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مقايسه اثرات داروهای ضد کوکسيديايی 
مادورامايسين و سالينومايسين برفراوانی اووسيست ها 

دفع شده و بازدهی توليد در جوجه های گوشتی 

چکيد ه
 براي مقايس�ه تاثير داروهاي کوکسيديواس�تات سالينومايس�ين و مادورامايسين بر ميزان دفع اووسيس�ت وعملکرد توليد 
جوجه هاي گوش�تي  180 قطعه جوجه گوش�تي يک روزه از سويه Ross 308 انتخاب و به 4 گروه تقسيم شدند. به طوري که 
ه�ر گروه مش�تمل بر 3 زير گروه تکرار 15 قطع�ه اي بود.گروه های درماني 1و2 به ترتيب به عن�وان گروه هاي دريافت کننده 
Maduramicin و Salynomycin و گ�روه هاي3و4 بترتيب به عنوان کنترل مثبت و منفي در نظر گرفته ش�د. گروه تحت 
درم�ان ي�ک و دو از روز اول ت�ا س�ه روز قبل از خاتمه آزمايش )س�ن 43 روزگي) ب�ه ترتي�ب از داروي Maduramicin و 
Salinomycin هم�راه ب�ا غذا دريافت مي کردند. جوجه هاي تمام گروه ها به غير از گروه کنترل منفي )گروه 4) از راه دهان و 
با مقدار 0/5 ميلي ليتر از سوسپانس�يون حاوي مخلوطي از اووس�يت هاي چهارگانه آيمريائي شايع در ايران شامل اووسيست 
Eimeria acervulina، E.maxima، E.necatrix و E.tenella مورد تلقيح قرار گرفتند. تعداد اووسيس�ت دفع ش�ده در 
هر گرم مدفوع  از 7 تا 16روز پس از تلقيح مورد شمارش قرار گرفت. به منظور ارزيابي شاخص هاي توليد نيز تمام جوجه هاي 
ه�ر تکرار و غ�ذاي مصرفي در هر گروه تکرار به طور هفتگي توزين ش�د و ميزان افزايش وزن، غذاي خورده ش�ده و ضريب 
تبديل غذائي)FCR) و تلفات در هر تکرار و گروه محاس�به ش�د و در جداول مخصوص ثبت گرديد. نتايج حاصله نش�ان داد 
که مصرف داروي کوکسيديواس�تات بطور قابل مالحضه اي باعث کاهش دفع اووسيس�ت )مخصوصًا Maduramicin) در هر 
گرم مدفوع)O.P.G) گرديده اس�ت )P>0/05). اثر Maduramicin بر افزايش  وزن و افزايش ميزان خوراك مصرفي نسبت 
به Salinomycin مش�هود بود و در برخي هفته ها معني دار ش�د. )P>0/05) اختالف ميان دو دارو در کاهش ميزان تلفات 
 Maduramicin کمترين ميزان ضريب تبديل غذايی ابتدا در گروه کنترل منفی و سپس در گروه .(P>0/05( معني دار نبود
مش�اهده ش�د. برطبق نتايج اين تحقيق مي توان پي برد که داروهاي Maduramicin اثر بهتری در کاهش دفع اووسيسيت 

و بهبود ساير پارامترهاي رشد نسبت به Salinomycin داشته است.

کلمات کليد ي: Maduramicin، Salinomycin، جوجه گوشتی، اووسيست آيمريا
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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.
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مقد مه 
 كوكسيديوز پرندگان يک عفونت روده ای است كه توسط گونه های 
مختلف تک ياخته آيمريا در طيور اهلی و بسياری از پرندگان ديگر ايجاد 
می ش��ود و غالبا با اسهال و تورم روده های مشخص  می گردد)38،21(. 
متاس��فانه هيچ ايمنی متقاطعی بي��ن گونه های آيمريا در پرندگان وجود 
ندارد و تظاهرات بعدی ممكن است ناشی از گونه های متفاوت باشد)21(. 
اين بيماری می تواند خس��ارات عمده اقتصادی در مرغداری های صنعنی 
را موجب ش��ود. زيان ناشی از تلفات، كاهش ميزان توليد، اشكاالت ايجاد 
شده در ميزان ضريب تبديل غذايی و رشد و عملكرد گله در اشكال بالينی 
و تح��ت بالينی كوكس��يديوز از جمله اين موارد به ش��مار می رود)38(. 
ب��رای جلوگيری از اين عفونت در جوجه های گوش��تی از داروهای آنتی 

كوكسيديال به طور وسيعی استفاده می شوند)7(. 
دس��ته داروئی پلی ات��ر يونوفورها بطور وس��يع ب��ر روری گونه های 
كوكسيديا موثر می باشد و بيش از صد نوع از اين دارو ها وجود دارد وليكن 
 Maduramicin و Monensin، Salinomycin، Naracin تنها از
به صورت تجاری استفاده می شود)24(. يونوفورها عالوه بر خاصيت اصلی 
 ،E.coli خود ت��ا حدودی خاصيت ض��د باكتريايی به خص��وص در برابر

الكتوباسيل ها و استرپتوكوكوس ها دارند )35،8(. 
Maduramicin و Salinomycin آنت��ی بيوتي��ک های يونوفوره 

