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بررسی شاخصهای انگلشناسی ،هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلودهسازی تجربی بره
با آیمریا آهساتا
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چکیده

دانشجوی دکتری تخصصی انگلشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد -ایران.
گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد -ایران.
گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.

دریافت 20 :آذرماه 5311

پذیرش 8 :بهمنماه 5311

این پژوهش به منظور بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده در خالل آلودگی تجربی برهها با آیمریا آهساتا از زمان آلودهسازی تا 02

روز پس از آلودگی انجام شد .تعداد  52رأس بره  2ماهه نژاد لری -بختیاری خریداری گردید ،پس از آزمایش مدفوع و اطمینان از عدم
آلودگی ،برهها به دو گروه کنترل و تیمارتقسیم شدند .به گروه تیمار به ازای هر بره  5× 511اووسیست اسپوردار آیمریا آهساتا خورانده شد
و گروه کنترل بدون آلودهسازی بهعنوان شاهد نگهداری شدند .از روز  7پس از آلودهسازی ،از هر بره بهطور جداگانه و بهصورت روزانه از
مدفوع نمونهبرداری انجام گرفت و تعداد اووسیستها در هر گرم مدفوع به روش مک ماستر شمارش و ثبت شد ،همچنین در فواصل زمانی
 31 ،28 ،25 ،50 ،7و  02روز پس از آلودهسازی ،خونگیری انجام گرفت .از نمونههای خون بدون  ،EDTAبه منظور سنجش میزان
 )CBC (Cell Blood Countو از سرم جداسازی شده نمونههای خون حاوی  ،EDTAبه منظور بررسی شاخصهای Alanine ( ALT
gamma( GGT ،)Albumin( ALB ،)alkaline phosphatase( ALP ،)Aspartate aminotransferase( AST ،)aminotransferase
 )glutamyltransferaseو  )total protein( PROاستفاده شد .در گروه تیمار بیشترین میزان دفع اووسیست در روزهای  32-33پس از
آلودهسازی مشاهده شد و میزان شاخصهای  ALP ،GGT ،ALB ،AST ،ALTو  PROدر مقایسه با گروه کنترل تغییر چندانی نکرده
بودند .از میان عوامل هماتولوژی ،بیوشیمیایی و ) ،OPG (Oocyst per gramتنها در میزان  CBCو  OPGاختالف معنیداری بین دو گروه
کنترل و تیمار مشاهده گردید ( .)P>1/11این مطالعه تأیید میکند که آلودگی به آیمریا آهساتا ،در برهها باعث افزایش گلبولهای سفید
میگردد .در این مطالعه مشخص گردید کوکسیدیوز ایجاد شده توسط آیمریا آهساتا ،بیشترین میزان دفع اووسیست را در روزهای 32-33
پس از آلودهسازی دارد.
واژههای کلیدی :آیمریا آهساتا ،بره ،شاخصهای هماتولوژی ،شاخصهای بیوشیمایی.OPG ،

مقدمه
کوکسیییدیوز رودهای یکییی از بیمییاریهییای انگلییی
دستگاه گوارش نشخوارکنندگان کوچک در جهیان اسیت.
عامل این بیماری تک یاخته ایمریا ( )Emeriaاسیت (.)22
بیماری بیشتر در برهها در سنین  0-2ماهه دیده می شیود،
همچنین شرایط پرورشی و وجود عوامل اسیترسزا ماننید
از شیر گرفتن ،آبوهوای نامساعد ،تغییرات غذایی ،حمل و
نقل و انتقال به آغل جدید ،نقش مهمی در بروز بیماری در
نشیخوارکنندگان کوچییک دارد ( )21بییا توجیه بییه سیییکل

