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پژوهش و سازندگي  ۴۸

                     

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان
شماره ۶۴ ، پاييز ١٣٨٣

¿¿¿

مطالعه اثر ضد آيمريايي اسانس گياه درمنه 
(Artemisia sieberi)  در خرگوش آزمايشگاهي 

  In vitro و In vivo در شرايط

چكيده
sieberiپس از شناسايي و جمع آوري گياه درمنه، عصاره  آبي sieberiپس از شناسايي و جمع آوري گياه درمنه، عصاره  آبي A. sieberi به روش كروماتوگرافي اليه نازك (TLC) تهيه گرديد و  اووسيستهاي 
غير اسپروله مورد نياز از۵۹ خرگوش آزمايشگاهي (نژاد سفيد نيوزيلندي) جمع آوري شدند. مطالعه اثر رقت هاي مختلف اسانس الكلي
A. sieberi بر اووسيسـت هاي اسـپروله و غيراسپروله آيمرياي انگل خرگوش آزمايشگاهي در شرايط آزمايشگاهي و داخل بدني 
بيانگر بروز اثرات متفاوتي از اين رقت ها بود . به طوري كه بيشترين و كمترين ميزان اثر ضد آيمريايي به ترتيب در رقت ۱ و رقت 
يك دهم   مشـاهده گرديد . يك رابطه خطي نيز بين  ميزان اثر كشـندگي اسـانس براي اووسيست هاي غير اسپروله در مقايسه با 
E). خورانيدن اووسيسـت هاي اسپروله و غيراسپروله مجاور  (y/x) = ۳۴۶۹۵۷+ ۰/۹۰۵ X/r گروه شـاهد وجود داشـت (%۹۷=
شده با غلظت پايه اسانس گياهي به خرگوش و كنترل زمان شروع دفع اووسيست از زمان خورانيدن اووسيست نشان داد كه پس 
از گذشـت مدت زمان الزم براي طي شـدن چرخه تكاملي انگل ، اووسيست تمامي گونه هاي آيمريا توانستند از بدن خرگوش دفع 
شوند . اين نتيجه بيانگر بي اثر بودن اسانس بر اووسيست و اسپوروزوئايت هاي انگل در داخل اووسيست بوده و اووسيست به خوبي 

در برابر رقت هاي مختلف اسانس مقاومت نموده است 

كلمات كليدي: اسانس، گياه درمنه، اووسيست آيمريا، خرگوش آزمايشگاهي  

Pajouhesh & Sazandegi  No 64  pp: 48-51

In vitro and In vivo assessment of plant essence (Artemisia sieberiIn vitro and In vivo assessment of plant essence (Artemisia sieberiIn vitro and In vivo assessment of plant essence ( ) coccidiocidal effect on rabbit coccidiosis Artemisia sieberi) coccidiocidal effect on rabbit coccidiosis Artemisia sieberi
By: Yakhchali, M. Pathobiology Department. Parasitogy Division, Faculty of Veterinary Medicine, Nazlu Campus, 
Urmia University, Urmia, Iran; Khosravi, A.R. Mycology Department, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran 
University Tehran, Iran
Study on coccidiocidal effect of different dilutions alcoholic essence of artemisia on sporulated and non-sporulated 
oocysts showed different effects. So that, maximum and minimum coccidiocidal rate of essence were observed in 
original and 1/10. It was showed a linear relationship between coccidiocidal effect of essence and non-sporulated 
oocysts that were exposed by original dilution (E (y/x) = 0.346957+0.905x, r =97%). Inoculation of sporulated and 
non-sporulated oocysts and pre patent period indicated that oocysts shading began on ninth day of infection as usual. 
Moreover, In vivo experiment showed that essence could not affect sporozoite within oocyst. 
Key words: Plant essence, Artemisia sieberi, Oocyst, Eimeria, Rabbit
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شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳

۴۹پژوهش و سازندگي

مواد و روش كار
ــايي گياه و جمع  الـف - روش تهيه اسـانس و كنترل كمي و كيفي - پس از شناس
آوري آن نسبت به اسانس گيري گياه و كنترل كيفي و كمي اسانس آن اقدام گرديد . 

