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Evaluation of Lethal Effect of Aqueous and Alcoholic Extracts 
of Glycyrrhiza glabra on the Emeria tenella Oocysts In Vitro

[1] Poultry coccidiosis: Recent ... [2] Anticoccidial drug resistance in ... [3] Coccidiostat
residues in poultry … [4] Phytogenics as new class of feed ... [5] Anticoccidial activity of
Curcuma ... [6] Efficacy of a herbal complex against caecal coccidiosis ... [7] Comparative
efficacy of herbal and allopathy drugs ... [8] Effect of dietary Curcuma, Capsicum, and
Lentinus … [9] Screening of the anticoccidial effects of herb extracts ... [10] Medicinal plants
in the prevention and treatment of ... [11] Flavonoid constituents from Glycyrrhiza glabra 
hairy root … [12] Effects of glycyrrhizin (SNMC: Stronger Neo-Minophagen C®) in ... [13]
Glycyrrhizin attenuates … [14] Effect of quercetin on colon contractility and ... [15] 
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[18] Antimicrobial potential of Glycyrrhiza ... [19] In vitro anti-Helicobacter pylori activity 
of Extractum … [20] Glycyrrhiza glabra: Medicine over the ... [21] In vitro antiviral activity
of indigenous glycyrrhizin, licorice and glycyrrhizic acid ... [22] Antiviral Activity of
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effect of aqueous and hydroalcoholic extracts ... [33] Effect of essential oils from some
medicinal plants … [34] Licochalcone A, a novel antiparasitic agent with potent activity
against ... [35] Evaluation of anticoccidial and immunomodulatory ... [36] Antimalarial
activity of plant … [37] Antimicrobial mechanism of β-glycyrrhetinic acid ... [38] Antiviral
effects of Glycyrrhiza ... [39] Anti-Helicobacter pylori flavonoids from ... [40] Dietary oregano 
essential oil supplementation on … [41] Dietary supplementation with Echinacea and
development of immunity to challenge infection ... [42] Dietary modulation of avian ... 

Aims Coccidiosis is one of the most common infectious diseases in poultry that causes huge 
economic losses. Glycyrrhiza glabra is a medicinal plant that used traditionally. The aim of the 
present study was to evaluate the effect of aqueous and alcoholic extracts of this plant on the 
Emeria tenella oocysts in vitro.
Materials & Methods The unsporulated oocysts were obtained by inoculation of 14th day-
old broiler chicks with 75,000 oocysts. To obtain sporulated oocysts, 9g of feces samples was 
soaked in 2% potassium bichromate and incubated at 27°C for 72h. Aqueous and alcoholic 
extracts of Glycyrrhiza glabra in concentrations of 1, 2, and 5% were prepared and oocysts were 
exposed to these extracts for 48 hours. Thereafter, the number of sporulated and unsporulated 
oocysts were counted at 1, 12, 24, and 48 hours. In order to prevent any error, the experiments 
were repeated three times.
Findings Both extracts of Glycyrrhiza glabra in all tested concentrations cause a significant 
reduction in the number of sporulated and unsporulated Eimeria tenella oocysts compared 
with control (p<0.05). The rate of inhibitory effect of extracts had a direct relationship with 
exposure time, and inhibition was continuously increased over time.
Conclusion Alcoholic extracts of Glycyrrhiza glabra had a better effect than aqueous extracts. 
5% alcoholic extract had the best effect. However, further studies are needed to find the best 
dose for the most anticoccidial effects and also to show its effects on other species of Eimeria 
and in animal models.
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  چکيده
که هر  است طیور در عفونی هایبیماریترین شایع از زیزکوکسیدیو :اهداف

بیان در طب سنتی برای موارد شیرین گیاه .کندوارد میساله خسارت زیادی 
 آبی هایعصاره ارزیابیحاضر،  مطالعه انجام از هدف. ودشاستفاده می یمتعدد

	.ودب آزمایشگاهی شرایط درتنال  آیمریا یهااووسیست بر این گیاه الکلی و
 ۱۴ یهااووسیست به جوجه ۷۵۰۰۰تعداد از خوراندن  پسابتدا  ها:روشمواد و 

 اووسیست آوردندستبه برای .به دست آمدله وغیر اسپور هایاووسیستروزه 
خیسانده و به  %۲پتاسیم کروماتها در بیگرم از مدفوع جوجه۹مقدار  اسپوروله

های عصاره %۵و  ۲، ۱های غلظت. شدانکوبه  C۲۷°ساعت در دمای  ۷۲مدت 
در تماس با ساعت  ۴۸به مدت ها و اووسیست تهیه بیانشیرینآبی و الکلی 
 در اسپوروله غیر و اسپوروله هایاووسیست تعداد و قرار گرفتند هااین عصاره
 خطا، هر از جلوگیریمنظور به .شدند شمارش ۴۸ و ۲۴ ،۱۲ ،۱ هایساعت

