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  مقدمه 1-1

 هايویتامین باال، بیولوژیک ارزش با هايپروتئین مثل مهم مغذي مواد حاوي غذاهاياز جمله طیور  و قرمز گوشت  

 غذاها این ه ازشکل گرفت تصویر ،مزایا این وجود با. هستند زیستی فعال ترکیبات دیگر و کمیاب عناصر و معدنی مواد ،B گروه

 مواد و کلسترول اشباع، چرب اسیدهاي که علت آن وجود است منفی کنندگانمصرف در ذهن قرمز گوشت خصوص به

 از زیادي تعداد روي شده انجام مطالعات واقع در. افزایش دهندرا  هابیماريبرخی  به ابتالخطر  توانندمی که است دیگري
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؛ 2011(باتسیدا و همکاران، بزرگ يروده سرطان خطر با آن حاوي غذایی رژیم یا گوشت مصرف بین ارتباط ،داوطلبان

میچا و ( دیابت و عروقی و قلبی هاي بیماريحتی  یا ،)2010؛ کراس و همکاران، 2010سانتاریلی و همکاران، 

 بروز در شده عمل آوري یا شده پخته گوشت داراي غذایی هايرژیمارتباط همچنین . دهدمی نشان را )2010همکاران،

 هاي سازمان براي کنندگان مصرف تندرستی و سالمت). 2004 ،همکاران و جاکسین( شده است گزارش انسان در سرطان

در فته صورت گر تحقیقاتی هايتالش حقیقت در. است برخوردار وافري اهمیت از جهان سراسر غذایی صنایع و المللی بین

 محتویات کاهش يوسیله به طیور و قرمز ایی گوشتویژگیهاي تغذیه بهبود یا طراحی هاياستراتژي سمت به غذا ارتباط با

 اییآوریهاي تجزیهفن پیشرفت ،مسیر این در. )2011(تولدرا و ریگ ،  است یافتهسوق  مفید مواد حضور افزایش و ناسالم مواد

 تشخیص به غذایی مواد سالمت هايجنبه روي شده داده انجام هايپژوهش نیز و گیرشناسیهمسو با مطالعات همه مدرن

 جودو و بوده متنوع ماهیت نظر از است ممکن مواد این. اندکرده کمکدر غذا  کم بسیار مقادیر در ترکیبات از زیادي تعداد

 ستفادها تولید کنندگان سودآوري افزایش برايبه صورت عمدي  برخی مواقعمثال  براي .باشد مختلف دالیل به آنها در غذا

 زا برخیاز آنجا که . وارد محصول شوند وريآفر طی در تصادفی صورت به ممکن است دیگر موارد در کهحالی در شوندمی

 سالمت بر نامطلوب تاثیرات دیگر یا 1هاژن بر تزائی، سمیسرطان مثل کنندگانمصرف مرتبط با سالمت یمس اثرات مواد این

  .دانجام شو در مورد آنهاهاي الزم  کنترل گان بایدکنند مصرف سالمت از اطمینان جهت در نتیجه ،اند داده نشان راانسان 

  : اندشده بندي تقسیم بزرگ گروه دو بهترکیبات این  کتاب ایندر  

 به است ممکن که محیطیهاي آالینده و الشه هايکنندهضدعفونی ها،بیوتیک آنتی رشد، هايمحرك انندم موادي )1 

  .باشند داشته وجود طیور یا و خام گوشت در اًعمد یا و تصادفی صورت

  :مثل شوند ایجاد طیور و قرمز گوشت هاي بعديوريفرآ طول در است ممکن که موادي) 2 

  ) شونددارنده تحت برخی شرایط فرآوري تولید میدر هنگام بکارگیري نیتریت به عنوان نگه( هانیتروزآمین -ان -

  ) شوندمی تشکیل دادن دود یندآفر در( 2ايچند حلقه آروماتیک هايهیدروکربن -

                                                           
1 Geno-toxicity 
2 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 
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  ) شوندمی تشکیل باال دماي در پختن شرایط در( هتروسیکلیک هايآمین-

  )شودمی ایجاد آمینواسیدها میکروبی دکربوکسیالسیون دنبال به( بیوژن هايآمین-

  )شودمی تشکیل ها چربی یا ها پروتئین اکسیداسیون از( هابرخی اکسید -

  ) شوندمی ایجاد پرتوافکنی اثر در( 1رادیولیتیک محصوالت -

 گوشت رد توانندمی هاباقیماندهاز  ییهاگروهبه بررسی این مساله پرداخته می شود که چه در این کتاب  بنابراین

 و ندگانکن مصرف آنها بر سالمت اثرات همچنین. شوند تولید بیشتر هايوريفرآ ي نتیجه در یا داشته وجود طیور و قرمز

 .شودمی بحث آنها وکنترل شناسایی براي دسترس در تشخیصی ابزارهاي

  

  

  

  

   بیجان هايفرآوردهو  طیور، قرمز شیمیایی گوشت سالمت تضمینمنظور هابزارهاي کنترلی ب 2-1

 هایین تولیدات و خام مواد از بزرگی حجم ،شدن به دنبال جهانی آن در که گوشت صنایع در خصوص به غذا سالمت  

 ايهاقدام و یکنترل تدابیر .است غذایی موادتجاري جهانی  معامالت براي مهم موضوع یکشود، می مبادله کشورها بین

 را کافی نترلیک هايسیستم باید طیور و گوشتمرتبط با  صنایع و بوده کننده مصرف سالمت تضمین يپایه ،موثر اصالحی

. )2004(تولدرا،  شود تضمین مقررات و گذاريقانون با مطابق شاننهایی تولیدات و مواد خام سالمت تا کنند سازي پیاده

 افزودنی، و دهنده تشکیل مواد اولیه، خام مواد: دارد بستگی زیادي فاکتورهاي به شده وريآفر طیور و گوشت سالمت  

 نیز و نعتص همان در نگهداري شرایط سرانجام و بنديبسته نوع رسیدن، یا پختن کردن، خشک تخمیر، مثل آوريفر شرایط

