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های عفونی در شرکتروش جامع تشخیص و کنترل بیماری برونشیت 

 مالزی کشوریکپارچه 

 مقذمه 

طیَر در سرتبسر جْبى  تریي ثیوبری صٌؼت ثیوبری ثرًٍطیت ػفًَی ّوچٌبى ثِ ػٌَاى یکی از آسیت زًٌذُ

. ضررّبیی ّوچَى تلفبت، ػولکرد ضؼیف گلِ، ّسیٌِ هصرف آًتی ثیَتیک ٍ افسایص ضجط ثبضذ هی هطرح

 ثبضذ. درگیری ثِ ایي ثیوبری هی الضِ درکطتبرگبُ ّوگی در ًتیجِ

 دٍرُّر هیلیَى پرًذُ گَضتی در  4 ثب تَلیذ ثسرگ در هبلسی ایزًجیرُ ّبی تَلیذی در یکی از ضرکت

(، ضکبیبتی هجٌی ثر افسایص هَردی 1 ضوبرُ تَلیذ )جذٍلدر رغن ًتبیج ػولکردی ثسیبر خَة  ػلی ،پرٍرضی

 ضذ.ارائِ هیرٍزگی از سَی ایي ضرکت  25 ّب ثِ ّوراُ افسایص تلفبت پس از ػطسِ ٍ سرفِ در ثرخی از گلِ

 2016ّبی گَضتی در اٍلیي فصل سبل  : ػولکرد گل1ِجذٍل ضوبرُ 

هیاًگیي ٍزى  هاُ

تدى تِ 

 کیلَگرم

تلفات تِ 

 صددر

عولکرد فاکتَر  سي تِ رٍز ضریة تثدیل

 ارٍپایی

 327 95/35 61/1 11/4 97/1 شاًَیِ

 324 72/36 64/1 48/4 04/2 فَریِ

 329 74/36 63/1 19/4 05/2 هارس

 

ًطبى دادُ ضذُ است. هطخصبً در ایي ثرًبهِ  2در جذٍل ضوبرُ  ًیس هبُ سِثرًبهِ ٍاکسیٌبسیَى در ایي 

تریي دغذغِ ایي ضرکت ثَدُ ٍ ثرًبهِ  ٍاکسیٌبسیَى قبثل رٍیت است کِ ثیوبری ًیَکبسل ٍ کٌترل آى اصلی

ثبضذ. ثب ایي ٍجَد ٍاکسیٌبسیَى ػلیِ  ٍاکسیٌبسیَى ػلیِ ًیَکبسل در ایي ضرکت تب حذٍدی سٌگیي هی

 ثبضذ.ػفًَی تٌْب حبٍی یک سَیِ از سرٍتیپ هبسبچَست هیثیوبری ثرًٍطیت 

 

 

ضررّای ًاضی از 

تیواری ترًٍطیت 

عفًَی ضاهل 

تلفات، عولکرد 

ضعیف گلِ، ّسیٌِ 

هصرف آًتی 

تیَتیک ٍ افسایص 

ّا در ضثط الضِ

 تاضدکطتارگاُ هی

 30خبرنامه شماره 

 گروه فنی شرکت سواپارس

 96دی -شرکت سواپارس



 

 

 

 

 2016هبِّ اٍل سبل  3: ثرًبهِ ٍاکسیٌبسیَى در 2جذٍل ضوبرُ 

 رٍش هصرف ًَع ٍاکسي سي

 زیر جلذی (Vectormune ND)تراًسویَى + ٍاکسي ًَترکیت ًیَکبسل  یکرٍزگی

 اسپری ٍاکسي زًذُ ًیَکبسل/ثرًٍطیت )ٍیتبثرٍى( یکرٍزگی

 اسپری ٍاکسي زًذُ ًیَکبسل )سَیِ السَتب( رٍزگی 7

 آضبهیذًی کبسل + ثرًٍطیتٍَاکسي زًذُ ًی رٍزگی 14

هرگ ّوچَى ػفًَت ّب ػالئن دیسترس تٌفسی ٍ ضبیؼبت پس از  در طَل هطبلؼِ ثرخی از گلِ

 (.3الی  1دادًذ ) تصبٍیر  ٍ ضبیؼبت هالین کلیَی را ًطبى هی ّبی َّایی کیسِ

 ّبی َّایی : التْبة کیس2ِتصَیر ضوبرُ                   پٌِ ٍ التْبة هلتحوِ : دیس1تصَیر ضوبرُ    

 

  : ضبیؼبت هالین کلیَی3تصَیر ضوبرُ 

 

اثتال ثِ ثیوبری ثرٍضیت ػفًَی ثَد. یک آزهبیطگبُ هحلی ثر اسبس ، ّب، ضک اصلی ثراسبس ایي یبفتِ

ّب( را هَرد آزهبیص قرارداد  تبًسیل سکبلٍ  ّبّب )ًبی، کلیِ تطخیص هَلکَلی ثیوبری ثرٍضیت ػفًَی ًوًَِ

 ٍ ًتبیج آى هٌفی ثَد .