وس��يع الطيف می باشند. اين آنتی بيوتيک ها توانايی تشكيل مجموعه های 
قاب��ل حل در ليپيدها را با يون های مثبت قطبی مثل س��ديم، پتاس��يم، 
كلسيم و منيزيوم داشته و بدين ترتيب اين يون های مثبت را از غشاهای 
بيولوژيک مانند غشای انگل آيمريا عبور می دهند. در مراحل خارج سلولی 
برروی غش��ا س��لولی حباب های ايجاد می گردد كه نشان دهنده تغييرات 
در اس��تحكام و قوام ديواره و همچنين اس��موالريته درون س��لولی است. 
اي��ن داروها انتقال ي��ون مثبت را افزايش داده و با تحريک پمپ س��ديم 
–پتاس��يمی درون س��لولی، مصرف بيش از اندازه انرژي را باعث می شوند 
كه باعث افزايش قابل توجه عمل گليگوليز در انگل ش��ده و در نهايت به 

مرگ آن منجر می شود )1(. 
معايب و محاسن متفاوتی برای اين دو دارو گزارش شده است چنانكه 
مش��خص ش��ده اس��ت كه Salinomycin اگر چه به صورت گس��ترده 
اس��تفاده می شود)31،12( ولی باعث دپرس شدن و كاهش جذب غذا در 
طيور )25( و در پاره اي از اوقات س��بب مس��مويت در پرندگاني همچون  
بوقلمون )33،4( مي ش��ود. همچنين مش��خص شده اس��ت كه اين دارو 
 دارای نيمه عمر بيولوژيک پايين بوده )36( و قادر است كه بر عليه برخی 
 باكت��ری ه��ای گرم مثب��ت و منفی حت��ی مايكوباكتريوم ه��ا و قارچ ها 
رشته های مانند .Piromonas spp و .Neocullimustixs spp موثر 
 Maduramicin است )14(. از طرف ديگر ذكر شده است كه استفاده از
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همراه با جيره غذايی س��بب افزايش وزن بدن، افزايش ميزان مصرف غذا 
و بهب��ود ضريب تبديل غذايی می ش��ود )Maduramicin .)26 دارای 
ق��درت درمانی باال )حدود 14-12 برابر س��اير يونوفوره��ا( بوده و موارد 
زيادی از مقاومت دارويی از آن گزارش نشده است )1(. با توجه به اين كه 
حساسيت گونه های مختلف آيمريا نسيت به دارو های ضد كوكسيديايی 
كاه��ش پيدا كرده اس��ت، هدف مطالعه حاضر بررس��ی كارايی دارو های 
Salinomycin و Maduramicin بر اس��اس ميزان رشد، ميزان دفع 
اووسيس��ت ها و راندمان غذائی )FCR( و مي��زان تلفات در جوجه های 

گوشتی كه بصورت تجربی آلوده شده اند، می باشد. 
 

مواد و روش کار 
در اين بررس��ي 180 قطعه جوجه گوش��تي يک روزه از س��ويه 308 
Ross ب��ه 4 گ��روه 45 قطعه اي تقس��يم ش��دند به طوري ك��ه هر گروه 
مش��تمل بر 3 زير گ��روه )تكرار( 15 قطعه اي ب��وده و جوجه هاي هر زير 
گروه در يک پن مجزا به مس��احت 1/5 متر مربع بر روي بس��تري از رول 

كاغذ و در شرايط كاماًل مشابه نگهداري شدند. هر پن دارای يک آبخوری 
و ي��ک دانخوری بود. دمای روز اول 32-31 س��انتی گراد و هر روز س��ه 
درجه كاهش يافته تا به 24 درجه برس��د و س��پس ثابت می شد. مشعل 
 حرارتی گاز س��وز و يک ترمواستات در وس��ط سالن و هم ارتفاع با پشت 
جوجه ها برای كنترل دمای س��الن نصب ش��ده بود. رطوبت بين 65-75 
درصد تنظيم و با آب پاش��ی دائم و كامل نيمه خالی س��الن عملی ش��د. 
نور در روز اول 24 س��اعت كامل و از روز س��وم  نيم ساعت در شبانه روز 
خاموشی  و از 20 روزگی تا پايان دوره پرورش يک ساعت خاموشی و 23 
ساعت روشنايی بود. جهت تهويه و هوادهی از دو فن 40*40 سانتی متر 
مربع استفاده شد. عالوه بر اين سه پنجره در ابتدای سالن كه رو به باال باز 
می شدند و كامال مقابل فن ها قرار داشتند، تهويه بهتر  را تسهيل نمودند. 
براي تغذيه جوجه ها 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 1-21 
و 43-22 روزگي استفاده ش��د )NRC 1994( )جدول 1(. جوجه ها در 
تمام طول آزمايش به طور آزاد به آب و غذا دسترس��ي داشتند. گروه يک 

جدول 1- برنامه تغذيه جوجه ها )ميزان ماده غذايي مورد نياز در 1000 کيلوگرم)

