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هاي صنعتیبوقلمونبیماري کوکسیدیوز در مروري بر

هاي پرندگان،دانشگاه شهید چمران اهوازمنصور میاحی،استاد بهداشت و بیماري
اهوازچمراندانشگاه شهیدهاي پرندگان،مصطفی قلی پورآذر،دستیار تخصصی بهداشت و بیماري

اهوازچمراندانشگاه شهیدپرندگان،هاي دستیار تخصصی بهداشت و بیماريپژمان زمانی دهکردي،

مقدمه
هاي پروتوزن از باشدکه توسط انگلو رایج در صنعت پرورش بوقلمون میهاي مهم کوکسیدیوزیس از بیماري

اري بیمـ .هـاي داخـل سـلولی هسـتند    که همگی از انگلشودایجاد میکمپلکسا از جنس آیمریا ي آپیشاخه
.باشـد و بلدرچین نیز مطـرح مـی  قرقاول،ککبکبوتران،،اُردك،غازماکیان،در کوکسیدیوز عالوه بر بوقلمون

گزارش شـده کـه   گونه از آیمریـا 7بحال تا. اندبه میزبان خود بسیار اختصاصی شدههاي مختلف آیمریا گونه
تنهـا  پرسـا  آیمریا دیـس 2003در سال 1هاي مک دوگالدکه بر طبق یافتهشان بوقلمون استطبیعیمیزبان 

را بوقلمون و هم کبـک بـاب وایـت،   ،بیش از یک گونهاستثنا در بین آیمریاهاي بوقلمون و ماکیان است که 
8تـا  6تـر و بـاالي   ان مسنباشند ولی پرندگم سنین حساس به عفونت میها در تمابوقلمون. کندعفونی می

آیمریـا آیمریـا آدنوئیـدس،  ون به ترتیب مدر بوقلهاآیمریايزاترین گونهبیماري.مقاوم ترندهفته به بیماري 
آیمریـا  آیمریـا ملـه آگریـدیس،   در مقابل ،باشندپرسا میپاوونیس و آیمریا دیسآیمریا گالو،آگریمیتیسمله

هاي مختلف آیمریا وجود ایمنی متقاطع در بین گونه.زا هستندسابروتوندا و آیمریا اینوکوآ اغلب غیر بیماري
مصـون نخواهــد  آیمریـا دیگريپرنـده را از ابـتال بــه گونـه   ،آیمریـا ي یــک گونـه نـدارد و ایجـاد ایمنـی بـه     

قابل تشخیص داردنسبت به ماکیان ي کهظاهري کمترهاينشانهعلته باغلبکوکسیدیوز در بوقلمون.کرد
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آویختگی و ژولیدگی پرهـا، روي هم جمع شدگی،بی حالی،چون کاهش اشتها،هایینشانهگرچه .باشدنمی
.شوددیده مییمدفوع داراي رگه هاي خونی گاهواآبکیموکوسی یاسهال 

ي بیماريتاریخچه
در در حین مطالعه بر روي هیستومونیازیس2توسط اسمیت؛ 1895ت آیمریا در سال ي اُووسیاولین مشاهده
هاي کوکسیدیوز را در محتویات مدفوعی یـک بوقلمـون   وي همچنین کیست؛ انجام پذیرفتسکوم بوقلمون

ت و سـ گامتوسیمروزوآیـت، ونت،و همکـاران توانستندشـکل شـیز   3کـول ؛1910در سـال  .تلف شده یافـت 
،ي زندگی انگل را ترسـیم نماینـد  همچنین آنها توانستند چرخه. کوکسیدیوز را ترسیم نمایندهايتساُووسی

همچنین کول بـه اشـتباه اعتقـاد داشـت کوکسـیدیا عامـل       .نگرفتقرارقبول بعدها مورد این چرخهگرچه 
اولین باربیان نمود براي ايي مقالهبا ارائه4والتر جانسون؛1924در سال .بیماري هیستومونیازیس می باشد

اي ت ماکیان اسـت و حتـی شـکلی از آن را در مجلـه    سل متفاوتی از اُووسیت بوقلمون داراي شکسکه اُووسی
ت انگل توصـیفی جانسـون،  اعتقاد داش5اي به نام انگل نکرد بعدها دانشمندي بنام تایزرولی اشاره، چاپ کرد
آگریـدیس را در مجلـه انگـل    خصوصیات آیمریا ملـه 6ارنست تایزر؛1927در سال .آگریدیس استآیمریا مله