(  1 ضوبرُ )ًوَدار 2016تب هبرس  2015ّب از شاًَیِ  گلِّبی پبیص سرٍلَشیکی  آًبلیس دادُثب ایي ٍجَد 

ای تیترّبی سرٍلَشی ثبالتری ًسجت  ّب ثِ صَرت غیر هٌتظرُ حبکی از آى ثَد کِ در تؼذاد زیبدی از ایي گلِ

 ضذ.ثِ تیترّبی هَرد اًتظبر از ثرًبهِ ٍاکسیٌبسیَى دیذُ هی

ّا عالئن ترخی از گلِ

دیسترس تٌفسی ٍ 

ضایعات پس از هرگ 

ّوچَى عفًَت 

ّای َّایی، کیسِ

التْاب ًای ٍ ضایعات 

هالین کلیَی را ًطاى 

 دادًدهی



 

 

 

 

 

ّبی ًطبى دادُ ضذُ در ًوَدار حبکی از تیترّبی ّر گلِ در دٍرُ زهبًی ػٌَاى ضذُ ثَد، ثِ طَر هثبل  ستَى

 ثبضذ.هی 2016شاًَیِ  ًیس ٍ 2015سپتبهجر  ٍ ًتبیج هتؼلق ثِ شاًَیِ، هی A1ثرای فبرم 

 : تیترّبی کیت ثیَچک1ًوَدار 

 

فیالکسیب  SSIUّبی آلَدُ ثِ آزهبیطگبُ  تبًسیل گلِ سکبلٍ   ثرای تبییذ ضک هَجَد ًبی، کلیِ

هجبرستبى( جْت جذاسبزی، ضٌبسبیی ٍ سکبًس  کطَر در Cevaهجبرستبى )آزهبیطگبُ هرجغ ضرکت 

ّبی  ّبی ثرًٍطیت ػفًَی هطبثِ ٍاریبًت ُ حضَر ٍیرٍسٍیرٍس ارسبل گردیذ. ًتبیج ًطبى دٌّذ

 .(4هبلسیبیی ثَد )تصَیر ضوبرُ 

 SSIU: ًتبیج آزهبیطگبُ  4تصَیر ضوبرُ 

 

 

تیترّای تسیار تاال 

ّا در طَل پایص گلِ

تکثیر حاکی از 

ٍیرٍس ٍحطی 

ترًٍطیت عفًَی در 

 تاضدّا هیگلِ

 



 

 

 

 

 

 اقذامات پیشنهادی و نتایج آن 

 ( پیطٌْبد گردیذ3پس از تبئیذ حضَر ٍیرٍس ثرًٍطیت در تلفبت، ثرًبهِ ٍاکسیٌبسیَى زیر )جذٍل ضوبرُ 

 هذیر تَلیذ ایي هجوَػِ قرار گرفت.ٍ هَرد قجَل 

 

 : ثرًبهِ ٍاکسیٌبسیَى پیطٌْبدی3جذٍل ضوبرُ 

 رٍش هصرف ّاًَع ٍاکسي سي

 زیر جلذی (Vectormune ND)تراًسویَى + ٍاکسي ًَترکیت ًیَکبسل  یکرٍزگی

 اسپری IBird Cevacٍاکسي زًذُ ًیَکبسل + ثرًٍطیت )ٍیتبثرٍى( + ٍاکسي 

 یراسپ ٍاکسي زًذُ ًیَکبسل+ ثرًٍطیت رٍزگی 01

 

 ّبی ایوٌی ثرًٍطیت ػفًَی قجل از هصرف ٍاکسي  کیت االیسا ضرکت ثیَچک تیتر پبسخ ثب استفبدُ از

Cevac IBird  ارزیبثی قرار گرفتٌذ. ًتبیج ًطبى دٌّذُ  هَرد ،ٍ دٍهیي دٍرُ پس از هصرف آىٍ ًیس اٍلیي

یسا ثسیبر تیترّبی اال  Cevac IBird(. قجل از استفبدُ از ٍاکسي 5رًٍذ ثسیبر جبلجی ثَد ) تصَیر ضوبرُ 

ّبی هطبثِ ٍاریبًت هبلسیبیی جذا ضذُ ثِ رٍش هَلکَلی در گلِ  ( کِ حبکی از چرخص ٍیرٍس8883ثبال ثَد )

