
44
 د ر

  پژوهش وسازند گی

 

bb

چکید ه 
کریپتوس�پوریدیوم بیله اي انگل تک یاخته اي و بیماري زاي اختصاصي طیور اس�ت که قادر به رشد و تکثیر در سلول هاي پوششي 
دس�تگاه تنفس�ي، گوارش�ي و ادراري ماکیان مي باش�د و از صنعت ماکیان ایران هم جدا شده اس�ت. هدف از این تحقیق بررسي 
توانایي تکثیر این انگل در تخم مرغ جنین دار SPF بود. اووسیست هاي انگل با کمک پاساژ در جوجه و با استفاده از دي کرومات 
پتاس�یم 2/5 در صد تکثیر و نگهداري ش�ده بودند. ابتدا مراحل مختلف خالص نمودن اووسیست هاي انگل، از جمله روش تعدیل 
 PBS یافته شناور سازي با محلول شکر اشباع شیتر و افزودن هیپوکلریت سدیم انجام گرفت. سپس اووسیست ها با کمک محلول
شس�ته ش�دند و آنتي بیوتیک هاي مناسب اضافه گردید. دو نمونه شامل اووسیس�ت هاي کامل و باز نشده و اووسیست هاي انگل 
پس از مجاورت با مایع آزاد کننده اسپوروزوئیت، به طور جداگانه در حفره آالنتوئیک تخم مرغ هاي SPF  جنین دار 10 روزه تلقیح 
ش�دند. س�پس تخم مرغ ها در انکوباتور 37 درجه س�انتي گراد به مدت 7 روز نگهداري و هر روز نور بیني گردید. نتایج نشان داد 
که هر دو نوع نمونه تلقیح ش�ده منجر به رش�د وتکثیر مراحل مختلف انگل در پرده کوریو آالنتوئیک و رها شدن اووسیست ها در 
مایع آالنتوئیک شده است. در تلقیح x 05 1 اووسیست، x 106 1 اووسیست از مایع آالنتوئیک یک تخم مرغ حاصل شد. با توجه به 
تکثیر مناس�ب کریپتوس�پوریدیوم بیله اي در تخم مرغ هاي جنین دار، بنظر مي رس�د که در کارهاي تحقیقاتي و در موارد نیاز به 
تکثیر محدود انگل، به خوبي مي توان از تلقیح مستقیم اووسیست هاي دست نخورده انگل به تخم مرغ جنین دار SPF یا احتماالً 

تخم جنین دار سایر پرندگان هم استفاده نمود.
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Cryptosporidium baileyi is one of the pathogen protozoa which is specific for poultry. C. baileyi is able to infect, 
grow and reproduce in epithelial cells of respiratory, gastrointestinal and urinary tracts of chickens. This parasite 
has been isolated from Iran poultry industry. The aim of this study was to propagate the parasite in the chicken em-
bryonating SPF eggs. Oocysts were maintained by passage through chicks. Faeces containing excreted oocysts were 
mixed with 2.5% potassium dichromate (w/v) and stored at 4°C. Oocysts of C. baileyi were purified and cleaned 
by modification of Sheater’s sugar flotation method and using 1% sodium hypochlorite solution.  The oocysts were 
washed with PBS and appropriate antibiotics were added. Ten day- old embryonating SPF eggs were inoculated 
via allantoic cavity with 1x 105 oocysts or equivalent oocysts exposed by excystation fluid. The eggs inoculated by 
samples were incubated 7 days at 37 ºC and candled once a day. The results showed that both inoculated samples 
were able to grow and propagate in chorio allantoic membrane and release the oocysts in allantoic fluid. Inoculation 
of 1x105 oocysts caused releasing of 1x106 oocysts in the allantoic fluid of one egg. Upon the results the propaga-
tion of C. baileyi in the chicken embryonating SPF eggs can be used in research works. This method can be used for 
limited propagation of the parasite using the intact oocysts as inoculated samples in embryonating eggs of chickens 
or even other birds.. 
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مقدمه
انگ��ل کریپتوسپوریدی��وم یك انگ��ل داخل سلولی دستگ��اه گوارشی، 
تنفس��ی و ادراري مه��ره داران مي باشد. عالوه بر اینک��ه این انگل مي تواند 
از طری��ق اختالل فعالیت هاي طبیعي مخاطات مبت��ال به تنهایي منجر به 
بیم��اري شود، اغلب زمینه ساز ب��روز و تشدید کننده سایر بیماري ها است 
و همچنین بیماري هاي دیگر و به خصوص آنها که تضعیف کننده سیستم 
 Current(   ایمني هستند باعث افزایش ابتال به کریپتوسپوریدیوز مي گردد
Fayer ;1997، و همک��اران Fayer ;1990 1997(. در ماکی��ان دو گون��ه 
کریپتوسپوریدی��وم مل��ه اگریدی��س و ک. بیله اي قادر ب��ه ایجاد عفونت و 
بیماري هس��تند. در ایران براي اولین بار در سال 1360 وجود انگل در یك 
خروس بومي توسط قراگوزلو  و خدا شناس گزارش گردید)Gharagozlou و 
Khodashenas 1985(. در گزارش آن ها  که بر اساس مطالعات هیستولوژي 
و مشاه��ده با میکروسکوپ الکتروني صورت گرفت��ه بود، بررسي گونه انگل 
 ممک��ن نب��ود و درآن سال هنوز گون��ه کریپتوسپوریدی��وم بیله اي توسط
 Current و همکاران)1986( به عنوان یك گونه جدید در طیور معرفي نشده 
ب��ود. در اکثر گزارش ه��اي مربوط به شیوع عفون��ت در نمونه هاي مدفوع 
طیور که با روش رنگ آمیزي زیل نیلس��ون انجام شده است، به گونه انگل 
اشاره نشده است. در یك مورد نیز ضمن بررسي هیس��توپاتولوژیك، حضور 
انگل در بورس فابریس��یوس مرغ تخم گذار مبت��ال به بیماري مارک توسط 
Khodakaram Tafti و همک��اران)1993( مشاهده ش��ده است. در گزارش 

