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چکید ه 

کوکسیدیوز بیامری انگلی شناخته شده در صنعت طیور در رسارس جهان است. این بیامری باعث ایجاد زیان های اقتصادی فراوانی از جمله، 
کاهش اضافه وزن، افزایش رضیب تبدیل غذایی و مرگ و میر باال در این صنعت می شود. بنابراین، شناخت، پیشگیری، درمان و کنرتل 
این بیامری برای مدیریت مزارع از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این بررسی، ارزیابی کیفی داروی سالینومایسین بر روی 
میزان دفع اواوسیست در پولت های تخم گذار، از طریق مانیتورینگ بسرت می باشد. برای این منظور جمع آوری منونه بسرت با تناوب هفتگی 
در طول یک دوره پرورشی پولت های تخم گذار انجام شد. روش مک ماسرت جهت تعیین میزان OPG بسرت و الم میکرومرتی و چشمی 
مدرج جهت تشخیص گونه های آیمریا استفاده شد. در تعیین نوع گونه آیمریا، با توجه به سنجش شاخص های مورفومرتیک مربوط به 
 Eiemeria necatrix و Eiemeria acervulina ،Eiemeria tenella ،Eiemeria maxima 154 اووسیست، چهار گونه از جنس آیمریا شامل
شناسایی شدند که E. maxima بیشرتین فراوانی و E. tenella کمرتین فراوانی را داشتند. نتایج حاصل از ارزیابی کیفی داروی سالینومایسین 
نشان دهنده کاهش دفع اواوسیست و کاهش رضیب اسپوروالسیون در طی رشد پولت ها می باشد و بیشرتین تاثیر بر روی آیمریا تنال دیده 

شد. در این مطالعه ارزیابی تاثیر داروی سالینومایسین، روی دفع اواوسیست آملیریا، برای اولین بار انجام شد.    
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Coccidiosis is well known parasitic disease for the poultry industry worldwide. The disease causes a lot of economic losses 
by causing poor growth, feed efficiency and high mortality  in the industry. Therefore, taking measures to prevent, diag-
nose, treat and control it become very important in farm management. The aim of this study is to qualitatively assess the 
Salinomycin efficacy against oocyte excretion in pullets by litter monitoring. To this end the litter samples were collected 
weekly during the growth period. Litter’s OPG was measured by McMaster and Eimeria species diagnosed using ocular 
micrometer and stage micrometer. Species identification carried out by morphometric indices of 154 oocysts. Basen on 
which four species of the Eimeria were identified, including Eiemeria acervulina, Eiemeria tenella, Eiemeria maxima and 
Eiemeria necatrix. E. maxima has the highest frequency and E. tenella had the lowest. According to this study Salinomycin 
prescription leads to the decrease in oocyst excretion and reduce the sporulation rate during pullets’ growth and Eimeria 
tenella oocysts showed the highest decrease following Salinomycin treatment. In this study, for the first time,  salinomycin 
efficacy on the oocyst excretion was studied.
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مقدمه
انگلی  بیامری  متداول ترین  و  مهم ترین   (Coccidiosis) كوكسیدیوز 
اقتصادی  خسارات  ایجاد  موجب  می تواند  كه  است  صنعتی  ماکیان 
بوسیله  بیامری  این   .)22( گردد  صنعتی  مرغداری های  در  عمده ای 
به  یاخته ها  تک  این  می گردد.  ایجاد  سلولی  تك  انگل های  از  گروهی 
زیر   ،(Sporozoae) اسپوروزوآ  رده   ،(Apicomlexa) كمپلكسا  اپی  شاخه 
 ،(Eucoccidiorida) یوکوکسیدیوریدا  راسته   (Coccidiae) کوکسیدیا  رده 
و23(.   22( می باشند   (Eimeria) آیمریا  جنس  و   (Eimeriidae) خانواده 
شایع  مادر  و  تخمگذار  پولت های  و  گوشتی  جوجه های  در  بیامری  این 
است و به میزان کمرت در بوقلمون و گاهی در غاز، اردک، بلدرچین، مرغ 
شاخدار، کبوتر و قرقاول دیده می شود. نه گونه آیمریا در ماكیان شناخته 
 شده ولی فقط پنج گونه  آن بیامری زا تشخیص داده شده اند كه شامل،

