ  ؽسُ اعت. عَال ایٌدبعت کِ آیب 

ذَاّس زاؽت؟ ثِ ػجبرت زیگز آیب تضؼیق عیغتن ایوٌی زر  Bّبی  هٌلی ثز رٍی لولَعیت

هغبلؼبت سیبزی زر ثبة ارسیبثی اثزات ٍاکغي تزاًغویَى ثز رٍی  ؟ایي عي رخ ذَاّس زاز

شا ثِ دکبهال هیکپبرچگی عیغتن ایوٌی پزًسگبى صَرت گزكتِ اعت. زر ایي ثرؼ زٍ هغبلؼِ 

 صَرت ذالصِ ثِ ًگبرػ زرآهسُ اعت.

ايل:مطالعٍ

زر یکپبرچگی عیغتن ایوٌی  یک رٍػ اًکبرًبپذیز خْت ارسیبثی اّویت ثَرط كبثزیغیَط

ثبؽس. پظ اس  ثب اعتلبزُ اس رٍػ خزاحی ٍ ذبرج کززى ایي اًسام لولبٍی اٍلیِ اس ثسى پزًسُ هی

عَر هثبل ثب ٍاکغیٌبعیَى ػلیِ ثیوبری ًیَکبعل ٍ تَاى ثِ  هی ،ذبرج کززى ثَرط اس ثسى

هقبیغِ ًتبیح آى ثب یک گزٍُ پزًسُ ؽبّس )ثسٍى زعتکبری ثَرط( اس اّویت ثَرط 

ای  زقیقب ثِ ّویي ؽکل زر آسهبیؾگبُ  چٌیي هغبلؼِ سایی ذجززار ؽس.كبثزیغیَط زر ایوٌی

 اًدبم گززیس. ،كیالکغیب هدبرعتبى SSIU ؽزکت عَا، هزکشی

( ٍ 4)گزٍُ رٍسگی  24ّبی گَؽتی تدبری زر عي  زر ایي هغبلؼِ ثَرط كبثزیغیَط خَخِ

ٍ اس ثسى ذبرج گززیس. ٍاکغیٌبعیَى ػلیِ ثیوبری ًیَکبعل  ( خزاحی2)گزٍُ رٍسگی  28یب 

ثِ رٍػ قغزُ   Hitchner B1رٍسگی ثب ٍاکغي  29ٍ  27ّب ثِ تزتیت زر عي  زر ایي گزٍُ

ًرَرزُ  کِ ثَرط كبثزیغیَط زعت  (4ٍ  3ی کٌتزل )گزٍُ ّب چؾوی اًدبم ؽس. گزٍُ

ّبی عزم زر  (. زر ًْبیت، ًو4ًَِزاؽتٌس ًیش زر ّویي عٌیي ٍاکغیٌِ ؽسًس )خسٍل ؽوبرُ 

آٍری  خوغ آىّلتِ پظ اس  3ٍ  2، 4)رٍس صلز( ٍ ًیَکبعل ٍاکغي ثب رٍس ٍاکغیٌبعیَى 

 َرز ارسیبثی قزار گزكتٌس.ه HIّبی عزم زر یک رٍس ثِ رٍػ  گززیس. توبهی ًوًَِ

 

 

 

 

 

 

 

 

پرٍسِ خراحی 

خارج )بَرسکتَهی 

کردى بَرس فابریسیَس از 

 4الی  3در سي ( بذى

( 28یا  21)رٍز ّفتگی 

تاثیری در پاسخ ایوٌی 

َّهَرال ًسبت بِ 

سیٌاسیَى با ٍاک

 ٍاکسي ًیَکاسل ًذارد

 



 

 

 

 

 

 : ٍاکسیٌاسیَى ًیَکاسل1خذٍل ضوارُ

ّا گرٍُ ٍاکسیٌاسیَى  زهاى بَرسکتَهی 

 ًیَکاسل

 27رٍس  24رٍس  1

 29رٍس  28رٍس  2

 27رٍس  - 3

 29رٍس  - 4

 

 

زر ّز گزٍُ زٍ ّلتِ  HIًؾبى زازُ ؽسُ اعت. پیک تیتز  4زر ًوَزار ؽوبرُ  HIًتبیح تغت 

ّبی ثَرعکتَهی ؽسُ ثب  زاری ثیي گزٍُ ؽس. ّیچ تلبٍت هؼٌی پظ اس ٍاکغیٌبعیَى زیسُ

 24گزٍّی زیسُ ؽس کِ زر عي  زرزار  ّبی کٌتزل ٍخَز ًساؽت. تٌْب یک تلبٍت هؼٌی گزٍُ

ثبالتزی را ًؾبى  HIرٍسگی ثَرعکتَهی کززُ ثَز ٍ زر هقبیغِ ثب گزٍُ ثسٍى ثَرعکتَهی تیتز 

 زاز.

