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چكيده
کوکسیدیوز یکی از مهمترین بیماری های عفونی ماکیان و مهمترین عفونت انگلی داخلی آن ها محسوب می شود که تك یاخته های جنس 

آیمریا عامل اصلی آن می باشند. پیش گیری از این بیماری اغلب به وسیله مصرف داروهای کوکسیدیواستات صورت می گیرد، ولی با  افزایش 

روز افزون مقاومت نسبت به داروهای شیمیایی، ضرورت استفاده از روش های جایگزین جهت کنترل کوکسیدیوز احساس می شود. از جمله 

روش های جایگزین موثر می توان به استفاده از پر بیوتیك ها اشاره کرد. دکستران پر بیوتیکی است که به تازگی تأثیرات مفید آن در ارتقأ سالمت 

ماکیان و پیش گیری از برخی بیماری های گوارشی آنها به اثبات رسیده است. ولی هنوز در رابطه با تأثیر آن بر روی کوکسیدیوز مطالعه ای 

صورت نگرفته است. جهت ارزیابی تأثیر دکستران در درجه ضایعات روده ای ناشی از کوکسیدیوز، 120 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 

را در 6 گروه 20 قطعه ای تقسیم، و 5 گروه با مقادیر 10000، 25000، 50000 و 100000 مخلوط اُاُسیستی مورد چالش انگلی قرار گرفتند. در 

جیره غذایی گروه های آزمایش )به جزء گروه های کنترل مثبت وکنترل منفی (، به ازای هر یك کیلوگرم از جیره  1/5 گرم دکستران افزوده شد. 

در روز 21 پرورش تمام جوجه های گروه های آزمایش ) به جزء گروه کنترل منفی(، با اُاُسیست های اسپوروله شده حاوی چهار گونه اصلی 

آیمریاهای ماکیان )تنال، نکاتریکس، ماکسیما و آسرولینا(، چالش داده شدند. روز 6 پس از چالش از هر گروه 4 جوجه جهت اندازه گیری درجه 

ضایعات روده ای )Lesion scoring(، کالبد گشایی شدند. نتایج حاصله نشان داد که مصرف پر بیوتیك دکستران سبب کاهش معنی دار 

میانگین درجه ضایعات روده ای در کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی می شود. 

واژه های کليدی:کوکسیدیوز، دکستران، پربیوتیك، درجه بندی ضایعات، جوجه گوشتی، سویه راس

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

JOURNAL OF VETERINARY CLINICAL RESEARCH

J.Vet.Clin.Res.1(3)161-171,2010

Effect of dextran prebiotic on experimentally induced 
Coccidiosis in broilers (Ross Strain) by Lesion scoring 
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Cocciodiosis is one of the most important parasitic diseases of poultry that is caused by protozoa of the genus 

eimeria. Due to increasing regulations with the use of prophylactic drugs, high cost of vaccines, and escalating 

consumer’s interest on naturally-raised chickens, much interest has been devoted toward the development of alter-

native strategies to control avian coccidiosis. For example,  prebiotics can be useful. Dextran, which is a glucose 

polymer and has recently been under investigation as a prebiotic. dextran can promote the growth of benefical 

lactic acid bacteria in the intestines and boosting immune system, it can be speculated that, this effect promotes the 

health and productivity of poultry. There are not any studies about effect of this prebiotic on poultry coccidiosis. 

The hypothesis tested was that the feeding of dextran will suppress the lesion scores of a coccidiosis infection 

in broilers. To evaluate the effect of dietary dextran, a total of One hundred and twenty 1-day old broiler chicks 

(Ross 308) were purchased from a local hatchery and randomly allocated to 6 groups of 20 birds each. Four groups 

received the supplemented diet with dextran (experiment groups) and the other two groups were fed the basal diet 

(control groups). The experimental diet was prepared by adding a dextran preparation at a level of 1.5 g/kg diet. 

