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چکیده
کوکسیدیوز یکی از مه تدرین بیمداریهدای انگ دی در صدنات پدرورش ماکیدان اسدت کده توسدت گوندههدای ایمریدایی و
کریپتوسپوریدیایی ایجاد مدیشدود .هددا از مهالاده حاضدر بررسدی شدیو گوندههدای مخت دب ایمریدایی در ماکیدان بدومی
شهرستان بهبهدان ،اسدتان خورسدتان ،جندو غدر ایدران میباشدد .نموندههدای مددفو از  111ماکیدان بدومی متا د بده
 11روسددتای ایددن منهقدده بدده ور تصددادفی جمددرآوری شددد .تاددداد اووسیسددت در هددر گددرد مدددفو بددا اسددتفاده از روش
شناور سازی م

مستر اصالح شدده مدورد بررسدی طدرار گرفدت و اووسیسدتهدا بدرای شناسدایی جدن

و گونده در م دو

دیکرومات پتاسی  2/5درصد اسپروله شددند .بدر اسداس نتدایج بدهدسدت آمدده شدیو ک دی کوکسدییدیوز در ایدن مهالاده

 15درصد بدود ،کده شدامل ایمریدا اسدرولینا 11درصدد) ،ایمریدا ماکزیمدا  11درصدد) ،ایمریدا برونتدی  ،)53/3ایمریدا تدنال
 33/3درصددد) و ایمریددا مددایتی

 11/1درصددد) و آلددودگی همزمددان ایمریددا اسددرولینا +ایمریددا ماکزیمددا  41درصددد)،

ایمریددا تددنال +ایمریددا برونتددی +ایمریددا ماکزیمددا  41/1درصددد) و ایمریددا ماکزیمددا +ایمریددا برونتددی +ایمریددا تددنال  +ایمریددا
مددایتی

 13/2درصددد) شناسددایی گردیدنددد .از مجمددو گسددترشهددای تهیدده شددده  1نموندده  1درصددد) مابددت تشددخید

داده شدددند .ایددن ت قی د اولددین گددزارش بررسددی میددزان کوکسددیدیوز و کریپتوسددپوریدیوز در ماکیددان بددومی ایددن منهقدده
مددیباشددد .ایددن بیمدداریهددا فاکتورهددای مهمددی در ایجدداد خسددارات اطتص دادی بدده ماکیدان بددومی و صددناتی در ایددن منهقدده
میباشددند .بنددابراین بررسددیهددای بیشددتر و راحددی اسددتراتژی ندددارتی مناسددو بددرای بهبددود مدددیریت مددزار  ،ضددروری بده
ندر میرسد.

واژگان کلیدی :بهبهان ،کریپتوسپوریدیود ،گونههای ایمریا ،ماکیان بومی

* پست الکترونی

نویسنده مسئو مکاتبهghasemian1249@yahoo.com :

ام البنین قاسمیان کریک وهمکاران

وجود خواهدد داشدت ،ایدن حالدت زمدانی رخ خواهدد داد

مقدمه

که تادداد اووسیسدتهای ب در شدده توسدت حیدوان کد

تقریبدام  11درصدد از ماکیدان در کشدورهای در حدا
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توسداه بده صدورت سدنتی یدا پدرورش آزاد بدا کمتدرین

