
  پیش گفتار

آیمریا انگل های پروتوزوآ 

هستند که سبب ایجاد بیماری 

کوکسیدیوز در تمامی گونه 

می گردند.  های دام و طیور

مقاومت دارویی یک مشکل 

جدی در درمان کوکسیدیوز 

همچنین به این بیماری است. 

دلیل آسیب های وارده در هر 

دو فرم بالینی و تحت بالینی، 

از نظر اقتصادی از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است. 

بیش از همه صنایع دام و طیور 

متحمل ضررهای اقتصادی 

وز سنگین ناشی از کوکسیدی

عمده  وزیدیکوکس هستند.

 یماریب نیبارتر انیو ز نیتر

است و  وریدر صنعت ط یانگل

 نیپنجم یاز نظر اقتصاد

درگاو  تیپر اهم یماریب

شود. خسارت  یمحسوب م

 وزیدیاز کوکس یناش یاقتصاد

حدود  6102در سال  وریدر ط

پوند در سطح  اردیلیم 4/01

 برآورد شده است. یجهان

  

 چرخه ی زندگی

میزبان واسط ندارد. گونه های آیمریا دارای میزبان اختصاصی  هستند و آیمریا دارای سیر تکاملی مسقیم است و 

چرخه زندگی گونه های آیمریا  با بلع اووسیست های اسپوروله  تنها در گونه ی میزبان خود عفونت ایجاد می کنند.

 شده و عفونی توسط میزبان آغاز می شود و شامل سه مرحله عمده است؛ دو مرحله اول )تقسیم جنسی و

غیرجنسی( در داخل بدن میزبان و به دنبال آن مرحله اسپوروگونی  )اسپوروله شدن( در محیط بیرون رخ می دهد 

اسپوروزوئیت می گردد. بسته به گونه آیمریا و شرایط محیطی این  8که طی آن اووسیست، اسپوروله شده و حاوی 

 هفته طول می کشد.  4تا  2چرخه 

  بیماری زایی  

فراهم کند.  هیثانو یها یماریب یرا برا نهیزم ایکند و بیماری زایی تواند به دو صورت حاد و مزمن  یم وزیدیکوکس

 تی، وضعزبانیسن م ،روده وارهیوارده به د بیآس زانیو م ایمریبه گونه آ یو جراحات بستگ ینیشدت عالئم بال

را  ینیو بروز عالئم بال بیپاتوژن آس یایمریهمزمان به چند گونه آ یپاتوژن ها دارد. ابتال ریو حضور سا هیتغذ

به بافت روده، اختالل در هضم و جذب  بیشده و سبب آس ریتکث وانیروده ح یدر سلول ها ایمریآ. کند یم دیتشد

 از شیبگردد.  یم وانیو تلف شدن ح یعوامل عفون ریبه سا احتمال ابتال شیافزا ،یزیاسهال، خونر ،ییمواد غذا

باعث کاهش اشتها،  کاهش جذب مواد  ینیفرم تحت بال .بروز می کند ینیبال تحت فرم صورت به عفونت% 59

افت راندمان رشد،  ،یریو گوشت و تخم مرغ(، افت وزن گ ری)ش دیخوراک، کاهش تول یکاهش بازده ،ییغذا

 .  شود یدر مقابله با عفونت مجدد م تیحساس شیو  افزا سهیزمان بلوغ در تل شیافزا

بررسی اثرات داروی ضدکوکسیدیوز گیاهی 

 دام و طیور در کوکسی فیت

 درمانپیشگیری و 

 یها درمان اما دارد تیارجح درمان به یریشگیپ ،ینیبال تحت شکل در دیتول کاهش لیدل به وزیدیکوکس در

 یافزودن صورت بهها  وزیدیضدکوکس از استفاده. باشند یمی ماریب کنترل در یقطع ملزومات جمله از رانهیشگیپ

 یداروها هستند؛ دسته چند بازار در موجود وزیدیضدکوکس یداروها. است جیرا اریبس یپرورش مزارع در خوراک

 ای واستاتیدیکوکس داروها نیا (.نیموننس رینظ ونوفورهی باتیترک) یاتر یپل کِیوتیب یآنت یداروها و کینتتیس

  .هستند دیوسیدیکوکس

 

MDP TECHNICAL BULLETIN 

 0411تیر ماه  -0شماره  بولتن



 چالش ها 

 مصرف اثر در دارویی مقاومت. دارند مقاومت مدت طوالنی مصرف با و رایج ضدکوکسیدیوزهای برابر در اکثر گونه های آیمریا طیور صنعتی پرورش مزارع در