On day 21, Four groups fed the supplemented diet and one group fed the basal diet were challenged with 4 diluted 

mixture of Eimeria containing sporulated oocysts of E. acervulina, E. maxima, E. tenella and  E. necatrix. On day 

27 0f the experiment, 4 birds per group, were randomly selected, euthanized by cervical dislocation. The intestine 

was removed, opened and coccidial intestinal lesion scored. The results of this experiment showed the mean of 

lesion score did differ significantly between the infected birds fed the diets without or with dextran in same doses 

of sporulated oocyst inoculation.  

Key words: Broiler chicken, Coccidiosis, Dextran, Prebiotic, Lesion scoring, Ross strain
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 مقدمه
کوکسیدیوز، بیماری است که در اثر گونه های متعدد جنس 
آیمریا ایجاد می شود. این بیماری به عنوان یکی از مهمترین 
بیماری های ماکیان در تمام دنیا محسوب می شود و بیش 
وارد  ماکیان  پرورش  به صنعت  میلیارد دالر خسارت   3 از 
کرده است )16(. به علت افزایش مصرف بی رویه داروها 
های  هزینه  بودن  باال  و  کوکسیدیوز  از  گیری  پیش  جهت 
مربوط به استفاده از واکسن، و افزایش تمایل تولید کننده ها 
به پرورش ماکیان بدون استفاده از دارو و بصورت طبیعی، 
توجه به راهکارهای جانبی به منظور کنترل کوکسیدیوز زیاد 
شده است )15و14(، و ضرورت به کاربردن روش های موثر 
دیگر در کنترل کوکسیدیوز احساس می شود. پر بیوتیك ها 
های  باکتری  رشد  که  هستند  جیره  هضم  قابل  غیر  اجزای 
تولید کننده اسید الکتیك  را در روده میزبان افزایش می دهند 
)10(. دکستران، از رشد باکتری  لوکونوستوك مزنتروئیدس 
)Leuconostoc mesenteroides(، به واسطه تخمیر ساکارز 

از طریق  پلی مری دکستران  تولید می شود. زنجیره  محیط 
اتصال آلفا 1و6 گلوکز حاصل می شود، به همین خاطر در 
تغییر  بدون  مقاوم است و  آنزیم های دستگاه گوارش  برابر 
پلیمر گلوکز می  واقع دکستران  کند. در  ها عبور می  آن  از 
باشد و تا کنون آن را به خوبی به عنـوان یك بسط دهـنده 
پالسـما می شناختند، ولی اخیرا به عنوان یك پربیوتیك مهم 
مطرح می باشد و اشکال تجاری آن نیز به بازار عرضه شده 
است. تا کنون تحقیقات محدودی در زمینه کاربرد دکستران 
ارتقا سالمت و کیفیت پرورش دام های اهلی و  به منظور 
دکستران  که  گردیده  مشخص  اما  است  شده  انجام  ماکیان 
را  ها  اندام  به  انتریتـیدیس  سالمونال  و  اشرشیاکلی  هجوم 
کاهـش می دهد)8(. همچنین مشخص شده که دکستران در 
ارتقاء تولید تخم مرغ و کاهش ضریب تبدیل غذایی موثر 
بوده )18(، و تعداد باکتری های موجود در سکوم را کاهش 
می دهد)17(. این پربیوتیك منجر به بهبود ویژگی های رشد 
و کشتارگاهی جوجه های گوشتی می شود )2(. از آنجایی که 

دکستران می تواند رشد باکتری های مفید تولید کننده اسید 

الکتیك را در روده تحریك کند، و همچنین قادر به تقویت 
سیستم ایمنی نیز می باشد، بنابراین آن را می توان به عنوان 
یك پربیوتیك موثر در بهبود سالمت و تولید دامهای اهلی 
و ماکیان در نظر گرفت. فرضیه این تحقیق رسیدن به پاسخ 
این پرسش بود که آیا دکستران می تواند در کاهش درجه 
ضایعات حاصل از کوکسیدیوز به روده ماکیان موثر باشد و 

یا خیر.