  .ندشد تکرار بار سهآزمایشات 
 هایغلظت مقایسه با گروه کنترل در همه در بیانشیرین هایعصاره ها:افتهی

 غیر و اسپوروله هایتعداد اووسیست اثر بهتری در کاهش استفاده مورد
 ارتباط زمان بامهارکنندگی  این اثر .)>۰۵/۰p( داشتند تنال آیمریا اسپوروله
  .یافتمی افزایش با گذشت زمان مداوم طورو به داشت مستقیم
، داشتبهتری  اثربیان در مقایسه با عصاره آبی عصاره الکلی شیرین :گیرینتیجه
الکلی بود. با این حال شناخت  %۵بهترین تاثیر مربوط به عصاره  طوری کهبه
بیان همچنین هترین دوز برای بیشترین اثرات ضدکوکسیدیایی عصاره شیرینب

نی نیاز به تحقیقات بیشتری های حیواهای آیمریا و مدلاثرات آن بر سایر گونه
  دارد.
 ،تنال آیمریا اسپوروله، غیر و اسپوروله هایاووسیست ،glabra	Glycyrrhiza :هاواژهلیدک

  آزمایشگاهی شرایط
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  مقدمه
 توسط که است طیور در شایع انگلی بیماری یک کوکسیدیوز

 آلودگی .شودمی ایجاد (Eimeria) آیمریا جنس از اییاختهتک
 این آید.می وجود هب اسپوروله اووسیت بلع راه از انگل این به

 در طیور صنعت به دالر میلیارد ۳ از بیش خسارتی سالیانه بیماری

 کنترل پیشرفته و مدرن هایمرغداری در .[1]کندمی وارد دنیا
 داروهای از که است پیشگیری اساسبر  عمدتاً  کوکسیدیوز

 وجود این با شود.می استفاده غذا با همراه کوکسیدیواستات
 ارویید مقاومت ایجاد سبب هاکوکسیدیواستات از رویهبی استفاده

 وجود متعددی شواهد همچنین .[2]شودمی آیمریا هایگونه در
 باعث هاکوکسیدیواستات از استفاده دهدمی نشان که رددا
 سالمت و شودمی طیور گوشت در دارویی ماندهباقی وجودآمدنهب

 به زیادی تمایل نتیجهدر  .[3]اندازدمی خطر به را کنندهرفمص
 در دارد. وجود کوکسیدیوز از پیشگیری برای جایگزین روش یافتن
 وجود هاکوکسیدیواستات برای مناسبی جایگزین هیچ حاضر حال
 موضوع طبیعی جایگزین یک یافتن برای جووجست و ندارد

 جایگزینی برای انتخابی روش کی ست.ا هاتحقیق از بسیاری
 فعالیت که است گیاهانی از استفاده ها،کوکسیدیواستات
 این به .[4]دباشن ایمنی سیستم محرک و داشته ضدکوکسیدیوزی

 از تعدادی یضدکوکسیدیوز  الیتفع قبلی مطالعات در منظور
 خوشبختانه .5]‐[9است شده آزمایش گیاهی محصوالت و گیاهان

 بیشتر در زیادی و متنوع گیاهان مناسب، اقلیمی شرایط علتبه
 را زیادی دارویی راتتاثی آنها بیشتر که رویندمی ایران مناطق
 در متمادی هایسال طی که است یاهانیگ از بیانشیرین .دارند
  .است بوده استفاده مورد ایران در ژهیوبه یسنت یکزشپ

	Glycyrrhiza علمی اسم با بیانشیرین glabra از گیاهی 
 برای انیبنیریش ریشه گذشته در .است Leguminosae خانواده
 مورد دهمع ابالته رفع و درد کاهش سرفه، نیکتس زخم، بهبود

 گیاه این در وجودم مواد ترینمهم از است. گرفتهیم قرار استفاده
 تا ٦ میزان به که است نیزیریسیگل نام هب گلیکوزیدی ترکیب یک
 شهیر %۵/۱ تا ۱ دودح عالوه به .شودمی یافت گیاه ریشه در %١٢
 را دهایفالونوئ این که شوندمی شامل دهایفالنوئ را انیبنیریش
 ریشه .[10]ددهنمی لیکتش یونفالوان و یونکالش یایزومرها تجف
 -گلوکورونوزیل - بتا -۲اسید حاوی فوق ترکیبات بر عالوه گیاه این

 تانیک،اسید ،)انوکسولون( گلیسیرهیتینیکاسید گلوکورونیک،
 کومارینی ترکیبات همچنین و فرار یهاروغن ها،رزین آسپاراژین،

 اهانیگ از انیبنیریش .,11]	[12است فرناومبلی و هرنیارین مانند
 انجام آن روی زیادی مطالعات که ستا ایران شدهشناخته ینتس

