b b
b
b
شماره  ،85زمستان 1388

(پژوهش و سازندگی)

مقایسه اثرات داروهای ضد کوکسیدیایی
مادورامایسین و سالینومایسین برفراوانی اووسیستها
دفع شده و بازدهی تولید در جوجههای گوشتی
• حميد رضا عزيزي
دانشيار بخش انگل شناسي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهركرد
• محمد زماني احمدمحمودي
دستيار تخصصي كلينيكال پاتولوژي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
• رسول فتاحي • ،محسن رشيدي و • احسان اهلل صادقي ده صحرايي
دانش آموختگان دامپزشكي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهركرد
تاریخدریافت :اردیبهشت ماه  1388تاریخپذیرش :آبان ماه 1388
تلفن تماس نویسنده مسئول09139846065 :
Email: mohamad.clinical@gmail.com

چكيده

براي مقايس�ه تاثير داروهاي كوكسيديواس�تات سالينومايس�ين و مادورامایسین بر ميزان دفع اووسيس�ت وعملكرد توليد
جوجه هاي گوش�تي  ١٨٠قطعه جوجه گوش�تي يك روزه از سويه  Ross 308انتخاب و به  ٤گروه تقسيم شدند .به طوري كه
ه�ر گروه مش�تمل بر  ٣زير گروه تكرار  ١٥قطع�هاي بود.گروه های درماني 1و 2به ترتيب به عن�وان گروه هاي دريافت كننده
 Maduramicinو  Salynomycinو گ�روه هاي3و 4بترتيب به عنوان كنترل مثبت و منفي در نظر گرفته ش�د .گروه تحت
درم�ان ي�ك و دو از روز اول ت�ا س�ه روز قبل از خاتمه آزمايش (س�ن  ٤٣روزگي) ب�ه ترتي�ب از داروي  Maduramicinو
 Salinomycinهم�راه ب�ا غذا دريافت ميكردند .جوجههاي تمام گروهها به غير از گروه كنترل منفي (گروه  )4از راه دهان و
با مقدار  ٠/٥ميليليتر از سوسپانس�يون حاوي مخلوطي از اووس�يتهاي چهارگانه آيمريائي شايع در ايران شامل اووسيست
 Eimeria acervulina، E.maxima، E.necatrixو  E.tenellaمورد تلقيح قرار گرفتند .تعداد اووسيس�ت دفع ش�ده در
هر گرم مدفوع از  7تا 16روز پس از تلقيح مورد شمارش قرار گرفت .به منظور ارزيابي شاخصهاي توليد نيز تمام جوجههاي
ه�ر تكرار و غ�ذاي مصرفي در هر گروه تكرار به طور هفتگي توزين ش�د و ميزان افزايش وزن ،غذاي خورده ش�ده و ضريب
تبديل غذائي( )FCRو تلفات در هر تكرار و گروه محاس�به ش�د و در جداول مخصوص ثبت گرديد .نتايج حاصله نش�ان داد
كه مصرف داروي كوكسيديواس�تات بطور قابل مالحضه اي باعث كاهش دفع اووسيس�ت (مخصوص ًا  )Maduramicinدر هر
گرم مدفوع( )O.P.Gگرديده اس�ت ( .)P>0/05اثر  Maduramicinبر افزايش وزن و افزايش ميزان خوراك مصرفي نسبت
به  Salinomycinمش�هود بود و در برخي هفته ها معني دار ش�د )P>0/05( .اختالف ميان دو دارو در كاهش ميزان تلفات
معني دار نبود ( .)P<0/05کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی ابتدا در گروه کنترل منفی و سپس در گروه Maduramicin
مش�اهده ش�د .برطبق نتايج اين تحقيق مي توان پي برد كه داروهاي  Maduramicinاثر بهتری در كاهش دفع اووسيسيت
و بهبود ساير پارامترهاي رشد نسبت به  Salinomycinداشته است.
كلمات كليدي ،Maduramicin، Salinomycin :جوجه گوشتی ،اووسیست آیمریا
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Comparison of effect of anti-coccidial drugs, salinomycin and maduramicin, on frequency of excreted oocytes
and performance in experimental coccidiosis in broiler chicken
By: Azizi H. Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
Zamani- AhmadMahmoodi M. Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University,
Tehran, Iran (Corresponding Author; Tel: +989139846065) Fattahi R. Rashidi and M. Sadeghi Dehsahraei E.
Veterinary Graduated from Veterinary Faculty of Shahrekord.
To compare the effect of coccidiostate drugs (salinomycin and maduramicin) on the oocyst sheding and performance
of coccidi-infected broiler chicken, 180 Ross 308 Broiler chicken were randomly assigned to four treatments. Each
treatment contains 3 replacements of 15 chickens. Treatment 1 and 2 fed diets supplemented with maduramicin and
salinomycin until three days before experiment period, respectively. Treatment 3 and 4 were designated as positive and
negative control receives no coccidiostates. Chicken in treatment 1, 2 and 3 were inoculated with a 0.5 ml suspension
containing four prevalent eimeria species in Iran (E. tenella, E. necatrix, E. acervulina and E. maxima) on 26 days of
age. Frequency of excreted oocyst of feces sample from 7-16 day post-challenged was carried out. Body weight (BW),
body weight gain, feed conversion ratio (FCR) and mortality rate were determined and registered in special tables
weakly. The result revealed that coccidiostate dugs decreased oocysts per gram of feces (OPG) significantly in 7-16
days post inoculation (majorly maduramicin) (p<0.05). At the end of study effect of maduramicin on increase of body
weight and feed consumption comparing to salinomycin was considerable (P<0.05). Effect of two drugs on decrease of
mortality were similar (p>0.05). The lowest FCR was belonged to negative control followed by chickens treated with
maduramicin. According to the results of this experimental trail, maduramicin could decrease the OPG significantly
and improve production performance in coccidio-infected broiler chickens.
Key words: Maduramicin, Salinomycin, Broiler ckiken, Eimeria oocytes

