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چکیده
کوکسیدیوز یکی از مهمترین بیماریهای انگلی تکیاختهای در طیور گوشتی است .محل زندگی انگل آیمریا تنال در سلولهای پوششی
دیواره غدد لیبرکون روده کوچک است .هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر محافظتی پودر سیر بر مورفولوژی پرزهای دئودنوم ،ژژنوم و ایلئوم در
روده باریک جوجههای گوشتی مبتال به آیمریا تنال است .بدین منظور تعداد  90قطعه جوجه گوشتی یک روزه خریداری و به  ۳گروه  ۳0قطعهای
در سه تکرار تقسیم گردیدند :گروه سالم :دریافتکننده جیره پایه در کل دوره آزمایش .گروه کنترل بیمار :دریافتکننده جیره پایه 0/25+میلیلیتر
از سوسپانسیون حاوی  ۳0000عدد اووسیت ایمریا تنال از چهارده روزگی (تلقیح دهانی) .گروه درمان :دریافت کننده جیره پایه 0/25+میلیلیتر
از سوسپانسیون حاوی  ۳0000عدد اووسیت ایمریا تنال از چهارده روزگی (تلقیح دهانی)  +پودر سیر بهمیزان  %1به جیره غذایی از ابتدای دوره
پرورش .در روزهای  2۸و  ،۴9از هر گروه ( ۳جوجه از هر تکرار) بهطور تصادفی انتخاب گردیدند .نمونهها پس از توزین به روش سرویکال
کشته و طول قسمتهای مختلف رودهی کوچک ( ایلئوم ،ژژنوم و ایلئوم) آنها اندازهگیری شد .نتایج نشان دادند تیمار پودر سیر ارتفاع ،عرض
و مساحت پرزهای دئودنوم ،ژژنوم و ایلئوم و همچنین عمق غده لیبرکون را نسبت به گروه کنترل بیمار بهطور معنیداری افزایش داد که این افزایش
در روزهای  2۸و  ۴9مشاهده شد .بنابراین ،پودر سیر بر مورفولوژی پرزهای روده کوچک اثر کرده و ابعاد پرزهای روده را در جوجههای گوشتی
مبتال به کوکسیدیوز بهبود بخشیده و محافظت کرده است.
کلمات کلیدی :پودر سیر ،کوکسیدیوز ،پرزهای روده باریک ،مورفولوژی
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زارعی و فاریابی

بررسی اثر پودر سیر بر تغییرات مورفولوژیکی پرزهای روده در جوجههای گوشتی....

