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بررسي تأثير افزودني هاي يونوفور سالينومايسين 
و مادورامايسين بر عملكرد، اجزاي الشه و غلظت 
تعدادی از امالح سرم خون جوجه هاي گوشتي  

چکيد ه
اين آزمايش به منظور مطالعه ی اثر داروهاي يونوفور ضدكوكس�يديوز )سالينومايس�ين، مادورامايس�ين و نس�بت تركيبي آنها( 
 بر عملکرد، صفات كيفی الش�ه و غلظت تعدادی از امالح س�رم خون جوجه هاي گوش�تي انجام گرفت. آزمايش شامل 4 تيمار 1( 
جيره ی پايه، 2( جيره ی پايه با 60 ميلي گرم سالينومايسين در هر كيلوگرم جيره 3( جيره ی پايه با 5 ميلي گرم مادورامايسين 
در كيلوگرم جيره و 4( جيره ی پايه با 30 ميلي گرم سالينومايس�ين و 2/5 ميلي گرم مادورامايس�ين در كيلوگرم جيره بود. براي 
انجام اين آزمايش از 272 قطعه جوجه ی گوشتي نر يك روزه از سويه ی تجاري )راس- 308( در 16 تکرار 17 قطعه اي در قالب  
طرح كاماًل تصادفي، اس�تفاده ش�د. براي تغذيه ی جوجه ها در طول دوره ی آزمايش )56-1 روزگی(، از جيره ی غذايي بر پايه ی 
ذرت-كنجاله ی سويا استفاده شد. نتايج نشان دادند كه استفاده از تركيب دو يونوفور موجب كاهش وزن بدن در سنين 42، 56 
روزگي و كل دوره ی پرورش می گردد )p>0/05(، در صورتي كه بين گروه هاي دريافت كننده ی سالينومايسين و مادورامايسين 
اختالف معني داري در رابطه با افزايش وزن وجود نداش�ت. مصرف غذا در گروه های دريافت كننده ی داروهاي تركيبي در س�ن 
42 روزگ�ي كاهش يافت )p>0/05(، در صورتي كه در س�نين 21، 56 روزگ�ي و كل دوره، اختالف معني داري از لحاظ مصرف غذا 
 بين گروه هاي آزمايش�ي وجود نداش�ت. ضريب تبديل غذايي در گروه های دريافت كننده ی سالينومايس�ين نس�بت به س�اير 
 گ�روه ها كاهش ياف�ت )p>0/05(. درصد تلفات تحت تأثير تيمارهاي آزمايش�ي قرار نگرفت. اثر ن�وع دارو بر روي درصد چربي 

  .)p>0/05( حفره ی شکمي و ميزان كلسيم سرم خون معني دار بود
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The effect of ionophore additives of salinomycin and maduramycin on performance, carcass yield and 
concentration of some minerals of serum in broiler chicks
By: Y. Ebrahimnejad, Assistant Professor of Islamic Azad University, Shabestar Branch (Corresponding Author; Tel: 
+989144149860), Ataie Varjoei E. Former Student of MS of Islamic Azad University, Shabestar Branch and Nazer Adl 
K. Professor of Islamic Azad University, Shabestar Branch.
This experiment was carried out in order to study the effect of Ionophore anticoccidial drugs (salinomycin, maduramycin 
and their combination) and the comparison of those effects on the performance, carcass characteristics and concentration 
of some minerals of serum in broiler chicks. This experiment was included four treatments: 1) basal diet, 2) basal diet 
with 60 mg/kg salinomycin, 3) basal diet with 5 mg/kg maduramycin and 4) basal diet with 30 mg/kg salinomycin plus 
2.5 mg/kg maduramycin. For this experiment, we considered 272 one-day-old commercial broiler chicks from the Ross 
-308. These chicks were used in 16 sub groups containing 17 chicks per sub group in complete randomized design. 
The rations of chicks during the experimental period (1-56 days) were based on the corn-soybean meal diet. The results 
showed that, the group receiving combined drugs, reduced the body weight at the whole raising period and the ages of 
42 and 56 days old (p<0.05), while there was not any significant difference of weight gain in those groups that received 
Salinomycin and Maduramycin.Feed intake was reduced at the age of 42 day old in those group receiving combined 
drugs (p<0.05), while there was not any significant difference in the experimental groups, considering the feed intake 
at the ages of  21 and 56 days old, and the whole raising  period. Feed conversion ratio was significantly reduced in the 
group receiving Salinomycin (p<0.05).The mortality percentage was not affected by the experimental treatments. Also, 
the results showed that there was a significant effect of the kind of drug being used, on the percentage of abdominal fat 
and the amount of calcium in blood serum (p<0.05).

