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 مطالعه روند تغییرات کاروتنوئیدهای سرم جوجه های گوشتی متعاقب کوکسیدیوزیس تجربی
سید شاپور رضا شجاعی1، رامین حاجی خانی2، پیام حقیقی خوشخو3

            تاریخ دریافت:1390/4/20  
            تاریخ پذیرش :1390/7/20

چکیده 

کوکسیدیوزیس یکي از مهمترین بیماریهایي است که موجب وارد آمدن خسارات اقتصادي فراوان و جبران 

بالیني غالبًا تلفاتي مشاهده نمي شود، لذا  ناپذیري به صنعت طیور جهان مي شود. از آنجائي که در موارد تحت 

تشخیص آلودگي در این قبیل موارد دشوار مي باشد و روش هاي معمول اندازه گیري تعداد اُاُسیست ها در هر گرم 

مدفوع )OPG( و کالبد گشایي نیز ارزیابي مناسب و کاملی از وضعیت گله هاي درگیر ارائه نمي دهند.

روده ها در ماکیان براي تضمین تولید اقتصادي بیشترین اهمیت را دارد. در پاتوژنز آیمریا، سلولهاي پوششی روده مورد 

تخریب قرار مي گیرند و هضم و جذب مواد غذایي دچار اختالل و نقصان مي شود و ضریب تبدیل غذایی افزایش می یابد.

فرض بر این است که با اندازه گیري برخي پارامترهاي وابسته به جذب مواد غذایي مانند کاروتنوئیدهاي سرم، 

مي توان وضعیت گله هاي آلوده به کوکسیدیوزیس تحت بالیني را ارزیابي نمود.

بدین منظور تعداد 40 قطعه جوجه گوشتي نر و یکروزه از نژاد راس (Ross( به 2 گروه آزمایشي20 قطعه ای 

)هر گروه دارای 5 زیرگروه4 قطعه ای( تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه کنترل و گروه دوم یا گروه چالش 

با دوز 50000 اُاُسیست اسپروله از مخلوط چهار گونه رایج آیمریا )آ.ماکسیما، آ.آسروولینا، آ.نکاتریکس، آ.تنال( 

مورد چالش قرار گرفتند. چالش مذکور در یازده روزگي انجام گرفت. از روز پس از چالش مبادرت به خون گیري 

از ورید بالي جوجه هاي هر دو گروه شد و این نمونه ها به مدت 7 روز متوالي و به فاصله هاي 24 ساعت )در 

ساعتهاي 24 و 48 و 72 و 96 و 120 و 144 و 168 بعد از چالش( اخذ گردید. پس از جداسازي سرم هر نمونه، 

کاروتنوئیدهاي آن با روش اسپکتروفتومتري مورد اندازه گیري قرار گرفت. 

کنترل  باگروه  مقایسه  در  چالش  گروه  سرم  کاروتنوئیدهاي  میزان  میانگین  نزولی  روند  بیانگر  حاصله  نتایج 

می باشد، به طوري که میانگین میزان کاروتنوئیدهاي سرم گروه چالش از روز 3 تا 7 پس از چالش با گروه کنترل 

اندازه گیري  با  که  گفت  می توان  حاصله  نتایج  به  توجه  با  بنابراین  مي دهند.  نشان  را  معني داري  کاماًل  اختالف 

کاروتنوئیدهاي سرم مي توان ارزیابي مناسبي از شدت درگیري جوجه ها به کوکسیدیوز تحت بالیني بدست آورد.

کلمات کلیدی: کاروتنوئید، سرم، کوکسیدیوز، جوجه گوشتی

1-  دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد کرج، گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی ، کرج، ایران.
2- دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد کرج، گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی ، کرج، ایران.

3- دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد کرج، گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی ، کرج، ایران.
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مقدمه 

کوکسیدیوزیس1 یکي از مهم ترین عوامل ایجاد کننده خسارت اقتصادي در مزارع پرورشي ماکیان مي باشد که 

پس از بیماري هاي باکتریایي دومین مشکل بزرگ دنیا در هر منطقه اي که ماکیان متراکم نگهداري مي شوند، مي باشد. 

 آیمریا2 به علت  تکثیر در داخل سلولهاي اپي تلیال لوله گوارش، سبب تخریب این سلولها و اختالل در جذب مواد 

غذایي داخل روده مي شود. لوله گوارش در ماکیان براي تضمین تولیدي اقتصادي بیشترین اهمیت را دارد. )2و22(

 کوکسیدیوزیس داراي دو نوع بالیني و تحت بالیني است. در مورد کوکسیدیوز تحت بالیني، این خسارات قابل 

مالحظه تر بوده، زیرا به علت عدم بروز تلفات مرغدار متوجه وضعیت بیماري گله نمي شود )21( ولي به علت 

اختالل در جذب مواد غذایي در روده و اختالل در ضریب تبدیل غذایي،این قبیل گله ها به وزن مناسب نمي رسند.

