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چكيده
کوکسیدیوز یکی از رایج ترین عفونت هاي روده ای در گوساله های جوان دراكثركشورهاي دنیا می باشد که توسط گونه های مختلف آیمریا ایجاد می گردد.
این تک یاخته ها (آپی کمپلکسا،خانواده آیمری ئیده) لوله گوارشی اغلب دامهای اهلی را مورد تهاجم قرار می دهند .این بیماری به علت ايجاد اسهال های
شدید به خصوص اسهال خونی سبب کاهش راندمان و بازده اقتصادی در گاوداریهای صنعتی می گردد .تاکنون  15گونه آیمریای مختلف در گاو شناسایی
شده است که  2گونه آیمریا بوویس و آیمریا زورنی کامال بیماریزا و کشنده هستند.
در این بررسی 3دامداری در استان البرز انتخاب شدو  100نمونه مدفوع گوساله و گاو اخذ گردید .نمونه هاي مدفوع مستقيما از ركتوم يا بالفاصله بعد از
دفع و از سطح آن جمع آوري و درون ظرفهای مخصوص درب دار ريخته شده و مقداری بی کرمات پتاسیم  2/5درصد به آن اضافه مي شد و همراه با ثبت
مشخصات نمونه ،جهت آزمايش انگل شناسي به آزمايشگاه ارسال و مورد بررسی قرار گرفتند .برای تعیین میزان آلودگی از روش شناورسازی با لوله های
کلیتون  -لین استفاده شد.
نتـایج حاصل حاکی از آن بود که میزان شیوع آلودگی آیمریایی در  3دامداری مورد مطالعه  %1/63 ،%3/33و صفر بوده است .نتایج مثبت آلودگی تماما در
گوساله های زیر  3ماه بود .این نتایج بسیار نزديك با نتایج بررسی رضوی و همكاران که در گاوهای شهرستان شیراز انجام گرفته است ،می باشد .کم بودن
آلودگی آیمریايي در گاوداریهای مورد بررسی به دالیل مختلف همچون سن دام ها ،خصوصیات فردی و مدیریت مناسب پرورش در این دامداریها ازتباط
دارد که مشاهدات میدانی بیانگر آن بود که عامل آخر از مهم ترین علل پائین بودن میزان آلودگی می باشد.
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Coccidiosis is one of the common intestinal infections in calves worldwide. Different Species of Eimeria protozoans
causes coccidiosis in dairy farms. These protozoa live in intestinal epithelial cells and its life cycle in intestine causes
severe diarrhea in young calves. 15 different Eimeria spp. Had been recognized around the world which E.bovis and
E.zurnii are the most virulent.
In this study, 3 dairy farm at Alborz province in Iran were studied.100 faecal samples were taken and after sporulation
of those in 2.5% potassium bichromate presence of Eimerial oocysts were surveyed by using Flotation method such
as Clayton-Layn and Modified Mc master techniques. The results showed that infection were only in calves, Mean
infection rate was 2%,which this rate is near the results of Razavi and colleagues studies in dairy farms of Shiraz
region but is less than Yakhchali study in Sanandaj Province of Iran.
All Positive calves in our study were under 3 months of age. The low infection rate in this study is related to animal’s
age, individual characteristics and good management of farms, but the latter is probably more important.
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مقدمه

همچین بررسی نقش کوکسیدیوز در موارد اسهال گوساله ها

کوکسـیـدیوز یـکی از رایـج تـرین بیـماریهـای روده ای

بوده است.

گوسـاله های جـوان کمتر از  6ماه می باشد ،به طوری که
شیوع آلودگی آن در تمام دنیا باال می باشد و می تواند توسط

مواد و روش ها:

گونه های مختلف ایمریایی ایجاد گردد .میزان آلودگی در

این مطالعه برروی  100نمونه مدفوع انجام شد .گاوها

این گروه سنی می تواند از صفر درصد بعد از تولد تا %100

و گوساله ها جهت نمونه برداری به صورت تصادفی از

در سنین باالی  2ماه نیز باشد20( .و)22

 3گاوداری صنعتی در استان البرز ،به ترتیب با جمعیت

 E.bovisو  E.zuerniiاز مهمـترین گـونـه های بیمـاریــزا می

 1500،100و  1000راسی انتخاب شدند و همچنین از تمام

باشـند )22(.چرخـه این بیمـاری هـمراه با بلـع اووسیسـست

گوساله های مبتال به اسهال نیز نمونه برداری انجام گرفت.