Key words: Broiler chicks, Salinomycin, Performance, Maduramycin, Ionophore 

مقد مه
داروهاي یونوفور آنتي بيوتيك هاي مونوكربوكس��يليك پلي اتري هس��تند 
كه فرآورده ی مادورامایسين، حاصل از تخمير گونه هاي استرپتومایسيس 
بوده و براي كنترل و پيش��گيري از بروز بيماري كوكس��يدیوز، به صورت 
گسترده ای در صنعت پرورش طيور مورد استفاده قرار می گيرند. داروهاي 
یونوفوری ضد كوكسيدیوز در حال حاضر شامل موننسين، سالينومایسين، 

الزالوسيد، ناراسين، مادورامایسين و سمدورامایسين مي باشند )8(.
آنتي بيوتيك هاي یونوف��وری با تعدادي از كاتيون هاي یك و دو ظرفيتي 
تركيب ش��ده، به صورت مجموعه هاي دوتای��ي، انتقال یون هاي فلزي را 
از ميان غش��اي آب گریز ليپيدي ميسر مي سازند، و هنگامي كه به جيره 
افزوده مي ش��وند، قابليت دسترس��ي بيولوژیك، جذب و برداشت روده اي 
و ذخي��ره ی بافتي م��واد مغّذي را تغيي��ر مي دهن��د )11(. چنان كه از 
گزارش هاي متعدد اس��تنباط مي ش��ود، این داروها هنگامي كه به جيره 
اضافه مي ش��وند باعث كاهش رش��د مي گردند، و این در حالي اس��ت كه 
س��طح مجاز داروها رعایت ش��ده و آلودگي كوكس��يدیوزي در گله وجود 
نداشته باشد )29(. گزارش ها حاكي از این است كه سالينومایسين رشد 
 جوجه ه��اي دریافت كننده ی این دارو را نس��بت به گروه ش��اهد كاهش 
می دهد )23، 27، 34(. برخي نيز به این نتيجه دس��ت نيافتند )7، 16، 
18، 26(. هم چنين، كاهش رش��د قابل توّجهي، با مصرف 125 قس��مت 
در ميليون الزالوسيد در جيره، در آزمایش هاي بستر مشاهده شده است 

.)5(
Keshavarz و McDougald )16( دریافتند كه كاهش رشد ناشي از 
ای��ن داروها در مقادیر باال، مربوط به خواص بي اش��تها كنندگي آنها بوده 
 Mcquision و McDougald .كه باعث كاهش مصرف غذا مي شوند
)21( در حال��ی ك��ه گزارش نمودند كه مصرف غ��ذا در پرندگان دریافت 
 كننده ی الزالوس��يد و سالينومایس��ين نس��بت به گروه ش��اهد بيش��تر 

می باشد.
McDougald و همکاران )22( و ابراهيم نژاد )1( گزارش كردند، هنگامی 
كه داروهای یونوفور سالينومایس��ين و الزالوسيد، در مقادیر مجاز توصيه 
ش��ده به جوجه های گوشتی داده می شود، تأثير معنی داری روی درصد 
 تلفات جوجه های دریافت كننده این دارو نس��بت به گروه شاهد مشاهده 
نمی شود. Logan و همکاران )19( و Con way و همکاران )9( گزارش 
كردند، 25 قس��مت در ميليون سمدورامایسين تأثير بهتری نسبت به 60 
قس��مت در ميليون سالينومایسين در كنترل آسيب های كوكسيدیایی و 

تلفات داشت.
برخي از پژوهش��گراني كه اثر متقابل بين كوكسيدیواستات هاي یونوفور و 
متيونين را گزارش كرده اند، معتقدند كاهش رش��د ناشي از این داروها به 
وس��يله اضافه نمودن متيونين برطرف مي شود )27، 29 ،33(. در صورتي 
كه، پژوهش��گران دیگر ارتباط��ي بين داروهاي یونوفور ب��ا متيونين پيدا 
نکردند )18(. هم چنين، گزارش شده است كه الزالوسيد نياز جوجه هاي 

بررسي تاثير افزودنی ها ...
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گوش��تي را به سولفات غير آلي افزایش مي دهد. شاید این پدیده به علت 
افزایش نياز جوجه ها به اسيدهاي آمينه ی گوگرددار باشد )15(.

