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چکیده
جوجه قطعه تعد اد 480 گوشتی؛ هاي در جوجه کوکسیدیوز واکسن افزایش کارآیی بر A ویتامین بررسی اثر منظور به
چهار گروه به 2×2 فاکتوریل آرایش و با تصادفی کامًال آماري اساس طرح Ross، بر تجاري سویه از یکروزه نر گوشتی
شرایط بود . جوجه قطعه 40 بر مشـتمل گروه سه زیر شامل هر گروه بطوریکه گردید. تقسـیم مسـاوري اي 120 قطعه
استفاده A مکمل ویتامین سـوم از و اول گروه دو تغذیه براي بود . اسـتاندارد یکنواخت و گروهها براي تمامی نگهداري
دریافت بدون د وم گروه گردیدند و واکسینه کوکسـیدیوز تجربی عفونت در برابر چهارم و سـوم گروه دو نیز و گردید
هفته سه ) روزگی 26 سن آزمایشی در هر چهار گروه هاي شـد. جوجه انتخاب شـاهد عنوان به و واکسـن A ویتامین
گونه ایمریا چهار از مخلوطی حاوي سوسپانسیون لیتر از میکرو دریافت 100 با کوکسیدیوز) ضد واکسن از تجویز بعد
از بعد 13 روز تا 7 د ر فاصله OPG میزان نهایت در شـدند. آلوده تجربی بطور نکاتریکس) و تنال (اسـروولینا، ماکزیما،
آمده، بدست نتایج اساس بر گرفتند. ارزیابی قرار مورد هفتگی 7 3و ، 6 سنین در تولید شاخص هاي و تجربی آلودگی

بهبود یافت. تولید شاخص هاي و کاهش OPG میزان لیکن نبود د ار آماري معنی لحاظ از اختالفات چه اگر

گوشتی جوجه واکسن کوکسیدیوز ،  ،A ویتامین کلیدي: کلمات
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Study of the effect of vitamin A on the efficacy of coccidian vaccine in broiler chicks
By: S.M.M. Kiaei, Professor of Department of Animal and Poultry Health and Nutrition, Faculty of Veterinary 
Medicine, University of Tehran.
Rahbari. S. Professor of Department of Animal and Poultry Health and Nutrition Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Tehran.
Modirsanei. M. Associate Professor of  Department of Animal and Poultry Health and Nutrition, Faculty of Veterinary 
Medicine, University of Tehran.
Ghalyanchi. A.  Resident of Poultry of  Department of Arian Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University 
of Tehran.
Ebrahimi. R. , Graduated Student, of Faculty of Veterinary Medicine, University of  Tehran.
In order to study the interaction effects of vitamin A and coccidian vaccine on performance of coccidian-infected 
broilers, four hundred and eighty male day-old Ross 308 broiler chicks were randomly allotted into four treatments 
in a 2×2 factorial arrangement. Each treatment contained 120 chicks (3 replicates floor pens/treatment). During the 
experimental period, treatments 1 and 3 fed diets supplemented with 0.1% premix of vitamin A. Treatments 3 and 
4 were vaccinated against coccidiosis at the age of 5 days old by drinking water. Treatment 2 (as control) received 
neither vitamin A nor coccidian vaccine. The chicks in all of the treatments were challenged orally with 2×105 
oocysts of Eimeria species (including E. acervulina., E. maxima, E. tenella and E. necatrix) at 26 days of age. From 
7 to 13 days post-inoculation, feces samples in each replicates were taken for determining the number of oocysts per 
gram of feces (OPG).Weight gain, feed intake, feed conversion ratio, and survivability were determined at 21,42, 
and 49 days of age. Results indicated that interaction between vitamin A premix and coccidian vaccine decreased OPG, 
feed intake as well as mortality and partially improved feed conversion ratio. However there were no significant effects 
on OPG and performance in coccidian-infected broilers.
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مقدمه
که است طیور صنعت انگلی بیماري مهمترین ــید یوز کوکس بیماري
راندمان کاهش آن دنبال به و ــد کاهش رش جذب غذا، کاهش از طریق
به زیاد ي را ــادي ــارات اقتص خس ایجاد تلفات با حاد موارد د ر و ــد تولی
مختلفی روشهاي بیماري این با مبارزه براي مینماید. وارد صنعت ــن ای
بهبود تغذیه و ــی اصالحات ژنتیک داروها، مصرف ــیون، واکسیناس ــد مانن
یا غذا همراه با مختلفی ــاي از داروه بطور معمول ــوند . میش بکار گرفته
د اروهاي بودن ــران گ لیکن ــود،  ش می ــتفاده اس بیماري مهار براي آب
مقابل د ر ــاوم مق هاي گونه ایجاد و ــی داروی ــروز مقاومت ب ــیمیایی، ش
سلولی ــمومیتهاي مس ایمنی، ــتم سیس تضعیف ــیمیایی، ش داروهاي
از محیطی ناشی ــت ــوء زیس س آثار نیز و گله د ر بازد هی کاهش با همراه
از حاصل نامطلوب عواقب و طبیعت د ر شیمیایی داروهاي ــتمر ورود مس
عوامل مهمترین از جمله غذایی ــاي ه فرآورد ه د ر دارویی بقایاي حضور
پیچیدگی ــی طرف ــند. از باش می ترکیبات ــن ای مصرف ــدود کننده مح
مشکل با را واکسیناسیون توسعه ایمنی، پاسخ و ــم ارگانیس حیات چرخه
روش یک ــاذ اتخ فوق،  ــکالت مش به توجه ــا ب لذا ــت. کرده اس ــه مواج
ژنتیک و تغذیه ــی، ایمن بر مبتنی که ــوء س عوارض نوین بدون ــرل کنت
برخی ــا افزود ن روشه این جمله از ــد. می رس نظر به ضروري ــد ، باش