ّلتگی ّیچ تبثیز هٌلی زر پبعد  4الی  3عٌیي  ایي ًتبیح ًؾبى زاز کِ ثَرعکتَهی زر

رٍس پظ اس ثَرعکتَهی ًسارز.  6یب  4 ،ایوٌی َّهَرال ثِ ٍاکغیٌبعیَى ػلیِ ثیوبری ًیَکبعل

ای اس ثقبیبی ثَرط كبثزیغیَط  پزًسگبى کبلجسگؾبیی ؽسُ ٍ ّیچ ًؾبًِ ،زر اًتْبی ّز هغبلؼِ

 زر پزًسگبى یبكت ًؾس.

 

 

 

 

 

 3بَرسکتَهی در سٌیي 

ّفتگی ّیچ تاثیر  4الی 

هٌفی در پاسخ ایوٌی 

َّهَرال بِ 

ٍاکسیٌاسیَى علیِ 

 6یا  1 ،بیواری ًیَکاسل

رٍز پس از بَرسکتَهی 

 ًذارد

 

 

 



 

 

 

 

، )آبی( ، بِ ترتیب صفرHI: تاثیر بَرسکتَهی بر تیتر ٍاکسي ًیَکاسل بِ رٍش 1ًوَدار ضوارُ 

 رٍز پس از ٍاکسیٌاسیَى)سبس(  21ٍ )صَرتی(  14 ، )زرد( 7

 

 پرًذُ از بذى فابریسیَس : هراحل اصلی خارج کردى بَرس1تصَیر ضوارُ 

 

 

 

 

تصاٍیر رٍبرٍ ًحَُ 

خارج کردى بَرس 

فابریسیَس را از بذى 

دّذ پرًذُ ًطاى هی

 تاییذ هیتَاًذ کِ

 هٌاسب فعالیتکٌٌذُ 

سیستن ایوٌی بذى 

پرًذُ پس از خارج 

کردى بَرس 

 باضذفابریسیَس هی

 



 

 

 

:2مطالعٍشمارٌ

ایوٌی، اًدبم ثز رٍی یکپبرچگی عیغتن  راُ زیگز ارسیبثی تبثیزات تکثیز ٍاکغي تزاًغویَى 

زر  Ceva ؽزکت (SSIU) ثبؽس. ایي آسهبیؼ ًیش زر آسهبیؾگبُ هزکشی آسهَى چبلؼ هی

 صَرت پذیزكت. كیالکغیب هدبرعتبى

ثِ عِ گزٍُ تقغین ٍ ثِ صَرت  F15ّبی گَؽتی تدبری َّثبرز  ثِ صَرت ذالصِ، خَخِ

 سیز ٍاکغیٌِ ؽسًس:

 یزخلسی زر یک رٍسگی( ثِ رٍػ سVectormune NDٍاکغي ًَتزکیت ًیَکبعل ) -4

( ٍ ٍاکغي تزاًغویَى ثِ رٍػ Vectormune NDٍاکغي ًَتزکیت ًیَکبعل ) -2

 سیزخلسی زر یک رٍسگی

 گزٍُ کٌتزل ؿیزٍاکغیٌِ -3

خسایِ هبلشیبیی )ؽوبرُ ركزًظ  ط ٍیغزٍتزٍپیک ٍلَصًیک ًیَکبعل،ّب ثب ٍیزٍ توبهی گزٍُ

D1524/1/1,2/my/10 صًَتیپ )VII  5ثب زٍس log10  زاذل ثِ اسای ّز پزًسُ ثِ رٍػ

  42ّلتگی ثز رٍی  6ٍ  4، 3، 2ّب زر عٌیي  ؼ زازُ ؽسًس. چبلؼلهیکزٍلیتز( چب 222ثیٌی )