مواد وروش کار 
جوجه ها در یك اتاق 30 متری با تهویه ونور کافی نگهداری 
ابعاد  اتاق 2 قفس مطبق 4 طبقه قرار داشت.  شدند. دراین 
هر کدام از طبقات قفس ها 140 سانتیمتر طول، 90 سانتیمتر 
شروع  از  قبل  روز  دو  بود.  ارتفاع  سانتیمتر   50 و  عرض 

آزمایش این مکان به خوبی تمیز و ضد عفونی شد.
درجه  کاهش  در  دکستران  مصرف  تأثیر  ارزیابی  منظور  به 
جیره   2 ماکیان،  کوکسیدیوز  از  ناشی  ای  روده  ضایعات 
یکی  شد.  تنظیم  ها  آن  برای  سویا  و  ذرت  برمبنای  غذایی 
جیره  دیگری  و  دکستران  بدون  و  معمولی  جیره  ها  آن  از 
دارای دکستران بود. مقدار دکستران، براساس الگوی معرفی 
گرم   1/5 جیره  کیلوگرم  هر  ازای  به  کارخانه،  توسط  شده 
در نظر گرفته شد. جیره براساس نیازمندی های تغذیه  ای 
معرفی شده در دفترچه پرورش مخصوص سویه تنظیم شد 
)جدول 1(. جیره تنظیم شده فاقد هرگونه کوکسیدیوستات، 
تحقیق،  این  انجام  برای  بود.  رشد  محرك  و  بیوتیك  آنتی 
120 قطعه جوجه یك روزه سویه راس 308، از یك جوجه 
کشی موجود درمنطقه تهیه شد. به محض ورود جوجه ها 
به مکان آزمایش، عالمت گذاری شدند و بصورت تصادفی 
به 6 گروه، 20 قطعه ای، تقسیم شدند. در این تقسیم بندی 
گروه   2 و  چالش-پربیوتیك  های  گروه  عنوان  به  گروه   4
در  مثبت  کنترل  و  منفی  کنترل  های  گروه  عنوان  به  دیگر 
نظر گرفته شدند. گروه های چالش با جیره حاوی دکستران 
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تغذیه شدند، ولی جیره گروه های کنترل فاقد دکستران بود. 
انتقال   1 قفس شماره  به  را  آزمایش  از گروه های  3 گروه 
داده، و هر گروه نیز به چهار زیر گروه 5 قطعه ای )تکرار( 
بصورت مجزا در یکی از طبقات قفس قرار داده شدند. 3 
گروه باقیمانده را به قفس شماره 2 انتقال داده و مشابه قفس 
1 بصورت مجزا در یکی از طبقات قفس قرار داده شدند. 
در  مثبت  کنترل  تصادفی، گروه  آلودگی  از  برای جلوگیری 
طبقه اول قفس 1 و گروه کنترل منفی در طبقه چهارم همین 

 4 حدود  نیز  قفس   2 بین  فاصله  و  شدند  نگهداری  قفس 
متر در نظر گرفته شد. شرایط مدیریتی پرورش برای تمام 
اتاق در روز اول پرورش 32  جوجه ها یکسان بود. دمای 
درجه سانتیگراد بود و در ادامه، با توجه به الگوی موجود در 
دفترچه پرورش سویه، به گونه ای آن را در طول پرورش 
کاهش دادیم تا به 21 درجه سانتیگراد برسد. از برنامه نوری 
خاموشی  ساعت   1 و  روشنایی  ساعت   23 شامل  مدون 
به  نامحدود  آزمایش بصورت  استفاده شد. همه گروه های 

آب و دان دسترسی داشتند. 