انجام مطالعات ــد. میباش خوراك به ویتامینها ــد مانن مغذي ــات ترکیب
به مبتال ــور طی جیره به A ــن ویتامی که افزودن می دهند ــان نش ــده ش
و بیماري واگیري و ــات تلف کاهش تخفیف بیماري، ــبب س ــید یوز کوکس
C ویتامین مانند A ویتامین میگردد (10،9). در بهبود مبتالیان تسریع
ــخهاي پاس ایجاد از ــترس اس مواقع در کلیوي غده فوق فعالیت کنترل با
در و تولید کورتیکواستروئیدها افزایش بصورت که ــدید ش غیراختصاصی
بدین ــد. مینمای ــد جلوگیري میکنن بروز بدن ــی ایمن ــرکوب س نتیجه
بیماري و شده حفظ ــبی مناس ــطح س در ایمنی ــتگاه دس فعالیت ترتیب
توجهی قابل میزان به A ویتامین دیگر ــوي س (7،3). از می گردد کنترل
ــبب س کمبود آن و نقش دارد بافتها ــایر س به کبد از ــن ــال آه انتق د ر
به توجه ــود. با می ش در کبد آهن با تجمع توام ــی خون کم نوعی ــاد ایج
از ــی ناش کم خونی خونریزي و وقوع ــیدیوز بروز کوکس هنگام د ر اینکه
الزم تامین آهن با Aدارند ویتامین ضایعات بیماري د ر ــزایی بس تأثیر آن
خونی جبران کم کمک به با و ــته داش هموگلوبین ــنتز در س مهمی نقش

.(1) است برخوردار کوکسیدیوز درمان در باالیی ارزش از
همراه ــوراك خ در A ویتامین از ــتفاده اس ــرات اث طرح ــن ای در
مورد ــیدیوز کوکس از وقوع ــگیري پیش جهت ــیون واکسیناس انجام ــا ب

است. قرار گرفته مطالعه

A بر... ویتامین اثر بررسی
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و روشها مواد
308 ــاري تج ــویه س از یکروزه نر ــتی قطعه جوجه گوش ــداد 480 تع
به 2×2 فاکتوریل آرایش با و تصادفی آماري کامال" طرح اساس ROSS، بر
تکرار) زیرگروه ( سه شامل گروه هر بطوریکه گردیدند ، ــیم گروه تقس چهار
زیرگروه هر هاي جوجه ــود ه،  ب جوجه قطعه 40 بر ــتمل هر زیرگروه مش و
یکسان ــرایط ش د ر و چوب ــه از تراش ــتري بس روي بر مجزا پن یک درون
غذایی جیره از طول دوره آزمایش در جوجهها براي تغذیه  شد ند . نگهداري
ترتیب در به و رشد آغازي مرحله د و د ر سویا و کنجاله ذرت اساس پایه بر
جیره به تفاوت که این گردید با ــتفاده اس روزگی 22- 49 و 1-21 ــنین س
خوراك هر تن در گرم کیلو میزان یک ــوم به س گروه اول و د و غذایی هاي

