
  

 مقدمه

در سراسر دنیا کوکسیدیوز مهمترین بیماری برای تولیدکنندگان 

های درمان و کاهش عملکرد بدن باشد. با توجه به هزینهمیطیور 

بیلیون دالر  5طیور، این بیماری تخمین زده شده است که بالغ بر 

 برترین بیماریکند و آن را به هزینهدر سراسر دنیا هزینه اعمال می

دهد تبدیل کرده است. صنعت طیور را تحت تاثیر قرار میکه 

صنعت طیور از گذشته تاکنون بر استفاده از داروهای 

 ضدکوکسیدیوز جهت درمان بیماری متکی بوده است.

در ایاالت متحده آمریکا مورد تایید قرار  1960آمپرول در سال 

 خطری و عملکردبدلیل حاللیت باال در آب، بیگرفت و امروزه 

مناسب در پیشگیری و درمان کوکسیدیوز طیور مورد توجه قرار 

 گرفته است.

، یک محصول درمانی محلول در آب %9.6محلول خوراکی آمپرول 

است که جهت درمان کوکسیدیوز در انواع طیور از جمله 

گذار، مادر و بوقلمون مورد استفاده قرار طیورگوشتی، طیور تخم

 گیرد.می



  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار و فعالیت

جهت درمان انواع کوکسیدیوز استفاده  %9.6محلول خوراکی آمپرول 

های آیمریا در طیور شمال: آ.آسرولینا، شود. بر تمامی گونهمی

آ.ماکسیما، آ.تنال، آ.برونتی، آ.پاراکوکس، آ.میتیس و آ.نکاتریکس موثر 

-توان جهت درمان کوکسیدیوز ناشی از آ.ملهاست. در بوقلمون نیز می

ده اگریدیس استفاگالوپاوونیس و آ.ملهاگریمیتیس، آ.آدنوئیدس، آ.

 موارد مصرف نمود.

توان در تمام طول دوره زندگی را می %9.6محلول خوراکی آمپرول 

پرنده از یک روزگی تا روز کشتار استفاده نمود و جهت درمان 

ا موثر هگذار و بوقلمونکوکسیدیوز در طیور گوشتی، مادر، طیور تخم

 است.

-ها و/یا آنتیبا سایر کوکسیدیوستات %9.6محلول خوراکی آمپرول 

واند داده تای از زندگی پرنده میاثرمتقابل نداشته و هرلحظهها بیوتیک

وست، گذار بوقوع پیکه کوکسیدیوز در طیور گوشتی و تخمشود. زمانی

 .توان بدون نگرانی از زمان پرهیز از مصرف استفاده نمودآمپرول را می

 عملکرد

آنتاگونیست  %9.6آمپرولیوم، ماده فعال محلول خوراکی آمپرول 

تیامین است. فعالیت ضدکوکسیدیوزی آمپرولیوم با ممانعت از 

ای هآید. میزان نیاز گونهبرداشت تیامین توسط آیمریا بدست می

درنتیجه  و یسه با حیوانات، بسیار باال بودهکوکسیدیا به تیامین، در مقا

. از شودآمپرولیوم باعث گرسنگی انگل در اثر کمبود تیامین می

آنجاییکه این یک روش منحصربفرد است، آمپرولیوم با سایر ترکیبات 

 دهد.ضدکوکسیدیوز مقاومت متقاطع نمی



 

consists of sporulated oocysts, an asexual cycle with 

different generations followed by a sexual cycle 

resulting in shedding of non sporulated oocysts in the 

droppings. In the litter the oocysts will sporulate to an 

infectious form.  

The efficacy of Amprol® 9,6% oral solution against 

coccidiosis has been proven under laboratory and field 

conditions. 

A development confirmed that over 90% of the 

Amprolium consumed by the bird remains in the 

intestines and is eliminated within 48 hours. 

Amprol® 9,6% oral solution has been proven to be safe 

in poultry due to its high therapeutic index and it has 

been used safely in chickens and turkeys of all ages. 

Experience has also shown effective and safe use of 

Amprol® 9,6% oral solution in other species such as 

pheasants, partridges, quails and guinea fowl. A 

fivefold multiple of the highest approved dose 

produced no sign of toxicity. There is no known toxicity 

in nontarget species at approved dose levels. Amprol® 

9,6% oral solution at approved dose levels does not 

affect production in layers or broiler breeders. 

Adverse reactions 

No adverse reactions are observed. 

Special warnings 

If no improvement is noted within three days, have the 

diagnosis reconfirmed and follow the instructions of 

your veterinarian or poultry pathologist. Losses may 

result from intercurrent disease or other conditions 

affecting drug intake, which contribute to the 

virulence of coccidiosis under field conditions. 

 

 بیماری  

کوکسیدیوز یکی از بزرگترین دالیل ضررهای اقتصادی در صنعت طیور 

های آیمریا است. که به مسیر است. یک بیماری انگلی ناشی از گونه

های های کوکسیدیا، انگلرساند. گونهای میزبان خود آسیب میروده

ای هتوانند در سلولشوند و مینامیده می آهستند، که پروتوزوکوچکی 

ای هگونه مقاومت متقاطعی بین گونهاپیدرم روده تکثیر یابند. هیچ

که این بدان معناست بعد از وقوع مختلف آیمریا وجود ندارد 

های کوکسیدیایی که در تماس بوده کوکسیدیوز، گله نسبت به گونه

 ها همچنان حساس است.به سایر گونهایمنی تشکیل داده، ولی 

امی های آیمریا بستگی دارد و در تمتولیدمثل کوکسیدیا در طیور به گونه

های اسپوروله شده، یک سیکل غیرجنسی با ها شامل اووسیستگونه

های مختلف و در پی آن یک سیکل جنسی که منجر به تولید نسل

ا به هبستر اووسیست شود. درهای غیراسپوروله در مدفوع میاووسیست

 شوند.فرم عفونی اسپوروله می

 کارایی

برعلیه کوکسیدیا در شرایط  %9.6کارایی محلول خوراکی آمپرول 

 آزمایشگاهی و فارمی اثبات شده است.