( ثِ Cevac IBird) 96/1سَیِ  استفبدُ از ٍاکسي (. تیترّبی اٍلیي ٍ دٍهیي دٍر4ُثَد )تصَیر ضوبرُ 

ایي خَد ًطبى دٌّذُ کٌترل ضذى ثَد کِ  1395ٍ  4967ّبی هبسبچَست ثِ ترتیت اػذاد  ّوراُ سَیِ

ّبی هتؼذد دیگری  ًیس چٌیي رًٍذی را ًطبى  ّبی ٍیرٍس ثرًٍطیت ػفًَی ثَد. گلِ چرخص ٍ چبلص سَیِ

 دادًذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّا تِ تا ارسال ًوًَِ

  SSIUآزهایطگاُ 

فیالکسیا 

هجارستاى، حضَر 

ّای ٍیرٍس

ترًٍطیت عفًَی 

ّای هطاتِ ٍاریاًت

هالسیایی هَرد تایید 

 قرار گرفت

 



 

 

 

 

 دٍرُ هتَالی پرٍرضی  3: تیترّبی االیسای کیت ثیَچک در  5تصَیر ضوبرُ 

 

، کبّص در تلفبت ٍ ثْجَد ضبخص تَلیذ ارٍپبیی Cevac  IBirdًکتِ جبلت ایٌکِ پس از آغبز هصرف  

 (.4دیذُ ضذ )جذٍل ضوبرُ 

 2016هبِّ اٍل  5ّبی گَضتی در  : ػولکرد گل4ِجذٍل ضوبرُ 

هیاًگیي ٍزى  هاُ

اساس تدى تر 

 کیلَگرم

تلفات 

تراساس 

 درصد

ضریة 

 تعدیل

سي تِ 

 رٍز

ضاخص 

تَلید 

 ارٍپایی

 327 95/35 61/1 11/4 97/1 6102شاًَیِ 

 324 72/36 64/1 48/4 04/2 6102فَریِ 

 329 74/36 63/1 19/4 05/2 6102هارس 

 340 02/36 62/1 98/3 07/2 6102آپریل 

 355 21/35 58/1 38/3 04/2 6102هی  

 

 

 

پس از ضرٍع هصرف 

 Cevacٍاکسي 

IBird  کاّص در

هیساى تلفات ٍ 

 فاکتَر فسایص درا

عولکرد ارٍپایی دیدُ 

 ضد

 



 

 

 

 

 ایي ضرکت هَرد هحبسجِ قرار گرفت در Cevac IBirdافسٍى ثر ایي، تبییذ اقتصبدی هصرف ٍاکسي 

 ،( ٍ ثبثت ًگِ داضتي سبیر هتغیرّبدرصذ 6/28رغن افسایص ّسیٌِ ٍاکسیٌبسیَى ) ػلی (،6)تصَیر ضوبرُ 

 ثَد. ّسار یَرٍ ثِ ازای ّر دٍرُ 330 کِ هؼبدل سَدآٍری ثسیبر زیبدی ًصیت ایي ضرکت ضذ 

 

 

 

 Cevac IBird: هحبسجِ اقتصبدی ًتیجِ استفبدُ از ٍاکسي 6تصَیر ضوبرُ 

 

 

ثِ جْت کٌترل هیلیَى یَرٍ سَدآٍری ثیطتری را  1دٍرُ( ایي ضرکت  3هبُ ) 6ثِ ػجبرت دیگر در طَل 

ثیوبری ثرًٍطیت ػفًَی داضت. جبلت ایٌکِ، ایي سَدآٍری ثیطتر تٌْب ثِ دلیل ثْجَد ػولکردّب  ًجَد، ثلکِ 

 ّب ثَد. ( در گلِدرصذ 50ّبی درهبى ٍ هصرف دارٍ ) ّوچٌیي ثِ دلیل کبّص ّسیٌِ

هحبسجِ اقتصبدی هذًظر در ًْبیت، ثب در ًظر گرفتي ایي ًکتِ کِ هیساى کبّص ضبیؼبت کطتبرگبّی در ایي 

 ثبضذ.وئٌبً ثیص از هقبدیر ػٌَاى ضذُ هیطقرار ًگرفتِ ثَد، ایي سَد آٍری ػٌَاى ضذُ ه

 

 

ایي  ،سِ هاُ یدر ط

ضرکت تِ دلیل 

کٌترل تْتر تیواری 

ترًٍطیت عفًَی 

ک هیلیَى یَرٍ ی

 درآهد تیطتری

 کسة کرد