ــانس درمنه از اندام هوايي گياه درمنه با نام علمي      ــانس گيري از درمنه - اس ۱- اس
ــت مي آيد . تهيه و تعيين مقدار اسانس فرار با استفاده از روش تقطير  ــت مي آيد . تهيه و تعيين مقدار اسانس فرار با استفاده از روش تقطير A. sieberi بدس ــت مي آيد . تهيه و تعيين مقدار اسانس فرار با استفاده از روش تقطير A. sieberi بدس بدس

با آب و دستگاه اسانس گيري كيسر و النگ انجام گرفت(۲). 
۲ - آزمايشات كيفي -  بعد از تهيه اسانس و تخليص و تصفيه آن اولين آزمايش كه 
روي آن انجام گرفت تعيين ضريب شكست، چرخش نوري و وزن مخصوص بود ( ۲ ). 

ــانس از آناليز با  ــكله اس ــات كمي - براي تعيين نوع و مقدار مواد متش ۳ - آزمايش
دستگاه گاز كروماتوگرافي كوپل شده با طيف سنج جرمي  (GC/MS) استفاده گرديد .

ب - روش تهيه اووسيسـت آيمريا و اسـپروله كردن- از ۵۹ خرگوش آزمايشگاهي 
ــفيد نيوزيلندي) نمونه مدفوع جمع آوري گرديد . براي تعيين تعداد اووسيست  (نژاد س

در يك گرم مدفوع از روش شناور سازي استفاده شد (۱، ۵، ۸) .
   نمونه مدفوع خرگوش ها در بيكرومات پتاسيم ۲٪ به منظور 
اسپروله شدن خيسانده مي شدند . سپس در دماي ۲۸-۲۵ درجه 
ــاعت نگهداري مي شدند تا  ــانتي گراد و به مدت ۹۶ - ۷۲ - س س

اووسيستها اسپروله گردند (با كنترل روزانه) (۱۴،۱۲،۱۱) .
ج - روش تهيه رقت از  اسانس  آرتميزيا سيبري  و مجاور 
نمودن هر رقت با اووسيسـت غيراسـپروله و اسـپروله آيمريا 
ــت (به  در شـرايط آزمايشـگاهي- تعداد ۲۵۰۰ عدد اووسيس
ــت  اسپروله و غيراسپروله) به كمك لوپ  تفكيك براي اووسيس
و سمپلر ۱۰۰ الندا شمارش ، جمع آوري و در هر لوله آزمايش 
ــپس به  ــدند . س از ۱۸ عدد لوله آزمايش جداگانه ريخته مي ش
ــب رقت۱ ، يك پنجم،  يك صدم،  يك  ــر لوله آزمايش به ترتي ه
هزارم از اسانس افزوده شد (گروه تيمار) و يك لوله حاوي سرم 

فيزيولوژي ۰/۹٪ و ۲۵۰۰ عدد اووسيست اسپروله(گروه شاهد) 
نيز براي هر تكرار تهيه مي گرديد . تمامي لوله ها ( گروه شاهد 
و تيمار) در انكوباتور۲۸- ۲۵ درجه سانتيگراد به مدت ۲ روز با 
كنترل روزانه ( درجه حرارت ، هم زدن و هوادهي با استفاده از 

پمپ هوا ) قرار داده شدند . 
ــيبري بر  ــانس آرتميزيا س ــه نحوه اثر اس ۴ - روش مطالع
اووسيست هاي اسپروله و غيراسپروله مجاورت يافته با اسانس- 
ــدن داروي آمپروليوم (۲ ۰/۰٪ ) آزمايش مدفوع  بعد از خوراني
براي اطمينان از عدم حضور اووسيست انجام شد . سپس براي 
بررسي نحوه اثر اسانس بر اووسيستهاي غير اسپروله و اسپروله 
آيمريا ، از اووسيستهاي مجاور شده با غلظت ۱ در گروه تيمار و 
گروه شاهد به خرگوش ها خورانيده شدند . تعداد اووسيست در 
ــرم مدفوع روزانه و ميزان پره پتنت پريود (از زمان خورانيدن  گ
ــت) به مدت ۱۹ روز  ــروع دفع اووسيس ــت تا زمان ش اووسيس

