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 زمینه پس 
 نمو و رشدی برا و دارد نقش کیمتابولی انرژ نیتام در که استی ضرور نیتامیو کی شود،یم شناخته زین B۱ نیتامیو عنوان به که نیامیت

 میکن حل سرعت به را مساله نیا و داده صیتشخ رای نیبال میعال که است مهم اما هستند، نادر نیامیت کمبود موارد کهی حال در. استی اتیح وریط

. نیامیت مولکول بیتخر ای نیامیت جذب ازی ریجلوگ ،ییغذا میرژ از حذف: استی اصل عامل سه ازی ناش کمبود. میکنی ریجلوگ ریم و مرگ از تا

. دهدیم رخ رهیج به کسیمی پر کردن اضافه ای و کسیمی پر به نیتامیو کردن اضافه در کامل تیموفق عدم از معموالیی غذا میرژ از حذف

میآنز از تواندیم مولکول بیتخر. دهد رخ ها نیکوتوکسیما ای و ومیآمپرول با تیمسموم ،یارودهی هایماریب در است ممکن نیامیت جذب مهار

 3و6. دهد رخ نییپا تیفیک بای ماه پودر در موجود نازیامیتی ها

 

 ینگهدار. دشو نیامیت کمبود به منجر تواندیم  رهیج ابیآس ندیفرآ به مربوط لیمسا از یاریبس

 و یسازرهیذخ طول رطوبت، دما، چون یعوامل با ارتباط در(  مکمل)  کسیمیپر نامناسب

 زین آن امناسبن بیترک ای کسیمیپر در نیامیت گنجاندن عدم. است جیرا اریبس معموالا   یبندبسته

 تیریمد  در گام نیاول دیبا رهیج ابیاس ندیفرآ یابیارز. کند کمک اکمبوده جادیا به است ممکن

باشد نیتامیو منشا به مشکوک موارد  

 ومیمپرولآ. است فعال وزیدیکوکس  در یدرمان یدارو ای و جیرا واستاتیدیکوکس کی ومیآمپرول

 نیب از را هودر از نیتامیو جذب یرقابت طور به تواندیم و دارد نیامیت با یمشابه اریبس ساختار

 یبرا هک است معروف نیتامیو ونیالسیفسفر کردن مسدود به ومیآمپرول ن،یا بر عالوه. ببرد

4 است ازین مورد مناسب عملکرد .

 

 تاثیرتحت تیامیناز هایآنزیم طبیعی حضور خاطر به B۱ ویتامین مولکول تجزیه با تیامین بودن دسترس در

 ها آمین از باالیی سطوح حاوی توانندمی ماهی پودر ائینپ کیفیت با های جیره .گیردمی قرار

 جیره در آمین باالی غلظت 3 .باشند تیامینازها یا/  و شوند(مشتق می نیتروژن از کهسوز آور  سمی ترکیبات)

جیره  رایج نشانه و شود ) زخم سنگدان ( آن می فرسایش موجب و گذاردمی تاثیر سنگدان محافظ الیه بر اغلب

 و کندمی محرز را ماهی پودر منبع بررسی، سنگدان فرسودگی عالئم .پائین است کیفیت اوی پودر ماهی باح

 نظر از توانندمی ماهی  پودر حاوی های جیره .دهدمی رخ تیامین کمبود بالینی عالئم ظهور از قبل معموال

 غذایی درجیره پروتئینی منبع عنوان به دورو از قبل باید اولیه مواد و باشند متفاوت بسیار تیامینازها غلظت

 .گیرند قرار آزمایش مورد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالینی عالیم

 مشکل یک به تا کشدمی طول هفته شش تقریبا تیامین کمبود بالینی هاینشانه، بالغ پرندگان و پولتها در

  .است ترسریعها مرغ ، ازتیامین کم ملح دلیل به بالینی عالیم شروع، هاجوجه برای .شود تبدیل مزمن

انداخت  خواهد خطر به را تیامین سطح، شودمی تغذیه تیامین پایین سطوح با که فارم مادری   مرغتخم

 هایجوجه در .شد خواهد بعدی تفریخ و روزه ۱۱ جنین باالی میر و مرگ به مسئله منجر و این

 که شوندمی(  محیطی پاتی نورو)  نوریت پلی التهاب به منجر و  افتاده خطر به  تیامین سطح باقیمانده

.  شودمی سر رترکشن و کشیده ایجاد پاهای موجب و شودمی داده نشان ماهیچه فلج صورت به معموال

 ۱و5

 لرزش و بیحالی، دان مصرف کاهش صورت به تیامین کمبود اولیه هاینشانه مسن تر ،  هایپولت در

، شودمی ضعف ) نورپاتی محیطی ( باعث نوریت پلی یک، شرایط شدن بدتر با.6 . شودمی دیده سر

 .(۱ - 3 شکل) شودمی منجر پرندگان نهایی شدن فلج به که

 

از سالن های   یکی در تیامین کمبود  تغذیه ای دارد  ، با ظهور منبع با ارتباطی که تمامی سالنهای فارم  دلیل به

 تواند ، مرگ م میر می بودن مزمن و سطح به بستگی .کندکمبود بروز می مرغداری ، در کل مزرعه این واحد



، آنفوالنزا، مارک بیماری از عبارتند پرداخت هاآن به باید ابتدا که اصلی هایتفاوت .میباشد  محرومیت تشخیص معموالا یک  تیامین کمبود

  ..( B2ریبوفالوین)  جمله از ویتامین کمبودهای دیگر و، محیطی نوروپاتی، (یونوفر) با موننسین مسمومییت، نیوکاسل بیماری

