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چکید ه 

کوکسیدیوز به عنوان یکی از بیامری های مهم در صنعت پرورش بلدرچین در سال های اخیر مطرح می باشد. اما اطالعات چندانی 
در مورد بروز این بیامری، عالیم بالینی، گونه های بیامریزا و ضایعات پاتولوژیک آن وجود ندارد؛ به ویژه در ایران که در طی چند 
دهه اخیر، این صنعت پیرشفت چشم گیری داشته است. بنابراین در مطالعه حارض، وقوع طبیعی بیامری کوکسیدیوز در سه فارم 
پرورش تجاری بلدرچین با واگیری 70- 80 درصد و تلفات 3- 5 درصد در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، 
منونه گیری از مدفوع و بررسی اووسیست های انگل همراه با کالبدگشایی و آزمایشات هیستوپاتولوژی انجام گرفت. عالئم بالینی در 
پرندگان بیامر شامل اسهال قهوه ای، کاهش اشتها، ضعف و رنگ پریدگی صورت بود. در آزمایش مدفوع با استفاده از ویژگی های 
مورفومرتیک اووسیست ها، سه گونه از جنس ایمریا شامل E. uzura و E. bateri و E. tsunodai شناسایی شد. یافته های کالبدگشایی 
شامل ادم، پرخونی و خونریزی های پتشی پراکنده در قسمت های میانی و انتهایی روده کوچک و بخش های ابتدایی روده بزرگ بود. 
در مطالعات هیستوپاتولوژی، مراحل داخل سلولی انگل در مخاط روده، هایپرپالزی غدد روده، پرخونی خفیف، نفوذ سلول های 
تک هسته ای و ادم مشاهده شد. در این مطالعه، معرفی گونه های ایمریا در بلدرچین برای اولین بار در ایران انجام شده است که این 

نتایج می تواند در جهت پیشگیری و درمان این بیامری در فارم موثر واقع شود.  
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Coccidiosis is recognized as a serious parasitic disease in quail industry recently. But the data on occurrence, clinical 
signs, species of coccidia and pathological changes in Japanese quail are rare, especially in Iran despite significant 
improvement of commercial quail breeding in this country in recent decades. Thus, in the present paper was studied 
natural infection of quail coccidiosis in three commercial rearing farms with 70-80% morbidity and 3-5% mortality 
rate in Yazd province. For this purpose, fecal sample, oocyst examination and morphological study were performed 
besides necropsy and histopathology to confirm diagnosis. In the affected birds, clinical signs were including brown 
diarrhea, weakness, anorexia and pale face. In fecal examination using by morphometric index of oocysts, three 
species of the genus Eimeria were identified including E. uzura, E. bateri and E. tsunodai. At necropsy, the main 
gross lesions were edema, congestion and small blood spots in the middle and lower parts of small intestine and up-
per part of large intestine. At histopathologic examination, endogenous stages of the parasites were observed in the 
intestine. Also, hyperplasia of the intestinal glands, mild congestion, infiltration of mononuclear cells, and edema 
was observed. These results presented for the first time in Iran which could be valuable for prevention and treatment 
of quail coccidiosis. .
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مقدمه
در  انگلی  مهم  بیامری  یک  عنوان  به   )Coccidiosis( کوکسیدیوز 
افت  در  آن  از  ناشی  اقتصادی  خسارات  که  می باشد  مطرح  جهان  متام 
تک یاخته ای  از  ناشی  بیامری  این  می باشد.  توجه  مورد  طیور،  تولیدات 
از جنس ایمریا )Eimeria( می باشد که در روده تکثیر می یابد و موجب 
آسیب بافتی به روده شده و متعاقب آن اختالل در پروسه هضم و جذب 
و  پوستی  رنگدانه های  کاهش  کم خونی،  دهیدراتاسیون،  موادغذایی، 
مستعد شدن به سایر عوامل بیامری زا به وجود می آید )12(. کوکسیدیا 
یکی از اعضای شاخه اپی کمپلکسا می باشد که تشخیص گونه های آن بر 
 ،)host specificity( میزبان  اختصاصیت  اووسیست،  اساس ریخت شناسی 
اختصاصیت ایمنی )immune specificity(، محل ایجاد ضایعات پاتولوژیک 
می شوند.  شناسایی   )prepatent period( آشکاری  پیش  دوره  طول  و 
مدفوع  در  که  می باشد  ضخیم  دیواره  با  تخم  یک  واقع  در  اووسیست 
میزبان آلوده دفع می شود و برای تشخیص و تعیین گونه مورد استفاده 
عمدتاً  کوکسیدیوز  انگلی،  بیامری های  از  بسیاری  مانند  می گیرد.  قرار 
بیامری حیوانات جوان می باشد؛ چون بعد از در معرض قرار گرقنت، ایمنی 