 فارماکوکینتیک و دینامیک

آمپرولیوم مصرف شده توسط  %90ها نشان داده است بیش از بررسی

 شوند. ساعت حذف می 48طی  ماند وپرنده در روده باقی می

 خطریبی

اثبات شده است بدلیل شاخص درمانی  %9.6محلول خوراکی آمپرول 

ا هخطر بوده و بدون هیچ خطری در طیور و بوقلمونباال آن در طیور بی

شود. همچنین استفاده ایمن و موثر محلول در هر سنی استفاده می

ها مانند قرقاول، کبک، بلدرچین و در سایر گونه %9.6خوراکی آمپرول 

برابر ماکزیمم دوز تایید شده  5مرغ شاخدار اثبات شده است. استفاده از 

-گونه عالیم سمیتی ایجاد نکرده است. و در دوز تاییدشده در گونههیچ

اند هم هیچ سمیت شناخته ی که به عنوان حیوان هدف معرفی نشدهیها

در دوز  %9.6راکی آمپرول ای مشاهده نشده است. محلول خوشده

یر قرار گذار تحت تاثتاییدشده تولیدمثل را در طیور مادر گوشتی و تخم

 دهد.نمی

 عوارض جانبی

 گونه عوارض جانبی مشاهده نشده است.هیچ

 موارد احتیاط

روز هیچ بهبودی حاصل نشد، در تشخیص  3در صورتیکه طی مدت 

تجدیدنظر شود و مطابق دستور دامپزشک یا متخصص پاتولوژی طیور 

تواند نتیجه وجود بیماری یا شرایط دیگری عدم بهبود میعمل شود. 

دهد و باعث شدت  باشد که مصرف دارو را تحت تاثیر قرار می

 کوکسیدیوز در فارم شده است.

 



The absorption, metabolism, elimination and the low 

toxicity of Amprol® got the European administration to 

include it in Annex II, the group of preparations, for 

which maximum residue Levels (mrLs) are not required 

(official Journal of European community, dated July 18, 

2001). This allows specifying a withdrawal period of 

Amprolium of 0 days in regard to meat and eggs. This 

European decision is in compliance with the US 

legislation, where Amprol® is registered with 

withdrawal period of 0 days in regard to meat and 

eggs.  

Severe infection: 2.5 L Amprol® 9,6 oral solution in  

1000 L of water during 3-5 days  

moderate infection: 1.25 L Amprol® 9,6 oral solution in  

1000 L of water during 3-5 days 

mild infection: 0.625 L Amprol® 9,6 oral solution in  

1000 L of water during 3-5 days 

first mix the amount of product in 10 L of water by 

thoroughly stirring, before adding it into the 

medication barrel. Always stir thoroughly.  

 

 فواید

 کرد. توان از طریق آب آشامیدنی آن را تجویزمی 

 توان در تمامی سنین طیور و بوقلمون تجویز نمود.می 

 خطر است.بدلیل شاخص درمانی باال در طیور بسیار بی 

  براساس قوانین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا زمان پرهیز از مصرف

 روز است.0آن 

 ها برای مصرف کننده.ماندهکمترین میزان احتمال وجود باقی 

 زمان پرهیز از مصرف

جذب، متابولیسم، دفع و سمیت پایین آمپرول باعث شده است تا 

قرار دهد، گروهی  Annex llاتحادیه اروپا این محصول را در دسته 

( مورد نیاز نیست MRLها )ماندهکه در آن ترکیبات سطح ماکزیمم باقی

Official journal of European Community ژوالی  18، تاریخ

شد تا زمان پرهیز از مصرف آمپرولیوم برای  (. این اجازه داده2001

در نظر گرفته شود. تصمیمات اتحادیه اروپا  0مرغ گوشت و تخم

 باشد که زمان پرهیز از مصرفکامال مطابق با قوانین اتحادیه اروپا می

 باشد.روز می 0برای گوشت و تخم 

 

 %9.6سازی جهت استفاده از محلول آمپرول دوزاژ و روش مخلوط

-را می %9.6بسته به شدت وقوع کوکسیدیوز محلول خوراکی آمپرول 

لیتر آمپرول  0.625توان در دوزهای مختلف در آب خوراکی از میزان 

لیتر آب  1000در  %9.6لیتر آمپرول 2.5 لیتر آب تا  1000در  9.6%

 روز استفاده شود. 5تا  3استفاده نمود. برای مدت 

 میزان دوز:

 روز 5تا  3لیتر آب برای  1000لیتر محصول در  2.5عفونت شدید: 

 روز 5تا  3لیتر آب برای  1000لیتر محصول در  1.25عفونت متوسط: 

 روز 5تا  3لیتر آب برای  1000لیتر محصول در  0.625عفونت خفیف: 

ابتدا مقدار تعیین شده از محصول را پیش از انتقال به تانک درمانی در 

 لیتر آب بطور کامل مخلوط نموده. همیشه کامال مخلوط شود. 10

 نگهداری و پایداری

سال پس از تولید پایدار  5برای مدت  %9.6محلول خوراکی آمپرول 

یک اسید به عنوان نگهدارنده استفاده شده است. در دمای است.از بنزوی

 نگهداری شود. C°25-5 بین

روز  3شده برای نهایتا های آماده شده در کانتینرهای تمیز و بستهمحلول

 نگهداری شوند.


