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 کوکسیدیوز

 یسلول درون یپروتوزوآ انگل توسط که است وریط صنعت در یماریب نیبارتر انیز و نیتر عیشا وزیدیکوکس

 جمله از داران مهره یتمام در وزیدیکوکس یماریب بروز موجب ایمریآ. شود یم جادیا ایمریآ جنس به متعلق یاجبار

 و حاد صورت دو به تواند یم وزیدیکوکس. اندازد یم مخاطره به را ها آن دیتول و یبازده سالمت، و شده وریط و دام

 روده الیتلیاپ یها سلول در انگل نیا. کند فراهم هیثانو یها یماریب یبرا را نهیزم ای و کند جادیا بیآس مزمن

 اسهال، ،ییغذا مواد جذب و هضم در اختالل جهیدرنت و روده الیتلیاپ بافت به بیآس سبب و شده ریتکث وانیح

 گونه در ایمریآ گونه 7 از شیب کنون تا. شود یم وانیح شدن تلف و یعفون عوامل ریسا به ابتال شیافزا ،یزیخونر

 یها گونه و بوده نیتر زا یماریب کسینکاتر ایمریآ و تنال ایمریآ گونه دو ها آن انیم در که است شده ییشناسا مرغ

 یها حدت با یماریب بروز موجب ساالنه گونه 7 نیا. هستند نیتر عیشا تنال ایمریآ و مایماگز ایمریآ نا،یاسرول ایمریآ

 .شوند یم مرغ اردیلیم 06 از شیب در مختلف

بررسی اثرات داروی ضدکوکسیدیوز گیاهی 

 دام و طیور در ال کوکسی فیت

 چالش ها

 مدت طوالنی مصرف با و رایج ضدکوکسیدیوزهای برابر در اکثر گونه های آیمریا طیور صنعتی پرورش مزارع در

. شود می ایجاد ضدکوکسیدیوزی ترکیبات پایین دوز و مدت طوالنی مصرف اثر در دارویی مقاومت. دارند مقاومت

 سال از اروپا اتحادیه تا شد سبب داروها این از رویه بی استفاده پی در دارویی های مقاومت روزافزون گسترش

 ونوفورهی کوکسیدیواستات باتیترک. نماید محدود خوراک در را کوکسیدیواستات ها از پیشگیرانه استفاده ،6660

 درمان هدف با ترکیبات این بردن کار یشگیری مصرف می شوند  بهپ بیشتر به منظور و نبوده مناسب درمان جهت

 بهبودی تسریع و مجدد عفونت از جلوگیری جهت داشت. درمان خواهد دنبال به را عوارضی و ها محدودیت نیز

 ستیاووس دفع ای و عالئم بروز از قبل و عفونت ورود از پس درمان نیموثرترندارد.  موجود عفونت بر تاثیری و است

 روز 41 ایمریآ یها گونه اکثر در زمان نیا. ندیگو یم کیالکتیمتاف درمان اصطالحا روش نیا به. ردیگ یم صورت

 دارای حیوان، تولیدات در باقیمانده اثرات ایجاد دلیل به شیمیایی ضدکوکسیدیوزهای اکثر .تاس پاتوژن ورود از بعد

 در اخیر های پیشرفت وجود با.  باشند نمی شیردهی و تولید دردوران استفاده قابل و بوده مصرف از پرهیز دوره

 اقتصادی و ایمن کارآمد، روش همچنان اند آمده بوجود که ضدکوکسیدیوزی های واکسن ایمونولوژی، و تکنولوژی

  .باشند نمی اووسیست دفع و کوکسیدیوز با مقابله در

  

 1041 شهریور - 7بولتن شماره 
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 اثرات داروی ضد کوکسیدیوز گیاهی یبررس

 کوکسی فیت ال در طیور



                                                                                                                                                              

 پرورش، 41روز  در .شدند تقسیم تایی 46 تکرار 8 گروه هر داخل و تایی 86 گروه 1 در 863 راس نژاد گوشتی یکروزه جوجه عدد 466 مطالعه،در این        

 پرنده در عالئم مشاهده با .نداشت چالشی چهارم گروه اما گرفت صورت آیمریا های گونه های مختلف میکسی از اووسیست با چالش سوم و اول، دوم های گروه