نتیجه  در  را، هزینه جیره تشکیل مي دهد،  تولید جوجه هاي گوشتي  نیمي  از هزینه  از  بیش  که  آنجائي  از   

نیز به هزینه هاي  بار مي آورد، که هزینه هاي دارو و درمان  به  اقتصادي چشمگیري را  کوکسیدیوزیس خسارات 

تحمیل شده به مزارع پرورشی اضافه می گردد )22(.

از بین 9 گونه آیمریاي شناخته شده در ماکیان اهلي، 7 گونه داراي اهمیت بیشتري مي باشند )16(. 

کاروتنوئیدها که به عنوان پیش  سازه هاي ویتامین A شناخته مي شوند، از نظر شیمیایي هیدروکربن هایي هستند 

با فرمول C40H56 که فرمول گسترده آنها تشکیل شده از یک زنجیره هیدروکربني که در یک یا دو انتها به یک 

تنها در  نامگذاري مي شوند که   )γو βو α( بتا و گاما آلفا و  با  حلقه 6 ضلعي منتهي مي شود. 3 نوع کاروتن که 

محل قرار گرفتن پیوند دوگانه در حلقه بتا )β( اختالف وجود دارد و محلول در چربي هستند و عملکردهاي 

گوناگوني دارند)7 و 8 و 16(. کاروتنها در اغلب حیوانات در محل مخاط روده تبدیل به ویتامین A مي شوند 

)7 و 8(. نقش هاي متنوعي براي کاروتنوئیدها در نظر مي گیرند، برخي از عملکردهاي بیولوژیک کاروتنوئیدها 

مستقل از عملکرد ویتامین A عبارتند از، نقش آنتي اکسیداني و ضد سرطاني، عملکرد ضد موتاژني در سیستم هاي 

باکتریایي، تنظیم سیستم ایمني، نقش در رنگ پرندگان، پایداري غشاء سلولي و بهبود باروري )20(. پروسه جذب 

کاروتنوئیدها به چهار مرحله تقسیم مي گردد که شامل هضم غذا، تشکیل میسل هاي چربي، جذب کاروتنوئیدها به 

سلول هاي مخاطي روده و ورود به پالسما از طریق سیستم لنفي )ویلیامز 1998(.

وسیله  به  مستقیم  طور  به  کاروتنوئیدها  است،  نیافته  رشد  و  گسترش  پرندگان  لنفاوي  سیستم  که  آنجا  از 

پورتومیکرونها به بافت ها ارسال مي شوند )20(. در سندرم هاي سوء جذب از جمله کوکسیدیوزیس، شاخص هاي 

بیوشیمیایي متعددي از جمله آلبومین، پروتئین تام و کاروتنوئیدهاي سرم دچار کاهش مي گردد که میزان این افت 

بستگي به عوامل مختلفي همچون سن و نژاد جوجه ها، کیفیت تغذیه، نوع گونه آیمریا، میزان و شدت آلودگي، 

وجود بیماري هاي تضعیف کننده ماکیان همچون گامبرو دارد )3 و 11 و 23 و 25(.
1-Coccidiosis
2-Eimeria 
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با توجه به اینکه غالبًا ارزیابي دقیق و آزمایشگاهي وضعیت گله هاي درگیر کوکسیدیوز تحت بالیني با روش هاي 

معمول اندازه گیري OPG1 و کالبد گشایي چندان دقیق نمي باشد و با توجه به اینکه تشخیص هاي روز دنیا در علوم 

پایه به سوي استفاده از روش ها و ابزارهاي کارآمد آزمایشگاهي و تشخیصهاي قطعي و دقیق آزمایشگاهي پیش 

مي رود، هدف اصلي از این پروژه، رسیدن به یک روش ارزیابی ساده، کم هزینه، با کمترین زمان انجام آزمایشگاهی 

و دقیق براي ارزیابي وضعیت گله هاي طیور پرورشي آلوده به کوکسیدیوز تحت بالیني مي باشد، که با عنایت به 

اینکه اندازه گیري کاروتنوئیدهاي سرم در آزمایشگاه روش دشوار و پیچیده ای نبوده و کم هزینه و با کمترین 

اتالف وقت قابل انجام مي باشد، مبادرت به انجام این پروژه شد تا چنانچه نتایج حاصله قابل پذیرش بود استفاده 

از این روش را توصیه نمود.

مواد و روش ها

تعداد 40 قطعه جوجه گوشتي نر یکروزه از نژاد راس)Ross( خریداري و به محل نگهداري، منتقل گردید.

جوجه ها به طور تصادفی به 2 گروه چالش و کنترل منفي تقسیم شدند که در هر گروه20 قطعه جوجه نگهداري 

دانشکده  تحقیقاتي  مزرعه  در  آزمایش  انجام  محل  بود.  جوجه ای   4 زیرگروه   5 شامل  خود  هرگروه  مي شدند. 