زندگی انگل ،جنس آیمرییا سیب میر تعیداد زییادی از
سییلولهییای روده میزبییان و بییهدنبییال آن ،کییاهش جییذب
الکترولیتها و مواد غیذایی میورد نییاز میزبیان مییشیود.
رایجترین عالئم بیماری شیامل اسیهال همیراه بیا پوشیش
خشن و ژولیده ،کیاهش وزن ،کیمخیونی و ضیع هسیتند
( .)37عالوه بر این بیمیاری سیب کیاهش رشید ،کیاهش
تولید فراوردههای گوشتی ،شیری و مر ومیر میشود .ساز
و کار و درجه آسی بافتی ،بستگی به گونه آیمرییا ،تعیداد
اووسیست های عفونی خورده شده ،استرس ،سن ،وضیعیت
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فیزیکی ،حساسیت ژنتیکی و درجیه ایمنیی میزبیان دارد.
بهدلیل حساسیت حیوانات جوان ،بیماری بیه فیرم بیالینی
بیشتری در این سنین گزارش می شیود ( .)58شیایعتیرین
ضییایعات کوکسیییدیوز درمانگییاهی در گوسییفند و بزهییای
جوان ،پالكهای غیر نیدولی ماییل بیه سیفید روی مخیا
روده کوچییک اسییت؛ در مییوارد پیشییرفته ضییخیم شییدن و
چسبیده شدن ندولهای ضخیم به همدیگر دیده مییشیود
( .)21تاکنون  51گونه آیمرییا در گوسیفند گیزارش شیده
است کیه شیامل :ایمرییا اوینوئییدالیس (،)E. ovinoidalis
ایمریا کراندالیس ( ،)E.crandallisایمریا ویبرجنسیس ( E.
 ،)weybridgensisایمریا اینتریکاتیا ( ،)E. intricataایمرییا
پییاروا ( ،)E. parvaایمریییا پالیییدا ( ،)E. pallidaایمریییا
مارسیکا ( ،)E. marsicaایمریا فورهای ( ،)E. faureiایمرییا
گرانولیییوزا ( ،)E. granulosaایمرییییا باکونسییییس ( E.
 ،)bakuensisایمریا گونزالزی ( ،)E. gonzaleziایمریا اوینا
( ،)E. hawkinsiایمریییا آهسییاتا ( ،)E. ahsataایمریییا
گیلروتی ( )E. gilruthiو ایمریا دالی ( )E. daliمیشود که
از میان آنها ایمریا اوینوئیدالیس ( ،)E. ovinoidalisایمریا
آهساتا ( )E. ahsataو ایمرییا باکونسییس ()E. bakuensis
گونییههییای بیمییاریزا در نظییر گرفتییه میییشییوند (.)22
شیزونتهای آیمریا آهسیاتا در سیلول هیای پوششیی روده
تشکیل می شوند و مراحل تکاملی انگل همراه با سلول های
التهابی و بقایای سلول های پوششی ،ندول های سفید رنگی
به قطر  1/1تا  2میلیمتر در مخا روده تشکیل میدهند.
عالئم بالینی شامل ،اسهال ،کاهش وزن بدن ،ضخیم شیدن
دیواره ایلئیوم بیهخصیو در قسیمت قیدامی آن و وجیود
التهاب در پالكهیای پییر اسیت ( 55و  .)28بیا توجیه بیه
شیوع نسبتاً باالی کوکسیدیوز در نوزادان نشیخوارکنندگان
کوچییک بیهویییژه در شهرسییتان شییهرکرد و خسییارتهییای
اقتصادی ناشی از این بیماری و معرفی آیمریا آهسیاتا بیه-
عنیوان شیایعتیرین عامییل کوکسییدیوز ،مطالعیه تغییییرات
هماتولوژی و بیوشییمیایی ناشیی از ایین انگیل در بیره هیا
ضروری تشخیص داده شید ،لیذا ایین پیژوهش بیهمنظیور
بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده در خالل آلیودگی
تجربی با آیمریا آهساتا از زمان آلوده سازی تا  02روز پیس
از آن انجام شد.
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مواد و روش کار
با توجیه بیه ایین کیه شیایعتیرین گونیه آیمرییا ،در
گوسفندان منطقه شهرکرد ،آیمریا آهساتاست و تیا کنیون
مطالعه ای در ایین خصیو انجیام نشیده اسیت ،لیذا ایین
پیییژوهش بیییهمنظیییور بررسیییی تغیییییرات همیییاتولوژی و
بیوشیمیایی ایجاد شده در خالل آلیودگی تجربیی از زمیان
آلودهسازی تا  02روز پس از آن انجام میشود؛ بنابراین به-
منظور جداسازی گونه شایع و بیماریزای تکیاخته آیمریا،
نمونههای مدفوع از گوسفندان زنده و تل شده بیا عالمیت
اسهال که برای دامدار برای تشخیص بیماری بیه کلینییک
دانشیکده دامپزشیکی دانشیگاه شیهرکرد آورده شیده بیود،