 تا شد سبب داروها این از رویه بی استفاده پی در دارویی های مقاومت روزافزون گسترش. شود می ایجاد ضدکوکسیدیوزی ترکیبات پایین دوز و مدت طوالنی

 مناسب درمان جهت ونوفورهی کوکسیدیواستات باتیترک. نماید محدود خوراک در را کوکسیدیواستات ها از پیشگیرانه استفاده ،2002 سال از اروپا اتحادیه

 داشت. درمان خواهد دنبال به را عوارضی و ها محدودیت نیز درمان هدف با ترکیبات این بردن کار یشگیری مصرف می شوند  بهپ بیشتر به منظور و نبوده

 دفع ای و عالئم بروز از قبل و عفونت ورود از پس  درمان نیموثرترندارد.  موجود عفونت بر تاثیری و است بهبودی تسریع و مجدد عفونت از جلوگیری جهت

 اکثر .تاس پاتوژن ورود از بعد روز 44 ایمریآ یها گونه اکثر در زمان نیا. ندیگو یم کیالکتیمتاف درمان اصطالحا روش نیا به. ردیگ یم صورت ستیاووس

 نمی شیردهی و تولید دردوران استفاده قابل و بوده مصرف از پرهیز دوره دارای حیوان، تولیدات در باقیمانده اثرات ایجاد دلیل به شیمیایی ضدکوکسیدیوزهای

 در اقتصادی و ایمن کارآمد، روش همچنان اند آمده بوجود که ضدکوکسیدیوزی های واکسن ایمونولوژی، و تکنولوژی در اخیر های پیشرفت وجود با.  باشند

  .باشند نمی اووسیست دفع و کوکسیدیوز با مقابله

                                                                                                                                                                    

 فیت کوکسی داروی اول گروه. شدند تقسیم تایی 40 تکرار 8 گروه هر داخل و تایی 80 گروه 4 در 808 راس نژاد گوشتی یکروزه جوجه عدد 420 مطالعه،در این 

 نمود دریافت دوره انتهای تا اول روز از دان در مخلوط صورت به را موننسین داروی دوم گروه نمود؛ دریافت دوره انتهای تا اول روز از دان در مخلوط صورت به را

 های گونه های مختلف میکسی از اووسیست با چالش سوم و اول، دوم های گروه در. کردند نمی دریافت دان طریق از دارویی چهارم و سوم گروه  ؛(مثبت کنترل گروه)

 هر در ها ستیاووس تعداد خوراک، لیتبد بیضر ،یمصرف دان زانیم ،یریگ وزن نظر از ها پرنده مطالعه نیا یط .نداشت چالشی چهارم گروه اما گرفت صورت آیمریا

 .شد یبررس و ثبت ها گروه در یاحتمال تلفات و ینیبال عالئم شیآزما دوره طول در. شدند یابیارز( Lesion scoring) عاتیضا به یازدهیامت و( OPG) مدفوع گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داروهای گیاهی جایگزین

 از یمختلف ییایمیتوشیف باتیترک اهانیگ. دهند یم نشان وزیدیکوکس با مقابله در را یاهیگ باتیترک و اهانیگ کاربرد که اند شده منتشر یاریبس مطالعات

 بر توانند یم که کنند یم دیتول فعال باتیترک یادیز ریمقاد یحاو فرار یها روغن  و دهایترپنوئ دها،یساکار یپل دها،یآلکالوئ ها، لنیاست یپل ها، فنول جمله

 یم وزیدیکوکس بر موثر یاهیگ باتیترک نیکارآمدتر و نیمهمتر از د. باشن گذار ریتاث دارند نقش مختلف یها یماریب در که یمتفاوت نگیگنالیس یرهایمس

 وارهید به که صورت نیا به. شوند یم ها آن یزندگ چرخه مهار سبب ایمریآ یها انگل ستیاووس ونیاسپروالس کاهش با ها تانن. کرد اشاره ها تانن به توان

 سبب و کنند یم رفعالیغ را ونیاسپروالس ندیفرآ مسئول زیر درون یها میآنز نیهمچن. رسانند یم بیآس ها آن توپالسمیس به و کرده نفوذ ها ستیاووس

 بنام ییها الکتون ترپنیسسکوئ یحاو ایزیآرتم جنس به متعلق اهانیگ از یبرخ د.شون یم ها ستیاووس درون در یعیطب ریغ یها تیاسپروس جادیا

 یها تیاووس در ونیاسپوروالس نیهمچن و شده انگل ستیاووس دفع کاهش سبب نینیزیآرتم. باشند یم پروتوزوآ ضد تیخاص یدارا که هستند نینیزیآرتم