43 -22 روزگي)رشد) )کيلوگرم)21-1 روزگي)استارتر) )کيلوگرم)ماده غذايي

575595ذرت

380360سويا

1212پودر كربنات كلسيم

1818دی كلسيم فسفات

5=2/5+52/5=2/5+2/5مكمل

 A 11ويتامين

B 11ويتامين

 D311ويتامين

E 11ويتامين

 K5/5/ويتامين

1/61/8متيونين

7/8/ليزين

2/92/8نمک
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به عنوان گروه ش��اهد منفي در نظر گرفته ش��د و جوجه هاي 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 
 Maduramicin روز قبل از خاتمه آزمايش )س��ن 43 روزگي( از داروي
ي��ک درصد به ميزان 500 گ��رم در تن همراه با غذا دريافت مي كرد. گروه 
تح��ت درمان 4 ط��ي همين مدت به مي��زان 500 گرم در ت��ن از داروي 
Salinomycin 12 درصد دريافت مي كرد. در سن 26 روزگي جوجه هاي 
تمام گروه ها به غير از گروه ش��اهد منفي )گروه 1( از راه دهان و با مقدار 
0/5 ميلي ليتر از سوسپانس��يون حاوي مخلوطي از اووسيت هاي چهارگانه 
آيمريائ��ي ش��ايع در ايران به ترتيب ش��امل: )100000 عدد اووسيس��ت 
E.acervulina،  40000 عدد اووسيس��ت E.maxima ، 30000 عدد 
اووسيس��ت E.necatrix و 30000 عدد E.tenella در 200 ميكروليتر( 
تهيه ش��ده از بخش انگل شناسي دانشكده دامپزش��كي تهران مورد تلقيح 
قرار گرفته و آلوده ش��دند. از روز هفت��م بعد از ايجاد آلودگي و به مدت 9 
روز با قرار دادن يک قطعه مقواي سفيد در داخل هر پن، نمونه هاي مدفوع 
به صورت روزانه جمع آوري و تعداد اووسيست دفع شده در هر گرم مدفوع 
)OPG( با اس��تفاده از روش معم��ول كليتون- لين مورد ش��مارش قرار 
گرفت. به منظور ارزيابي شاخص هاي توليد نيز تمام جوجه هاي هر تكرار و 

غذاي مصرفي در هر گروه تكرار به طور هفتگي توزين )در سنين 7، 14، 
21، 35 و 42 روزگي( و ميزان افزايش وزن، غذاي خورده شده و ضريب 
تبديل1 غذائي و تلفات در هر تكرار و گروه محاس��به ش��د و در جداول 
مخصوص ثبت گرديد. جوجه هاي تلف ش��ده در هر گروه به طور روزانه 
 SPSS توزين و كالبدگشائي شدند و نهايتاً با استفاده از نرم افزار آماری
و آزمون ه��ای آناليز واريانس يک طرف��ه )One way ANOVA( و 
تست2 توكي داده ها مورد ارزيابی قرار گرفتند. مقدار P >0/05 به عنوان 

اختالف معنی دار در نظر گرفته شد. 

نتايج 
اثر استفاده از کوکسيديواستات ها بر ميزان دفع اووسيست 

با توجه به جدول شماره 2 در روز های پس از تلقيح اووسيت مشاهده 
شد ميزان OPG در گروه كنترل مثبت بيش از گروه هاي دريافت كننده 
كوكسيديواس��تات بود )ب��ه ترتيب روز پس از تلقيح بي��ش از 17، 25، 
43 ،40 ،13، 30، 100، 140 ،140، 140 و180 براب��ر(. در اي��ن بي��ن 
اختالف آماري معني داري بين گروه كنترل مثبت و ساير گروه ها )كنترل 
منف��ي و گروه هاي دريافت كننده كوكسيديواس��تات Salinomycin و 

 .)P >0/05( مشاهده شد )Maduramicin
با وجود مش��اهده كاهش دفع اووسيت بيشتر در گروه دريافت كننده 

جدول2- ميزان دفع اووسيست در روزهای پس از تلقيح )Mean± SEMميانگين ±  خطای  معيار ميانگين)

.(P>0/05( هر رديف که داراي حروف مشترك هستند، فاقد اختالف معنادار هستند ×

گروه دريافت کننده  Salinomycinگروه دريافت کننده Maduramicin            کنترل مثبتکنترل منفیروز پس از تلقيح

70b 2025±1984/31a83/5±59/65 b18/1662±18/78 b

80b11733/33±3880/99 a 116/667±53/64 b457/333±95/11 b

915±7/63 b2616/668±311/35 a22/333±5/36b60/667±10/89 b

1012±3/05 b3566/667±348/01 a30±15/27 b89/667±5/78 b

112/667±1/45 b1293/333±150/70 a330 /8±6/00 b100±57/73 b

122/303±1/45 b1533/333±60/09 a50±2/88 b56/67±2/96 b

130b1336/664±31/66 a1/667±1/66 b12/333±12/30 b

143/667±2/33 b1015±53/92 a7/332±3/71 b5±2/88 b

150b551/667±88/99 a1/667 ±1/66 b2/667±1/45 b

160b663/333±116/95 a3/625±2/02 b2/667±1/45 b
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مادورامايس��ين در اكثر روزها، از نظر آماري اختالف معني داري بين گروه 
 Salinomycin و گروه دريافت كننده Maduramicin دريافت كننده