تکامل پیدا می کند و حفاظت در برابر بیامری، در شیوع های بعدی بوجود 
می آید. اختصاصیت میزبانی ایمریا در پرندگان و پستانداران بسیار بارز 
می باشد به طوریکه انگل های گونه های مخلتف پرندگان و حیوانات به 
عنوان گونه های متفاوت تلقی می شوند، اگر چه ممکن است ظاهرا شبیه 

به هم باشند)12(. 
بسیاری از اطالعات موجود در مورد بیامری کوکسیدیوز پرندگان، از 
مرغ های صنعتی و بومی به دست آمده است. اگر چه اهمیت اقتصادی 
بیامری در گله های بوقلمون، غاز و کبوتر نیز حائز اهمیت می باشد)18(. 
در پرورش صنعتی طیور، به دلیل تعداد زیاد و تراکم باالی پرندگان، این 
انگل موجب آسیب های زیادی از جمله کاهش تولید و در نتیجه، خسارات 

اقتصادی باالیی شده و از این رو مورد توجه می باشد)15(. 
بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) متعلق به راسته گالیفورمیس 
)Galliformes( می باشد و امروزه پرورش بلدرچین به علت افزایش مرصف 
گوشت و تخم آن و همچنین بلوغ رسیع و فاصله نسلی کوتاه، رواج یافته 
است )4(. یک گزارش علمی جدید نشان می دهد که بلدرچین ها مستعد 
بیامری کوکسیدیوز هستند و این بیامری را به عنوان یک بیامری و مشکل 
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محدود کننده صنعت پرورش بلدرچین مطرح کرده است )21(. هر چند 
که مطالعات اولیه و محدودی در دهه 70 و 80 میالدی بر روی بیامری 
مطالعات  بیشرت  اخیرا،  ولی  است.  شده  انجام  بلدرچین  در  کوکسیدیوز 
گزارشات  در  است)18(.  شده  انجام  ژاپنی  بلدرچین  تغذیه  روی  بر 
برزیل، عربستان سعودی  موردی اخیر در عفونت های طبیعی فارم های 
 و هندوستان سه گونه های ایمریا تحت عناوین E. tsunodai, E. uzura و

E. bateri گزارش شده است )3و8 و18و 21(. 
رسعت  به  ایران  در  بلدرچین  صنعتی  پرورش  اخیر،  دهه های  در 
فارم های  در  کوکسیدوز  بیامری  وجود  علی رغم  است.  یافته  گسرتش 
و  درمان  تلفات، هزینه  از  ناشی  اقتصادی  و خسارات  بلدرچین  صنعتی 
کاهش تولید در این فارم ها،گزارش چندانی در مورد بیامری کوکسدیوز 
بلدرچین در کشور وجود ندارد. این مقاله برای اولین بار عالئم بالینی 
همراه با بررسی های انگل شناسی و پاتولوژیک بیامری کوکسیدیوز را در 
سه فارم پرورشی آلوده بلدرچین ژاپنی )در استان یزد( توصیف می مناید.