 ،[13]یضدالتهاب راتاث مثل یمتعدد اثرات نونکتا و است شده
 آن برای [16]معده زخم از نندهکحفاظت و ,14]	[15یضداسپاسم
 درمان در بیانشیرین درمانی خواص هامروز  .است شده گزارش
 دارای گیاه این عالوه به .[17]است شده مشخص نیز هاسرطان
 گرم و منفی گرم هاییباکتر  مقابل در ضدباکتری یهالیتفعا

 معده هایزخم درمان در پیلوری هلیکوباکتر علیه و بوده مثبت
 سرفه شربت در امروزه بیانشیرین عصاره .,16]	,18	[19است موثر

 خواص دارای بیانشیرین گیاه همچنین .شودمی استفاده
  .20]‐2[3است ویروسیضد و ضدالتهابی دآلرژی،ض
شامل  آن در موجود ترکیبات دسته دو به را انیبنیریش دارویی آثار

 هک نیزیریسیگل وهستند  ضداسپاسم اثر دارای که دهاییفالونو
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 از هدف .[24]دهندمی نسبت، دهدمی نشان یضدالتهاب خواص
 یلکدروالیه و یلکال یهاعصاره یشندگک اثر یابیارزحاضر  مطالعه
 یشگاهیآزما طیشرا در تنال ایمریآ یهاتسیاووس یرو بیانشیرین
  است.

  

	هاروش و مواد
  گیریآوری گیاه و انجام عصارهجمع
 و آوریعجم شهرکرد اطراف هایکوه از بیانشیرین گیاه ریشه ابتدا
 توسط تشخیص تایید و دانشگاه هرباریوم به انتقال از بعد

 و کشخ آفتاب مستقیم حرارت و نور از دور شناس،گیاه متخصص
 حالل طریق از بیانشیرین گیاه ریشه در موجود باتیکتر  .شد خرد

 ریشه پودر گرم١٠٠( ١:١٠ حجمی -وزنی نسبت به )آب و %٨٠متانول(
 صورت این به .شدند استخراج )حالل تریلیلیم١٠٠٠ در بیانشیرین
 داده قرار وات)٢٠٠( خانگی مایکروفر درون دقیقه ١٥ مدت به که

 واتمن یصاف اغذک با حاصل عصاره بالن، دشدنسر  از پس و شدند
 در ریتبخ دوار دستگاه حالل، خروج منظوربه .شد صاف ١ شماره
 نهایت در .قرار گرفت استفادهمورد  C٥٦° و ٤٠ یدما با خأل
 ،استفاده زمان تاو  کخش یانجماد نککخش دستگاه با هانمونه
	.[25]شدند ینگهدار  - C٢٠° زریفر در
  ردنکاسپروله و تنال ایمریآ ستیاووس هیته

 با ۳۰۸ راس نژاد از روزه دوازده گوشتی جوجه قطعه ۱۰ تعداد
 واقع ینگهدار  محل به و خریداری گرم۳۲۰±۶۰/۳ وزنی میانگین

 دانشگاه یدامپزشک دانشکده به متعلق دامپزشکی کلینیک در
 شرایط تحت هاجوجه پرورشی شرایط شدند. منتقل شهرکرد
 آزاد طوربه دان و آب پرورش دوره کل در بود. بستر روی استاندارد

شد  فرموله سویا -ذرت براساس پایه جیره .گرفت قرار آنها اختیار در
 درجه قبیل از پرورش شرایط .بود یکسان هاگروه همه مورد در که

 در یکسان هاگروه همه برای نوری برنامه و تهویه رطوبت، حرارت،
 یسالمت از اطمینان و بالینی یبایارز از پس .شد گرفته نظر

 اووسیست ۷۵۰۰۰ تعداد آنها همه به چهاردهم روز در ها،جوجه
 اووسیست میزان تعیینبرای  سپس .[26]شد خورانده تنال آیمریا
 روزانه عمدفو تمام تلقیح از پس دوازدهم روز در ،شدهدفع
 به هااووسیست شمارشبرای  توزین، از پس و آوریجمع

 گرم یک در هااووسیست تعداد .شد منتقل شناسیانگل آزمایشگاه

 یگیر اندازه مسترمک شناورسازی روش از استفاده با مدفوع،
 مدفوع نمونه گرم٩ مقدار ها،اووسیست کردنلهاسپرو برای .[27]شد
 و C۲۷° یدما در سپس د.ش ساندهیخ %۲ میپتاسروماتکیب در
 اسپروله اهستیاووس تا شد ینگهدار  ساعت ۷۲ مدت به
  .[28]نددش
 ستیاووس با رقت هر کردنمجاور  و بیانشیرین عصاره از رقت هیته
  ایمریآ اسپروله و راسپرولهیغ
 در تنال آیمریا هایاووسیت بر بیانشیرین گیاه اثر یبررس یبرا
 و ٢ ،١ یهارقت ،اهیگ شدهک خش عصاره از آزمایشگاهی، طیمح
 عدد ٢٥٠٠ محتوی هایلهلو به هارقت این سپس .شد هیته %٥

