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چکیده

صنعت طيور از آغاز فعاليت خود با معضلي به نام كوكس�يديوز مواجه بوده اس�ت و بدون ترديد كوكس�يديوز يكي از ش�ايع
ترين بيماري هاي طيور صنعتي به ويژه گله هاي مرغان گوشتي ،مادر و اجداد مي باشد  ،بنابر این در سال های اخیر توجهات
برای کنترل کوکس�یدیوز ماکیان به روش های دیگری به جز کنترل ش�میائی معطوف گش�ته و لزوم تحقیقات در مورد یافتن
داروهای جدید با منش�ا گیاهی که اثرات س�وء کمتری داشته و ارزان تر از ترکیبات شمیائی هستند دارای اهمیت میباشد .در
این مطالعه برای اولین بار در ایران اثرات ضد کوکس�یدیائی پودر گیاه اکیناس�ه بر روی کوکس�یدیوز تجربی به دس�ت آمده از
 Eimeria tenellaمورد بررس�ی قرار گرفت .بدین منظور در ابتدا  120جوجه يك روزه نژاد  Rossبه ش�ش گروه بيس�ت تايي
تقس�يم ش�دند 5 .گروه با ااسیس�ت های عفونت زای  E.tenellaآلوده ش�دند و يك گروه به عنوان كنترل منفي در نظر گرفته
ش�د .در گروه يك و س�ه ،پودر اكيناس�ه يك دهم درصد و در گروه دو و چهار پودر اكيناس�ه نيم درصد به جیره غذائی اضافه
ش�د .گروه پنج ش�امل كنترل مثبت بود که داروئی دریافت نکرد ولی با ااسیست های  Eimeria tenellaآلوده گردید و گروه
شش شامل كنترل منفي بود که دارو و ااسیستها را دریافت نکرد .مدت اضافه كردن پودر اکیناسه به جيره در گروه هاي يك
و دو ،س�ه هفته و در گروه هاي س�ه و چهار ،ش�ش هفته بود .در روز  ،14پنج گروه اول با مقدار  200ميكروليتر از ااسیست های
عفونت زای آيمريا تنال از طريق دهانی آلوده ش�دند .ش�ش روز بعد از آلودگی با جمع آوري روزانه مدفوع هر گروه به مدت 6
روز متوالي ميزان دفع ااسيس�ت بررس�ی گردید .همچنین مي�زان وزن حاصله و ضریب تبدیل غذائ�ی در روزهاي  21 ،14 ،7و
 42مورد س�نجش قرار گرفت .نتايج حاصله نش�ان دهنده تاثیر مثبت پودر گیاه اکیناس�ه بر کاهش دفع ااسيست و بهبود بازده
جوجه هاي گوشتي بود.
كلمات کلیدی ،Eimeria tenella :اکیناسه ،بازده تولید .کوکسیدیوز

(پژوهشوسازندگی)
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Effect of administration of Echinacea on performance and oocyst shedding in experimental coccidiosis caused
by Eimeria tenella
By:Kh. Pirali- Kheirabadi, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine and Research Institute of
Zoonotic Diseases, Shahrekord University, S. Habibian Dehkordi, Basic Science Department, Faculty of Veterinary
Medicine Shahrekord University, Shahrekord and F. Rohani, Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine,
University of Shahrekord.
The poultry Industry has been outbreak with an intricate problem called coccidiosis from the beginning and undoubted
coccidiosis is one of the most widespread poultry diseases especially among breeder herds and ancestor. So the interest
in alternative methods for the control of coccidiosis has been dramatically increased in recent years, and it is necessary
to look for methods which are adaptable, safer and cheaper than chemicals. In this study for the first time in Iran effect
of anticoccidial effects of powder of Echinacea on experimental coccidiosis caused by E.tenella was carried out. In this
study, to evaluate the effects of Echinacea’s powder on fecal oocyst shedding and body weight gain of coccidi-infected
broiler chickens, 120 one day old Ross 308 broiler chicks were randomly assigned to six treatments. Each treatment
contained 20 chickens. Treatments 1 and 3 were fed diets supplemented with 0.1% of Echinacea and Treatments 2
and 4 were fed diets supplemented with 0.5%. Groups 1, 2 three weeks and 3, 4 six weeks were feed with diet supplemented with Echinacea and treatments 5 and 6 were designated as positive and negative control, received no Echinacea.
Chickens in treatment 1, 2 and 3, 4 were inoculated with a suspension containing 200 micro liter of Eimeria tenella
orally. Frequency of excreted oocyst obtained from feces samples during 7-13 days post -challenged was carried out.
Body weight, body weight gain, feed conversion ratio were evaluated on days 7, 14, 21 and 42. The results revealed
that Echinacea decreased oocyst per gram of feces significantly in 7-13 days post inoculation and improved production
performance in coccidian infected broiler chicks.
Key words: Coccidiosis, Eimeria tenella, Echinacea, Performance.

