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چکیده

بیماری کوکسیدیوز یکی از شایع ترین بیماری های صنعت پرورش طیور در اکثر نقاط دنیا محسوب می گردد که توسط
تک یاخته ای از جنس آیمریا ایجاد می ش�ود .هدف از بررس�ی حاضر مقایسه اثر دو ترکیب ضدکوکسیدیایی دیکالزوریل
و تولترازوریل روی عملکرد پرورش�ی جوجه های گوش�تی و نیز میزان دفع روده ای اووسیس�ت ها در جوجه های مذکور
متعاقب اس�تفاده از دو ترکیب فوق ،می باش�د .بنابراین در بررس�ی حاضر تعداد  300قطعه جوجه گوشتی از نژاد راس 308
با میانگین وزن  47گرم به طور تصادفی به س�ه گروه  100قطعه ای تقس�یم شدند .سپس جوجه های هرسه گروه مذکور در
س�ن  22روزگی از راه دهان به میزان  0/1میلی لیتر از سوسپانس�یون حاوی  10/000اووسیس�ت خالص Eimeria tenella
دریافت نمودند و پس از ایجاد تجربی بیماری کوکس�یدیوز در آنها ،با اس�تفاده از دو ترکیب ضد کوکسیدیایی دیکالزوریل
و تولترازوری�ل به صورت محلول در آب آش�امیدنی مورد درمان ق�رار گرفتند .در نهایت ضریب تبدیل غذایی و میزان دفع
اووسیس�ت روده ای آنها با اس�تفاده از روش آماری با گروه شاهد مقایسه گردید .نتایج نشان داد اختالف میزان اووسیست
ه�ای دفع ش�ده در جوجه های درمانی با ترکیب دیکالزوریل و جوجه های گروه کنت�رل ( )p=0/000و همچنین جوجه های
درمان شده با داروی تولترازوریل و گروه کنترل ( )p=0/000معنی دار بودند .در صورتی که این اختالف به هیچ وجه بین دو
گروه از جوجه های تحت درمان محس�وس نبود ( .)p=0/059همچنین ضریب تبدیل غذایی محاس�به ش�ده در هر دو گروه
مورد درمان نس�بت به گروه ش�اهد بطور محسوس�ی کمتر بود ( )p=0/000که مبین عملکرد پرورشی مناسب هر دو ترکیب
مورد استفاده می باشد.
كلمات کلیدی :کوکسیدیوز ،تولترازوریل ،دیکالزوریل ،اووسیست ،آیمریا
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Coccidiosis is a common disease of poultry breeding industry in the world that cause by Eimeria spp. objective of the
present study was comparison of anticoccidial effect of Diclazuril and Toltrazuril and their effects on the breeding
function and intestinal oocyst shedding rate. Therefore, 300 broilers from Ross breed with 47 gr weigth average were
divided into 3 groups randomely. Then chickens were inoculated 0.1 ml of suspension containing 10.000 Eimeria tenella
oocysts in 22 days age and after produce coccidiosis in broilers, they were treated by Diclazuril and Toltrazuril through
drinking water in two groups. Another group was untreated as control. Finally, food conception and intestinal oocyst
shedding rate were compared with statistical analysis. Findings showed that difference between oocyst shedding rate
)in treated group with Diclazuril and control group (p=0.000) and treated group with Toltrazuril and control (p=0.000
were significant. But difference between two treated groups was not significant (p=0.059). Moreover, food conception
rate in two treated groups were less than control group (p=0.000) that it indicated to better breeding function in treated
groups. Therefore, regarding to similar effects of to anticoccidial compounds, it appears diclazuril is advised because
of its lower dose and price.
Key words: Coccidiosis, Toltrazuril, Diclazuril, Oocyst, Eimeria.