بررسي و ثبت گرديد . 
Linear)۵) آزمون آماري- از روش آماري رگرسيون خطي

ــتگي(r) براي آناليز نتايج  ــن ضريب همبس regretion) و تعيي
بدست آمده توسط نرم افزار SPSS  استفاده گرديد. 

نتايج
ــانس ها  ــرل كيفي و كمي اس ــل از كنت ــج حاص ۱ -  نتاي
تهيه گرديد و نتايج كنترل كمي و A. sieberi  تهيه گرديد و نتايج كنترل كمي و A. sieberi  تهيه گرديد و نتايج كنترل كمي و  ــاره آبي   ــاره آبي  A. sieberi  - عص A. sieberi  - عص

كيفي آن در جدول ۱ ثبت شده است .
ــانس گياهي   ــج مطالعه اثر رقت هاي مختلف اس ۲ -  نتاي
ــت هاي آيمريا - نتايج بدست آمده از  ــت هاي آيمريا - نتايج بدست آمده از   بر اووسيس ــت هاي آيمريا - نتايج بدست آمده از   بر اووسيس بر اووسيس A. sieberi
ــيبري  با توجه به آزمايش آنها  ــانس آرتميزيا س مطالعه اثر اس
ــپروله در شرايط  ــپروله و غيراس ــت اس بر روي دو نوع اووسيس

آزمايشگاهي و داخل بدني  قابل بررسي مي باشد .
ــانس بر  ــاي مختلف اس ــج مطالعه اثر رقت ه ــف- نتاي ال
اووسيست هاي غير اسپروله و اسپروله -  مطالعه اثر رقتهاي 
مختلف اسانس الكلي A. sieberi  بر اووسيست هاي اسپروله 
و غيراسپروله آيمرياي انگل خرگوش آزمايشگاهي در شرايط 
آزمايشگاهي بيانگر بروز اثرات متفاوتي از اين رقت ها بود. به 

نوع آزمايش نتيجه

رنگ
وزن مخصوص
ضريب شكست
چرخش نوري

بررسي وجود توجون
درصد وزني آلفا توجون در اسانس
درصد وزني بتا توجون در اسانس

كهرباي شفاف
۰ /  ۹۸۹۱ ± ۰ /۰۱ 
۱ /۴۶  ± ۰ /۰  ۲
( -۶ ) تا ۱-

مثبت
حداقل ۳۰
حداقل ۱۰

جدول شماره ۱ -  نتايج كنترل كمي و كيفي در تهيه اسانس از گياه درمنه

مقدمه
ــد كه در  ــام علمي A. sieberi از تيره كامپوزيتيا مي باش ــاه درمنه با ن ــام علمي A. sieberi   گي ــاه درمنه با ن A. sieberi   گي
مناطق با ميزان بارندگي ساليانه كمتر از ۲۰۰ ميلي متر رشد مي نمايد  اين گونه در 
A. herbalbaمنابع قديمي تحت عنوان A. herbalbaمنابع قديمي تحت عنوان A. herbalba ناميده مي شد (۱۳،۱۰،۶).كوكسيديوز 
ــت و بيشتر  ــايع معدي روده اي خرگوش اس كبدي و روده اي نيز از بيماريهاي ش
ــاهده مي شود . تمامي عوامل كوكسيديوز خرگوش از  در خرگوش هاي جوان مش
خانواده آيمري ايده مي باشند (۱۱) و تاكنون ۱۲ گونه آيمريايي از خرگوش هاي 
مبتال گزارش شده اند. البته , تعداد كمي از آنها از نظر بيماريزايي اهميت دارند (۹) 
. با توجه به اهميت پرورش و نگهداري خرگوش جهت مصارف آموزشي و تحقيقاتي 
( ۳ ،۴ ) و نيز تحقيقات جديد در خصوص نقش اسانس هاي گياهي به واسطه وجود 
تركيبات شيميايي (ماده موثره) كه گياه توليد مي كند ، استفاده از اسانس گياهي 
مي تواند به عنوان يكي از تدابير مناسب براي درمان غير شيميايي كوكسيديوزيس 