جمع آوری گردید .نمونه های میدفوع جمیعآوری شیده بیه
آزمایشگاه انگلشناسیی منتقیل و آزمیایش شیدند .مییزان
 OPGدر نمونههای مدفوع آلوده با روش مکماستر تعییین
شد ( .)51نمونههیای میدفوع بیا  OPGبیاالی  111عیدد
بییرای کشییت در محلییول دی کرومییات پتاسیییم انتخییاب
گردیدند .بدینمنظور ابتدا  3گرم مدفوع در  02میلیلیتیر
محلییول بییافر فسییفات مخلییو شییده ،پییس از تهیییه
سوسپانسیون ،از الک  511چشمه عبور داده شید تیا ذرات
درشت آن جیدا گردنید .سوسپانسییون صیافشیده در دور
 2111برای میدت  1دقیقیه سیانتریفیوژ شید .بیه رسیوب
حاصل ،حداقل  1برابیر حجیم اولییه ،محلیول دیکرومیات
پتاسیم  % 2/1اضافه شد و ظرف محتوی سوسپانسیون بیه
انکوباتور  27درجه سانتیگراد انتقال یافت ،پس از گذشیت
 51روز و حصول اطمینان از ها دار شیدن حیداقل % 11
اووسیست ها ،ظرف حاوی نمونه از انکوبیاتور خیار شید و
ظرف محتوی اووسیستها تا زمان اسیتفاده در یخچیال بیا
دمای  0درجه سانتیگراد نگهداری شد (.)20
برای شناسیایی ،جداسیازی و شیمارشگونیه آیمرییا
آهساتا در این مرحله صرفاً اووسیست هایی که بهطور کامل
اسییپوردار شییده و دارای ویژگیییهییای ظییاهری و طبیعییی
هستند ،با کلید های مورفولیوژی موجیود شناسیایی شیدند
(51و.)21برای جداسازی،محلول دیکرومات پتاسیم حاوی
اووسیسییت در دور  2111بییه مییدت  1دقیقییه سییانتریفیوژ
گردید و رسوب حاصل ،با محلول  PBSو عمل سانتریفیوژ،
 2بار شستوشو داده شد .در نهاییت بیا اضیافه کیردن آب
مقطر ،حجم محلول به  211میلیلیتر رسانده شد و تعیداد
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اووسیست در هر میلییلیتیر بیا الم میک ماسیتر محاسیبه
گردید (.)21
برای ایجاد آلیودگی تجربیی ،تعیداد  52رأس بیره 2
ماهیه از گلییههیای فاقیید آلییودگی و بیدون سییابقه بیمییاری
خریداری شد و به مرکیز تحقیقیات دانشیکده دامپزشیکی
دانشگاه شهرکرد منتقل شدند و پس از انجام آزمایشهیای
پاراکلینیکی و تأیید سالمتی و عیدم آلیودگی حیوانیات بیه
ایمریا ،برههیا بیه دو گیروه مسیاوی تقسییم شیدند .بیرای
جلوگیری از بروز آلودگی احتمالی ،قبالً کی و دیوارهیای
محل نگهداری بیا شیعلهدهیی ضید عفیونی شید .در دوران
مطالعه ،بره ها بهصورت جداگانه در اتاق ضد عفونی شده بیا
قفییسهییای مجییزا نگییهداری شییدند .قبییل از آلییودهسییازی
حیوانات ،بهمنظور ایجاد عالئم بالینی ،آلوده سازی بهصورت
خوراکی با تعداد معین  5× 511اووسیست در بره های گروه
اول انجام شد ( .)21بره های گروه دوم بیدون آلیودهسیازی
بهعنوان شاهد نگهداری شدند.
نمونههای مدفوع از روز هفیتم پیس از آلیودگی بیه-
صورت روزانه برای مشخص کردن شیروع دفیع اووسیسیت
آزمایش شدند .برای این منظور  3-1گرم مدفوع مسیتقیماً
از مقعیید برداشییت و بییا روش مییک ماسییتر میییزان OPG
محاسبه گردید ( .)30نهایتاً تعداد اووسیست های شمارش-
شده در ضری رقت ضرب شد و بهعنوان  OPGدر جیدول
مربو به هر گروه ،ثبت شد.
بییرای انییدازهگیییری شییاخصهییای همییاتولوژی و
بیوشیییمیایی ،در روزهییای  31 ،28 ،25 ،50 ،7و  02روز
پس از آلودهسازی از هر بره  2/1میلیلیتیر خیون بیهطیور
جداگانه در لولههای حاوی  EDTAو بدون  EDTAگرفتیه
شد .پس از لخته شدن خون در لولیههیای آزمیایش بیدون
 ،EDTAسرم با سانتریفوژ کردن لولهها در دور  3111بیه-
مدت  51دقیقه جدا شد (.)Hettich company-Germany
سرم بهدست آمده با سمپلر به لولههای دردار منتقیل و تیا
هنگام آزمیایش در فرییزر منهیای  71درجیه سیانتیگیراد
نگهداری شد .خون لولههای آزمایش ،حاوی  EDTAبرای