مقدمه
عامل بیماری کوکسیدیوز در سلسله پروتیستا ،زیرسلسله پروتوزوآ،
شاخه اپیکمپلکسا ( ،)Aplicomplexaرده اسپوروزوآ ،راسته اوکوکسیدیا،
خانواده آیمریده و جنس آیمریا قرار گرفته است .جنس آیمریا از
پرندگان اهلی و وحشی ،نشخوارکنندگان ،تکسمیان ،جوندگان،
خرگوشسانان و ماهیان جدا شده است ( Edgarو همکاران.)1993 ،
فعالیت کوکسیدیاها پس از قرارگیری اووسیست روی بستر شروع
میشود .اووسیست فعال کوکسیدیا (بعد از طی مراحل اسپوروگونی)
هرگاه توسط جوجه یا طیور از محتویات بستر و یا غذا و آب اخذ شده
و در داخل دستگاه گوارش ،دیواره اووسیست طی عمل مکانیکی در
سنگدان شکسته شده ،اسپوروسیتها رها شده و وارد سلولهای
مخاط روده گردیده و چرخه زندگی خود را شروع مینماید ( Rizviو
 .)1999 ،Anjumگذراندن حداقل دو مرحله غیرجنسی بهنام شیزوگونی
یا مروگونی الزم است تا به مرحله جنسی وارد گردد .اسپوروزوایتها
در روده بهواسطه عمل هضمکننده نمکهای صفراوی و ترپسین بر
روی جدار اسپوروسیستها و اسپوروزایتها آزاد میشوند و با حرکت
سر خود بسته به گونه انگل قسمتهای مختلف دستگاه گوارش را
مورد حمله قرار داده و به دو قسمت در بافت روده حمله میکنند.
اول ،رأس پرزها و فضای بین رودهای و دوم ،کریپتها و فضای بین
سلولی آنها ،سپس ،انگل به الیه المینا پروپریا ()Lamina properia
نفوذ کرده و تکثیر و چرخه داخل سلولی را شروع مینمایند
( Abudabosو همکاران .)2017 ،از این زمان انگل وارد مرحله غیرجنسی
(( )Asexual stageشیزوگونی) شده و پس از ورود بهداخل سلول گرد
شده و رشد مینماید که بهنام تروفوزوایت نامیده میشود .تروفوزوآیتها
از طریق شیزوگونی ( )Sheizogonyیا مروگونی ( )Merogonyتقسیم
شده و شیزونت نسل اول را تولید مینمایند .مروزوآیتها که سلولهای
دراز و باریکی هستند ،در داخل شیزونتها بهوجود میآیند و بعد از
پارهشدن شیزونتها ،مروزوایتهای نسل اول آزاد گردیده که این امر
تخریب سلول را بهدنبال دارد .این مروزوایتها ممکن است مجددا
وارد سلول اپیتلیالی روده شده و شیزونت نسل دوم را ایجاد کنند.
در برخی از گونهها ،شیزونت نسل دوم منطقه وسیعتری را مورد هجوم
قرار میدهد .مرحله شیزوگونی محدود بوده و حداکثر پس از چند بار
تکرار مروزوایتهای حاصله وارد سلولهای اپیتلیالی گشته و مرحله
جنسی را که به آن گامتوگونی میگویند ،شروع مینماید .در این مرحله
گامتهای بزرگتر ملحق میشوند .ماکروگامتوسیت ،مرحله رشد و
نمو خود را طی میکنند و تنها به یک ماکروگامت تبدیل میشود که
پس از لقاح به زیگوت تبدیل شده و اووسیست را بهوجود میآورد .در
بعضی از گونهها مانند (آیمریا تنال و آیمریا نکاتریکس) بیشترین میزان
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تلفات در هنگام ظهور نسل دوم شیزونتها و آزاد شدن مروزوایتها
مشاهده میشود .محل زندگی این انگل در سلولهای پوششی دیواره
غدد لیبرکون روده کور است و  3نسل شیزونت را ایجاد میکند و از
عوامل خطرناک کوکسیدیوز ماکیان می باشد ( Stephanو همکاران،
 .)1997گونه تنال یکی از بیماریزاترین آیمریاهای ماکیان است.
تلقیح  1000تا  3000اووسیست برای ایجاد مدفوع خونی و نشانههای
دیگر عفونت کافی است .شروع تلفات در گله سریع است و بیشتر
تلفات  5تا  6روز پس از عفونت اتفاق میافتد .گاهی کاهش وزن ناشی
از دهیدراتاسیون ممکن است سریع جبران شود ،ولی رشد این
پرندگان همیشه کندتر از پرندگان آلوده نشده است .دیواره روده کور
بهدلیل ادم و نفوذ سلولهای آماسی و سپس اسکار اغلب بهشدت
ضخیم میشود .اگرچه ممکن است آلودگی در جوجههای یک روزه