باشدددددد  .)15 ،12کریپتوسدددددپوریدیود در پرنددددددگان

امکاندات و تجهیدزات در منداز روسدتایی و عشدایری

موجو عفونت رودهای و تنفسدی مدیشدود .ایدن بیمداری

پدرورش داده میشدوند .مامدوالم بیشدترین یدوری کده

چه از ل اه مدرگ و میدر و چده بدا ایجداد وطفده در رشدد

نگهددداری میشددوند شددامل ارد  ،غدداز و بوط مددون

یددور پرورشددی ت د یرات سددوئی بدده جددای میگددذارد .از

میباشدند .در میدان اینهدا مدرگ دارای بیشدترین اهمیدت

رفددی واگیددردار بددودن ایددن بیمدداری هماننددد دیگددر

روسدتایی و حتدی شدهری بهبهدان

بیمدداریهددای ت د یاختدده ای و مسددتاد کددردن یددور بدده

اسدت کده در مندا

ه د پددرورش داده مددیشددود  .)11کوکسددیدیوز یکددی

بیماریهای دیگدر خصوصدام بیمداریهدای تنفسدی سدبو

ازمه د تددرین بیمدداریهددای انگ ددی در صددنات پددرورش

گردیددده کدده اهمیددت خاصددی بدده آن داده شددود .)3

یور است که باعدل خسدارت سده می یدارد دالر بده ایدن

هدا از انجاد ایدن بررسدی ،شناسدایی گوندههدای ایمریدا

صنات در سراسدر جهدان مدیشدود  .)3کوکسدیدیوز بده

و کریپتوسددپوریدیود و بررسددی میددزان شددیو آنهددا در

وسددی ه ت یاختدده ایمریددا ایجدداد میگددردد  .)12تدداکنون

ماکیددان بددومی شهرسددتان بهبهددان اسددت کدده بددا ما ددود

 3گوندده ایمریددا شناسددایی شددده اسددت کدده عبارتنددد از:

شدددن میددزان آلددودگی در ایددن منهقدده بتددوان بددا اتخدداذ

ایمریددا تددنال ،ایمریددا میدددواتی ،ایمریددا گددانی ،ایمریدددا

روشهددایی میددزان ت فددات و خسددارات اطتصددادی را بدده

آسددروولینا ،ایمریددا نکدداتریک  ،ایمریددا ماکزیمددا ،ایمریددا

حداطل رساند.

میتددی  ،ایمریددا پراکددوک

و ایمریددا برونتددی ،12 ،1

 .)14بیمدداری کوکسددیدیوز ع یددرغ پیشددرفتهددایی در
زمیندده تغذیدده ،مددایر درمددانی  ،مدددیریت و ژنتیدد

مواد و روش کار

در

در ایددن مهالادده بددرای بررسددی شددیو گونددههددای

س د و های اپیت یددا روده رخ مددیدهددد  .)5ایمریددا تددنال

آیمریددا و آلددودگی کریپتوسددپوریدیایی در ماکیددان بددومی

و ایمریددا نکدداتریک

بیمدداریزاترین گونددههددا بددوده و

شهرسدددتان بهبهدددان 11 ،روسدددتای مخت دددب در دددو

سددبو ایجدداد ضددایاات خددونی و مددرگ و میددر مددیشددوند.

فصددل زمسددتان  1333مددورد بررسددی طددرار گرفتنددد .در

عالی ممکدن اسدت بدالینی و یدا ت دت بدالینی باشدد .در

ایددن مهالادده ب ده ددور تصددادفی و ب ده ددور مسددتقی بددا

شددکل بددالینی عفونددت منجددر بدده بددروز بیمدداری بددا

ت ریددد

نشددانههای بددالینی مشددخد ماننددد ت فددات ناگهددانی،

جمرآوری شد .نمونده مددفو بده ظدراهدای پالسدتیکی

اسددها آبکددی ،موکوئیدددی ،بددیاشددتهایی ،ژولیدددگی،

منتقددل و شددماره هددر پرنددده روی ظددرا نموندده در

بیحالی و ضداب ،افدت وزن و کداهز تولیدد تخد مدرگ و

گردیددد .سددایر مشخصددات مربددو بدده نمونددههددا در دفتددر

افددزایز حساسددیت بدده سددایر بیمدداریهددای اپیدددمی

بددت شددد .در ظددروا نمونددهگیددری باددد از وارد کددردن

ماننددد مایکوپالسددموز و ک ددی باسددی وز میگددردد ،ایددن

مدفو بده آنهدا م کد بسدته تدا از نفدوذ هدوا ج دوگیری

حالددت وطتددی اتفدداو میافتددد کدده پرنددده تاددداد زیددادی

شددود .تددالش شددد تددا نمونددههددا در مجدداورت یددخ و در

اواوسیسددت اسددپروله ایمریددا را ب ددر نمددوده باشددد .در

کوتدداهترین زمددان ممکددن بدده آزمایشددگاه انتقددا یابنددد.