                                                           
1 Radiolytic 
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 الآنالیتیک هاي روش با زیانبار مواد بنابراین کنترل عدم حضور. )2007؛ ریگ و تولدرا، 2006(تولدرا،  تجاري توزیع طول در

(تولدرا،  شود ضروري استادامه این بخش آورده می در که نهایی هايفرآورده و وريآفر خام، مواد تمام مراحل از جمله در

وجود داشته  مشتق شده از آنها هايفرآورده در یا و طیور و خامقرمز  گوشت در است ممکن که موادي از فهرستی .)2006

 .  است شده آورده 2-1 جدول در مرحله هر کنترلی اقدامات و 1-1 جدول در باشند

  ضروري استخام و فرآوري شده  طیوردر گوشت قرمز و کنترل آنها بندي ترکیباتی که گروه 1-1جدول 

  

   به منظور تضمین سالمت اقدامات کنترلی در هر مرحله 2-1جدول 

 ترکیباتگروه  نوع غذا

 هاي رشدمحرك خام طیورو  قرمز گوشت

 داروهاي دامپزشکی خام طیورو  قرمز گوشت

 آالینده هاي زیست محیطی خام طیورو  قرمز گوشت

 هاي الشه کنندهضدعفونی خام طیورو قرمز گوشت 

 هانیتروزآمین پخته شده قرمز گوشت

 هاي بیوژنآمین فرآورده هاي تخمیري

 هاي هتروژنآمین شده در دماي باال گوشت هاي پخته

 ايچندحلقه آروماتیکهاي هیدروکربن دود داده شده طیورو قرمز گوشت 

 هاچربیاکسیداسیون  ناشی ازمحصوالت  شده وريفرآ طیورو قرمز گوشت 

 هااکسیداسیون پروتئین ناشی از محصوالت شده وريفرآ طیورو قرمز گوشت 

 پرتو دیدهمحصوالت  داده شده پرتو طیورو قرمز گوشت 

 مرحله  محل تولید هاکنترل

 بهداشت

هاي رشد، داروهاي وجود محرك

 داراي خاستگاههاي آالیندهدامپزشکی، 

، هاکنندهمحیطی و ضدعفونی

 هااکسیداسیون پروتئین

 جایگاه دریافت

 طیورو  قرمز لُخم گوشت

 مواد خام
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 طیور و خام قرمز گوشت کنترل 1-2-1

نترل و بنابراین ک ،معدوم شوند بایدسالمتی انسان  از نظر زیانبارهاي ماندهدر صورت وجود ترکیبات و باقی خام وادم

و مواد  هابیوتیک آنتی شامل چربی بدون طیور و گوشت در احتمالی هايباقیمانده اولین دسته ضروري است. هابازرسی آن

  . شوندمی استفاده حیوانات پرورش طول در مزارع در محرك رشد هستند. این ترکیبات

  جایگاه دریافت بهداشت

محیطی و محصوالت  هايآالینده

 ، اکسیداسیون چربی،پرتودیده

  چربی

  فرآوري: تخمیر آورياطاق عمل هارشد میکروبی، تشکیل آمین

  سوسیس تخمیري 

رشد میکروبی، رشد کپکها، متابولیتهاي 

 میکروبی و کپکی

 خشک کردنفرآوري:  آورياطاق عمل

ها، ها و آمینتشکیل نیتروزآمین

 اکسیداسیون پروتئینها و چربیها

ران عمل سوسیسهاي خشک، 

  ي خوك به روش خشکآوري شده

 

ند چ آروماتیکهاي تشکیل هیدروکربن

 ايحلقه

 فرآوري: دود دادن اطاق دود

  دود داده طیور وقرمز گوشت  

 فرآوري: پختن کردنپختن/ سرخ  هاي هتروسیکلیکتشکیل آمین

  پخته طیورو  قرمز گوشت اهها و چربیاکسیداسیون پروتئین
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 واناتحی رشد براي مورد استفاده دام خوراك هاآنخاستگاه  که استمحیطی  آالیندهشامل گروهی از مواد  دیگر دسته

 خوك گاو، گوشتسطح  کشورها از برخی در. شوند آنالیز چربی در محلول مواد شناسایی براي باید هم هاچربیاز طرفی . است

 ردنک سرد پیشمرحله  در غذایی مواد هايکنندهضدعفونی برخی توسط وري غوطه یا اسپري طریق از را طیور هايالشه و

 چربی بدون بافت در شانامکان وجود باقی مانده هاکنندهضدعفونی ماهیت به بستگی که کنند،آغشته می کردن سرد پس یا

در مواد غذایی مورد مصرف  آنها حضور عدم منظورحصول اطمینان ازهبهر صورت  در. وجود دارد ايي ذخیرههاچربی یا و

هاي هاي رشد و باقی ماندهمحرك، هاکننده عفونی ضد، محیطی هايآالیندهشناسایی  جهتهاي تجزیه اي آزمون انسان،

  .)2-1( جدول  نیاز است آنتی بیوتیکی

 

  فرآیندفرآوري و  طول در کنترل 2-2-1

 ولیدت فرآیند طول در مواد از گروه چندین ،باشند داشته وجود خام طیور و گوشت در است ممکن که موادي بر عالوه

ي هامحل و مراحل. )2010(ریج و تولدارا،  شود جلوگیري تولیدشان از یا دهش کنترل باید یا بنابراین .شوندمی وارد محصول

  . است شده آورده 2-1 جدول در کارخانه در نمونه برداري و کنترل

 و ها  جلوگیري کردهنیتروزآمین تولید از)  اروپا در ppm150  و آمریکا در ppm125 (  نیتریت ازو قانونی  مجاز ياستفاده

پیگ ( ودشمنجر می نیتریت اندکی مقدار ماندن باقی از اطمینانحصول به  دوم نوع هاي آمین با کنشبرهم رساندن با حداقل