جدول 1- مقدار ترکیبات غذایی موجود در جیره های آغازگر و رشددهنده بر حسب درصد

روز

ماده غذایی

روزهای صفر تا 10
) آغاز گر(

روزهای32-11
)رشد دهنده(

)%(

5962ذرت

3633کنجاله سویا

1/51/5دی کلسیم فسفات

0/20/2متیونین

0/10/1لیزین

0/30/3نمك

0/50/5آنزیم

1/51/5صدف

0/30/3مکمل ویتامینه گوشتی

0/30/3مکمل مینراله گوشتی

موجود  شرایط  با  آزمایش  شرایط  شدن  نزدیك  منظور  به 
اتیلنی  پلی  ورقه  یك  با  ها  قفس  تمامی  کف  مزرعه،  در 
به  همچنین  و  شد  پوشانیده  ریز  چوبی  پوشال  از  پوشیده 

منطقه،  در  شایع  های  بیماری  برخی  از  جلوگیری  منظور 
همه جوجه ها طبق جدول شماره 2 واکسینه شدند.
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جدول2- برنامه واکسیناسیون

 راه تجویز واکسنسن واکسیناسیون )روز(نام واکسن

  تزریقی5دو گانه نیوکاسل + آنفوالنزا

)H120( برونشیت +)B1(قطره چشمی 5دوگانه نیوکاسل

دو گانه نیوکاسل) Lasota( + برونشیت 
)H120(

قطره چشمی 15

)D78( قطره چشمی17گامبورو

در روز 21 پرورش تمام جوجه های 4 گروه آزمایش 1 تا 
4 و گروه  کنترل مثبت، با مقادیر 10000، 25000، 50000 
و 100000 مخلوط اُاُسیست های اسپوروله آیمریا، به شرح 
زیر تلقیح شدند. این مخلوط حاوی اُاُسیست های اسپوروله 
شده آیمریا ماکسیما با نسبت 25%، آیمریا آسرولینا با نسبت 
15%، آیمریا تنال با نسبت 50% و آیمریا نکاتریکس  با نسبت 
10% بود. مقادیر انگل مورد چالش گروه های آزمایش شامل: 
اُاُسیست اسپوروله، گروه2( تلقیح 104  گروه 1( تلقیح 104 
× 2/5 اُاُسیست اسپوروله، گروه3( تلقیح 104 × 5 اُاُسیست 
اسپوروله و گروه4( تلقیح 105 اُاُسیست اسپوروله بود. گروه 
اُاُسیست اسپوروله مورد  کنترل مثبت نیز با تلقیح 104 × 5 
چالش قرار گرفت ولی گروه کنترل منفی هیچ گونه انگلی 
های  مخلوط  ها،  چالش  این  انجام  برای  نکردند.  دریافت 
دامپزشکی  دانشکده  شناسی  انگل  آزمایشگاه   در  اُاُسیستی 
واحد کرج تهیه شدند. برای انجام تلقیح اُاُسیست ها، مخلوط 
تهیه شده برای هر دز در حجم 0/2 میلی لیترآماده شده بود 
که به وسیله سمپلر از طریق دهان جوجه ها تلقیح می شد. 
و  دان  شدن  پراکنده  از  جلوگیری  جهت  الزم  تمهیدات 

فضوالت قفس ها به محیط اتاق اتخاذ شده بود. 
6 روز پس از تلقیح انگل، 1 پرنده از هر زیر گروه، مجموعا 
4 پرنده از هر گروه، به صورت تصادفی انتخاب کرده و پس 
روده  بندی ضایعات  و درجه  بررسی  به  نسبت  آنها  ذبح  از 
اقدام گردید. جهت بررسی ضایعات روده ای به شیوه ای که 
جانسون و رید )1970(، در رابطه با عفونت های مخلوط بیان 

براساس مشاهده مواردی  در واقع  اند، عمل شد)12(.  کرده 
همچون بالنی شدن روده، خونریزی های سرسوزنی، افزایش 
مخاطی،  های  پتشی  روده،  دیواره  شکل  تغییر  و  ضخامت 
نکروز انعقادی، خطوط سفید، مدفوع حاوی موکوس یا خون 

و... ضایعات براساس مقیاس زیر به 4 درجه تقسیم شدند:
ضایعات   =2 خفیف،  ضایعات   =1 ضایعه،  بدون   = صفر 