شمارش گلبولهای سفید و قرمز بیا روش هموسییتومتری
آزمایش شدند ،همچنین شمارش تقریبی گلبولهای سفید
شییامل لنفوسیییت ،نوتروفیییل ،مونوسیییت ،ائوزینوفیییل و
بازوفیل با گسترشهای رنگآمیزیشده با گیمسا نیز انجام
گرفت ( .)57برای اندازهگییری ،GGT ،ALP ،AST ،ALT
آلبومین و پروتئین تیام نمونیه هیای سیرمی بیا کییتهیای
شییرکت ( )Dialab, Austeriaو بییا دسییتگاه اتوانییاالیزر
( )Biothecnical 1500, Italyانجام گرفت.
نتایج همیاتولوژی و بیوشییمایی حاصیل از دو گیروه
تیمار و کنترل مورد آزمون آماری آنالیز واریانس دوطرفه با
به کارگیری تست توکی( )Tukeyبرای مقایسه میانگین هیا
قرار گرفتند .نتایج بیهصیورت حیداقل مربعیات مییانگین و
خطای معیار میانگین بیان شد .مقیادیر p≥1/11بیهعنیوان
معنیدار تلقی گردید .از نرمافیزار آمیاری SAS(Statistical
) Analysis systemبرای تخمین اطالعیات اسیتفاده شید،
همچنین برای ارزییابی  OPGاز آنیالیز آمیاری کورسیکال
والیس استفاده گردید.
نتایج
اووسیستهای گونه آیمریا آهساتا ،بیضیی ییا تخیم
مرغی شکل هستند و از مشخصیات بیارز ایینگونیه وجیود
میکروپیل و کالهک قطبی برجسیته اسیت کیه روی آن را
میپوشاند .اندازه اووسیست  21-33/1در  22-21میکرون
و بهطور متوسط  23/7-32/7میکرون گزارش شیده اسیت.
انییدازه اسپوروسیسییت  8-21در  7-51میکییرون و شییامل
جسم باقیمانده است .دوره پیش آشکاری اووسیست  58تا
 21روز است ( 51و .)31
آنییالیز  OPGنشییان داد کییه تغییییرات در روزهییای
مختل دارای اختالف معنیی دار بیود ( .)p<1/1115رونید
تغییرات تعداد اووسیست دفع شده در برههای آلودهسیازی
شده طی دوره مطالعه در شکل  5نشان داده شده است.
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شکل  -1تعداد اووسیستهای دفعشده در برههای آلودهسازی شده در طی روزهای مختلف.

