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افزایش پایداری واکسن ها در واکسیناسیون دسته جمعی به روش های آشامیدنی و اسپری 
در طیور یک چالش جدی در ایمنی زایی موثر در پیشگیری از بیماری ها است. استفاده از منابع 
دارای خصوصیات فیزیکوشیمیایی )شامل نوسانات  که  پرورش طیور  در واحد های  آب  متنوع 
دمایی، اسیدیته، سختی آب، وجود امالح، فشار اسمزی پایین و باقیمانده ترکیبات اکسیده کننده 
( متفاوتی می باشند، باعث کاهش و نوسان پایداری واکسن ها در زمان آماده سازی و  از قبیل کلر
تجویز می شود. این موضوع سبب کاهش اثربخشی یا غیرفعال سازی واکسن ها می شود.. برای رفع 
این مشکل بطور سنتی از شیر خشک در مقادیر باال )250گرم/ 100 لیتر آب( استفاده شده است که 
بدلیل مضراتی از قبیل عدم حذف کامل ترکیبات اکسیده کننده، سختی انحالل در آب و رسوب در 
خطوط آبرسانی، و ایجاد محیط کشت ثانویه برای میکروارگانیسم های مضر، امروزه از جایگزین های 

پایدارکننده استفاده می شود.

بیانمسئله:

کنندهو تولیدپایدار
محافظواکسنهای

بهدوروش زندهطیور
آشامیدنیواسپری
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معرفیدستاورد
شـیر  جایگزین هـای  از  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  در  امـروزه 

خشـک بـه عنـوان تثبیت کننـده یـا پایـدار کننـده واکسـن های طیـور 

پـی  اس  ای  شـرکت های   تنهـا  حاضـر  حـال  در  می شـود.  اسـتفاده 

آلمـان و بلوفـارم ترکیـه تولیـد کننـده  آمریـکا، سـوا فرانسـه، کسـلر 

هسـتند.  تثبیت کننده هـا  ایـن 

شـرکت  تولیـد  فـارم  پـی-دی  تجـاری  نـام  بـا  حاضـر  محصـول 

پارسـیس دام بـا فرموالسـیون انحصـاری و ثبـت شـده در اداره ثبت 

اختراعـات سـازمان مالکیـت معنـوی می باشـد. ایـن محصـول قـادر 

اسـت عـالوه بـر ایجـاد شـرایط محیطـی الزم بـرای حداکثـر اثـر بخشـی 

مشـابه  بـه  نسـبت  بیشـتری  مزایـای  عملکـرد،  لحـاظ  از  واکسـن ها 

خارجـی داشـته باشـد کـه ایـن ویژگی هـا شـاملکاهش اثـر نوسـانات 

بـا  دقیقـه(   120 )تـا  مصـرف  زمـان  در  واکسـن  مانـدگاری  بـر  دمایـی 

آنتـی  زنده مانـی  افزایـش  غیرالکلـی،  و  الکلـی  قندهـای  از  اسـتفاده 

عبـور  زمـان  در  ایمنـی  پاسـخ  سـریعتر  القـاء  و  واکسـن ها  ژن هـای 

بـا  آنتی ژن هـا  پردازنـده  سـلول های  توسـط  و  گوارشـی  سیسـتم  از 

غیرالکلـی،   و  الکلـی  قنـد  و  آمینـی  دی  آمینواسـید  همزمـان  کمـک 

خارجـی  مشـابه  سـوم  یـک   
ٌ
تقریبـا کـه  محصـول  پاییـن  قیمـت 

می باشـد و نهایتـا دز مصرفـی پاییـن )15 گـرم/ 100 لیتـر آب( جهـت 

اسـت. آشـامیدنی  روش  بـه  واکسیناسـیون 

فرآیندتجاریسازی
سـازمان  و  زیسـت  محیـط  سـازمان  مجـوز  اخـذ  مراحـل  تمامـی 

دامپزشـکی کشـور انجام شـده اسـت. لذا جهت مطابقت محصول 

نهایـی بـا فرموالسـیون تائیـد شـده، محصـول نهایـی توسـط مرکـز 

مـواد  درصـد  آنالیـز  نظـر  از  دامپزشـکی  سـازمان  تشـخیص  ملـی 

تشـکیل دهنـده در حـال بررسـی مـی باشـد کـه پـس از اتمـام، مجـوز 

می گـردد. صـادر  فـروش 

بخشی پتانسیلاقتصادیواثر

داخلی ســازی و جز محدود کشــورهای تولید کننده پایدارکننده واکســن با فرموالســیون انحصاری

قیمــت پاییــن محصول نســبت به مشــابه خارجــی و در نتیجه کاهش هزینه واکسیناســیون

کاهش بروز بیماریهای ویروسی طیور در نتیجه بهبود موفقیت در واکسیناسیون  و ارتقاء ایمونیزاسیون واکسنها

 اشــتغالزایی: حداقل 5 نفر اشــتغال مســتقیم و 3 نفر اشــتغال غیر مســتقیم

صرفــه جویــی ارزی در واردات ســاالنه :  حــدود 2-5/1 میلیون دالر  

امکان صادرات و ارز آوری باال با توجه به قیمت پایین و مزیت بیشتر نسبت به مشابه خارجی در سایر کشورها 
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