مقدمه

کوکسیدیوز یکی از مهمترین بیماری های طیور در سراسر جهان است
که توسط تک یاخته ای از جنس آیمریا ایجاد می شود .گونه های مختلف
ای��ن انگل اغلب در روده ماکیان حضور داش��ته و س��بب ایجاد آنتریت در
حیوانات مبتال می گردد ( .)11به طور غالب پنج گونه از تک یاخته مذکور
ش��امل E. tenella، E. necatrix، E. maxima، E. acervulina :و
 E. brunatiدر ایران گزارش ش��ده است ( .)17بیماری مذکور یکی از
عوامل عمده بروز خس��ارات در صنعت مرغداری کشور محسوب شده و
به لحاظ ضایعات ایجاد ش��ده ،مهم ترین بیماری انگلی ماکیان پرورشی
در ایران محس��وب می گردد .به طور مثال عفونت های بالینی ناش��ی از
آن س��بب افزایش ضری��ب تبدیل غذایی می گردد و ب��ا توجه به اینکه
قسمت عمده هزینه های انجام شده در سالن های پرورش طیور مربوط
به تهیه جیره غذایی می باشد ،در نتیجه کوکسیدیوز می تواند موجبات
خس��ارات س��نگینی را فراهم سازد ( .)6لذا با توس��عه روزافزون صنعت
مذکور و گزارش��ات بروز مقاوم��ت برعلیه تع��دادی از داروهای موجود
برعلیه کوکس��یدیوز ،نیاز به اس��تفاده از داروهای جدید و مؤثرتر جهت
کنترل بیماری و کاهش خس��ارات اجتناب ناپذیر می باشد ( .)5گوگرد
گرچه بس��یار سمی است اما در سال  ،1936نخستین ماده ای است که
به عنوان داروی ضد کوکسیدیوز استفاده گردید و سپس در سال 1940
اس��تفاده از ترکیبات س��ولفانامیدی جایگزین آن گردی��د ( .)4 ،1البته
الزم به ذکر اس��ت که ترکیبات مذکور علیه وقوع بیماری کوکس��یدیوز
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در روده باری��ک بی��ش از روده کور مؤثر ب��وده و معایب دیگر آنها ایجاد
مسمومیت در طیور به سبب تجویز طوالنی مدت و یا در مقادیر باال می
باشد .همچنین تحقیقات نشان داد که علیرغم اثرات کوکسیدیواستاتی
مناس��ب برخی از ترکیبات ش��یمیایی نظیر آمپرولیوم ،داروی فوق تنها
علی��ه  E. tenellaو  E. brunatiفع��ال بوده و علی��ه گونه های دیگر
کارآیی مناسب را ندارد ( .)3بنابراین با گذشت زمان ترکیبات جدیدتری
جهت کنترل کوکس��یدیوز معرفی گردید .در س��ال  1968اولین داروی
ضد کوکس��یدیایی یونوفوره پل��ی اتری به نام موننس��ین از نوعی قارچ
استرپتومایسس سنتز گردید و در سال  1970به طور رسمی عرضه بازار
ش��د و از آن پس داروهای ضدکوکسیدیایی یونوفوره دیگری نیز مطرح
ش��دند ( .)7 ،3ترکیب دیکالزوریل برای پیشگیری و درمان کوکسیدیوز
در جوجه های گوش��تی مجاز شناخته شده است .این دارو علیه مراحل
جنسی و غیرجنس��ی کوکسیدیا از طریق مهار نمودن تقسیم هسته ای
ش��یزونت ها و همچنین مهار ساخت دیواره اجسام میکروگامونتی عمل
می نماید .هم اکنون ترکیب فوق به عنوان یک داروی جدید ،با اثربخشی
مناسب و سمیت کم در کنترل بیماری و نیز بطور گسترده جهت درمان
جوجه های مبتال به کوکسیدیوز مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند
بیش��ترین اثر را بر ایجاد بهبودی اعم��ال نماید ( .)18 ،13 ،8همچنین
ترکیب تولترازوریل نیز در پیشگیری و درمان کوکسیدیوز موثر شناخته
ش��ده و ش��کل پیش مخلوط (پریمیکس) آن جهت تغذیه دارویی برای
پیش��گیری و فرم محلول در آب آن نیز ب��رای درمان بیماری مذکور در
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دسترس است ( .)16 ،12 ،7با توجه به اینکه در کشور جهت پیشگیری
از بیماری کوکس��یدیوز ،استفاده از اش��کال متفاوت داروی دیکالزوریل
مش��اهده گردیده اس��ت که گاهی نتایج حاصل از مص��رف آن مطلوب
مرغداران نیز می باش��د ،بنابراین هدف از بررسی حاضر مطالعه عملکرد
داروی مذکور روی ش��اخص های پرورش��ی جوجه های گوشتی شامل:
ضریب تبدیل و نیز میزان دفع روده ای اووسیس��ت ها و مقایس��ه آن با
یک ترکیب مشابه موجود مانند تولترازوریل می باشد.

