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سال دوم، شماره اول، زمستان 1389 

صفحات 15-23

چکیده

کوکسیدیوز در ماکیان به عنوان یکى از مشکالت مهم پرورش متراکم طیور در دنیا محسوب شده و به منظور پیشگیرى و درمان آن از داروهاى متعددى استفاده 

مى گردد. یونوفورها عمده ترین داروهاى ضدکوکسیدیوز بوده و سالینومایسین در صنعت طیور کشور به عنوان داروى کوکسیدیواستات مصرف گسترده اى 

دارد، این بررسى به منظور نشان دادن تأثیرات مسمومیت زاى دوزهاى بیش از حد نرمال این دارو در جوجه هاي گوشتی مبتال به کوکسیدیوز تجربی بر اساس 

یافته هاي هیستوپاتولوژیک صورت گرفته است.

به منظور اجراى این تحقیق 50 جوجه یک روزه نژاد کاب 500 به صورت تصادفى به 5 گروه ده تایى (کنترل مثبت، کنترل منفی و گروه هاى درمانى یک، 

دو و سه) تقسیم شدند.

تمامى جوجه ها با سوش ایمریا متشکل از 50٪ ایمریا تنال، 25٪ ایمریا ماکسیما، 15٪ ایمریا آسروولینا، 10٪ ایمریا نکاتریکس و به طریق خورانیدن 100 الندا 

(معادل 10,000 اُاُسیست) به هر جوجه، آلوده شدند.

گروه کنترل مثبت به عنوان گروه دریافت کننده دوز پیشگیري سالینومایسین(ppm 75) انتخاب گردید. جوجه ها در گروه هاى درمان یک، دو و سه هر یک به 

ترتیب دوزهاى 150، 300 و ppm  600 از دارو را دریافت نمودند و جوجه هاي گروه کنترل منفی نیز پس از آلودگی دارویی دارو دریافت نکردند.

عالئم ظاهرى مسمومیت در جوجه هاى تلف شده و نیز عالئم مشاهده شده در سایر جوجه ها پس از کالبدگشایى دقیقاً بررسى و ثبت گردید. از هر یک از 

اندام هاى داخلى نمونه بردارى انجام شد، تا پس از تهیه اسالید میکروسکوپى مورد بررسى ریز بینى قرار گیرد.

طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص گردید که افزایش دوزهاى سالینومایسین به شدت دپرسیون و فلجى را در سطح گله افزایش داده، و منجر به 

کاهش اشتها مى گردد. عالئم مسمومیت در جوجه ها شامل ژولیدگی و افسردگی، فلجى، تحلیل عضالنى شدید، افتادگى بالها و گردن و همچنین اسهال سبز بود.

طبق مشاهدات میکروسکوپى، افزایش دوز داروى سالینومایسین به طور چشمگیرى از تخریب ویلى ها و مخاط روده توسط ایمریاها جلوگیرى مى کند، اما 

به شدت بازده و راندمان پرورشى را تحت تأثیر قرار مى دهد. تورم حاد سلولى در جدار لوله هاى ادرارى (ACS) و نکروز حاد لوله هاى ادرارى (ATN) از 

یافته هاى پاتولوژیک بارز در کلیه ها بوده است.

با افزایش دوز دارو تخریب بافتى به شدت افزایش یافته و یافته هاى میکروسکوپى پرخونى و خونریزى را در اکثر بافت ها به همراه نکروز و تجمع سلول هاى 

آماسى را نشان مى دهد.

 

واژه هاى کلیدى: کوکسیدیوز، سالینومایسین، مسمومیت، یافته هاى هیستوپاتولوژیک

بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با سالینومایسین در جوجه هاي 

گوشتی مبتال به کوکسیدیوز تجربی

 
فریبـرز ُمعــیّر1*، سید شاپور رضا شجاعی1، سید حسین حسینی2، 

مطهر اسفندیاري3 

fariborz_moayer@yahoo.com

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

Coccidiosis is a significant problem in the industrial poultry raising systems and several drugs are being used in order 

to prevent and treat this problem. Ionophores are the most common anticoccidials drug. Salinomycin has an extreme 

use in Iran poultry industry as a coccidiostat drug, this study has been performed to evaluate toxicity effects of its 

overdoses in broiler chickens infected by experimental coccidiosis on the basis of histopathological findings.  