 .ّب زٍ ّلتِ پظ اس چبلؼ اًدبم گززیس ؼلپزًسُ اس ّز گزٍُ اًدبم گزكت. ثزرعی ًتبیح ایي چب

 42رٍسگی  35الی  44اكشٍى ثز ایي، ثزای ؽٌبعبیی زریبكت ٍاکغي تزاًغویَى اس عي 

آٍری گززیس. سهبًی کِ  ًوًَِ ذَى ثِ صَرت زٍ ثبر زر ّلتِ خوغ 42ثَرط ٍ ًوًَِ ثبكت 

ثزرعی ّیغتَلَصیک تـییزات زر ثَرط را تبئیس کززًس، آسهَى تؾریص هَلکَلی زر زٍ ًوًَِ 

 گزكت تب َّیت ٍیزٍط را ؽٌبعبیی کٌس. هتَالی اًدبم 

ًتبیح ایي هغبلؼبت زر ًوَزار سیز ذالصِ ؽسُ اعت. هحبكظت ػلیِ ثیوبری ًیَکبعل زر ّز 

زٍ گزٍُ یکغبى ثَز )گزٍُ زریبكت کٌٌسُ ٍاکغي ًَتزکیت ًیَکبعل ثِ تٌْبیی ٍ گزٍُ زریبكت 

سایی  زّس ٍاکغي تزاًغویَى ایوٌی کٌٌسُ ّوشهبى آى ثب تزاًغویَى( کِ ثِ رٍؽٌی ًؾبى هی

کٌس. ًکتِ خبلت تَخِ ایٌکِ زریبكت ٍاکغي  ي ًَتزکیت ًیَکبعل را هرتل ًویحبصل اس ٍاکغ

ّلتگی ًؾبى زازُ ؽس ٍ چبلؾی کِ تَعظ عَیِ  4الی  3تزاًغویَى تَعظ گلِ زر 

VVNDV ذغز ثَزى ٍاکغي  ًیَکبعل زر ایي عي صَرت گزكت ثِ عَر هغتقین ثی

 زاز.سایی ػلیِ ًیَکبعل ًؾبى  تزاًغویَى را زر ایدبز ایوٌی

 

 

 

هحافظت علیِ بیواری 

ًیَکاسل در ّر دٍ 

گرٍُ یکساى بَد 

ٍاکسي  از )استفادُ

ًیَکاسل بِ ّوراُ 

ٍاکسي تراًسویَى یا 

بِ تٌْایی( کِ بِ 

دّذ رٍضٌی ًطاى هی

گًَِ تراًسویَى ّیچ

آسیبی بِ ایوٌی 

حاصلِ از ٍاکسي 

ًَترکیب ًیَکاسل 

 کٌذٍارد ًوی

 



 

 

 

 

ريشحاکمیتی:

ّبی  آسهبیؾگبّی كبرهی سیبز، عزحذغز ثَزى ٍاکغي، هغبلؼبت  ثِ هٌظَر ًؾبى زازى ثی

تَعظ هغئَلیي سیزثظ  گًَبگًَی هحیغیّبی ذغزات سیغت كبرهی هتٌَع ٍ ارسیبثی

 گززز. زرذَاعت هی

یک زٍس ٍاکغي ثب اعتلبزُ اس ذغز ثَزى ٍاکغي ثبیغتی  ثی 4زر ارسیبثی آسهبیؾگبّی

ّبی گَؽتی تدبری  ٍ خَخِ SPFثز رٍی پزًسگبى  ،تزاًغویَى ٍ ًیش زُ ثزاثز زٍس پیؾٌْبزی

ذغز ثَزى ٍاکغي  ای اس ثی گیزًس: ذالصِ صَرت گیزز ٍ عپظ هَارز سیز هَرز ثزرعی قزار هی