شدکل ت ددت بددالینی عفونددت منجددر بدده بددروز بیمدداری بددا

روش مددورد اسددتفاده در ایددن ت قیدد جهددت تایددین

نشانههای بدالینی نمیگدردد امدا کداهز رشدد و افدزایز

میددزان اووسیسددت در هددر گددرد مدددفو  )OPGروش

ضددریو تبدددیل غددذایی و در نتیجدده خسددارات اطتصددادی

ماسدددتر اصدددالح شدددده Modified Mac-master

مدددا

ناحیددده مقادددد پرندددده 111 ،نمونددده مددددفو

بررسی فراوانی گونههای ایمیریایی و ...
اسدددتفاده از ندددرد افدددزار SPSS

میباشددد .در نمونددههای مابددت ،بددرای تایددین گونددهی

تجزیه و ت یل دادهها با

اووسیسددتهای ایمریددای موجددود در نمونددههددای مدددفو ،

ت ت ویندوز ویرایز  13انجاد شد.

اووسیسدددتهدددا اسدددپروله شددددند .اسپوروالسدددیون در
انکوبددداتور بدددا دمدددای  21-24درجددده سدددانتیگراد در

نتایج

باددد از ا مینددان از اسپوروالسددیون اووسیسددت هددا بددرای

نمونددههددا بدده کوکسددیدیوز و  1درصددد نمونددههددا بدده

تایددین هددر گوندده اووسیسددت روش میکرومتددری اسددتفاده

کریپتوسددپوریدیود آلددوده بودنددد 5 .گوندده آیمریددا ،ایمریددا

و براسدداس خصوصددیات ریخددتشناسددی اووسیسددت و

اسدرولینا ،ایمریددا ماکزیمددا ،ایمریددا برونتددی ،ایمریددا تددنال و

اسپوروسیسددددت اندددددازه ،شددددکل ظدددداهری ،زمددددان

ایمریددا مددایتی

شناسددایی گردیددد .ایمریددا اسددرولینا 11

اسپوروالسددیون ،وجددود یددا عدددد وجددود میکروپیددل و

درصددد) شددایرترین و بدده ترتیددو گونددههددای ایمریددا

و فدرد جددار

ماکزیمددا  11درصددد) ،ایمریددا برونتددی  53/3درصددد)

کاله

آن ،وضایت دیدواره ،دریچده ،رند

اووسیستها و مقایسده آن بدا گوندههدای تایدین شدده در

ایمریدددا تدددنال  33/3درصدددد) ،ایمریدددا مدددایتی

ماکیددان) ،شناسددایی گونددههددا انجدداد گرفددت .جهددت

درصددد) ،و آلددودگی همزمددان ایمریددا اسددرولینا +ایمریددا

شناسدددایی کریپتوسدددپوریدیود از روش ذیدددل ن سدددون

ماکزیمددا 41درصددد) ،ایمریددا تددنال +ایمریددا برونتددی+

اصدددالح شدددده اسدددتفاده شدددده کددده اووسیسدددتهدددای

ایمریدددا ماکزیمدددا  41/1درصدددد) و ایمریدددا ماکزیمدددا+

کریپتوسدددپوریدیود بددده رنددد

طرمدددز درخشدددان دیدددده

مددددددیشددددددوند .جهت برآورد شیو و توصیب دادههای
کیفی و

درصد از

آمار

توصیفی استفاده

ایمریددا برونتددی  +ایمریددا تددنال  +ایمریددا مددایتی
درصد) تشخید داده شدند جدو

21/1

13/2

2و.)1

گردید.