روش   کار
تاریخچه پرندگان و عالئم بالینی

بلدرچین های ژاپنی مبتال و مورد بررسی در مطالعه حارض، متعلق 
به سه فارم پرورش صنعتی بلدرچین در استان یزد بودند که در هر فارم 
نر و ماده  بلدرچین های  پرنده، شامل  حدودا 17000، 14000 و 13000 
جوان )از یک تا 27 روزه( و نر و ماده های بالغ )باالی 37 روز( وجود 

داشت. پرندگان جوان روی بسرت و پرندگان بالغ در قفس، جهت تولید 
تخم، نگهداری می شدند. در پرندگان مبتال، عالئم بالینی از روز  19- 23 
روزگی رشوع شد که شامل اسهال قهوه ای تا قرمز، کاهش وزن، ضعف و 

رنگ پریدگی ناحیه رس و صورت بود.

 جمع آوری منونه

منونه های مدفوعی پرندگان جوان از پنج نقطه متفاوت متام فارم های 
مورد مطالعه )حدود 20 گرم( جمع آوری و در کیسه های پالستیکی جهت 
بررسی های بعدی نگهداری شدند. در مورد پرندگان بالغ، مدفوع مستقیام 
از قفس اخذ گردید. منونه ها ابتدا با روش مستقیم بررسی شدند. الم ها 
تشخیص  برای   X100 و   X40 بزرگنامیی  با  نوری  میکروسکوپ  زیر  در 
اووسیست های کوکسیدیایی مورد بررسی قرار گرفتند. منونه های مثبت 
که به روش مستقیم بررسی شده بودند، با محلول دی کرومات پتاسیم 
)K2Cr2O7( 2/5 درصد مخلوط و سپس با تکنیک فلوتاسیون مورد مطالعه 

قرار گرفتند)7(.
به منظور بررسی ضایعات کالبدگشایی، از هر فارم مبتال، الشه پنج 
صورت  به  بالینی  عالئم  دارای  بلدرچین  پنج  و  شده  تلف  تازه  پرنده 
تصادفی انتخاب شدند. از ارگان های دارای ضایعات ماکروسکوپی شامل 
روده کوچک و بزرگ، منونه گیری به عمل آمد و در فرمالین 10 درصد 

جهت بررسی های هیستوپاتولوژیک نگهداری شد.
ضایعات  همچنین  و  مدفوع  منونه های  اولیه  بررسی های  طبق  بر 

شکل 1- اووسیست های E. tsunodi )شامره 1( و E. bateri )شامره 2( و E. uzura )شامره 3( که همه آنها اسپروله می باشند. )میکرومرت چشمی، ×400( .
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کالبدگشایی، درمان موفقیت آمیز پرندگان بیامر با داروی سولفاکلوزاین با 
دوز gr/lit1 به مدت سه روز انجام شد. 

بررسی های آزمایشگاهی )مطالعات انگل شناسی و پاتولوژی(
انگل شناسی  آزمایشگاه  در  منونه ها،  متام  آزمایشگاهی  بررسی های 
انجام شد. در منونه های  پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تربیز  و 
دی  محلول  اووسیست ها،  تغلیظ  جهت  ژاپنی،  بلدرچین های  مثبت 
مایع  و  سانتیفیوژ  دقیقه   5 مدت  به   rpm500 دور  با  پتاسیم  کرومات 
روئی آن دور ریخته شد)7(. اووسیست ها به وسیله فلوتاسیون به روش 
شیرت )S.G. 1.20( جداسازی شدند و سپس شاخص های شکل اووسیست 
)طول/عرض( بوسیله میکرومرت عدسی چشمی کالیربه شده، با بزرگنامیی 
X40 اندازه گیری شد و نسبت طول و عرض محاسبه گردید. جهت تعیین 
گونه های ایمریا در این مطالعه، شاخص های شکل اووسیست ها با راهنامی 
اووسیست،  و عرض  قبلی)3( شامل طول  مطالعات  تشخیصی  استاندارد 
 Polar( گرانول قطبی ،)Micropyle( شکل و دیواره اووسیست، میکروپیل
استیدآ  جسم  و   )Refractive gluboles( انکساری  گلبول های   ،)granule
)Stidea body( مقایسه گردید. اووسیست ها تا زمان اسپوروله شدن، در 
محلول دی کرومات پتاسیم نگهداری شدند و سپس به یخچال معمولی 