 E. brunetti و   E. acervulina ،E. tenella ،E. maxima ،E. necatrix
می باشند )23(. بلع اواوسیست عفونت زا تنها راه طبیعی انتقال بیامری  
رشط  سه  مدفوع  در  موجود  اواوسیست های  شدن  عفونی  برای  است. 
درجه  و  طبیعی  رشایط  تحت  است.  رضوری  اكسیژن  و  رطوبت  گرما، 
حرارت 25 تا 30 درجه سانتی گراد، این عمل یک تا دو روز طول می كشد. 

اواوسیست ها ممكن است برای چندین هفته در خاك زنده مبانند و لیكن 
بقای آنها در بسرت به چند روز محدود می شود و این نیز بدلیل آزاد شدن 
آمونیاك از بسرت یا عمل باكرتی ها و قارچ ها است. اواوسیست ها ممكن 
است تحت رشایط خاصی از قبیل فشار زیاد، حرارت كم و زیاد و خشكی 
و رسمای  سانتی گراد  درجه   55 حرارت  بروند.  ازبین  به رسعت  محیط 
زیر صفر سبب از بین رفنت رسیع اواوسیست ها می شود  )3 و 20 و 23(. 
صنعت طیور از آغاز فعالیت خود با معضلی به نام کوکسیدیوز مواجه 
بوده است و بر اساس برآوردهای انجام گرفته امروزه حدود 300 میلیون 
با  با داروهای شیمیایی می گردد.  این بیامری  دالر در سال رصف کنرتل 
این حال به دلیل گرانی داروهای شیمیایی و عدم تأثیر همه جانبه آن ها 
 .)10( است  مانده  باقی  همچنان  معضل  این  آیمریا  گونه های  متامی  بر 
شیوع کوکسیدیوز در طی سالیانی که پرورش طیور بعنوان یک تجارت 
مطرح شد، منجر به بروز مشکالت حادی از قبیل مرگ و میر، عدم رشد و 
اسهال خونی گردید. سپس مرصف داروهای ضد کوکسیدیا این مشکالت 
را کاهش داد و پس از آن متایز شکل بالینی کوکسیدیوز از کوکسیدیوز 
تحت بالینی آغاز شد و منونه برداری های متوالی از مخاط روده، مدفوع 
پدیده   .)23( گردید  توصیه  آن  تشخیص  اواوسیست ها جهت  و شامرش 
ایجاد گونه های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی،  مقاومت دارویی و 
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تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت های سلولی، همراه با کاهش بازدهی 
در  شیمیایی  ترکیبات  مرصف  محدود کننده  عوامل  مهم ترین  از  گله  در 
کنرتل کوکسیدیوز ماکیان بوده است. ایجاد ایمنی در گله به عنوان یکی از 
راه حل های کامال اقتصادی و در عین حال بدون اثرات سوء است که مورد 

توجه محققین قرار گرفته است )10(. 
ضد  داروهای  انواع  به  آیمریاها  افزون  روز  شدن  مقاوم  به  توجه  با 
اثربخشی داروی سالینومایسین  کوکسیدیایی، هدف این مطالعه بررسی 
بر کوکسیدیوز طیور، با ارزیابی تاثیر بر دفع و مامنعت از اسپوروالسیون  
شده  انجام  بسرت  مانیتورینگ  آزمایش  طریق  از  که  بوده،  اواوسیست ها 

است. 