نیز دیده شود .پرندگان مسنتر معموال در نتیجه آلودگیهای قبلی
نسبت به عفونت مجدد ایمن میشوند .داروهایی که برای پیشگیری
از کوکسیدیوز استفاده میشوند ،شامل کوکسیدیواستاتها و
کوکسیدیوسیدها هستند ( Tipuو همکاران .)2002 ،وجود برخی از
عوامل محیطی میتواند با عملکرد دارو تداخل پیدا کند ،بهطور مثال
حضور آب و هوای گرم در هنگام مصرف نیکاربازین ()Nicarbazin
سبب افزایش مرگ و میر میگردد .بهعالوه ،این داروها برای مرغان
تخمگذار بسیار سمی بوده و سبب سفید شدن پوسته تخممرغهای
قهوهای رنگ گردیده و زرده این تخمها شل و وارفته میگردد .در ضمن
میزان تولید و توانایی جوجهآوری نیز کاهش مییابد .از سوی دیگر،
ترکیبات یونوفوره در مقادیر باال بسیار سمی میباشند ،بهطوریکه در
دوزهای نسبتا باال باعث فلج زودگذر میگردند و در دوزهای بسیار باال
سبب فلج دائم و مرگ و میر خواهند شد .افزایش کمی در غلظت تعیین
شده اکثر ترکیبات یونوفوره سبب کاهش رشد در شرایط آزمایشگاهی
میگردد .بهمنظور جبران کاهش رشد و کسب مجدد وزن از دست
داده شده توسط پرنده الزم است که یک دوره زمانی  5تا  7روزه برای
قطع دارو درنظر گرفته شود ( .)1993 ،Edgarهمچنین ،مقاومت دارویی
مشکلی است که استفاده از تعداد زیادی از آنتیکوکسیدیاهای قدیم
و جدید را با مشکل روبرو میسازد .گزارشهایی در باره کوکسیدیاها
نشان داده که مقاومت دارویی نسبت به کوکسیدیواستاتهای جدید
بهطور یکنواختی بعد از تولید و کاربرد آن بهوجود میآید که در بعضی
موارد توسعه پیدا کرده و شامل داروهای دیگر نیز شده است .لذا
امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی مورد توجه قرار گرفته است .سیر
( )Allium sativum L.گیاهی است دائمی ،ولی بهمنظور تولید بهصورت
یکساله کشت میشود .پیاز سیر از تعدادی پیاز کوچک و پهن تشکیل
شده و اصطالحا به آن سیرچه میگویند .سیرچهها برخالف سیرچههای
موسیر با پوسته نازکی احاطه گردیده که پس از مدتی از
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بین میروند .بوته سیر در مناطق سردسیر یا معتدل تولید بذر
نمیکند ،ولی گاهی اوقات ممکن است بهجای گل ،پیازهای کوچکی
روی ساقه ظاهر شوند که بتوان با آن گیاه را نیز ازدیاد کرد .ساقه سیر
لوله ای و محکم و سطح آن نرم است و طول آن یه یک متر میرسد.
برگها تقریبا صاف و باریک و حدود  15سانتیمتر هستند و مستقیما
از زمین بیرون میآیند .در انتهای ساقه ،خوشهای از گلهای سفید و
ارغوانی ،که غالفی کاغذی آن را احاطه کرده ،پدیدار میشود (میرحیدر،
1375؛ شهریاری .)1375 ،حدود  50تا  60درصد مواد متشکله سیر
را آب تشکیل میدهد و درنتیجه مقدار مواد خشک آن نسبت به سایر
سبزیها بیشتر است .سیر حاوی حدود  30درصد کربوهیدرات ،حدود
 10درصد چربی و حدود  7درصد پروتئین است .مقدار کمی امالح
معدنی و ویتامینهای مختلف نیز در این گیاه موجود است (موحدی
و روستا .)1378 ،ماده آلی که باعث طعم ویژه این گیاه میشود،
آلیسین ( )Allicinنام دارد و از مجموعه ترکیبات آلی گوگردی تشکیل
شده است .از بین این مواد ترکیبات آلدئیدی و ستنی دارای اهمیت
بیشتری هستند .سیر بهعلت دارا بودن امالح ید و سیلیس در تنظیم
گردش خون موثر است و بهعلت دارا بودن آنتیبیوتیک برای درمان
بیماریهای باکتریایی از دیرزمان توصیه میشد (فالحی.)1375 ،
آلیسین ماده دارویی بسیار فعالی است و از خاصیت باکتریکشی و
درمانی باالیی برخوردار است و یکی از منشاءهای بوی سیر هم میباشد.
لذا در تحقیق حاضر ،اثر درمانی پودر سیر بر مورفولوژی پرزهای روده
در جوجههای گوشتی مبتال به آیمریا تنال مورد بررسی قرار میگیرد.