)5-2 درجه سانتی گراد( منتقل شدند. 
مختلف  قسمت های  از  پاتولوژیک،  بررسی های  انجام  منظور  به 
روده کوچک و بزرگ بلوک های بافتی تهیه و بوسیله روش های معمول 
آماده سازی گسرته های پارافینی آماده سازی شدند و گسرته های رنگ آمیزی 
شده به روش معمولی هامتوکسیلین و ائوزین بوسیله میکروسکوپ نوری 

مورد بررسی قرار گرفتند. 

آنالیز آماری
از  انحراف  )میانگین±  اووسیست ها  اندازه  محاسبه  منظور  به 
 SPSS,( شد  استفاده   22 نسخه   SPSS آماری  افزار  نرم  از  میانگین(، 

.)Chicago, IL, USA
نتایج

یافته های انگل شناسی

مطالعات انگل شناسی انجام شده بر روی مدفوع بلدرچین های جوان 

مبتال در دو فارم، آلودگی همزمان به دو گونه از جنس ایمریا را نشان 
داد که شامل E. tsunodai و E. uzura بود. در هر دو فارم اول و دوم 
میزان آلودگی به E. tsunodai بیشرت از گونه دیگر بود )به ترتیب 70 و 
فارم  از  تلفات کمرت  بالینی و میزان  فارم، عالئم  این دو  60 درصد(. در 
نشد.  شناسایی   E. bateri اووسیست های  مذکور  فارم  دو  در  بود.  سوم 
 E. tsunodai در حالی که در فارم سوم، آلودگی همزمان به هر سه گونه 
E. uzura و E. bateri تشخیص داده شد )شکل 1(. در این فارم، به ترتیب 
میزان آلودگی مربوط به E. uzura ،E. bateri و E. tsunodi )85 درصد، 
شده  انجام  انگل شناسی  مطالعات  جزئیات  بود.  درصد(   5 و  درصد   10
اووسیست،  عرض  و  طول  شامل  شده  مشاهده  اووسیست های  روی  بر 
 Polar( گرانول قطبی ،)Micropyle( شکل و دیواره اووسیست، میکروپیل
استیدآ  جسم  و   )Refractive gluboles( انکساری  گلبول های   ،)granule
اووسیست های  است.  شده  داده  نشان   1 جدول   در   )Stidea body(
در  که  بدین صورت  بودند؛  شبیه  به هم  ویژگی  در چهار  گونه  هر سه 
اووسیست های هر سه گونه دیواره دو الیه بود؛ میکروپیل وجود نداشت؛ 
گلبول های انکساری وجود داشت و جسم استیدآ به صورت نیپل مانند 
)nipple like( مشاهده شد. تشخیص این سه گونهایمریا بر اساس تقاوت 
در اندازه طول و عرض، شکل اووسیست و تعداد گرانول های قطبی )که 

در جدول 1 اشاره شده است( انجام شد.