شد. افزوده نیز A ویتامین درمانی مکمل از
غذایی هاي جیره با ترتیب ــه چهارم (که ب و ــوم س گروه د و جوجه هاي
بود ند) در ــده ش تغذیه مکمل فاقد این و A ویتامین درمانی مکمل ــاوي ح
همراه (IRACOX) ایراکوکس کوکسیدیوز واکسن د ریافت با روزگی 5 سن
هاي جوجه شدند. کوکسیدیوز واکسینه مقابل بیماري د ر ــامیدنی آش با آب
واکسن از تجویز هفته بعد 3 ) روزگی سن 26 ــی در آزمایش گروه هر چهار
لیتر از دریافت 100 میکرو با ( شده واکسینه ضد کوکسیدیوز در گروههاي
مشتمل ایران در شایع ایمریاي گونه چهار از مخلوطی حاوي سوسپانسیون
ــت اُاسیس عدد 4×104 ،Eimeria acervulina ــت اُاسیس ــد د ع 3×105 ــر ب
از E.necatrix عدد 3 و104× E. tenella اُاسیست عدد 3×104 ، E.maxima
بعد هفتم روز از شدند. تجربی آلوده بطور گرفته و قرار مورد تلقیح د هان راه
پن، داخل هر در مقواي سفید رنگ یک قرار دادن با ــتها، ااسیس از تلقیح
شده دفع از فضوالت برداري نمونه اقد ام به روز هفت به مد ت و بطور روزانه

.(8) گرد ید مدفوع گرم از تعداد ااسیست در هر شمارش منظور به
زیر ) پن هر ــاي ه جوجه تولید، ــاخصهاي منظور ارزیابی ش ــه ب
گروه هر وزن میانگین و توزین روزگی 49 21و ،42 ــنین در س ( گروه
میزان ضریب ــوراك، خ مصرف مقدار گیري ــد ازه ان با گرد ید. ــن تعیی
بر مجموع ــده ش خورده نمودن میزان غذاي ــیم تقس با غذایی ــل تبدی

ــد. نتایج گردی ــبه محاس ــده ش تلف و زنده هاي ــه جوج وزن ــش افزای
(GLM) ــاس روش اس ــی بر آزمایش مختلف آمده در مراحل ــت بدس

مورد (p<0/05) ٪95 ــطح اطمینان س ــا ب و General Linear Model
قرار گرفتند (12). تحلیل آماري تجزیه و

نتایج
اُاسیست د فع میزان

هشتم  روز و از زمان گذشت با که دهند می نشان ــت آمده بدس نتایج
ــی آزمایش گروههاي تمام ــتها در اُاسیس دفع میزان تجربی عفونت از ــس پ
تفاوت از مد فوع برداري نمونه مقاطع از یک هیچ در حال با این یافت. ــش کاه

.(1 جدول ) نگردید مشاهده مختلف هاي گروه بین داري معنی

بدن  میانگین وزن
میانگین بین معنی داري ــاوت تف آزمایش،  دوره کلی در طول ــه طور ب

(جدول2). نداشت وجود مختلف آزمایشی گروههاي در بدن وزن

غذا مصرف میزان
به روزگی 42 و 21 ــنین س در ــد ه ش ــترین میزان غذاي خورده بیش
49 سن د ر و A مکمل ویتامین کننده نشده دریافت واکسینه هاي جوجه
A ویتامین مکمل فاقد جیره که اي نشد ه واکسینه هاي جوجه به روزگی
د ر غذاي مصرفی مقدار کمترین داشت. اختصاص بودند، د ریافت کرده را
مکمل کوکسیدیوز و واکسن جوجه هایی که به مربوط 21 روزگی ــنین س
ترتیب روزگی به 49 42 و سنین در بودند و دریافت نکرده A را ویتامین
مکمل ــی فاقد کننده جیره غذای ــده دریافت ش ــینه هاي واکس جوجه به
رغم علی ــت. داش اختصاص A ویتامین حاوي غذایی جیره و A ــن ویتامی
گروههاي در جوجه ها توسط شد ه دریافت غذاي مقدار بین اختالف وجود
نگردید مشاهده آنها تفاوت معنیداري بین هیچگونه مختلف ــی آزمایش