Noori و همک��اران )1994( گونه جدا شده از مرغداري هاي اطراف تهران 
Cryptosporidium meleagridis تشخی��ص داده ش��د. Banani و همکاران 
 C.baileyi براي اولین ب��ار)1996, 2000( ابتال جوجه ه��اي گوشتي به
را گ��زارش کردند و آلودگي همزمان این انگل با چند پاتوژن طیور را اعالم 

نمودند)1996, 2002(.  
 ب��ه منظ��ور تکثی��ر انگ��ل ک. بیل��ه اي، روش متداول ای��ن است که 
اووسیس��ت هاي بدست آمده از آلودگي هاي طبیع��ي را معموالً به میزبان 
حس��اس یعني جوجه ماکیان 2 روزه مي خورانند و سپس مدفوع جوجه ها 
در روزهاي 5 تا 14 پس از آلودگي جمع آوري و با دي کرومات پتاسیم 2/5 
درصد مخلوط شده و در 4 درجه سانتي گراد نگهداري مي گردد. به منظور 
کاره��اي تحقیقاتي مختلف معموالً خالص سازي اووسیس��ت ها به درجات 

مختلف مورد نیاز مي باشد
 Current )Banani و همک��اران Banani;1996، و همک��اران 2000; 

Lindsay;1990 و همکاران 1988(.
 ه��دف از این تحقی��ق بررسي توانای��ي تکثیر این انگ��ل در تخم مرغ 
جنی��ن دار SPF ب��ود. بدین منظور هم تخم مرغ انتخ��اب شده باید میزبان 
مناسب��ي باشد و هم نمون��ه انگل آماده شده براي تلقی��ح  باید اوالً قابلیت 
تکثی��ر در تخم مرغ را داشته باشد و ثانیاً فاقد هر گونه آلودگي ثانویه باشد. 
 رسی��دن به هدف فوق مس��تلزم خال��ص نمودن انگل تکثی��ر شده در روده 
 جوج��ه ه��ا و سپس ع��اري نم��ودن کام��ل آن از آلودگي ه��ا و در نهایت 
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آماده سازي کامل آن براي رشد و تکثیر در تخم مرغ بود. 