در اين دام و الگويي براي بكارگيري تجربي آن در ساير دام ها باشد .
ــازي اسانس گياه درمنه و مطالعه تجربي اثر ات     هدف از اين مطالعه جدا س
ــرايط  ــگاهي در ش ــت آيمرياي انگل خرگوش آزمايش ضد آيمريايي آن بر اووسيس

آزمايشگاهي و داخل بدني بود .
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پژوهش و سازندگي  ۵۰

مطالعه اثر ضد آيمريايي... 

ــاهده  ــترين و كمترين ميزان اثر ضد آيمريايي به ترتيب در رقت ۱ و رقت يك دهم مش طوري كه بيش
ــتهاي غير  ــانس براي اووسيس گرديد (جداول۲و۳). يك رابطه خطي نيز بين ميزان اثر ضد آيمريايي اس

.(E (y/x) = ۳۴۶۹۵۷+ ۰/۹۰۵ X,r ــت (%۹۷= ــاهد وجود داش ــه با گروه ش ــپروله در مقايس اس
ــپروله  ــپروله و اس ــت هاي غيراس ــانس بر اووسيس ب- نتايج مطالعه نحوه اثر رقت هاي مختلف اس
ــت مدت زمان الزم براي طي شدن چرخه تكاملي  ــگاهي - پس از گذش آيمريا ي انگل خرگوش آزمايش
ــانس بر  ــوند . اين نتيجه بيانگر بي اثر بودن اس ــتند از بدن خرگوش دفع ش ــت ها توانس انگل ، اووسيس
ــت به خوبي در برابر رقت هاي مختلف  ــت بوده و اووسيس ــپوروزوئايت هاي انگل در داخل اووسيس اس

ــت (جدول۴) .      ــانس ها مقاومت نموده اس اس
بحث 

   اين مطالعه براي نخستين بار در درمان گياهي خرگوش هاي آزمايشگاهي مبتال به عوامل آيمريايي 
ــت آمده مي تواند پايه اي  ــت . به اين دليل مي توان گفت كه نتايج بدس در ايران طراحي و اجرا گرديده اس

مناسب براي شروع مطالعات تكميلي باشد .
ــت  ــانس با افزايش رقت كاهش مي يابد و اووسيس ــان داد كه اثر ضد آيمريايي اس    نتايج مطالعه نش
ــپروله قادر به مقاومت در برابر اسانس با حفظ عفونت زايي اووسيست مي باشد . فاصله زماني خورانيدن  اس
ــت هاي اسپروله مجاور شده با اسانس نيز در مقايسه با گروه  ــت تا شروع دفع آن در مورد اووسيس اووسيس
Soulsbyشاهد و الگوي Soulsbyشاهد و الگوي Soulsby  تا حدودي اختالف نشان داد، به طوري كه زمان اسپروالسيون از ۵ روز به ۱۰ روز 
ــپروله نسبتا به يك اندازه در مواجهه با غلظت ۱ اسانس  ــت هاي غير اس افزايش يافت . درحاليكه , اووسيس
ــاهد از خود مقاومت نشان دادند و پره  ــگاهي در گروه تيمار و ش پس از خورانيدن به خرگوش هاي آزمايش
ــانس بر طول چرخه  ــبي اس پتنت پريود از ۵ روز به ۱۲ روز افزايش يافت (۱۲) . اين مقادير بيانگر تاثير نس