Gwyther و Briton )13( گ��زارش كردن��د، موننس��ين در مقادی��ر 
 100، 120، 160 و 200 قس��مت در ميليون، اثری بر غلظت پالس��مایی 
كاتي��ون های Na+ ، K+ ، Ca و ++Mg ندارد، در صورتی كه 100 و 200 
قسمت در ميليون الزالوسيد، افزایش چشم گيری را در غلظت پالسمایی 
+K و ++Ca باع��ث ش��د. Scott و Austic )32( مش��اهده كردند، نقش 

اصلی موننس��ين افزایش سدیم داخل س��لولی و افزایش خروج پتاسيم از 
داخل س��لول می باش��د. هم چنين گزارش شده است موننسين، سدیم و 

كلسيم داخل سلولی را افزایش می دهد )6(. 
ب��ا توّجه به ای��ن كه گزارش های ض��د و نقيضی در مورد كاهش رش��د 
احتمالی در هنگام اس��تفاده از داروهای یونوفور در جوجه های گوش��تی 
وجود دارد، بنابراین هدف از این تحقيق بررسي اثر دو نوع داروي یونوفور 
ضدكوكس��يدیوز سالينومایسين و مادورامایس��ين طبق مقدار توصيه ی 
كارخانه سازنده و مخلوطي از این دو به نسبت 50:50 بر كاهش عملکرد 

احتمالی و اجزاي الشه ی جوجه هاي گوشتي بود

مواد و روش ها 
 در ای��ن آزمای��ش، تعداد 272 قطعه جوجه ی گوش��تي ن��ر یك روزه از 
سویه ی تجاري )راس- 308( به چهار گروه 17 قطعه اي تقسيم گردیدند. 
جوجه هاي مورد آزمایش در قفس هایي به ابعاد 1×2 متر مربع در بستر 
نگهداري ش��ده و از تراش��ه هاي چوب به عنوان بستر استفاده گردید. در 
هر یك از قفس ها، از یك آبخوري و یك دانخوري معمولي استفاده شد.  
ب��راي تغذیه ی جوجه ها در طي دوره ی آزمایش از جيره ی غذایي پایه 
ی بر اساس ذرت و كنجاله ی سویا در سه مرحله ی آغازین، رشد و پایاني 
به ترتيب در س��نين 21-1، 42-22 و 56-43 روزگي بر اس��اس توصيه  

NRC)25( استفاده شد )جدول 1(.
  آزمای��ش از س��ن یك ت��ا 56 روزگ��ي ادام��ه داش��ت، و در قالب طرح 
پایه ی كاماًلً تصادفي، با چهار تکرار براي هر گروه انجام شد. جوجه ها در 
طول آزمایش به صورت آزاد1 به آب و غذا دسترس��ي داش��تند.جيره های 
مصرفی توس��ط جوجه های موجود در گروه های آزمایشی عبارت بودند 
از: 1( جيره ی پایه 2( جيره ی پایه با 60 ميلي گرم سالينومایس��ين در 
كيلوگرم جيره 3( جيره ی پایه با 5 ميلي گرم مادورامایسين در كيلوگرم 
جيره 4( جيره ی پایه با 30  ميلي گرم سالينومایس��ين و 2/5 ميلي گرم 
مادورامایس��ين در كيلوگ��رم جيره. در روزه��اي 21، 42 و 56 جوجه ها 
وزن كشی و سپس مقدار خوراك مصرفي هر تکرار اندازه گيري و سپس 

ضریب تبدیل غذایي محاسبه گردید. 
به منظور ارزیابي اثر داروهاي یونوفوري بر روي درصد اجزاي الشه )وزن 
قلب، كبد و چربي حفره ی ش��کمي( در س��ن 56 روزگي از هر تکرار دو 
جوجه نر كه وزن ش��ان نزدیك به ميانگي��ن آن تکرار بود، انتخاب و پس 
خونگيري، ذبح ش��ده و درصد اجزاي الش��ه ی آنها نيز تعيين شد. بعد از 
جدا سازي سرم، غلظت سدیم و پتاسيم سرم به روش AOAC و توسط 
دس��تگاه فليم فتومتر2 و كلسيم سرم طبق روش های آنزیمی با استفاده 
از كيت های زیس��ت- ش��يمی3 آماده و توسط دستگاه اس��پکتروفتومتر  

مشخص گردیدند.

 داده هاي جمع آوري شده به وسيله ی برنامه ی مدل هاي خطي عمومي 
ن��رم افزار آم��اري  SAS)31( مورد تجزیه و تحلي��ل آماري قرار گرفته و 
س��پس مقایسه ی ميانگين ها با اس��تفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن 

)10( انجام گرفت.
 

نتايج و بحث
افزايش وزن بدن

مقایس��ه ميانگين اثر داروهای كوكسيدیواستات یونوفوری بر افزایش وزن 
بدن جوجه های گوشتی در جدول 2 آورده شده است. نتایج نشان دادند، 
اف��زودن داروهای یونوفور در مقادیر توصيه ش��ده به جي��ره، وزن بدن را 
در س��ن 21-1 روزگي تح��ت تاثير قرار نداد، ول��ی در 42-22 روزگی و 
كل دوره پ��رورش، تفاوت��ی از لح��اظ افزایش وزن بدن، بي��ن گروه های 
آزمایشی دریافت كننده ی سالينومایسين و مادورامایسين وجود نداشت، 
در صورنی كه افزایش وزن بدن در این دو گروه آزمایش��ی نسبت به گروه 
آزمایشی دریافت كننده ی داروی تركيبی )30 ميلی گرم سالينومایسين 
+ 2/5 ميلی گرم مادورامایس��ين در كيلو گرم جيره( و گروه شاهد، بيشتر 
بود )p>0/05(. از طرفی، افزایش وزن بدن در 42-22 روزگی و كل دوره 
پرورش در گروه آزمایش��ی دریافت كنن��ده ی داروی تركيبی ) 30 ميلی 
گرم سالينومایس��ين + 2/5 ميلی گرم مادورامایسين در كيلو گرم جيره( 
نسبت به گروه های دریافت كننده داروی سالينومایسين و مادورامایسين 