50 female Cobb-500 day-old chicks randomly divided in 5 groups (control positive, control negative and treatment 

1, 2 and 3).

All chickens were infected by Eimeria strains included 25% E.tenella, 40% E.maxima, 20% E.acervulina and 15% 

E.necatrix in oral administration of 100  (equal to 10000 Oocysts).

Control positive group was received preventing dose of Salinomycin (75 ppm). Chickens in treatment groups 1, 2 

and 3 received 150, 300 and 600 ppm of drug respectively and in negative control group no drug was added after 

contamination.

During the study, external symptoms and necropsy findings were exactly evaluated. The tissue samples were fixed 

in neutral buffered 10% formalin, routinely embedded in paraffin and stained with H&E.

Results indicated that higher doses (up to 75 ppm) of Salinomycin increase depression and paralysis.

Toxicated chickens were depressed and muscles atrophy, falling down of wings and neck and also green diarrhea 

were observed obviously.

Macroscopic examination confirmed that enhancement the dose of Salinomycin significantly prevent intestinal 

villi and mucous destruction due to Eimeria invasion, but influence growing performance considerably.

Acute Cell Swelling (ACS) in proximal tubules and Acute Tubular Necrosis (ATN) were obvious pathologic find-

ings in kidneys. Microscopic findings indicate congestion and hemorrhage in the majority of tissues with necrosis 

and accumulation of inflammatory cells.

Key words: Coccidiosis, Salinomycin, Toxicity, Histopathological findings

 J.Vet.Clin.Res 2(1)15-23 2011

Histopathological survey on Salinomycin toxicity in 
broiler chickens infected by experimental coccidiosis

Moayer, F.1*, Shojaei, Sh.1 , Hosseini, H.2 , Esfandyari, M.3

1.* Department of Pathobiology, faculty of Veterinary medicine, Islamic Azad University, 

Karaj branch, Iran

2. Department of Clinical science, faculty of Veterinary medicine, Islamic Azad Univer-

sity, Karaj branch, Iran

3. Graduated from the faculty of Veterinary medicine, Islamic Azad University, Karaj 

branch, Iran

*Corresponding author: fariborz_moayer@yahoo.com

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
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مقدمه

توسط  که  است  طیور  در  عفونى  بیمارى  یک  کوکسیدیوز 

تمام  در  وتقریباً  شده  ایجاد  ایمریا  جنس  هاى  یاخته  تک 

ایجادکننده  ایمریا هاي  مهمترین  شود(23).  مى  مشاهده  دنیا 

کوکسیدیوز گونه هاى ایمریا برونتى، ایمریا ماکسیما، ایمریا 

تنال مى باشند (4). ابتال  میتیس، ایمریا نکاتریکس و ایمریا 

اُاُسیست هاى زنده که در آب،  بلع  به کوکسیدیوز از طریق 

خـوراك و خاك وجود دارد صورت مى گیرد. پـس از بلعیدن 

اُاُسیست ها، اسپروزوآیت ها آزاد شده و در بافت هاى هدف 

در بدن میزبان شروع به تکامـل مى کند و در نـهایت منـجر 

از طریق مـدفوع  تازه به وجود آمـده  اُاُسیست هاى  به دفع 

مى شود. کوکسیدیوز یکى از بیمارى هاى پرهزینه و شایع در 

صنعت پرورش طیور محسوب مى شود (4).

گونه هاى ایمریا به سلول هاى روده حمله کرده و به دنبال 

آن آنتریت، اسهال و تلفات بروز خواهد کرد. به دلیل اختالل 

در روده و به هم خوردن یکپارچگى الیه مخاطى روده پرنده 

آمینه، ویتامین ها، چربى و  قادر به جذب قندها، اسیدهاى 

مواد معدنى نخواهد بود (19و25).