 .)P>0/05( مشاهده نشد

اثر استفاده از کوکسيديواستات ها بر ميزان تلفات
با توجه به جدول ش��ماره 3 تعداد تلفات در گروه هاي دريافت كننده 
كوكسيديواس��تات به مراتب كمتر از كنترل مثبت بوده كه از نظر آماري 
نيز معن��ي دار مي باش��د)P>0/05(. در س��نين 7، 14و 21 روزگي هيچ 
گونه اختالف معني داري بين گروه هاي آزمايش��ي مش��اهده نش��ده است 
)P>0/05(. در روزهای پس از تلقيح اووسيس��ت ها يعني 28، 35 و 42 
روزگ��ی اختالف معناداری بين گروه های كنت��رل مثبت و كنترل منفی 
وج��ود داش��ت )P>0/05(. اين اختالف بين گروه ه��ای كنترل مثبت و 
گروه درياف��ت كننده Salinomycin معنادار ب��ود )P>0/05( ولي در 
مورد گروه Maduramicin تنها در 35 روزگي اختالف با گروه كنترل 
مثب��ت معنادار بود)P>0/05( اختالف معناداری از نظر ميزان تلفات بين 

 .)P>0/05( دو گروه دريافت كننده كوكسيديو استات وجود نداشت

اثر استفاده از کوکسيديواستات ها بر ميزان غذاي مصرفي
ميزان مصرف خوراك تا قبل از آلودگي اختالف معني داري را نش��ان 
نداد )P>0/05( )جدول ش��ماره4(. پس از آلودگي مشاهده شد كه گروه 
كنترل مثبت به صورت معني داري داراي كاهش مصرف خوراك شده بود. 
اختالف معناداری در كاهش ميزان غذای مصرفی بين گروه كنترل مثبت 
با س��اير گروه ها مشاهده ش��د)P>0/05(. اگر چه در 28 روزگی اختالف 
بين گ��روه درياف��ت كنن��ده Salinomycin و كنترل مثب��ت معنادار 
نبود)P>0/05(. با وجود كاهش مصرف غذا در گروه های دريافت كننده 
كوكسيديواستات مخصوصاً گروه دريافت كننده Salinomycin اختالف 
معنا داری بين اين دو گروه يافت نش��د)P>0/05(. اين اختالف در ميزان 
غذای مصرفی بين گروه های دريافت كننده كوكس��يديو استات و شاهد 
منفی نيز وجود نداش��ت)P>0/05(. ليك��ن در 42 روزگی اختالف بارزی 
  .)P>0/05(و شاهد منفی ديده شد Salinomycin بين گروه درمانی

اثر استفاده از کوکسيديواستات ها بر وزن 
در اي��ن مورد تغييرات مش��ابهی همچون ميزان تغيي��رات در ميزان 

جدول3- ميزان تلفات )Mean± SEM) گروه هاي مورد آزمون در روزهاي مختلف دوره پرورش

جدول 4- ميزان غذاي مصرفي)Mean± SEM) گروه هاي مورد آزمون در روزهاي مختلف دوره پرورش )بر حسب گرم)

.(P>0/05( هر ستون که داراي حروف مشترك هستند، فاقد اختالف معنادار هستند ×

.(P>0/05( هر ستون که داراي حروف مشترك هستند، فاقد اختالف معنادار هستند ×

42 روزگي35 روزگي  28 روزگي21 روزگي14 روزگي7 روزگیگروه

Maduramicin 1±0/33000±0/33دريافت كننده ab1/33±33ac0/33 ±33 ab

Salinomycin 33±0/67 0/3300±0/33دريافت كننده a2±0a1±0a

b6±0 b2±0 b 0±0002كنترل مثبت

33a0/33±33 c0 c±0/330/33±0/330/33±00/33كنترل منفی

1تا 42 روزگی1تا 35 روزگی1تا 28 روزگی1تا 21 روزگی1تا 14روزگی گروه

Maduramicin 97/6±1761989/5±10883/5±400دريافت كننده a3155/3±9/413 a3831/5±571/5 ab

Salinomycin 49/2±68/81798±22/04836/6±458دريافت كننده cb3036/93±159/9 ab3638/1±194/4 b

c2646/6±243 c3751/1±395/2 c 9/98±139/31762/7±1/5854/5±435شاهد مثبت

ab2963/6±210 ab3923/5±446/7 a 77/9±118/81864/6±11/8858/4±446/8شاهد منفی

مقايسه اثرات داروهای ...



شماره 85، نشريه دامپزشکي، زمستان 1388

  )پژوهش وسازند گی(59

غ��ذای مصرف��ی ديده ش��د)جدول 5(. بگونه ای كه اخت��الف معنا داری 
 )P>0/05(.در وزن بين گروه كنترل مثبت با س��اير گرو ه ها ديده ش��د
اختالف وزن بين گرو های مصرف كننده كوكس��يديو اس��تات با هم و با 
شاهد منفی معنادار نبود )P>0/05( اگر چه در 42 روزگی گروه دريافت 
كنن��ده Salinomycin كاه��ش وزن قابل توجهی در مقايس��ه با گروه 