 اين امر لزوم جستجوي داروهاي جديد تر.)20، 19 ، 17، 1( نيز مي شود
 از مرز سالمت بااليي، كه عالوه بر مؤثر بودن،و مؤثر تر را تأیید می نماید
 مقاومت نسبت به آنها كمتر مطرح،  اثرات جانبي آنها كم،برخوردار بوده
و وجود باقي مانده بافتي آنها از جنبه بهداش��ت عمومي در جوامع انساني
 يكي از اين منابع جديد با منشا گیاهی پودر اكيناسه.خطر س��از نباش��د
 گياه اكيناسه در شرق و مركز اياالت متحده به صورت خودرو.مي باش��د
 سانتي60 تا40  اين گياه تا ارتفاع.مي رويد و در اروپا نيز كشت ميشود
 برگ هاي متقابل تخم مرغي،متر رش��د مي كند و داراي س��اقه راس��ت
.ش��كل و يا در انتها نوك تيز با دندانه هاي متفاوت در لبه هاي آن اس��ت
 اين گياه بومی آمریکای.ريش��ه های آن عمودي یا افقي رشد مي نمايند
ش��مالی اس��ت در فلور ايران وجود ندارد و بذر آن براي اولين بار در سال
 اکیناسه، از معروفترین گونه های این گیاه. وارد کشور شده است1372
) اس��ت که به خوبی در شرایط آب وEchinacea purpurea( پورپورا
.هوایی شمال ایران قابل پرورش است
 گون��ه آن يعن��ي3  گون��ه اس��ت ك��ه9 جن��س اكيناس��ه ش��امل
. كارب��رد درماني دارندE.purpurea  وE.angustifolia، E. pallida
تركيبات شيميايي عصاره آن به طور دقيق شناخته شده نيستند و شامل
پلي س��اكاريدهاي محلول در آب و آلكاميدها و فاقد اس��يد ش��يكوريك
،) (تركيبات تيپيك اكيناس��هcaffeoyl  اگر چه مش��تقات.)16( اس��ت

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه

كوكسيديوز يكي از شايع ترين بيماري هاي صنعت پرورش طيور در
 این بیماری مهم تري��ن بيماري انگلي در طيور به.اكثر نقاط دنيا اس��ت
ش��مار مي رود كه ساليانه باعث تحميل بیش از دو ميليارد دالر خسارت
 عفونت هاي تحت بالين��ي حاصله از آن باعث.)23( در دني��ا مي گ��ردد
70 ) مي گردند و از آنجايي كهFCR( اخت�لال در ضريب تبدي��ل غذايي
،درصد هزينه توليد جوجه هاي گوش��تي را هزينه دان تش��كيل مي دهد
 هر چند.)11( كوكسيديوز خسارات اقتصادي چشم گيري را به بار مي آورد
،بيماري عمدتا مربوط به طيور جوان اس��ت و به دنبال مواجهه با بيماري
ايمن��ي زائی به س��رعت ايجاد مي گردد ولي متأس��فانه بي��ن گونه هاي
 از س��وي ديگر انگل داراي دوره.مختلف انگل ايمني متقاطع وجود ندارد
زندگي كوتاه و مس��تقيم و پتانسيل باالي توليد مثل است كه نتيجه اين
عوامل باعث افزايش خطر ابتال و شيوع عفونت در سطح گله ها مي باشد
 ام��روزه صنعت پ��رورش طيور براي كنترل كوكس��يديوز متكي به.)15(
 گزارشات.)22،21،3( درمان هاي پيش گيرانه و واكسن هاي زنده مي باشد
اخير نش��ان مي دهد كه مقاومت دارويي نسبت به كوكسيديواستات هاي
جديد اندكي بعد از توليد و كاربرد آن در صنعت پرورش ماكيان به سرعت
توسعه يافته و حتي در بعضي موارد اين پديده شامل ساير تركيبات ديگر
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كالژن را از آسيب های ناشي از راديكال هاي سوپراكسيد و هيدروكسيل
محافظت مي نمايد ( .)9در جانوران ديگر غير از پرندگان ،اكيناسه موجب
كاهش التهاب ،محافظت در مقابل آس��يب پوستي ناشي از اشعه ،تسريع
بهب��ود زخم جلدي و همچنين بهبود زخم معده میش��ود ( .)12 ، 1اين
مطالعات بيانگر اين نكته هس��تند كه اكيناس��ه فعاليت هاي ايمني را در
حيوانات س��الم يا دچار ضعف ايمني تحريك ميكند .بنابراين با توجه به
اثرات تقويت کننده س��يتم ايمني و اثرات ضد باكتريايي و ضد ويروس��ي
و ضد قارچي اين گونه ( )18 ،14 ،7 ،4بر آن ش��ديم كه اثرات ضد تك
ياخته اي پودر حاصل از ريش��ه اين گي��اه را که از مرکز پرورش گیاهان
داروئی شهرس��تان همدان تهیه گردید بر روي كوكسيديوز تجربي طيور
صنعتي را مورد بررس��ي قرار دهیم .چرا ک��ه تاکنون تجربیات اندکی در
ای��ن خصوص وج��ود دارد و در ایران هیچ اطالعی در م��ورد اثرات ضد
کوکسیدیائی این گیاه وجود ندارد.