جدول -1میزان شیوع گونهای مختلف ایمریا در ماکیان بومی

جدول  -9درصد آلودگی کریپتوسپوریدیوم در ماکیان بومی

شهرستان بهبهان
درصد آلودگی
گونه های آیمریا

تعداد نمونه مثبت

درصد
آلودگی

ایمریا اسرولینا

12

11

ایمریا ماکزیما

3

11

ایمریا برونتی

1

53/3

ایمریا تنال

5

33/3

4

21/1

ایمریا اسرولینا +ایمریا
ماکزیما

1

41

ایمریا تنال +ایمریا
برونتی +ایمریا ماکزیما

7

41/1

ایمریا ماکزیما +ایمریا
برونتی +ایمریا تنال +
ایمریا مایتی

2

13/2

Cryptosporidium

%1

 11طهاددده از ماکیدددان آلدددوده کمتدددر از  21هدددزار
اووسیسددت در هددر گددرد مدددفو و  1طهادده از ماکیددان

ایمریا مایتی

آلددوده بددین  21تددا  41هددزار اووسیسددت در هددر گددرد
مدفو و  3طهاده از ماکیدان آلدوده بدین  41تدا  11هدزار
اووسیست در هر گرد مدفو داشتهاند جدو

.)3
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م ددو دیکرومددات پتاسددی  2/5درصددد انجدداد شددد.

از  111نموندده مدددفو بررسددی شددده 15 ،درصددد

52

ام البنین قاسمیان کریک وهمکاران
جدول -3میانگین اووسیست در هر گرم مدفوع ) (OPGدر ماکیان آلوده ()1111
میانگین کل

تاداد ماکیان با  OPGکمتر

تاداد ماکیان با  OPGبین 21

تاداد ماکیان با  OPGبین 41

از  21هزار میانگین)OPG

تا  41هزار میانگین )OPG

تا 11هزار میانگین ) OPG

11)4/527

1)27/4

3)13/1

17/71
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موجددود نبددود  .)5آشددنافی و همکدداران  ،)2114میددزان

بحث و نتیجهگیری
در ایددن مهالادده بددرای بررسددی شددیو گونددههددای

شددیو کوکسددیدیوز را در ماکیددان بددومی اتیددوپی مرکددزی

آیمریددا و آلددودگی کریپتوسددپوریدیایی در ماکیددان بددومی

 25/1درصددد) گددزارش کددرد  .)1انگددل ایمریددا در بددین

شهرسدددتان بهبهدددان 11 ،روسدددتای مخت دددب در دددو

پرندددگان مخت ددب خددرد آبدداد  7/1درصددد گددزارش شددد

فصددل زمسددتان  1333مددورد بررسددی طددرار گرفتنددد.

 .)2رزمددی و ک یدددری  )2111در مشددهد فددراوانتددرین

مهالاددات اپیدددمیولوژیکی بررسددی شددیو گونددههددای

گوندده ایمریددا را ایمریددا اسددرولینا  47درصددد) و باددد

ایمریددا ابزارهددای مفیدددی جهددت پیشددگیری و کنتددر

ایمریددا ماکزیمددا  41درصددد) در مددزار مددرگ گوشددتی

کوکسدددیدیوز بددده شدددمار مدددیآیدددد .میدددزان شدددیو

گزارش کردند .)11

کوکسیدیوز در ماکیان بدومی  15درصدد بدود کده شدامل

در مهالاددده شدددیرزاد و همکددداران  )1331و طدددره

ایمریدددا اسدددرولینا  11درصدددد) ،ایمریدددا ماکزیمدددا 11

خدددانی و همکددداران  )2114در مدددزار مدددرگ گوشدددتی

درصدددد) ،ایمریدددا برونتدددی  ،)53/3ایمریدددا تدددنال 33/3

شددما ایددران اسددتان مازندددران) ،غددر ایددران اسددتان

 11/1درصدددد) و آلدددودگی

همدان) و تبریدز ایمریدا اسدرولینا شدایرتدرین گونده بدود

درصدددد) و ایمریدددا مدددایتی

همزمددان ایمریددا اسددرولینا +ایمریددا ماکزیمددا 41درصددد)،
ایمریددا تددنال +ایمریددا برونتددی +ایمریددا ماکزیمددا 41/1