.( 3 (جد ول

آزمایشی چالشتیمارهاي از پس روزهاي

واکسن
مکمل

A  ویتامین
78910111213

-+1828920332136656108295031601310

--1606516663139578933809751221560

++99071860812719993331171979228

+-890215809182701222459262267443

P-valueNSNSNSNSNSNSNS

کوکسیدیایی تجربی عفونت در گوشتی در جوجه هاي گرم فضوالت هر د ر اُاسیست د فع میزان A بر مکمل ویتامین و کوکسیدیوز واکسن تجویز اثر جدول 1:

NS= Statistically Not Significant
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آزمایشی ( روز)تیمارهاي سن

Aواکسن 214249ویتامین

گرم+- گرم496/8 گرم1837/5 2341/5

گرم-- گرم495/6 گرم1863/1 2424/1

گرم++ گرم497/7 گرم1845 2379/1

گرم-+ گرم1/ 501 گرم1795/1 2346/2

P-valueNS NSNS

آزمایشی ( روز)تیمارهاي سن

Aواکسن 1-149-142-21ویتامین

4893/1گرم3647/1گرم825/1گرم+-

4991/2گرم3646/7گرم747/4گرم--

4822/7گرم3539/3گرم766/6گرم++

4285/9گرم3484/1گرم755/8گرم-+

P-valueNS NSNS

غذایی تبدیل ضریب
روزگی ــن 21 س د ر غذایی تبدیل ضریب ( ترین ــف ضعی ) ــن با التری
مکمل ــی فاقد کننده جیره غذای ــده دریافت ش ــینه هاي واکس جوجه به
ــن واکس د ریافت کنند ه جوجه هاي روزگی به 42 ــن س در  ،A ــن ویتامی
در و ،A فاقد مکمل ویتامین غذایی جیره ــده با ش و تغذیه ــید یوز کوکس
جیره حاوي کننده د ریافت واکسینه نشده هاي جوجه به 49 روزگی ــن س
معنی تفاوت هیچگونه ــال ح این با ــت. د اش اختصاص A ــل ویتامین مکم
آزمایش دوره در طول ــا گروهه غذایی تبدیل ضریب ــن میانگین بی داري

جد ول4). ) ند اشت وجود

تلفات میزان
هاي جوجه ــه ب تلفات میزان ــن کمتری آزمایش دوره ــول ط ــام تم در
مکمل فاقد غذایی ــیله جیره وس به که د اشت اختصاص اي ــینه شده واکس

که اي نشده هاي واکسینه حالیکه جوجه شده بود ند. در تغذیه A ویتامین
میزان باالترین میکردند، دریافت را A ــن ویتامی فاقد مکمل غذایی جیره
میزان بین معنی داري اختالف حال این با دادند . خود اختصاص به تلفات را

.( 5 جدول ) نگردید مشاهده مختلف گروههاي در تلفات

نتیجه گیري و بحث
نیز  A ــل ویتامین ــن، مکم واکس د ریافت ضمن که ــه گروهی مقایس
گروه یا و ــوده نم را دریافت A که تنها ویتامین گروهی ــا کردند ب ــت دریاف
نکردند، ــت را دریاف ــن واکس و A مورد ویتامین دو از ــک هیچی که ــاهد ش
معنی اختالف فاقد ــر آماري نظ از ارقام و اعداد چه اگر دهد که می ــان نش
ــن واکس با همراه را A ویتامین که گروهی در OPG میزان لیکن ــود ه دار ب
از ــش پی هفتم روز ــاهد  در ش گروه با ــه مقایس در ــرده بودند،  ک ــت دریاف
Singh ارتباط این در ــت. حدود50٪ تقلیل یافته اس عددي نظر از ــش چال

تجربی در عفونت کوکسیدیایی گوشتی هاي جوجه در (برحسب گرم) بدن وزن میانگین A بر ویتامین مکمل کوکسیدیوز و واکسن تجویز اثر جدول2:

