
 

   

مطالعه فراواني گونه های آيمريا در طیور 
گوشتی و تخم گذار استان های تهران و البرز 

bb

چكيد ه 
کوکسيدیوز طيور یک بيماری روده ای است که توسط تک یاخته آیمریا )شاخه: آپی کمپلكسا( ایجاد می گردد. این بيماری در سراسر 
جهان به عنوان مهمترین بيماری در طيور محســوب می شود. بررسی پراکندگی گونه های مختلف آیمریا نيازمند مطالعه مستمر در 
گله های طيور می باشــد. در این بررسی فراوانی گونه های آیمریا در بستر مزارع گوشــتی و تخم گذار در استان های تهران و البرز 
انجام شــده است. نمونه های بستر شامل 354 گله گوشتي و 282 گله تخم گذار می باشند که بهمراه تعدادی از جوجه های مشكوک 
دارای عالیم پيش بالينی جهت بررســی ظاهری و ضایعات در الشه جمع آوری گردیدند. اووسيت ها از نمونه های مدفوع جدا و مورد 
بررســی ریخت شناسی قرار گرفتند.  نتایج به دست آمده نشان دهنده سه گونه آیمریا شامل تنال، ماکسيما و آسرولينا در گله های 
گوشــتي به ترتيب به ميزان 25.55% ، 31.39% و 14.77% و همچنين در گله های تخم گذارعالوه بر گونه های فوق آیمریا نكاتریكس 
نيز مشاهده شــد که ميزان آنها به ترتيب: 21.51%، 20.64%، 8.33% و 1.03% می باشند. این بررسی نشان داده که در این نواحی با 
توجه به شناسایی گونه های مذکور و فراوانی قابل توجه برخی از آن ها عالوه بر کاربرد داروهای موثر عليه کوکسيدیوز مطالعه جهت 

استفاده از واکسن با تكيه برگونه های غالب در آینده مفيد  به نظر می رسد. 
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Coccidiosis is an enteric disease that produces by Eimeria protozoa (phylum: Apicomplexa). It is the most important disease 
in poultry in the world. Survey on distribution of Eimeria species requires continuous study in poultry flocks. In this study, 
prevalence of Eimeria species in litter of broilers and layer farms in Tehran and Alborz provinces were carried out. Litter 
samples, including: 354 broiler and 282 laying flocks with a number of suspected chickens with pre-clinical symptoms were 
collected to examine gross and lesions in carcass. Oocytes were separated from feacal samples and analyzed morphologi-
cally. The results showed three species of Eimeria including: tenella, maxima and acervulina in broiler with amount of 
25.55%, 31.39% and 14.77%, respectively, and in poulet in addition to these three species mentioned above, the Eimeria 
necatrix with amount of 21.51% ، 20.64% ، 8.33% and 1.03% respectively. These results showed, in addition to the use of 
anti- coccidiosis drugs, the use of vaccine, based on the dominant species seems essential in this area.
Keywords: Eimeria, Identification, Poultry, Tehran, Alborz

مقدمه
کوکســیدیوز یكي از مهم ترین و متداول تریــن بیماري هاي انگلي در 
طیور اســت. عامل بیماري متعلق به شاخه آپي کمپلكسا و جنس آیمریا از 
بزرگترین گروه های تک یاخته ای مي باشــد )5،12(. این بیماری را مي توان 
در هر نوع، نژاد و ســني در طیور مشــاهده نمود کــه باعث تلفات، کاهش 
تولیــد، اختالل در میــزان ضریب تبدیل غذایي و رشــد در مرغداري هاي 
صنعتي می شــود. در مطالعاتی که توســط وتن و همكاران ) 1988( انجام 
گرفت حتی ســطوح پائین آلودگي با این انگل نیز بــر عوامل  تولید تأثیر 
زیان باري دارد)24(. وسعت آسیب ها و ضایعات ناشي از این بیماري بستگي 
 به زمان وقوع در دوره پرورش دارد. ابتالی طیور به بیماري در دوره بحرانی