ــروز تاخير در زمان پره  تكاملي  آيمريا و ب
ــار آلودگي  پتنت پريود دارد كه از نطر انتش
و برنامه هاي كنترلي مي تواند مورد توجه 
قرار گيرد. در اين زمينه مطالعات مشابهي 
Allen ــده است. از جمله ــده است. از جمله Allenدر طيور انجام ش Allenدر طيور انجام ش

ــال ۱۹۹۷ يك بررسي در  و همكاران در س
خصوص اثرات كوكسيديوسيدي اندام هاي 
ــاه Artemisia anova در  ــف گي مختل
ــرغ انجام دادند.  ــيديوزيس جوجه م كوكس
ــيديايي  ــرات ضدكوكس ــاس اث ــر اين اس ب
ــاه از نظرايجاد  ــيميايي گي ــرگ و اجزا ش ب
ــورد آزمايش  ــه اي م ــي تغذي پروفيالكس
ــان  ــج اين تجربيات نش ــرار گرفت . نتاي ق
ــاه (۵٪) در طول  ــك گي داد كه برگ خش
ــي داري مانع از بروز  ــه هفته به طور معن س
ــا  جوجه ه در    E. tennella ــات  جراح
مي گردد. ولي اثر ممانعتي در برابر گونه هاي 
ــان  E. maxima  و  E. maxima  و  E. maxima نش E. acervulina
ــتفاده از  ــداد. در صورتي كه به هنگام اس ن
آن به مدت پنج هفته (۱٪) در جوجه هاي 
واكسينه شده با واكسن زنده، مقاومت خوبي 
ــط  را جوجه ها در برابر ايجاد جراحات توس
E. acervulina و E. acervulina و E. acervulina  نشان  E. tennella
E. anova ــاده موثره گياه دادند. البته م

ــد كه تركيب  ــام آرتيميزينين مي باش به ن
ــي گرم به كيلوگرم  ــج درصد آن ۱۷ ميل پن
آرتيميزينين دارد. در اين بررسي، از مصرف 
ــه هفته افزايش وزن و كاهش  آن به مدت س
E. tennellaجراحات E. tennellaجراحات E. tennella به ميزان معني داري 
E. acervulina ــل ــد ولي در مقاب ــل E. acervulinaديده ش ــد ولي در مقاب E. acervulinaديده ش

ــينئول به  بي اثر بود. تركيب كافور و ۱و۸ س
ــه كيلوگرم موجب  ميزان ۱۱۹ ميلي گرم ب
ــش جراحات حاصل از  افزايش وزن و كاه
ــد . در حاليكه كافور  E. tennella گردي
به تنهايي توانست موجب كاهش جراحات 
ــل از E. acervulina گردد. عالوه  حاص
ــي آرتيميزينين به  بر اين، مصرف خوراك
ــا مقادير ۲ , ۸/۵ و  ــدت چهار هفته و ب م
۱۷ ميلي گرم موجب كاهش معني داري 
ــت E. acervulina و  در دفع اووسيس

ــد (۷).         E. tennella گردي
اين مقادير در مقايسه با اووسيست هاي 
ــپروله مي تواند بيانگر اثرگذاري نسبي  اس
ــي  ــول چرخه تكامل جنس ــانس در ط اس
ــد.   همچنين يك  ــا (گامتوگوني) باش آيمري