مواد و روش کار

الف -آماده سازی سالن

در ابتدا س��الن مورد نظر در س��ه مرحله جهت ورود جوجه ها آماده
گردید -1 :شستش��وی س��الن با مخلوط آب و فرمالین  -2ورود اسباب
و تجهیزات ضدعفونی ش��ده و استفاده از پوش��ال به عنوان بستر طیور
 -3ضدعفونی نهایی با اس��تفاده از روش دود دادن با آجر فرمالین .الزم
به ذکر اس��ت که  48س��اعت قبل از ورود جوجه ها ،هوای سالن توسط
هواکش مناسب تهویه گردید.
ب -گله مورد بررسی

اووسیست های دفع شده در مدفوع انجام پذیرفت.
د -شمارش اووسیست های دفع شده

جهت ش��مارش اووسیس��ت های دفع شده توسط جوجه های مورد
آزمای��ش به ازای هر  300قطعه پرنده 2 ،قطعه مقوای قهوه ای به ابعاد
یک متر در نیم متر به طور تصادفی در زیر جوجه های موجود در سالن
قرار گرفت (در مجم��وع  6قطعه مقوایی) .درضمن برای هر  300قطعه
طی��ور 20 ،نمونه مدف��وع نیز تهیه گردید و پ��س از جمع آوری ،تعداد
اووسیس��ت موجود در هر گرم مدفوع به روش مک ماس��تر با استفاده از
روش الم دو خانه ش��مارش ش��د .بدین ترتیب که  2گرم مدفوع با 58
س��انتی متر مکعب نمک اشباع کام ً
ال مخلوط و یکنواخت شده و پس از
صاف کردن آن ،نمونه برداری از مخلوط تهیه ش��ده با استفاده از پیپت
پاس��تور انجام پذیرفت .بنابراین هر خانه الم مک ماس��تر با اس��تفاده از
مخلوط یکنواخت باقیمانده در پیپت پر گردید و پس از س��پری ش��دن
چند دقیقه جهت ش��ناور ش��دن اووسیس��ت های موجود ،شمارش آنها
انجام ش��د و با توجه به فرمول زیر تعداد اووسیس��ت ها در گرم مدفوع
نمونه برداری شده ( )OPGتعیین گردید (:)2
 × 200تعداد اووسیس��ت های ش��مارش ش��ده در یک مرب��ع = تعداد
اووسیست در گرم مدفوع

در بررسی حاضر تعداد  300قطعه جوجه گوشتی از نژاد راس 308
ب��ا میانگی��ن وزن  47گرم به طور تصادفی به س��ه گروه  100قطعه ای
تقس��یم ش��ده و در محدوده ای جداگانه به ابعاد  2/5 × 4متر نگهداری
گردیدن��د .بنابراین الزم به ذکر اس��ت که کلیه گروه های مورد آزمایش
در یک س��الن ،در پن های مجزا و در ش��رایط پرورش��ی مشابه (تهویه،
ن��ور و غی��ره) قرار گرفتن��د ،بطوری که به صورت آزادان��ه به آب و غذا
دسترسی داشتند و پایه جیره براساس سویا و ذرت باالنس شده بود .در
برگه بهداش��تی جوجه ها مذکور ،آلودگی به دو س��ویه Mycopama
 gallisepticumو  M. synoviaeمنفی گزارش ش��ده بود که البته
در روز اول ب��ا خونگیری از قلب  20قطعه جوجه و انجام آزمون ،RSA
منف��ی ب��ودن جوجه ها ب��ه لح��اظ  MGو  MSاثب��ات گردید .جهت
جلوگی��ری از بروز هرگونه اس��ترس در جوجه های م��ورد مطالعه ،هیچ
گونه واکسیناسیونی در آنها انجام نگرفت.