هاي آیمریا انگلآگریدیس را فاش و حتیجزئیات بیشتري از آیمریا مله1929در سالشناسی توصیف کرد و
هـاي آیمریـا را   گونـه براي اولـین بـار   ودیس پرسا و آیمریا مله آگریمیتیس رابراي نخستین بار مطرح نمود

آیمریا ماکسیما و آیمریا میتیس از آیمریاهاي در این سال آیمریا آسروولینا،ويهمچنین. طبقه بندي نمود
ي جدید آیمریا گونه7فیلیپ هاوکینس؛1950در سال .ماکیان را براي نخستین بار توصیف و نام گذاري کرد

در سـال  مـذکور گالوپاوونیس را نامگذاري کرد ولی یک سال بعد فوت کرد و جزئیات چرخـه زنـدگی انگـل   
اینوکـوآ و  آیمریـا آدنوئیـدس،  1954تا 1952مور و براون در سال .فاش گردید8توسط مور و براون1951

آوري شـده  هـاي جمـع  ا جالب بود ایـن انگـل را از نمونـه   روتوندبکشف آیمریا سا.را معرفی کردندسابروتوندا
و همکـارانش در  ور فرسـتاده شـد و وي   وفـ ها به نهیافتند که بعد از مرگش این نموس توسط فیلیپ هاوکین

هـاي اهلـی و   از بوقلمـون گونـه تابحـال   7ه ي دیگر بجز ایـن  چندین گون.این گونه را گزارش کردند1954
.ها هنوز قابل بیان نیستندوحشی شناسائی شده است ولی بدلیل شناخت ناکافی آن

چرخه تکثیر غیر 2داراي باشدکهمیبوقلمون ها در زاترین کوکسیدیایکی از بیماري:آیمریا آدنوئیدس
دار کمتر در قدرناحیه گردنی سکوم و بمابتداشیزونت نسل اول .ي تکثیر جنسی استجنسی و یک چرخه

شیزونت نسل دوم در در سرتاسر سکوم و قسمت تحتانی روده باریک و رکتوم  مشاهده رکتوم تشکیل و
کاهش ،دهیدراتاسیون،سوء هاضمه.انجام می شودبااليجنسی انگل در هر سه ناحیهيچرخه.شودمی

گلوتامیک اُگزالواستیک آنزیم افزایش ،هاي دور قلبکاهش چربی،کاهش رشد،ضریب تبدیل غذایی

٢Smith
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شیزونت نسل دوم در در سرتاسر سکوم و قسمت تحتانی روده باریک و رکتوم  مشاهده رکتوم تشکیل و
کاهش ،دهیدراتاسیون،سوء هاضمه.انجام می شودبااليجنسی انگل در هر سه ناحیهيچرخه.شودمی

گلوتامیک اُگزالواستیک آنزیم افزایش ،هاي دور قلبکاهش چربی،کاهش رشد،ضریب تبدیل غذایی
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.شوددیده مییمدفوع داراي رگه هاي خونی گاهواآبکیموکوسی یاسهال 

ي بیماريتاریخچه
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ت انگل توصـیفی جانسـون،  اعتقاد داش5اي به نام انگل نکرد بعدها دانشمندي بنام تایزرولی اشاره، چاپ کرد
آگریـدیس را در مجلـه انگـل    خصوصیات آیمریا ملـه 6ارنست تایزر؛1927در سال .آگریدیس استآیمریا مله
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آیمریا ماکسیما و آیمریا میتیس از آیمریاهاي در این سال آیمریا آسروولینا،ويهمچنین. طبقه بندي نمود
ي جدید آیمریا گونه7فیلیپ هاوکینس؛1950در سال .ماکیان را براي نخستین بار توصیف و نام گذاري کرد
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اینوکـوآ و  آیمریـا آدنوئیـدس،  1954تا 1952مور و براون در سال .فاش گردید8توسط مور و براون1951

آوري شـده  هـاي جمـع  ا جالب بود ایـن انگـل را از نمونـه   روتوندبکشف آیمریا سا.را معرفی کردندسابروتوندا
و همکـارانش در  ور فرسـتاده شـد و وي   وفـ ها به نهیافتند که بعد از مرگش این نموس توسط فیلیپ هاوکین
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.ها هنوز قابل بیان نیستندوحشی شناسائی شده است ولی بدلیل شناخت ناکافی آن
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روده PHگلیکوژن و گلوکز کبد و کاهش ،پروتئین تام،کاهش رنگدانه کارتنوئیدترانسمیناز پالسما،
ادم تا الیه .هاي پتشی استمتورم و ادماتوزو داراي خونریزيغلب دیواره سکوم و روده ها ا.وجوددارد