 به ریتنیت سریع کاهش باعث تواندمی که است آسکوربیک اسید افزودن ،دیگر مناسب جایگزین یک. )2000و شهیدي، 

  . )1997(کاسنس، کندجلوگیري  نیتریت ماندن باقی از و گشته اکساید نیتریک

 از جلوگیري روش بهترین. )2004(تولدرا،  است میکروبی کربوکسیالزد فعالیت از ناشی ،بیوژنیک هايآمین تولید 

 است عالف کربوکسیالزد حضور عدم تایید و گوشت تخمیر در هاي آغازگر میکروبیاستفاده از کشت کنترل ها،آمین تولید

  .)2006(تولدرا، 
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 دمایی رایطش کنترل با را هاآن گیريشکل توانمی بنابراین شوندمی تولید باال دماهاي در هتروسیکلیک هايآمین 

(استوز،  شودمی لکنتر مناسب هاياکسیدان آنتی از استفاده اسطهو به نیز ها چربی و هاپروتئین اکسیداسیون.  رساند حداقل به

 کنترل و ياولیه محصوالتتولید صحیح  شامل جلوگیري هايراه دود،وسیله هفرآیند طعم دار کردن ب مورد در. )2009

تر آسان صنعت در پیشگیرانه اقدامات این همه کلی طور به.  )2009(سیمکو  است 1ايحلقه چند آروماتیک هايهیدروکربن

 مکک گوشتی محصوالت عمل آوري خشک و عمل آوري پخت، مشکالت رساندن حداقل به و بوده از کنترل نهایی محصول

  . کندمیشایانی 

 

  محصول نهایی کنترل 3-2-1

ید منظور اطمینان و تایهکنترلی نیز ب ي، چندین مرحلهشدکه محصول نهایی تولید و آماده عرضه به بازار زمانی

  .استآورده شده 2-1و  1-1ترین این موارد در جداول . مهمسالمت آن باید انجام شود

  

  

  

  

 

  دامپزشکی داروهاي 3-1

شگیريپی عوامل عنوان به عفونی، هاي بیماريو درمان  کنترل براي حیوانات در سالیان متمادي دامپزشکی داروهاي

 آنابولیکی عوامل انندم داروها این از برخی. )2001(دیکسون،  اندشده استفاده انگلی هايعفونت کنترل یا هابیماري از کننده

                                                           
1 PAHs 
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و افزایش نسبت گوشت به  تبدیل خوراك بازدهی بهبودهمچنین موجب  وعمل کرده  رشد محرك عنوان به است ممکن

 ايچهماهی پروتئازهايبر  مهاري اثر از ناشی وزن افزایشاین . دهند افزایش دامداران را دهیشده و به این ترتیب سود چربی

درصد  ییها گوشتچنین . )1986(بروکمن و الرولد،  ستا هاچربی از استفاده افزایش حدودي تا و )1990(فمز و همکاران، 

. )1990(میلر و همکاران،  هستند سفت هاکالژناتصاالت عرضی  و همبند بافت انباشتگی دلیل به و چربی کمتري داشته

 به شده استفادهخام  هايگوشت هاآن خاستگاه که باشند هاباقیمانده از مختلفی انواع حاوي است ممکن گوشتی هاي فرآورده

 سوء اثرات امکان بروز هاباقیمانده داراي حیوانی هايبافت مصرف صورت در. )2007(ریگ و تولدرا،  است اولیه مواد عنوان

 واملع مثل داروهاسایر . وجود دارد )ریز درون غدداثر بر یازایی سرطان ،سمیت بر سیستم ایمنی ،ت بر ژنهاسمیشامل ( آنها

برخی  در. شونددر آنها می غذا تبدیل ضریب موجب بهبود مغذي مواد به حیوانات دسترسی افزایش به علت میکروبیضد

ون (مونس شدهمحرك رشد ترکیب  هم افزائی اثرات آوردن دست به براي بسیارکم مقدار در ماده چند غیر مجاز نیز هايروش

 (ریگ و تولدرا، کندمی مشکل تا حدودي آزمایشگاهی مرسوم کنترلی هايروش به را هاآن شناسایی و )2007و همکاران، 

2007(.  

 هر دولتی که خطري سطح در تفاوت به گام نخست دردر کشورهاي مختلف  1مجاز يباقیمانده حداکثر در تفاوت 

 ردکه از محصول  استفاده روش به و قبول قابل يباقیمانده حداکثر سازيپیاده هايروش به ،آمادگی پذیرش آن را دارد

 روي نامطلوبی اثرات ي ملیاستانداردهادر تفاوت. )2010(ریوس،  ، بستگی دارداست شده داده شرح محصوالت برچسب

 با به سازگار کردن کاالي خودملزم  کننده صادر کشورهايداشته است چرا که  با منشاء دامی هايفرآورده المللی بین تجارت

 . هستند کننده وارد کشورهايسوي  از جانبه یکي تحمیل شده ياستانداردها از وسیعی طیف با

 طیور و قرمز گوشت در دامپزشکی داروهاي هاي باقیمانده وجوداز  نگرانی یلدال 1-3-1

. شوند اضافه خوراکی آب یا خوراك دام به توانندمیتجویز خوراکی فعال بوده و  در حالت دامپزشکی داروهاي بیشتر

 .ندداشته باشده و اثر خود را ش آزاد آهستگی به تا شوندمی کاشته گوش جلدي زیر بافت در، هاهورمون مثل موارد برخی در

                                                           
1 Maximum residue limits (MRLs)  
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. )2007(ریوس،  سازدمی ترطوالنی را 1مصرف از پرهیز دوره و بوده بیشتر تزریقی هاي مکان در هاباقیمانده مقدار از طرفی

 اثرات و هماند باقی حیوانی هايفرآورده یا گوشت در است ممکن هاآن هايمتابولیت یا مواد این که است این اصلی يمسئله

  .کنند ایجاد کننده مصرف سالمت روي مخربی

 یگوشت هايفرآورده و گوشت در هاباقیمانده سهم يدرباره اییبیانیه اًاخیر2 اروپا غذایی موادو سالمت  ایمنی سازمان