مواد و روشها
جامعه آماری :تعداد  90قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308
یک روزه خریداری شد .قبل از ورود جوجهها ،سالن و پنها ضدعفونی
و گاز داده شد 10 .جوجه یکروزه برای هر پن به گونهای انتخاب شدند
که میانگین وزن همه پنها یکسان باشد .جوجهها از  1تا  49روزگی
تحت شرایط استاندارد بر روی بستر پرورش یافتند .در کل دوره
پرورش آب و دان بهطور آزاد در اختیار جوجهها قرار داشت .جیره
پایه براساس ذرت -سویا فرموله شد که در مورد همه گروهها یکسان
بود .در طی پرورش جوجهها تا روز دوازدهم از پیشدان و تا روز بیست
و هشتم از جیره رشد و پس از آن از جیره پایانی استفاده گردید.
شرایط پرورش از قبیل درجه حرارت ،رطوبت ،تهویه ،برنامه نوری و
واکسیناسیون برای همه گروهها یکسان بود .بهمنظور ارزیابی شاخصهای
تولید ،تمامی جوجههای هر گروه و غذای مصرفی در هر گروه بهطور
هفتگی توزین گردید و میزان افزایش وزن ،غذای خورده شده و ضریب
تبدیل غذایی (با تقسیم نمودن ،کل میزان غذای مصرفی بر مجموع
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وزن زنده و تلفات) در هر تکرار و گروه مشخص شد .جوجههای تلف
شده در هر گروه بهطور روزانه توزین و پس از کالبدگشایی ،علت مرگ
و میر تشخیص داده شد .بهمنظور حفظ سالمت جوجهها و ایمنسازی
آنها علیه برخی بیماریهای ویروسی شایع در منطقه ،برنامه واکسیناسیون
نیوکاسل ،برونشیت و گامبورو روی همه جوجهها انجام گرفت.
گروههای مورد مطالعه :جوجهها براساس یک طرح آماری کامال
تصادفی به  3گروه  30قطعهای تقسیمبندی گردیدند .گروههای
آزمایشی بهشرح زیر میباشد :گروه  :1دریافتکننده جیره پایه در کل
دوره آزمایش ،گروه  :2دریافتکننده جیره پایه  0/25 +میلیلیتر از
سوسپانسیون حاوی  30000عدد اووسیست ایمریا تنال از چهارده روزگی
(تلقیح دهانی) ،گروه  :3دریافتکننده جیره پایه 0/25 +میلیلیتر از
سوسپانسیون حاوی  30000عدد اووسیست ایمریا تنال از چهارده
روزگی (تلقیح دهانی)  %1 +پودر سیر در کل دوره آزمایش
نمونهبرداری از روده :در روزهای  28و  ،49قطعاتی از رودهها
به طول  5سانتیمتر که با قیچی جهت بررسی مورفولوژیک بریده شده
و توسط سرنگ با محلول  P.B.Sشستشو داده شدند .نخ دارای پالک
کددار که شماره کد هر نمونه روی آن نوشته شده بود ،برای بستن
انتهای نمونه مربوطه مورد استفاده قرارگرفت و بدینوسیله یک انتهای
روده مسدود گردید .سپس محلول ثابتکننده کالرک ،توسط سرنگ
دارای سرسوزنی که یک کانول پلیاتیلنی به آن متصل بود .از طرف
دیگر ،روده بهداخل آن تزریق شد تا کامال پر شود و برای جلوگیری
از خروج محلول ثابتکننده ،بالفاصله انتهای دیگر روده در محل
تزریق محلول ثابتکننده کالرک بهوسیله قطعه نخ دیگری گره زده و
مسدود شد .بدینوسیله نمونههایی به شکل سوسیسهای کوچک که
در داخل آنها پر از محلول فیکس کننده بود ،تهیه گردید .نمونههای
تهیه شده در ظرفی حاوی محلول ثابتکننده کالرک انداخته و مدت
 45دقیقه در داخل آن نگهداری گردیدند .پس از طی این مدت نمونهها
با پنس از طرف دارای پالک گرفته شده و سمت دیگر آن در مجاورت
گره و به طرف وسط نمونه با قیچی طوری بریده شد که محتویات
نمونهها یعنی محلول ثابت کننده خارج شود و بعد یک برش طولی
در محل اتصال مزانتر به نمونهها داده شد تا محتویات آنها کامال
تخلیه شود .نمونهها پس از این مرحله بهداخل ظروف حاوی محلول
نگهدارنده (الکل اتیلیک  )%50ریخته شدند تا بعدا جهت بررسیهای
مورفولوژیکی (برای تعیین ابعاد پرزها و عمق کریپتهای لیبرکون)
مورد استفاده قرار گیرند .جهت انجام این بررسیها ،محلول تامپون
فسفات سدیم ( ،)P.B.Sمحلول رنگآمیزی پریودیک اسید شیفت
( ،)P.A.Sمحلول ثابت کننده کالرک (محلول  %25اسیداستیک%75+
الکل اتیلیک) ،محلول نگهدارنده (محلول  %50الکل اتیلیک) ،گلیسیرین
و ظرف پتری حاوی پارافین جامد مورد استفاده قرارگرفت
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اندازهگیری ابعاد پرزها و عمق کریپتهای لیبرکون :در این
مرحله ابتدا یک قطعه از نمونه جدا گردید و سپس الیه ماهیچهای آن
کنار زده شد .الیه مخاطی که شامل پرزها و کریپتهای لیبرکون بود،
بهداخل محلول رنگآمیزی  P.A.Sقرار داده شد و مدت  3-5دقیقه
در این محلول باقی ماند .این الیه بعد از بیرون آوردن با سرم فیزیولوژی
شستشو گردید و آنگاه روی سطح پارافین جامد درون ظرف پتری
قرار داده شد و توسط لوپ با درشتنمایی  25برابر ،برای برش آماده
شد .در ادامه توسط تیغ مخصوص جراحی چشم (،)Cataract Knife
برشهایی در فواصل بین پرزها و در جهت طولی آنها داده شد،
بهنحوی که ردیفهایی از پرزها ،در کنار یکدیگر و متصل به هم جدا
گردند .پس از جدا کردن چندین ردیف از پرزها ،تمام آنها یک به
یک با پنس یا سوزن برداشته و بر روی الم معمولی قرار داده شدند.
روی ردیفهای آماده شده  2-3قطره گلیسرین ریخته و پس از قرار
دادن یک المل معمولی بر روی آن ،این الم برای مطالعه ،زیر
میکروسکوپ قرار گرفت .الم تهیه شده به روش فوق ،توسط
میکروسکوپ موتیک آناالیزر قرار داده شد و با بزرگنمایی  4برابر،
ارتفاع و عرض پرزها و عمق کریپتهای لیبرکون اندازهگیری شد .در
زیر المل ،تعداد حداقل  3پرز از بلندترین پرزها ،بدون درنظر گرفتن
نوع آنها و تعداد حداقل  3کریپت که بهصورت تصادفی انتخاب شده
بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند .برای اندازهگیری ارتفاع پرزها ،فاصله
بین پایه تا رأس آنها و برای اندازهگیری عرض آنها ،فاصله بین طرفین
پایه آنها تعیین گردید .تعیین میزان عمق کریپتهای لیبرکون با
اندازهگیری فاصله بین پایه پرزها تا پائینترین ناحیه کریپتها ،میسر
گردید .اندازهگیریهای فوق بهصورت خطی و برحسب میلیمتر انجام
شد و عالمت اختصاری  VLبرای ارتفاع پرزها VW ،برای عرض پرزها
و  CDبرای عمق کریپتهای لیبرکون تعیین گردیدند و سپس براساس
فرمول زیر مساحت پرزها محاسبه گردید ( Sakamotoو همکاران:)2000 ،