مواد و روش کار
ای��ن  منش��أ  اي:  بیل�ه  کریپتوس�پوریدیوم  ه�اي   اووسیس�ت 
اووسیس��ت ها از بورس هاي فابریسیوس جوجه هاي گوشتي 30 روزه بود، 
که قباًل از یك مرغداري در اطراف شیراز جداسازي و شناسایي شده بودند. 
اووسیست ها در محلول دي کرومات پتاسیم 2/5 درصد و در دماي 4 درجه 

سانتی گراد نگهداري مي شدند)Banani و همکاران 1996(.
 تکثیر و خالص س�ازي ان�گل: اووسیست هاي مذکور در جوجه هاي 
 حس��اس دو روزه تکثیر و با روش تعدیل یافته محلول ش��کر خالص گردید 
)Current 1990(. در مرحله نهایي خالص سازي از روش افزودن هیپوکلریت 
 س��دیم و شستش��و و س��انتریفوژ با کمك PBS استریل اس��تفاده مي شد

)Ortega-Mora و همکاران 1992(.
ش�مارش اووسیست ها: به منظور شمارش اووسیست ها  از الم همو 

سیتومتر )haemocytometer( استفاده گردید. 
ره�ا س�ازي اس�پوروزوئیت هاي ان�گل: پس از شستش��و با کمك 
س��انتریفوژ و PBS، اووسیست هاي خالص شده در مجاورت مایع آزاد کننده 
اس��پوروزوئیت )Excystation fluid( و در گرمخانه 37 درجه س��انتي گراد 
هم��راه با تکان دادن ق��رار گرفتند. مایع آزاد کننده اس��پوروزوئیت در این 
مطالعه شامل ابتدا محلول 1 در صد تریپسین به مدت یك ساعت و سپس 
اضاف��ه نمودن محلول 20 در صد صفراي ماکیان در PBS بود. جس��تجوي 
میکروسکوپي تعلیق به منظور مشاهده اسپوروزوئیت هاي متحرک رها شده 
صورت گرفت.  آزاد س��ازي اس��پوروزئیت ها به عنوان شاخص آزمایشگاهي 
براي زنده ماني اووسیس��ت ها در نظر گرفته شده است)Banani و همکاران 

 )2012
تخ�م م�رغ جنی�ن دار SPF: تخ��م مرغ ه��اي  جنین دار ع��اري  از 
آلم��ان                                                         از کش��ور   )specific pathogen free(اختصاص��ي پات��وژن ه��اي 
)Valo, Lohmann, Cuxhaven,Germany( و در مؤسس��ه رازي تهیه شده 

بود.
تکثی�ر در تخم مرغ جنی�ن دار SPF: به منظور تکثیر انگل در تخم 
مرغ جنین دار دو نمونه تلقیح گردید: الف( اووسیس��ت هاي خالص شده و 
 1x 105کامل )بدون رها نمودن اس��پوروزوئیت ها در آزمایش��گاه( به میزان
اووسیس��ت به هر تخم مرغ ب( اووسیس��ت هاي خالص شده که در معرض 
مایع آزاد کننده اسپوروزوئیت، به همان میزان اووسیست اولیه براي هر تخم 
مرغ تزریق ش��ده و براي هر نمونه تلقیح ش��ده پنج تخم مرغ در نظر گرفته 

شد و این مرحله آزمایش یك بار دیگر هم به همین روش تکرار گردید.
 SPF در تمام��ي موارد تلقیح در تخم مرغ جنین دار، از تخم مرغ هاي 
9 تا 11 روزه و روش تلقیح داخل حفره آالنتوئیك اس��تفاده مي ش��د. پس 
از اطمین��ان از زن��ده بودن جنین ها با کمك نوربین��ي )candeling(، محل 
تزریق با محلول بتادین ضد عفوني مي ش��د و ml 0/2 از نمونه هاي آماده 
ش��ده در ش��رایط کاماًل استریل و در کنار ش��عله به داخل حفره آالنتوئیك 
تلقی��ح مي گردید. ب��ه منظور ممانع��ت از آلودگي باکتریای��ي و قارچي به 
نمونه هاي مورد نظر آنتي بیوتیك هاي پني س��یلین، اس��ترپتو مایسین و 
 mg/ml 10 و mg/ml ،10000 IU/ml جنتامایس��ین به ترتیب ب��ه مق��دار
0/25 و ضد قارچ نیس��تاتین به میزان IU/ml 5000 افزوده مي ش��د. پس 

از تلقیح، محل تزریق با کمك پارافین س��رد ش��ده مس��دود مي شد و تخم 
 م��رغ ها را در گرمخانه 37 درجه س��انتي گراد ق��رار داده و هر روز نوربیني 
مي شدند. پس از 7 روز با کمك قیچي پوسته ناحیه اتاقك هوایي برداشته 
ش��ده و پس از ایجاد س��وراخ در ناحیه کم عروق پرده کوریو آالنتوئیك، با 
 کم��ك پیپت مایع آالنتوئیك تخلیه مي گش��ت. از هر تخ��م مرغ 10-15 
میلي لیتر مایع بدس��ت مي آمد. با مش��اهده میکروسکوپي قطره اي از مایع 
جمع آوري ش��ده در صورتي که اووسیس��ت هاي انگل دیده مي شد، مایع 
جم��ع آوري ش��ده به م��دت 15 دقیقه در g 1000 س��انتریفوژ مي گردید 
 و رس��وب حاص��ل در دي کرومات پتاس��یم 5/2 درصد نگهداري مي ش��د