در  که است هصادر نمود استات ملنگسترول و زرانول استات، ترنبولون تستوسترون، خصوص به عملکرد هورمونی با موادي از

  .)2007، .اروپا غذایی موادو سالمت  ایمنی (سازمان ه استشدمشخص ن کنندگانمصرف براي خطر تیمک آن

 و جهش زائی ،ژنها آن بریت در این ارتباط است که اثرات سم ماده ترینشده شناختهشاید  3استیلبسترول ي اتیلد 

(  است استروژن يگیرندهآگونیست  یک نیز 4زرانول. )1997(لون،  شدمشخص  1940 سال درآن  زاییسرطان

 مصرف روي جدي اثرات است ممکن هاآگونیست بتا. )2001(لفرس، میکند عمل 5استرادیول شبیه که )2007تاکمورا،

 که شامل عالیم شد مشاهده گاو و گوسفند گوشت در 6کلنبوترول مصرف دنبال به ایتالیا در که یک مورد آن کنند ایجاد کننده

  .)2005(باربوسا،  بود گیجه سر و درد سر تهوع، قلب، ضربان افزایش ها،اندام شدید لرزش

 افزایش و توسعه دلیل به را زیادي نگرانی ايمزرعه تناحیوا در هابیوتیکآنتی ازنادرست  استفاده اخیر يدهه در 

هایی در این مورد به همین دلیل ممنوعیت )2001( بوتایه و همکاران،  و کرده ایجاد هابیوتیک آنتی به هاباکتري مقاومت

 ای انروفلوکساسین نیتروفوران، کلرامفنیکل، مثل هابیوتیک آنتی سیاري ازب. )2009(ریگ و تولدرا،  ه استشدوضع 

. اشندب داشته انسان سالمت روي مخربی اثرات توانندمی ،شونداستفاده میکه عموماً به عنوان محرك رشد  سولفونامیدها

   :مثال براي

                                                           
1 Withdrawal time 
2 European Food Safety Authority (EFSA)  
3 Diethylstilbestrol 
4 Zeranol 
5 Estradiol 
6 Clenbuterol 



13 
 

 شودمی ستیکآپال آنمی باعث که کند ایجاد استخوان مغز در برگشت قابل غیر تغییر یک است ممکن کلرامفنیکل-

  .)2003( موتییر و همکاران، 

  .)2004پاکورلی، ( باشند یسم تیروئید غدد براي است ممکن سولفونامیدها -

- ا و (سینگیون شوند دارو به مقاوم هايباکتري ظهور و آلرژیک هاي واکنش باعث است ممکن نروفلوکساسینا

  .)2006همکاران، 

(گو و  وجود دارد ) هانیتروفوران هايمتابولیتاز ( هافورازولیدون سرطانزایی و یت بر ژنهاسم هایی ازگزارش -

  .)2003همکاران، 

  .کندمی کمک تومور تولید به سولفامتازین -

 کنترل یا جلوگیري براي هاکوکسیدیا ضد با درمان تحت که طیور هايفرآورده در هاکوکسیدیواستات هايباقیمانده -

 روي کرونر عروق اتساع مثل یسم اثرات ممکن است و )2005(هاگرن و همکاران، وجود داشته  ،اندگرفته قرار کوکسیدیوز

  .)2005باشند ( پیپو و همکاران، داشته  انسان

، (بوتایه و همکاران است گوارش دستگاه در مقاوم هايباکتري ایجاد کننده، نگران و منفی اثرات از دیگر یکی 

؛ والرد و 1992( کادویک، ادهد تغییر را روده فلور میکرو است ممکن گوشت در هابیوتیک آنتی حضورکه به طوري. )2001

 يلونیزهک سدهاي دفاعی زدن هم به حتی یا باکتریایی هاي گونه يعمده نسبت در وسیع تغییراتمنجر به  و )1994کالسنر، 

 توسط عفونت به ابتال افزایشمستعد  فرد رادر نهایت و  )2000(واندن بوگارد و همکاران،  شده روده ساکن میکروفلور

 در وانکومایسین به مقاوم هايسیانتروکوک نآ بر عالوه. )1998(سرنگلیا و کوتارسکی،  کند بیماریزا هايمیکروارگانیسم

 همزیست فلور در و ناتاحیو این از حاصل گوشت روي، اي مزرعه حیوانات 1همزیست فلور در اووپارسین از استفاده ينتیجه

 اثر از نیز مونالسال هاي گونه و کلی شیایاشر از افزایش شانس ابتال به عفونتهاي ناشی .استهشدیافت نیز  سالم هايانسان

  ). 1998 کوتارسکی، و سرنگلیا( است مقاومت این مستقیم غیر

                                                           
1 Commensal flora 
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  هاي رشدمحرك 2-3-1

 توضیح زیر در خالصه طور بهکه  شوندمی استفاده رشد و محرك دهندهافزایش عنوان به ترکیبات از گروه چندین

 :شودمی داده

  دارند هورمونی عملکرد که موادي سایر و استروئید هاي هورمون

 و تهشدا کژنیاستج یا کآندروژنی ، بتا استرادیول و مشتقات شبه استري آن)17ک ( بجز استروژنی ، اثراتمواد این

 عملکرد و عادي رشد براي استروئید هايهورمون. )3-1( جدول  شوند استفاده رشد هايدهنده افزایش عنوان به است ممکن

 ای مساوي نسبت به استروئیدي هايگیرنده به است ممکن سنتتیک هاي هورمون. اندضروري هابافت بیشتر فیزیولوژیکی

 1ترنبولون بنابراین. )2005؛ پري و همکاران، 2002( ویلسون و همکاران،  شوند متصل ،طبیعی هايهورمون از بیشتر حتی

 به شبیه 2ملنگوسترول حالیکه در ،شودمی متصل استروژن هايگیرنده به زیرانول و آندروژن هايگیرنده به عمده طور به

 .)2007ا، فس(ا است طبیعی 3هايپروژستین

رابطه با در  5آلیمنتاریوس دکسکُ المللی بین سازماننیز  و دولتی هايسازمان توسط 4باقیمانده مجاز میزان حداکثر

جویز زاد و تها در گوشت، امکان تمایز بین تولید درونآنالیز این باقیماندهدر هنگام  ممه چالش یک .اندهشد ها وضعهورمون

  با خاستگاه خارجی آنها است.