 .)p>0/05( به تنهایی، كمتر ولی نسبت به گروه شاهد بيشتر بود
به نظر مي رس��د علت معني دار بودن نوع دارو در پاس��خ به افزایش وزن 
بدن، تفاوت در مکانيس��م عمل، تداخالت دارویي بين داروها و همچنين 
تف��اوت در انتخاب و انتقال كاتيون ها باش��د. این یافت��ه با نتایج حاصل 
از مطالع��ات انجام ش��ده ی قبلي در زمينه ی تأثير اس��تفاده از داروهاي 
 یونوف��وري ضدكوكس��يدیوز و اث��رات متقابل این داروه��ا هنگام مصرف 
 ه��م زمان آنه��ا بر افزای��ش وزن جوجه هاي گوش��تي ه��م خواني دارد 

.)3 ،1(

مصرف خوراك
نتای��ج حاصل��ه در جدول 3 نش��ان داد ك��ه اختالف بين مي��زان مصرف 
 خوراك در گروه هاي آزمایش��ي فقط در س��ن 42 روزگ��ي معني دار بود 
)p> 0/05(. هان )14( به كاهش معني دار ميزان مصرف غذا در جوجه هاي 
گوش��تي گروه شاهد در مقایس��ه با گروه هاي آزمایشي دریافت كننده ی 
كوكسيدیواستات هاي یونوفوري اشاره نموده و دليل آن را با بروز عفونت 

كوكسيدیایي مرتبط دانست.
بررس��ي مقدار خوراك مصرف��ي جوجه ها در دوره ی 42 روزگي نش��ان 
داد كه گروه ش��اهد در این دوره كه اوج عفونت كوكس��يدیایي مي باشد، 
كمترین مقدار خوراك را مصرف نموده اس��ت. به نظر می رسد این امر به 
طور محتمل به دليل عدم مصرف دارو و احتمال بروز عفونت كوكسيدیایي 
خفيف در این گروه باش��د. الزم به ذكر اس��ت، در این آزمایش عالیمی از 
عفونت كوكسيدیایی خفيف قابل مشاهده، در گروه شاهد دیده نشد. این 

نتيجه با نتایج حاصل از سایر مطالعات هم خوانی دارد )14(.
افزودن سالينومایس��ين و مادورامایس��ين به تنهایي ب��ه جيره ی غذایي، 
موجب افزایش ميزان مصرف خوراك در س��ن 42 روزگي و همچنين كل 
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جدول 1-  تركيب و اجزاي تشکيل دهنده ی جيره هاي غذايي پايه )درصد( در دوره های آغازين، رشد و پايانی

1. ه�ر 2/5 كيل�و گرم مکمل تأمين كننده مواد زير  اس�ت : منگنز 100 گ�رم، روي 65 گرم، آهن 50 گرم، مس 5 گرم، كبالت 0/1 گرم، س�لينوم 0/2گرم، 
 MIU  16 ميلي گرم، ويتامين B12 1/5 گرم، ويتامين   B6 12 گرم، ويتامين  B3 6 گرم، ويتامين B2 1/5 گرم، ويتامين B1 11، ويتامين MIU A  ويتامين
D3 1/8، ويتامين E 18 گرم، ويتامين K3 2/5 گرم، فوالس�ين 1 گرم، نياس�ين 30 گرم، بيوتين 100 ميلي گرم، كولين كلرايد 550 گرم و آنتي اكس�يدان 

100 گرم. 
2. تع�ادل آني�ون و كاتيون برای جيره آغازين, رش�د و پايانی به ترتيب 222/67, 199/91 و 185/61 ميلی اك�ی واالن در كيلو گرم بود كه به صورت زير 
محاس�به گرديد: [)درصد س�ديم جيره × 10000( : جرم مولکولی س�ديم] + [)درصد پتاسيم جيره × 10000( : جرم مولکولی پتاسيم] - [)درصد كلر جيره 