در هر یک از س��ه گروه جوجه های موردمطالعه ،میزان دان مصرفی
در فواصل زمانی مشخص شامل :هفته های سوم ،چهارم ،پنجم و ششم
احتس��اب و با توجه وزن بدس��ت آمده توسط جوجه های مورد بررسی،
مقادی��ر ضری��ب تبدیل غذایی با اس��تفاده از فرمول زیر ب��ه ازای اوقات
مذکور محاسبه گردید:
وزن به دس��ت آمده توسط جوجه های مورد بررسی/میزان دان مصرفی
= ضریب تبدیل غذایی
الزم به ذکر است با توجه به اینکه دامنه تلفات جوجه های مورد بررسی
در محدوده قابل قبول قرار داش��ت بنابراین در محاس��به ضریب تبدیل
تنها وزن جوجه های زنده در نظر گرفته شد.

ج -چالش جوجه های مورد مطالعه

و -روش آماری

ه -محاسبه ضریب تبدیل غذایی

ب��ا اس��تفاده از نرم اف��زار  SPSS 13/0و روش آماری آنالیز واریانس
یکطرفه ( )ANOVAمورد بررس��ی قرار گرفته و کلیه مقادیر بدس��ت
آمده ( )P>0/05معنی دار محسوب گردیده است

اووسیست های خالص  E. tenellaجهت استفاده در تحقیق حاضر از
آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه گردید.
س��پس کلیه جوجه های هر سه گروه (درمان  ،1درمان  2و کنترل) در
س��ن  22روزگی از راه دهان به میزان  0/1میلی لیتر از سوسپانس��یون
حاوی  10/000اووسیس��ت خالص  E. tenellaفوق را دریافت داشتند.
س��پس در روز  ،28با قرار دادن چند قطعه مقوای س��فید در داخل هر
پن ،نمونه های مدفوع جمع آوری و تعداد اووسیس��ت دفع ش��ده در هر
گرم مدفوع ( )OPGمورد آزمایش قرار گرفت .درمان در روز  30آغاز و
به مدت دو روز ادامه یافت .جهت درمان جوجه های مورد بررسی از دو
ترکیب دیکالزوریل و تولترازوریل با دوز توصیه شده و به صورت محلول
در آب آش��امیدنی استفاده گردید .در گروه کنترل نیز هیچ گونه ترکیب
ضد کوکسیدیایی تجویز نشد .سپس در سن  34روزگی مجددا ً شمارش

بررس��ی تع��داد اووسیس��ت ه��ای دف��ع ش��ده در مدفوع توس��ط
جوج��ه های درمان ش��ده با دو ترکی��ب دیکالزوری��ل و تولترازوریل و
مقایسه آن مقادیر با گروه کنترل حاکی از کاهش چشمگیر و محسوس
دفع روده ای اووسیست ها متعاقب استفاده از هردو ترکیب بود (جدول
 .)1همچنی��ن بررس��ی آماری انجام ش��ده نیز حاک��ی از وجود اختالف
معن��ی دار بین میزان اووسیس��ت های دفع ش��ده در جوجه های گروه
درمانی یک (ترکیب دیکالزوریل) و جوجه های گروه کنترل ()p=0/000
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جدول  -1مقایسه تعداد اووسیست های دفع شده در مدفوع جوجه های مورد آزمایش در گروه های سه گانه قبل و بعد از درمان با دو ترکیب ضد کوکسیدیایی دیکالزوریل و تولترازوریل
عنوان

تعداد اووسیست های موجود در مدفوع قبل از درمان

گروه درمانی یک (ترکیب دیکالزوریل)

278470 ± 7206/79

21400 ± 3988/32

گروه درمانی دو (ترکیب تولترازوریل)