یافته های کالبدگشایی و هیستوپاتولوژی
در  همچنین  بود.  ادماتوز  و  پرخون  دوازدهه  کالبدگشایی،  در 
انتهایی روده کوچک، خونریزی های پتشی کوچک  قسمت های میانی و 
تکاملی  مراحل  هیستوپاتولوژی،  مطالعات  در  داشت.  وجود  پراکنده  و 
و  کوچک  روده  انتهایی  قسمت های  در  شیزونت(  و  )مروزوآیت  انگل 
بخش های ابتدایی روده بزرگ، در ویلی ها به ویژه در قسمت باالی هسته 
)قسمت رأسی سلول( و یا در قسمت های میانی سلول )نزدیک به غدد( 
و  ماکروگامتوسیت ها  شیزونت ها،  نیز  روده  مجرای  در  مشاهده شدند. 
مخاط  در  بیشرت  که  پاتولوژیک  ضایعات  داشتند.  حضور  اووسیست ها 
روده کوچک وجود داشتند شامل آزردگی ویلوس ها همراه با هایپرپالزی 
اپیتلیوم و غدد روده، پرخونی خفیف، نفوذ سلول های آماسی تک هسته 
در  بودند.  کوچک  عروق  خفیف  و  کانونی  خونریزی های  و  ادم  ای، 

زمان اسپوروله شدن )ساعت(گرانول قطبیشکلعرض )µm(*طول گونه ایمریا

E.tsunodai15/50 ± 1/3212/75 ± 0/33Subspherical1-024-20

E.uzura23/35 ± 0/7116/28 ± 0/60Ovoidal4-124-22

E. bateri29/25 ± 0/4315/21 ± 1/24Subspherical124-21

.)Coturnix japonica( جدول 1- ویژگی های مورفومرتیک ائوسیست های گونه های ایمریا در بلدرچین ژاپنی

* میانگین ± انحراف از میانگین.
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روده  مخاط  کامل  تخریب  و  نکروز  از  اثری  مطالعه،  مورد  بافت های 
مشاهده نشد )شکل 2(.

بحث
محسوب  طیور  شاخه ی  زیر  فعالیت های  از  یکی  بلدرچین  پرورش 
شده که رشوع فعالیت آن در ایران به حدود بیست سال پیش بر می گردد 
که در سال های اخیر پیرشفت قابل مالحظه ای منوده به طوریکه هم اکنون 
در ایران نژادهای گوناگونی از این پرنده پرورش داده می شوند.این پرنده 
به دلیل داشنت جثه کوچک دارای مرصف غذای ناچیزی است و نیاز به 
بلوغ  ندارد. همچنین رشد رسیع و سن کم  فضای زیادی جهت پرورش 
پرورش  به  توجه  علل  دیگر  از  کوتاه،  نسلی  فاصله  نتیجه  در  و  جنسی 

تجاری این پرنده می باشد. 
از  بسیاری  و  ماکیان  تک یاخته ای  بیامری  یک  پرندگان،  کوکسیدیوز 
پرندگان دیگر است که با اسهال و آنرتیت مشخص می شود. کوکسیدیا با 
تخریب سلول های مخاطی که در آن ها رشد و تکثیر می یابد و همچنین 
می آورد.  بوجود  روده  در  را  جراحاتی  مخاطی،  زیر  بافت  به  آسیب 
گونه های گوناگون ایمریا از خصوصیات اووسیست )اندازه، شکل، رنگ، 
طول و عرض(، محل قرار گرفنت ترجیحی در روده، طبیعت جراحات ایجاد 
شده، دوره پیش آشکاری و زمان اسپروله شدن تشخیص داده می شوند. 
تشخیص دقیق )انگل( برای گزینش )داروهای( ضد کوکسیدیوز موثر برای 

پیشگیری با ارزش است )12(. در مطالعه حارض، توجه به عالئم بالینی و 
ضایعات کالبدگشایی، از ویژگی های مورفولوژیک اووسیست های انگل و 
همچنین جراحات هیستوپاتولوژیک، به منظور تشخیص بیامری استفاده 