متوسط، 3 = ضایعات شدیدو 4= ضایعات بسیار شدید 
 با تقسیم روده به چهار قسمت، جراحات روده در هر بخش 
به  ها  بخش  این  گرفتند.  قرار  ارزیابی  مورد  مجزا  طور  به 

ترتیب شامل این موارد بودند:
ضایعات  با  همراه  که  )دئودنوم(،  روده  باالیي  بخش 

آیمریاآسرولینا و آیمریا میواتي مي باشد. 
که  زرده(،  کیسه  باقیمانده  تا  )ازدئودنوم  روده  میاني  بخش 
همراه با ضایعات ناشي از آیمریا ماکسیما، آیمریا پراکوکس، 

آیمریانکاتریکس و آیمریا میتیس است. 
بخش انتهایي روده )از باقیمانده کیسه زرده تا محل اتصال ته 
کیسه هاي سکوم(، که همراه با ضایعات حاصل آیمریامیتیس، 
آیمریا نکاتریکس، آیمریا ماکسیما و آیمریا برونتي مي باشد.

سکوم، محلی که آیمریا تنال یافت مي شود.
قسمت،   4 هر  بندی ضایعات  درجه  به  توجه  با  نهایت  در 
درجه لندی کلی ضایعات روده ای هر پرنده تعیین و ثبت 

گردید )جدول3(.
کلیه اطالعات بدست آمده ازدرجه بندی ضایعات  به وسیله 
 ANOVA ویرایش 16 و با آزمون SPSS برنامه نرم افزاری
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نتایج
نتایج بدست آمده به تفکیك درجه بندی ضایعات روده ای 
نواحي  در  کنترل  و  آزمایش  هاي  گروه  در  آنها  مقایسه  و 

مختلف در جداول 3 و4 و در نمودار 1 بیان شده است: 

بررسی که با توجه به معنی دار بودن نتیجه سپس در مرحله 
Post hoc با استفاده از آزمون Sheffe مورد تجزیه و تحلیل 

آماری قرار گرفتند. 

جدول3- مقایسه میانگین درجه بندی ضایعات روده ای )L.S( گروه های آزمایشی و بررسی اختالف ها از نظر آماری

گروه  ها
کنترل 
منفی

گروه آزمایش1
)10000 اُاُسیست 

+ پربیوتیك

گروه آزمایش2
)25000 اُاُسیست 

+ پربیوتیك(

گروه آزمایش3
)50000 اُاُسیست 

+ پربیوتیك(

کنترل مثبت
 50000(
اُاُسیست (

گروه آزمایش4
)100000 اُاُسیست 

+ پربیوتیك

01/06251/81252/06252/8752/4375میانگین

*0/000*0/000*0/000*0/000*0/031-کنترل منفی

گروه آزمایش1
)10000 اُاُسیست 

+ پربیوتیك(

0/031*

-0/101 ns0/007 *0/000*0/000*

گروه آزمایش2
)25000 اُاُسیست 

+ پربیوتیك(
0/000*0/101 ns-0/957 ns0/003 *0/261 ns

گروه آزمایش3
)50000 اُاُسیست 

+ پربیوتیك(
0/000*0/007 *0/957 ns-0/05*0/792 ns

کنترل مثبت
)50000 اُاُسیست 

)
0/000*0/000*0/003*0/05*-0/633 ns

گروه آزمایش4
 100000(
اُاُسیست + 
پربیوتیك

0/000*0/000*0/261 ns0/792 ns0/633 ns-

) P > 0/05(  عالمت معنی دار بودن*

)P < 0/05( عالمت معنی دار نبودن ns
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جدول4- درجه بندی ضایعات روده به تفکیك نواحی 4 گانه روده در کل گروه های آزمایشی 