به منظور پیشگیرى، کنترل و یا درمان کوکسیدیوز داروهاى 

مختلفى وجود دارند که به صورت تجارى مورد استفاده قرار 

مى گیرند. ضدکوکسیدیوزهاى یونوفوره نظیر سالینومایسین، 

ناراسین به طور وسیعى  و  موننزین  مادوراسین،  الزالوسید، 

براى پیشگیرى و درمان کوکسیدیوز به کار مى روند (12).

گـروه  به  کـه  بوده  اتر  پلى  داروى  یـک  سـالینومایسـین 

استرپتومـایس  تخمیر  اثـر  بـر  و  داشته  تعلق  ها  یونوفوره 

آلـبوس تولید مى شود (2).

یونوفورها نفوذ پذیرى غشاى سلولى را تحت تأثیر قرار داده 

و ورود یون ها را تسهیل مى کنند و بدین طریق موجب بروز 

اختـالالت مورفـولوژیک و عمـلکرد شـدیدى در سلول ها 

شوند (11و16).

مسمومیت ناشى از سالینومایسین در حیوانات مختلفى اعم 

از اسب، گاو، مرغ گوشتى، گربه، بوقلمون و خوك گزارش 

شده است (18).

مواد و روش ها

انتخاب حیوان و شرایط نگهدارى:

در مهر ماه سال 1389 تعداد 50 قطعه جوجه گوشتى، یک 

با میانگین وزنى 39/1 گرم، تهیه و  روزه، سویه کاب 500 

ها  جوجه  پذیرش  براى  قبًال  که  نگهدارى  محل  به  سپس 

طبق شرایط استاندارد آماده شده بود منتقل گردیدند. مدت 

نگهدارى جوجه ها 42روز در نظر گرفته شد.

تقسیم  تایى  گروه 10  تصادفى در 5  جوجه ها به صورت 

شدند و هر گروه به یک از پن انتقال داده شد. کف پن ها 

به قطر 10 سانتى متر توسط پوشال پوشانده شده و در هر 

پن یک آبخورى و دانخورى متناسب با سن جوجه ها قرار 

داده شد. براى هر پن یک المپ 100 وات و برنامه نوردهى 

به صورت 24 ساعت روشنایى تا روز سوم و از آن پس 23 

در  دوره  پایان  تا  خاموشى  ساعت  یک  و  روشنایى  ساعت 

دماى اتاق نگهدارى جوجه ها در هفته ى  نظر گرفته شد. 

اول بین 32-30 درجه سانتى گراد حفظ گردید. متناسب با 

رشد جوجه ها طبق دستورالعمل سویه کاب دماى سالن نیز 

کاهش پیدا کرد رطوبت نیز تا آخر دوره بین 55-50 درصـد 

براى تمامى  بـود. بدین ترتیـب شرایط نگـهدارى یکـسان 

گروه ها اعمال گردید.

جوجه هاى مورد آزمایش هیچ نوع واکسنى دریافت نکردند 

و در کل دوره پرورش نیز به بیمارى عفونى مبتال نگردیدند. 

جیره غذایى کلیه گروه ها نیز تا 7 روز پس از چالش فاقد 

داروي ضد کوکسیدیوز بود.
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جدول 1: اجزاي تشکیل دهنده دان به کیلوگرم در یک تن جیره غذایى

پایان دان     27 – 42 روزرشد دان        11 – 26 روزپیش دان      0 – 10 روزمواد اولیه

559/1613/1631/9ذرت

364/3307/3280/2کنجاله سویا

33/137/647/7روغن سویا

20/920/318/9دى کلسیم فسفات

98/78/2کربنات کلسیم

333نمک

2/51/31جوش شیرین

2/52/52/5مکمل معدنى

2/52/52/5مکمل ویتامینه

2/22/32/4متیونین

0/91/41/7لیزین

100010001000جمع

جدول 2: آنالیز ترکیبات مغذى جیره غذایى

پایان دانرشد دانپیش دانترکیبات مغذى

(kcal/kg) 298830833176انرژى قابل متابولیسم

211918پروتئین خام (%)