 کالبد گشائی 

با  پرندگان دهد . نمی نشان مشخصی را ضایعه هیچ و نتیجه بوده  بدون میر و مرگ یا تلف شده پرندگان از گشایی کالبد

 پوششی هایسلول تخریب است ممکن اتولوژیهیستوپ .داد خواهند نشان را آبیکم و گرسنگی عالئمی از ، درگیری شدید 

 شدن واکوئله و نکروزه هایسلول و سلولی بقایای با هاکریپت شدن پر غدد لیبرکان و اتساع ،  دوازدهه هایکریپت

  2 . دهد نشان هیالین جسم تشکیل با پانکراس آسینی هایسلول

 درمان 

 و دارند پیشرونده بیماری که مزارعی شود . در می توصیه یعسر اقدام،  دارد وجود تیامین کمبود تشخیص که هنگامی

 تزریق دقیق زهاید که حالی در .بدهند تیامین تزریقی قابل فرم پرندگان به است ممکن، دارند  ضعف و عالئم فلجی

ق با تزری متوسط و خفیف در فلجی پرندگان آمیز موفقیت بهبودی اما،  است نشده مشخص طیور در تیامین عضالنی

 و گرسنگی خاطر به دیدهآسیب شدیداا  پرندگان است بعید .میشود  حاصل بدن وزن کیلوگرم در گرم میلی ۱-5 عضالنی

  .معدوم گردند انسانی روش به باید و یابند بهبود آبیکم

 لذا  ,شودمی گرفته نظر در وجهی چند  فارمی مشکل یک معمول طور به تیامین اینکه به توجه با

 ،تیامین باالی زهاید با اشامیدنی آنها آب در بالفاصله ,شوندمی تغذیه منبع همان از که مزارعی تمام که شودمی توصیه

 یا ادرار طریق از آسانی به اضافی تیامین .شوند مکمل ،تنهایی به چه و آب در محلول هایویتامین دیگر با ترکیب در چه

 نیاز مورد مقدار برابر 077 سمی زد زیرا،  ستنی کننده نگران مکمل حد از بیش مصرف .شودمی دفع طیور در مدفوع

 .است

 می کمک گله به تیامین سریع بازگشت از اطمینان به جایگزینی آن با یک گروه دان با مکمل مناسب نیز و دان کهنه حذف

 پس کمی ینتیام کمبود موارد در .یابند بهبود سرعت به که کرد خواهد کمک هاگله به روش این به پرندگان درمان با .کند

 .گیرد قرار استفاده مورد مبتال  مادر هایگله در باید مشابه روش این،  هچ از

 پیشگیری

 ,Hy-Line).است غذائی جیرهدر  (تن/  گرم 3 تا 2.2) کیلوگرم/  گرممیلی 3 تا 2.2 بین طیور برای تیامین به نیاز میزان

 گذاریتخم دوره طول در دان کیلوگرم/  گرم میلی 2.5 و پرورش مرحله در دان گرم کیلو/  گرم میلی 2.2 حداقل (2019

 تکمیل تیامین با کافی اندازه به پرورش دوران غذائی جیره که کنید حاصل اطمینان .شودمی توصیه تجاری پرندگان برای

 .کندمی تامین را دان کیلوگرم/  گرم میلی 3.5 تا 3 مقدار و  شده

 

 

 



 

 جیره فرموالسیون طول در نباید و نیست اعتمادیقابل منبع یک این اما دهدمی رخ روده در ینتیام میکروبی سنتز چه اگر

 تیامین از معموال.  باشد مناسبی شکل به غذایی جیره در شدهتکمیل تیامین که کنید حاصل اطمینان . نمود تکیه آن به

 از باید ویتامین میکس پری .شود مخلوط ویتامین سمیک پری در کافی اندازه به و  شودمی استفاده(  %8۱)  مونونیترات

. به   باشد خوراک کردن مخلوط سیستم توانایی دهنده نشان تا گردد ارائه مناسبی میزان ظرفیت با و باشد معتبر منبع یک

 .حاصل کنید اطمینان  هاویتامین دیگر و تیامین از توزیع حتی تا کنید مخلوط دیگر اولیه مواد با را میکس پری کامل طور

 حساس باال PH و کمیاب معدنی مواد،  گرما به ویژه به تیامین نکنید . استفاده نامناسب شده ذخیره یا پریمیکسهای قدیمی از

 به تیامین زیرا بگیرید نظر در را اضافی پری میکس  افزودن،  شود می استفاده حرارتی عملیات از که هنگامی .است

 در .نکه دارید  خورشید مستقیم نور از دور به و خنک تجهیزات  در یمیکس ها راپر .است حساس گرمایی فرآوری

 بروز صورت در .تهیه کنید کمیاب معدنی مواد به نسبت جداگانه میکس پری یک در را هاویتامین، امکان صورت

 دارید . نگه آینده در اجعهمر برای را نهائی دان و  پریمیکس از قبل نگهداری هاینمونه،  گله در دان به مربوط مشکالت

 در مایکوتوکسین سطح .کند کمک تیامین کمبود به تواندمی نیز(  انگلی زندگی)  پارازیتیسم و ها مایکوتوکسین حضور 

 داخلی هایانگل وجود .هستند ارتباط در تیامین کمبود با فوزاریوم پایه بر سموم از برخی چون برسانید حداقل به دان را

 انگلی آلودگی به پرنده حساسیت کاهش بنابراین .کنندمی رقابت میزبان با تیامین برای(هاکرم) هلمینت ها  و یاکوکسید مانند

  .باشد ضروری مغذی مواد کمبود از جلوگیری برای تواندمی
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