جوجه هاگروه ها
یك سوم 

ابتدایی روده
یك سوم 
میانی روده

یك سوم 
انتهایی روده

سکوم
میانگین در 
هر جوجه

میانگین  
کل

کنترل منفی
)پریبیوتیك - (

100000

0
200000
300000
400000

--0000-میانگین هربخش روده

چالش10000
)پریبیوتیك + (

111010/75

1/0625 211121/25
311111

411121/25

--110/751/5-میانگین هر بخش روده

چالش25000
)پریبیوتیك +(

112232

1/8125
221121/5
321121/5
411231/75

--1/51/250/752/5-میانگین در هربخش روده

چالش50000
)پریبیوتیك +(

112232

2/0625
222232/25
321232
421232

--1/751/523-میانگین در هربخش روده

کنترل مثبت 50000
)پریبیوتیك - (

123242/75

2/875
223343
322342/75
423343

--22/752/754-میانگین در هربخش روده

چالش 100000
)پریبیوتیك + (

123232/5
222142/25
322242/5
422242/5

--2/522/251/753/75میانگین هربخش روده
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نمودار1- مقایسه میانگین های بدست آمده از آزمون درجه بندی ضایعات از نظر نموداری 

درجه بندی ضایعات         

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 2 3 4 3 4

گروه های آزمایشی

شود،  می  مالحظه   1 نمودار  و   4 جدول  در  که  همانگونه 
با  همگام   4 تا   1 های  گروه  در  ضایعات  درجه  میانگین 
افزایش مقادیر انگل تلقیح شده به هر گروه افزایش یافته که 

منطقی به نظر می رسد.

بحث
بررسی منابع علمی حاکی از ارزیابی پربیوتیکیا پروبیوتیك های 
مختلف در کوکسیدیوز ماکیان می باشد و در اکثر مطالعات از 
شاخص درجه بندی ضایعات روده ای استفاده شده است، 

هرچند در خصوص تأثیر  دکستران منـابعی مشاهده نشد.
بـیوتیـك  پـری  تأثیــر   2006 سـال  در   Elmusharaf

مانانوالیگوساکارید را در ضایعات کوکسیدیوز بررسی کرده 
است و مطالعات وی حاکی از آن است که میانگین  درجه بندی 
ضایعات در جوجه های گـروه هایی که با آیـمریا آسرولینا 
استفاده کرده  مانانوالیگوساکارید هم  از  بودند و  آلوده شده 

بودند بطور معنی داری )P <0/05( نسبت به گروه 

کنترل مثبت کاهش یافته است. این کاهش درجه ضایعات در 
جوجه هایی  که با آیمریا تنال و آیمریا ماکسیما آلوده شده 
اند و مانانوالیگوساکارید هم دریافت کرده بودند نیز مشاهده 
شد. هرچند این کاهش درجات در این گروه ها معنی دار 

.)6() P < 0/05( نبود
مصـــرف  کــه  داد  نـشـان   2006 ســال  در   McCan

مانانوالیگوساکارید در جوجه هایی که بطور مجزا با 3 گونه 
آیمریا ماکسیما، آیمریا تنال وآیمریا آسرولینا آلوده شده بودند 

موجب کاهش درجه ضایعات روده ای می شود)17(.
بررسی  در   2010 سال  در  همکارانش  و  قاسمی  همچنین 
نشان  اینولین  و  فاسیوم  انتروکوکوس  سینبیوتیك  اثرات 
دادند که درجه ضایعات سکوم و دئودنوم در هنگام مصرف 
دچار  کنترل  گروه  به  نسبت  جیره  در  درصد   0/15 دزهای 

.)9()P <0/05( کاهش معنی دار میشود
تأثیرات   دیگری  تحقیق  در   2007 سال  در   Elmusharaf

کوکسیدیوز  درگیر  های  جوجه  در  را  مانانوالیگوساکارید 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ارزیابی تأثیر مصرف پربیوتیک دکستران بر کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی  ...   