10/960/9کلسیم (%)

0/50/480/45فسفر قابل جذب (%)

0/20/170/16سدیم (%)

1/21/11/05لیزین (%)

0/540/520/52متیونین (%)

شرایط تغذیه با توجه به تقسیم بندى:

تغذیه جوجه ها با جیره فاقد داروي ضد کوکسیدیوز و آنتى 

بیوتیک بود. جوجه ها تا روز دهم با دان پلت آغازین (پیش 

دان  با  ها  تغذیه جوجه  یازدهم  روز  از  شدند،  تغذیه  دان) 

جیره رشد و از روز بیست و ششم تا پایان روز چهل و دوم  

با دان پایانى انجام پذیرفت.

تا 7 روز پس از چالش تغذیه جوجه ها با جیره بدون داروى 

کنترل  براى گروه  سپس  است.  بوده  پیشگیرى کوکسیدیوز 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با سالینومایسین در جوجه هاي گوشتی مبتال به کوکسیدیوز تجربی    

١٩

درمان2  گروه   ،150  ppm درمان1  گروه   ،75  ppm مثبت 

داروى  از   600 ppm درمان 3  گروه  براى  و   300 ppm

سالینومایسین 12٪ تولیدى شرکت پارس کات به همراه دان 

مصرفى جوجه ها میکس شده و در اختیار جوجه ها قرار 

منفی در نظر  گروه کنترل  عنوان  به  نیز  گروه پنجم  گرفت. 

گرفته شد. جوجه هاى این گروه نیز با آنکه آلوده شدند ولى 

دارویى دریافت نکردند.

طریقه ى تهیه ى سوش اُاُسیستى جهت آلوده سازى:

براى تهیه و جداسازى اُاُسیست ها دو روش وجود دارد:

1 -Micromanipulation

2 -Dilution Technique

اساس  گردید.  کردن استفاده  رقیق  تحقیق از روش  این  در 

به  را  شده  جدا  اُاُسیست  تک  که  است  بدین صورت  کار 

از  جوجه سالم یک هفته اي خورانده و پس از چهار روز، 

دفع تنها یک نوع اُاُسیست از پرنده مطمئن می شویم. سپس 

اُاُسیست ها را جمع آوري کرده و به 15 پرنده 6-4 هفته اي، 

به  شروع  روز  چهار  از  پس  و  را خورانده  اُاُسیست   2000

جمع آوري اُاُسیست ها کرده و با نسبت هاي دلخواه اقدام به 

آلوده سازي جوجه هاي مورد آزمایش می کنیم.

چالش جوجه ها:

آماده  سوش  با  جوجه  قطعه  تمامى 50  هجدهم  روز  در 

پرنده 100  هر  به  منظور،  این  به  شدند.  آلوده  ایمریا  شده 

از  ایمریا متشکل  از سوش  اُاُسیست)  الندا (معادل 10,000 

ایمریا ماکسیما، 15٪ ایمریا آسروولینا  50٪ایمریا تنال، ٪25 

و 10٪ ایمریا نکاتریکس به وسیله ى سمپلر خورانده شد.

پـایـش:

در تمام مدت پرورش هر دو ساعت به جوجه ها سرکشى 

شده و وضعیت جوجه ها مورد ارزیابى قرارگرفت.

کالبد گشایى و نمونه گیرى:

جوجه هاى تلف شده بالفاصله پس از مرگ به روش استاندارد 

مورد کالبدگشایى قرار گرفتند.

از تمامى احشاي داخلی و بخصوص از دستگاه گوارش و 

روده هاى جوجه هاى تلف شده نمونه اخذ گردید.

نمونه هاي اخذ شده پس از پایداري در فرمالین 10٪ جهت 

تهیه اسالید میکروسکوپی به آزمایشگاه پاتولوژي ارسال شدند.