شده است. 
بیامری کوکسیدیوز در بلدرچین، به عنوان یک بیامری تحت بالینی 
و  وزن  اشتها،  کاهش  صورت  به  بالینی  عالئم  این  که  می باشد  مطرح 
تعادل  عدم  و  نامنظم  حرکات  ژولیده،  پر های  افرسدگی،  تخم گذاری، 
با  در مطالعه حارض، عفونت طبیعی کوکسیدیوز   .)18( گزارش شده اند 
میزان ابتال 70-80 درصد و میزان تلفات 3-5 درصد در بلدرچین ژاپنی 
همراه با عالمئی شامل اسهال قرمز تا قهوه ای، افرسدگی، ضعف، کاهش 
وزن و رنگ پریدگی صورت در سن 19-23 روزگی تشخیص داده شدند 
پرندگان  در مدفوع  ایمریا  اووسیست های  انگل شناسی،  آزمایشات  در  و 
از مهم ترین  مبتال شناسایی شدند. عالوه بر اختصاصیت گونه و میزبان، 
آلودگی های هم زمان  به  خصوصیات عفونت های کوکسیدیایی می توان 
چند گونه اشاره منود )12(. در مطالعه حارض نیز آلودگی طبیعی به دو 
مطالعات  است.  شده  شناسایی  بیامر  پرندگان  در  مختلف،  گونه  سه  و 
متعددی گونه های مختلف آیمریا را از بلدرچین گزارش منوده اند. به طور 
  E. bateri و   E. tsunodai ،E. uzura بلدرچین ژاپنی سه گونه  مثال: در 
 E. tahamensis گونه   )Arabian quail( عربی  بلدرچین  در  21(؛  )18و 

شکل 2- بیامری کوکسیدیوز، ایلئوم، بلدرچین ژاپنی. هایپرپالزی و افزایش ضخامت مخاط روده همراه با مراحل تکاملی انگل شامل مروزوآیت و شیزونت )پیکان های بلند(، ماکروگامتوسیت های گرد و 

بزرگ )نوک پیکان( و همچنین اووسیست های آیمریا در داخل سلول های مخاطی )پیکان کوتاه( بافت روده مشاهده می شود. رنگ آمیزی هامتوکسیلین و ائوزین. 
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و  E. Colini گونه   )Bob White quail( وایت  باب  بلدرچین  در   )1(؛ 
گونه های  )California quail( کالیفرنیا  بلدرچین  در  )17(؛   E. lettyae 

E. lophortygisa و E. okanaganensis )6( گزارش شده اند. 
اگرچه در سال های اخیر بیامری کوکسیدیوز بلدرچین، یکی از علل 
تلفات و کاهش تولید از فارم های صنعتی تجاری پرورش بلدرچین گزارش 
شده است )4، 18، 21(، ولی مطالعات و بررسی جنبه های مختلف بیامری 
بسیار نادر می باشد. تنها مطالعه یافت شده در ایران توسط میرزایی و 
زمان دوستی در سال 1391 می باشد که در مدفوع 300 قطعه بلدرچین 
 28 را  گونه ها(  شناسایی  )بدون  ایمریا  جنس  حضور  میزان  تنها  ژاپنی، 
میزان   2010 سال  در  همکاران  و  بشتار    .)13( منودند  گزارش  درصد 
آلودگی در یک فارم در عربستان سعودی را 29 درصد گزارش منودند )4( 
که در این مطالعه، گونه های ایمریای عامل بیامری در بلدرچین که مانند 
مطالعه حارض، با روش های مورفولوژی انگل شناسی بررسی شدند، شامل 
E. bateri بودند. از آنجایی که در  و   E. tsunodai ،E. uzura سه گونه  
بیامری کوکسیدیوز احتامل آلودگی همزمان به چندین گونه انگل وجود 
دارد، تشخیص دقیق )انگل( برای گزینش داروهای ضد کوکسیدیوز موثر 
سال  در  همکاران  و  ریچارد  مطالعه  در  است.  ارزش  با  پیشگیری  برای 
2011، گونه های E. dyspersa و E. lettyae در بلدرچین نژاد باب وایت 