مواد و روش  ها
جمع آوری منونه  

مرغداری باران با ظرفیت 110/000 قطعه در استان الربز جهت منونه برداری 
انتخاب گردید. در این بررسی جامعه مورد نظر پولت جایگزین تخم گذار 
یا به عبارتی نیمچه تخم گذار بود. داروی سالینومایسین از روز اول ورود، 
به همراه دان به پولت ها داده شد. جهت یکنواخت کردن مخلوط دارو 

ابتدا میزان مورد نیاز دارو )500 - 350 گرم سالینومایسین 12  در دان، 
درصد در هر تن دان ( با مقدار 20 تا 50 كیلوگرم دان مخلوط، سپس آن به 
حجم دان نهایی اضافه و مجدداً مخلوط شد )12(. منونه برداری تصادفی 
از ده نقطه مختلف سالن بویژه از اطراف دان خوری و آبخوری ) 10 منونه 
از کنار آبخوری و 10 منونه از کنار دان خوری( به صورت هفتگی انجام 
شد )15(. منونه ها در ظروف پالستیکی نگهداری شدند و جهت جلوگیری 
از اثرات سوء گاز آمونیاک و سایر عواملی که در نتایج آزمایش ایجاد خطا 
می کردند، در ارسع وقت به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی 
اجرام  ابتدا جهت وجود  منتقل شدند. منونه ها  تهران  تحقیقات  و  علوم 
با  میکروسکوپ  زیر  در   (Direct smear) به روش مستقیم  کوکسیدیایی 
بزرگنامیی 40× و 100 × مورد بررسی قرار گرفتند. سپس اواوسیست های 
 (K2Cr2O7) جدا شده به روش فلوتاسیون در محلول بی کرومات پتاسیم
2/5 درصد جهت تعیین حداقل زمان عفونی شدن در رشایط مناسب قرار 

داده شدند )9(.

)Sporulation Rate( بسرت و درصد اووسیست های عفونی OPG تعیین
از روش مک ماسرت جهت تعیین OPG بسرت استفاده شد. 10 گرم  ازبسرت با 

جدول 1-  جدول نتایج شامرش تعداد اواوسیست و تعیین درصد اواوسیست های عفونی

نمونه گیری
تعداد اواوسیست در گرم بستر

OPG

درصد اواوسیست های عفونی
%SR

)Sporulation Rate(   هفتهتاریخ

95/12/1911200%1

95/12/2621200%1

96/1/19433600%5

96/1/26582800%6

96/2/3693600%6

96/2/10749200%10

96/2/17821600%10

96/2/24912100%10

96/2/311011100%10

96/3/7118500%5

96/3/13125200%5

96/3/21135000%5

96/3/28144800%5
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100 سانتیمرت مکعب آب مخلوط و پس از یکنواخت کردن، از الک 100 
)100 چشمه در هر اینچ( عبور داده شد. آنگاه مقدار 15 سانتی مرت مکعب 
از هر سوسپانسیون صاف شده، با رسعت 1500 دور در دقیقه به مدت 
با محلول  از دور ریخنت مایع رویی، رسوب  2 دقیقه سانرتیفوژ شد. پس 
شکر اشباع )محلول شیرت ( مخلوط و با استفاده از پیپت پاستور از سطح 
مایع برداشته و دو خانه الم مک ماسرت را پر کرده و در زیر میکروسکوپ، 
اواوسیست های  درصد  تعیین  جهت  گردید.  شامرش  اواوسیست  تعداد 
عفونی،  تعداد 1000 اواوسیست شامرش و درصد اواوسیست های عفونی 

محاسبه گردید )جدول 1( )9 و 15(.

اندازه گیری اواوسیست ها جهت تشخیص گونه های آیمریا 
اندازه گیری اواوسیست ها با استفاده از الم میکرومرتی و عدسی چشمی 
مدرج انجام گرفت. پیش از اندازه گیری رضیب تبدیل درجات الم برای 
هر یک از عدسی های شیئی میکروسکوپ محاسبه شد، سپس یک قطره 
از سطح باالی منونه با عدسی شیئی بزرگنامیی 40× بررسی شد. به طور 
متوسط 20 اواوسیست در قسمت های مختلف الم بررسی و خصوصیات 
ریخت شناسی آن ها شامل میانگین طول و عرض، نسبت طول به عرض 

آماری روی  بررسی   .)5( اندازه گیری شد  اسپوروالسیون  زمان  و حداقل 
ابعاد اواوسیست ها )میانگین ± انحراف از میانگین ( با استفاده از نرم افزار 

SPSS انجام شد) جدول و منودار 2(.