نتایج 

مشاهدات بالینی:

طبق مشاهدات ماکروسکوپى انجام گرفته مشخص گردید که 

استفاده از دوزهاى باالى سالینومایسین به شدت دپرسیون و 

فلجى را در سطح گله افزایش مى دهد. عالئم مسمومیت در 

جوجه ها شامل ژولیدگی و افسردگی، فلجى، تحلیل عضالنى 

شدید، افتادگى بالها و گردن و همچنین اسهال سبز بود.

داروى سالینومایسین در  آمده مصرف  به دست  نتایج  طبق 

به  شده  آب  افزایش مصرف  باعث  زا  مسمومیت  دوزهاى 

نحوى که رطوبت بستر در دوزهاى باالتر به طور چشمگیرى 

افزایش مى یابد (حتى با چشم قابل درك مى باشد).

قلب هاي پرندگان در دوزهاي باالتر دچار نکروز شده  است 

و محوطه بطنی آنها از مایع آسیت انباشته می باشد.

مشاهدات هیستوپاتولوژیک:

بر اساس مشاهدات میکروسکوپى نمونه هاى بافتى مشخص 

گردید، افزایش دوز داروى سالینومایسین به طور چشمگیرى 

از تخریب ویلى ها و مخاط روده توسط ایمریاها جلوگیرى 

مى کند اما به شدت بازده و راندمان پرورشى را تحت تأثیر 

قرار مى دهد.

در گروه کنترل مثبت که دوز پیشگیرى و یا حتى گروه درمان 

1  که دو برابر دوز توصیه شده از داروى سالینومایسین را 

دریافت کردند عالئم نکروز رأس ویلى ها و تجمع سلولهاى 

آماسى تا حدودى قابل مشاهده بود.
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دریافت  دارویى  که  منفی  کنترل  گروه  در  ها  روده  مخاط 

و  پرخونى  دچار  روده  و  کرده  پیدا  ریزش  کامًال  نکردند 

خونریزى شده مراحل مختلف تکثیر انگل در بافت اپیتلیال 

روده قابل مشاهده بود. آثار نکروز و تخریب بافتى در این 

گروه بیشتر از گروه هاى دریافت کننده ى دارو دیده شد.

عروقى  و  دژنراتیو  تغییرات  شاهد  مصرفى  دوز  افزایش  با 

در  حتى  و  پرخونى  شامل  که  باشیم  مى  کبد  در  بارزى 

تجمع  کبدى،  سینوزوئیدهاى  در  خونریزى  باالتر  دوزهاى 

سلول هاى آماسى در بین هپاتوسیت ها، التهاب و ادم و پرى 

هپاتیت مى باشد.

با افزایش دوز در کلـیه نیز عـالئم مسـمومیت قابل مشـاهده 

مى باشد. کلیه ها پرخون و در برخى مناطق داراى خونریزى 

یافته  با افزایش دوز، خونریزى ها گسترش  شدید مى باشد 

هاى  سلول  است.  رویت  قابل  نیز  کپسول  زیر  در  حتى  و 

جدار لوله هاى ادرارى دچار تورم حاد سلولى (ACS) شده 

و رأس آنها گنبدى شکل و لومن لوله ها بسته شده اند. تورم 

حاد سلولى در برخى لوله هاى ادرارى تبدیل به نکروز شده 

آورده  وجود  به  را   (ATN) ادرارى هاى  لوله  حاد  نکروز  و 

است. سلـول هاى آماسى در بافت بـینابینى تجمع یافته اند. 

گلومرول ها دچار افزایش سلول حجم شده و عروق کلیه به 

شدت پرخون بنظر مى رسند.

ریه ها نیز با افزایش دوز داراى پرخونى شدید و نکروز شده 

و سلول هاى التهابی زیادي در آن تجمع یافته اند.