 این آنتیبیوتیکها توانایی تشکیل مجموعههای.وس��یع الطیف میباشند
، پتاس��یم،قاب��ل حل در لیپیدها را با یونهای مثبت قطبی مثل س��دیم
کلسیم و منیزیوم داشته و بدین ترتیب این یونهای مثبت را از غشاهای
 در مراحل خارج سلولی.بیولوﮊیک مانند غشای انگل آیمریا عبور میدهند
برروی غش��ا س��لولی حبابهای ایجاد میگردد که نشاندهنده تغییرات
.در اس��تحکام و قوام دیواره و همچنین اس��موالریته درون س��لولی است
ای��ن داروها انتقال ی��ون مثبت را افزایش داده و با تحریک پمپ س��دیم
 مصرف بیش از اندازه انرژي را باعث میشوند،–پتاس��یمی درون س��لولی
که باعث افزایش قابل توجه عمل گلیگولیز در انگل ش��ده و در نهایت به
.)1( مرگ آن منجر میشود
معایب و محاسن متفاوتی برای این دو دارو گزارش شده است چنانکه
 اگر چه به صورت گس��تردهSalinomycin مش��خص ش��ده اس��ت که
) ولی باعث دپرس شدن و کاهش جذب غذا در31،12(اس��تفاده میشود
) و در پاره اي از اوقات س��بب مس��مويت در پرندگاني همچون25( طيور
 همچنین مش��خص شده اس��ت که این دارو.) مي ش��ود33،4( بوقلمون
) و قادر است که بر علیه برخی36( دارای نیمه عمر بیولوﮊیک پایین بوده
باکت��ری ه��ای گرم مثب��ت و منفی حت��ی مایکوباکتریوم ه��ا و قارچ ها
 موثرNeocullimustixs spp.  وPiromonas spp. رشته های مانند
Maduramicin  از طرف دیگر ذکر شده است که استفاده از.)14( است

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه

کوکسیدیوز پرندگان یک عفونت روده ای است که توسط گونه های
مختلف تک یاخته آیمریا در طیور اهلی و بسیاری از پرندگان دیگر ایجاد
.)38،21(می ش��ود و غالبا با اسهال و تورم روده های مشخص می گردد
متاس��فانه هیچ ایمنی متقاطعی بی��ن گونه های آیمریا در پرندگان وجود
.)21(ندارد و تظاهرات بعدی ممکن است ناشی از گونه های متفاوت باشد
این بیماری می تواند خس��ارات عمده اقتصادی در مرغداری های صنعنی
 اشکاالت ایجاد، کاهش میزان تولید، زیان ناشی از تلفات.را موجب ش��ود
شده در میزان ضریب تبدیل غذایی و رشد و عملکرد گله در اشکال بالینی
.)38(و تح��ت بالینی کوکس��یدیوز از جمله این موارد به ش��مار می رود
ب��رای جلوگیری از این عفونت در جوجه های گوش��تی از داروهای آنتی
.)7(کوکسیدیال به طور وسیعی استفاده می شوند
دس��ته داروئی پلی ات��ر یونوفورها بطور وس��یع ب��ر روری گونههای
کوکسیدیا موثر میباشد و بیش از صد نوع از این دارو ها وجود دارد ولیکن
Maduramicin  وMonensin، Salinomycin، Naracin تنها از
 یونوفورها عالوه بر خاصیت اصلی.)24(به صورت تجاری استفاده می شود
،E.coli خود ت��ا حدودی خاصیت ض��د باکتریایی به خص��وص در برابر
.)35،8( الکتوباسیل ها و استرپتوکوکوسها دارند
 آنت��یبیوتی��کهای یونوفورهSalinomycin  وMaduramicin
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همراه با جیره غذایی س��بب افزایش وزن بدن ،افزایش میزان مصرف غذا
و بهب��ود ضریب تبدیل غذایی می ش��ود ( Maduramicin .)26دارای
ق��درت درمانی باال (حدود  12-14برابر س��ایر یونوفوره��ا) بوده و موارد
زیادی از مقاومت دارویی از آن گزارش نشده است ( .)1با توجه به این که
حساسیت گونه های مختلف آیمریا نسیت به دارو های ضد کوکسیدیایی
کاه��ش پیدا کرده اس��ت ،هدف مطالعه حاضر بررس��ی کارایی دارو های
 Salinomycinو  Maduramicinبر اس��اس میزان رشد ،میزان دفع
اووسیس��ت ها و راندمان غذائی ( )FCRو می��زان تلفات در جوجه های
گوشتی که بصورت تجربی آلوده شده اند ،می باشد.

