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مطالعه ارتباط بین ایمنی هومورال با دفع اووسیست در جوجه های آلوده به
ایمریا و بررسی اثر درمان با سالینومایسین
3

فاطمه فخراحمد ،1صدیقه نبیان ،*2فاطمه عرب خزائلی

 -1دانشجوی دکترای تخصصی انگل شناسی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2دانشیار بخش انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

 -3استادیار بخش انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت 91 :بهمن 2931

تاریخ پذیرش 1 :خرداد 39 13

چکیده
این مطالعه به منظور ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال در پرندگان آلوده به عفونت های مخلوط ایمریا شامل ایمریا ماکزیما ،ایمریا

تنال ،ایمریا نکاتریکس ،ایمریا آسرولینا ،ایمریا برونتی و ایمریا میتیس ،قبل و پس از درمان با سالینومایسین انجام شد .همچنین
ارتباط سطح آنتی بادی با دفع اووسیست نیز مورد مطالعه قرار گرفت .تعداد  04قطعه جوجه گوشتی نژاد راس  08 3به  5گروه شامل

 2گروه آلوده و دارو خورده  2 ،گروه آلوده بدون مصرف دارو و یک گروه کنترل منفی تقسیم شدند که یکی از گروه های آلوده
با جدایه مازندران (جدایه  )1و دیگری با جدایه همدان (جدایه  )2آلوده شدند و ارزیابی آنتی بادی ها علیه کوکسیدیوز با استفاده

از روش االیزا انجام گردید .اندیس اووسیست در مورد پرندگان چالش شده با جدایه  2دریافت کننده سالینومایسین با گروه چالش
شده با جدایه مربوطه و فاقد ترکیب ضدکوکسیدیایی در جیره ،اختالف معناداری را نشان داد) ،(P≤ 0/05اما در مورد جدایه  1این

اختالف معنادار نبود .طبق نتایج بدست آمده حدت جدایه  2بیش از جدایه  1بوده است .از لحاظ میزان جذب سرمی تنها بین گروه

کنترل منفی با  4گروه دیگر اختالف آماری معنادار وجود داشت ) .(P≤ 0/05چالش با اووسیست ها با هر دو جدایه سبب تحریک
سیستم ایمنی از جهت تولید پادتن گردید و استفاده از سالینومایسین تاثیری روی میزان آن نداشته است .طبق نتایج بدست آمده،

میان میزان دفع اووسیست و سطح آنتی بادی ،تطابقی وجود ندارد.

کلمات کلیدی ایمریا ،ایمنی هومورال ،اووسیست ،سالینومایسین ،االیزا
*نویسنده مسئول :صدیقه نبیان

آدرس :دانشیار بخش انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

پست الکترونیکnabian@ut.ac.ir:
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مقدمه

کوکسیدیوز از مهمترین بیماری های انگلی طیور به

واکس هب ن ونع ان تنک رد مهم رایسب شور رل       

  

        

کوکس دی ی  دراد دربراک زو (((( ( .)3در کش مغریلع ام رو       

شمار می آید که موجب خسارات اقتصا رف ید اوا رد ن   

استفاده مداوم از داروها دیسکوکدض ی یای ،هریج رد ی    

گروهی از تک یاخته ها متعلق به شاخههه اپ ،اسکلپمک ی   

محسوب می گ در د ( (  .) 13غی مر م وب نک دد دددن ریش ینک ه   

    

صنعت پ نیا .ددرگ یم رویط شرور بی طسوت یرام

رده اسپوروزوآ ،زیررده کوکسیدیا و جنس ایمریا ایجاد
می شود .کوکسیدیوز ب  ینمیا متسیس ر ا و هتشاذگ رث    

          

سیس یا .دیامن یم لتخم ار یعافد مت منی ربارب رد     

کوکسیدیا شامل ایمنی سلولی و هومورال اس خساپ .ت   

سلولی نقش عمده ای در مقاومت علیه کوکسیدیوز ایفا
م ب لگنا شنکاو .دیامن ی ا ر یاه تیسوفنل  و زا هد