نتایج 
بسرت گرم  هر  در  اواوسیست  حداقل  با  دوم  و  اول  هفته  در   آلودگی 

)1200 اووسیست( رشوع شد و از هفته چهارم بتدریج افزایش یافت و 
در هفته ششم به 93600 اواوسیست در هر گرم بسرت رسید که به تدریج 
تعداد آن کاهش یافت و در هفته چهاردهم به 4800 اواوسیست تقلیل 

یافت )جدول و منودار 1(.
ویژگی های  به  توجه  با  می شود،  مالحظه   2 جدول  در  که  هامنگونه 
پولت های  در  آیمریا  مختلف  گونه های  اواوسیست های  مورفومرتیک 
E. maxima شامل  آیمریا  گونه  چهار  مطالعه  این  در   تخم گذار، 

E. acervulina  ،E. tenella و E. necatrix شناسایی شدند.
اواوسیست   154 در  می شود،  مالحظه   2 منودار  در  که  هامنگونه 
 42 مورفومرتیک،  خصوصیات  به  توجه  با  شده،  بررسی 
 7/1( اواوسیست   11  ،E. acervulina درصد(   27/3( اووسیست 

منودار 1- نتایج  شامرش تعداد اواوسیست در هر گرم بسرت در دوره پرورش پولت ها

بررسی اثر داروی سالینومایسین   ...
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                 جدول 2- جدول خصوصیات ریخت شناسی گونه های شناسایی شده آیمریا

  حداقل زمان هاگ گذاری (ساعت)  نسبت طول به عرضعرض میانگینطول میانگیننام گونه

19/215/41/2524آیمریا آسروولینا

32/522/11/4737آیمریا ماکزیما

2218/91/1623آیمریا تنال

20/717/31/1922آیمریا نکاتریکس

E. maxima درصد(    52( اواوسیست   80  ،E. tenella  درصد( 
پولت ها  رشد  طول  در   E. necatrix درصد(   13/6( اواوسیست   21 و 

شناسایی شده اند.
هامنگونه که در جدول و منودار 3 مالحظه می شود.  نتایج مطالعه شیوع 
بیشرتین  که  داد  نشان  پولت ها  رشد  طی  در   Eimeria گونه های  انواع 
به و کمرتین شیوع مربوط   E. maxima به   شیوع در متام دوره مربوط 

این گونه به  از هفته 11 منونه برداری شیوع  بود بطوری که   E. tenella
صفر رسید )جدول و منودار 3(.

بحث 
نتایج مطالعه حارض حاکی از آن است که علیرغم افزایش اواوسیست در 
هفته ششم به رقم 93600، کاهش رضیب اسپوروالسیون بدلیل اثر بخشی 
داروی سالینومایسین صورت گرفته است )جدول و منودار 1(. این نتایج 
با یافته های برخی محققین كه تاثیر سودمند این دارو را بر كوكسیدیوز 
بر  سالینومایسین  مثبت  تاثیر   .)21،13،3( دارد  همخوانی  داده اند  نشان 
كوكسیدیوز را می توان این گونه توجیه منود كه این دارو از طریق تشكیل 
اسپوروزوئیت ها،  سلولی  دیواره  در  ظرفیتی  تك  یون های  با  كمپلكس 
فشار  در  تغییر  ایجاد  باعث  آیمریا  بالغ  شیزونت های  و  مروزوئیت ها 
اسمزی انگل و از میان رفنت آن می شود )2(. هر چند در ایران مطالعه ای 
در خصوص اثر بخشی سالینومایسین بر روی مامنعت از اسپوروالسیون 
سایر  مورد  در  متعددی  مطالعات  ولی  است،  نشده  انجام  اواوسیست 
روش های کنرتل، صورت گرفته است. چنانچه رهربی و همکاران در سال 
بر کنرتل  اختصاصی  کننده های  از ضد عفونی  استفاده  اثر  بر روی   1379
کوکسیدیوز مطالعه کرده اند و نتایج نشان داده که جوج های پن آلوده 
نداشته،  اواوسیست  دفع  موثره،  ماده  با  اواوسیست های مجاور  با  شده 
در حالی که مرگ و میر و دفع 80000 اواوسیست در هر گرم مدفوع با 
از 50 درصد در گروه شاهد مشاهده شده  بیش  اسپوروالسیون  رضیب 
است )16(. مطالعه رهربی و همکاران در سال 1381 در خصوص مقایسه 
روش های مختلف ایجاد ایمنی در ماکیان نشان می دهد که ایمنی اکتسابی 