(Critical period) یعنی هفته ســوم، چهــارم و پنجم و پس از آن تا زمان 
کشــتار موجب خســارات غیرقابل جبرانی در گله های گوشتي و تخم گذار 
می شــود. ضررهاي ســالیانه این بیماري از لحاظ اقتصادي در سطح جهان 
حدود 60 تا 120 میلیون دالر تخمین زده می شود )9( و مــتخصصین 5 
الي 10 درصد کل مرگ و میر طیور را در سطح جهان به واسطه کوکسیدیوز 
می دانند. خسارات کوکســیدیوز پیش بالیني شامل افزایش ضریب تبدیل 
غذایي و کاهش وزن مي باشــد)10(. همانند بسیاري از بیماري هاي انگلي، 
کوکســیدیوز بیشــتر در پرندگان جوان بروز مي نماید. به نظر مک دوگالد 
)1977( ویژگی ســاختاری و زیســتی کوکســیدیا در طیور از معیارهاي 
مناسب جهت تشخیص گونه ها می باشد )4،13(. در میان گونه هاي شناخته 
شده در طیور تعدادي مثل آیمریا پرکاکس، میتیس، میوآتي، بیماري زایي 
چنداني ندارند و گروهي مثل آیمریا آسرولینا و برونتي، بیماري زایي خفیف و 
باالخره آیمریا تنال و نكاتریكس و تا حدودي ماکسیما، بیماري زایي شدیدي 

دارند. بیماري زایي به عوامل زیــادي از آن جمله: برنامه غذایي )3،6،17(، 
عوامل محیطي، استرس و مدیریت )18،19،20( بستگی دارد. بروز بیماري 
بیشتر در سنین 3 تا 6 هفتگي اتفاق مي افتد)5(. آیمریاها در اپتیلیوم روده 
تكثیر، باعث تخریب بافت شده و متعاقب آن اختالل درفرآیندهاي هضم و 
جذب مي شــود، کم آبی، کم خوني و در نهایت پرنده در برابر سایر عوامل 
بیماري زا حساس مي شود. اعمال برنامه های مختلف پیشگیري و درمان در 
مرغ داري هاي گوشــتي و تخم گذار، با بــروز مقاومت و عدم موفقیت کامل 
روبرو شده اســت)22(. از آنجا که تعیین شدت آلودگی بستر به اووسیست 
آیمریا شــاخص مناسبی برای تشــخیص آلودگی است، در نتیجه با تعیین 
حضور اووسیســت در بستر و تشخیص ریخت شناســی آن، وجود آلودگی 
پیش بالینی یا با عالیم بالینی به کمک بررســی ضایعه میكروســكوپی در 
بافت های مشــكوک روده )جهت تفكیک آن از سایر آسیب های روده ای که 
منجر به اســهال پرندگان می شــوند( به منظور ردیابی گونه های آیمریا در 
اســتان های تهــران و البرز با بزرگترین جمعیت مــزارع طیور انجام گرفته 

است.

مواد و روش ها
محل مطالعه

نمونه ها ازبستر مرغ داري هاي گوشتي و تخم گذار شهرستان هاي کرج، 
ساوجبالغ، شهریار، شــهرري، ورامین، شــمیرانات، دماوند و فیروزکوه در 
فصول چهارگانه و زمان هاي 30 و 50 روزگي در مزارع گوشــتي و 30، 50 
و 80 روزگي در طیور تخم گذار به روش تصادفی از ده نقطه هر سالن)بویژه 
اطراف آب خــوري و دان خوري( به طور کامل جمع آوري و به آزمایشــگاه 

مطالعه فراوانی گونه های آیمریا در طيور...
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منتقل شدند. براي جلوگیري از اثرات سوء گاز آمونیاک و سایر عوامل ایجاد 
خطا در جداســازي و شناسائي اووسیســت ها، نمونه ها سریع به آزمایشگاه 

انتقال داده شد)21(.

حجم نمونه
نمونه گیري از 5 درصد مزارع فعال هر شهرستان و در هر فصل به صورت 
تصادفي انجام  شد. در مجموع 2910 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت. کلیه 
آزمایشــات در آزمایشــگاه مرکز تحقیقات منابع طبیعي و امور دام استان 
تهران انجام شــد. الزم به تذکر اســت که زمان نمونه برداري با نوســان 5 

روز بصــورت نوبت اول)5± 30 روزگي( و نوبــت دوم)5± 50 روزگي( در 
گله های گوشتي و در گله هاي تخم گذار نوبت اول)5± 30 روزگي( و نوبت 
دوم)5±50 روزگــي( و نوبت ســوم)5± 80 روزگي( بوده که به تفصیل در 

جدول های )2و3( بیان شده است.