شکل  :1تصویر میکروسکوپی پرزهای رنگآمیزی شده ()×1000

شکل  :2نحوه اندازهگیری طول ،عرض و عمق کریپت پرز توسط
میکروسکوپ نوری ()×1000

اثر سیر بر پارامترهای موفولوژیک دئودنوم در جوجههای

()(VW)(VL)=Surface area
VW=villus width
VL=villus length

گوشتی مبتال به کوکسیدیوز :ارتفاع پرز ،عرض پرز ،عمق غده لیبرکون
و مساحت پرز دئودنوم در گروه کنترل سالم و گروه درمان نسبت به
گروه کنترل بیمار افزایش و بهبود پیدا کرد (( )P≥0/05جدول .)1

تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادههای بهدست آمده در برنامه آماری
 SPSS-14با استفاده از روش  One Way ANOVAدر بین گروههای
درمانی و کنترل مورد ارزیابی قرار گرفتند .در مواردی که احتمال
کمتر از  )P≥0/05( 0/05شد ،اختالف از نظر آماری معنیدار تلقی
گردید .کلیه نتایج بهصورت میانگین±خطای معیار از میانگین درج شد.

اثر سیر بر پارامترهای موفولوژیک ژژنوم در جوجههای

آنالیز آماری :دادههای این آزمایش براساس طرح آماری کامال

نتایج
شکل 1تصویر میکروسکوپی پرزهای رنگآمیزی شده را نشان میدهد.
نحوه اندازهگیری طول و عرض پرزها در شکل  2نشان داده شده است.
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اثر سیر بر پارامترهای موفولوژیک ایلئوم در جوجههای
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :1اثر پودر سیر بر پارامترهای مورفولوژیک دئودنوم در جوجههای گوشتی مبتال به کوکسیدیوز
ارتفاع پرز

عرض پرز

عمق غده لیبرکون

مساحت پرز

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر مربع)

