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پروژه تون رو بنویسید!(براساس نوع پروژه مراحل متفاوته)
انواع آنتي بيوتيك ها در پرورش دام و طيور به عنوان فاكتور رشد استفاده مي شود؛ درحالي كه باقي مانده اين مواد در محصوالت دامي براي
سالمت انسان ها مضر است.
انواع آنتي بيوتيك ها در كشور ما همچون برخي كشورها ،به عنوان فاكتور رشد طيور به خصوص مرغ استفاده مي شود.
هرچند سازمان دامپزشكي به سمت مرغ بدون آنتي بيوتيك پيش مي رود اما اين موضوع تاكنون فراگيرنشده است و پرورش دهندگان طيور از
آن به عنوان فاكتور رشد استفاده مي كنند.
سعي سازمان دامپزشكي بر انتخاب جايگزيني مناسب براي آنتي بيوتيك ها است كه كار ساده اي نيست.
خطرات مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها:

 -1واکنش های ازدیاد حساسیت گسترده در جمعیت میزبان همراه با افزایش حساسیت آنافیالکسی ،بثوورا جدودی ،توا ،االوتال
الونی ،هپاتیت ،کاستاتیک و احتما ً بیماریهای بافت همبند -2 .تغییر در فدور طبیعی بدن همراه با بروز بیماری ناشی از عفونت مربوو
به رشی بیش از حد میکروارگانیسم های مقاوم به دارو و قارچ ها3.پوشیده و مخفی کردن عفونت شدید بدون ریشه کن کوردن آن بوه
عنوان مثال ممکن است تظاهرا بالینی یک ابسه مخفی و مهار شود در حالی که فراینود عفونوت اداموه یافتوه باشود-4 .مسومومیت
دارویی -5 .باقیمانده های غیر معمول دارو -6 .پیدایش مقاوموت د ارویوی در جمعیوت هوای میکروبوی کوه عمودت ًا ناشوی از حو
میکروارگانیسم های حساس به دارو و جایگزینی آن توسط میکروارگانیسم مقاوم به دارو است.
طول مدت درمان با انتی بیوتیک  ۵روز است ولی تا زمان کشتار  ۱۰روز باید زمان بگذرد.
نمودار ها ،جداول ،تصاویر کارت رو اینجا بیارید
سپاس گزاری ،منابع و توضیحاتی رو اینجا بیارید

از معلم عزیزم و پدر مادر مهربانم که در ارائه این
طرح با من همکاری داشته اند نهایت سپاسگزاری را
دارم.
منبع:

 -سایت های اینترنتی