× 10000( : جرم مولکولی كلر 

جيره ی پايانيجيره ی رشدجيره ی آغازينمواد خوراكي )درصد(

53/5355/4855/81ذرت

35/0328/9224/2كنجاله ی سویا

6/0010/0015/00گندم

1/842/001/94روغن سویا

1/971/551/25پودراستخوان

0/541/001/02پودر پوسته ی صدف

0/340/330/25نمك طعام

0/250/250/25مکمل معدني 1

0/250/250/25مکمل ویتاميني 1

0/250/160/03دی ال- متيونين

-0/05-ال- ليزین هيدروكسی كلراید

تركيبات محاسبه شده

2932/6030003050انرژي قابل متابوليسم )كيلو كالری بر كيلو گرم(

20/8018/7517/13پروتئين خام )درصد(

0/900/900/80كلسيم )درصد(

0/420/350/30فسفر قابل دسترس )درصد(

0/150/150/12سدیم )درصد(

0/240/230/18كلر )درصد(

0/880/780/72پتاسيم )درصد(

0/550/440/52متيونين )درصد(

0/890/750/60متيونين + سيستئين )درصد(

0/290/250/23تریپتوفان )درصد(

1/101/000/85ليزین )درصد(

بررسي تاثير افزودنی ها ...
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جدول2- اثر داروهاي كوكسيديواستات يونوفوری بر افزايش وزن جوجه هاي گوشتي )گرم( در سنين مختلف

 جدول3- اثر استفاده از داروهاي كوكسيديواستات يونوفوري بر خوراك مصرفي )گرم( در جوجه هاي گوشتي

جدول4- اثر استفاده از داروهاي كوكسيديواستات يونوفوري بر ضريب تبديل غذايي جوجه هاي گوشتي

 .)p> 0/05( در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند، باهم اختالف معني دار دارند -

 .)p> 0/05( در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند، باهم اختالف معني دار دارند -

 .)p> 0/05(در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند، باهم اختالف معني دار دارند - 

21-1 روزگيگروه های آزمايشي
 22-42
روزگي

 43-56
روزگي

كل دوره

c797/8 b2558/7 c 1543/81217/1( جيره ی پایه )شاهد(

a918/0 a2858/4 a 2547/41393/0( جيره ی پایه + 60 ميلي گرم سالينومایسين در كيلوگرم جيره 

a897/8 a2794/8 a 3542/81354/2( جيره ی پایه + 5 ميلي گرم مادورامایسين در كيلوگرم جيره 

b813/5 b2630/8 b 4541/31276/0( جيره ی پایه + 30 ميلي گرم سالينومایسين + 2/5 ميلي گرم مادورامایسين در كيلوگرم جيره 

)SEM( 2/8116/321/8316/01انحراف استاندارد ميانگين

21-1 روزگيتيمار  هاي آزمايشي
 22-42
روزگي

 43-56
روزگي

كل دوره

c2671/85987/7 1802/52513/4( جيره ی پایه )شاهد(

a2447/96012/6 2808/22756/5( جيره ی پایه + 60 ميلي گرم سالينومایسين در كيلوگرم جيره 

a2478/85965/9 3771/72715/4( جيره ی پایه + 5 ميلي گرم مادورامایسين در كيلوگرم جيره 

b2466/25896/4 4784/42645/80( جيره ی پایه + 30 ميلي گرم سالينومایسين + 2/5        ميلي گرم  مادورامایسين در كيلوگرم جيره 

)SEM( 10/0228/5727/2924/35انحراف استاندارد ميانگين

21-1 روزگيتيمار  هاي آزمايشي
 22-42
روزگي

 43-56
روزگي

كل دوره

 a 3/24 a 2/34 a 11/472/06( جيره ی پایه )شاهد(

 c 2/66 c 2/10 c 21/471/98( جيره ی پایه + 60 ميلي گرم سالينومایسين در كيلوگرم جيره 

 bc2/76 c 2/13 bc 31/442/00( جيره ی پایه + 5 ميلي گرم مادورامایسين در كيلوگرم جيره 

 ab 2/88 b 2/24 b 41/462/03( جيره ی پایه + 30 ميلي گرم سالينومایسين + 2/5 ميلي گرم مادورامایسين در كيلوگرم جيره 

)SEM( 0/0150/0150/0680/015انحراف استاندارد ميانگين
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دوره گردید. همانطوري كه در جدول 3 مش��اهده می ش��ود، در ش��رایط 
اف��زودن هم زمان سالينومایس��ين و مادورامایس��ين به جيره، نس��بت به 
موقعی كه آنها به تنهایی به آن اضافه می ش��دند، مصرف خوراك كاهش 
یافت )p>0/05(. به نظر مي رسد این امر بدليل وجود اثرات متقابل بين 
داروها و همچنين كاهش خوش خوراكی جيره در اثر افزودن آنها و نهایتاً 
مصرف كمتر خوراك توس��ط جوجه هاي گوشتي باشد. اثرات متقابل بين 
داروها را مي توان به تفاوت در ساز و كار عمل داروها و همچنين مقاومت 
آنها در مقابل انگل نس��بت داد. بنابراین مي توان نتيجه گرفت كه افزودن 
داروي تركيبي به جيره ی پایه )دو كوكسيدیواس��تات یونوفوري( مصرف 