247350 ± 9118/14

25580 ± 6439/25

گروه شاهد

242711/11 ± 7343/24

116100 ± 3949/40

*

تعداد اووسیست های موجود در مدفوع پس از درمان

*

* میانگین  ±انحراف معیار

جدول  -2مقایسه میانگین ضریب تبدیل غذایی به دست آمده در جوجه های مورد بررسی در گروه های سه گانه در طول دوره پرورشی مورد مطالعه
عنوان

هفته سوم(قبل از ابتالء)

هفته چهارم(ابتدای ابتالء)

هفته پنجم(اوج ابتالء به کوکسیدیوز)

هفته ششم(پس از درمان)

گروه درمانی یک (ترکیب دیکالزوریل)

1/63

1/74

2/17

1/90

گروه درمانی دو (ترکیب تولترازوریل)

1/79

1/83

2/38

1/95

گروه شاهد

1/95

2/19

3/30

2/70

و همچنی��ن جوجه های گروه درمان��ی دو (ترکیب تولترازوریل) و گروه
کنت��رل ( )p=0/000بودند .در صورتی که این اختالف به هیچ وجه بین
دو گ��روه از جوجه های تحت درمان معن��ی دار نبود ( )p=0/059و امر
ف��وق مبین آن بود که هردو ترکیب دارای عملکردی مش��ابه و موثر در
کنترل دفع اووسیست ها بودند.
البته الزم به ذکر اس��ت که در گروه ش��اهد که هیچگونه درمانی برعلیه
کوکسیدیوز تجربی ایجاد شده انجام نگردید ،موارد ابتالء به اسهال خونی
و تلفات مش��اهده گردید که پس از کالبدگش��ایی جوجه های تلف شده
نیز حضور خونریزی در روده ها به خصوص در ناحیه س��کوم مش��اهده
شد.
همچنی��ن نتای��ج حاصله از بررس��ی روی ضریب تبدی��ل غذایی در
جوج��ه های موج��ود در گروه ه��ای م��ورد مطالعه نیز نش��ان داد که
ضریب تبدیل محاس��به ش��ده در هر دو گروه مورد درم��ان با ترکیبات
ضدکوکس��یدیوز نس��بت به گروه ش��اهد به طور محسوس��ی کمتر بود
( )p=0/000که مبین عملکرد پرورش��ی مناس��ب ه��ر دو ترکیب مورد
استفاده در مقایسه با گروه شاهد می باشد (جدول .)2

بحث

کوکس��یدیوز یک��ی از مهم ترین بیماری های طیور در سرتاس��ر جهان
است که اغلب در روش های متراکم پرورش پرندگان یافت میگردد و طیور
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در هر سنی نس��بت به این بیماری حساس می باشند (Chapman .)11
و همکاران ( )1989نش��ان دادند در ش��رایطی که احتمال ابتالی گله های
جوجه های گوشتی به بیماری کوکسیدیوز حاد افزایش می یابد ،استفاده از
ترکیبات ضدکوکس��یدیایی در سیستم پرورشی از ابزارهای کارآمد و عملی
ب��رای کنت��رل بیماری مذکور تلقی می گردد ( .)8در بررس��ی انجام ش��ده
روی گونه های مختلف آیمریا نش��ان داده شد که از بین ترکیبات یونوفوره
مورد اس��تفاده ،موننس��ین به میزان  110قس��مت در میلیون کمترین اثر،
ناراس��ین ( 70قسمت در میلیون) ،سالینومایسین ( 60قسمت در میلیون)،
مادورامایس��ین ( 5میلیون در قس��مت) دارای اثر متوسط ( )7و الزالوسید
( 90قس��مت در میلیون) بیش��ترین تاثیر را داش��تند ( .)15البته مطالعات
بع��دی مش��خص نمود که اس��تفاده از دیکالزوریل به میزان  1قس��مت در
میلیون دارای اثرات بس��یار مناس��بی برعلیه مخلوط��ی از گونه های آیمریا
م��ی باش��د ( .)9همچنین ای��ن ترکیب به میزان  1 ،0/5و  1/5قس��مت در
میلیون برعلیه همه گونه های آیمریا در بوقلمون موثر بود و س��بب کاهش
میزان مرگ و میر و بهبود ضریب وزن به دست آمده در بوقلمون های تحت
درمان می گردد ( .)14همچنین  Ramadanو همکاران ( )1997نش��ان
دادند که داروی تولترازوریل نیز به شدت برعلیه  E. tenellaموثر می باشد
و استفاده از آن سبب افزایش وزن بدن و درصد زنده ماندن در جوجه های
مورد درمان در مقایس��ه با گروه ش��اهد می گردد .همچنین در گروه مورد
درمان میزان دفع روده ای اووسیس��ت ها و نیز ضایعات موجود در روده ها