روند تغییرات جمعیتی گلبولهای سفید و قرمز طی
مطالعه در دو گروه تیمار و شاهد ارزیابی شد .تجزیه و
تحلیل آماری نشان داد که تنها جمعیت لنفوسیتها و
نوتروفیلها از روز  28پس از آلودگی در گروه تیمار در
مقایسه با گروه کنترل بهصورت معنیداری بیشتر بود
( .)P>1/11الگوی تغییرات در جدول  5نشان داده شده

02

است.
در این مطالعه میزان شاخصهای
 ALT, GGT, ALPو پروتئین تام در دو گروه تیمار و
شاهد مقایسه شدند .تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که
الگوی تغییرات در دو گروه مشابه است ( .)P>1/11الگوی
تغییرات در جدول  2نشان داده شده است.
ALB, AST,
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جدول  -1میانگین ±انحراف معیار فاکتورهای هماتولوژی در گروه کنترل و مورد
DPI

Group

) RBC (×106

)WBC (×103

(Lymphocyt
)%

Eosinophil
)(%

Neutrophil
)(%

)Monocyt (%

Basophil
)(%

8

کنترل

81/1±57/51 a

55±2/71 a

03/11±1/35a

1/7±1/11 a

00±1/22 a

55/7±5/85 a

1±1/17 a

مورد

515/7±50/10 a

1/3±2/21 a

02/7±0/30 a

5/3±1/85 a

03/5±0/22 a

1±5/08 a

1±1/12 a

کنترل

552/1±57/51 a

55±2/71 a

08/7±1/35 a

1/7±1/11 a

31±1/22 a

55/1±5/85 a

1±1/17 a

مورد

521/1±50/10 a

8/1±2/21 a

12±0/30 a

5±1/85 a

31/5±0/22 a

52/8±5/08 a

1±1/12 a

کنترل

520/0±51/07 a

1/8±3/52 a

13/1±1/35 a

3±1/11 a

30±1/22 a

1±5/85 a

1±/17 b

مورد

515/8±51/37 a

53/8±2/02 a

12/5±0/30 a

2/2±1/85 a

31/5±0/22 a

0/8±5/08 a

1/3±/12 b

کنترل

525/3±57/51 a

7±2/71 a

01/7±1/35 a

3±1/11 a

01/21±1/22 a

7±5/85 a

1±1/17 a

مورد

515±57/51 a

1/2±2/71 a

25/1±0/30 a

1±1/85 a

35/1±0/22 a

0/1±5/08 a

1±1/12 a

کنترل

511/2±57/51 a

8/0±2/71 a

01/7±1/35 b

2/2±1/11 a

05/21±1/22 b

51/7±5/85 a

1±1/17 a

مورد

511/2±51/8 a

7/2±3/58 a

22/3±0/30 b

2/3±1/85 a

20/8±0/22 b

1±5/08 a

1±1/12 a

کنترل

81±57/51 a

51/1±2/71 a

07/7±1/35 a

3±1/11 a

01/21±1/22 a

1±5/85 a

1±1/17 a

مورد

11/0±20/31 a

2/2±3/11 a

31/8±0/30 a

2/5±1/85 a

01/1±0/22 a

2/1±5/08 a

1±1/12 a

کنترل

551/7±57/51 a

51/0±2/71 a

11/7±1/35 b

2±1/11 a

31/1±1/22 b

2/71±5/85 a

1±1/17 a

مورد

511/2±51/8 a

3/1±1/15 a

02/5±0/30 b

5/1±1/85 a

12±0/22 b

2/5±5/08 a

1±1/12 a

9
11
21
20
33
12

 :DPIروزهای پس از آلودهسازی /در هر ستون میانگینهای دارای حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنیدار هستند (.)P<1/11