در هفته ششم مامنعت  اواوسیست  دفع  از  پنجم  هفته  در  ایجاد شده 
می کند )17(. بنابراین در بررسی حارض همزمان با کنرتل چرخه تکاملی 
دوز  یک  بعنوان  شده  دفع  اواوسیست های  سالینومایسین،  توسط  انگل 
عفونت مالیم جهت ایجاد ایمنی عمل می کنند و هامنطور که در جدول 
3 آمده است، بیشرتین میزان دفع اواوسیست مربوط به آیمریا ماکسیام 
و کمرتین میزان دفع مربوط به ایمریا تنال است. مطالعه شجاعدوست و 
همکاران در سال 1382، نشان دهنده برتری نسبی گروه دیکالزوریل از 
نظر وزن نهایی و برتری گروه سالینومایسین از نظر رضیب تیدیل غذایی 
روی  بر   1384 سال  در  همکاران  و  مدیرصانعی  مطالعه   .)21( می باشد 
تأثیر بتائین بر میزان کارآیی سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتال 
به عفونت کوکسیدیایی تجربی نشانگر تاثیر مثبت سالینومایسن بر کنرتل 
کوکسیدیوز می باشد )13(. لذا همخوانی بین تایج فوق و مطالعه حارض 
مشاهده می شود. مطالعه انجام شده توسط کالدویل و همکاران در سال 
2009 در دانشگاه تگزاس، نشان می دهد که اگر جوجه ها برنامه غذایی 
مناسب داشته باشند، نتایج استفاده از سالینومایسین و واکسن می تواند از 
عوارض بالینی کوکسیدیوز جلوگیری کند )3(. مطالعه ارویند شارما در سال 
2015 درکشور هندوستان، در خصوص استفاده از مخلوط گیاهی دیارنا و 
داروی یونوفوره سالینومایسین، اثر کنرتلی هر دو دارو را برکوکسیدیوز 
وائل و  انجام شده توسط عبدالرحم  )1(. مطالعه  ماکیان نشان می دهد 
همکاران در سال 2014 در کشور هندوستان ، نشان می دهد که داروی 
هستند  کوکسیدیوز  بر  کنرتلی  اثر  دارای  پروبیوتیک ها  و  سالینومایسین 
)25(. و نتایج  مطالعه حارض همخوانی با نتایج محققین فوق دارند. در 
مطالعه حارض اثر بخشی سالینومایسین بر روی مامنعت از اسپوروالسیون 
اووسیست انجام شد و مورد تایید قرار گرفت. همچنین بر اساس شناسایی 
گونه های آیمریا در مراحل مختلف رشد بیشرتین تاثیر سالینومایسین بر 
روی E.tenella مشاهده شد )جدول و منودار 3(. با توجه به نتایج مطالعه 
شاخص  می تواند،  دوره ای  صورت  به  بسرت   OPG آزمایش  انجام  حارض 
خوبی برای پیش بینی اثر ترکیبات ضد کوکسیدیوزی و بررسی مقاومت 

دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
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منودار3-  نوع آیمریاهای شناسایی شده در طی رشد پولت ها 

جدول3 - جدول متوسط آیمریاهای شناسایی شده در طی رشد پولت ها
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