 افزوده جداگانه صورتبه هلواسپور غیر و لهواسپور اووسیست
 در و شمارش  ،آوریجمع لوپ کمک به هااووسیت .شدند
 مقطر آب یحاو نترلک لوله کی شدند. داده قرار آزمایش هایلوله
 گروه عنوانبه زین بود نشده اضافه آن به ایعصاره چیه هک انگل و

 در هالوله تمامی .شد گرفته نظر در شیآزما یسر  ره در شاهد
برای  .[29]شدند انکوبه ساعت ٤٨ مدت به ٥٢-C٨٢° باتوروانک

 یبرا شد. تکرار بار سه آزمایش نتایج، در خطا بروز از جلوگیری
 اسپروله ریغ یهاستیاووس بر بیانشیرین عصاره اثر نحوه یبررس
 ۴۸ و ۲۴ ،۱۲ ،۱ هایزمان در آزمایش هایلوله ا،یمریآ اسپروله و

 اسپوروله غیر و اسپوروله یهاستیاووس وشدند  بررسی ساعت
  .[29]گرفتند قرار شمارش مورد
  هاداده آماری تحلیل و تجزیه
 شیرایو سلکا افزارنرم از استفاده با و یآور جمع آزمایش یهاداده

	SigmaPlot افزارنرماز  یآمار  لیتحل و هیتجزمنظور به شدند.

 طرفه سه انسیوار زیآنال آماریروش باها داده واستفاده شد  12.3
 قرار لیتحل و هیتجز مورد >۰۵/۰p سطح در توکی تعقیبی آزمون و

  گرفتند.
  

  هایافته
 یا (آبی بیانشیرین عصاره نوع فاکتور سه تاثیر حاضر مطالعه در

 عصاره با مواجهه زمان مدت و )%۵ و ۲ ،۱( عصاره غلظت الکلی)،
 و رولهاسپ هایاووسیست تعداد روی بر ساعت) ۴۸ و ۲۴ ،۱۲ ،۱(

 ۲ و ۱ هایجدول در حاصل نتایج و بررسی تنال آیمریا اسپروله غیر
  است. شده داده نشان

  
	تنال ایمریآ اسپروله یهاستیاووس بر بیانشیرینمختلف عصاره آبی و الکلی  یهارقت اثر مطالعه جینتا) ۱ جدول

  غلظت
  (ساعت)زمان 

۱  ۱۲  ۲۴  ۴۸  
  aA۱۰۷/۵۶±۲۴۵۴  aA۵۲/۱۵۴±۲۳۴۷  aA۶۶/۱۲۳±۲۲۵۸	۶۲/۸Aa±۲۴۷۲  کنترل

	Db۷۴/۱۱۵±۳/۹۳۳	bC۷۳/۵۷±۳/۱۵۳۳	bB۲۸/۱۳۲±۱۷۵۰	Ab۴۷/۱۱۵±۶/۱۸۶۶  %۱عصاره آبی 
	Cc۷۳/۵۷±۶/۱۴۶۶	Cbc۴۷/۱۱۵±۶/۱۴۶۶	bB۴۷/۱۱۵±۶/۱۶۶۶	cAb۷۳/۵۷±۳/۱۸۳۳  %۱عصاره الکلی 

	Dbd۷۳/۵۷±۶۷/۹۶۶	Cc۴۷/۱۱۵±۳۳/۱۴۳۳	bB۷۳/۵۷±۴/۱۶۳۳	Ab۴۷/۱۱۵±۱۷۳۳  %۲عصار آبی 
	Dd۰۰/۱۰۰±۰۰/۱۰۰۰	Cd۱۶۷/۲۰۸±۶۷/۹۶۶	bB۴۷/۱۱۵±۶۷/۱۲۶۶	dA۰۰/۱۰۰±۰۰/۱۳۰۰  %۲عصاره الکلی 

	De۰۰/۵±۰۰/۸۵۰	Ce۷۵/۱۵۲±۶۷/۱۲۶۶	bB۷۳/۵۷±۳/۱۳۳۳	eA۷۵/۱۵۲±۶۷/۱۴۶۶  %۵ه آبی عصار 
	Df۴۷/۱۱۵±۶/۶۶۶	Cf۷۳/۵۷±۳/۷۳۳	Bd۷۵/۱۵۲±۶۷/۸۶۶	fA۹۴/۲۳۰±۶۷/۱۲۶۶  %۵عصاره الکلی 

  ).>۰۵/۰p( هستنددار نشانگر اختالف معنیو حروف غیرمشابه انگلیسی کوچک در هر ستون شابه انگلیسی بزرگ در هر ردیف غیرمروف ح



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو  یرجائ نینازن ۱۴
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  تنال ایمریآ اسپروله ریغ یهاستیاووس بر بیانشیرین الکلی و آبی مختلف عصاره یهارقت اثر مطالعه جینتا )۲ جدول