رسيده آیمـریایی توسط حیوان آغاز می گردد .هر اووسیست

از گاوداری اول تعداد  30نمونه ( 26گاو و  4گوساله) ،از

آیمـریا دارای  4اسپوروسیـست و درون هـر اسپوروسیست 2

گاوداری دوم  61نمونه ( 61گوساله) و از گاوداری سوم 9

اسـپوروزوآیت قرار دارد .پس از بلع ،در معده با تاثیر آنزیـمهای

نمونه ( 9گوساله) تهیه گردید.

صفراوی و معدی ،دیواره مقاوم آن باز شده واسپوروزوایتها در

جهت نمونه برداری ،حداقل  5گرم نمونه مدفوع مستقیما

روده رها می شوند 8( .و)18

از رکتوم اخذ شده و درون ظرف نمونه گیری قرار داده و

پس از آن اسپوروزوآیتها به سلولهای اپیتلیال روده هجوم

سپس مقداری از بی کرمات پتاسیم  %2/5جهت جلوگیری

برده و در آنجا به تقسیم می پردازد .پس از تقسیمات غیر

از رشد باکتریها و انجام اسپوروالسیون اووسیست ها اضافه

جنسی ،تقسیمات جنسی آن انجام می گیرد به طوری که در

میشد.پس از آن با ثبت مشخصات نمونه مدفوع بر روی

طول گامتوگونی ،ماکروگامتوسیت و میکروگامتوسیت باهم

لیبل ظرف ،نمونه ها به آزمایشگاه ارسال می شدند .ضمنا

ترکیب شده و سلول تخم را به وجود می آورد و به صورت

مشخصاتي نظير سن ،جنس ،شماره دام ،نام دامداری ،تاریخ

اووسیستهای غیر اسپوروله به همراه مدفوع به خارج دفع می

اخذ نمونه ،حالت مدفوع ،سابقه بیماری ،عالئم بالینی حیوان

شود .اسپوروله شدن تخم درمدت  1-4روزبسته به شرايط

و اقدامات درمانی مرتبط ثبت می گردید.

آب و هوایی انجام می گیرد.همچنین زمان اسپوروله شدن
تخم در آب و هوای سرد می تواند تا چندین هفته به طول

روش آزمایش:

بیانجامد .در این بیماری ،آیمریاها غالبا اپیتلیوم روده را از

نمونه اخذ شده به آزمایشگاه ارسال شد و پس از همگن

بین برده و ایجاد اسهال خونی می کند .همچنین بی اشتهایی،

سازی کافی نمونه های مدفوع ،به هریک ازآنها مقدار

الغری ،اسهال آبکی بد بو نیز به عنوان دیگر عالئم بالینی این

دیگری محلول بی کرومات پتاسیم  2/5درصد اضافه شد و

بیماری گزارش شده است.هرگاه حیوان طی مدت  10روز

به مدت 10روز در انکوباتور  25درجه قرار داده شد .چون

بعد از بیماری تلف نشود و از این بیماری بهبود حاصل کند

بیشترین مدت زمان اسپوراالسیون به گونه مهم آیمریا زورنی

ناقل انگل باقي می ماند و می تواند باعث کاهش راندمان

با حدود  192-216ساعت تعلق دارد ( )23نمونه ها روزانه

و بازده اقتصادی در گاوداریهای صنعتی گردد11،4( .و)18

 1-2ساعت با پمپ هوادهی شدند تا کامال اسپوروله گردند.

هـدف این بررسی تعـیین میـزان آلودگی آیمـریایی در

تمام حجم نمونه از الک  100عبور د اده شده ومایع زیر

گوسـاله ها و گاوهاي چند دامداري بزرگ غرب تهران و

الک با دور  1800به مدت  3-5دقیقه سانتریفیوژ می گردید،
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مایع رویی را دور ریخته و با رسوب حاصله همانند نمونه

عبور داده در ظرفی تخلیه و سپس  15میلی لیتر از آن را در

مدفوع رفتار می شد .برای بررسی های انگل شناسی و

لوله آزمایش ریخته با دور 2000بمدت  3دقیقه سانتریفیوژ

جداسازی ااسیست های احتمالی موجود در مدفوع دام ها

می کنیم .سپس مایع رویی را به آرامی دور ریخته به رسوب

از  2روش زیر استفاده می شود که در این مطالعه روش اول

داخل لوله که معادل  1گرم مدفوع می باشد 10 ،میلی لیتر

استفاده شد.