کشاورزی واحد کرج و در قفس هاي تعبیه شده در یک اتاق ایزوله بوده، که قباًل به طول کامل و اصولي ضد عفوني 

شده بود. قفس ها از جنس استیل بودند و کف آنها با ورقه پالستیکي مفروش شده بود. براي جلوگیري از آلودگي 

تصادفی، جوجه های گروه کنترل منفی در طبقه باالي گروه چالش نگهداري مي شدند. بر اساس تفکیک جوجه ها 

به گروه هاي مختلف، هر قفس و جوجه های آن به طور جداگانه عالمت گذاري گردید، تا از اشتباه احتمالي و 

جابجایي در نمونه ها اجتناب شود. شرایط نوري هر 2 گروه یکسان بوده و برنامه نوردهي به طور 23 ساعت مستمر 

و یک ساعت خاموشي در نظر گرفته شده بود.

تغذیه شامل جیره بدون کوکسیدیواستات و آنتي بیوتیک بود. براي هر گروه از جیره استریل و اتوکالو شده که 

به مدت 15 دقیقه در فشار 15 پوند اتوکالو شده بود استفاده شد. میزان پروتئین جیره حدود 19٪ و انرژي قابل 

متابولیسم آن 2008 کیلو کالري بود.

آب به میزان کافي و تازه در تمام دوره در اختیار تمام گروه ها قرار داده شده بود و 4 بار در روز آبخورها کنترل مي شد.

دماي اتاق نگهداري جوجه ها بین 32-30 درجه سانتي گراد بود و این دما به وسیله دماسنجي که در محل نصب 

شده بود کنترل مي شد. ضمنًا اتاق داراي تهویه مناسبي بود.

انجام آزمون OPG )اندازه گیری ااسیست های آیمریایی دفعی در بستر( از بستر جوجه هاي گروه هاي آزمایش 

در روزهاي 5 و 11 و 18 پرورش صورت گرفت.

1- Oocyst per geram
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تلقیح جوجه هاي گروه هاي چالش با دوز 50000 مخلوط ااوسیستي با نسبت هاي ایمریا اسروولینا 20٪، ایمریا 

ماکسیما 40٪، ایمریا تنال 25٪ و ایمریا نکاتریکس 15٪ در روز11 پرورش به طور همزمان از طریق خوراندن 100 

الندا از محلول به طوري که حاوي پنجاه هزار ااوسیست اسپروله باشد صورت گرفت. )ااسیست های آیمریایی از 

بانک ااسیستی آیمریایی که قباًل توسط نویسنده اصلی در آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد کرج تهیه شده است برداشت و آماده سازی شد.(

حدود 12 ساعت قبل از شروع خونگیري، جوجه ها را از مصرف دان محروم کرده و تنها آب آشامیدني در 

اختیار آنها قرار داده شد، تا در هنگام آزمایش، روده هاي آنها تا حد امکان خالي از محتویات باشد.

1 جوجه از جوجه هاي هر زیر گروه )مجموعًا 5 جوجه در هر گروه( در گروهای چالش و کنترل منفي بطور 

تصادفی انتخاب و به ترتیب در 24 و48 و 72 و 96 و 120 و 144 و 168 ساعت پس از چالش انگلي، خون گیري 

صورت گرفت. از هر جوجه حدود 1/5 میلي لیتر خون از طریق ورید بالي1 گرفته شد و در لوله هاي فاقد ماده ضد 

انعقاد ریخته شده تا براي آزمایش اندازه گیري کاروتنوئیدهاي سرم مورد استفاده قرار گیرد.

براي اندازه گیري غلظت کاروتنوئیدهاي سرم )میکروگرم در دسي لیتر( پس از لخته شدن نمونه هاي خون مورد 

نظر، لوله ها را به مدت 15 دقیقه با دور 3000 بار در دقیقه سانتریفوژ کرده و سرم آنها پس از جداسازي در فریزر 

20- درجه سانتي گراد ودر محیط تاریک )قوطی تیره( نگهداري مي شدند تا به تدریج مورد آزمایش قرار گیرند. 

در هنگام آزمایش، یک میلي لیتر از سرم به لوله آزمایش ریخته شده و یک میلي لیتر اتانول 96 درجه و 3 میلي لیتر 

هگزان به آن افزوده و به مدت 10 دقیقه با شیکر تکان داده مي شد، سپس نمونه ها به مدت 10 دقیقه با دور 2000 

در دقیقه سانتریفوژ مي شد. در این هنگام در داخل لوله دو فاز تشکیل مي گردد که فاز باالیي برداشت و جذب 

نوري آن به بوسیله اسپکتروفوتومتر در طول موج 453 نانومتر قرائت شد )4(.

نهایتًا غلظت کاروتنوئید سرم طبق رابطه زیر محاسبه شد:

  میزان  جذب  نوري  در طول  موج453 نانومتر       

                                                                     0/00258    

کلیه اطالعات بدست آمده از اندازه گیري هاي کاروتنوئیدهاي سرم ابتدا در برنامه اکسل وارد مي شد به طوري  

که نتایج گروه هاي مورد آزمایش هر گروه در آن کاماًل تفکیک شده و مشخص مي گردید. این اطالعات  متعاقبًا به 

وسیله برنامه SPSS وآزمایش آنالیز واریانس آمیخته (Mixed  ANOVA( مورد آنالیز آماري قرار  گرفت.