گروه دوم  و روز 1به مدت  کوکسی فیت الگروه اول با داروی  شد. شروع درمان ،بود یاحتمال تلفات و یخون اسهال دان، مصرف کاهش ،یحال یب شامل که ها

 ،یریگ وزن نظر از ها پرنده مطالعه نیا یط. نکردند دریافت دارویی چهارم و سوم گروه شدند. درمان به مدت چهار روز )کنترل مثبت( لیتولترازور با داروی

 طول در. شدند یابیارز( Lesion scoring) عاتیضا به یازدهیامت و( OPG) مدفوع گرم هر در ها ستیاووس تعداد خوراک، لیتبد بیضر ،یمصرف دان زانیم

 .شد یبررس و ثبت ها گروه در یاحتمال تلفات و ینیبال عالئم شیآزما دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوکسی فیت ال

 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

 و نینیزیآرتم تانن، ی موثره مواد از متشکل پارس دام انیماک شرکت محصول ال تیف یکوکس داروی یوزیدیضدکوکس اثرات راستا نیا در د. گردن یم

 .قرار گرفت یابیارز در دانشگاه فردوسی مشهد مورد یفارم ی مطالعه کی یط نیسیآل

 نتایج

 گروه دو به نسبت (1نداشتند )گروه  یدرمان و چالش که یگروه و (4ال )گروه  تیف یکوکس تحت درمان با گروهوزن آخر دوره  که داد نشان ها داده زیآنال

بطور معنی داری کمتر از گروه درمان شده با تولترازوریل بود و درمان شده با کوکسی فیت ال  گروه در خوراک لیتبد بیضر. اند داشته یباالتر وزن گر،ید

لش یافته بدون درمان بود اما این تعداد اختالف معنی داری با گروه بدون چالش نداشت. تعداد تلفات در گروه درمان شده با کوکسی فیت ال مشابه گروه چا

میانگین امتیاز ضایعات گروهی که کوکسی فیت ال رو مصرف کرده بودند نسبت به ضایعات گروه چالش  کمتر از گروه درمان شده با داروی تولترازوریل بود.

مارش اووسیست ها در هر گرم مدفوع در گروه درمان شده با کوکسی یافته بدون درمان کمتر بوده ولی نسبت به گروه درمان شده با تولترازوریل بیشتر بود. ش

 فیت ال بطور معنی داری کمتر از سایر گروه های چالش یافته با انگل بود.

 مطالعه ی فارمی

https://makiandampars.com/product/%da%a9%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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 شرکت ماکیان دام پارس )دانش بنیان(

 ، نیایش شرقیتهران، توحید
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Tohid St, Tehran, Iran 

manager@makiandampars.com 

+982166597230-31 
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 جمع بندی

در مجموع و به استناد نتایج گرفته شده در این تحقیق، داروی کوکسی 

بلوط و سیر(  فیت ال )حاوی عصاره های گیاهی آرتمیزیا آنوآ، جفت

شرکت ماکیان دام پارس عمکلرد مناسبی در کنترل و درمان عوارض 

ناشی از چالش کوکسیدیوز از خود نشان داد. از این رو این دارو می تواند 

خسارات اقتصادی ناشی از کوکسیدیوز در گله های طیور صنعتی را 

 .کاهش دهد

ت ضد کوکسیدیوز با توجه به مشابهت اثرات این داروی گیاهی با ترکیبا

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

تخم مرغ مورد مصرف انسان، قطعا داروهای گیاهی مخاطرات کمتری 

نسبت به داروهای شیمیایی دارند و داروی گیاهی کوکسی فیت ال یک 

 .جایگزین مناسب برای ترکیبات ضد کوکسیدیوزی رایج است

داروهای گیاهی هیچ اثر باقی مانده ای در محصوالت و محیط در مجموع 

زیست به جای نمی گذارند. تداخل و مقاومت دارویی ایجاد نمی کنند. 

دوره پرهیز از مصرف ندارند و برای درمان عفونت های بالینی و تحت 

 .بالینی در دام و طیور مناسب اند
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