مواد و روش كار

ج�دول  -1وضعی�ت گروه بن�دی پرندگان ،را ب�رای ایجاد چالش با ااسیس�ت های

عفونت زا و درمان با دوزهای مختلف گیاه نشان می دهد.

دوز مورد استفاده

گروه هاي درماني

دوره پرورشي

گروه یک

روز اول تا 21

یک دهم درصد

گروه دو

روز اول تا 21

نیم درصد

گروه سه

روز اول تا 42

یک دهم درصد

گروه چهار

روز اول تا 42

نیم درصد

گروه پنجم (کنترل مثبت)

روز اول تا 42

اکیناسه دریافت نکردند

گروه ششم (کنترل منفی)

روز اول تا 42

اکیناسه دریافت نکردند

اکیناسه

جهت انجام آزمایش باليني 120،قطعه جوجه گوش��تی یک روزه نژاد
راس  308از ش��رکت صنایع مرغداری ایران – آلمان خریداری ش��د و به
مزرعه كلينيك دانش��کده دامپزشکی دانشگاه شهركرد حمل و به  6گروه
 20قطعه اي به شرح زير تقسيم گردیدند:
در هر پن از يك آب خوري و يك دان خوري اس��تفاده ش��د .دان به
ص��ورت آزاد و كامل از روز اول ت��ا پايان پرورش در اختيار جوجه ها قرار
داش��ت .آزمایش از  1-42روزگی ادامه داشت .ميزان مصرف دان و وزن
ب��راي تمام گروه ها در روزه��اي  14،21 ،7و  42روزگي در جداول ثبت
ش��د و ضريب تبديل غذائي هر گروه محاسبه گرديد .ریشه گیاه اکیناسه
از مرک��ز پ��رورش گیاهان داروئی همدان تهیه و پ��س از جدا کردن مواد
زائ��د ،ریش��ه این گیاه به منظ��ور تهیه پودر آن در دس��تگاه خرد کن به
صورت پودر در آورده شد .ااسيست مورد نیاز ( )E.tenellaبراي آلودگي
تجربی جوجههاي گوش��تي از بخش انگل شناسي دانشگاه تربيت مدرس
تهران خريداري ش��د .دوز اس��تفاده شده براي آلودگي هر جوجه گوشتي
 200ميكروليتر شامل  105ااسیست اسپوروله  E.tenellaبود که درسن
 14روزگ��ی از راه دهان به هر جوجه تلقیح ش��د .نمونههای مدفوع جمع
آوري ش��ده از هر زير گروه با اس��تفاده از روش مك مس��تر اصالح شده
موردآزمایش شمارش ااسیست ( )OPGقرار گرفت.