1- Superficial medial wing vein

=  غلظت کاروتنوئید سرم )میکروگرم در دسي لیتر(              
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نتایج

  نتایج حاصله بطور کامل در جداول و نمودارهای ذیل درج گردیده است:

جدول 1- میزان کاروتنوئیدهاي سرم جوجه هاي 2 گروه کنترل و چالش در 7 روز متوالي پس از چالش اُاُسیستي با مخلوط آیمریاها

جوجه هاي 
گروه هاي 
آزمایشي

میانگین میزان کاروتنوئیدهاي سرم در هفت روز متوالي پس از چالش )بر حسب میکروگرم در دسي لیتر(

روز اول پس 
از چالش

روز دوم پس 
از چالش

روز سوم پس 
از چالش

روز چهارم 
پس از چالش

روز پنجم پس 
از چالش

روز ششم پس 
از چالش

روز هفتم 
پس از چالش

رل
کنت

وه 
گر

52575959637068جوجه1
53585963646059جوجه2
53565958626766جوجه 3
51555861636364جوجه 4
49546064636572جوجه 5

ش
چال

وه 
گر

52513934252223جوجه1
54553531272422جوجه2
53594029242023جوجه 3
51564334212324جوجه 4
55543828232123جوجه 5

جدول 2- جدول تغییرات میانگین میزان کاروتنوئیدهاي سرم جوجه هاي 2 گروه کنترل و چالش در 7 روز متوالي پس از چالش 

اُاُسیستي با مخلوط آیمریاها

گروه هاي 
آزمایشي

میانگین میزان کاروتنوئیدهاي سرم در هفت روز متوالي پس از چالش )بر حسب میکروگرم در دسي لیتر(

روز اول پس از 
چالش

روز دوم پس 
از چالش

روز سوم پس از 
چالش

روز چهارم پس 
از چالش

روز پنجم پس 
از چالش

روز ششم پس 
از چالش

روز هفتم پس 
از چالش

66±650/44±630/45±610/99±590/21±560/21  ±520/44±98/.  کنترل

چالش
0/25±53

*NS

0/39±55
*NS

0/47±39
*S

0/96±31
*S

0/11±24
*S

0/22±22
*S

0/25±23
*S

* NS=Non significant )P >0/05( =اختالف غیرمعني دار

 * S=significant )P >0/01( =اختالف معني دار
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ميك

(

گروه كنترل با  
رنگ آبي

نمودار1- مقایسه میانگین میزان کاروتنوئیدهاي سرم جوجه هاي 2 گروه کنترل و چالش در 7 روز متوالي پس از چالش اُاُسیستي با 

مخلوط  آیمریاها

جدول3- اختالف میانگین کاروتنوئیدهاي سرم جوجه هاي 2 گروه چالش و کنترل در 7 روز متوالي پس از چالش اُاُسیستي با 

مخلوط آیمریاها

        شاخص و
                       روز
اختالف شاخص  

اختالف میانگین میزان کاروتنوئیدهاي سرم در هفت روز متوالي پس از چالش )بر حسب میکروگرم در دسي لیتر(

روز اول پس 
از چالش

روز دوم پس 
از چالش

روز سوم پس 
از چالش

روز چهارم 
پس از چالش

روز پنجم 
پس از چالش

روز ششم 
پس از چالش

روز هفتم پس 
از چالش

اختالف میانگین کاروتنوئیدها 
در دو گروه آزمایش

+1
*NS

-1
*NS

-20
*S

-30
*S

-39
*S

-43
*S

-43
*S

* NS=Non significant )P >0/05( =اختالف غیرمعني دار

* S=significant )P >0/01( =اختالف معني دار                            

بحث و پیشنهادات

غلظت  کاهش  باعث  آیمریا  مختلف  گونه هاي  که  است  آن  از  حاکي  مختلف  محققین  مطالعات  بررسي 

کاروتنوئیدهاي سرم حتي در موارد تحت بالیني مي شود )3 و 5(. کاهش ظرفیت جذب در روده مي تواند به علت 

افزایش ضخامت کل مخاط، کاهش در ارتفاع ویلي ها، افزایش عمق کریپتها، افزایش میزان جایگزیني سلول هاي 

اپي تلیوم روده، افزایش متابولیسم سلول هاي مخاطي، ادم بافت، کاهش PH در نقاط عفوني، افزایش سرعت عبور 
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مواد غذایي و تغییر در مکانیزم هاي مسئول براي انتقال مواد غذایي از طریق دیواره روده به خصوص سیستم مستقل 

انتقال فعال سدیم در دوازدهه و ژژونوم باشد )18(.