از محلول شناور کننده فوق با وزن مخصوص  1/19اضافه

-1روش شناورسازی با استفاده از لوله کلی تون – لین:

کرده کرده لوله را با شیکر بمدت  5دقیقه خوب ورتکس

 3گرم از رسوب حاصله را با 42سی سی آب معمولی همگن

میکنیم .از سطح این مایع  1قطره با قطره چکان یا با سمپلر

و از الک  100عبور داده شد .یک سوم از مایع زیر الک را که

برداشت کرده در داخل خانه های الم مک مستر تخلـیه

نماینده  1گرم مدفوع است در داخل لوله سانتریفیوژ ریخته

می کنیم و در زیر میکروسکوپ مشاهده و در صورت نیاز

شد و با دور  1800به مدت  3-5دقیقه سانتریفیوژ شد .مایع

شمارش می کنیم ( 7و.)11

رویی دور ریخته شد و رسوب حاصله به کمک شیکر از کف
لوله جدا و همگن شد .مایع شناورکننده (مخلوط آب نمک

تعداد اُاسیـست ها در  1گرم مـدفوع از طریـق فـرمول

اشباع و محلول شکر اشباع) با چگالی  1/19برروی رسوب

 0/1 × n(opg) =X÷v× Vمحاسـبه شد كه توضيح آن به شرح

حاصله اضافه شد تا حدي كه لوله کلیتون  -لین پرشود (.)7

زير مي باشد:

لوله درمخزن سانتریفیوژ قرار داده شد و تا حد محدب شدن

 =nتعداد ااسیست دریک گرم مدفوع =X ،تعداد ااسیست

سطح مایع قطره قطره مایع شناور کننده را اضافه شد و روی

شمارش شده در 1خانه الم مک مستر =v ،حجم خانه الم

سطح محدب یک عدد المل متناسب با قطر لوله قرارگرفت.

مک مستر (الم  2خانه =  ،0/15الم  3خانه = ،0/3الم 4

نمونه ها به مدت  4-5دقیقه با دور  2000سانتریفیوژ شدند.

خانه =  =ml)،V 0/5حجم محلول اولیه تهیه شده از مدفوع

سپس المل بصورت عمودی برداشته و روی الم قرار داده

(درروش انجام شده ( =0/1 ،60=)4+54رقت رسوب نهایی

و از نظر وجود ااسیست های آیمریا بررسی گرديد .در این

مدفوع در محلول شناورسازی

حالت اگر تعداد ااسیست های جدا شده از نظر کمی اهمیت
داشته باشد میتوان آنها را شمارش و بر اساس تعداد در گرم

نتایج

مدفوع محاسبه و گزارش نمود ،بنابر اين از روش مک مستر

با توجه به بررسی بعمل آمده که نتایج آن در جدول 1

اصالح شده که در زیر ذکر مي گردد استفاده شد.

مالحظه می شود میزان آلودگی با توجه به تعداد نمونه های

در این مطالعه شمارش تعداد ااسیست ها مد نظر نبود.

اخذ شده از گوساله ها و گاو ها در هریک از  3گاوداری

شمارش ااسیست های ایمریایی بیشتر در کوکسیدیوزیس

مورد بررسی متفاوت ولی بطور کلی پایین می باشد .میزان

ماکیان پرورشی اهمیت دارد.

نسبی باالی آلودگی در گوسـاله های دامداری اول بیشتر
به علت تعداد کم جمعـیت گوساله ها دراین دامـداری

 -2روش مک مستر اصالح شده ()Modified Mc.Master

می باشد .همانطور که مالحظه می شود میزان کلی آلودگی

برای نمونه مدفوع گاو بهتر است از الم مک مستر  2خانه

در  2گاوداری اول  3/33و  1/63و دامداری سوم صفر

استفاده شود 4 .گرم از مدفوع جمع آوری شده را با  56سی

درصداست .اما چنانچه میزان آلودگی را به تفکیک گاوها و

سی آب مخلوط و سپس خوب همگن کرده از الک100

گوساله ها در نظر بگیریم میزان آلودگی آیمریایی در گاوها
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صفر درصد و در گوساله ها 2/7درصد می باشد .ومیزان کل

درصد آلـودگی مشاهــده شده در گوسـاله ها نیز تمـاما در

آلودگی کوکسیدیوز در مجموع گاوداریهای بررسی شده در

گوسـاله های زیر  3ماه بوده است .در گوساله های آلوده،

استان البرز  %2است.