و مدفوع آبکی با مقدار روز پس از عفونت ظاهر می شوند4اهري اغلب عالئم ظ. عضالنی کشیده می شود
یده محتویات پنیري سفید تا خاکستري در سکوم د.جزئی خون و کست مخاطی ممکن است دیده شود

.ماندسکوم باقی میسفیددرضایعات التیام می یابد ولی همچنان محتویاتي، پس از فاز حاد بیمار.شودمی
.دنو نیز غدد عمقی اغلب مورد تهاجم انگل قرار می گیري سلولهاي اپیتلیومهاقسمت راس ویلی

شـناخته  ) دوازدهـه (رین آیمریـاي ناحیـه فوقـانی روده باریـک    زاتبعنوان بیماري:آیمریا مله آگریمیتیس
هـاوکینز اعـالم   ؛1952در سال .باشدزائی کمتري میبه نسبت آیمریا آدنوئیدس داراي بیماريشود ولی می

تکثیر غیر جنسی را يسه چرخه؛1959در 9ولی کالرکسوني تکثیر غیر جنسی داردچرخه2کردکه انگل 
6ران و همکـا 11راف 1980و بـاالخره در  قـرار گرفـت  10اسمیت و النـگ براي آن تعریف کردکه مورد تایید

در یهـا بـود و گـاه   در ناحیه فوقـانی روده ابتدادرگیآلود.براي انگل گزارش کردندغیرجنسی را يچرخه
تجمع مخـاط ومایعـات   دهیدراتاسیون،اُفت وزن،.ي باریک را فرا می گیردسرتاسرروده،هاي سنگینعفونت

هـا  راس ویلـی .طی باشـد هـاي مخـا  هاي خـون و کسـت  مکن است داراي رگهمدفوع م.در لومن وجود دارد
.ترین محل به آلودگی انگل استرایج

د گرچه در نواحی پائین روده نشواز ته کیسه دایورتیکولوم دیده میضایعات بعد بیشتر:آیمریا گالوپاوونیس
شـیزونت نسـل اول   . ي غیر جنسی مـی باشـد  چرخه3داراي .ات وجودداردعباریک نیز در حاالت شدید ضای

شیزونت نسـل دوم وسـوم بیشـتر    .مروزوآیت است12تا 8مروزوآیت و شیزونت نسل دوم داراي 400داراي
نرم حاوي تعدادزیادي اُووسیت و ومواد نکروتیک پنیري سفید رنگ.گردن سکوم و رکتوم هستنددرایلئوم،

.شوددیده میدر مدفوع پس از آلودگی به آیمریا 8تا 7رگه هاي خون در روز 

ي هـا ناحیـه  در برخـی عفونـت  یگـاه کنـد  را آلوده میمیانی روده باریکيناحیهابتدا:رساآیمریا دیس پ
.شودمیشدن دیواره ضخیمو هاي جوان و سبب اُفت وزن و اسهال در پولتشودگردنی سکوم نیز درگیر می

نکروز وجود دارد ولی ها در ناحیه پشتی راس ویلی.لمون استمیزبان طبیعی این گونه کبک باب وایت و بوق
. گیرنددد اغلب مورد هجوم انگل قرار نمیغ

گرچه ممکـن اسـت در سـکوم محتویـات     استازااین گونه بطور طبیعی غیر بیماري:آگریدیسآیمریا مله
تلیوم روده باریک گسترش می یابد اما مراحل دیگر شیزونت نسل اول در اپی.پنیري سفید تا زرد دیده شود

هـاي کالرکسـون   بـر طبـق یافتـه   .ي غیر جنسی مـی باشـد  چرخه2داراي .تلیوم سکوم رخ می دهددر اپی
شیزونت نسل دوم و گامتوسیت ها نیز در پایه ویلی .گسترش می یابدهاشیزونت نسل اول نزدیک پایه ویلی
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بیشـتردر راس  .هیچ ضایعات ماکروسکوپیکی در روده ایجاد نکرده و غیـر بیمـاریزا هسـتند   :کوآوآیمریا این
.ناحیه فوقانی ایلئوم گسترش می یابندویلی حضور می یابند و در دئودنوم، ژوژنوم و

شـتر در نـواحی   یضـایعات ب .اسـت ا زو غیر بیمـاري ماکروسکوپیکی وجود نداردضایعات:آیمریا سابروتندا
هـاي اپیتلیـوم در راس ویلـی قـرار     و در سـلول باشـد قبل از ته کیسه دایورتیکولوم مـی  فوقانی روده باریک