آماده سازی نمونه ها
نمونه ها در ظروف پالســتیكی جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت. 
ابتدا جداســازي و تعیین اوسیست در گرم بستر )OPG( با استفاده از روش 
متراکم سازي با آب و شكر اشــباع و شمارش آن به کمک الم مک–ماستر 

جدول 1- خصوصيات ریخت شناسی گونه های شناسایی شده آیمریا

جدول 2ـ متوسط درصد آلودگي در مرغ داري هاي گوشتي

حداقل زمان هاگ گذاري )ساعت(نسبت طول به عرضعرض )ميكرون(طول)ميكرون(نمونه

تنال

میانگین

21/3018/551/1545/9

32/623/751/3842/1ماکسیما

18/6515/451/2024/1آسرولینا

20/714/51/42145/4نكاتریكس

موارد مثبت
زمستانپایيزتابستانبهار

نوبت دومنوبت اولنوبت دومنوبت اولنوبت دومنوبت اولنوبت دومنوبت اول

آیمریاتنال
)147×2(  74/294)153×2(  76/306)157×2(  94/314)164×2(  73/328تعدادکل نمونه ها

25/17%24/84%29/94%22/26%درصدآلودگي

آیمریاماکسیما
)147×2(  90/294)153×2(  15794/306×2( 106/314()164×2(  100/328تعدادکل نمونه ها

30/61%30/72%33/76%30/49%درصدآلودگي

آیمریا آسرولینا
)147×2(  47/294)153×2(  38/306)157×2(  59/314)164×2(  39/328تعدادکل نمونه ها

15/99%12/42%18/79%11/89%درصدآلودگي

جدول 3ـ متوسط درصد آلودگي در مرغ داري هاي تخم گذار

موارد مثبت
زمستانپایيزتابستانبهار

نوبت سومنوبت دومنوبت اولنوبت سومنوبت دومنوبت اولنوبت سومنوبت دومنوبت اولنوبت سومنوبت دومنوبت اول

آیمریاتنال
)137×3(  57/411)143×3(  112/429)139×3(  107/417)137×3(  83/411تعدادکل نمونه ها

13/87%26/11%25/90%20/19%درصدآلودگي

آیمریاماکسیما
)137×3(   62/411)143×3(   13999/429×3(   102/417()137×3(   82/411تعدادکل نمونه ها

15/09%23/08%24/46%19/95%درصدآلودگي

آیمریا آسرولینا
)137×3(   34/411)143×3(   40/429)139×3(   36/417)137×3(   29/411تعدادکل نمونه ها

8/27%9/32%8/63%7/10%درصدآلودگي

آیمریانكاتریكس
)137×3(   5/411)143×3(   5/429)139×3(   7/417-تعدادکل نمونه ها

1/22%1/2%1/7%درصدآلودگي
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و با اســتفاده از میكروســكوپ نوری)بزرگنمایی ×400( انجام شد. اساس 
تشــخیص بر مبناي خصوصیات و مشــخصات اووسیست ها صورت گرفت 
)13(. نمونه های مثبت حاوی اووسیست در یک پتري دیش و در کنار پنبه 
آغشــته به محلول دو درصد بي کرومات پتاسیم جهت اسپوروله شدن قرار 
داده شد. سپس پتري دیش ها در انكوباتور 28 درجه سانتیگراد جهت تعیین 
زمان هاگ گذاري قرار  داده شــد و در زمان هاي مشخص )از 24 ساعت دوم 
به بعد هر دو ساعت( از آنها بازدید بعمل آمد )زمان هاگ گذاري بیش از 50 

درصد اووسیست ها حداقل زمان هاگ گذاري محسوب  شده است(.

ریخت شناسی اووسيست ها
اندازه گیري اووسیســت ها جهت تشــخیص گونه هاي آیمریا با استفاده 
از الم میكرومتري و چشــمي مدرج انجام شــد. ابتدا ضریب عدســی های 
میكروســكوپ تعیین و بزرگنمایی های میكروســكوپ بــه کمک الم های 
ذکر شده محاســبه گردید. ابعاد اووسیســت ها  بر حسب ضرایب محاسبه 
شــده اندازه گیري  و پس از بدست آوردن میانگین برای هر کدام از گونه ها 
خصوصیات ریخت شناســی آن ها )میكروپیل-جســم اســتیدی-باقیمانده 
اووسیست و اسپروسیست( یاداشت گردید. براي جلوگیري از اثرات سوء گاز 
آمونیاک و ســایر عوامل ایجاد خطا در جداسازي و شناسائي اووسیست ها، 

نمونه ها سریع به آزمایشگاه انتقال داده شد )21(.