     

ویژگی های مهم پاس گتسد ینمیا خ ا  شراوگ ه ا تس

       
    

کوکس دی ی ط تعنص یارب یا هدمع لکشم زو ی رو      

کوکسیدیوز از یک سو و سهولت پیش زیوجت اب یریگ    
دارو در غذا ،هزینه اندک و نیاز ب  راک یورین ه ا کدن     

س یریگشیپ شور نیا ات هدش بب

      

رویط شرورپ رد        

همچنان ادامه داشته باشد .داروی مورد استفاده در ط حر

حاضر سالینومایسین می باشد که یک آنتی کوکسیدیال
یونوفوره حاصل از استرپتومایسین آلبوسسس ب رب هک هدو    

روی مروزوئی زوروپسا ،ت و غلاب یاه تنوزیش و تیئ          

(  .) 14بافت های لنفوئیدی وابسته به لوله گ ببس شراو   

ب ه خساپ زور ای نمیا ی ا ستک ابی م رد ا کککککککککک کککککیا هیلع ن     

کوکسیدیا می شود (  .) 21همچن یسب نی ا نیققحم زا یر    

نقش پادتن ها را نیز در ایجاد ایمنی حفاظتی مورد توجه

قرار اد  د  دنا ه (((( ( .)91وج یت دو ت پ ر ا ه نتد ا ،یمرس ی   

      

تمام گونه های ایمریا اثر می گ راذ ددد .آمپرولی یتدم مو   

جهت پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز به کار م تفر ی   
اما با ورود یونوفوره ها اس شهاک بیکرت نیا زا هدافت     

یافت .در یک مطالعه ،اثر ضدکوکسیدیایی گیا هنمرد ه   

       

خزری با یاهوراد     سالینومایس ویلورپمآ و نی مم ممم مقایسه

موازات ایمنی سلولی در کنترل آلودگی ایفای نقش می

معنادار در دفع اووسیس  تسا هدش هدید ت (((( ((((( . )1اکثر

نمایانگر تماس اولیه میزبان با ایمریا ب هب الامتحا و هدو    

گردی ی هدننک تفایرد هورگ رد هک د

شهاک وراد

    

      

نماید ( .)6این تک یاخته موجب تاخیر در رشد ،کاهش

محقق فرص نی ا رب ار وراد یشخبرثا   عفد ا ،تسیسوو

به دنبال آن تکثیر بعضی از باکتری های بیماری زا نظیر

داده اند ،در حالی که ه یقحت نیا زا فد ق رب هوالع  ،

وزن ،قانقاریایی شدن و پارگی سکوم ،تخری و یتفاب ب

کلستریدیوم پرفرینجنس و سالمونال تیفی موریوممم مییی-
گردد ( .)4اووسیس وک یاه ت ک یایدیس ی رد 

ج همه ا

   

          

جراحات روده ای ،افزایش وزن و ...مورد بررس رق ی ار   
بررسی اثر دارو بر میزان دفع اووسیست  ،بررسی ارتباط

   

میان اندیس اووسیست با تیتر آنتی بادی نیز می باشد .تا

گسترش یافته و به سادگی در بستر مرغ روپسا یراد و هل   

کنون به منظور تعیین میزان پا زا یمرس یاه نتد شور    

هاگدار زنده است ( .)11کاستانون و همکا نار () 007 2

آگلوتیناسیون ،پرس یساتیپ ی وو ووون ،نوترالیزاس زیالا و نوی ا   

،یپوکسورکیم یاه             

االیزا می باشد .تعدادی از محقق هتشذگ رد نی    از روش

می شوند .تنها راه انتقال بیماری خوردن اووسیست های
روشی ابداع نمودند که با آنالیز کامپیوتری عکس های
دیجیتا یهت ل ه دش  ه شرتسگ زا

شناسایی اووسیست های ایمریا را ممک  ن ننم تسا هدو   
( .)5در کنا  ر ا دق اما  ،یتیریدم ت ا د زا هدافتس ا و ور           