مواد و روش كار

در اين بررس��ي  ١٨٠قطعه جوجه گوش��تي يك روزه از س��ويه 308
 Rossب��ه  ٤گ��روه  ٤٥قطعهاي تقس��يم ش��دند به طوري ك��ه هر گروه
مش��تمل بر  ٣زير گ��روه (تكرار)  ١٥قطعهاي ب��وده و جوجههاي هر زير
گروه در يك پن مجزا به مس��احت  1/5متر مربع بر روي بس��تري از رول

كاغذ و در شرايط كام ً
ال مشابه نگهداري شدند .هر پن دارای یک آبخوری
و ی��ک دانخوری بود .دمای روز اول  31-32س��انتی گراد و هر روز س��ه
درجه کاهش یافته تا به  24درجه برس��د و س��پس ثابت می شد .مشعل
حرارتی گاز س��وز و یک ترمواستات در وس��ط سالن و هم ارتفاع با پشت
جوجه ها برای کنترل دمای س��الن نصب ش��ده بود .رطوبت بین 65-75
درصد تنظیم و با آب پاش��ی دائم و کامل نیمه خالی س��الن عملی ش��د.
نور در روز اول  24س��اعت کامل و از روز س��وم نیم ساعت در شبانه روز
خاموشی و از  20روزگی تا پایان دوره پرورش یک ساعت خاموشی و 23
ساعت روشنایی بود .جهت تهویه و هوادهی از دو فن  40*40سانتی متر
مربع استفاده شد .عالوه بر این سه پنجره در ابتدای سالن که رو به باال باز
می شدند و کامال مقابل فن ها قرار داشتند ،تهویه بهتر را تسهیل نمودند.
براي تغذيه جوجهها طي دوره پرورش از جيره غذايي پايه براس��اس ذرت
و كنجاله س��ويا در دو مرحله آغازين و رش��د به ترتيب در س��نين ١-٢١
و  ٢٢-٤٣روزگي استفاده ش��د (( )NRC 1994جدول  .)1جوجهها در
تمام طول آزمايش به طور آزاد به آب و غذا دسترس��ي داشتند .گروه يك

جدول  -1برنامه تغذيه جوجهها (ميزان ماده غذايي مورد نياز در  1000كيلوگرم)

ماده غذايي

 1-21روزگي(استارتر) (کیلوگرم)

 22- 43روزگي(رشد) (کیلوگرم)

ذرت

575

595

سویا

380

360

پودر کربنات کلسیم

12

12

دی کلسیم فسفات

18

18

مکمل

2/5+2/5=5

2/5+2/5=5

ویتامین A

1

1

ویتامین B

1

1

ویتامینD3

1

1

ویتامین E

1

1

ویتامینK

/5

/5

متیونین

1/6

1/8

لیزین

/7

/8

نمک

2/9

2/8
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به عنوان گروه ش��اهد منفي در نظر گرفته ش��د و جوجههاي اين گروه به
منظ��ور جلوگي��ري از انتقال و ايجاد آلودگي احتمال��ي در نتيجه تماس با
بستر ،بر روي بس��تر مضاعف با كف توري نگهداري شدند ،گروه دو نيز به
عنوان شاهد مثبت منظور گرديد .گروه تحت درمان سه از روز اول تا سه
روز قبل از خاتمه آزمايش (س��ن  ٤٣روزگي) از داروي Maduramicin
ی��ک درصد به ميزان  ٥٠٠گ��رم در تن همراه با غذا دريافت ميكرد .گروه
تح��ت درمان  ٤ط��ي همين مدت به مي��زان  ٥٠٠گرم در ت��ن از داروي
 12 Salinomycinدرصد دريافت ميكرد .در سن  ٢٦روزگي جوجههاي
تمام گروهها به غير از گروه ش��اهد منفي (گروه  )١از راه دهان و با مقدار
 ٠/٥ميليليتر از سوسپانس��يون حاوي مخلوطي از اووسيتهاي چهارگانه
آيمريائ��ي ش��ايع در ايران به ترتيب ش��امل ١٠٠٠٠٠( :عدد اووسيس��ت
 ٤٠٠٠٠ ،E.acervulinaعدد اووسيس��ت  ٣٠٠٠٠ ، E.maximaعدد
اووسيس��ت  E.necatrixو  ٣٠٠٠٠عدد  E.tenellaدر  ٢٠٠ميكروليتر)
تهيه ش��ده از بخش انگلشناسي دانشكده دامپزش��كي تهران مورد تلقيح
قرار گرفته و آلوده ش��دند .از روز هفت��م بعد از ايجاد آلودگي و به مدت ٩
روز با قرار دادن يك قطعه مقواي سفيد در داخل هر پن ،نمونههاي مدفوع
به صورت روزانه جمعآوري و تعداد اووسيست دفع شده در هر گرم مدفوع
( )OPGبا اس��تفاده از روش معم��ول کلیتون -لین مورد ش��مارش قرار
گرفت .به منظور ارزيابي شاخصهاي توليد نيز تمام جوجههاي هر تكرار و

غذاي مصرفي در هر گروه تكرار به طور هفتگي توزين (در سنين ،١٤ ،٧
 ٣٥ ،٢١و  ٤٢روزگي) و ميزان افزايش وزن ،غذاي خورده شده و ضريب
تبديل 1غذائي و تلفات در هر تكرار و گروه محاس��به ش��د و در جداول
مخصوص ثبت گرديد .جوجههاي تلف ش��ده در هر گروه به طور روزانه
توزين و كالبدگشائي شدند و نهايتاً با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
و آزمون ه��ای آنالیز واریانس یک طرف��ه ( )One way ANOVAو
تست 2توكي داده ها مورد ارزیابی قرار گرفتند .مقدار  P >0/05به عنوان
اختالف معنی دار در نظر گرفته شد.