شدت آلودگی با توجه به میزان ااسیست های شمارش شده

جدول 1-میزان آلودگی آیمریایی در تعدادی از گاوداریهای
استان البرز

گاوداری

تعداد نمونه
برداری

30
اول

گوساله ()4
گاو ()26

درصد آلودگی
کوکسید یوز در
گوساله ها

%25

(فقط1گوساله)+

درصد
آلودگی

درصد کل

کوکسیدیوز

کوکسیدیوز

در گاوها

%0

گوساله
()61

(فقط1گوساله)+

%3/33

کشورها کمتر می باشد (.)23،17
نیوزلند گزارش داد که  %53از نمونه های مورد آزمایش برای
کوکسیدیوز مثبت بودند و بیش از  10گونه آیمریایی شناسایی
شد که بیشترین آنها  E.zuerniiو  E.bovisبوده اند (.)12

%0

%1/63

در عربستان بر روی  205نمونه مدفوع گاو اهلی جهت وجود
انگل آیمریا انجام گرفت مشخص شد که  %34/1از کل نمونه
ها دارای اووسیست کوکسیدیایی بودند .آلودگیهای مخلوط نیز

9
گاو()0

ولی میزان آلودگی نسبت به مطالعات انجام شده در سایر
 Mc kenneدر سال  1972در بررسی شیوع کوکسیدیوز در

گاو()0
سوم

که در اطراف شیراز انجام گرفته است تقریبا نزدیک می باشد

در سال  1984در بررسی هایی که توسط  kasimaو همکاران
%1/63

گوساله ()9

کلی  %2در دامداریهای مورد بررسی در این مطالعه با توجه
به نتایج بررسیهای رضوی و قدرتی با درصد آلودگی%4/61

61
دوم

در  1گرم مدفوع که کمتر از 100بود کم بوده است .آلودگی

0

%

%0

%0

بحث و نتیجه گیری
همانطور که در نتایج اشاره شد آلودگی آیمریایی در گاوها
مشاهده نشد که با توجه به رابطه سن و میزان آلودگی
آیمریایی که به علل مختلف از جمله سطح ایمنی یک
رابطه معکوس می باشد و همچنین باال بودن سطح کیفی
مدیریت بهداشتی این دامداریها قابل توضیح است .میزان
آلودگی در گوساله ها نیز در سطح پایینی می باشد که در
این مورد با توجه به بررسی های انجام شده میدانی ،مدیریت
بهداشتی و پرورشی در گاوداری های مورد بررسی در سطح
خوبی قرار داشت و علت پایین بودن میزان آلودگی در این
گاوداریها را می توان بیشتر به این موضوع نسبت داد2/7 .

در  %15/7از نمونه ها وجود داشت که  E.zuerniiو E.bovis

در بیـشتر نمونه ها موجـود بودند گونه های یافت شده در
مطالعه وی و همکاران

شاملE.zurnii, E.wyomingensis,

 E.ellipsoidalis, E.cylindrica, E.bovisو E.aubernensis
می باشد ( .)9در بررسی های انجام گرفته توسط Hassbullah

( )1990و همکاران برروی گاوهای فارم دانشگاه

Tohoko

ژاپن انجام شده است  %19/3از کل نمونه ها آلوده بوده اند
( Munguan .)5در سال  1989در بررسی بر روی  620گاو
و گوساله در کنیا  %67/4از کل نمونه ها را آلوده گزارش
کرد( Ali .)15و همکاران در سال  1989گزارش دادند که
شیوع کوکسیدیوز در دامداریهای اطراف بغداد  %31/5بوده
است همچنین بیشترین میزان آلودگی در گوساله های زیر 1
سال با میزان  46/1بوده است ( .)1در بررسی های انجام شده
دیگری در ژاپن بر روی  1015نمونه مدفوع که توسط Odaو
همکاران در سال  1990انجام گرفت  %59از کل نمونه های
29
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آزمایش شده حاوی اووسیست های آیمریایی بودند .همچنین
باالترین شیوع بین سنین  6-11ماه بوده است ،در این مطالعه
میزان  OPGآنها نیز کمتر از  200بوده است (.)16
 Swenssonو همـکاران در سال  1997گزارش دادنـد دلـیل
اصلی اسـهال فصلی زودرس در اولیـن چـرای فـصل گـاوها
در کـشور سـوئد ،کوکـسیدیوز نـاشی از

E.alabomensis

می باشد (.)19
در نمونه گیری هایی که توسط  Arslanو همکاران در سال
1998در بخشهای اروپایی ترکیه انجام دادند %36 .از کل
نمونه ها از نظر

 E.bovisو%26
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