خوراك را به طور معني داري كاهش مي دهد. 
10نتای��ج مربوط به ضریب تبدیل غذایی گروه های آزمایش��ي در جدول 
4 ارائه ش��ده اس��ت. نتایج نش��ان داد كه افزودن كوكسيدیواستات ها به 
 جيره ی غذایي، ضریب تبدیل غذایي جوجه هاي گوش��تي را، در س��نين

 42-21 و 56-42 روزگ��ي و كل دوره تح��ت تأثي��ر ق��رار م��ی ده��د 
)p> 0/05(. مقایس��ه ی ميانگي��ن تيمارهاي مختلف نش��ان داد، ضریب 
تبدیل غذایی در جوجه هاي گروه ش��اهد، نس��بت به جوجه هاي دریافت 
كنن��ده ی داروهاي یونوفور تنها، افزایش داش��ت )p>0/05(. به نظر مي 
رسد علت این امر به تأثير مثبت كوكسيدیواستات هاي یونوفوري در مهار 
نمودن احتمالی رش��د و تکثير گونه ه��اي آیمریا و ممانعت از ایجاد اثرات 
زیان آور ناش��ي از آلودگي با انگل در س��طح سلول هاي روده باشد كه در 
نهایت سبب افزایش ميزان هضم و جذب مواد مغّذي و بهبود بازده غذایي 
در تيمارهای دریافت كننده ی این داروها گردیده است. این نتایج با نتایج 

برخی از محققين مطابقت دارد )1، 4، 8، 20(.
در دوره ه��ای 42-21 و 56-42 روزگي، اگر چه ضریب تبدیل غذایي در 
گروه هاي دریافت كننده ی سالينومایس��ين به طور معني داري نسبت به 
گروه شاهد و همچنين گروه هاي دریافت كننده ی داروی تركيبي، بهتر 

    جدول 5- اثر استفاده از داروهاي كوكسيديواستات يونوفوري بر غلظت سديم، پتاسيم و كلسيم سرم خون  جوجه هاي گوشتي

جدول 6- اثر استفاده از داروهاي كوكسيديواستات يونوفوری بر درصد اجزاي الشه جوجه هاي گوشتي )به صورت درصدي از وزن زنده ی بدن(

 .)< .)<0p/05(در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند، باهم اختالف معني دار دارند -   

 .)p> 0/05(در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند، باهم اختالف معني دار دارند -

تيمار  هاي آزمايشي
سديم

 )ميلي مول بر ليتر(
پتاسيم

)ميلي مول بر ليتر(
كلسيم 

)ميلي گرم بر دسي ليتر(

 c 1148/183/944/75( جيره ی پایه )شاهد(

 a 2146/304/196/72( جيره ی پایه + 60 ميلي گرم سالينومایسين در كيلوگرم جيره 

 a 3146/734/047/70( جيره ی پایه + 5 ميلي گرم مادوراورامایسين در كيلوگرم جيره 

4( جيره ی پایه + 30 ميلي گرم سالينومایسين + 2/5 ميلي گرم مادوراورامایسين در 
كيلوگرم جيره 

147/054/046/42 ab 

)SEM( 2/080/1370/335انحراف استاندارد ميانگين

قلب )درصد(كبد )درصد(تيمار  هاي آزمايشي
چربي حفره ی شکمي 

)درصد(

 b98/12/170/421( جيره ی پایه )شاهد(

 a20/22/200/422( جيره ی پایه + 60 ميلي گرم سالينومایسين در كيلوگرم جيره 

 a225/32/170/432( جيره ی پایه + 5 ميلي گرم مادورامایسين در كيلوگرم جيره 

4( جيره ی پایه + 30 ميلي گرم سالينومایسين + 2/5 ميلي گرم مادورامایسين در 
كيلوگرم جيره 

2/200/422/b020 

)SEM( 0/0110/00000/035انحراف استاندارد ميانگين

بررسي تاثير افزودنی ها ...
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ب��ود اما در مقایس��ه با گروهي كه به جيره ی غذایي آنها مادورامایس��ين 
اضافه ش��ده بود، اختالف معني داري مشاهده نشد. ضریب تبدیل غذایي 
در گ��روه هاي كه داروها به صورت همزمان )تركيب دو دارو( در جيره ی 
غذایي جوجه ها اس��تفاده شده بود، نس��بت به سایر گروه ها باالتر بود. به 
نظر مي رس��د علت این امر مربوط به وجود اث��رات متقابل بين داروهاي 
ضدكوكس��يدیوز یونوف��وري و اخت��الل در هضم و جذب م��واد مغّذي به 
خصوص مواد معدني و در نهایت كاهش بازده غذایي نس��بت داد. ابراهيم 
نژاد )1( گزارش نمود، هنگامی كه سالينومایسين به تنهایی و یا به صورت 
تركيبی با الزالوس��يد )به نس��بت 50:50( در جيره اس��تفاده شد، ضریب 