.)P>0/05( شاهد نشان داد

اثر استفاده از کوکسيديواستات ها بر راندمان تبديل 
همان گونه كه در جدول ش��ماره 6 مش��اهده می ش��ود گروه كنترل 
مثبت اختالف معناداری را نسبت به سه گروه ديگر داشت)P>0/05( ولی 
تا 28 روزگی اين اختالف با گروه مصرف كننده Salinomycin معنادار 
نب��ود)P>0/05(. همچني��ن اختالف معناداری بين گروه ش��اهد منفی و 
گروه هاي دريافت كننده كوكسيديواس��تات وجود ندارد)P>0/05( اما از 
21 روزگی به بعد اختالف بي��ن گروه دريافت كننده Salinomycin و 
كنترل منفی معنادار است )P>0/05(. دو گروه مصرف كننده كوكسيديو 
اس��تات بعد از 21 روزگی دارای اختالف معن��ادار بوده )P>0/05( ليكن 

 .)P>0/05( اختالف در 35 روزگی معنادار نيست

بحث
ط��ول دوره كوتاه زندگی طيور هم زمان با توس��عه صنعت و پرورش 
متراكم آن ها، ش��يوع بس��ياری از بيماري ه��ا را در مرغد اري هاي مدرن 
تش��ديد مي كند. انگل هاي پروتوزوآيي جنس آيمريا در دس��تگاه گوارش 
تكثير مي يابند و باعث آسيب بافتي و در نتيجه اختالل در هضم و جذب 
مواد غذايي مي شوند و متعاقباً دهيدراسيون، كاهش حجم خون و افزايش 

حساسيت نسبت به بيماري هاي ديگر رخ مي دهد )21(. 
معمول تري��ن راه انتق��ال و گس��ترش كوكس��يديا مكانيك��ي بوده و 
توس��ط افرادي كه بين پن ها و فارم ها حركت مي كنند، صورت مي پذيرد. 
عفونت هاي 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 مرغداري هاي كشور 

به كار گرفته مي شود. 

اثرات داروهاي استفاده شده در ميزان دفع اووسيت 
طبق جدول ش��ماره 2 كه ميزان اووسيس��ت هاي دفع شده در چهار 

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

جدول 6- تغييرات راندمان تبديل ))FCR ((Mean± SEM گروه هاي مورد آزمون در روزهاي مختلف دوره پرورش

.(P>0/05( هر ستون که داراي حروف مشترك هستند، فاقد اختالف معنادار هستند ×

.(P>0/05( هر ستون که داراي حروف مشترك هستند،  فاقد اختالف معنادار هستند ×

42روزگی35روزگی28روزگی21روزگی14روزگیگروه

Maduramicin 67/5±5/111193±5/7706/6±386/6دريافت كننده a1675±100/2 a1975/6±36/8 ab

Salinomycin 94/4±3/211125/3±25/3643±370/6دريافت كننده a1624±121/7 a1834±101/6 b

b1286±9/1 b1526±65/9 c  19±8/221005±5/7690/6±273/6كنترل مثبت

a1623/3±97/1 a2065/3±85 a 39/8±5/71130±1/7633/3±380كنترل منفی

42روزگی35روزگی28روزگی21روزگی14روزگیگروه

Maduramicin 0/08±1/15دريافت كننده a1/15±0/03 ac1/53±0/1 d1/71±0/1 ac1/93±0/13 a

Salinomycin 0/29±1/23دريافت كننده a1/48±0/12 b1/72±0/06 ab1/90±0/06 dc2/12±0/56 b

b1/42±0/47 b2±1/94 b2/35±0/120 b2/56±0/74 c 0/25±1/3شاهد مثبت

a1/32±0/05 c1/5±0/06 d1/66±0/08 a1/78±0/08 a 0/01±1/13شاهد منفی



60   )پژوهش وسازند گی(

گروه آزمايش��ي مورد مقايسه قرار گرفت، گروه ش��اهد منفي )غيرآلوده( 
در تم��ام روزهاي نمونه گيري به جز روزهاي 9، 10، 11، 12 و 14 ميزان 
اووسيست دفع ش��ده برابر صفر بوده است. اين گروه آزمايشي هيچ گونه 
آلودگي با سويه هاي حاد آيمريا نداشته و نيز در تماس با بستر نبوده است. 
در گروه شاهد مثبت )آلوده( كه در 26 روزگي مورد آلودگي با سوش هاي 
حاد قرار گرفت مش��اهده مي شود كه در تمام روزهاي نمونه  گيري در بين 
گروه هاي آزمايش��ي داراي باالترين ميزان دفع اووسيس��ت بود اين گروه 
تحت درمان با هيچ گونه دارويي قرار نداش��ت و اختالف معني داري بين 

.)P>0/05( گروه كنترل مثبت و منفي مشاهده گرديد
طبق اين جدول ميزان دفع اووسيس��ت در همه گروه هاي آزمايش��ي 
از يک ميزان افزايش دفع در ابتدا در روزهاي 7 و 8 نمونه گيري و ميزان 
كاهش دفع اووسيس��ت در روزه��اي 9 و 10 نمونه گيري و مجدداً كاهش 
بيش��تر دفع اوسيست در روزهاي 11 تا 16 نمونه گيري مشاهده مي شود. 
علت اين روند مي تواند اينگونه توصيف ش��ود  كه از آنجا كه آيمريا تنال 
بيماريزا ترين كوكس��يديا بوده و عمدتاً پرندگان جوان را درگير می كند 
)23،19( بنظر می رسد مسئول دفع اووسيست در طی روزهای اوليه پس 
از تلقيح باش��د، اگر چه E.acervulina هم می تواند نقش مهمی را در 