  (پژوهشوسازندگی)

مقایسه اثر داورهای ...

در پرندگان مورد درمان کاهش یافت .البته تولترازوریل به میزان  75و 150
قسمت در میلیون در این ترکیب مورد استفاده قرار گرفت ( .)16در بررسی
 Malhisو همکاران ( )2004اثرات ضد کوکس��یدیایی ترکیب تولترازیل به
صورت افزودن��ی در آب مصرفی جوجه ها مورد بررس��ی قرار گرفت (.)12
 )1989( Chapmanنشان داد که تلفات ناشی از آلودگی به E. tenella
در جوجه های مبتال به تک یاخته مذکور به سبب درمان با ترکیب تولترازوریل
کاهش می یابد و دفع اووسیس��ت روده ای در پرندگان درمان ش��ده با این
ترکی��ب متوقف گردید ( .)8در بررس��ی حاضر اثرات ضدکوکس��یدیایی دو
ترکیب دیکالزوریل و تولترازوریل در میزان دفع اووسیس��ت در جوجه های
مبتال به کوکسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفت و به نظر می رسد که تاکنون
تحقیق مش��ابهی در این خصوص در کشور انجام نپذیرفته است .اما در یک
بررس��ی در کشور مصر اثرات ضد کوکس��یدیایی فرم محلول در آب داروی
دیکالزوریل در مقایس��ه با ترکیب تولترازوریل مطالعه گردید و نش��ان داده
شد که داروی فوق روی مراحل مختلف سیر تکاملی انگل به ویژه در روزی
ک��ه خون به تازگی در مدفوع مش��اهده می گ��ردد (روز پنجم پس از ایجاد
عفونت) ،دارای اثرات مناس��بی اس��ت ( .)16به عبارت دیگر استفاده از این
ترکیب در دو مقدار  5و  10قس��مت در میلیون هم س��بب کنترل عالئم و
ضایعات مش��اهده ش��ده و نیز کاهش تعداد اووسیس��ت های دفع شده در
مدفوع می گردد .همچنین اختالف محسوسی بین اثرات حاصل از استفاده
از دیکالزوریل و تولترازوریل ( 25قس��مت در میلیون) مشاهده نگردید .در
عفون��ت های طبیعی نیز اثرات ضد کوکس��یدیایی دیکالزوریل به میزان 5
قس��مت در میلیون آب مصرفی معادل اثر ترکیب تولترازوریل به میزان 25
قس��مت در میلیون بود ( .)10بنابراین اس��تفاده از ترکی��ب دیکالزوریل به
میزان  5قس��مت در میلیون آب آشامیدنی جهت درمان کوکسیدیوز طیور
اثری مش��ابه استفاده از ترکیب تولترازوریل به میزان  25قسمت در میلیون
دارد و این نکته حائز اهمیت می باش��د که درست است اختالف بین نتایج
حاصل از تحقیق حاضر درخصوص دفع روده ای اووسیست متعاقب استفاده
از داروی دیکالزوری��ل نس��بت به تولترازوریل معن��ی دار نبود و عملکرد دو
دارو در یک س��طح ارزیابی می گردد ،اما با در نظر گرفتن مواردی ش��امل:
دوز مص��رف کمتر ترکیب دیکالزوریل ،قیمت کمتر و افزایش ضریب تبدیل
به دنبال مصرف آن ،می تواند دالیل قاطعی جهت ارجحیت استفاده از این
دارو نسبت به تولترازوریل باشد.
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