 باتیترک گرید از نیسیآل. دینما کمک آن گسترش و انتقال از یریجلوگ و یماریب کنترل به تواند یم ستیاووس دفع کاهش. دهد یم کاهش زین را شده دفع

 یم ایمریآ انگل ونیاسپروالس مهار باعث یموثر بطور باشند یم ولیت گروه یحاو که ها پاتوژن یها میآنز کردن فعال ریغ با نیسیآل. است وزیدیکوکس بر موثر

 نیا مجموع دهد یم نشان مطالعات د.گرد یم کوچک روده یپرزها یمورفولوژ بهبود قیطر از خوراک لیتبد بیضر بهبود سبب نیهمچن نیسیآل . شود

 روده طیمح بهبود باعث و موثرند وزیدیکوکس یماریب درمان و یریشگیپ در ا،یمریآ یها انگل ریتکث و رشد مهار قیطر از  کینرژیس طور به یاهیگ باتیترک

 تانن، ی موثره مواد از متشکل پارس دام انیماک شرکت محصول تیف یکوکس یوزیدیضدکوکس اثرات ، مشهد یفردوس دانشگاه راستا نیا در د. گردن یم

 .کرد یابیارز وریط در یفارم ی مطالعه کی یط را نیسیآل و نینیزیآرتم

 مطالعه ی فارمی



 

 

 

   

 

 نتایج

 به نسبت اند نداشته یدرمان و چالش که یگروه و تیف یکوکس گروه که داد نشان ها داده زیآنال

 چالش بدون گروه در لیتبد بیضر. اند داشته یباالتر وزن یدار یمعن صورت به گر،ید گروه دو

 بدون افتهی چالش گروه از یدار یمعن بطور نیموننس و تیف یکوکس با درمان تحت یها وگروه

 تیف یکوکس یها گروه در شیآزما دوره یانتها تا تلفات درصد(. p<0.05) بود تر نییپا درمان

 نیانگیم. بود درمان بدون و افتهی چالش گروه از تر نییپا یتوجه قابل طور به نیموننس و

 به مربوط عاتیضا نیکمتر که بود آن از یحاک چالش از پس هفتم روز در عاتیضا به یازدهیامت

 نیا واسط حد در یدرمان یها گروه و بود سوم گروه به مربوط عاتیضا نیشتریب و چهارم گروه

 مطالعه نیا در. بود عاتیضا بروز از یریجلوگ در دارو هردو ریتاث از یحاک که گرفتند قرار گروه دو

 گروه از مراتب به کوکسی فیت و موننسین یدرمان یها گروه در شده دفع یها ستیاووس تعداد

  .بود تر نییپا درمان بدون چالش
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چالش یافته   موننسین کوکسی فیت

 بدون درمان

بدون چالش 

 بدون درمان

 وزن پایان دوره

 جمع بندی

 می دان، در مخلوط صورت به فیت کوکسی داروی تحقیق، این در شده گرفته نتایج استناد به

 های گله در آیمریا های اووسیست با چالش از ناشی مستقیم غیر و مستقیم های خسارت تواند

 کوکسیدیوز ضد ترکیبات با گیاهی داروی این اثرات مشابهت به توجه با .دهد کاهش را گوشتی

 مصرف مورد مرغ تخم و گوشت کننده تولید های گله در داروها این مصرف به نظر شیمیایی و

 یاهیگ یداروو  دارند شیمیایی داروهای به نسبت کمتری مخاطرات گیاهی داروهای انسان، قطعا

                     . است جیرا یوزیدیکوکس ضد باتیترک برای مناسب نیگزیجا کی تیف یکوکس

 ینم یجاه ب ستیز طیمح و محصوالت در یا مانده یباق اثر چیه داروهای گیاهی مجموع در

 درمان یبراو  دنندار مصرف از زیپره دوره .دنکن ینم جادیا ییدارو مقاومت و تداخل .دنگذار

 ند.ا مناسب وریط و دام در ینیبال تحت و ینیبال یها عفونت
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چالش یافته   موننسین کوکسی فیت

 بدون درمان

بدون چالش 

 بدون درمان

  OPG(روز هفتم) 

 پارس )دانش بنیان(شرکت ماکیان دام 

 ، نیایش شرقیتهران، توحید

 4496882894کد پستی 

 02422548942فکس 

84-02422956280 

 

 

 

Makian Dam Pars Company 
(Knowledge-Based) 

Tohid St, Tehran, Iran 

manager@makiandampars.com 

+982166597230-31 

 

www.makiandampars.com 

https://t.me/mmdpp
https://www.instagram.com/makiandampars/?hl=en
mailto:manager@makiandampars.com
http://makiandampars.com/