تقسیم  و  داده  قرار  تهاجم  مورد  را  روده  اپي تلیوم  انتروسیتهاي  خود  زندگي  سیکل  تکمیل  براي  آیمریاها 

شیزوگوني آنها سبب تخریب این سلول ها مي شود. این تخریب در بدو امر با کاهش مستقیم میزان سطح جذب 

موثر روده ها سبب اختالل در جذب مواد مختلف از جمله کاروتنوئیدها مي شود. از سوي دیگر ساعاتي پس از 

تخریب این سلول ها توسط مروزوئیتهاي آیمریا، در اثر نفوذ فیبریني از محل آسیب دیده در بین خمل هاي سطح 

روده، بافت ترمیمي تشکیل مي شود. این خمل ها به یکدیگر مي چسبند و حالت یکپارچه پیدا کرده و ضمن اینکه حداقل 

2 سطح از سطوح فعال جذبي خمل ها کاهش مي یابد. ترتیب زیگزاکي قرار گرفتن خمل ها که سبب افزایش تصاعدي 

سطح جذب روده پرندگان مي شوند نیز به هم مي ریزد و باز هم به طور کلي سطح جذب دچار نقصان مي شود )5(.

در پرندگان به علت وجود الیه زیر مخاط، چین هاي کرکرینگ در روده  آنها وجود ندارند و در پرندگان براي 

جبران آن، خمل هاي روده که داراي تنوع مرفولوژیک مي باشند به صورت زیگراک قرار مي گیرند که سبب مي شود 

تعداد زیادي از خمل ها در واحد سطح وجود داشته باشد. با به هم ریختن ترتیب زیکراگي خمل هاي روده، عبور 

مواد غذایي در روده ها سریع تر شده که این امر نیز کاهش جذب مواد را به دنبال دارد )6(.

دانستن این نکته نیز مهم است که کاهش میزان کاروتنوئیدهاي سرم تنها ناشي از کاهش سطح جذب موثر 

روده به علت تخریب اپي تیلوم روده نیست، بلکه در مواردي که آیمریاها سبب پارگي مویرگ هاي خوني مخاط 

روده مي شوند، اتالف خون هر چند مختصر، سبب کاهش میزان کاروتنوئیدهاي سرم خواهد شد )3 و 28 و 21(. 

از سویي دیگر مطالعات نشان مي دهد که در کوکسیدیوزیس به ویژه فرم تحت بالیني آن میکروفلور طبیعي روده 

پرنده دچار اختالل شده و باکتریهاي مختلفي بویژه کلستریدیوم پرفرژنز تیپ C,A که ایجاد بیماریزایي مي نماید 

جایگزین مي گردند که موجب کاهش جذب مواد از جمله کاروتنوئیدها می گردند )3 و5 و24(.

نتیجه رسیده اند که در  این  به  انجام شده،  در تحقیق هاي جداگانه اي که توسط ویلیامز و همکاران )2003( 

کیستهاي  کرده اند،  متوقف  را  کوکسیدیوزیس  ضد  و  رشد  برنده  پیش  آنتي بیوتیک هاي  کاربرد  که  کشورهایي 

نکروتیک انتراتیس )NE( همراه با کلستریدیوم پرفرژنز رو به افزایش هستند. ایجاد آسیب هاي روده اي و آلودگي 

کلستریدیوم پرفرژنز و تکثیر آن در روده  اغلب همزمان با افزایش عفونت کوکسیدیایي است )28(. در تحقیقي 

دیگر جذب کاروتنوئیدها به طور معنی داری در پرندگان دچار آفالتوکیکوزیس تجربي کاهش داشته )4(.

در ایران از اندازه گیري کاروتنوئیدها سرم به منظور ارزیابي واکسن هاي ضد کوکسیدیوزیس ماکیان استفاده شده 

است که در این تحقیق شجاعي و همکاران )1383( متعاقب واکسیناسیون و چالش انگلي، کاروتنوئیدهاي سرم را 

در جوجه هاي گوشتي اندازه گیري کرده و گزارش نمودند که در جوجه هاي چالش شده میزان کاروتنوئیدهاي سرم 

به میزان معني داري در مقایسه با گروه کنترل کاهش مي یابند. شجاع دوست )1385( نیز در ارزیابي شاخص هاي 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

مطالعه روند تغییرات کاروتنوئیدهای سرم جوجه های گوشتی متعاقب کوکسیدیوزیس تجربی

80

تایید پاتوژنز آیمریا مبادرت به اندازه گیر کاروتنوئیدهاي سرم نموده که نتایج تقریبًا مشابهي داشته است )5(.

 همچنین بر طبق نظر راف )1974( میزان کاروتنوئیدهاي سرم در روند پاتوژنز آیمریا یک شاخص بسیار مهم 

ارزیابي مي شود )6 و 38(. هم چنین ووتن )1988( به منظور ارزیابي میزان ضایعات مخاطي روده جوجه هاي 

میزان کاروتنوئیدهاي سرم  از کاهش  نتایج آن حاکي  نمود که  استفاده  این شاخص  از  به کوکسیدیوزیس  آلوده 

متعاقب چالش انگلي بوده است. میزان کاروتنوئیدهاي سرم گروه تحت درمان با ویرجینیامایسین نسبت به گروه 

غیر درماني نیز به طور معني داري باالتر است، که تاییدي بر نقش آیمریاها در کاهش دادن میزان کاروتنوئیدهاي 

سرم بود )5(. در بوقلمون نیز چالش با آیمریا مالگریدیس و آیمریا آدنوئید باعث کاهش میزان کاروتنوئیدهاي 

سرم گروه چالش نسبت به گروه کنترل مي گردد )راف 1983(. ویلیام و همکارانش )2000( دریافتند که آلودگي 

کوکسیدیایي در پرندگان باعث کاهش کاروتنوئیدهاي سرم و پالسما مي شود.