ها  یی ا ولف ،تنسرولفونومیا هلمج ز س ،یرتموتی                 
اس یدرگ هدافت د  ه ا اک شور .تس ر طم رد  ا ،رضاح هعل     

       

االیزا جه دنا ت ا ریگ هز ی ب یتنآ  ا ه ید ا هیلع        ایمریا

استفاده کردند (  17 ، 16 ، 12و .) 18
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مواد و روش کار

جدای  ه ه یا هعرزم یا        ایمری اا از  50مزرع ویط ه رررر ر

صنعتی از استان های مختلف

یادج ود ههه هههه

و یروآ عمج

13

آشامیدنی داروی سالینومایسین را دریافت نمودند .در 7

روزگی از جوجه های دارو داده شده و دارو داده نش هد

نمونه خون اخذ و سرم آنها جه ماجنا ت     ELISAج اد

مازندران (جدایه  )1و هم  ناد ((جدایه  )2ک نیرتشیب ه   

گردید .سپس جوجه ها به  4گروه تقس رد .دندیدرگ می   

تجربی مورد استفاده قرار گرفتند .روده ها و نمونه های

              

تعداد یسووا  س ر ت ا ندوب اراد  دد د ددد دد ،جه یزاس هدولآ ت       

بستر به بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانش هاگ

 14روزگ وج ی ج ه ه ای       دارو داده ش و هد اد وراد ده   

نش د تروص هب هد ا دروم یناد هنیچ لخ حیقلت

ی ق رار
سوسپانسیونی از مخلوط اووسیست های ایمریایی ی

تهرا .دندش لقتنم ن        نمون هه طم ا ا دناتسا شور قب ا در         

گرفتند.در سن  21روزگی تمام جوج هب و راتشک اه ه    

گرفتند ( 7و  .) 10محتویات روده با میکروسکوپ ن یرو

 )1جوجه های آلوده شده با جدایه  1و درمان شده

جداسازی اووسیست های ایمریا ا م رارق یروآرف درو    

بررسییی و در ص ر ،ندوب تبثم ترو ود ب اه ه ه هرماه             
دیکرومات پتاسیم  % 2/5خرد شدند تا اووسیس یاه ت   
اس روپ و رگ دازآ هدشن هل د و رتلیف طولخم نیا .دن   

سوسپانسیون ب بباقی مان تعرس اب هد    

       

 800دور در دقیقه

     

سافیرتن ی  ژو شد  . ....جه اس صلاخ ت ز  ی اسوو ی ،اه تس     

محل  رکش لو ا ابش عععععع عع اضا یدرگ هف د ژویفیرتناس و ه        با   

گروه های زیر تقسیم گردیدند:

 )2جوجه های آلوده شده با جدایه  1بدون مصرف دارو
 )3جوجه های آلوده شده با جدایه  2و درمان شده

 )4جوجه های آلوده شده با جدایه  2بدون مصرف دارو
 )5جوجه های فاقد آلودگی بدون دریافت دارو (کنت لر
منفی)

در  7روزگی ،از گروه ها و هدش هداد وراد ی وراد   

سرعت  004دور در دقیقه انجا .دش م    اووسیس اب اه ت    

داده نشده نمونه خون تهی دیدرگ ه  ... ..ی  سپ هتفه ک از   

مدت  27ساعت به منظور هاگدار شدن نگهداری شدند.

مجددا نمونه خون جمع آوری گردی هدور تایوتحم .د   

محلول دی کرومات پتاسیم  2/5درصد رقیق شدهه و به

تعداد اووسیست های موجود در هر نمونه با زا هدافتسا    
الم هموسا سا رب و رتموتی ا شور س          

   

 Conwayو
    

 McKenzieشما یدرگ شر د (((( ( .)7جدای هب یباختنا ه

جوجه ها تلقیح و از روز  5تا  10پس از تلق عوفدم  ،حی   
جم وا و هدش یروآ ع و صیلخت یعفد یاه تسیس     

       

تلق د حی زز ز عف رد(ینو     21روزگ )،ندیرب رس ماگنه ی         
طیور نی هت یارب .دش یروآ عمج ز ی  نگداپ ه ا شور ز       
واالش اس یدرگ هدافت د (((( (  .) 20ما شور اب ینگداپ عی       

 Warburgeپروتئین سنجی ش  د (( .)9در ای رب ن ر زا یس   
االیزای رقابتی غیر مستقیم استفاده شده است .ب روظنم ه   

دستیابی به بهترین غلظت پادگن و رقت س شور زا یمر

گردیدن  رب .د ا مش ساس ار شش ش ششششش ش ها دصرد و ییادتبا ی       

چکربورد استفاده شد.