اين زمينه ايفا كند )22(. 
اگرچ��ه E.necatrix ني��ز می تواند عامل باش��د ولی اي��ن پاتوژن 
 بيش��تر پولت های تخمگذار و مادر در س��نين بين 14-9 هفته را درگير 
 E.tenella م��ی كن��د)23(. چه��ار تا ش��ش روز پ��س از آلودگ��ی ب��ه 
اووسيس��ت ها از مدفوع دفع می شوند)21( سپس با ايجاد عفونت پرنده 
ايمنی كس��ب كرده و با تجديد مداوم آلودگی باقی می ماند. ايجاد ايمنی 
خ��ود را بصورت كاهش ش��دت ضايعات و كاهش دفع تعداد اووسيس��ت 
ها نش��ان م��ی دهد. كاه��ش دفع اووسيس��ت ها ه��م در نتيجه كاهش 
تعداد اس��پوروزوايت های اس��ت كه موفق به حمله به سلول های ميزبان 
می ش��وند و هم در نتيجه مهار رش��د و نمو داخلی اس��پوروزوايت های 
 اس��ت كه حمله را انجام داده اند. مكانيس��م اين ايمنی بخوبی ش��ناخته 
 نشده اند وليكن وجود پاسخ های با واسطه ايمنی سلولی ظاهرا قطعی بنظر 
می رس��د)38،33،30،18،16( در حالی كه ايمن��ی خونی در اين زمينه 
نقش كمی را ايفا می كند. يک هفته پس از تلقيح اووسيس��ت ها IgA و 

IgY در خون طيور قابل رديابی هستند)38،17(.    
در تحقيق حاض��ر تأثير ظاه��ري Maduramicin بر كاهش دفع 
اووسيس��ت بيش��تر بوده اگرچه اخت��الف آماري معن��ي داري بين اين دو 
 دارو مش��اهده نشده اس��ت. Maduramicin دارای قدرت درمانی باال 
)ح��دود 14-12 براب��ر س��اير يونوفورها( م��ی باش��د)1( و از طرف ديگر 
"Salinomycin داروي��ی اس��ت ك��ه دارای نيمه عم��ر بيولوژيک پايين 
)4 س��اعت در جوجه( بوده و خيلی سريع از بدن دفع می گردد )36(، به 
همين دليل ممكن اس��ت Salinomycin فرصت كافی جهت سركوب 
كوكس��يديوز نداشته اس��ت. ناتوانی اين دارو در كاهش معنی دار در دفع 
اووسيس��ت توس��ط  محققی ديگر نيز نشان داده شده است )2 ( كه علت 
آن را بوجود آمدن مقاومت عليه Salinomycin دانس��ته است. اگر چه 
در يک مطالعه با بررس��ي فعاليت ضد كوكسيديائي Salinomycin در 
جوجه گوشتي نتيجه گرفته شد كه اين دارو در مقادير كم مي تواند اثرات 

رضايت بخشي بر كاهش دفع اووسيست و عالئم بيماري بگذارد )5(.

تأثير داروها بر ميزان تلفات جوجه ها 
گروه كنترل منفي )غيرآلوده( كمترين ميزان تلفات را داشت و گروه 
كنترل مثبت )آلوده( داراي بيشترين درصد تلفات بود )جدول 3(. در اين 
 Maduramicin قسمت اختالف بين گروه كنترل مثبت )آلوده( گروه
كاماًل مش��هود و معني دار بود اما اختالف بين گروه Maduramicin و 
Tipu Ali معن��ي دار نب��ود. نتايج حاصله ب��ا مطالعات Salinomycin

 و هم��كاران در س��ال 2002 كه به بررس��ی اث��رات Salinomycin در 
 Salinomycin .جوجه های گوش��تی پرداخته بودند، در تطابق اس��ت
در مواجه با موارد نس��بتاً ضعيف )mild( كوكسيديوز موثر است ولی در 
 مواجه با موارد متوس��ط)moderate( و ش��ديد )severe( ناتوان نشان 
م��ی ده��د )Mac Dougald .)32 و همكاران در س��ال 1987 در يک 
بررسي حساسيت آيمريا جدا شده از 9 فارم جوجه هاي گوشتي در برزيل 
و آرژانتين را به داروهاي مختلف ضد كوكسيديايي بررسي كردند و نتيجه 
گرفتند كه كمترين ميزان تلفات در گروه Maduramicin و نيكاربازين 

وجود داشت )25(. 
در مطالعات ديگري كه در سال 2005 انجام شد وقوع كوكسيديوز و 
انتش��ار گونه هاي آيمريا در جوجه هاي 60-1 روزه 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 كه در برخی موارد به دليل ايجاد مقاومت 
س��بب رخداد سويه های پاتوژن آيمريا می شوند )19(. برخالف نتايج ما 
برخ��ی محققين بر اين عقيده اند كه Salinomycin اثری بروی ميزان 

تلفات ندارد )27،15(.