کالبدگشایی و بررسی آسيب شناسی
بطــور تصادفی از الشــه های مشــكوک در هر مزرعه جهت بررســی 
کالبد گشایی و ضایعات ایجاد شــده در روده ها نمونه برداری و بالفاصله به 
آزمایشــگاه انتقال داده شد. جهت مشاهده ضایعات آسیب شناسي، نمونه ها 
در فرمالین سالین 10% گذاشــته شدند. سپس با روش معمول در پارافین  
غوطه ور شــده و برش های میكروســكوپی با قطر 5-6 میكرومتر تهیه و با 

روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند )11،22(.

نتایج
این طــرح به مدت یک ســال در مرغ داري هاي گوشــتي و تخم گذار 
شهرستان های اســتان های تهران و البرز در چهار فصل انجام شد. طي این 
بررسي از تعداد 2910 بســتر از مزارع مختلف نمونه برداری شد. در مزارع 
گوشتي گونه هاي آیمریا تنال، ماکسیما و آسرولینا و در طیور تخم گذار چهار 
گونه آیمریا تنال، ماکسیما، آسرولینا و نكاتریكس جدا شدند. در این بررسي 
از نمونه هاي مثبت تعداد ده نمونه مورد ارزیابي ریخت شناســی )شكل 1( 

قرار گرفت. اندازه طول و عرض و نســبت طول به عرض و همچنین حداقل 
زمان هاگ گذاري اووسیســت آیمریاها بطور متوسط در جدول 1 ذکر شده 
است. متوســط درصد آلودگی موارد مثبت در طیور گوشتی و تخم گذار به 
تفكیک گونه و فصل در جدول های 2 و 3 بیان شــده است. ماهیت و محل 
جراحات در بیماری کوکســیدیوز برحســب گونه متفاوت است لیكن بطور 
کلی ضایعات بصورت خطی ســفید و نامنظم از دوازدهه شــروع شده و در 
قسمت های وسطی روده جراحات کانونی سفید و قرمز  موجب اتساع دیواره 
روده و اسهال خونی می شوند. با این حال، همانگونه که در بقایای یاخته ای 
چســبیده به مخاط در شــكل 2 دیده می شود، اووسیســت های گونه هاي 
آیمریا را مي توان در برش در دیواره روده )ژوژنوم( مشــاهده کرد. بسیاری 
از ســلول های اپیتلیال روده آلوده و منجر به آسیب الیه اپیتلیال روده شده 

شكل 2- بقایای یاخته ای چسبيده به مخاط، اووسيست های گونه آیمریا 
در برش ژژنوم در دیواره روده مشاهده مي شود )نوک پيكان(. رنگ آميزی 