نتايج

اثر استفاده از كوكسيديواستاتها بر ميزان دفع اووسيست

با توجه به جدول شماره  2در روز های پس از تلقيح اووسيت مشاهده
شد ميزان  OPGدر گروه كنترل مثبت بيش از گروههاي دريافتكننده
كوكسيديواس��تات بود (ب��ه ترتیب روز پس از تلقیح بی��ش از ،25 ،17
 140 ،140، 140 ،100 ،30 ،13، 40، 43و 180براب��ر) .در اي��ن بي��ن
اختالف آماري معنيداري بين گروه كنترل مثبت و ساير گروهها (كنترل
منف��ي و گروههاي دريافتكننده كوكسيديواس��تات  Salinomycinو
 )Maduramicinمشاهده شد (.)P >0/05
با وجود مش��اهده كاهش دفع اووسيت بيشتر در گروه دريافتكننده

جدول -2میزان دفع اووسیست در روزهای پس از تلقیح (Mean± SEMمیانگین  ±خطای معیار میانگین)

روز پس از تلقیح

کنترل منفی

7

0b

2025±1984/31a

8

0b

11733/33±3880/99 a

116/667±53/64 b

9

15±7/63 b

2616/668±311/35 a

22/333±5/36b

60/667±10/89 b

10

12±3/05 b

3566/667±348/01 a

30±15/27 b

89/667±5/78 b

11

2/667±1/45 b

1293/333±150/70 a

330 /8±6/00 b

100±57/73 b

12

2/303±1/45 b

1533/333±60/09 a

50±2/88 b

56/67±2/96 b

13

0b

1336/664±31/66 a

1/667±1/66 b

12/333±12/30 b

14

3/667±2/33 b

1015±53/92 a

7/332±3/71 b

5±2/88 b

15

0b

551/667±88/99 a

1/667 ±1/66 b

2/667±1/45 b

16

0b

663/333±116/95 a

3/625±2/02 b

2/667±1/45 b

کنترل مثبت

گروه دریافت کننده Maduramicin

گروه دریافت کننده Salinomycin

83/5±59/65 b

18/1662±18/78 b
457/333±95/11 b

× هر رديف که داراي حروف مشترک هستند ،فاقد اختالف معنادار هستند (.)P>0/05
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مادورامايس��ين در اکثر روزها ،از نظر آماري اختالف معنيداري بين گروه
دريافتكننده  Maduramicinو گروه دريافتكننده Salinomycin
مشاهده نشد (.)P>0/05

اثر استفاده از كوكسيديواستاتها بر ميزان غذاي مصرفي

ميزان مصرف خوراك تا قبل از آلودگي اختالف معنيداري را نش��ان
نداد (( )P<0/05جدول ش��ماره .)4پس از آلودگي مشاهده شد كه گروه
كنترل مثبت به صورت معنيداري داراي كاهش مصرف خوراك شده بود.
اختالف معناداری در کاهش میزان غذای مصرفی بین گروه کنترل مثبت
با س��ایر گروه ها مشاهده ش��د( .)P>0/05اگر چه در  28روزگی اختالف
بین گ��روه دریاف��ت کنن��ده  Salinomycinو کنترل مثب��ت معنادار
نبود( .)P<0/05با وجود کاهش مصرف غذا در گروه های دریافت کننده
کوکسیدیواستات مخصوصاً گروه دریافت کننده  Salinomycinاختالف
معنا داری بین این دو گروه یافت نش��د( .)P<0/05اين اختالف در میزان
غذای مصرفی بین گروه های دریافت کننده کوکس��یدیو استات و شاهد
منفی نیز وجود نداش��ت( .)P<0/05لیک��ن در  42روزگی اختالف بارزی
بین گروه درمانی  Salinomycinو شاهد منفی دیده شد(.)P>0/05

اثر استفاده از كوكسيديواستاتها بر ميزان تلفات

با توجه به جدول ش��ماره  3تعداد تلفات در گروههاي دريافتكننده
كوكسيديواس��تات به مراتب كمتر از كنترل مثبت بوده كه از نظر آماري
نيز معن��يدار ميباش��د( .)P>0/05در س��نين ١٤ ،٧و  ٢١روزگي هيچ
گونه اختالف معنيداري بين گروههاي آزمايش��ي مش��اهده نش��ده است
( .)P<0/05در روزهای پس از تلقيح اووسيس��ت ها يعني  35 ،28و 42
روزگ��ی اختالف معناداری بین گروه های کنت��رل مثبت و کنترل منفی
وج��ود داش��ت ( .)P>0/05این اختالف بین گروه ه��ای کنترل مثبت و
گروه دریاف��ت کننده  Salinomycinمعنادار ب��ود ( )P>0/05ولي در
مورد گروه  Maduramicinتنها در  35روزگي اختالف با گروه کنترل
مثب��ت معنادار بود( )P>0/05اختالف معناداری از نظر میزان تلفات بین
دو گروه دریافت کننده کوکسیدیو استات وجود نداشت (.)P<0/05

اثر استفاده از كوكسيديواستاتها بر وزن

در ای��ن مورد تغییرات مش��ابهی همچون میزان تغیی��رات در میزان

جدول -3ميزان تلفات ( )Mean± SEMگروه هاي مورد آزمون در روزهاي مختلف دوره پرورش
گروه