درصدد) و ایمریددا ماکزیمدا +ایمریددا برونتدی  +ایمریددا تددنال

.)13 ،4
حیددددری و طدددره خدددانی  )1331میدددزان فراواندددی

آلددودگی کریپتوسددپوریدیود م دده اگریدددی

را در مددرگ

 13/2درصددد) شناسددایی گردیدنددد

هددای بددومی شهرسددتان همدددان  2/5درصددد گددزارش

ایددن میددزان آلددودگی در مقایسدده بددا بررسددیهددای انجدداد

کردندددد .)7حددد بدددین ندرپدددا

و همکددداران )1331

شدددده در ایدددران و سدددایر کشدددورها کددد میباشدددد .در

فراوانددی انگددل کریپتوسددپوریدیود را در  31فددارد یددور

نموندددههدددای مابدددت تادددداد اووسیسدددت بدددین×1111

گوشتی طائ شهر  23/33درصد نشان دادند .)1

 +ایمریددا مددایتی

 4/527و 13/1 ×1111مددیباشددد .بددا وجددود بدداال بددودن

ایمریددا اسددرولینا و ایمریددا ماکزیمددا بدده عنددوان دو

تاددداد اووسیسددت در هددر گددرد مدددفو ایددن ماکیددان در

عامددل مه د ایجدداد کننددده کوکسددیدیوز ت ددت بددالینی و

هنگاد نمونهگیری عالئ بالینی بیماری را نداشتند.

شددایرترین گونددهها در ماکیددان شددناخته شدددهانددد کدده

هدددادی پدددور و همکددداران  ،)1331میدددزان شدددیو

درصددد بدداالی آلددودگی بدده ایددن گونددهها از ایمریددا در
خهددر بددالقوه

بددداالی کوکسدددیدیوز  14درصدددد) را درماکیدددان بدددومی

نمونددههددای مابددت ،آنهددا را بدده عنددوان ید

جندو غددر ایددران شددیراز) بدده دلیددل ضدداب مدددیریتی

بددرای ماکیددان بددومی منهقدده و نیددز ماکیددان صددناتی

مددزار ماکیددان بددومی روسددتاها دانسددتند .اگرچدده ایددن

مهددرح مددینمایددد .ایددن ت قی د اولددین گددزارش بررسددی

ت قیدد در فصددو بهددار و تابسددتان انجدداد شددد کدده

میدددزان کوکسدددیدیوز و کریپتوسدددپوریدیوز در ماکیدددان

ر وبدددت مناسدددو جهدددت اسپوروالسدددیون و بقدددای آن

بددومی شهرسددتان بهبهددان مددیباشددد کدده فاکتورهددای

... بررسی فراوانی گونههای ایمیریایی و

، و طددوی در مددزار

مناسددو در جهددت مدددیریت مه ددو

مهمددی درفددراه آوردن خسددارات اطتصددادی بدده یددور

.ضروری به ندر میرسد

 بنددابراین.بددومی و صددناتی در ایددن منهقدده میباشددند
بررسدددیهدددای بیشدددتر و راحدددی اسدددتراتژی نددددارتی

1931 پائیز و زمستان/2 شماره/1 نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد
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Summary
Coccidiosis is one of the most important parasitic diseases in the poultry industry, which is caused
by the Eimeria and Cryptosporidic species. The main goal of current study was to investigate the prevalence of different Eimeria species in indigenous poultry of Behbahan, Khuzestan province, south west
of Iran. Fecal samples were collected randomly in all of the 100 native birds from 11 villages in this
region. Number of oocysts per gram of faeces (OPG) was determined by the standard McMaster technique. Identification of oocysts was done on sporulation in 2.5 % potassium dichromate solution. The
results showed an overall prevalence of 20% for Eimeria sp. Infection contains 15%; E. acervulina
(80%), E. maxima (60%), E. brunetti (53.3%), E. tenella (33.3%) and E. mitis (26.6%) with mixed
infections of E. maxima +E. acervulina (40%), E. tenella+E. brunetti +E. maxima (46.6%), and E. brunetti +E. maxima + E. tenella (2.2%) +E. mitis (13.2%) were determined. In order to determine the rate
of Cryptosporidium infection, the samples were first stabilized using 70% methanol and stained under
the Modified Zeheil Neelsen method. They were examined using an optical microscope. From the obtained spreads, 8 samples (8%) have been recognized as positive. This is the first report of coccidiosis
in native birds in this region. These diseases may be an important factor in the economic losses of the
native and broiler chickens in this region. Further additional research and design control strategies for
improving management farms are necessary.
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