  غلظت
  (ساعت)زمان 

۱  ۱۲  ۲۴  ۴۸  
	aA۶۶/۱۲۳±۲۲۵۸	aA۵۲/۱۵۴±۲۳۴۷	aA۱۰۷/۵۶±۲۴۵۴	aA۸۶/۶۲±۲۴۷۲  کنترل

  Ab۰۶/۵۱±۲۱۵۶  Ab۹۲/۵۸±۲۰۳۲  Bbc۴۷/۵۰±۱۲۵۴  bB۹۴/۱۱۶±۱۴۶۵  %۱عصاره آبی 
  cA۲۸/۸۱±۱۸۱۳  Bc۴۶/۶۸±۱۴۷۷  bC۹۳/۸۴±۶۷/۱۴۸۹  bC۴۷/۵۰±۱۳۴۶  %۱عصاره الکلی 

  Ab۱۳/۱۰۰±۲۰۹۷  Bcd۱۰۰±۱۴۰۰  bC۸۲/۳۴±۱۳۸۹  bC۸۵/۵۹±۱۲۶۹  %۲عصار آبی 
  cA۷۸/۱۲۶±۱۷۴۵  Bd۱۴/۵۴±۱۲۳۸  Bbc۷۳/۵۷±۳/۱۲۳۳  bB۱/۳۸±۱۲۷۸  %۲عصاره الکلی 
  cA۳۲/۱۷±۱۶۱۰  Bc۴۶/۶۸±۱۵۲۳  bB۰۲/۷۲±۱۴۱۴  Cc۱۳/۱۰۲±۱۰۱۲  %۵ عصاره آبی

  dA۷۳/۵۷±۶/۱۴۶۶  Bd۷۸/۲۰±۱۲۸۸  Bc۹۵/۱۰۰±۱۱۹۲  Cc۹۴/۴۸±۹۷۲  %۵عصاره الکلی 
  .)>۰۵/۰p(دار است نشانگر اختالف معنیو حروف غیرمشابه انگلیسی کوچک در هر ستون شابه انگلیسی بزرگ در هر ردیف غیرمحروف 

  
 تعداد در داریمعنی تفاوت هیچ کنترل گروه در، ۱ جدول طبق

 یهازمان از یک هیچ بین در تنال آیمریا اسپروله یهااووسیست
 در که بود حالی در این ).<۰۵/۰p( نشد مشاهده زمایشآ مورد
 کنندهدریافت هایگروه تمامی در شده،بررسی مختلف هایزمان
 تعداد مختلف، درصدهای با بیانشیرین الکلی و آبی یهاعصاره

 کنترل گروه به نسبت داریمعنی کاهش اسپروله هایاووسیست
 اختالف انزم افزایش با همچنین ).>۰۵/۰p( است داشته
 یهاگروه از یک هر در ،هااووسیست تعداد در داریمعنی
 شد مشاهده بیانشیرین الکلی و آبی یهاعصاره کنندهدریافت

)۰۵/۰p<.(  
 کردناضافه از پس اول ساعت در که دهدمی نشان ۱ جدول
 عصاره %۱ غلظت بین داریمعنی تفاوت بیانشیرین یهاعصاره
 داشت وجود الکلی و آبی یهاعصاره %۵و  ۲ هایغلظت با آبی

)۰۵/۰p<(. ۱ غلظت بین شدهمشاهده اختالف ساعت این در% 
 %۵ و الکلی %۵ و ۲ یهاعصاره با آبی عصاره %۲ و الکلی عصاره
 اول ساعت در شدهمشاهده تفاوت .)>۰۵/۰p( بود دارمعنی آبی

 %۵ آبی عصاره و %۵ و ۲ غلظت با الکلی یهاعصاره بین آزمایش
 تفاوت دوازدهم، ساعت در .)>۰۵/۰p( بود دارمعنی نیز

 سایر با الکلی %۱ و آبی %۲ و ۱ یهاعصاره بین شدهمشاهده
 بین تفاوت زمان این در .)>۰۵/۰p( بود دارمعنی هاعصاره
 بود دارمعنی الکلی %۵ عصاره با آبی %۵ و الکلی %۲ یهاعصاره

)۰۵/۰p<(. تعداد در تفاوت نیز شآزمای شروع از پس ۲۴ ساعت در 
 سایر با بیانشیرین آبی %۱ عصاره بین اسپروله یهاسیستواو

 .)>۰۵/۰p( بود دارمعنی %۱ غلظت با الکلی عصاره جزهب هاعصاره
 با آبی %۲ و الکلی %۱ یهاعصاره بین اختالف زمان این در

 بود دارمعنی %۵ آبی عصاره و %۵ و ۲ غلظت با الکلی یهاعصاره
)۰۵/۰p<(. ۵ و ۲ یهاعصاره بین تفاوت زمان این در همچنین% 

 نتایج .)>۰۵/۰p( بود دارمعنی نیز همدیگر با آبی %۵ و الکلی
 در تفاوت که بود صورت این به آزمایش ۴۸ ساعت در شدهمشاهده
 آبی %۲ و ۱ هایعصاره بین اسپروله یهااووسیست تعداد
 این گیاه الکلی و آبی %۲ هایعصاره بین نیز و بیانشیرین
 بود دارمعنی شدهدیده اختالف موارد سایر در ،نبود دارمعنی

)۰۵/۰p<(.  