0/77 ± 0/02
0/88 ± 0/04
0/83 ± 0/04

0/39 ± 0/01
0/48 ± 0/01
0/38 ± 0/01

2/92 ±0/23
4/08 ±0/11
3/17 ± 0/18

0/79 ± 0/01
1/05 ± 0/02
0/92 ± 0/00

0/49 ± 0/ 01
0/58 ± 0/03
0/52 ± 0/01

1/92 ± 0/21a
6/03 ± 0/41b
4/36± 0/09c

سن

گروه آزمایشی

 28روزگی

کنترل بیمار
کنترل سالم
درمان

1/21 ± 0/01
1/48± 0/03
1/22 ± 0/01

 49روزگی

کنترل بیمار
کنترل سالم
درمان

0/88 ± 0/02a
1/83 ± 0/02b
1/51± 0/05b

( )a.bحروف غیر متشابه نشانه اختالف معنیدار در بین گروهها در یک ستون میباشد ( .)P≥0/05دادهها بهصورت میانگین±خطای معیار از میانگین نشان داده شده است.

جدول  :2اثر پودر سیر بر پارامترهای مورفولوژیک ژژنوم در جوجههای گوشتی مبتال به کوکسیدیوز
سن

 28روزگی

 49روزگی

ارتفاع پرز

عرض پرز

عمق غده لیبرکون

مساحت پرز

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر مربع)

کنترل بیمار

0/74 ± 0/01

0/51± 0/01

0/41 ± 0/00

1/18 ±0/14

کنترل سالم
درمان

0/81 ± 0/01
0/75 ± 0/01

0/58 ± 0/03
0/52 ± 0/01

0/53 ± 0/01
0/44 ± 0/01

1/47 ±0/21
1/22 ± 0/33

کنترل بیمار
کنترل سالم
درمان

0/68 ± 0/00a
1/43 ± 0/02b
0/75 ± 0/02ac

0/41 ± 0/01a
0/75 ± 0/02b
0/47 ± 0/02ac

0/51 ± 0/04
0/65 ± 0/03
0/52 ± 0/01

0/87 ± 0/14a
3/36 ± 0/18b
1/10 ± 0/14ac

گروه آزمایشی

( )a.bحروف غیر متشابه نشانه اختالف معنیدار در بین گروهها در یک ستون میباشد ( .)P≥0/05دادهها بهصورت میانگین±خطای معیار از میانگین نشان داده شده است.

جدول  :3اثر پودر سیر بر پارامترهای مورفولوژیک ایلئوم در جوجههای گوشتی مبتال به کوکسیدیوز
ارتفاع پرز

عرض پرز

عمق غده لیبرکون

مساحت پرز

سن

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر مربع)

 28روزگی

کنترل بیمار
کنترل سالم
درمان

0/68±0/01
0/78±0/02
0/68± 0/01

0/51± 0/04
0/57± 0/00
0/53± 0/01

0/45± 0/01
0/48± 0/01
0/44± 0/03

1/08±0/03
1/39±0/21
1/13±0/09

 49روزگی

کنترل بیمار
کنترل سالم
درمان

0/50±0/00a
0/83±0/01b
0/77± 0/01b

0/39±0/01
0/54±0/01
0/49±0/02

0/40± 0/01a
0/61± 0/01b
0/55± 0/01b

0/61± 0/09a
1/40± 0/31b
1/18±0/18b

گروه آزمایشی

( )a.bحروف غیر متشابه نشانه اختالف معنیدار در بین گروهها در یک ستون میباشد ( .)P≥0/05دادهها بهصورت میانگین±خطای معیار از میانگین نشان داده شده است.

بحث
کوکسیدیوز یکی از مهمترین بیماری انگلی تک یاختهای در
صنعت پرورش طیور گوشتی میباشد .اعداد و ارقام حاصل از این
خسارت در سراسر جهان رقمی نزدیک به  900میلیون تا یک میلیارد
دالر در سال میباشد .از آنجاییکه اووسیستها را میتوان در هر
نقطهای که محل پرورش طیور است یافت ،لذا ریشهکنی بیماری و یا
عاری کردن مرغداری از وجود اووسیست امری