، تبثیز ٍاکغي ثز رٍی عیغتن ایوٌی  )تضؼیق ایوٌی(، گغتزػ SPFّبی  ثز رٍی خٌیي

ِ ٍیزٍط ٍاکغي ثِ پزًسگبى ؽبّس هزتجظ ثب پزًسگبى ٍاکغیٌِ، ثبسگؾت عَیِ ٍاکغیٌبل ث

 حست اٍلیِ، هؾرصبت ثیَلَصیکی عَیِ ٍاکغي ٍ عبیز هَارز.
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ّبی گَؽتی تدبری اضبكِ ثز ایي  صَرت گیزز. توبم هغبلؼبت ثز رٍی خَخِ SPFّبی آسهبیؾگبّی ثبیغتی ثز رٍی خَخِ  ارسیبثی 

 گَؽتی تدبری صَرت گزكتِ اعت.  ّبی كبرهی ًیش زر پزًسگبى اًس. عزح آسهبیؾبت اًدبم ؽسُ

 

 

 

ارزیابی آزهایطگاّی 

 ،خطر بَدى ٍاکسيبی

با استفادُ از بایستی 

یک دٍز ٍاکسي 

 10تراًسویَى ٍ ًیس 

از  برابر دٍز پیطٌْادی

بر  ،ٍاکسي هربَطِ

ٍ  SPFرٍی پرًذگاى 

ّای گَضتی خَخِ

 تداری صَرت گیرد



 

 

 

 

ّبی کوپلکظ ایوٌی ثز رٍی  تبثیزات ایوًََعبپزعیَ ٍاکغيیک هغبلؼِ زیگز خْت ثزرعی 

هزؽ زر سیز ًؾبى زازُ ؽسُ  سایی پزًسگبى گَؽتی ٍاکغیٌِ ؽسُ ثِ رٍػ زاذل ترن ایوٌی

 ّبی گَؽتی ًضاز کبة ثِ عِ گزٍُ تقغین ؽسًس: ّبی خَخِ اعت. زر ایي هغبلؼِ خٌیي

رٍسگی خٌیٌی ٍ ٍاکغي ٍیتبپغت  48هزؽ زر عي  تزاًغویَى ثِ رٍػ زاذل ترن :1گريٌ

 زر یک رٍسگی ثِ رٍػ قغزُ چؾوی

 ٍاکغي ٍیتبپغت زر یک رٍسگی ثِ رٍػ قغزُ چؾوی :2گريٌ

 گزٍُ ثسٍى زریبكت ّزگًَِ ٍاکغي :3گريٌ

 

گیزی  رٍسگی اًساسُ 33ٍ  28، 24، 44، 7، 4ًیَکبعل گزٍُ زر عٌیي  HIهیبًگیي تیتز 

 33ٍ  24زر  log10 ELD50 6ثب زٍس  Hertz 33ّب ثب ٍیزٍط حبز ًیَکبعل  گزٍُ گززیس.

 رٍسگی ثِ رٍػ زاذل ػضالًی چبلؼ زازُ ؽسًس.

 

ًتبیح ایي تحقیق زر ًوَزار سیز ًؾبى زازُ ؽسُ اعت. هیشاى تیتز ًیَکبعل هبزری 

 سگی زر ثسىرٍ 24تب حسٍزی پبییي ثَزُ ٍ ایي ایوٌی تب   (4.45ّبی یک رٍسُ )حسٍز  خَخِ

ثبزی كؼبل زر گزٍُ اٍل  رٍسگی پبعد آًتی 24زر عي  کبهال اس ثیي ركتِ ثَز. پزًسُ

ثَزُ ٍ زر گزٍُ زٍم )ٍیتبپغت ثِ تٌْبیی(  4.46حسٍزا  HIتیتز   )تزاًغویَى + ٍیتبپغت(

ّز زٍ گزٍُ کبّؼ زر هیشاى عغح آًتی ثبزی ًؾبى  رٍسگی 33ثَز. زر عي  4.26ایي تیتز 

 زازًس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایداد هحافظت 

علیِ  صذدرصذی

ٍیرٍس حاد 

پس از  ًیَکاسل،

هصرف ٍاکسي 

، حاکی از ٍیتاپست

عذم تاثیر هٌفی 

ٍاکسي تراًسویَى بر 

رٍی سیستن ایوٌی 

 باضذپرًذُ هی

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ٍ  24( اس چبلؼ صَرت گزكتِ زر 2ٍ  4توبهی پزًسگبى ایوي ؽسُ ػلیِ ًیَکبعل )گزٍُ 