  

  6هااستیلبنس 

                                                           
1 Trenbolone 
2 Melengestrol 
3 Progestins: (گروهی از فرآوردههاي داروئی که آثاري شبیه پروژسترون دارند) 
4 MRLs 
5 Codex Alimentarius 
6 Stilbenes 
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 نسیج هاياندام ي توسعه و رشد( داراي فعالیت استروژنیبوده و  غیراستروئیدي مصنوعی هاياستروژن مواد این 

 چندین یدتول تعلّه بدر بدن اکسید شده و  بستروللیاستیلاتيد. هستند سوماتوتروپین ترشح يدهنده افزایش و) ماده

 لجدو در هاآن اصلی ویژگی و گروه این به متعلق هاياستیلبنس سایر. )1997(لون،  استه شد ممنوع ، زاسرطان متابولیت

  :است شده داده نشان 3-1
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 )2009( ریگ و تولدرا،  مربوطههاي ستاژنجها و ها، استروژنآندروژنویژگیهاي اصلی  3-1جدول 

وزن   فرمول  ساختار شیمیایی CASشماره  نام آیوپاك  ترکیب

 مولکولی

  ( گرم بر مول)

نقطه ذوب 

  )گرادسانتی(

( گرم بر میلی   حاللیت در آب

  لیتر)

               :هاآندروژن

 -لفاآ17

  نورتستوسترون

17 a -hydroxyestr-4-en-3-

one 

  

  

2O26H18C  274٫39  156  تقریباً غیر قابل حل  

-a -hydroxyestra-4,9,11 17 ترنبولون -لفاآ17

trien-3-one 

10161-33-8  

  

2O30H20C  302٫44  186  تقریباً غیر قابل حل  

متیل  -17

  تستسترون

(17 b )-17-hydroxy-17-

methylandrost-4-en-3-one 

58-18-14  

  

  

2O22H18C    161  تقریباً غیر قابل حل  

  ادامه جدول در صفحه بعد



17 
 

  3-1ادامه جدول 

 وزن مولکولی  فرمول  ساختار شیمیایی CASشماره  نام آیوپاك  ترکیب

  ( گرم بر مول)

نقطه ذوب 

  )گرادسانتی(

   حاللیت در آب

  ( گرم بر میلی لیتر) 

  تقریباً غیر قابل حل              ها:استروژن

-diethyl-1,2-1,2)- ´4,4  دي اتیل استیل بسترول

ethene-diyl) bisphenol; a , a 

’-diethylstilbenediol 

56-33-1  

  

2O20H18C  268٫34  169  تقریباً غیر قابل حل  

-1,1 ´ -(1,2-diethyl- 1,2-(E)  دیمسترول
ethenediyl)bis [4-
methoxybenzene]; a , a ’-
diethyl-4,4 ´ -
dimethoxystilbene 

130-79-0  

  

2O24H20C  296٫39  124  تقریباً غیر قابل حل  

   دي ان استرول

4,4 ´ -(1,2-diethylidene-1,2-
ethanediyl) bisphenol; 4,4 ´ 
- (diethylideneethylene) 
diphenol  

  

84-17-3  

  
  

2O18H18C  266٫32  227  تقریباً غیر قابل حل  

          ها:ستاژنج

-hydroxypregn-4-ene-17 هیدروکسی پروژسترون -آلفا17

3,20-dione 

68-96-2  

  

3O30H12C  330٫45  222  تقریباً غیر قابل حل  
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  عوامل ضد تیروئیدي:

 این. کنند تدخال تیروئید هايهورمون اثر یا و انتشار سنتز، در مستقیم غیر یا مستقیم طور به توانندمی عوامل این

 وزن فزایشا نتیجه در و آب نگهداري میزان افزایش هایپوتیروئیدیسم، باعث ،اولیه متابولیسم میزان کاهش با ترکیبات

 :است شده آورده 1-4 جدول در هاآن اصلی خواص و ترکیباتنمونه هایی از این . شوندمی
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 )2009( ریگ و تولدرا،  مربوطهعوامل ضد تیروئیدي برخی از ویژگیهاي اصلی  4-1جدول 

 وزن مولکولی  فرمول  ساختار شیمیایی CASشماره  نام آیوپاك  ترکیب

  ( گرم بر مول)

نقطه ذوب 

  )گرادسانتی(

  حاللیت در آب 

  ( گرم بر میلی لیتر) 

-dihydro-6- methyl-2-2,3  متیل تیوراسیل
thioxo-4(1 H)- 
pyrimidinone 

56-04-2  

  

N6H5C

SO2  

 1( نسبت  حدوديتا   326  142٫18

  در آب جوش) 250به

-dihydro-6- propyl-2-2,3  پروپیل تیوراسیل
thioxo-4(1 H)- 
pyrimidinone 

51-52-5  

  

10H7C

OS2N  

 1تا حدودي ( نسبت   219  170٫23

  در آب جوش) 900به

-dihydro-1- methyl-2 H-1,3  تاپازول
imidazole- 2-thione 

60-56-0  

  

N6H4C

S2  

  راحتی قابل حلبه   146  114٫17

 dihydro-2- thioxo-4(1-2,3 تیوراسیل
H)- pyrimidinone 

141-90-2  

  

N4H4C

OS2  

 1به مقدار کم ( نسبت   تعیین نشده  128٫15

  در آب جوش) 2000به
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   :اگلوکوکورتیکوئیده

 عدنیم مواد کنترل مثل یمهم فیزیولوژیکی وظایف که هستند ي غده فوق کلیويقشر هايهورمون کورتیکوئیدها، 