روز دوم روز صفر

شاهد يك هزارم يك صدم يك دهم يك  پنجم  ۱ غلطت        غلطت        غلطت
اووسيست

۲۵۰۰ ۲۳۶۰ ۲۴۲۰ ۱۱۱۰ ۱۷۲۰ ۱۰۸۰ ۲۵۰۰

۲۱۹۰ ۱۵۱۲ ۱۵۵۰ ۱۹۰۰ ۲۳۴۰ ۱۴۶۵ ۲۵۰۰

۲۱۴۰ ۱۶۰۰ ۱۳۶۰ ۱۷۰۰ ۱۳۲۰ ۱۴۱۰ ۲۵۰۰

روز دوم روز صفر

شاهد يك هزارم  يك صدم  يك دهم  يك پنجم ۱
                     غلطت

اووسيست  

۲۴۰۰ ۱۶۸۰ ۱۵۰۰ ۱۶۲۵ ۱۶۰۰ ۱۲۵۰ ۲۵۰۰

۲۰۵۰ ۲۰۱۰ ۱۳۵۰ ۱۵۷۴ ۱۳۱۲ ۷۵۰ ۲۵۰۰

۲۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۹۴ ۱۱۷۰ ۱۲۰۰ ۱۰۱۵ ۲۵۰۰
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شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳

۵۱پژوهش و سازندگي

ــت هاي غير  ــي بين ميزان اثر ضد آيمريايي براي اووسيس رابطه خط
ــاهد در رقت پايه وجود دارد  ــه با گروه ش ــپروله اسانس در مقايس اس
ــن  ــه، اي ــي ك E). در صورت (y/x) = ۳۴۶۹۵۷+ ۰/۹۰۵ X,r =%۹۷)
ــت هاي اسپروله  رابطه در مورد ميزان اثر ضد آيمريايي براي اووسيس

در مقايسه با گروه شاهد اثبات نگرديد
.(E (y/x) = ۳۴۶۹۵۷+ ۰/۹۰۵ X,r =۹۷%) 

   با توجه به يافته هاي فوق و روش هاي متداول درمان شيميايي 
كوكسيديوزيس و بيماري هاي انگلي تك ياخته اي و كرمي در سطح 
ــور ، مي توان موارد  زير را  براي مطالعات آتي در  جمعيت دامي كش

قالب طرح هاي درماني و كنترل دارويي پيشنهاد كرد:     
ــي ميزان نقش عوامل فردي نظير سن ، جنس ، نژاد،  الف ) بررس
دفاع ميزبان ، خصوصيات هورموني ، فصل و خصوصيات ترشحي لوله 

گوارش .
ــم غذايي ، جيره  ــامل رژي ــن نقش عوامل تغذيه اي ش ب ) تعيي

غذايي و خصوصيات متابوليكي محيط لوله گوارش .
ج ) بررسي فارماكوديناميك و فارماكوكينتيك اسانس گياهي.

ED ) و  ــن دوز درماني (50 ــالمتي و فاصله بي ــن مرز س د ) تعيي
LD) اسانس .                 سمي (50

ــانس در بافت حيواني و مدت زمان دفع  ه ) ارزيابي  باقيمانده اس
آن از بدن .

و ) سنجش بيولوژيك تداخل عمل اسانس با چرخه زندگي انگل (ها) .
   تداوم اين قبيل مطالعات به داليل ذيل در سطح جمعيت دامي 
ــور و براي دستيابي به فن آوري هاي جديدتر در درمان پاره اي از  كش
بيماري هاي انگلي دامي كشور به كمك گياهان دارويي مفيد و ميسر 

است:
۱ -  عدم نياز به فن آوري هاي خاص .
۲ – عدم نياز به وارد نمودن مواد اوليه .

ــان و در حد وفور به گونه هاي گياهي درماني  ــي آس ۳ – دسترس
در اقليم هاي مختلف ايران .

ــي به دليل قابل تجزيه  ــت محيط ۴ -  عدم وجود مخاطرات زيس
بودن در محيط زيست .

۵ – كاربرد آسان در تجويز براي انواع دام ها.
۶ -  بسته بندي آسان و عدم ارزبري نظير آنچه در مورد داروهاي 

شيميايي مطرح است.
اين مطالعه با اعتبارات تحقيقاتي حوزه معاونت پژوهشـي دانشگاه 

اروميه به مرحله اجرا درآمده است.