اثر داروهاي مورد استفاده بر ميزان خوراك مصرفي 
 بر طبق مش��اهدات مندرج در جدول ش��ماره 4 گروه كنترل منفي 
)غير آلوده( در مقايس��ه با س��اير گروه ها از ميزان مصرف خوراك بهتر و 
بيش��تري برخوردار بوده اس��ت كه اختالف اين گروه در مقايس��ه با گروه 
Maduramicin و Salinomycin بس��يار ان��دك ب��وده و معن��ي دار 
نمي باش��د. در اين قسمت مي توان به تأثير برابر دو دارو در ميزان مصرف 
خوراك در مقايس��ه با گروه كنترل منفي اش��اره )P>0/05(، اما اختالف 
معن��ي داري بين دو گروه كنترل مثبت )آلوده( و كنترل منفي )غيرآلوده( 

.)P>0/05( مشاهده گرديد )بخصوص از زمان آلودگي )28 روز به بعد
مطالعاتي كه در بلژيک انجام شد حساسيت گونه هاي مختلف آيمرياي 
پرندگان را به داروهاي يونوفور )موننسين، naracin، Salinomycin و 
Maduramicin( مورد بررس��ي قرار دادند. در همه اين گروه ها مصرف 
خوراك نس��بتاً  خوب گزارش ش��ده اس��ت )28(. همچني��ن در مطالعات 
ديگري مش��اهده شده اس��ت كه همه گروه هاي عفوني ش��ده كه داروي 
كوكسيديواس��تات در اختيار داشتند ميزان مصرف خوراك آنها نسبت به 

گروه هاي عفونی شده كه از دارو استفاده نشد، بهتر بوده است )2(.
در اين قسمت مي توان در رابطه با اين موضوع به تأثير برابر هر دو داروي 
Maduramicin و Salinomycin در ميزان مصرف خوراك اشاره نمود 
كه البته داروي Maduramicin با اختالف اندك بهتر عمل كرده است. 
علت اين امر می تواند به دليل اثر Salinomycin در كاهش جذب غذا 
 و كاهش فعاليت پرنده باش��د كه به دنبال قطع دارو جذب غذايی افزايش 
 می يابد)Salinomycin .)25 با دو مكانيس��م سبب كاهش مصرف غذا 
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می ش��ود يك��ی به دلي��ل كاهش مطبوع ب��ودن غذا و ديگ��ری به دليل 
 عدم باالنس مواد غذايی كه س��بب ع��دم وزن گيری با وجود مصرف غذا 
می ش��ود )7(. اين اثر منفي Salinomycin را مي توان بوس��يله عدم 
وج��ود اختالف معنادار آن با گروه كنترل مثبت در 28 روزگي و اختالف 
معنادار آن با گروه كنترل منفي در 42 روزگي بارزتر نمود)جدول شماره 
4(. نكته ديگر اين است كه در مطالعات قبلی)26( مشخص شده است كه 
 استفاده از Maduramicin سبب افزايش معنی دار در ميزان مصرف غذا 
می گردد. اما نتايج ما نش��ان داد كه اينگونه نيس��ت، بلكه س��بب كاهش 
 Maduramicin مصرف غذا توس��ط پرنده در گ��روه دريافت كنن��ده
 نس��بت ب��ه گ��روه كنت��رل منفی  ش��د. اگر چ��ه اختالف اي��ن دو گروه 

معنی دار نبود.

اثر استفاده از داروها در رابطه با وزن بدن 
بر طبق مش��اهدات جدول 5 گروه كنترل منفي )غيرآلوده( بيشترين 
وزن را در بين گروه ها داشته كه اختالف آن با گروه درمان شده با داروي 
Maduramicin بس��يار ان��دك ب��ود)P>0/05( . گ��روه كنترل مثبت 

)آلوده( داراي كمترين وزن در بين گروه ها بود. 
عملكرد مثبت هر دو دارو در جلوگيري از كاهش وزن در اين مطالعه 
روشن شد )جدول 5( چنانكه ثابت شده است كه گله  هاي با جيره حاوي 
كوكسيديواستات، داراي وزن و عملكرد بهتري نسبت به گله هايي هستند 
كه جيره آن بدون داروي كوكسيديواس��تات مي باش��د )6(. اما بيان چند 

نكته ضروري بنظر مي رسد. 
 وزن گ��روه درياف��ت كنن��ده Salinomycin در قي��اس ب��ا گروه 
 مصرف كننده Maduramicin و كنترل منفی كمتر بود )اما اختالف آن ها 
معني دار نب��ود( و حتی در 45 روزگی اين اختالف با گروه كنترل منفی 

 .)P>0/05(معنی دار شد
كاه��ش  ك��ه  معتقدن��د   )Mac Dougald1982 و  )كش��اورز 
رش��د و وزن در دوز ب��اال بخاط��ر بي اش��تهايي ناش��ي از اين داروس��ت. 
 اش��تها مهم ترين فاكتوري اس��ت كه مص��رف غذا را كاه��ش يا افزايش 
م��ي دهد، اگ��ر چه عوام��ل كاهش دهنده اش��تها و بدنب��ال آن مصرف 
غذا ناش��ناخته باق��ي مانده اس��ت)11( اما ممكن اس��ت كمپلكس هاي 
يونوفوري در اين امر دخيل باش��ند )2(. نتايج محققين ديگر نيز نش��ان 
م��ي دهد ك��ه Salinomycin س��بب كاهش وزن در طيور مي ش��ود 