 براي التهابی ضد عوامل عنوان بههمچنین  این ترکیبات. دارند عهده بر در بدن را هاکربوهیدرات متابولیسم و آب تعادل و

امکان افزایش . ددهنمی تشکیل را سنتتیک کورتیکوئیدهاي ی ازمهم گروه پردنیزولون مشتقات. شوندمی استفاده نیز درمان

ستفاده شده اي کورتیکوئیدها. وجود دارد آگونیست بتا مثل دیگر هاي هورمون با همراه هاکورتیکوئید زمان استفاده ازرشد در 

. ستا هیدروکورتیزون و متازون دزوکسی کورتیزون، فلومتازون، بتامتازون، دگزامتازون، براي چنین اهدافی، دربرگیرنده

   .است شده آورده 5-1 جدول در این ترکیبات اصلی ویژگیهاي
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 )2009ویژگیهاي اصلی برخی از گلوکوکورتیکوئیدهاي مربوطه ( ریگ و تولدرا،  5-1جدول 

وزن   فرمول  ساختار شیمیایی CASشماره  نام آیوپاك  ترکیب

 مولکولی

  ( گرم بر مول)

نقطه ذوب 

  )گرادسانتی(

  حاللیت در آب 

  ( گرم بر میلی لیتر) 

-fl uoro-11,17,21-trihydroxy-16 -9  بتامتازون
methylpregna-1, 4-diene-3,20-dione 

378-44-9  

  

F29H22C

5O  

392٫45  231  -  

-9- fl uoro-11, 17-21-( β ,16 α 11)  دگزامتازون
trihydroxy-16-methylpregna-1,4-
diene-3,20-dione 

50-02-0  

  

F29H22C

5O  

  )01/0حل(تا حدودي قابل   268  392٫45

  

-di fl uoro-11,17, 21-trihydroxy-16-6,9  فلومتازون
methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 

2135-17-3  

  

F28H22C

5O2  

  غیر محلول  260  410٫46

-11,21-dihydroxypregna-4-ene-( β 11) کورتیکواسترون
3,20-dione 

50-22-6  

  

O30H21C

4  

  غیر محلول  180  346٫45
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 ,α ,21-dihydroxy-4-pregnene-3,11 17  کورتیزون
20-trione 

53-06-5 

 

O28H21C

5  

تا حدودي قابل   220 360٫46

  )028/0حل(
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  : هاآگونیست بتا

ز آنجا که ا از طرفی. شوندمی تجویز اندامپزشک توسط تنفسی اختالالت درمان براي آدرنرژیک هايآگونیست بتا 

 تحریک براي ییاگسترده طور به شوند،می الشه ترکیبات تغییر باعث و شدهمتصل  دام مختلف هايبافت بتاي هايبه گیرنده

 )1997(لون،  دهندیم افزایش را لیپولیز و هاپروتئین سنتز و داده کاهش را پروتئولیزترکیبات  این .شوندمی استفادهنیز  رشد

 اصلی ویژگیهاي 6-1در جدول . هستند سالبوتامول و سیماترول مابوترول، کلنبوترول، از جمله متعددي مواد شامل گروه این. 

  .است شده ارائه گروه این
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 )2009نام و ویژگیهاي اصلی برخی از آگونیست هاي مربوطه ( ریگ و تولدرا،  6-1جدول 

 وزن مولکولی  فرمول  ساختار شیمیایی CASشماره  نام آیوپاك  ترکیب

  گرم بر مول)( 

نقطه ذوب 

  )گرادسانتی(

-amino- α -[(tert-butilamino) methyl]-4  کلن بوترول
3,5-dichlorobenzyl alcohol 

37148-27-9  

  

O2CL2N18H12C  277٫19  174  

-amino-3-chloro- α - [(1,1-dimethyl-4  مابوترول
ethyl) amino]methyl]- (5-tri fl 
uoromethyl) benzenemethanol 

56341-08-3  

  

CLO3F2N18H13C  310٫75  205  

-4- [1-hidroxi-2- (tert-(hidroximetil)-2  سالبوتامول
butilamino)etil]fenol 

18559-94-9  

  

3NO21H13C  239٫31  157  

-amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-2 سایماترول
ethyl) amino]ethyl]benzonitrile 

54239-37-1  

  

O3N17H12C  219٫29  159  

 -2- (Amino-3,5-dibromophenyl-4)-1  بروم بوترول
tert -butylaminoethanol 

21912-49-2 

 

O2N2Br18H12C  366٫08 -  

 Amino-3-chloro-5-tri fl-4)-1  مپنترول
uoromethylphenyl) -2-(1,1-
dimethylpropylamino) ethanol 

54238-51-6 

 

O2N3CIF20H14C  324٫76 165 

-hydroxy-alpha- [[[3-(4-4  راکتوپامین
hydroxyphenyl)- 1-
methylpropyl]amino]methyl] 
benzenemethanol 

97825-25-7 

 

NO323H18C  301٫39 124 
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  هابیوتیک آنتی و میکروبیضد داروهاي 3-3-1

  :انامیدهوسولف

 سولفونامیدهاي از برخی اصلی هايویژگی 7-1 جدول در اند.آمیدها مشتق شده سولفانیل این خانواده از داروها از

 گرم هايباکتري علیه DNAبا اختالل در سنتز که بوده هابیوتیک آنتی از وسیعی طیف این داروها. آورده شده است مربوطه

 دنشومی ادهاستف سیستمیک باکتریایی هايبیماري درمان براي دارو عنوان به انسان در ونموده  فعالیت منفی گرم و مثبت

 هاآن زا بعضی اما اندشده جایگزین مدرن هايبیوتیک آنتی يوسیله به این ترکیبات اگرچه .)2004(کروبلس و همکاران، 

 کارائی و جویزسهولت ت پایین، يهزینه دلیل به هم هنوز ،شودمی شناختهنیز  سولفامدیسین عنوان بهکه  سولفامتازین مثل