 بر بیانشیرین الکلی و آبی هایعصاره مختلف یهارقت اثر نتایج
 شده داده نشان ۲ جدول در ایمریآ راسپرولهیغ یهاستیاووس
 تعداد در داریمعنی تفاوت هیچ کنترل گروهدر  است.

 از یک هیچ بین در تنال آیمریا اسپروله غیر یهااووسیست
 بود حالی در این .)<۰۵/۰p( نشد مشاهده آزمایش مورد یهازمان
 کنندهدریافت هایگروه تمامی در مختلف، هایزمان در که

 تعداد مختلف، درصدهای با بیانشیرین الکلی و آبی یهاعصاره
 هوگر هب نسبت داریمعنی کاهش اسپروله غیر هایاووسیست
 تعداد زمان، افزایش با همچنین .)>۰۵/۰p( است داشته کنترل

 کنندهدریافت هایگروه از یک هر در اسپروله غیر یهااووسیست
 کاهش این که یافت کاهش بیانشیرین الکلی و آبی هایعصاره
 و ۲۴ یهاساعت با ۱۲ و ۱ یهاساعت در %۱ آبی عصاره مورد در
 سایر با ۱ ساعت در آبی %۲ و الکلی %۱ یهاعصاره مورد در ،۴۸
 عصاره مورد در ،۴۸ و ۲۴ هایساعت با ۱۲ ساعت در و هازمان
 مورد در و آزمایش مورد یهازمان سایر با اول ساعت در %۲ الکلی
 بین و هامانز  سایر با اول ساعت در الکلی و بیآ %۵ یهاعصاره
  .)>۰۵/۰p( بود دارمعنی ۴۸ ساعت با ۲۴ و ۱۲ ساعات

 تعداد در داریمعنی اختالف آزمایش اول ساعت در ،۲طبق جدول 
 سایر با آبی %۲ و ۱ یهاغلظت بین اسپروله غیر یهااووسیست
 آبی عصاره و %۲ و ۱ غلظت با الکلی یهاعصاره بین و هاعصاره
 نیز ۱۲ ساعت در .)>۰۵/۰p( داشت وجود الکلی %۵ عصاره با ۵%

 ۲ یهاعصاره بین نیز و هاعصاره یرسا با آبی %۱ عصاره بین تفاوت
 بود دارمعنی الکلی %۵ و ۲ یهاعصاره با الکلی %۱ و آبی %۵ و
)۰۵/۰p<(. تعداد در شدهمشاهده دارمعنی تفاوت تنها 

 %۱ یهاعصاره بین فقط ۲۴ ساعت در اسپروله غیر یهااووسیست
 تساع در .)>۰۵/۰p( بود الکلی %۵ عصاره با آبی %۵ و ۲ و الکلی
 بین دارمعنی اختالف تنها نیز آزمایش شروع از پس ۴۸

 بود آنها %۵ یهاغلظت با الکلی و آبی %۲ و ۱ یهاعصاره
)۰۵/۰p<(.  
  

  بحث
 و یتیریمد ،یدرمانیمیش ،یاهیتغذ یهابرنامه یاجرا وجود با
 و نیترنهیپرهز از یکی هم هنوز وزیدیسکوک یمار یب یکیژنت
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 شده زده تخمین است. طیور صنعت در هابیماری نیترمتداول
 دارویی پیشگیری برای جهان در دالر میلیون ٣٠٠ ساالنه که است
 علیه انگل دارویی مقاومت طرفی از شود.می هزینه بیماری این

 جدیدتر داروهای عرضه به نیاز و افزایش به رو نیز جدید داروهای
 آن به اخیر هایسال در که مواردی از .[30]است کرده ضروری را

 و پیشگیریمنظور به گیاهان از استفاده است شده ایویژه توجه
 در پرکاربرد گیاهان از بیانشیرین است. بوده بیماری این درمان
 اما ،است رسیده اثبات به آن از متعددی خواص و سنتی طب

 انجام این گیاه کوکسیدیوزیضد اثرات زمینه در ایمطالعه تاکنون
  است. نشده
 آزمایشگاهی شرایط در که بود نکته این بیانگر حاضر العهمط نتایج
 در یابد افزایش بیانشیرین الکلی و آبی هایعصاره غلظت چه هر
 روی بر نیز عصاره کشندگی درصد میانگین معین زمان یک

 این در همچنین .یابدمی افزایش تنال آیمریا هایاووسیست
 با الکلی و آبی هایعصاره تماس زمان افزایش با مطالعه