.)1990 Current(

نتایج
تکثیر در جوجه ماکیان و خالص س�ازي اووسیس�ت ها: تکثیر در 
جوج��ه ها ب��ه طور عمده در بورس فابریسیوس)ش��کل 1( اتفاق مي افتد و 
اووسیس��ت به داخل محوطه کلواک آزاد مي شوند. اووسیست ها در مرحله 
قبل از خالص س��ازي نهایي همراه باکتري هاي روده اي مشاهده مي شدند 
)ش��کل 2( ولي در خالص س��ازي نهایي اووسیست هاي عاري از باکتري به 

دست مي آمد)شکل 3(.  
آزادسازي اسپوروزوئیت ها در محیط آزمایشگاه: شروع آزادسازي 
پس از 10 دقیقه نگهداري تعلیق اووسیس��ت ها در گرمخانه بود. در عرض 
45 تا 60 دقیقه تعداد قابل مالحظه اي )باالي 30 در صد( از اووسیست ها 

باز مي شدند و پس از آن تقریباً ثابت مي ماند.
 SPF نتای�ج تلقیح نمونه ه�ا ي مختلف به تخم م�رغ جنین دار
: تلقی��ح ه��ر دو نوع نمونه مختلف )نمونه اووسیس��ت کامل و باز نش��ده و 
نمونه اووسیس��ت همراه با اسپوروزوئیت هاي رها شده( به تخم مرغ جنین 
دار 9 ت��ا 11 روزه SPF، منج��ر به تکثیر انگل در پ��رده کوریو آالنتوئیك و 
رها ش��دن اووسیس��ت ها در مایع آالنتوئیك مي شد. اووسیست ها و اجسام 
هالل��ي مانند و متحرک )مروزوئیت ها و یا اس��پوروزوئیت ها( در مش��اهده 
مستقیم میکروسکوپي مایع آالنتوئیك به خوبي قابل مشاهده بودند. مراحل 
مختلف چرخه حیات انگل در مش��اهده مس��تقیم پ��رده کوریوآالنتوئیك با 
کمك میکروس��کوپ نوري دیده مي ش��د. در گس��ترش تهیه شده از پرده 
کوریوآالنتوئی��ك به روش مالش��ي و رنگ آمیزي به روش گیمس��ا، مراحل 
مختل��ف حی��ات انگل و به ویژه اش��کال هالل��ي مانند )مروزوئی��ت ها و یا 
اس��پوروزوئیت ها( مش��اهده مي شدند)ش��کل 3(. در هیچکدام از مواردي 
ک��ه نمونه ها به طور کاماًل اس��تریل تلقیح ش��ده بود، م��رگ جنین اتفاق 

 

 نم��ي افتاد و در معاین��ه جنین و پرده هاي آن نی��ز ضایعه اي جلب توجه 
نمي کرد. میانگین شمارش مایع آالنتوئیك جمع آوري شده از هر دو نمونه 
با هم برابر و با اس��تفاده از الم هموس��یتو متر معادل x 106 1 در هر تخم 
مرغ محاس��به ش��د، که حاکي از تکثیر و ازدیاد انگل در هر دو نمونه تلقیح 

شده بود.

بحث
ب��ا تکثی��ر ک. بیله اي جدا ش��ده در ای��ران در تخم م��رغ جنین دار 
SPF  مي ت��وان از ای��ن روش هم ب��راي ازدیاد انگل در کاره��اي تحقیقاتي 
اس��تفاده نمود. در این روش اووسیست هاي جمع آوري شده استریل بوده 

تکثیر اووسیست هاي کریپتوسپوریدیوم بیله اي در... 
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ش�کل 2 – ش�مارش تعلیق اووسیست ها قبل از خالص سازي نهایي. اووسیست ها)پیکان ها(، خطوط سفید رنگ الم 
هموسیتومتر و باکتري هاي روده هم مشاهده مي شوند.