تبدیل غذایی نسبت به گروه دریافت كننده ی الزالوسيد تنها بهتر بود.
 ث( تلفات نتایج حاصل از این تحقيق حاكي از این است كه در تمام طول 
دوره ی آزمایش، بيش��ترین درصد تلف��ات مربوط به گروه دریافت كننده 
ی داروي تركيبي )سالينومایس��ين + مادورامایس��ين( ب��ود. با این وجود، 
اخت��الف معني داري بي��ن درصد تلفات در گروه هاي مختلف آزمایش��ی 
 از لحاظ آماري مش��اهده نش��د. این نتایج با یافته ه��اي محققين مختلف 

)1، 19، 22، 24( مطابقت دارد.

غلظت سديم، پتاسيم و كلسيم سرم خون
نتایج مربوط به غلظت س��دیم، پتاس��يم و كلسيم س��رم خون گروه  هاي 
مختل��ف آزمایش��ي در جدول 5 ارائه ش��ده اس��ت. نتایج حاص��ل از این 
 تحقيق نش��ان داد كه غلظت سدیم و پتاسيم سرم خون در گروه شاهد و 
گ��روه هاي دریافت كننده ی داروه��اي یونوفور از لحاظ آماري معني دار 
نبود، ولي با این وجود، غلظت پتاس��يم در گ��روه های دریافت كننده ی 
دارو، نس��بت به گروه  ش��اهد از لحاظ عددي افزایش نشان داد. داروهای 
یونوف��ور با تعدادی از كاتي��ون های یك و دو ظرفيتی تركيب ش��ده، به 
ص��ورت مجموعه های دو تایی، انتقال یون های فلزی را از ميان غش��ای 
آب گریز ليپيدی ميسر می سازند و هنگامی كه به جيره افزوده می شوند، 
قابليت دسترسی بيولوژیك، جذب و برداشت روده ای و ذخيره بافتی مواد 
مغ��ذی را تغيير م��ی دهند )11(. با توجه به این كه هم سالينومایس��ين 
 و ه��م مادورامایس��ين ميل تركيبی باالیی با پتاس��يم نس��بت به س��ایر 
كاتيون ها دارند )29(، به نظر می رس��د، این داروها با انتقال آن از داخل 
به خارج س��لول، باعث افزایش غلظت این كاتيون نس��بت به گروه شاهد 
گردیده اس��ت كه ب��ا نتایج كان )17( مطابق��ت دارد. از طرفي، محققين 
زی��ادي گ��زارش كرده اند كه مق��دار خيلي جزئي از داروه��اي یونوفور از 
س��لول هاي دیواره ی دس��تگاه گوارش جذب بدن مي ش��وند كه آن هم 
 ب��ا توج��ه به نيم��ه ی عمر پایين آنها، به س��رعت از ب��دن دفع مي گردد 
)3، 28(. همچنين گزارش شده كه نوع غذایي كه مرغ ها و سایر حيوانات 
مصرف مي كنند، از لحاظ سدیم هيپوتونيك است و این موجودات عليرغم 

نوسانات مصرف، سدیم بدن خود را ثابت نگه مي دارند )2(.
غلظت كلسيم سرم خون در گروه شاهد كمتر از غلظت آن در جوجه هایي 
بود كه به جيره ی غذایي آنها كوكسيدیواس��تات هاي یونوفور اضافه شده 
بود )p >0/05(. به نظر مي رس��د علت این امر ناشي از اختالل در جذب 
م��واد مغذي موج��ود در غذاي مصرف��ی پرنده به دليل آس��يب دیدگي 
احتمالی مخاط روده و كاهش س��طح جذب آن و همچنين بروز تغييراتي 
در مکانيس��م جذب كلس��يم از دستگاه گوارش باش��د. این یافته با نتایج 

برخي از بررس��ي هاي دیگر ك��ه تأثير مثبت تركيب��ات یونوفور بر جبران 
كاهش غلظت كلس��يم سرم خون را در عفونت هاي كوكسيدیایي گزارش 
نموده اند، مطابقت می نماید )2(. غلظت كلسيم سرم خون در بين گروه 
دریافت كننده ی سالينومایسين و گروه دریافت كننده ی مادورامایسين 

اختالف معني داري را نشان نداد. 
 E.acervulina گزارش شده است كه جذب كلسيم در هنگام آلودگي با
ك��ه بافت هاي دوازده��ه را آلوده مي كند، كاهش م��ي یابد، در حالي كه 
E.tenella كه بيش��تر ناحيه ی روده ی كور را آلوده مي كند، اثر نسبتاً  

كمي در جذب مواد مغذي دارد )2(. 
 Fuji ،)9( و همکاران Conway با توّجه به نتایج بدس��ت آمده توس��ط
و هم��کاران )12( و Ricketls و هم��کاران )30( كه گزارش كردند، 25 
قس��مت در ميليون سمدورامایسين تأثير بيشتري در كنترل آسيب هاي 
ناشي از آیمریا آس��رولينا، آیمریا تنال، آیمریا نکاتریکس و سایر گونه هاي 
آیمریایي نسبت به 60 قس��مت در ميليون سالينومایسين دارد، مطابقت 

مي نماید.