 داریمعنی طوربه هاعصاره کشندگی اثر میزان ها،اووسیست
 با بیانشیرین عصاره کشندگی اثر عبارتی به یعنی یابد.می افزایش
 تماس زمان چه هر و دارد مستقیمی رابطه زمان گذشت و غلظت
 ریبیشت فرصت گیاه فعال ترکیبات باشد بیشتر عصاره با انگل
 مطالعه با همسو ،نتایج این .[31]دارند انگل درون به نفوذ برای
 الکلی و آبی هایعصاره دادند نشان که است همکاران و رجایی
 و لهاسپورو یهااووسیست تعداد کاهش باعث برنجاسف گل گیاه
 زمان و دوز به وابسته صورتبه ماکزیما آیمریا لهاسپورو غیر
 افزایش با که شد مشاهده حاضر مطالعه در عالوه به .[32]دنشومی
 باعث نیز عصاره کمتر هایغلظت عصاره، با انگل مجاورت زمان
 همسواین یافته  که شوندمی هااوسیست تعداد توجه قابل کاهش

  .[33]است پیشین هایپژوهش برخی با
 بوده الکلی %۵ عصاره به مربوط تاثیر بیشترینمطالعه،  این در

 مربوط احتماالً  آبی صارهع به نسبت الکلی عصاره موثرتربودن است.
 اتانول در بیانشیرین گیاه ضدانگلی ترکیبات بیشتر حاللیت به

 که است همکاران و رجایی نتایج با همسو نیز نتایج این .است
 آن آبی عصاره از بهتری اثر برنجاسف گیاه الکلی عصاره کردند بیان
  .[32]دارد
 انجام مختلفی مطالعات بیانشیرین گیاه ضدانگلی اثرات مورد در
 ریشه شمانیوزییضدل اثرات بررسی به ارانکهم و چن است. شده

 یهاگوتیپروماست که کردند مشاهده و پرداختند بیانشیرین
 در روگرمکیم۵ غلظت در ساعت۲۴ از پس ماژور ایشمانیل
  .[34]شوندمی مهار املک طوربه بیانشیرین عصاره تریلیلیم

 و ضدکوکسیدوزی اثرات سهمقای و بررسی به ایدر مطالعه
	Glycyrrhiza) بیانشیرین گیاه سه ایمنی کنندگیتنظیم

glabra)، سیبری درمنه (Artemisia	 sieberi) ابری گل و 
(Ageratum	houstonianum) به مبتال گوشتی هایجوجه در 

 در بیانشیرین عصاره که داد نشان نتایج .پرداخته شد وزیکوکسید
 در بهتری اثرات باعث باال دوزهای در گردی گیاه دو با مقایسه

 مبتال هایجوجه در غذایی تبدیل ضریب بهبود و ومیرمرگ کاهش
 وزییضدکوکسید فعالیت همچنین .شودمی کوکسیدیوز به

 است ممکن ستا بایکوکس داروی با مقایسه قابل که بیانشیرین
 باعث که باشد گیاه این در اکسیدانآنتی مواد زیاد مقدار به مربوط
 پرنده در کوکسیدیوز هنگام ایجادشده اکسیداتیو استرس کاهش
 فالونوئیدها مانند ترکیبات دیگر که کردند بیان همچنین .شودمی
 میکروفلور به است ممکن بیانشیرین گیاه فنولی ترکیبات و

 مغذی مواد جذب بهبود باعث وکنند  کمک پرنده گوارش دستگاه
	.[35]شوند ایمنی سیستم و
 ضدانگلی، اثرات با بیانشیرین گیاه در مهم ترکیبات از

 تشکیل را بیانشیرین ریشه %۵/۱ تا ۱ ماده این است آلیکوکالکون
 رسیده اثبات به آن ضدانگلی نقش مختلفی مطالعات در و دهدمی

 دارای ماده این ای نشان داده شده است کهدر مطالعه است.
 با ماده این از استفادهو  است پالسمودیوم علیه ضدانگلی فعالیت
 باعث موش در yoelii	P. انگل علیه کیلوگرم بر گرممیلی۱۰۰ دوز
  .[36]شودمی بیماری کامل رفتنازبین
 سرعت ،آلیکوکالکون از استفاده که دادند نشان همکاران و چن
 را ماژور لیشمانیا انگل به انسان از مشتق ماکروفاژهای شدنآلوده
 برندگیازبین اثرات دارای و دهدمی کاهش ایهمالحظ قابل طوربه
 با آلیکوکالکون که کردند مطرح را فرضیه این آنها است. انگل روی
 باعث آن ساختار و عملکرد در تغییر ایجاد و میتوکندری مهار
 در میتوکندری در مهاری اثرات این .شودمی مهاری اثرات اعمال
 صورت یستن توکسیک میزبان هایسلول روی که دوزی
  .[34]گیردمی
 میکروبی خواص با بیانشیرین گیاه ترکیبات دیگر از