 7روزگی

 14روزگي

 21روزگي

 28روزگي

 35روزگي

 42روزگي

دریافت کننده Maduramicin

0/33±0/33

0

0

0±1 ab

1/33±33ac

0/33 ±33 ab

دریافت کننده Salinomycin

0/33±0/33

0

0

0/67±33 a

2±0a

1±0a

کنترل مثبت

0

0

0

2±0 b

6±0 b

2±0 b

کنترل منفی

0

0/33±0/33

0/33±0/33

0/33±33a

0/33±33 c

0c

× هر ستون که داراي حروف مشترک هستند ،فاقد اختالف معنادار هستند (.)P<0/05
جدول  -4ميزان غذاي مصرفي( )Mean± SEMگروه هاي مورد آزمون در روزهاي مختلف دوره پرورش (بر حسب گرم)
گروه

1تا 14روزگی

1تا  21روزگی

1تا  28روزگی

1تا  35روزگی

1تا  42روزگی

دریافت کننده Maduramicin

400±10

883/5±176

1989/5±97/6 a

3155/3±9/413 a

3831/5±571/5 ab

دریافت کننده Salinomycin

458±22/04

836/6±68/8

1798±49/2 cb

3036/93±159/9 ab

3638/1±194/4 b

شاهد مثبت

435±1/5

854/5±139/3

1762/7±9/98 c

2646/6±243 c

3751/1±395/2 c

شاهد منفی

446/8±11/8

858/4±118/8

1864/6±77/9 ab

2963/6±210 ab

3923/5±446/7 a

× هر ستون که داراي حروف مشترک هستند ،فاقد اختالف معنادار هستند (.)P<0/05
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غ��ذای مصرف��ی دیده ش��د(جدول  .)5بگونه ای که اخت�لاف معنا داری
در وزن بین گروه کنترل مثبت با س��ایر گرو ه ها دیده ش��د)P>0/05(.
اختالف وزن بین گرو های مصرف کننده کوکس��یدیو اس��تات با هم و با
شاهد منفی معنادار نبود ( )P<0/05اگر چه در  42روزگی گروه دریافت
کنن��ده  Salinomycinکاه��ش وزن قابل توجهی در مقایس��ه با گروه
شاهد نشان داد (.)P>0/05
اثر استفاده از كوكسيديواستاتها بر راندمان تبديل

همان گونه که در جدول ش��ماره  6مش��اهده می ش��ود گروه کنترل
مثبت اختالف معناداری را نسبت به سه گروه ديگر داشت( )P>0/05ولی
تا  28روزگی این اختالف با گروه مصرف کننده  Salinomycinمعنادار
نب��ود( .)P<0/05همچنی��ن اختالف معناداری بین گروه ش��اهد منفی و
گروه هاي دریافت کننده کوکسيديواس��تات وجود ندارد( )P<0/05اما از
 21روزگی به بعد اختالف بی��ن گروه دریافت کننده  Salinomycinو
کنترل منفی معنادار است ( .)P>0/05دو گروه مصرف کننده کوکسیدیو
اس��تات بعد از  21روزگی دارای اختالف معن��ادار بوده ( )P>0/05ليکن
اختالف در  35روزگی معنادار نیست (.)P<0/05

بحث

ط��ول دوره کوتاه زندگی طیور هم زمان با توس��عه صنعت و پرورش
متراكم آن ها ،ش��يوع بس��یاری از بيماري ه��ا را در مرغداريهاي مدرن
تش��ديد ميكند .انگلهاي پروتوزوآيي جنس آيمريا در دس��تگاه گوارش
تكثير مييابند و باعث آسيب بافتي و در نتيجه اختالل در هضم و جذب
مواد غذايي ميشوند و متعاقباً دهيدراسيون ،كاهش حجم خون و افزايش
حساسيت نسبت به بيماريهاي ديگر رخ ميدهد (.)21
معمولتري��ن راه انتق��ال و گس��ترش كوكس��يديا مكانيك��ي بوده و
توس��ط افرادي كه بين پنها و فارمها حركت ميكنند ،صورت ميپذيرد.
عفونتهاي كوكس��يديايي خود محدودشونده هس��تند و تا حدود زيادي
به تعداد اووسيست بلع ش��ده و وضعيت ايمني پرنده بستگي دارد (.)22
تركيبات ضد كوكسيديائي به عنوان تنها راه حل موجود در سطح وسيعي
و در هنگام بروز بيماري جهت درمان كوكسيدوز در مرغداريهاي كشور
به كار گرفته ميشود.
اثرات داروهاي استفاده شده در ميزان دفع اووسيت

طبق جدول ش��ماره 2كه ميزان اووسيس��تهاي دفع شده در چهار

جدول  -5تغييرات وزن ( )Mean± SEMگروه هاي مورد آزمون در روزهاي مختلف دوره پرورش (بر حسب گرم)
گروه

14روزگی

21روزگی

28روزگی

35روزگی

42روزگی

دریافت کننده Maduramicin

386/6±5/7

706/6±5/11

1193±67/5 a

1675±100/2 a

1975/6±36/8 ab

دریافت کننده Salinomycin

370/6±25/3

643±3/21

1125/3±94/4 a

1624±121/7 a

1834±101/6 b

کنترل مثبت

273/6±5/7

690/6±8/22

1286±9/1 b

1526±65/9 c

کنترل منفی

380±1/7

633/3±5/7

1623/3±97/1 a

2065/3±85 a

b

1005±19

1130±39/8 a

× هر ستون که داراي حروف مشترک هستند ،فاقد اختالف معنادار هستند (.)P<0/05
جدول  -6تغييرات راندمان تبديل (( FCR ((Mean± SEMگروه هاي مورد آزمون در روزهاي مختلف دوره پرورش
گروه