عضالت قلبى و اسکلتى در دوزهاى 300 و ppm 600  در 

برخى مناطق دچار نکروز سلولى شده اند. سلول هاى نکروز 

شده واجد سیتوپالسم قرمز و فاقد هسته مى باشند. تحلیل 

عضالت اسکلتى و نکروز در بافت عضله مخطط به خوبى 

قابل مشاهده مى باشد.

دچار   600  ppm و  دوزهاى 300  در  نیز  مغزى  بافت 

پرخونى شده و در دوز ppm 600 عالئمى از افزایش مایع 

CSF وجود دارد.

توسط  آمده  بوجود  جراحات  شماره2:  تصویر 
ایمریاها که در سطح سروزى روده در گروه کنترل 

منفی مشاهده مى شود.

تصویر شماره1: نمایى از محوطه بطنی جوجه تلف                      
ناشى از                آسیت  آن  در  که  درمان 3  در گروه  شده 

نارسایى قلبى مشاهده مى  شود.

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با سالینومایسین در جوجه هاي گوشتی مبتال به کوکسیدیوز تجربی    

٢١

تصویرشماره 4: نماى میکروسکوپى بافت روده که در 
تجمع  همراه  به  ها  ویلى  رأس  نکروز  و  پرخونى  آن 
 (400x – H&E) .سـلولهاى التهابى مشاهده مى گردد

                    
که  کلیه  بافت  میکروسـکوپى  نماى  تصویرشماره 3: 
تورم  بروز  از  عالئمى  و  خونریزي  پرخونی،  آن  در 
حاد سـلولـى (ACS) و نکروز حاد لوله هاى ادرارى 

(400x – H&E) .دیده مى شود (ATN)

بحث و نتیجه گیرى

با نتیجه گیري از این تحقیق می توان اظهار داشت که مصـرف 

سالینومایسین در دوزهاي مسمومیت زا منجر به ایجاد ضایعات 

پاتولوژیک مشخص در کبد، قلب و کلیه ها می شود.

خونریزى  شامل  کبد  در  شده  ایجاد  پاتولوژیک  ضایعات 

بین  در  آماسى  سلول هاى  تجمع  کبدى،  سینوزوئیدهاى  در 

هپاتوسیت ها، التهاب و ادم و پرى هپاتیت مى باشد.

ضایعات کلیوي نیز شامل تورم حاد جدار لوله هاي ادراري 

می باشد.   (ATN) ادراري لوله هاي  حاد  نکروز  و   (ACS)

افزایش سلول و افزایش حجم شده اند و  گلومرول ها دچار 

عروق کلیه به شدت پرخون مى باشند.

ضایعات پاتولوژیک ایجاد شده در قلب شامل نکروز سلول هاي 

عضالنی می باشد، که متعاقب آن به علت نارسایی قلبی، آسیت 

در محوطه بطنی پرندگان مسموم مشاهده می گردد.

طبق تحقیقات انجام گرفته توسط انجمن سم شناسى ایاالت 

متحده امریکا در مسمومیت تجربى با سالینومایسین، اثرات 

این  به  گردید  مشاهده  قلبى  و  اسکلتى  عضالت  در  سمى 

هاى  سلول  کلسیم  هموستاز  در  اختالالتى  که  صورت 

عضالنى رخ داده و به دنبال آن غلظت سدیم داخل سلولى 

افزایش پیدا مى کند.

بر روى اثرات  اى  مانال و همکاران در سال 2004 مطالعه 

هیستوپاتولوژیک سالینومایسین در مرغ گوشتى انجام دادند 

و ضمن تهیه ى مقاطع میکروسکوپى، از کبد، کلیه، طحال و 

بورس فابریسیوس به ازریابى این اندام ها پرداختند. مصرف 

دوز سمى سالینومایسین در کبد به صورت اتساع سینوزوئیدها 

و وریدهاى مرکزى تظاهر پیدا کرده و جراحات کلیوى شامل، 

دژنراسیون سلول هاى اپى تلیال پوشاننده ى توبول ها بود.