جدول  -2میانگین ±انحراف معیار فاکتورهای بیوشیمیایی در گروه کنترل و مورد
DPI

Group

)ALT (U/L

)AST (U/L

ALBUMIN
)(g/L

)GGT (U/L

)ALP (U/L

)PRO (g/L

8

کنترل

521/7 ± 52/08 b

501 ± 50/72 b

2/0 ± 1/57 a

02/5 ± 8/22 a

321/2 ± 21/08 a

2/2 ± 1/11 a

مورد

512/1 ± 53/02 b

511/3 ± 52/11 b

2/1 ± 1/50 b

10 ± 2/75 a

281/3 ± 01/3 a

2/1 ± 1/01 a

کنترل

558/1 ± 52/08 a

518/1 ± 50/72 a

2/1 ± 1/57 a

17 ± 8/22 a

581/1 ± 21/08 a

7/2 ± 1/11 a

مورد

513/1 ± 53/02 a

515 ± 52/11 a

2/7 ± 1/50 a

25/8 ± 2/75 a

210/2 ± 01/38 a

7 ± 1/01 a

کنترل

553/7 ± 52/08 a

552/2 ± 50/72 a

3/3 ± 1/57 a

01/7 ± 8/22 a

502/2 ± 21/08 a

7/7 ± 1/11 a

مورد

558/0 ± 50/70 a

555/2 ± 53/21 a

2/8 ± 1/51 a

05/8 ± 7/31 a

511/0 ± 10/11 a

2/2 ± 1/00 a

کنترل

552/2 ± 51/10 a

513/3 ± 57/11 a

2/2 ± 1/21 a

32/7 ± 1/01 a

522/2 ± 21/83 a

1/3 ± 1/17 a

مورد

11 ± 52/08 a

11/7 ± 50/72 a

2/1 ± 1/57 a

10/1 ± 8/22 a

210/1 ± 21/08 a

2/7 ± 1/11 a

کنترل

511/2 ± 52/08 a

513 ± 50/72 a

2/2 ± 1/57 a

17/2 ± 8/22 a

321 ± 21/08 a

7/2 ± 1/11 a

مورد

522/2 ± 51/10 a

552/2 ± 57/11 a

2/2 ± 1/21 a

01 ± 1/01 a

231/2 ± 21/8 a

7 ± 1/17 a

کنترل

510/2 ± 52/08 a

18/1 ± 50/72 a

2/2 ± 1/57 a

15/7 ± 8/22 a

317/1 ± 21/08 a

2/1 ± 1/11 a

مورد

551/1 ± 23/31 a

517 ± 21/88 a

2/2 ± 1/20 a

13/1 ± 55/22 a

320 ± 81/13 a

7/2 ± 1/75 a

کنترل

511/1 ± 52/08 a

501 ± 50/72 a

2/1 ± 1/57 a

15/1 ± 8/22 a

302/2 ± 21/08 a

2/7 ± 1/11 a

مورد

531 ± 32/17 a

522 ± 21/13 a

2/2 ± 1/31 a

11 ± 52/00 a

280 ± 21/12 a

7 ± 1/01 a

9
11
21
20
33
12

 :DPIروزهای پس از آلودهسازی /در هر ستون میانگینهای دارای حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنیدار است (.)P<1/11
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بحث
در مطالعات غیر تجربی الگوی دفع اووسیستها در
کوکسیدیوز بهصورت دقیق قابل بررسی نیستند؛ زیرا دامها
در طبیعت بهطور مستمر اووسیست را دریافت میکنند؛
بنابراین بررسی الگوی دقیق دفع اووسیست در کوکسیدیوز
باید بر اساس مطالعات تجربی انجام شود .در پژوهش
حاضر شروع دفع اووسیست در مدفوع دامهای آلوده در دو
بره از روز  52و در  0بره از روز  57مشاهده شد .حداکثر
میزان دفع اووسیست ( )OPGدر روزهای  32-33پس از
آلودهسازی مشاهده شد و سپس روند کاهشی را نشان داد
و میزان  OPGبهحدود  211رسید Coleman .و همکاران
در سال  5121دوره پیش آشکاری آیمریا آهساتا را -21
 58روز گزارش کردند ،که با مطالعه حاضر تقریباً مطابقت
دارد ( Amarante .)1و  Barbosaدر مطالعهای در سال
 5112بیشترین میزان  OPGرا در برههای  0-8هفته
اعالم کردند ( .)2نتایج این مطالعه کمی با نتایج بهدست
آمدهی مطالعه حاضر متفاوت است .شاید یکی از دالیل
این اختالف ،تعیین  OPGبر اساس شمارش انواع گونههای
آیمریا گوسفند در مدفوع بوده باشد ،در حالیکه در مطالعه
حاضر این میزان فقط براساس شمارش گونه اهساتا تعیین
گردیده است .در مطالعات دیگر  Gregoryو همکاران در
سال  5181بیشترین میزان دفع اووسیست ( )OPGرا در
برههای  0-7هفته گزارش کردند ( ،)53همچنین Mason
در مطالعهای در سال  5177نشان داد که بیشترین میزان
دفع اووسیست در برههای 01-11روزه است (Taylor .)23
و همکاران در مطالعهای در سال  5111بیشترین میزان
دفع اووسیست ( )OPGرا در برههای  0-1هفته اعالم
کردند ( ،)33در این مطالعه ،تعداد گلبولهای سفید شامل
لنفوسیتها ،مونوسیتها ،نوتروفیلها و بازوفیلها تا روز 50
افزایش یافت و سپس روند کاهشی آن تا روز  02مشاهده
گردید .افزایش در تعداد گلبولهای سفید بهدلیل افزایش
روند لنفوپویز در پی پاسخ سیستم ایمنی بدن میزبان به
عوامل التهابی است .افزایش گلبولهای سفید به نظر
میرسد که با دوز اووسیست تلقیحشده رابطه مستقیم
دارد .در پژوهشی  Ghanemو  Abd El-Raofدر سال
 2111با نمونهگیری از برههایی که دارای کوکسیدیوز
طبیعی بودند ،لوکوسیتوزیس همراه با ائوزینوفیلی و
01