زمان تکثیر جدایه ،دز عفونی به گونه ای تنظیم ش هک د   

االیزا با طول موج  405نانومتر ج اه هدوگ یمرس بذ    

تقریبی گونه ها در هر جدایه و با توجه به مشا رد تاده
بیش نزو شهاک نیرت

و یمو گرم نیرتمک  رر رر رررررر ررررر را در

پرندگان داشته باش دعت .د اد بیرقت  ی    

250000 - 300000

اووسیست به عن فتسا ریثکت نامز رد ینوفع زد ناو اد ههههه هههههه

شد .در  4روزگی  34قطع  هجوج زا ه ه  ا از بآ قیرط

  

پس از انجام االی از  ،،با گتسد زا هدافتسا  ا هدنناوخ ه     

ثبت گردید .به منظور کنترل مراحل مختلف کار همیشه
در هر پلیت یک سرم کنترل مثبت و ی لرتنک مرس ک    

منفی نیز وجود داشت .در  21روزگی گروه ها دروم ی   

آزمایش ذبح و روده های آنها به آزمایشگاه منتقل ش .د

 41نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره یازدهم ،شماره اول ،4931 ،پیاپی 30

داشت و بیشترین تعداد اووسیست در جدایه  2متعلققق به

پس از خالی کردن محتویات هر روده اووسیس اب اه ت    

استفاده از الم ماک ماستر م مش درو ا گ رارق شر ر .تف     

استان همدان مربوط به ایمریا آسرولینا ( 04درصد) ب دو

میانگین تعداد اووسیست ها در پنج میدان میکروسکوپی

شده با جدایه  2دریافت کنن اب ربارب نیسیامونیلاس هد     2

 :0عدم وجود اووسیست در هر میدان میکروسکوپی

ترکیب ضدکوکسیدیایی در جیره که برابر با  2/ 61ب ،دو

 11- 20 :2اووسیست در هر میدان میکروسکوپی

جدایه     1ای .دوبن رادانعم فالتخا ن دج ا هی             2ب نود   

 50 - 100 :4اووسیست در هر میدان میکروسکوپی

اختالف آماری معنادار ) (P≤ 0/05ب لودج( دو     .)2در

ان ات رفص سید

      5ب گنایم روط ه ی زا سپ و ن حماس هب

(جدول  .)1اندیس اووسیست در مورد پرندگان چا شل

        

بوده که با گروه چالش ش دقاف و هطوبرم هیادج اب هد      

با بزرگنمایی  021به صورت زیر ثبت شد:

اختالف معناداری ) (P≤ 0/05را نشا دروم رد اما داد ن    

 1- 10 :1اووسیست در هر میدان میکروسکوپی

دریاف یم اب وراد ت ا گن ین      

 21 - 50 :3اووسیست در هر میدان میکروسکوپی

جوج  ه ه هیادج اب هدش هدولآ یا               1درما اب هدش ن

 :5بیش از  100اووسیست در هر میدان میکروسکوپی
تجزی اه هداد لیلحت و ه

 T-testو

شور هب                 

 2/ 61باتماراد اه هورگ مای      

    

سالینومایسین میانگین جذب سرمی سرم ای  هجوج ن ها    

 ANOVAیک طرفه ،توسط  SPSS 18انجام گرفت.