زرصس هحبكظت( ًدبت یبكتٌس. زر حبلیکِ گزٍُ  422ػالئن ثبلیٌی )رٍسگی ثسٍى تللبت ٍ  32

 تللبت ًؾبى زاز. زرصس 72ّبی هبزری،  کٌتزل ثسٍى ٍاکغیٌبعیَى ٍ تٌْب زارای آًتی ثبزی

زٌّس کِ تزاًغویَى ّیچگًَِ تبثیز تضؼیق ٍ عبپزط ایوٌی  ایي ًتبیح ثِ ٍضَح ًؾبى هی

 ؽَز.  ًساؽتِ ٍ ایي یبكتِ زر پبعد ایوٌی ٍاکغي ٍیتبپغت ثِ ٍضَح زیسُ هی

 :گردیذضاهل ًکات زیر  2پريوذٌفىیياکسهتراوسمیًن فراٍاىپس از هطالعات 

 علیِ اًذ کِ ٍاکسي تراًسویَى ثابت کردُ فارهیًتایح هطالعات آزهایطگاّی ٍ "

تا دُ برابر حذاکثر  ٍ تریي سي هوکي بیواری گاهبَرٍ، حتی در زهاى هصرف در پاییي

خطر بَدُ ٍ  زیرخلذی( کاهال بیدٍز ًیس در ّر دٍ رٍش تلقیح )داخل تخن هرغ یا 

ی رای ایوٌی هادرگًَِ تاثیرات تضعیف کٌٌذُ سیستن ایوٌی در پرًذگاى دا چّی

 "هطاّذُ ًطذُ است
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 Dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍاکسي تراًسویَى

بیواری گاهبَرٍ،  علیِ

حتی در زهاى هصرف 

تریي سي در پاییي

تا دُ برابر  ٍ هوکي

حذاکثر دٍز ًیس در ّر 

دٍ رٍش تلقیح 

)داخل تخن هرغ یا 

زیرخلذی( کاهال 

خطر بَدُ ٍ بی

گًَِ تاثیرات چّی

تضعیف کٌٌذُ 

سیستن ایوٌی در 

ایوٌی  رایپرًذگاى دا

ی هطاّذُ ًطذُ هادر

 است



 

 

 

 

کؾَر زًیب ٍ ًیش زر اتحبزیِ ارٍپب )کِ اس  62ایي حقیقت کِ ٍاکغي تزاًغویَى زر ثیؼ اس 

ثبؽس حبکی اس  ثبؽس( زر حبل هصزف هی گیز هی لحبػ قَاًیي ثجت ٍاکغي ثغیبر عرت

 تکٌَلَصی خسیس اعت. ثبذغز ثَزى کبهل ایي ٍاکغي  ثی

دیذگاٌصىعتطیًر:

ثبؽس. ثب ایي  ذغز ثَزى ّز ٍاکغٌی ًیبس هی ثی ثسٍى ؽک هغبلؼبت کٌتزل ؽسُ ػلوی خْت

ٍخَز، هصزف ثیؼ اس حس یک ٍاکغي زر هشرػِ اعالػبت ثغیبر ذَثی را اس یک ٍاکغي تبهیي 

 کٌس. هی

بر ایي ٍاکغي زر صٌؼت عیَر زر عبل کزر ارتجبط ثب ٍاکغي تزاًغویَى پظ اس ؽزٍع ثِ 

ایي ذجزًبهِ( زر  زر )قبثل ارائِ 2246هیلیبرز زٍس اس ایي ٍاکغي تب عبل  52ثیؼ اس  2226

یبثی ٍاکغي زر هصزف زتبعز خْبى هصزف ؽسُ اعت. اػتجبرهشارع عیَر گَؽتی هرتلق زر ع

ذغزی ثِ  زر ٍاقغ ایي ثی  گذارز. ذغز ثَزى ٍاکغي ثبقی ًوی ّیچ ؽکی را زر ثی ،آى برهیك

تزیي ٍاکغي گبهجَرٍ زر صٌؼت  تزاًغویَى را ثِ پزهصزف ،رمكبّوزاُ کبرایی ثغیبر ذَة زر 

 عیَر گَؽتی خْبى تجسیل کززُ اعت.
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