نس نـر  در جـ آیمریـا ایـن  ی از عوارض جالـب تـوجهی کـه   یکگزارش داد 2005در سال 13هیل.گیردمی
راي جـذب جـنس مـاده بـراي     بـ کـه  باشـد  پرهـا مـی  تأللؤ کاهش میزان د کنحشی ایجاد میهاي وبوقلمون

.شودگیري مشکل ساز میجفت

مخاط نواحی مختلف روده با المل و مشاهده مراحل مختلف انگلی بتشخیص با تخریش و اسکرا:تشخیص
.در زیر میکروسکوپ می باشد

بوقلمونگیري و کنترل کوکسیدیوز درگله هاي پیش
به کمک داروهاي ضد کوکسیدیوزکنترل -1

ایـن  .شود تا سن بحرانـی را طـی نماینـد   میهفته در غذاي پولت هاي بوقلمون تجویز 8این دارو ها بمدت 
.و ساپوژنین هاي استروئیدي تقسیم می شوندهپلی اتر یونوفور،دسته شیمیائیسهداروها به 

که در بازار ایران وجود از داروهاي این گروه.می توان به گروه سولفانامیدها  اشاره کردهاي شیمیائیاز دارو
اشـاره کردکـه سـولفاکلوزاین و    % 6دیاوردین+%25سولفاکینوکسالینو% 30توان به سولفاکلوزاین دارد می

اسید فولیک که براي حیات آن بهسولفاکینوکسالین از طریق رقابت با پارا آمینوبنزوئیک اسید مانع از تبدیل 
عنــوان دي هیــدروفوالت ردوکتازعمــل کــرده و بــا هو دیــاوردین نیــز بــانگــل ضــروري اســت مــی شــوند

.سولفاکینوکسالین سینرژیست اثر دارد
دلیل شباهت ساختمانی با ویتامین ه آمپرولیوم ب،گرم در تن500میزان ه ب%6/1اتوپابات+%25آمپرولیوم 

1B از انتقال آن بداخل انگل می شود و اتوپابات نیز بـا پـارا آمینوبنزوئیـک اسـیدرقابت     بصورت رقابتی مانع
.کرده و مانع تبدیل شدن آن به اسید فولیک می شود

.توان استفاده کردمی%6/6نیکاربازینو روبینیدین ،%25کلوپیدول،% 6/0همچنین از هالوفوژینون
. اشـاره کـرد  %15الزالوسید سدیم و %1، مادورامایسین%10موننسین توان به وفوره مییوناتراز داروهاي پلی

دربوقلمـون منـع مصـرف    % 5و سمدورامایسین %10ناراسین ،% 12داروهاي سالینومایسینباید توجه نمود 
.مصرف ساپوژنین هاي استروئیدي در بوقلمون هنوز به تایید نرسیده است.دارد

)واکسن کوکسـی واك بوقلمـون   :کنترل به کمک واکسیناسیون-2 ® − سـاخت شـرکت   (
آیمریـا  (گونـه آیمریـا   4هاي زنده تخفیف حدت یافته حـاوي اُووسـیت هـاي زنـده     شرینگ پالك از واکسن
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هاي مادر وصنعتی کاربرد دارد بوقلمونباشد که درمی) یسآگریمیتملهدیس پرسا،گالوپاوونیس،آدنوئیدس،
.هاي یک روزه تجویز می شودرشت در جوجه بوقلمونصورت اسپري دکه ب

)واکسن ایمیوکوکس بوقلمون ® ده تخفیف حدت هاي زنساخت شرکت وِتک نیز از واکسن(
باشدکه به دو صـورت  می)آگریمیتیسو ملهآیمریاآدنوئیدس(گونه آیمریا2هاي زنده تسیافته حاوي اُووسی

.شودروز مصرف می5یک روزه و تجویز در آب در جوجه هاي باالي ژل خوراکی درجوجه بوقلمون 

درمان
لیتر80-160درگرم100بمیزان%20و براي درمان از آمپرولیوم گیري اَرجحیت دارددرمان کمتر از پیش

روز 3روز متــوالی تجــویز دارو ســپس 2بصــورت %) 30ســولفاکلوزاین (گــروه داروهــاي ســولفانامیدي،آب
%5/0و دیکالزوریل %5/2ازگروه تریازین ها داروي تولترازوریل .روز متوالی تجویز شود2استراحت و دوباره 

.وندنوان داروهاي کوکسیدیوسید جهت درمان کوکسیدیوز در بوقلمون بکار می رعب
).3(محل ایجاد ضایعات گونه هاي مختلف آیمریا دردستگاه گوارش بوقلمون-1شکل 
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