  ).2001(دیکسون، شوندمی استفاده هابراي درمان دام باال
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 )2009هاي مربوطه ( ریگ و تولدرا، سولفونامیدویژگیهاي اصلی برخی از  7-1جدول 

وزن   فرمول  ساختار شیمیایی CASشماره  نام آیوپاك  ترکیب

 مولکولی

  ( گرم بر مول)

نقطه 

ذوب 

  )گرادسانتی(

( گرم بر حاللیت در آب 

  لیتر)میلی 

 N-[(4-aminophenyl)  سولفاستامید
sulfonyl]-acetamide 

144-80-39  

  

S3O2N10H8C  214٫24  182  -  

-amino-N-2-4  سولفادیازین
pyrimidinylsul-fanilamide 

68-35-9  

  

S2O4N10H10C  250٫28  252  )به نسبت تا حدودي قابل حل

  )150به  1

  

-amino-N-(5,6-4 سولفادوکسین
dimethoxy-4-pyrimidinyl) 
benzenesulfonamide  

2447-57-6  

  

S4O4N14H12C  310٫34  190  در آب گرم محلول تا حدودي  

-amino-N- (2,6-4 سولفادیمتوکسین
dimethoxy-4-pyrimidinyl) 
benzenesulfonamide  

122-11-2  

  

S4O4N14H12C  310٫33  201   تا حدودي در محلولهاي

  اسیدي ضعیف

-amino-N-(6-chloro-3-4  نسولفاکلرپیریدازی
pyridazinyl) 
benzenesulfonamide   

80-32-0 

 

S2O4CIN9H10C  284٫74 -  -  
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  هاالکتام بتا

 ،بتاالکتاماز هايکننده مهار سیلین، پنی مشتقات بوده و شاملبتاالکتام  حلقه براساس مواد این شیمیایی ساختار

 طریق از هاآنمکانیسم اثر . )8-1 جدول( است کالوالنیک اسید و هاسفامایسین مانند دیگر هايزیرگروه و هاسفالوسپورین

 می مچنینهها بتاالکتام .است باکتریایی سلول دیواره تشکیل در اختالل طریق از مثبت گرم هايباکتري رشد در اختالل

  .  دنبخش بهبود را رشد نتیجه در و داده افزایش را جیره وريبهره میزان دنتوان

  ها تتراسایکلین

  که از برخی بوده منفی گرم و مثبت گرم هايباکتري برابر در باال اثر با الطیف وسیع هايبیوتیک آنتی ،مواد این 

 درمان براي وانت می آنها از .کنندمی اثر باکتریایی هايپروتئینسنتز  بر شوند ومی مشتق استرپتومایسس هاي خاصگونه

 اکسی ن،تتراسایکلی. ندده بهبود ها رادام رشد توانندمی پایین مقادیر درهمچنین . دکر استفاده دامها در تنفسی هاي بیماري

-1 جدول( هستند روهگ این از دامپزشکی در استفاده مورد ترکیبات ترینشده شناخته از برخی کلروتتراسیلین و تتراسایکلین،

8.(  
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 )2009هاي وابسته ( ریگ و تولدرا، هاي بتاالکتام و تتراسایکلینویژگیهاي اصلی آنتی بیوتیک 8-1جدول 

  ادامه در صفحه بعد

  

 وزن مولکولی  فرمول  ساختار شیمیایی CASشماره  نام آیوپاك  ترکیب

  ( گرم بر مول)

  حاللیت در آب 

  ( گرم بر میلی لیتر) 

        کتامالآنتی بیوتیکهاي 

 -6-[S-[2 α ,5 α ,6 α (S*)] 2]  سیلین آموکسی
[[amino(4-hydroxyphenyl) 
acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-
oxo-4thia-1-azabicyclo[3.2.0] 
heptane-2-carboxylic acid 

26787-78-0  

  

S5O3N19H16C  365٫41   تا حدودي قابل حل  

  پنیسیلین 

  کلسیم جی 

[2 S-(2 α ,5 α ,6 α )]-3,3- 
dimethyl-7 oxo-6[(phenylacetyl) 
amino]-4-thia-1-1- azabicyclo-
[3.2.0] heptane-2-carboxylic 

61-33-6  

  

 2N  17H  16(C 

Ca 2S)  4O   

  قابل حل  706٫84

-oxo-6- [(phenoxyacetyl) amino]-  پنیسیلین وي
4-thia-1- azabicyclo[3.2.0] 
heptane-2-carboxylic  acid 

87-08-1  

  

S5O2N18H16C  350٫38  قابل حل در آب اسیدي  
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 8-1ادامه جدول 

      تتراسایکلینها
      

 -(dimethylamino)-4  تتراسایکلین
1,4,4a,5,5a,6,11,12a- octahydro-
3,6,10,12,12a- pentahydroxy-6-
methyl- 1,11-dioxo-2- 
naphthacenecarboxamide 

60-54-

8 

 

8O2N24H22C  444٫43 -  

 -(dimethylamino)-4  اکسی تتراسایکلین
1,4,4α,5,5α,6,11,12α-octahydro-
3,5,6,10,12,12a- hexahydroxy-6-
methyl-1, 11-dioxo-2-naphthacene- 
carboxamide 

79-57-

2 

 

9O2N24H22C  460٫44 -  

 -chloro-4-dimethylamino-7  کلرتتراسایکلین
1,4,4a,5,5a,6,11,12a- 
octahydro-3,6,10,12,12a- 
pentahydroxy-6-methyl-1, 
11-dioxo-2-naphthacene- 
carboxamide 

57-62-

5 

 

8O2CIN23H22C  478٫88 تا حدودي قابل حل  
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  آمینوگلیکوزیدها

 تداخل نفیم گرم هايباکتري یسلولدیواره  پروتئین سنتز در و داشته ايگستردهعمل  طیف هابیوتیک آنتی این

. هستند متصل1بوده که توسط اتصاالت گلیکوزیدي به یک بخش آگلیکون  قندهاي آمینی يپایه بر آمینوگلیکوزیدها. کنندمی