غیرممکن میباشد .محل زندگی این انگل در سلولهای پوششی دیواره
غدد لیبرکون روده کور است و  3نسل شیزونت ایجاد میکند و از
عوامل خطرناک کوکسیدیوز در ماکیان میباشد .انگل قسمتهای مختلف
دستگاه گوارش را مورد حمله قرار میدهد .اسپوروزوایتها به دو قسمت
بافت روده حمله میکنند .اولین قسمت رأس پرزها و فضای بین رودهای
و دومین قسمت نفوذ در کریپتها و فضای بین سلولی آنها است .سپس،
انگل به الیه المینا پروپریا حرکت کرده و نفوذ به سلولها را از این
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الیه شروع مینماید .شیزونتها در عمق المینا پروپریا رشد میکنند
و هنگامی که شیزونتها بالغ میشوند و مروزوایتها را آزاد میکنند
و مخاط متالشی میشود ،روده کور ممکن است به شدت بزرگ و با
لختههای خونی و تکههای مخاط روده کور ،برآمده شده باشد (Tipu
و همکاران .)2002 ،در تحقیق حاضر جوجههایی که مبتال به کوکسیدیوز
گردیدهاند (گروه کنترل بیمار) این جراحات رودهای را نشان دادهاند.
بهطوریکه در بررسی مورفولوژیک روده باریک ،ارتفاع ،عرض و مساحت
پرزهای دئودنوم ،ژژنوم و ایلئوم و همچنین عمق غده لیبرکون نسبت
به جوجههای سالم (گروه کنترل بیمار) بهطور معنیداری کاهش یافته
است که حاکی از آثار مخرب این بیماری بر دستگاه گوارش از جمله
روده باریک میباشد .علت این امر را میتوان به تکثیر گونه آیمریا و
ایجاد اثرات زیانآور ناشی ازآلودگی با انگل در سطح سلولهای روده
دانست که در نهایت سبب کاهش میزان هضم و جذب مواد مغذی و
کاهش بازده غذایی میشود .در کنار اقدامات مدیریتی ،استفاده از دارو
و واکسن بهعنوان روش بسیار مهم در کنترل کوکسیدیوز کاربرد دارد
( Allenو همکاران.)2002 ،
در ایران ،علیرغم استفاده مداوم از داروهای ضدکوکسیدیایی
در جیره ،کوکسیدیوز مشکل عمدهای برای صنعت طیور محسوب
میگردد ( Kianiو همکاران .)2007 ،پژوهشگران معتقدند که مقاومت
دارویی علیه تمام آنتیکوکسیدیالها بعد از مدتی مصرف ،توسط ایمریا
بهوجود میآید .اولین گزارش مقاومت دارویی بهوسیله هولد ،نیل و
التزگی انجام شد .ماالنگا و کوکدل در سال  ،1955شوت و مکلوگین
در سال  ،1978جفرز در سال  ،1974چاپمن در سالهای ،1975
 1978 ،1976و استروزاک و دینک در سال  1977نیز مقاالتی نوشتهاند
( .)1978 ،Jeffersمقاومت دارویی بهطور افزایندهای در بین داروها
دیده میشود ،بهطوریکه گویی مسابقهای بین کشف یک داروی جدید
و ایجاد مقاومت در برابر داروهای قدیمی وجود دارد (.)1978 ،Jeffers
با گسترش هرچه بیشتر صنعت مرغداری و از رده خارجشدن
تعدادی از داروهای اولیه ،نیاز به بهکارگیری روشهای جدیدتر
پیش گیری و استفاده از داروهای مؤثرتر برای درمان و باالخره بهبود
مدیریت مرغداری و استفاده از ابزارهای جدید مدیریتی برای مهار
کوکسیدیوز و کاهش ضایعات اجتنابناپذیر میباشد .با در نظر گرفتن
تمامی اثرات مفیدی که در اثر بهکارگیری آنتیبیوتیکها ذکر میشود،
استفاده از آنتیبیوتیکها باعث  2مشکل اصلی در سالمت میشود که
شامل وجود باقیماندههای آنتیبیوتیکی در بافتهای بدن و فراوردههای
دامی ( )antibiotic residuesو مقاومت پاتوژنها به آنتیبیوتیکها
( )resistance antibioticاست ( Grahamو همکاران .)2007 ،بهمنظور
بهبود رشد و عملکرد تولید بهجای استفاده از آنتیبیوتیکها امروزه
جایگزینهایی چون پروبیوتیکها ،پریبیوتیکها ،اسیدهای آلی،
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باکتریوفاژها ،آنزیمها و ترکیبات گیاهی و آنتیاکسیدانی پیشنهاد
شدهاند ( .)2006 ،Claytonتکامل مخاط روده شامل افزایش ارتفاع و
تراکم پرزهاست که این افزایش بستگی به افزایش تعداد سلولهای
اپیتلیالی دارد ( Ashayerizadehو همکاران.)2009 ،
آنتیاکسیدانهایی مثل ویتامین  Cو  Eاز آسیب سلولی که
بهوسیله رادیکالهای آزاد ایجاد میشود ،جلوگیری میکنند (Awad
و همکاران .)2009 ،کاهش غلظت چندین آنتیاکسیدان مهم مانند
گلوتاتیون و ویتامینهای  Cو  Eدر پرندگانی که بهواسطه تهویه پایین