هس��تند که معموالً برای ارزیابی اثرات یک ماده ضد کوکسیدیوزی مورد
اس��تفاده قرار گرفته و مالک قضاوت برای ارزیابی موثر بودن ترکیبات و
داروهای مورد مطالعه اس��ت .همان طور که نتایج حاصله نشان می دهد
میزان وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در روزهای  7و  14و  21و  42در
جداول  1و  2آمده اس��ت .نتايج در روز هفتم نشان داد كه گروه اكيناسه
نيم درصد به طور معني داري وزن بدن باال تري نسبت به گروه دريافت
كننده اكيناس��ه يك دهم درصد و همچنین نسبت به گروه هاي كنترل
مثب��ت و منفي دارد .در روزهای  21و  ،42کمترین وزن بدن و همچنین
بیش��ترین ضری��ب تبدیل غذایی در گروه کنترل مثبت و بیش��ترین وزن
و کمتری��ن ضریب تبدی��ل غذایی در گروه بدون چال��ش (کنترل منفی)
مش��اهده گردید و گروههای دریافت کنندهی اکیناسه به طور معنیداری
( )p> 0/05از وزن بدنی باالتری نس��بت به گروه کنترل مثبت برخوردار
بودند .ضریب تبدیل غذایی نیز در گروههای دریافت کنندهی اکیناسه به
طور مشخص نسبت به گروه کنترل مثبت بهتر بود .تفاوت معنیداری در
مصرف خوراک بین گروههای مختلف مشاهده نگردید (جداول 3و. )2

آناليز آماري

نتایج حاصله از میزان دفع ااسيست

کل دادههای به دس��ت آمده به صورت میانگین  ±خطای استاندارد
گ��زارش ش��د و دادههای مرب��وط به وزن بدن ،مصرف خ��وراک ،ضریب
تبدیل غذایی ش��مارش ااسیس��ت در هر گرم مدفوع ( )OPGگروهها با
تست آناليزواريانس یک طرفه ( )One way ANOVAآنالیز شد و در
صورت وجود اختالف معنيدار در س��طح  ،P> 0/05گروهها توسط تست
،Holm-Sidac دو به دو با هم مقايسه شدند.

نتايج

اثر بر وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی

ضری��ب تبدیل غذائی در کن��ار میزان دفع ااسیس��ت از فاکتورهائی

(پژوهشوسازندگی)

نتایج حاصله از میزان دفع ااسيست در روزهای  6-11پس از تلقیح
جوجهها در جدول  3آمده اس��ت .شش روز بعد از آلودگي با E.tenella
تفاوت معن��ي داري بين گروه كنترل مثبت ب��ا گروههای دریافت کننده
اکیناس��ه وجود داش��ت كه نش��ان دهنده ي اثر كاهنده پودر اكيناسه بر
ميزان دفع ااسيس��ت بود .در صورتی که هيچ تفاوت معني داري بين هر
ي��ك از گ��روه هاي تحت درمان با يك ديگر و با گروه كنترل منفي وجود
نداش��ت .نتايج حاصل از ميزان دفع ااسيس��ت در روز هاي  7-11نيز به
طور كلي مشابه روز  6بود و كاهش معني دار ( )P> 0/05تعداد ااسيست
دفعي در گروه هاي دريافت كننده اكيناس��ه در مقایس��ه با گروه کنترل
مثبت را نشان داد (جدول .)4
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بحث