هماتوکسيلين-ائوزین×100

شكل 1- اووسيت های هاگ دار شده گونه آیمریا ×400

است.
بحث

صنعت طیور با همه گســتردگي اقتصادي در معرض خطرات مختلف 
مي باشد. یكي از خطرات مورد نظر بیماري هایي است که مي توانند خسارت 
جدي وارد نمایند. کوکســیدیوز طیور یک بیماری روده ای است که توسط 
تک یاخته آیمریا ایجاد می گردد و مي تواند ســالیانه 6/1 درصد از خسارات 
مربوط به بیماري ها را در کشورهاي صنعتي بخود اختصاص  دهد)8(. تراکم 
در پرورش طیور صنعتي، کوکســیدیوز را افزایش مي دهد ولي مدیریت هاي 
نوین با اســتفاده از داروهاي پیشگیری کننده و از بین برنده کوکسیدیاها، 
توانســته فرم درمانگاهي بیماری را تا انــدازه ای مهار کند اما در فرم پیش 
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درمانگاهي این بیماري تاثیر چندانی نداشــته اند. الزم به یادآوري است که 
امروزه سامانه هاي پرورش طیور بیشتر از آنكه تابع شرایط آب و هوایي محیط 
باشند تابع مدیریت بهداشتي و عوامل داخلي پرنده بوده و تغییرات اندک در 
بین فصول نشانگر آن است که شرایط پرورش تا حد زیادي ثابت است )12(. 
البته توضیحات فوق شــامل تمامي مناطق و فصول نیست زیرا در تابستان 
در مناطق گرمســیري استان ها باال بودن حرارت را با مرطوب کردن فضاي 
داخل سالن ها و بعبارتي بسترها حفظ مي کنند که این خود مي تواند دلیلي 
بر افزایش آلودگي در فصل تابستان در مرغ داری ها باشد. نتایج مطالعه اخیر 
نیز بیانگر افزایش نســبی آلودگی مزارع گوشتی در فصل تابستان و مزارع 
تخم گذار در فصول تابستان و تا حدی پاییز می باشد)جدول های2و3(. میزان 
آلودگي در گله هاي تخم گذار در مقایسه با گله هاي گوشتي کمتر است چرا 
که مدیریت بهداشــتي و امنیت زیستي)بیوسكوریتي( در این مزارع بیشتر 
رعایت مي شــود و در درجه دوم بعلت تحرک و فعالیت شدیدتر جوجه هاي 
تخم گذار بستر آنها خشک تر و شرایط نامساعدتری براي حیات اووسیست ها 
وجود دارد. با توجه به نظرات بیان شده، میزان آلودگی گله های تخم گذار 
در مقایســه با گله های گوشــتی در نتایج بدست آمده از جدول های 2 و 3 
صحــت بیان فوق را تایید می نمایــد. در مطالعه حاضر آیمریانكاتریكس در 
نمونه هاي بستر مرغ گوشتي جدا نگردید اما در گله هاي تخم گذار در فصول 
تابســتان، پاییز و زمســتان به ترتیب با درصدهاي 1/70 و 1/17 و 1/22 
مشــخص گردید که ایــن امر به صورت انفرادي قابل طرح می باشــد البته 
مک دوگالــد و همكاران اعتقاد دارند که آیمریانكاتریكس بصورت انفرادي و 
بطور معمول در پرندگان چندماهه تخم گذار و مادرها دیده مي شود و حضور 
این گونه در جوجه هاي گوشتي چهار هفته بندرت وجود دارد که در مطالعه 
اخیر نیز عدم وجود این گونه در گله های گوشتی موید این مطلب می باشد 
)14 و 23(. محققین در بررســی هایی که جهت شناسایی گونه های آیمریا  
انجــام داده اند نتایج متفاوتی را بیان کرده اند. برای مثال در بررســی حاضر 
میزان آلودگی بستر مزارع گوشتی 71.66% بدست آمده که با نتایج حاصله 
از مطالعه مشــابه در اســتان همدان)75%( هم خوانی )15( اما با یافته های 
رزمی و کلیدری)38%( در ســال 2000 و نعمت اللهی و همكاران)%55/96( 
در ســال 2009 و همچنین ادیب نیشــابوری و همكاران)35%( و قایمی و 
همكاران)36%( در ســال 2010 مغایرت دارد)1، 7، 16،17(. این اختالف 
می تواند بعلت مســایل مدیریتی و تفاوت ســطح ایمنی و همچنین میزان 
مقاومت دارویی باشــد. در این مطالعه در مرغ داري هاي گوشــتي سه گونه 
آیمریا تنال و ماکسیما و آســرولینا جدا شد که بیشترین میزان آلودگي در 
فصل تابســتان و کمترین میزان در فصل بهار بود، در حالی که در مطالعه 
محرابی و  یخچالی در ســال 2014 و ادیب نیشــابوری و همكاران در سال 
2010 چهارگونــه آیمریا با غالبیت تنال و نعمت اللهی و همكاران در ســال 
2009 پنج گونه و مک دوگالد و همچنین ویلیامز و همكاران شــش گونه، 
Al-Natour و ســلیمان هفت گونه در مزارع گوشتی شناسایی نموده اند که 
از لحاظ تعداد گونه های مورد شناســایی با مطالعه حاضر تفاوت دارد)1، 2، 
14، 15، 16،25،26(. در مطالعه دیگری در ســال 2000 سه گونه گزارش 
گردید)17( که گونه های شناســایی شده با بررســی ما هم خوانی داشته و 
لیكن گونه غالب در مطالعه حاضر آیمریا ماکســیما بوده اســت. در بررسی 
دیگری نیز سه گونه تنال و آسرولینا و ماکسیما همانند این بررسی ثبت شد 
)7(. در گله هاي تخم گذار)پولت( چهار گونه شناســایی شــده که ویلیامز و 

همكاران)26(، مک دوگالد و همكاران شش گونه)14( و تبو و همكاران هفت 
گونه)23( را گزارش کرده اند. نتایج بدســت آمده نشان داد که کوکسیدیوز 
یک بیماری مهم طیور در منطقه مورد مطالعه اســت و باید تدابیر مناسبی 
به منظور کاهش اثر این بیماری طراحی گردد. همچنین با بروز ســویه های 
جدیــد و مقاوم و بیماری بصورت تحــت درمانگاهی که به مراتب ضررهای 
اقتصادی وســیع تری را دارد غربالگری بیماری جهت شناســایی گونه های 

بیماری زای کوکسیدیوز بطور دوره ای ضروری به نظر می رسد.
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