169

تجربی ناشی از آیمریا تنال بررسی کرده ونشان داده که درجه 
ضایعات نسبت به گروه کنترل دچار کاهش میشود ولی این 

.)7()P < 0/05( کاهش معنی دار نبوده است
های  مـحرك  از  ترکیــبی  اثــر  نیز  در ســال 2004   Pelica

سیـمبیوتیك   و  پروبـیوتیك  پربیوتیك،  حاوی  طبیـعی  رشد 
)مانانوالیگوساکارید و گونه های انتروکوکوس( را با گروه هایی که 
از محرك های رشد شیمیایی استفاده کرده بودند در کوکسیدیوز 
تجربی مورد بررسی قرار داده و نشان داد که در گروه هایی که 
طبیعی  رشد  های  محرك  از  کوکسیدیوز  واکسن  بر  عالوه 
استفاده کرده اند درجه ضایعات ژژنوم به نسبت گروه هایی 
که از محرك های رشد شیمیایی به همراه واکسن کوکسیدیوز 
یافته  کاهش  بیشتر  روده  ضایعات  درجه  اند  کرده  استفاده 
های  محرك  که  نمودند  اعالم  دیگر  عبارت  به  و  است 
اثرات  ها  پروبیوتیك  و  ها  پربیوتیك  همچون  طبیعی  رشد 

بازدارندگی بهتری را ارائه داده اند)20(.
اثر  در خصـوص چگونگی  علمی  منابع  روی  بر  مطالعات 
پربیوتیـك دکستـران حـاکی اسـت که این مـاده از طریق 

مکانیسم های زیر عمل می کند:
تکثیر  به رشدو  منجر  در مجرای روده  تخمیر دکستران   )1
ها  الکتوباسیل  و  بیفیدیوباکترها  همچون  مفیدی  باکتریهای 
برای  رشد  فضای  ها  باکتری  این  تعداد  افزایش  با  میشود. 
آیمریا و عوامل باکتریایی پاتوژن کاهش میابد. همچنین در 
و  یافته  افزایش  روده  مجرای  های  اسیدالکتیك  تخمیر  اثر 
این  در  میشوند.  روده  داخل  فضای  شدن  اسیدی  به  منجر 
بیفیدیوباکترها  و  ها  الکتوباسیل  روده  داخل  اسیدی  فضای 
بخوبی رشد می کنند ولی کوکسیدیاها و عوامل پاتوژن قادر 
به رشد نیستند. در ضمن با افزایش تعداد بیفیدیوباکترها، با 
اتصال آنها به مخاط روده، مکان های اتصال کوکسیدیاها به 

مخاط روده کاهش می یابد)13(.
روده  مجرای  در  دکستران  پربیوتیك  تخمیر  اثر  در   )2
)بوتیرات،  با زنجیره کوتاه  اسیدهای چرب  نام  به  ترکیباتی 
استات و پرپیونات( ایجاد میشود که  ثابت شده که دارای 

مطالعات  هستند.  روده  مخاط  رشد  روی  بر  مستقیم  اثری 
ترشحات  مقدار  و  اپیتلیال  های  تعداد سلول  که  داده  نشان 
آنها را افزایش می دهند)21(. همچنین پربیوتیك جیره طول 
بوتیرات  دهد.  می  افزایش  را  روده  های  کریپت  پهنای  و 
اسید  بیشترین  هاست،  پربیوتیك  تخمیر  محصوالت  از  که 
دکستران  تخمیر  توسط  که  است  کوتاهی  زنجیره  با  چرب 
تولید میشود.)19( به خوبی مشخص شده که بوتیرات دارای 

اعمالی است که تکثیر مخاط را تحریك می کند)1(.
3( اسید الکتیك های تولید شده قادرند میتوز را در سلول های 