برابر  0/822و میانگین جذب س رد اه مرس یمر گر هو     

نتایج

بوده است .همچنین در مورد جدایه  ،2میا بذج نیگن   

درص ه هنوگ دا ره رد  و شرامش زا سپ هیادج

  

آلوده شده با جدایه  1ب نود

       

مص بارب وراد فر رر ررر 0/852

سرمی در گروه درمان شده با سالینومایسین برابر 0/432

اندازه گیری  100اووسیست اس یعت و هلوروپ ی سیدنا ن    

و در گروه آلوده شده بدون مص راد فر ووو برابر 0/133

ش  )ضرع/لوط( لک ب هههه ههه ش هب ریز حر رد .دمآ تسد         

بود .میانگین میزان جذب سرمی در گ یفنم لرتنک هور    

جدایه  1که متعلق به استان مازندران بود بیشترین تع داد

برابر با  0/150بود.

اووسیس هب ت      ایمری اا ماکزیم اا (  34درصد )) ) اختصاص

جدول -1درصد گونه های ایمریا در هر یک از جدایه های بدست آمده از دو استان مازندران و همدان
جدایه

1a

2b

E. acervulina

E. brunette

E.maxima

E.mitis

E. tenella

E. necatrix

24

6

34

16

18

2

04

15

8

6

6

a

25
b

 :نمونه استان مازندران  : /نمونه استان همدان
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جدول -2اثر درمان با سالینومایسین بر اندیس اووسیست جوجه های گوشتی آلوده شده با  2جدایه مزرعه ای ایمریا
گروه
س1

گروه

روده باالیی

س1
س2
3
4
5

OD

0/822a

اندیس اووسیست
cd

a

س2

0/432

3

0/852

4

a

0/133

5

b

0/150

a

b
d
a

1

2

0/ 75
2/ 61
0

جدول  -3نتایج حاصل از بررسی ارتباط میان  ODو اندیس اووسیست
روده میانی

روده پایینی

سکوم

+5 +4 +3 +2 +1 0

+5 +4 +3 +2 +1 0

+5 +4 +3 +2 +1 0

+5 +4 +3 +2 +1 0

2 0 0 3 2 2

0 0 0 1 8 0

0 0 0 0 5 4

0 0 0 0 3 6

1 0 0 1 3 4

0 0 3 4 2 0

0 0 1 1 3 4

7 0 0 0 0 2

0 0 0 0 9 0

0 0 0 0 9 0

0 0 0 0 9 0

0 0 0 0 09

1 1 3 1 2 1

1 0 2 0 5 1

0 0 2 1 4 2

8 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

میانگین
1cd
d

2b

a

0/ 75
2/ 61
0

حروف التین متفاوت در هر ستون :تفاوت آماری معنادار میان گروه ها  /س :1گروه آلوده شده با جدایه1درمان شده با سالینومایسین /س :2گروه آلوده شده با جدایه2درمان
شده با سالینومایسین3 /و :4به ترتیب گروه های آلوده شده با جدایه های 1و 2درمان نشده :5 /گروه آلوده نشده و درمان نشده (کنترل منفی)

بحث و نتیجه گیری

میزان آن نداشته است .همچنین این گروه ها بطور

نتایج حاصل از بررسی ارتباط دارو با سطح سرمی

مشخصی با جوجه های گروه فاقد آلودگی و بدون

شده با جدایه  1درمان شده با سالینومایسین با گروه

داشتهاند .سطح آنتی بادی در سرم های مختلف متفاوت

نشان داد که میانگین جذب سرمی در جوجه های آلوده

دریافت دارو (میانگین  )0/150اختالف معناداری

آلوده شده با جدایه  1بدون مصرف دارو از نظر آماری

بوده است که تنوع در سطوح آنتی بادی پرندگان آلوده

اختالف معناداری نداشته است که بنظر می رسد
مصرف دارو تفاوتی را در سطح سرمی در آلودگی با