 نئومایسین و نتامایسینج که حالی در ،بوده متعلق استرپتومایسین گروه زیر بهنیز  دي هیدرو استرپتومایسین و استرپتومایسین

 ینداکسی استرپتام ی شاخهجایگزین به بستهآمینوگلیکوزیدها ). 9-1 جدول( هستند هاداکسی استرپتامین زیرگروه به متعلق

  ). C یا و A، B نئومایسین مثال، عنوان به( دارند مختلفی هاي گروه زیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ( مترجم)نامندمی	لیکونآگ	بخش غیر کربوهیدراتی گلیکوسیدهاي ناهمگون رابه عبارت دیگر است.  آگلیکون: ترکیب حاصل از جایگزینی گروه گلیکوزیل در یک گلیکوزید1 
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 )2009تولدرا، مربوطه ( ریگ و آمینوگلیکوزیدهاي ویژگیهاي اصلی برخی از  9-1جدول 

 وزن مولکولی  فرمول  ساختار شیمیایی CASشماره  نام آیوپاك  ترکیب

  ( گرم بر مول)

حاللیت در 

( گرم بر آب  

  میلی لیتر)

دي

  هیدرواسترپتومایسین

O-2-deoxy-2-(methylamino)- α -L-
glucopyranosyl-(1Ø2)-O-5-deoxy-3-C- 
(hydroxymethyl)- α -L-lyxofuranosyl-
(1Ø4)-N, N’-bis(aminoiminomethyl)- 
D-streptamine 

128-46-1  

  

12O7N41H12C  583٫62  محلول  

یا a1C،جنتامایسین2C، جنتامایسین1Cانواع مختلف: جنتامایسین  جنتامایسین

D جتامایسین ،A 

1403-66-3  

  

   محلول  مختلف  مختلف

-O-2-deoxy-2-(methylamino)- α-L  استرپتومایسین
glucopyranosyl-(1Ø2)- O-5-deoxy-3-
C-formyl- α Ø-L-luxofuranosyl-(1Ø4)-
N, N’-bis(aminoiminomethyl)-D-
streptamine 

57-92-1  

  

12O7N39H12C  581٫58  محلول  

-B 2-[3-(diaminomethylideneamino)-4-[4استرپتومایسین
formyl-4-hydroxy-3-[4-hydroxy-6-
(hydroxymethyl)-3-(methylamino)-5-
[3,4,5-trihydroxy-6-
(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-
yl]oxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-
trihydroxycyclohexyl]guanidine 

128-45-0  

  

17O7N49H21C  743٫72  محلول  
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   ماکرولیدها

. شوندیم استفاده تنفسی هايبیماري درمان براي و نموده عمل مثبت گرم هايباکتري برابر دردسته از داروها  این 

خاصی  گونه زا این ترکیبات. است شده متصل کربوهیدرات به که است ماکروسیکلیک الکتون حلقه یک بصورت هاآن ساختار

 لینکومایسین همچنین و اسپیرامایسین تایلوزین،.  است گروه این از خوبی نمونه اریترومایسین. شوندمی تولید استرپتومایسس از

 ). 1-10 جدول( شوندمی استفاده رشد تحریک براي که بوده گروه این به متعلق ترکیبات
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 )2009( ریگ و تولدرا،  ماکرولیدهاویژگیهاي اصلی  10-1جدول 

وزن   فرمول  ساختار شیمیایی CASشماره  نام آیوپاك  ترکیب

 مولکولی

  ( گرم بر مول)

( حاللیت در آب  

  گرم بر میلی لیتر)

-4,5)-5]-12]-2  تایلوزین
dihydroxy-4, 6-
dimethyl-oxan-2-
yl)oxy-4-
dimethylamino-3-
hydroxy-6-methyl-
oxan-2-yl]oxy-2-
ethyl-14-hydroxy-3-
[(5-hydroxy-3,4-
dimethoxy-6-methyl-
oxan-2-
yl)oxymethyl]- 
5,9,13-trimethyl-
8,16-dioxo-1-
oxacyclohexadeca-
4,6-dien-11-
yl]acetaldehyde 

1401-69-0  

  

17NO77H46C  916٫14  محلول  

 2R,3 S,4)  اریترومایسین
S,5R,6R,8R,10R,11R, 
12 S,13R)-5-(3-
amino-3,4, 6-
trideoxy-N,N-
dimethyl- b -D-xylo-
hexopyranosyloxy)- 
3-(2,6-dideoxy-3-C,3-

114-07-8  

  

13NO67H37C  733٫92   25/0(حاللیت کم(  
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O-dimethyl- a -L-
ribo-
hexopyranosyloxy)-
13-ethyl-6,11,12-
trihydroxy-2,4,6,8, 
10,12-hexamethyl-9-
oxotridecan-13-olide 

 A;یا فوروماسیدین 1اسپیرومایسن   اسپیرومایسین

 B;یا فوروماسیدین 2اسپیرومایسن 

  Cیا فوروماسیدین 3اسپیرومایسن 

8025-81-8  

 

14O2N74H43C 843٫05  کمی محلول  
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 هاینولونوئک

 اگزولونیک. اي هستندگسترده باکتریاییضد فعالیت عمل نموده و داراي gyrase-DNA ترکیبات با اثر بر این 

 سنتز کربوکسیلیک اسید کینولون-3 از آنها.  هستند نسل این از ترکیبات نخستین اسید نالیدیکسیک و 21، فلوموکین20اسید

 و انروفلوکساسین ،سارافلوکساسین مانند هاییفلوروکینولون شامل هستند، نیز ترقوي که ترکیبات، این از دوم نسل. اند شده

 خنثی pH با آب در کمی حلّالیت مواد این).  11-1 جدول( هستند فلورسنتی خصوصیات داراي که هستند دانافلوکساسین

  .یابدمی افزایش پایه pH در آنها الیتحلّ اما ،شتهدا

  

  

 

                                                           
20 Oxolinic acid 
21 Flumequine 