14روزگی

21روزگی

28روزگی

35روزگی

42روزگی

دریافت کننده Maduramicin

1/15±0/08 a

1/15±0/03 ac

1/53±0/1 d

1/71±0/1 ac

1/93±0/13 a

دریافت کننده Salinomycin

1/23±0/29 a

1/48±0/12 b

1/72±0/06 ab

1/90±0/06 dc

2/12±0/56 b

شاهد مثبت

1/3±0/25 b

1/42±0/47 b

2±1/94 b

2/35±0/120 b

2/56±0/74 c

شاهد منفی

1/13±0/01 a

1/32±0/05 c

1/5±0/06 d

1/66±0/08 a

1/78±0/08 a

× هر ستون که داراي حروف مشترک هستند ،فاقد اختالف معنادار هستند (.)P<0/05
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گروه آزمايش��ي مورد مقايسه قرار گرفت ،گروه ش��اهد منفي (غيرآلوده)
در تم��ام روزهاي نمونهگيري به جز روزهاي  12 ،١١ ،١٠ ،٩و  ١٤ميزان
اووسيست دفع ش��ده برابر صفر بوده است .اين گروه آزمايشي هيچ گونه
آلودگي با سويههاي حاد آيمريا نداشته و نيز در تماس با بستر نبوده است.
در گروه شاهد مثبت (آلوده) كه در  ٢٦روزگي مورد آلودگي با سوشهاي
حاد قرار گرفت مش��اهده ميشود كه در تمام روزهاي نمونهگيري در بين
گروههاي آزمايش��ي داراي باالترين ميزان دفع اووسيس��ت بود اين گروه
تحت درمان با هيچ گونه دارويي قرار نداش��ت و اختالف معنيداري بين
گروه كنترل مثبت و منفي مشاهده گرديد (.)P>0/05
طبق اين جدول ميزان دفع اووسيس��ت در همه گروههاي آزمايش��ي
از يك ميزان افزايش دفع در ابتدا در روزهاي  ٧و  ٨نمونهگيري و ميزان
كاهش دفع اووسيس��ت در روزه��اي  ٩و  ١٠نمونهگيري و مجددا ً كاهش
بيش��تر دفع اوسيست در روزهاي  ١١تا  ١٦نمونهگيري مشاهده ميشود.
علت اين روند مي تواند اينگونه توصيف ش��ود که از آنجا که آیمریا تنال
بیماریزا ترین کوکس��یدیا بوده و عمدتاً پرندگان جوان را درگیر می کند
( )23،19بنظر می رسد مسئول دفع اووسیست در طی روزهای اولیه پس
از تلقیح باش��د ،اگر چه  E.acervulinaهم می تواند نقش مهمی را در
این زمینه ایفا کند (.)22
اگرچ��ه  E.necatrixنی��ز می تواند عامل باش��د ولی ای��ن پاتوژن
بیش��تر پولت های تخمگذار و مادر در س��نین بین  9-14هفته را درگیر
م��ی کن��د( .)23چه��ار تا ش��ش روز پ��س از آلودگ��ی ب��ه E.tenella
اووسیس��ت ها از مدفوع دفع می شوند( )21سپس با ایجاد عفونت پرنده
ایمنی کس��ب کرده و با تجدید مداوم آلودگی باقی می ماند .ایجاد ایمنی
خ��ود را بصورت کاهش ش��دت ضایعات و کاهش دفع تعداد اووسیس��ت
ها نش��ان م��ی دهد .کاه��ش دفع اووسیس��ت ها ه��م در نتیجه کاهش
تعداد اس��پوروزوایت های اس��ت که موفق به حمله به سلول های میزبان
می ش��وند و هم در نتیجه مهار رش��د و نمو داخلی اس��پوروزوايت های
اس��ت که حمله را انجام داده اند .مکانیس��م این ایمنی بخوبی ش��ناخته
نشده اند ولیکن وجود پاسخ های با واسطه ایمنی سلولی ظاهرا قطعی بنظر
می رس��د( )38،33،30،18،16در حالی که ایمن��ی خونی در این زمینه
نقش کمی را ایفا می کند .یک هفته پس از تلقیح اووسیس��ت ها  IgAو
 IgYدر خون طیور قابل ردیابی هستند(.)38،17
در تحقيق حاض��ر تأثير ظاه��ري  Maduramicinبر كاهش دفع
اووسيس��ت بيش��تر بوده اگرچه اخت�لاف آماري معن��يداري بين اين دو
دارو مش��اهده نشده اس��ت Maduramicin .دارای قدرت درمانی باال
(ح��دود  12-14براب��ر س��ایر یونوفورها) م��ی باش��د( )1و از طرف دیگر
 Salinomycinداروی��ی اس��ت ک��ه دارای نیمه عم��ر بیولوژیک پایین
"
( 4س��اعت در جوجه) بوده و خیلی سریع از بدن دفع می گردد ( ،)36به
همین دلیل ممکن اس��ت  Salinomycinفرصت کافی جهت سرکوب
کوکس��یدیوز نداشته اس��ت .ناتوانی این دارو در کاهش معنی دار در دفع
اووسیس��ت توس��ط محققی دیگر نیز نشان داده شده است ( ) 2که علت
آن را بوجود آمدن مقاومت علیه  Salinomycinدانس��ته است .اگر چه
در یک مطالعه با بررس��ي فعاليت ضد كوكسيديائي  Salinomycinدر
جوجه گوشتي نتيجه گرفته شد كه اين دارو در مقادير كم ميتواند اثرات
رضايتبخشي بر كاهش دفع اووسيست و عالئم بيماري بگذارد (.)5