بررسي هاي اختصاصي بر روي تاثیرات گونه هاي مختلف آیمریا در میزان غلظت کاروتنوئیدهاي سرم توسط 

قابل مالحظه غلظت  آیمریا آسروولینا موجب کاهش  آیمریا ماکسیما و  از آن است که  محققین مختلف حاکي 

کاروتنوئیدهاي سرم مي شوند )3 و13(.

آیمریا پرکاکس چون بر خالف آیمریا ماکسیما که تقریبًا تمام طول روده باریک را درگیر کند فقط قسمت هاي 

ابتدایي روده باریک )دئودنوم( را مورد حمله قرار مي دهد، سبب کاهش مختصر سطح کاروتنوئیدهاي سرم مي شود 

کاهش  باعث  ماکسیما  آیمریا  ااسیست   500 با  آلودگي  که  دریافتند   )1997( همکارانش  و  آلن  پاتریسیا  )3و4(. 

کاروتنوئیدهاي سرم جوجه ها مي شود در طول عفونت با آیمریا تنال کاهش سطح کاروتنوئیدها با تراوش و از 

دست رفتن آنها از دیواره سکوم از طریق خون ریزي و ضایعات و زخم هاي بزرگ ارتباط دارد )8(.

کوکسیدیوزیس ناشي از آیمریاها تاثیرات زیاد و معني داري در میزان کاروتنوئیدهاي سرم و پالسما دارد )3،5 

و11(. در تحقیقات زائو و دیگران )2006(، تاثیر آیمریا آسروولینا و تنال باعث کاهش کاروتنوئیدهاي سرم جوجه ها 

در طول 14 روز بعد از عفونت شده بود. 

به هر حال مطالعات محققین مختلف حاکي از آن است که میزان کاروتنوئیدهاي سرم در کوکسیدیوز ماکیان از 

مهمترین شاخص هاي بررسي روند کوکسیدیوز محسوب مي شود )6 و 21(.

البته باید در نظر داشت که میزان سطح موثر جذب در روده ها به تنهایي تعیین کننده میزان واقعي جذب مواد 

در روده ها نمي باشد و عوامل دیگري همچون غلظت مواد، میزان حامالن و ناقلین موجود در سلول هاي مخاطي 

روده و همچنین میزان تجدید سلولي مخاط نیز در این مورد تاثیر گذار است. چنانچه مطالعات بعضي از محققین  

نظیر گیرا )2001( حاکي از آن است که در پرندگان جوان سطح جذب روده به تنهایي به عنوان یک عامل محدود 

کننده جذب مواد غذایي محسوب نمي شوند )22(.

تخریب سلول هاي مخاط روده، از بین رفتن یا کوتاه شدن پرزهاي روده، عمیق شدن کریپتها و انباشتگي آنها 
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از ااسیست ها، ضخیم شدن مخاط، تشکیل غشاء دیفتریایي کاذب روي سطح مخاط، پاره شدن رگ هاي خوني 

مستقر در مخاط، از کار افتادن ماهیچه هاي مخاطي، هجوم سلول هاي التهابي و ایمني به محل و ایجاد واکنش هاي 

التهابي همگي باعث کاهش سطح مواد غذایي با مخاط روده مي شود)3 و4(. کاهش میزان کاروتنوئیدهاي سرم 

بستگي به گونه آیمریا و میزان دوز ااسیست دارد. شجاعي و آزاده رنجبر )1385( با چالش جوجه هاي گوشتي با 

دوزهاي متفاوت ااسیستي )50000 و100000و 150000( مبادرت به اندازه گیري کاروتنوئیدهاي سرم به منظور 

این شاخص  از کاهش  نتایج حاکي  پرداختند که  بالیني  به کوکسیدیوز تحت  مبتال  ارزیابي وضعیت جوجه هاي 

متناسب با افزایش دوز ااسیستي آیمریا بود )1(. بررسي اختصاي روي گونه هاي مختلف آیمریا در میزان غلظت 

کاروتنوئیدهاي سرم توسط محققین مختلف حاکي از آن است که آیمریا ماکسیما و آیمریا آسروولینا موجب کاهش 

قابل مالحظه غلظت کاروتنوئیدهاي سرم مي شوند. اما آیمریا پرکاکس چون بر خالف آیمریا ماکسیما که تقریبًا 

تمام طول روده باریک را درگیر مي کند، فقط قسمت ابتدایي روده باریک )دوازدهه( را مورد حمله قرار مي دهد 

سبب کاهش مختصر سطح کاروتنوئیدهاي سرم مي شود )3 و 13(.