)Bobwhite quail( در امریکا شناسایی شده است )16(.  
برخالف محدود بودن تکنیک های مورفومرتیک انگل شناسی، تعیین 
روش  یک  عنوان  به  همچنان  اووسیست ها،  مورفومرتیک  ویژگی های 
حساس و دقیق در تشخیص گونه های آیمریای طیور مطرح می باشند )5، 
10، 11(. در مطالعه حارض نیز تشخیص اووسیست های گونه های مختلف 
مشاهده  نتایج  که  شد  انجام  مورفومرتیک  ویژگی های  اساس  بر  آیمریا 
شده نیز مشابه یافته های گزارشات اخیر از برزیل )18( می باشد. در یک 
بدون  آمنی  و  اسهال  شامل  بالینی  عالئم   ،E. auzura با  تجربی  آلودگی 
تلفات گزارش شده است )19(. اخیرا، یک آلودگی طبیعی و همزمان با 
E. tsunodi ،E. uzura و E. bateri در برزیل، با نشانه های بالینی اسهال 
و ضعف نیز گزارش شده است )18(. با توجه به نتایج مطالعات پیشین، 
به نظر می رسد که گونه E. azura بیامری زایی کمرتی نسبت به دو گونه 

دیگر در بلدرچین ژاپنی دارد. 
رنگ آمیزی  با  همراه  هیستوپاتولوژی  مقاطع  تهیه  معموال 
در  انگل  تکامل  مختلف  مراحل  مشاهده  و  ائوزین  و  هامتوکسیلین 
داخل بافت، در تشخیص بیامری کوکسیدیوز بسیار کمک کننده می باشد 
)12(. ضایعات پاتولوژیک مشاهده شده در مطالعه حارض که بیشرت در 
روده  ابتدایی  بخش های  و  کوچک  روده  انتهایی  و  میانی  قسمت های 
بزرگ متمرکز بودند، شامل پرخونی، خونریزی های پتشی پراکنده، ادم و 
حضور انگل در داخل بافت روده بود که این مشاهدات مشابه یافته های 
حضور  محل  جهت  از  هم  بلدرچین،  در  بیامری  این  اخیر  های  گزارش 
ضایعات و انگل و هم موفولوژی اووسیست ها، می باشد )14، 19-21(. در 
یک مطالعه اخیر که گونه E. bateri را در بلدرچین های مبتال شناسایی 
بالونی شکل در سکوم و در  اتساع  منودند، در ضایعات ماکروسکوپیک، 
سکوم  و  ژژنوم  در  را  انگل  تکاملی  مراحل  میکروسکوپیک،  مطالعات 
همراه با نکروز مخاط پوشاننده در نواحی مبتال گزارش شده است )21(. 
بنابراین، در مطالعه حارض احتامال ضایعات و مراحل انگلی مشاهده شده 

در روده کوچک مربوط به E. bateri و E. uzura و در روده بزرگ در 
ارتباط با E. tsunodi می باشد. در ضایعات پاتولوژیک مشاهده شده در 
مطالعه حارض، نکروز و تخریب شدید مخاط روده مشاهده نشد. به دلیل 
بیامری  باکرتی های  تکثیر  کلونیزه شدن و  احتامل  آزردگی مخاط روده، 
زا به ویژه Clostridium perfringens عامل بیامری آنرتیت نکروزان که 
دلیل  به همین  دارد.  بلدرچین می باشد، وجود  بیامری های  از مهم ترین 
تشخیص به موقع و درمان بیامری کوکسیدیوز بلدرچین از اهمیت زیادی 

برخوردار می باشد )2و 9(.    
با ذکر  بار بیامری کوکسیدیوز همراه  اولین  در مطالعه حارض برای 
با  است.  شده  گزارش  ایران  در  ژاپنی  بلدرچین  در  آیمریا  گونه های 
توجه به پیرشفت روز افزون پرورش صنعتی بلدرچین در ایران، بررسی 
بیامری های موجود در فارم های تجاری کشور، به ویژه بیامری های انگلی 
که باعث تضعیف سیستم ایمنی می شوند، به منظور کنرتل و پیشگیری از 

ایجاد بیامری و تلفات احتاملی، رضوری به نظر می رسد. 
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