ش�کل 1- آلودگي کریپتوس�پوریدیایي مخاط بورس فابریس�یوس جوجه 9 روزه ، 7 روز پس از آلودگي داخل چینه 
دان. مشاهده گسترش مرطوب از بورس فابریسیوس جوجه هاي آلوده به انگل در PBS . مراحل مختلف رشد انگل 
در حاش�یه فوقاني ناحیه میکروویلوس س�لول هاي پوششي بورس مش�اهده مي شوند)پیکان ها(.  سه گلبول قرمز 

بیضوي و هسته دار پرنده هم قابل مشاهده است )ستاره ها(.
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ش�کل 4- اشکال هاللي مانند مروزوئیت هاي کریپتوسپوریدیوم )پیکان ها(، در پرده کوریو آالنتوئیک. 5 روز پس از 
تلقیح اووسیست هاي کامل به داخل حفره آالنتوئیک تخم مرغ هاي SPF جنین دار 10 روزه . رنگ گیمسا. 

شکل 3- اووسیست هاي تکثیر شده و خالص شده با روش محلول شکر شیتر تعدیل یافته. 

تکثیر اووسیست هاي کریپتوسپوریدیوم بیله اي در... 
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و ب��راي پاساژ بع��دي در تخم مرغ یا کشت سلول، نی��ازي به خالص سازي 
 ی��ا حتي افزودن آنت��ي بیوتیك هم نیس��ت. بنظر مي رسد ک��ه رهاسازي 
اسپوروزوئی��ت ه��ا هم براي تکثی��ر  انگل جدا شده در ای��ن نوع تخم مرغ 
ض��روري نمي باشد و ای��ن مرحله از حیات انگل در داخ��ل تخم مرغ قابل 

انجام است.
تکثی��ر ک. بیل��ه اي در جوجه ماکی��ان به طور عم��ده در سلول هاي 
پوششي بورس فابریسیوس اتفاق مي افتد و سپس اووسیست ها در کلواک 
و انته��اي روده آزاد م��ي شون��د. تکثیر این انگل در تخ��م  مرغ جنین دار، 
در پ��رده کوریو آالنتوئی��ك انجام مي گردد و اووسیس��ت هاي تکثیر شده 
به داخ��ل حفره آالنتوییك رها مي شوند. اووسیس��ت ها ي تکثیر شده در 
 جوجه ماکیان همراه باکتري هاي روده و سایر محتویات مدفوع و ادرار دفع 
م��ي شوند و تفکیك اووسیس��ت ها و خالص سازي آنه��ا از سایر محتویات 

مدفوع زمان بر و دشوار است. 
ک. پ��ارووم و ک. بیل��ه اي قادرن��د تمامي مراحل چرخ��ه حیات خود 
 از اسپوروزوئی��ت ت��ا اووسیس��ت را در تخ��م م��رغ جنی��ن دار، طي کنند
)Fayer ;1990 Current 1997(. کورن��ت مح��ل تکثیر انگل را سلول هاي 
آندودرم پ��رده کوریوآالنتوئیك مي دان��د )Current 1990(. در این بررسي 
ه��م مراحل مختلف زندگي انگل در غشاء کوری��و آالنتوئیك، 7 روز پس از 
 تلقی��ح به خوبي قابل مشاهده بود. کورن��ت دو تفاوت بین ک. پارووم و ک. 
بیله اي در تلقیح به داخل تخم مرغ قائل مي شود )Current 1990(؛ یکي 
اینک��ه در م��ورد ک. پارووم آزاد شدن اووسیس��ت ها ب��ه داخل مایع کمتر 
اتف��اق مي افتد، در حالي که در این بررسي تعداد قابل توجهي اووسیس��ت 
در مشاهده مس��تقیم میکروسکوپي مایع آالنتوئیك دیده مي شد و در یك 
مورد شمارش اووسیست هاي موجود در مایع آالنتوئیك جمع آوري شده از 
ی��ك تخم م��رغ، تعداد آنها بالغ بر x 106 1 تخمین زده شد و این امر مؤید 
رهاشدن اووسیس��ت ها به داخل مایع آالنتوئیك بود. تفاوت دیگر این است 
که ک. پارووم در هر تخم مرغي قابل کشت نبوده و فقط در تخم مرغ برخي 
سوی��ه ها ی��ا گله هاي مرغ قادر به تکثیر مي باش��د )Current 1990(. ک. 
بیل��ه اي نه تنها در تخم مرغ تمامي سویه هاي ماکیان بلکه طبق تجربیات 
لیندس��ي در تخم مرغ جنین دار حاص��ل از 8 گونه پرنده دیگر هم قادر به 
تکثیر است و جالب اینکه پس از 20 بار پاساژ در تخم مرغ جنین دار هنوز 
بیم��اري زایي اووسیس��ت ها حفظ مي ش��ود )Lindsay و همکاران 1988 
 (. کورن��ت و همکاران اع��الم نمودند که تا 3 سال متوالي توانس��ته اند ک. 
بیل��ه اي را در تخم مرغ جنین دار پاس��اژ داده، بدون آنکه عفونت زایي آن 
 ;1983 Long و Current( در تخ��م مرغ جنین دار یا جوجه ها کاهش یابد