نیز احتماال طبیعی بوده و ممکن است مربوط به

اختالفاتی در تشخیص آنتی ژن های گونه های مختلف

این جدایه نشان نداده است .در مورد جوجه های آلوده

ایمریا توسط سیستم ایمنی جوجه ها باشد .با بررسی

مقایسه با جدایه  2بدون مصرف دارو ،میانگین جذب

چنین بیان نمود که جدایه  2از استان همدان حدت

لحاظ میانگین میزان جذب سرمی ،تنها بین گروه کنترل

است .بیشترین درصد گونه در جدایه  1مربوط به ایمریا

داشت ) .(P≤ 0/05اما میان هیچیک از  4گروه دیگر با

بوده است (جدول  .)1در برخی از تحقیقات انجام شده،

آن دارد که در هر صورت چالش با اووسیست ها با هر

مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف ایران شناسایی

پادتن گردیده و استفاده از سالینومایسین تاثیری روی

بیماریزایی ایمریا تنال در مناطق مختلف با یکدیگر

شده با جدایه  2و درمان شده با داروی سالینومایسین در

سرمی از لحاظ آماری تفاوتی را نشان نمی دهد .از

گروه های چالش شده بدون دریافت دارو ،می توان

بیشتری در مقایسه با جدایه  1از استان مازندران داشته

منفی با  4گروه دیگر اختالف آماری معنادار وجود

ماکزیما و در جدایه  ،2فراوانترین گونه ایمریا آسرولینا

هم اختالف معناداری مشاهده نشد.این نتیجه حکایت از

سویههایی از ایمریای پرندگان دارای بیماریزایی

دو جدایه سبب تحریک سیستم ایمنی از جهت تولید

شده است .در مطالعه چرخکار و همکاران () 86 31
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تفاوت داشتند به نحوی که گونه جداشده از استان
مازندران و خراسان مرگ و میری را سبب نشد ،اما

ایمریا تنال جدا شده از استان اصفهان تا  20درصد و

انواع جداشده از استان های یزد و قزوین  04درصد
مرگ و میر را نشان دادند (.)2

در طرح حاضر ،ارتباط میان سطح آنتی بادی با دفع

اووسیست بررسی گردید (جدول  )3که حاکی از عدم

تطابق میان میزان دفع اووسیست و سطح آنتی بادی بوده
و با مطالعات تعدادی از محققین مطابقت دارد (15 ،8

و  .) 18نتیجه حاصل ،نشاندهنده این موضوع است که

میان سطح آنتی بادی با ایمنی حفاظتی ارتباطی وجود

ندارد .بنظر می رسد عقیده کلی در مورد اثرات آنتی
بادی های ضدایمریا و عدم وجود تطابق میان سطح

آنتی بادی و حفاظت بدین صورت باشد که اوال" همه
آنتی بادی ها حفاظت کننده نمی باشند و ثانیا" آن دسته

از آنتی بادی ها که دارای اثر حفاظتی می باشند در
مقادیر اندک حضور دارند.

در پایان پیشنهاد می گردد که طرح حاضر در دامنه

وسیعتری برای آلودگی های مختلف ایمریایی به

صورت تک گونه ای انجام گرفته و بررسی های

بیشتری جهت نشان دادن حضور احتمالی مقاومت علیه
داروهای مختلف صورت پذیرد ،ممکن است برخی
گونه ها به داروی خاصی مقاوم باشند.
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Abstract: The purpose of this study is to evaluate humoral immunity response in broiler
chickens with mixed Eimeria infection, before and after treating by Salinomycin. The relation
between the antibody titer and oocyst shedding was also investigated. Forty Ross 308 chicks
were divided into 5 groups including 2 infected groups which had been fed with drug, 2
infected groups without treatment, and one as negative control. One of the infected groups
was selected from Mazandaran (denoted as category1) and the other from Hamedan (denoted
as category2). The antibody titer was assessed using ELISA test. In treated chickens of
category 2, OPG (oocyst per gram) had a more significant difference (P≤ 0/05) than nontreated chickens of the same category. While in category 1, there was no significant difference
for this index. The results showed more virulence in category 2 compared to category 1.
There was a significant difference of OD (optical density) in the negative control group
compared to the other four groups (P≤ 0/05). Both groups fed with oocysts showed
stimulation of the immunity system to generate antibody, however its amount was not affected
by Salinomycin. The results showed that there is no significant relation between oocyst
shedding and antibody titers.
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