آیمریاها  زنده  باسوش  واکسن هاي  با  که  که جوجه هایي  است  داده  نشان  تحقیقات خود  در  ماتیس)1999( 

واکسینه مي شوند نیز تا حدودي دچار کاهش سطح میزان کاروتنوئیدهاي سرم مي شوند که البته این کاهش جزئي 

به مراتب کمتر از سطح کاهش کاروتنوئیدهاي سرم در جوجه هایي است که با ااسیست هاي اسپروله شده با مقادیر 

بیشتر آلوده شده اند )19(.

با  آیمریا آسروولینا  به طوري که  متفاوت است  کاروتنوئیدهاي سرم در گونه هاي مختلف  چگونگي کاهش 

اختالل در جذب کاروتنوئیدها از دیواره روده سبب اختالل در جذب مي گردد، در حالیکه آیمریا تنال سبب نشت 

از طریق دیواره آسیب دیده روده کور و سبب کاهش میزان کاروتنوئیدها مي شود )30(.

در مطالعه اي توسط مشخص گردید که میزان کاروتنوئیدهاي گروه چالش در هر دو نژاد راس و آربورآکرز 

نسبت به گروه هاي کنترل کاهش معني داري داشته است که کاهش کاروتنوئیدها در نژاد راس بسیار چشمگیرتر 

بوده است. در ضمن با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسات انجام شده بین این 2 نژاد مي توان نژاد آربورآکرز 

البته طبق نظر  را از حیث کاهش میزان کاروتنوئیدهاي سرم در کوکسیدیوز تجربي، نژاد مقاومتري دانست. که 

بررسي و تحقیقات  به  نیاز  انگل کوکسیدیا  با  آلودگي  برابر  مقاوم در  نژاد  پور)1387( معرفي  انوشه  شجاعي و 

بیشتري دارد. شجاعي و آزاده رنجبر)1385( گفته اند که با توجه به روند کاهش مستمر و متناسب کاروتنوئیدهاي سرم 

در آلودگي هاي کوکسیدیایي با روند شدت افزایش دوز ااسیست ها به نظر مي رسد که مي توان از اندازه گیري غلظت 

کاروتنوئیدهاي سرم جوجه ها براي ارزیابي وضعیت گله هاي طیور که ااوسیست آیمریا دفع مي کنند استفاده نمود )1(.

تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اندازه گیري میزان کاروتنوئیدهاي سرم در 2 گروه آزمایش شده در این تحقیق 

حاکي از وجود اختالف معني دار بین کاروتنوئیدهاي سرم جوجه هاي گروه کنترل و گروه چالش مي باشد. این 
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نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقات ویرتانن )1996( مبني بر اینکه سطح کاروتنوئیدهاي سرم در جوجه هاي آلوده با 

آیمریاها دچار اخالل مي شود و غلظت کاروتنوئیدهاي سرم در تمام سنین در جوجه هاي سالم )کنترل( در سطح 

کاماًل باالتري نسبت به جوجه هاي آلوده با آیمریاها قرار دارد، هم خواني دارد. کانوي و همکارانش )1992( طي 

مطالعه اي که در زمینه چالش جوجه هاي گوشتي با آیمریا آسروولینا و آیمریا ماکسیما و آیمریا تنال انجام دادند، 

مشاهده کردند که میزان کاروتنوئیدهاي سرم جوجه هاي چالش شده کاهش معني داري داشته است )19(.

نتایج بدست آمده در گروه چالش در تحقیق حاضر، با توجه به چرخه زندگي انگل کاماًل قابل توجیه است. 

نتایج از این قرار است که در گروه چالش در دو روز اول پس از چالش با کاهش معني دار کاروتنوئیدهاي سرم در 

جوجه ها برخورد نمي کنیم، در حالي که از روز سوم تا هفتم بعد از چالش با کاهش معني دار کاروتنوئیدهاي سرم 

جوجه ها روبرو مي شویم.

تفسیر نتایج بدست آمده در گروه چالش، با توجه به چرخه زندگي انگل حاکي از آن است که، ابتدا 24 تا 48 

ساعت )دو روز( طول مي کشد تا اسپورزوآیت انگل به تروفوزآیت )مرحله تغذیه کننده انگل( تبدیل گردد و سپس 

تروفوزوآیت بزرگ شود و انگل وارد مرحله تکثیر چندتایي غیر جنسي یا شیزوگوني اول شود، بنابراین در دو 

روز اول پس از چالش انگلی نباید انتظار حمله انگل به بافت روده و تخریب بافتي روده و کاهش کاروتنوئیدهاي 

سرم جوجه ها را داشته باشیم. ولي پس از سپري شدن این دو روز و با فرارسیدن روز سوم بعد از چالش ااسیستي 

است که شیزونت ها به صورت کاماًل بالغ درآمده، شروع به انجام اولین تقسیم مي کند و مروزوئیت ها را آزاد 

مي کند. این مروزوئیت ها سلول هاي اپي تیلوم روده که مجاور محل اولیه جایگزیني انگل هستند را مورد هجوم 

قرار مي دهند. این اتفاقات باعث کاهش کاروتنوئیدهاي سرم جوجه ها از روز سوم پس از آلودگي انگلي مي شود. 