(پژوهشوسازندگی)

تأثير داروها بر ميزان تلفات جوجهها

گروه كنترل منفي (غيرآلوده) كمترين ميزان تلفات را داشت و گروه
كنترل مثبت (آلوده) داراي بيشترين درصد تلفات بود (جدول  .)3در اين
قسمت اختالف بين گروه كنترل مثبت (آلوده) گروه Maduramicin
كام ً
ال مش��هود و معنيدار بود اما اختالف بين گروه  Maduramicinو
 Salinomycinمعن��يدار نب��ود .نتایج حاصله ب��ا مطالعات Tipu Ali
و هم��کاران در س��ال  2002که به بررس��ی اث��رات  Salinomycinدر
جوجه های گوش��تی پرداخته بودند ،در تطابق اس��تSalinomycin .
در مواجه با موارد نس��بتاً ضعیف ( )mildکوکسیدیوز موثر است ولی در
مواجه با موارد متوس��ط( )moderateو ش��دید ( )severeناتوان نشان
م��ی ده��د ( Mac Dougald .)32و همكاران در س��ال  ١٩87در يك
بررسي حساسيت آيمريا جدا شده از  ٩فارم جوجههاي گوشتي در برزيل
و آرژانتين را به داروهاي مختلف ضد كوكسيديايي بررسي كردند و نتيجه
گرفتند كه كمترين ميزان تلفات در گروه  Maduramicinو نيكاربازين
وجود داشت (.)25
در مطالعات ديگري كه در سال  ٢٠٠5انجام شد وقوع كوكسيديوز و
انتش��ار گونههاي آيمريا در جوجههاي  ١-٦٠روزه تلف شده را در اتيوپي
بررس��ي كردند و گروهي كه كوكس��يديو اس��تات دريافت كردند كاهش
تلفات را نش��ان دادند هر چند که در برخی موارد به دلیل ایجاد مقاومت
س��بب رخداد سویه های پاتوژن آیمریا می شوند ( .)19برخالف نتایج ما
برخ��ی محققین بر این عقیده اند که  Salinomycinاثری بروی میزان
تلفات ندارد (.)27،15
اثر داروهاي مورد استفاده بر ميزان خوراك مصرفي

بر طبق مش��اهدات مندرج در جدول ش��ماره  4گروه كنترل منفي
(غير آلوده) در مقايس��ه با س��اير گروهها از ميزان مصرف خوراك بهتر و
بيش��تري برخوردار بوده اس��ت كه اختالف اين گروه در مقايس��ه با گروه
 Maduramicinو  Salinomycinبس��يار ان��دك ب��وده و معن��يدار
نميباش��د .در اين قسمت ميتوان به تأثير برابر دو دارو در ميزان مصرف
خوراك در مقايس��ه با گروه كنترل منفي اش��اره ( ،)P>0/05اما اختالف
معن��يداري بين دو گروه كنترل مثبت (آلوده) و كنترل منفي (غيرآلوده)
بخصوص از زمان آلودگي ( ٢٨روز به بعد) مشاهده گرديد (.)P>0/05
مطالعاتي كه در بلژيك انجام شد حساسيت گونههاي مختلف آيمرياي
پرندگان را به داروهاي يونوفور (موننسين naracin، Salinomycin ،و
 )Maduramicinمورد بررس��ي قرار دادند .در همه اين گروهها مصرف
خوراك نس��بتاً خوب گزارش ش��ده اس��ت ( .)28همچني��ن در مطالعات
ديگري مش��اهده شده اس��ت كه همه گروههاي عفوني ش��ده كه داروي
كوكسيديواس��تات در اختيار داشتند ميزان مصرف خوراك آنها نسبت به
گروههاي عفونی شده كه از دارو استفاده نشد ،بهتر بوده است (.)2
در اين قسمت ميتوان در رابطه با اين موضوع به تأثير برابر هر دو داروي
 Maduramicinو  Salinomycinدر ميزان مصرف خوراك اشاره نمود
كه البته داروي  Maduramicinبا اختالف اندك بهتر عمل كرده است.
علت این امر می تواند به دلیل اثر  Salinomycinدر کاهش جذب غذا
و کاهش فعالیت پرنده باش��د که به دنبال قطع دارو جذب غذایی افزایش
می یابد( Salinomycin .)25با دو مکانیس��م سبب کاهش مصرف غذا
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می ش��ود یک��ی به دلی��ل کاهش مطبوع ب��ودن غذا و دیگ��ری به دلیل
عدم باالنس مواد غذایی که س��بب ع��دم وزن گیری با وجود مصرف غذا
می ش��ود ( .)7اين اثر منفي  Salinomycinرا مي توان بوس��يله عدم
وج��ود اختالف معنادار آن با گروه کنترل مثبت در  28روزگي و اختالف
معنادار آن با گروه کنترل منفي در  42روزگي بارزتر نمود(جدول شماره
 .)4نکته دیگر این است که در مطالعات قبلی( )26مشخص شده است که
استفاده از  Maduramicinسبب افزایش معنی دار در میزان مصرف غذا
می گردد .اما نتایج ما نش��ان داد که اینگونه نیس��ت ،بلکه س��بب کاهش
مصرف غذا توس��ط پرنده در گ��روه دریافت کنن��ده Maduramicin
نس��بت ب��ه گ��روه کنت��رل منفی ش��د .اگر چ��ه اختالف ای��ن دو گروه
معنی دار نبود.
اثر استفاده از داروها در رابطه با وزن بدن