درگیر آسیت بودند ،احتماال بهواسطه کاهش دریافت غذا یا آزاد شدن
ترکیبات اکسیدکننده بهدنبال نفوذ سلولهای التهابی به بافتها باشد
( Ebrahimnezhadو  Solis .)2005 ،Pourrezaو همکاران ()2005
تأیید نمودند که روده نیاز به مقادیر باالیی اکسیژن دارد و هیپوکسی
روند تکامل روده در جوجههای گوشتی را مهار میکند.
 Zamani Moghaddamو همکاران ( )2009نشان دادند که
افزودن ویتامین Cبه آب آشامیدنی جوجههای گوشتی ،مورفولوژی
روده را متأثر نموده و ابعاد پرزهای روده را در جوجههای گوشتی
مبتال به آسیت بهبود میبخشد Miller .و همکاران ( )2001نشان
دادند که آنتیاکسیدانهایی مانند ویتامین  ،Cسلولهای اپیتلیالی
روده را در مقابل استرس اکسیدان پروآپوپتوز محافظت نموده و سبب
افزایش رشد سلولهای اپیتلیالی میشوند .گیاه سیر دارای فعالیت
ضدمیکروبی ،کاهشدهنده کلسترول سرم و کبد و بهبود دهنده بازده
جوجههای گوشتی میباشد .ترکیبات آنتیاکسیدان متعدد ،پلیفنولهای
اساسی مثل فالونوئیدها و ترکیبات سولفوردار در سیر یافت شدهاند.
همچنین ،سیر دارای ترکیباتی نظیر آلیسین ،دی الیل سولفید و دی
الیل -تری سولفید میباشد .بسیاری از مطالعات نشان داده که آلیسین
یک ترکیب بالقوه در سیر میباشد .این ترکیب بو و طعم سیر و
همچنین بسیاری از ویژگیهای بیولوژیکی سیر را باعث میشود و
دارای اثر کاهشدهندگی کلسترول در انسان و فرآوردههای حیوانی
است Demir .و همکاران ( )2003و همچنین  Brzóskaو همکاران
( )2015بهبود بازده رشد جوجههای گوشتی را با اضافه شدن سیر به
جیره غذایی آنها گزارش نمودند.
در تحقیق حاضر نیز اثرات سودمند ذکر شده پودر سیر به شکل
بارزی مشاهده گردید و با نتایج سایر تحقیقات مشابه مطابقت دارد.
بررسی مورفولوژیک روده باریک نشان داد که ارتفاع ،عرض و مساحت
پرزهای دئودنوم،ژژنوم و ایلئوم و همچنین عمق غده لیبرکون نسبت
به گروه کنترل بیمار بهطور معنیداری افزایش یافته است.
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Abstract
Coccidiosis is the most important parasitic diseases in the broilers. This parasite lives in the cells
lining the wall of the Lieberkuhn glands in the small intestine. The aim of this study was to investigate the
protective effect of garlic powder on the morphology of duodenum, jejunum and ileum villi in the small
intestine of broilers with Eimeria tenella. So, 90 one-day-old broiler chickens were purchased and divided
into 3 groups (30 pieces in three replicates): Healthy group: Receiving a basic diet throughout the
experimental period, Patient control group: Receiving basal diet+0.25 ml of suspension containing 30,000
Eimeria tenella oocytes since fourteen days old (oral inoculation). Treatment group: Receiving a basal
diet+0.25 ml of suspension containing 30,000 Eimeria tenella oocytes from fourteen days old (oral
inoculation)+garlic powder at dose of 1% in the diet from the beginning of the period. On days 28 and 49,
each group (3 chicks from each replicate) was randomly selected, weighted, killed by cervical method and
the length of different parts of the small intestine (ileum, jejunum and ileum) were measured. The results
showed that garlic powder significantly increased the height, width and area of the duodenum, jejunum
and ileum villi as well as the depth of Lieberkohen glands compared to the patient control group in days
of 28 and 49. So, garlic powder can affect the morphology of small intestinal villi and improved the size
of intestinal villi in broiler chickens with coccidiosis and protect intestinal epithelial cells.
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