وزن كبد، قلب و چربي حفره ی شکمي )چربي اطراف كلواك(
 چ��ون متابوليزه ش��دن این داروها در كبد صورت م��ی گيرد و از طرفی 
در هنگام مس��موميت با ای��ن ها، تعادل آنيون و كاتي��ون در بدن به هم 
خورده و آب آوردگی قلب و نيز بزرگ ش��دن كبد در هنگام مسموميت با 
 این داروها گزارش ش��ده اس��ت )29(، به همين دليل به اندازه گيری این 

قسمت های الشه اكتفا شد.   
اثر اس��تفاده از داروهاي كوكسيدیواس��تات یونوفور ب��ر وزن قلب، كبد و 
چربي حفره ی ش��کمي جوجه هاي گوش��تي در جدول 6 ارائه شده است. 
نتایج بدست آمده بيانگر آن است كه نوع دارو اثري بر وزن كبد و قلب، در 
تيمارهاي مختلف نداشت. این یافته باگزارش Khan )17( مطابقت دارد 
ب��ه طوري كه این محّقق گزارش نمود ك��ه اختالف معني داري در درصد 
وزن كبد و قلب، بين گروه شاهد و گروه دریافت كننده ی سمدورامایسين 
مش��اهده نش��د. اثر داروهاي یونوفور روي درصد چربي حفره ی ش��کمي 
نش��ان داد كه گروه هاي دریاف��ت كننده ی داروهاي سالينومایس��ين و 
مادورامایس��ين ب��ه تنهایي در جيره، چربي حفره ی ش��کمي بيش��تري 
 نسبت به گروه شاهد و گروه دریافت كننده ی داروي تركيبي، داشته اند 
)p> 0/05(، ولي بي��ن دو داروي یونوفور از نظر این صفت، تفاوت معني 
داري از لحاظ آماري مش��اهده نش��د، در صورتي كه اس��تفاده از داروي 
تركيبي در جيره، چربي حفره ی شکمي را كاهش داد، به طوریکه تفاوت 

معني داري با گروه شاهد نداشت. 
به نظر مي رس��د كاهش چربي حفره ی ش��کمي در هنگام عدم استفاده 
از داروه��اي یونوف��ور به علت كاهش وزن بدن ب��وده كه در نتيجه چربي 
حفره شکمي نسبت به وزن بدن كاهش یافته است. این نتيجه با گزارش     

ابراهيم نژاد )1( مطابقت دارد. 
از نتایج این تحقيق چنين استنباط مي شود كه:

1( اس��تفاده از داروهاي یونوفور سالينومایسين و مادورامایسين به مقدار 
توصيه ش��ده باع��ث بهبود عملکرد در جوجه هاي گوش��تي ش��ده و در 
ای��ن خصوص تفاوتي بي��ن این دو دارو وجود ندارد، ه��ر چند كه داروي 
سالينومایس��ين از لحاظ عددي، عملکرد جوجه هاي گوشتي را نسبت به 
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داروي مادورامایسين بيشتر بهبود مي بخشد.
2( ب��ه علت ع��دم تفاوت معن��ي دار در عملک��رد، بهتر اس��ت از داروي 
مادورامایسين نس��بت به داروي سالينومایس��ين در جيره استفاده شود، 
چون مق��دار مجاز اس��تفاده از داروي مادورامایس��ين نس��بت به داروي 
سالينومایسين در جيره كمتر بوده و در نتيجه اثرات جانبي احتمالي این 

دارو نسبت به داروي سالينومایسين كمتر خواهد بود.
3( به علت تقابل احتمالی دارویي مادورامایسين با سالينومایسين، استفاده 

هم زمان این دو دارو به صورت تركيبي در جيره توصيه نمي شود.

سپاسگزاري 
بدین وس��يله از مس��ئولين محترم دانش��گاه آزاد اس��المي واحد شبستر 
 به خاطر ایجاد تس��هيالت الزم در تأمين هزینه هاي طرح سپاس��گزاري 

مي گردد.

پاورقی ها 
1- Ad-libitum
2- Flame photometer
3- Ziest-chem-Diagnostica , Cat. No.10-508-528
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