(13)

در مطالعاتى که هارمز و بورش (1987) انجام دادند دریافتند با 

افزودن ppm 77 سالینومایسین به جیره مرغ گوشتى به صورت 

پیدا کرده  کاهش  و مصرف خوراك  قابل توجهى وزن بدن 

است، این کاهش به ترتیب شامل 10٪ و 13٪ مى باشد. (7)

در تحقیقى که دمیرولوس و همکاران در سال 2006 انجام 

دادند در آن از 5 دوز مختلف سالینومایسین به مدت 49 روز 

در مرغ گوشتى استفاده کردند. طبق مشاهدات آنان مشخص 

و  بدن، مصرف خوراك  وزن  افزایش دوز دارو،  با  که  شد 

کارآیى خوراك کاهش پیدا مى کند. (5)

روى  بر  بررسى خود  در  رضا (2000)  پور  و  نژاد  ابراهیم 

بیان  چنین  الزالوسید  و  سالینومایسین  یونوفور  داروهاى 

نمودند که داروها، افزایش وزن بدن را در 21 و 56 روزگى 

کاهش  غذا  مصرف  الزالوسید  داروى  اثر  در  کردند.  کم 

افزایش  دارى  معنى  طور  به  غذایى  تبدیل  ضریب  و  یافته 
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افزایش سطح داروى سالینومایسین،   (P>0/05) .یافته است

داده و ضریب  کاهش  را  غذا  و مصرف  بدن  وزن  افزایش 

تبدیل غذایى را در دوره 21 تا 42 و صفر تا 56 روزگى به 

طور معنى دارى (P>0/05) افزایش داده است. آنها همچنین 

اظهار داشتند که عملکرد سالینومایسین نسبت به الزالوسید 

بهتر بوده است.(15)

و  بابوك (1979)، کشاورز  نظیر میژاکى و  محققان دیگرى 

و  هنددبسکى (1995)  و  زارسکى  دوگالد (1982)،  مک 

کاماشى و همکاران (2004) به این موضوع اشاره کرده اند 

که استفاده از دوز توکسیک سالینومایسین در جیره به طور 

قابل توجهى به کاهش وزن طیور مى انجامد. (14،9،24،8)

همکاران (1991)،  و  گیل  گالین (1990)،  و  دومینگو  پور 

بیچمن و همکاران (1992)، خان و همکاران (1994) چنین 

اظهار داشتند که کاربرد دوز باالى یونوفورهاى کربوکسیلیک 

منجر به بروز جراحات پاتولوژیک در کبد پرنده خواهد شد. 

(20،6،1،10)

همکاران  و  تامپسون  روزنیاى (1990)،  و  پروهاسکا 

(2005) چنین اظهار کردند که استفاده از ppm 60 داروى 

سالینومایسین در جیره ى مرغ تخم گذار مى تواند موجب 

کاهش رشد پرنده شود. (21و22)

کانوى و همکاران (2002) اظهار نمودند که استفاده از دوز 

و  کاهش مصرف خوراك  نیز موجب  سالینومایسین  درمان 

افزایش ضریب تبدیل غذایى خواهد شد، که با نتایج بدست 

آمده از این تحقیق هم سو مى باشد.(3)

که  اند  کرده  اشاره  همکاران (1990)  و  پیرسون  مقابل  در 

هیچ  گوشتى  مرغ  در  سالینومایسین   80  ppm تا  میزان 40 

تأثیرى بر وزن پرنده نداشته است که با نتایج بدست آمده از 

این تحقیق مغایرت دارد. (17)

شود  می  پیشنهاد  مطالعه  این  یافته هاي  به  توجه  با  انتها  در 

همیشه در مصرف سالینومایسین دقت بیشتري در اختالط با 

دان صورت گیرد و همواره به مسائل مدیریتی از قبیل دماي 

سالن، رطوبت بستر، آب و آبخوري ها توجه بیشتري شود زیرا 

که سالینومایسین به تنهایی نمی تواند پیشگیري کننده باشد.
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