منابع مورد استفاده
۱ -  اسالمي ، ع. ,۱۳۷۶. كرم شناسي دامپزشكي ( نماتودا و آكانتوسفاال ) ، 

جلد سوم ، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ، صفحات ۸۰۰- ۷۹۹ 
ــدي, ل.؛ برازنده,م.م. ؛  ــفيدكن , ف.؛ احم ــرزا, م.؛ س ــو, پ. ؛ مي ۲ -  باباخانل

ــارات موسسه تحقيقات  ــكري , ف. ,۱۳۷۷. تحقيقات گياهان دارويي و معطر(۱). انتش عس
جنگلها و مراتع. چاپ اول , صفحه ۴-۱۴.  

۳ - تاج بخش ، ح. ؛ ستاري ، م.  ,۱۳۵۱. پرورش حيوانات آزمايشگاهي و بيماريهاي آنها ، 
موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ اول ، صفحات ۳۲۰-۳۲۶

ــگاهي ، چاپ اول ، چاپ گنجينه ،  ــف زاده ، ح.  ,۱۳۷۸. حيوانات كوچك آزمايش ۴ -  نج
صفحه ۱-۷ ، ۸۹ 

ــيديوز خرگوش هاي اهلي ايران و ميزان درصد  ۵ -  نياك ، ع.  ,۱۳۴۸. گونه هاي كوكس
آلودگي ، نامه دامپزشكي ، جلد ۲۵ ، شماره ۳ ، صفحات ۳۲-۳۶ 

6- Ahti, H.; L., Suominen; J., Ulvinen; T.; Uotila, P. ,1998. Retkeilykasvio 
(Field Flora of Finland); Ed. 4., pp. 656.  Finnish Museum of Natural 
History, Botanical Museum. Helsinki. 
7-Allen, P.C.; Danforth, H.D.; Augustine, P.C.; Shirley, M.; Tomley, F. 
,1998. Dietary modulation of avian coccidiosis. International-Journal for 
Parasitology. 1998, 28: 7, 1131-1140.
8- Fudge, A. 7. M. ,2000. Laboratory medicine: Avian & Exotic pets. 
Saunders company, pp. 251 - 360  
9- Jenkins, J. R. ,2000. Coccidia in the Intestine and liver. House Rabbit 
Society, San Diego Chapter Write, Spring Verlag, CA 91979 
10- Mela, A. J., Cajander, A. K. 1906. Suomen Kasvio; Viides painos 
Northern Prairie Wildlife Research Center http//www.npsc.nbsc.nbs.gov/
index.htm
11- Niak, A. ,1967. Eimeria in Laboratory Rabbits in Tehran. Veterinary 
Record, 81, 21, 549 
12- Soulsby, E. J. L. ,1986. Arthropods, Protozoa and Helminthes of 
domesticated animals. 7th ed., Lea & Febiger, Philadelphia, pp. 657 – 661 
13- Tamu, B.W.G. 1998. A synonymized Checklist of the Vascular Flora 
of the United States. A data base interface; BONAP U.S. Checklist, 
provided by Texas A. & M. Bioinformatics woking group; Based onBiota 
of North America Program. 
14-Vanzutphen, L. F. M.; Bauman, S. V.; Beynen, A. C. ,1993. Principals 
of laboratory animal science(book). Published by Elsevier. 

اسپروله غيراسپروله اووسيست 

شاهد تيمار شاهد تيمار زمان ( روز )
- - - - ۱ - ۹
+ + + - ۱۰
+ + + - ۱۱
+ + + - ۱۲
+ + + + ۱۳
+ + + + ۱۴
+ + + + ۱۵
+ + + + ۱۶
+ + + + ۱۷
+ + + + ۱۸
+ + + + ۱۹

A. sieberiجدول شماره ۴ –  نتايج مطالعه اثر رقت هاي مختلف اسانس A. sieberiجدول شماره ۴ –  نتايج مطالعه اثر رقت هاي مختلف اسانس A. sieberi  بر اووسيست هاي 

غيراسـپروله و اسپروله آيمرياي انگل خرگوش آزمايشـگاهي (بر اساس زمان شروع دفع 

اووسيست)

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