 .)37،29،15،10،9،4(
همانط��ور كه انتظ��ار می رف��ت Maduramicin س��بب افزايش 
 وزن در جوجه ه��ا ش��د )26( بط��وری كه حتی ت��ا 35 روزگی وزن گروه 
مصرف كننده Maduramicin بيش از گروه كنترل منفی بود. همچنين 
ط��ي مطالعاتي كه در بلژيک انجام ش��د حساس��يت گونه ه��اي مختلف 
 Monencin،Salinomycin( آيمرياي پرندگان را به داروهاي يونوفور
Naracin و Maduramicin( م��ورد بررس��ي قرار دادند. در بين اينها 
Monencin كمتري��ن و Maduramicin بيش��ترين افزايش وزن را 

داشتند )28(. 
طبق تحقيقات به عمل آمده و مش��اهده جدول 4 نشان داده مي شود 
كه داروي Maduramicin نس��بت به داروي Salinomycin داراي 

عملكرد بهتر و مؤثرتر در وزن جوجه ها مي باشد. 

(FCR( تأثير داروهاي مورد استفاده در ضريب تبديل غذايي
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 Maduramicin بهترين 
ضري��ب تبديل غذايي را داش��ت كه اختالف بين اي��ن دو گروه معني دار 
نب��ود )P>0/05(. باالترين و بدترين ضريب تبديل غذايي مربوط به گروه 
كنترل مثبت )آلوده( بود كه اختالف خصوصاً در س��ن 42 روزگي با تمام 
 Salinomycin گروه ها كاماًل معني دار بود. نكته قابل توجه اين است كه
س��بب افزايش ضريب تبديل غذايی ش��ده اس��ت بطوري ك��ه بعد از 21 
روزگ��ي س��بب افزايش معناداري نس��بت به گروه كنت��رل منفي و گروه 
Maduramicin ش��د )ج��دول 6(. در حال��ی كه تحقيقی در گذش��ته 
)25( نش��ان داد كه اي��ن دارو اث��ری روی ضريب تبدي��ل غذايی ندارد.

 ، Ali tipu )2002( نتايج حاصله از تحقيق ما بوس��يله بررس��ي ه��اي 
 )2005( Ebrahimzade و )Rizvi )1999 تاييد ش��ده اس��ت. به نظر 
 FCR مي رسد كه تمامي گونه هاي جدا شده آيمريا سبب كاهش وزن و افزايش 
مي ش��وند )20(. تخريب س��طح روده به وس��يله انگل و تالش آن براي 
بدس��ت آوردن ميكرونوترينت ها س��بب عدم باالنس متابوليک شده و از 

اينرو استفاده نوترينت ها را متاثر مي سازد )2(.  
Maduramicin آنچنانكه انتظار مي رفت سبب بهبود ضريب تبديل 
غذايي ش��د)Mc Dougald .)26 و همكاران در سال 1987 به بررسي 
قدرت اثر Maduramicin عليه كوكس��يدياهاي مقاوم به يونوفور جدا 
ش��ده در فيلد در جوجه هاي گوشتي پرداختند. در اين تحقيق بيشترين 
 5-7 ppm بود كه با ميزان Maduramicin راندمان غذايي مربوط به

بهترين نتيجه را داشت. 
با توجه به نتايج حاصله در اين تحقيق مي توان به تأثير بهتر و عملكرد 
باالي داروي Maduramicin نسبت به Salinomycin اشاره نمود. 

نتيجه گيري
داروهاي كوكسيديواستات Salinomycin و Maduramicin در 
جوجه هاي گوش��تي باعث كاهش دفع اووسيس��ت به مي��زان معني داري 
گشته اند و همچنين تأثير بسيار خوبي بر ميزان وزن بدن، ميزان خوراك 
مصرف��ي و در پيش��گيري و كنترل بيماری داش��ته اند. بررس��ي ضايعات 
روده اي ني��ز داللت بر حضور حداكثر ضايعات در گروه كنترل مثبت بوده 
و گروه هاي دريافت كننده داروهاي كوكسيديواستات Salinomycin و 
Maduramicin به صورت معني داري نس��بت به گ��روه كنترل مثبت 
ضايع��ات كمتري را نش��ان دادند. اگر چه در اكثر نتايج بدس��ت آمده هر 
دو دارو دارای كاراي��ی خوب��ی بودن��د، وليكن با عنايت ب��ه عملكرد بهتر 
"Maduramicin نس��بت ب��ه Salinomycin )كه حت��ی در مورد اثر 
آن ه��ا در ضري��ب تبدي��ل غذاي��ي، اختالفش��ان معنی دار ش��د( و نيز 
معن��ادار ش��دن اختالف بين گ��روه كنترل منفی و گ��روه مصرف كننده 
Salinomycin در برخی موارد، اس��تفاده از Maduramicin نسبت 

به Salinomycin توصيه می شود. 

پاورقی ها
1- Feed Conversion ration (FCR)
2- Tukey Test 
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