.)1988 Layer و Current
Current در روش کار پیشنهادي خود )1990(، آزادسازي اسپروزوئیت 
ه��ا را به عنوان یکي از مراح��ل اولیه الزم براي تلقیح ب��ه داخل تخم مرغ 
جنی��ن دار ذک��ر کرده اس��ت. در بررسي حاض��ر ابت��دا اسپروزوئیت ها به 
داخ��ل تخ��م مرغ جنی��ن دار SPF تلقیح ش��د، اما در تجربی��ات بعدي در 
ای��ن بررسي، اووسیس��ت هاي خالص و دس��ت نخورده، به طور مس��تقیم 
 ب��ه داخل تخم م��رغ SPF تلقیح گردید. Lindsay و همک��اران )1988( از 
اووسیس��ت ه��اي کامل و دست نخورده جهت تلقیح ب��ه تخم مرغ استفاده 
نموده اند. در صورتي که Current )1990( اسپوروزوئیت هاي انگل را بدین 

منظور توصیه نموده است.

استفاده از اووسیس��ت هاي کامل و دست نخ��ورده در تلقیح به داخل 
تخم مرغ در مورد آیمریا کارآیي نداشته و تکثیر انگل بدین شیوه غیرممکن 
اس��ت. در مورد آیمریا رهاس��ازي اسپوروزوئیت ها در چرخه طبیعي آن دو 
مرحله انج��ام مي شود. ابتدا فشار هاي مکانیکي ناشي از عضالت سنگدان، 
دیواره اووسیس��ت را باز کرده و اسپوروزوئی��ت ها آزاد مي شوند. در مرحله 
بع��د اسپوروزوئیت ه��اي آزاد شده تحت تأثیر آنزیم ه��اي پروتئولیتیك و 
نم��ك هاي صفراوي قرار گرفت��ه و در نهایت اسپروزوئی��ت هاي آیمریا در 
دستگاه گوارش آزاد مي شوند. اما در مورد کریپتوسپوریدیوم به مرحله اول 
نیازي نیس��ت و در مرحله دوم هم به ویژه در م��ورد ک. بیله اي رهاسازي 
اسپوروزوئی��ت ه��ا عالوه بر دستگاه گ��وارش در دستگاه تنف��س هم اتفاق 
 Fayer ;1983 Long و Current ;1996 و همک��اران Banani( م��ي افت��د
و همک��ارانFayer ;1990 1997 ( و بنابراین رهاشدن اسپوروزوئیت ها در 
داخل تخم مرغ جنین دار هم نباید غیر عادي جلوه کند. از همین خصوصیت  
شاید بتوان جهت خالص سازي نمونه کریپتوسپوریدیوم از اووسیس��ت هاي 
 آیمری��ا استفاده نم��ود. با توجه ب��ه تجربیات بدست آم��ده در این بررسي 
م��ي توان اظهار نم��ود که مرحله آزادس��ازي اسپوروزوئیت ها جهت کشت 
و تکثی��ر کریپتوسپوریدی��وم مورد مطالعه در تخم م��رغ جنین دار ضروري 
نم��ي باش��د. در این بررس��ي جراح��ات ماکروسکوپي در جنی��ن و یا پرده 
کوری��و آالنتوئیك مشاهده نشد. در هیچک��دام از مواردي که تلقیح استریل 
انگ��ل انجام گرفته ب��ود، مرگ و میري در جنین ها دی��ده نشد. لیندسي و 
کورن��ت نی��ز جراحاتي بر اثر تکثیر انگل در جنی��ن و پرده کوریوآالنتوئیك 
گزارش نکرده ان��د )Current و Lindsay ;1983 Long و همکاران 1988(. 
بنابراین مي توان گفت که کریپتوسپوریدیوم مورد مطالعه براي جنین مرغ 

غیربیماري زا مي باشد.    
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