NS= Statistically Not Significant

تجربی در عفونت کوکسیدیایی گوشتی هاي جوجه در (برحسب گرم) غذاي دریافتی میانگین A بر ویتامین مکمل کوکسیدیوز و واکسن تجویز اثر جدول3:

NS= Statistically Not Significant

A بر... ویتامین اثر بررسی
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آزمایشی ( روز)تیمارهاي سن

Aواکسن 1-149-142-21ویتامین

-+1/8332/0362/118

--1/8772/0062/098

++1/6851/9892/065

+-1/6812/0462/058

PvalueNS NSNS

آزمایشی ( روز)تیمارهاي سن

Aواکسن 49-421-11-21ویتامین

-+2/222/223/33

--4/444/444/44

++3/333/333/33

+-000

P-valueNS NSNS

ویتامین میزان بین ــوس را معک خطی رابطه وجود یک ــز نی Donovan و
مبتال جوجههاي د ر مدفوع با شده دفع ــت تعداد ااسیس غذا با A موجود در
همکاران و Dalloul همچنین .(11) داده اند ــان نش تجربی ــیدیوز کوکس به
مبتال به جوجههاي د ر A که کمبود ویتامین د ادند ــان نش خود ــی در بررس
افزایش دفع و موضعی ایمنی کاهش ــبب س تجربی ــیدیایی کوکس عفونت
افزودن اگرچه .(5) جوجهها گردید ــط این توس مدفوع از طریق ــت اُاسیس
سبب افزایش اول هفته سه در غیرواکسینه جوجههاي غذاي به A ویتامین
و نبوده دار معنی آماري نظر این افزایش از اما گردید مصرفی غذاي ــزان می
البته است. گرفته گروهها قرار ــایر س غذاي محدوده د ر تقریباً تا پایان دوره
کردند گزارش که Donovan و Singh ــی بررس از حاصل نتایج با نتایج این
میزان بر ــیدیوز کوکس به آلوده جوجههاي خوراك به A ویتامین با افزود ن
تفاوت (11). علت این ندارد میشود مطابقت افزوده و وزن بدن غذا مصرف
محققین فوق مطالعه در خالص A ویتامین مصرف از ــی ناش ــت ممکن اس

نتایج حاصل که وجودي با است. گردیده آن تأثیر افزایش ــبب س که ــد باش
جوجه هاي در تلفات میزان بین دار معنی اختالف وجود دهنده عدم ــان نش
کاهش ــوراك موجب خ به A ــد ولی افزودن ویتامین میباش ــینه غیرواکس
ویتامین این مثبت ــر تأثی بیانگر میتواند امر این ــه ک گردید تلفات ــزان می
خود مطالعه نیز در همکاران و Dalloul ــد. ایمنی باش ــتم عملکرد سیس بر
گوشتی جوجههاي ایمنی عملکرد سیستم A بر ویتامین ــودمند به تأثیر س
اکسیدانهاي آنتی در زمینه نقش آمده عمل (5). بررسی به نمودهاند اشاره
حیوانات ــالمتی س در C و A،E ویتامینهاي و کارتنوئید ها ــد مانن طبیعی
شده آزاد تولید حذف رادیکالهاي از طریق ترکیبات این که است داه نشان
سبب محیطی زاي استرس عوامل تأثیر تحت یا و سلولی فعالیتهاي طی در
کمک با ترتیب بدین و گردیده ایمنی سلولهاي ــاختمان س تمامیت حفظ

.(3) دارند حیوانات سالمتی مهمی در نقش ایمنی ارتقاء و افزایش به
با  توام ــن واکس تجویز که کرد ــتنباط چنین اس توان می مجموع در

تجربی در عفونت کوکسیدیایی هاي گوشتی جوجه در غذایی تبدیل ضریب بر A ویتامین مکمل و کوکسیدیوز واکسن تجویز اثر جدول4:

NS= Statistically Not Significant

تجربی در عفونت کوکسیدیایی گوشتی هاي جوجه در تلفات میزان بر A ویتامین مکمل کوکسیدیوز و واکسن تجویز اثر جدول5:

NS= Statistically Not Significant
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ــته توانس ــت اُاسیس دفع میزان تقلیل ضمن A ویتامین یا بدون A ویتامین
بهبود بخشد. نیز را تولید شاخصهاي تا حدودي است
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