گی��اه اکیناس��ه دارای اث��رات تقوي��ت کنن��ده س��يتم ايمن��ي و
همچني��ن اث��رات ضد باكتريايي ،ضد ويروس��ي و ضد قارچي میباش��د.
( )18 ،14،7، 4و از اثرات ضد کوکسیدیائی آن در شرایط مزرعه اطالعی
در دس��ت نیس��ت .تنها مطالعه انجام ش��ده در این زمینه ،افزایش پاسخ
ایمنی در پرندگان آلوده به کوکس��یدیوز ،با اس��تفاده از گیاه اکیناسه در
جیره غذائی را نش��ان داده اس��ت ( .)2آنالیز س��ه گونه معمول اکیناسه،
حضور بس��یاری از ترکیبات فعال را در س��طوح متغیری در ریش��ه ها و
ب��رگ ها و بین گونه ها آش��کار نموده اس��ت که برخ��ی از آن ها فعالیت
حشره کشی نیز دارند ( .)10همچنین ترکیبات ریشه گیاه در مقایسه با
قس��مت های هوایی آن بس��یار متفاوت اس��ت .به طوری که ریشه دارای
روغ��ن های ف��رار و آلکالوئی��د ه��ای پیرولیزیدین (مانند توس��یالژین و
ایزوتوسیالژین) بیشتری نسبت به قسمت های هوایی گیاه است.
ترکیبات شیمیایی و فعالیت بیولوژیک اکیناسه به گونه ،بخش های
مورد مصرف گیاه (ریشه و قسمت های هوایی) ،روش عصاره گیری (،)6،5
موقعیت جغرافیایی ،مرحله تکامل ،زمان برداش��ت و شرایط رشد بستگی
دارد ( .)13،8ب��ا توجه به ترکیبات موج��ود در این گیاه و تاثیرات آن بر
تقویت سیس��تم ایمنی،در این مطالعه اثرات ضد کوکسیدیائی ریشه این
گیاه بر کوکسیدیوز تجربی حاصل از  E.tenellaمورد بررسی قرار گرفته
اس��ت .همان گونه که نتایج جداول 3و 2نش��ان میدهد ،در روزهای پس
از چالش ( 21و  42روزگی) کمترین وزن بدن و بیش��ترین ضریب تبدیل
خوراک در گروه کنترل مثبت مش��اهده شد که نشان دهندهی اثر منفی
کوکس��یدیوز بر بازده تولید پرنده میباشد .از طرف دیگر افزایش معنیدار
وزن بدن و کاهش مش��خص ضریب تبدیل غذای��ی در گروههای دریافت
کنندهی اکیناس��ه در روزهای  21و  42پس از چالش ،نشاندهندهی اثر
ضد کوکس��یدیایی پودر اکیناس��ه و به دنبال آن جلوگیری از اثرات سوء
آیمریا ب��ر وزنگیری و ضریب تبدیل غذایی میباش��د .در روزهای  21و
 ،42گروههای دریافت کنندهی  0/5درصد اکیناس��ه نسبت به گروههای
دریافت کنندهی  0/1درصد اکیناسه به طور معنیداری وزن بدنی باالتر و
ضریب تبدیل غذایی کمتری داشتند .همچنین در روز  ،42گروه دریافت
کنن��دهی  0/5درصد اکیناس��ه در کل دورهی آزمایش نس��بت به س��ایر
گروههای دریافت کنندهی اکیناس��ه از وزن بدنی و ضریب تبدیل غذایی
بهت��ری برخوردار بود .این نتایج بیانگر تأثیر دوز و همچنین مدت مصرف
پودر اکیناسه بر فعالیت ضد کوکسیدیایی آن میباشد.
در بررس��ی حاضر ميزان دفع ااسيس��ت در روز ه��اي  6-11پس از
چالش در گروه هاي دريافت كننده اكيناس��ه ب��ه طور معني داري كمتر
از گروه كنترل مثبت بود (جدول )4كه نش��ان دهن��ده اثرات قابل توجه
اكيناسه بر روي سيكل آيمريا و به دنبال آن کاهش تعداد ااسيست دفعي
مي باش��د .اگرچه مكانيس��م دقيق اثرات ضد كوكسيديائي اكيناسه هنوز
ش��ناخته نش��ده اس��ت ،اما با توجه به اثرات اين گياه در تقويت سيستم
ايمني ( ،)7،4،2كاهش تعداد ااسيس��ت دفعي توسط اين گياه را ميتوان
توجيه نمود Allen .و همكاران در س��ال  2003به بررس��ي اثر اكيناسه
اضافه شده به جيره غذايي طيور در افزایش مقاومت نسبت به كوكسيديوز
پرداختن��د ( .)2اين محققين در دو هفت��ه اول پرورش 0/1تا  0/5درصد
اكيناس��ه به جيره غذايي جوجه ها اضافه نمودند .پس از انجام تحقيقات
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ثابت شد كه توأم كردن واكسيناسيون و مكمل غذايي حاوي اكيناسه در
دو هفته اول زندگي به طور بارزي موجب بهبود افزايش وزن جوجه ها در
مقايس��ه با انجام واكسيناسيون به تنهايي شد و اين اثر تا دو هفته پس از
قطع مكمل اكيناسه باقي ماند .با این حال مكملهاي حاوي اكيناسه روي
اثرات واكسيناسيون بيتأثير بودند .به طور کلی نتایج تحقیق حاضر بیانگر
اثرات ضد کوکسیدیایی پودر اکیناسه در جوجههای گوشتی بود که سبب
کاهش ااسیس��ت دفعی شد و اثرات س��وء آیمریا بر رشد و ضریب تبدیل
غذایی را کاهش داد .همچنین نش��ان داد که اثرات پودر اکیناسه وابسته
به مدت زمان مصرف و همچنین دوز مصرفی دارد .با این حال ش��ناخت
بهترین دوز برای حداکثر اثر ضد کوکس��یدیایی پودر اکیناسه و همچنین
اثرات آن بر سایر گونههای آیمریا نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
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