بر طبق مش��اهدات جدول  5گروه كنترل منفي (غيرآلوده) بيشترين
وزن را در بين گروهها داشته كه اختالف آن با گروه درمان شده با داروي
 Maduramicinبس��يار ان��دك ب��ود( . )P>0/05گ��روه كنترل مثبت
(آلوده) داراي كمترين وزن در بين گروهها بود.
عملکرد مثبت هر دو دارو در جلوگيري از کاهش وزن در اين مطالعه
روشن شد (جدول  )5چنانکه ثابت شده است كه گله هاي با جيره حاوي
كوكسيديواستات ،داراي وزن و عملكرد بهتري نسبت به گلههايي هستند
كه جيره آن بدون داروي كوكسيديواس��تات ميباش��د ( .)6اما بيان چند
نکته ضروري بنظر مي رسد.
وزن گ��روه دریاف��ت کنن��ده  Salinomycinدر قی��اس ب��ا گروه
مصرف کننده  Maduramicinو کنترل منفی کمتر بود (اما اختالف آن ها
معني دار نب��ود) و حتی در  45روزگی این اختالف با گروه کنترل منفی
معنی دار شد(.)P>0/05
(کش��اورز و  )Mac Dougald1982معتقدن��د ک��ه کاه��ش
رش��د و وزن در دوز ب��اال بخاط��ر بي اش��تهايي ناش��ي از اين داروس��ت.
اش��تها مهم ترين فاکتوري اس��ت که مص��رف غذا را کاه��ش يا افزايش
م��ي دهد ،اگ��ر چه عوام��ل کاهش دهنده اش��تها و بدنب��ال آن مصرف
غذا ناش��ناخته باق��ي مانده اس��ت( )11اما ممکن اس��ت کمپلکس هاي
يونوفوري در اين امر دخيل باش��ند ( .)2نتايج محققين ديگر نيز نش��ان
م��ي دهد ک��ه  Salinomycinس��بب کاهش وزن در طيور مي ش��ود
(.)37،29،15،10،9،4
همانط��ور که انتظ��ار می رف��ت  Maduramicinس��بب افزایش
وزن در جوجهه��ا ش��د ( )26بط��وری که حتی ت��ا  35روزگی وزن گروه
مصرف کننده  Maduramicinبیش از گروه کنترل منفی بود .همچنين
ط��ي مطالعاتي كه در بلژيك انجام ش��د حساس��يت گونهه��اي مختلف
آيمرياي پرندگان را به داروهاي يونوفور (Monencin،Salinomycin
 Naracinو  )Maduramicinم��ورد بررس��ي قرار دادند .در بين اينها
 Monencinكمتري��ن و  Maduramicinبيش��ترين افزايش وزن را
داشتند (.)28
طبق تحقيقات به عمل آمده و مش��اهده جدول  4نشان داده ميشود
كه داروي  Maduramicinنس��بت به داروي  Salinomycinداراي
عملكرد بهتر و مؤثرتر در وزن جوجهها ميباشد.
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در اي��ن بخ��ش نيز گ��روه كنترل منف��ي داراي بهتري��ن و كمترين
ضري��ب تبديل غذايي بود و پس از آن گ��روه  Maduramicinبهترين
ضري��ب تبديل غذايي را داش��ت كه اختالف بين اي��ن دو گروه معنيدار
نب��ود ( .)P>0/05باالترين و بدترين ضريب تبديل غذايي مربوط به گروه
كنترل مثبت (آلوده) بود كه اختالف خصوصاً در س��ن  ٤٢روزگي با تمام
گروهها كام ً
ال معنيدار بود .نکته قابل توجه این است که Salinomycin
س��بب افزایش ضریب تبدیل غذایی ش��ده اس��ت بطوري ک��ه بعد از 21
روزگ��ي س��بب افزايش معناداري نس��بت به گروه کنت��رل منفي و گروه
 Maduramicinش��د (ج��دول  .)6در حال��ی که تحقیقی در گذش��ته
( )25نش��ان داد که ای��ن دارو اث��ری روی ضریب تبدی��ل غذایی ندارد.
نتايج حاصله از تحقيق ما بوس��يله بررس��ي ه��اي (، Ali tipu )2002
( Ebrahimzade )2005و ( Rizvi )1999تاييد ش��ده اس��ت .به نظر
مي رسد که تمامي گونه هاي جدا شده آيمريا سبب کاهش وزن و افزايش FCR
مي ش��وند ( .)20تخريب س��طح روده به وس��يله انگل و تالش آن براي
بدس��ت آوردن ميکرونوترينت ها س��بب عدم باالنس متابوليک شده و از
اينرو استفاده نوترينت ها را متاثر مي سازد (.)2
 Maduramicinآنچنانکه انتظار مي رفت سبب بهبود ضريب تبديل
غذايي ش��د( Mc Dougald .)26و همكاران در سال  ١٩٨٧به بررسي
قدرت اثر  Maduramicinعليه كوكس��يدياهاي مقاوم به يونوفور جدا
ش��ده در فيلد در جوجههاي گوشتي پرداختند .در اين تحقيق بيشترين
راندمان غذايي مربوط به  Maduramicinبود كه با ميزان ٥-٧ ppm
بهترين نتيجه را داشت.
با توجه به نتايج حاصله در اين تحقيق ميتوان به تأثير بهتر و عملکرد
باالي داروي  Maduramicinنسبت به  Salinomycinاشاره نمود.
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