روند کاهش کاروتنوئیدهاي سرم در گروه چالش نسبت به گروه کنترل، از روز سوم تا پنجم به دلیل تخریب بافتي 

توسط مروزوئیت ها و عدم وجود فرصت کافي براي ترمیم بافتي توسط میزبان قابل توجیه مي باشد. در روز پنجم 

و ششم بعد از چالش نیز در گروه چالش با کاهش شدید کاروتنوئیدهاي سرم جوجه ها مواجه شدیم، که این روند 

کاهش نیز با توجه به همزمانی تقسیم شیزوگوني دوم و آسیب شدید بافتي در روزهاي 5 و 6 بعد از چالش، کاماًل 

قابل توجیه و معني دار مي باشد. در روز هفتم پس از چالش در گروه چالش، به دلیل عدم وجود فرصت کافي 

براي ترمیم بافتي، با تداوم و بقاي کاهش کاروتنوئیدهاي سرم در جوجه ها مواجه هستیم. در گروه کنترل نیز در 

تمام دوره هفت روزه آزمایش، میزان کاروتنوئیدهاي سرم در حالت طبیعي و در حالت سیر افزایشي بود، که این 

روند نیز با توجه به نتایج OPG بدست آمده در روزهاي 5 و 11 و 18 از سن جوجه ها کاماًل معني دار و قابل قبول 

مي باشد و نشان از عدم آلودگي جوجه هاي گروه کنترل دارد. الزم به ذکر است که آزمایش OPG در روز 11 قبل 

از اینکه چالش ااسیستي صورت بگیرد انجام شد.)8،10،12(

بنابراین نتایج بدست آمده و تجزیه و تحلیل و تفسیر این نتایج در گروه هاي 2 گانه آزمایش ما حاکي از اختالف 
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کاماًل معني دار بین کاروتنوئیدهاي سرم گروه کنترل و گروه چالش از روز سوم تا روز هفتم بعد از چالش مي باشد. 

اختالف غیر معني دار در روز اول و دوم بعد از چالش نیز در اثر چرخه زندگي انگل مي باشد و کاماًل داراي توجیه 

علمي  مي باشد. اختالفات جزئي در سیر نزولي یا کاهش کاروتنوئیدهاي سرم در گروه چالش نیز مربوط به اختالف 

چهارگونه متفاوت آیمریایي است که به کار رفته است.

مزایا و برتریهاي روش حاضر نسبت به روش هاي قبلي و کارهاي مشابه قبلي در این است که دامنه کار وسیع تر 

از دیگر مطالعات بوده و در طي هفت روز متوالي بعد از چالش اقدام به گرفتن نمونه از جوجه ها و اندازه گیري 

کاروتنوئیدهاي سرم آنها شده است ولي در روش هاي قبلي، دیگر محققان روزهاي کمتري )غالبًا 1روز( را به این 

کار اختصاص داده اند. تفاوت دیگر این مطالعه نسبت به سایر مطالعات در این است که، از مخلوط چهار گونه رایج 

آیمریاي ماکیان )آمریا آسروولینا20٪، آیمریا ماکسیما40٪ ، آیمریا تنال 25٪ و آیمریا نکاتریکس15٪( استفاده 

شده است در حالیکه در بررسی های دیگر معموال 1 یا 2 گونه آیمریایی مورد استفاده قرار گرفته اند در حالیکه 

معموال اکثر آلودگی های طبیعی کوکسیدیوز در مزارع بصورت مخلوطی از آلودگی با چند گونه می باشد )5(. 

در نتیجه دقت و تطابق با شرایط طبیعی آلودگی بررسي  حاضر بیشتر از بررسي هاي مشابه در این زمینه می باشد.

به هر حال آنچه از نتایج این بررسي حاصل شده است از نظر کلیات با نتایج حاصل از مطالعات دیگر محققان 

برروی کوکسیدیوز، هم خواني دارد و کاهش معني دار کاروتنوئیدهاي سرم در گروه مورد چالش در مقایسه با گروه 

کنترل منفی کاماًل مشهود و نتایج با توجه به سیر تکاملی انگل و پاتوژنز آیمریا ها منطقي به نظر مي رسد.

در خاتمه با توجه به روند کاهش مستمر و منظم و متناسب )با سیر تکاملی آیمریاها( کاروتنوئیدهاي سرم جوجه هاي 

گوشتي راس در این مطالعه به نظر مي رسد که مي توان از اندازه گیری غلظت کاروتنوئیدهاي سرم جوجه هاي آلوده، 

براي ارزیابي وضعیت گله هاي طیوري که درگیر کوکسیدیوزیس تحت بالینی هستند، استفاده کرد.          
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