لنفوسیتوپنی را گزارش کردند ،که کاهش لنفوسیتها را
میتوان به آتروفی فولیکولهای پالكهای پیر نسبت داد
( Al-dujaily .)52و همکاران در مطالعهای در سال 2157
در عربستان در برههای مبتال به کوکسیدیوز ،لکوسیتوز با
افزایش معنیداری در نوتروفیلها و ائوزینوفیلها را گزارش
کردند ( .)5در مطالعهای دیگر  Shommeinو  Osmanدر
سال 5181در سودان افزایش گلبولهای سفید مانند
لنفوسیت ،مونوسیت و ائوزینوفیلها و سطح نرمال
نوتروفیلها و بازوفیلها را در آلودگی تجربی بزها با آیمریا
آرلوینگی گزارش کردند ( Ghanem .)27و Abd El-Raof
در مطالعهای در سال  2111و  Al-dujailyو همکاران در
مطالعهای در سال  2157افزایش لکوسیتها را در برههای
مبتال به کوکسیدیوز گزارش کردند ،که تقریباً با پژوهش
حاضر مطابقت دارد ( 52و  Kockaya .)5و  Ozsensoyدر
مطالعهای در ترکیه در سال  2152نشان دادند که اختالف
معنیداری در تعداد گلبولهای سفید برههای  3-8هفته
مبتال به کوکسیدیوز وجود ندارد ( .)25در بررسی حاضر،
در میانگین تعداد گلبولهای قرمز از روز  28تا  31پس از
آلودگی روند کاهشی مشاهده گردید .هاشمنیا و همکاران
در مطالعهای در سال  2150در بزغالههای آلودهسازی
شده با آیمریا آرلوینگی در ارزیابی گلبولهای قرمز ،تفاوت
قابل مالحظهای در طول مدت آزمایش مشاهده نکردند
( Ghanem .)50و  Abd El-Raofدر مطالعهای در سال
 2111در مصر کاهش قابل توجه گلبولهای قرمز در
برههای مبتال به کوکسیدیوز را گزارش کردند (،)52
همچنین  Kockayaو  Ozsensoyدر سال  2152در
بررسی شاخصهای خونی برههای مبتال به کوکسیدیوز در
ترکیه ،کاهش گلبولهای قرمز را گزارش کردند ( )25که
با مطالعه حاضر مطابقت دارد .در مطالعهای علت کاهش
گلبولهای قرمز خون را آماس روده به همراه اسهال خونی
در برههای مبتال به کوکسیدیوز دانستند (.)1
در مطالعه حاضر ،میزان پروتئین تام سرم در برههای
گروه مورد ،اختالف معنیداری گزارش نگردید .در بررسی
 Daiو همکاران در سال  2112در چین در بررسی تجربی
پروتئین تام سرم در بزهای آلوده با آیمریا نیناکولی
کیموی تفاوت معنیداری گزارش نگردیده است ( .)7در
مطالعهای که از سوی  Tadayonو همکاران در سال 5311
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در شیراز انجام شد ،نشان دادند که در کوکسیدیوز تجربی
بز با آیمریا آرلوینگی ،میزان پروتئین تام سرم و
هند افزایش میزان پروتئین تام سرم در بزهای آلوده
به کوکسیدیوز طبیعی را گزارش کردند ( )3که ممکن
است در اثر افزایش سطح گلبولینها در خون رخ داده
باشد .در مطالعهای دیگر  Ghanemو  Abd El-Raofدر
سال  2111میزان پروتئینهای تام سرم در برههای آلوده
به کوکسیدیوز طبیعی را پایینتر از گروه کنترل گزارش
کردند ( .)52هاشمنیا و همکاران در سال  2155در شیراز
در بررسی تجربی بزغالهها با آیمریا آرلوینگی کاهش
غلظت پروتئینهای تام سرم در روزهای  7تا  25پس از
آلودهسازی گزارش کردند ( .)51کاهش قابل توجه
پروتئین تام سرم ممکن است بهعلت کاهش جذب مواد
غذایی بهدلیل آسی دیدگی سلولی مخا روده توسط
آیمریا باشد (.)0
یکی از پروتئینهای فاز حاد عفونت آلبومین است (2
و  .)32الگوی تغییرات آلبومین در گروه درمان نسبت به
گروه کنترل روند کاهشی داشته ولی از لحاظ آماری در
مدل مورد مطالعه تغییرات بهدست امده معنیدار نبودند.
میزان آلبومین بهویژه در عفونتهای مزمن تمایل به روند
کاهشی دارد .بهطور کلی ،اسهال موج از دست رفتن
پروتئین و متعاق آن کاهش غلظت پروتئین تام سرم
میشود (22و  Anumol .)31و همکاران در سال 2152
در برزیل ،گزارش کردند که میانگین آلبومین سرم در
بزهای آلوده به آیمریا کمتر از گروه کنترل بوده است (.)3
در بررسی تجربی هاشمنیا و همکاران در سال  2155در
شیراز ،گزارش کردند که غلظت آلبومین در روز  7پس از
آلودهسازی به آیمریا آرلوینگی در بزغالهها روند کاهشی
داشته است ( ،)51همچنین در مطالعهای دیگر Chapman
در سال  5171در شمال انگلستان در کوکسیدیوز تجربی و
طبیعی برهها ،افزایش معنیداری در پروتئین تام سرم
مشاهده نکرد ،ولی در آلبومین سرم کاهش معنیداری را
گزارش کرد ( .)3کاهش آلبومین سرم بهدلیل آسی
اپیتلیوم روده در اثر کوکسیدیوز و در نتیجه کاهش جذب
در محل آسی دیده است (.)27
در بررسی حاضر میزان آنزیمهای کبدی GGT,ALT,