اپیتلیال سکوم افزایش دهند)11(.
رشدشان  دکستـران  واسـطه  به  که  الکتوکوکـسی هایی   )4
تحریك میشود، گلیکوپروتئین های غنی از سیستئین مورد 
امر  این  که  دهند،  افزایش  را  موکوس  ساخت  جهت  نیاز 
یکی  که  موکوس خواهد شد  ویسکوزیته  افزایش  به  منجر 
از سدهای دفاعی اصلی در مهار کوکسیدیوزیز می باشد.)5(
5( پربیوتیك ها بصورت غیر مستقیم و بواسطه محصوالت 
 )MALT( مخاطی  ایمنی  سیستم  میتواند  تخمیر  از  حاصل 
کوکسیدیاها  علیه  بر  را  گوارش  دستـگاه  لنـفاوی  بافت  و 

تحریك کنـد )3(.
6( پربیوتیك بصورت مستقیم می تواند به سلول های اپیتلیال 
وصل شود و راه را برای تماس کوکسیدیاها  مسدود کند)4(.

دکستران  که  فرض  پیش  و  استدالل  این  با  حاضر  مطالعه 
موثری  نقش  کاهش عوارض کوکسیدیوز  در  تواند  می  نیز 
آلوده(،  )غیر  منفی  کنترل  گروه  گرفت.در  انجام  نماید،  ایفا 
همانطور که انتظار  می رفت، هیچ گونه ضایعه ای مشاهده 
نمی شود. میانگین میزان درجه ضایعات در گروه های 1-4 
آزمایش دارای روند افزایشی است که با توجه به افزایش دز 
اُاُسیست های تلقیح شده منطقی می باشد. در مقایسه بین دو 
گروه کنترل مثبت و گروه آزمایش تلقیح شده با دز 50000 
اُاُسیست، که از نظر دز اُاُسیستی مورد تلقیح مشابه بوده ولی 
نکرده  دریافت  دکستران  خود  جیره  در  مثبت  کنترل  گروه 
است مالحظه می شود که میانگین درجه ضایعات 2/06 در 
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برابر 2/88 می باشد )جدول3و نمودار1(، و از نظر آماری 
مصرف  پربیوتیك  که  آزمایش3  گروه  در  ضایعات  درجه 
 .)P <0/05( کرده است بطور معنی داری کاهش یافته است
همچنین در مقایسه بین گروه کنترل مثبت و گروه آزمایش 
4 )100000(، هر چند دز اُاُسیستی مورد تلقیح در گروه 4 
دو برابر دز اُاُسیستی گروه کنترل مثبت می باشد، اما میانگین 
درجه بندی ضایعات این دو گروه با یکدیگر اختالف معنی 
عددی  مقایسه  در  حتی  و   ،)=  P   0/633( ندارد  داری 
میانگین درجه بندی ضایعات این دو گروه، درجه ضایعات 
گروه 4 نسبت به گروه کنترل مثبت دچار کاهش هم شده است 
)جدول3 و نمودار1(. هر چند این کاهش معنی دار نمی باشد 
)2/44 در برابر 2/88(. لذا همان گونه که مالحظه شد پیش 
فرض نویسندگان در مورد اثرات پربیوتیك دکستران صحیح 

بوده است.

نتيجه گيری
با توجه به این که میانگین درجه ضایعات روده ای در گروه 
که  آیمریا  اُاُسیست    50000 دز  با  شده  )آلوده   3 آزمایش 
کنترل  گروه  با  مقایسه  در  بودند(،  کرده  دریافت  دکستران 
دریافت  دکستران  ولی  شده  آلوده  مشابه  دز  با  )که  مثبت 
نکرده بودند( دارای اختالف معنی دار )P < 0/05( می باشد، 
و از سوی دیگر میانگین درجه ضایعات در گروه 4 علی رغم 
این که دز انگلی 2 برابر گروه کنترل مثبت دریافت کرده اند 
ولی پربیوتیك دکستران نیز مصرف نموده اند در مقایسه با 
لذا   ،)P = باشد )0/633  نمی  دار  معنی  مثبت  کنترل  گروه 
قادر  پربیوتیك دکستران  که مصرف  نتیجه گرفت  توان  می 
به کاهش میانگین درجه ضایعات روده ای در کوکسیدیوز 

تجربی جوجه های گوشتی می باشد.
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