گلوبولینها در بزغالههای بیمار ،تغییر معنیداری مشاهده
نمیشود ( Anumol .)32و همکاران در سال  2152در
 ALPو  ASTدر سرم برههای مطالعهشده اندازهگیری شد.
بررسی حاضر نیز نشان داد که میزان  ALTو  ALPابتدا
روند کاهشی سپس روند افزایشی داشتهاند ،ولی در میزان
 GGTو  ASTاختالف معنیداری مشاهده نگردید.
تغییرات آنزیمهای کبدی ALP ،ALT ،و پروتئین کل
نشان میدهد که کبد ممکن است تحت تأثیر کوکسیدیوز
قرار گیرد .درجات مختلفی از ضایعات پاتولوژیک در کبد
بزغالههای آلوده به آیمریا نیناکل یاکیموی بهصورت
طبیعی یا تجربی همراه با تعداد زیادی اووسیست در
مجاری صفراوی و تعداد کمی مراحل تکاملی انگل در
پارانشیم کبد گزارش شده است ( Ghanem .)7و Abd
 El-Raofدر مطالعهای در سال  2111روی برههای دارای
کوکسیدیوز طبیعی و برههای سالم ،افزایش معنیدار
سرمی  ALT, AST, ALPو  GGTرا در مقایسه با برههای
سالم گزارش کردند (.)52
در مطالعه هاشمنیا و همکاران در سال  2150در
شیراز به انجام رسید ،در بررسی تجربی آلودگی بزغالهها
با آیمریا آرلوینگی ابتدا کاهش آنزیمهای  ALTو  GGTو
سپس افزایش در روز  25پس از آلودهسازی را گزارش
کردند ،همچنین فعالیت آنزیم  ASTاز روز  7پس از
آلودهسازی کاهش داشته است ،اما اختالف معنیداری
مشاهده نگردید .در آنزیم  ALPولی کاهش قابل توجهی
مشاهده گردید ( .)50در بررسیهای آلودگی تجربی و
طبیعی آیمریا آالبامنیس در گوسالهها ()E. alabamenis
در سوئد نیز کاهش فعالیت آنزیم  ALPگزارش گردید و
در میزان پروتئین تام سرم اختالف معنیداری مشاهده
نگردیده است ( .)52در یک بررسی دیگر  Dashو همکاران
در سال  5115در بررسی تجربی کوکسیدیوز بزها در هند
کاهش میزان فعالیت آنزیم  ALPدر بزهای دارای آلودگی
همزمان با آیمریا آرلوینگی ،آیمریا نیناکل یاکیموی و
آیمریا آهساتا در مقایسه با بزهای غیر آلوده را گزارش
کردند ،اما این گونهها بر میزان فعالیت آنزیم  ASTمیزبان
تأثیری نداشتند و میزان این آنزیم درمحدوده نرمالگزارش
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Summar
y
This study was conducted to investigate the hematological and biochemical changes that caused
by Eimeria ahsata infection during a 42-days post-infection period in lambs. Twelve 2-months-old
Lori-Bakhtiari lambs were provided and randomly allocated into two groups (control and treatment)
after confirmation of their healthiness. The animals in the treatment group were orally infected with
1×105 sporulated oocysts of Eimeria ahsata. From day 7 post-infection, daily fecal sampling was
performed separately for each lamb and the number of oocysts per gram of feces (OPG) were counted
by using McMaster method. Blood sampling was done on days 7, 14, 21, 28, 35 and 42 post-infection.
Hematological parameters were measured in EDTA-containing samples. Biochemical parameters
including ALB (Albumin), ALP (alkaline phosphatase), ALT (alanine aminotransferase), AST
(aspartate aminotransferase), GGT (gamma glutamyltransferase), PRO (total protein) were measured
in the serum that were separated from EDTA-free blood samples. The highest rate of oocyst excretion
was observed in 32-33 days post-infection. The CBC findings indicated that the mean number of
lymphocytes and neutrophils were increased in the infected group compared to the control group on
day 28 post-infection. The levels of ALB, ALP, ALT, AST, GGT, and PRO showed no significant
different between two groups.
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