 شده دیده پیشین هایپژوهش در است. اسیدکبتاگلیسریتین
 و DNA، RNA سنتز مهار طریق از اسیدبتاگلیسریتینکااست که 
 همچنین .[37]شودمی ضدباکتریایی اثرات بروز موجب پروتئین
 مهار و T هایسلول در گاما اینترفرون یالقا طریق از بیانشیرین
 بر ضدویروسی اثرات موجب سلولی غشای با ویروس فیوزشدن
  .[38]شودمی HIV علیه

 ها،ترپن مانند گیاهان در موجود طبیعی ترکیبات از بسیاری
 خاصیت دارای و غیره هاآنتراکوئینون و هازانتون فالونوئیدها،

 که دادند نشان مکارانه و فوکای .[36]هستند میکروبیضد
 از شدهمشتق هایفالونوئید از یکی عنوانبه اسیدگلیسریزنیک

 .[39]است معده در پیلوری هیلکوباکترضد اثرات دارای بیانشیرین
 که دادند نشان خود تحقیقات در نیز همکاران و گوپتا

 فعالیت دارای بیانشیرین ریشه در موجود فالونوئیدهای
 ضدانگلی اثرات رسدمی نظر به .[18]هستند وسیعی ضدباکتریایی

 موجود فالونوئید ترکیبات به مربوط حاضر مطالعه در بیانشیرین
  باشد. آن در
 تحقیقات نیز آیمریا انگل روی دارویی گیاهان سایر تاثیر زمینه در

 از استفاده که داده شد نشان ایدر مطالعه .است شده انجام زیادی
 باعث تنال آیمریا به مبتال گوشتی طیور جیره در کوهی پونه عصاره
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 اووسیت تعداد کاهش و عملکرد بهبود ای،روده هایزخم بهبود
 داروی با مقایسه در بهبود این اما ،شودمی دفعی

 داده نشان تحقیقات .[40]است کمتر الزالوسیدکوکسیدیواستات
 در سرخارگل گیاه %۵/۰ تا ۱/۰ حاوی غذایی هایمکملاست که 

 میزان در توجه قابل بهبود باعث طیور زندگی اول هفته ود طول
 از حاصل ایروده هایزخم کاهش و غذایی تبدیل ضریب

 سرخارگل گیاه همچنین .شوندمی طیور در آیمریا واکسیناسیون
 به مبتال گوشتی هایجوجه در طیور ایمنی وضعیت بهبود باعث

 خصوص در یبررس کی ارانکهم و آلن .[41]شودمی کوکسیدوز
 جوجه در درمنه اهیگ مختلف یهااندام یز ویدیسکوکضد اثرات
را  اهیگ ییایمیش یاجزا و برگ ییایدیسکوکضد اثرات و انجام مرغ
 جینتا .دادند قرار شیآزما مورد یاهیتغذ یسکالیپروف جادیا نظر از
 سه طول در )%۵( اهیگ کخش برگ هک داد نشان اتیتجرب نیا

 در تنال آیمریا جراحات بروز از مانع یدار یمعن طوربه هفته
 آیمریا یهاگونه برابر در یممانعت اثر یول ،دشویم هاجوجه
 که دنددا نشان همچنین آنها د.ر ندا آسرولینا آیمریا و یماماکز

 اووسیت دفع کاهش باعث %۱میزان  به زردچوبه از استفاده
 ریایمآ از حاصل ایروده هایزخم بهبود و درمان در و شودمی
 چندانی اثر تنال آیمریا هایگونه مورد در ولی است موثر یماماکز
  .[42]ندارد
 الکلی و آبی یهاعصاره یشندگک اثر بررسی به همکاران و رجایی

 طیشرا در ماکزیما آیمریا هایاووسیست یرو بر برنجاسف اهیگ
 و آبی هایعصاره که کردند گیرینتیجه آنها پرداختند. یشگاهیآزما
 در استفاده مورد هایغلظت همه در برنجاسف گل گیاه کلیال

 و لهاسپورو یهااووسیست تعداد کاهش به قادر کنترل با مقایسه
 ارتباط کاهش میزان این که است ماکزیما آیمریا لهاسپورو غیر

 ۴۸ و ۲۴ ،۱۲ ساعات از پس مداوم طوربه و دارد زمان با مستقیم
  .[32]یابدمی افزایش
 و آبی هایعصاره که بود نکته این بیانگر حاضر عهمطال نتایج
 همه در کنترل گروه با مقایسه در بیانشیرین گیاه الکلی
 تعداد کاهش در بهتری اثر از استفاده مورد هایغلظت

 برخوردار تنال آیمریا اسپوروله غیر و اسپوروله هایاووسیست
 دارد تقیممس ارتباط زمان با کشندگی اثر نای که) >۰۵/۰p( هستند

  .یابدمی افزایش زمان گذشت با مداوم طوربه و
  

  گیرینتیجه
 بهتری اثر آبی عصاره با مقایسه در بیانشیرین الکلی عصاره
 مربوط مختلف هایگروه بین در تاثیر بهترین که طوریبه داشت،

 برای دوز بهترین شناخت حال این با. بود الکلی %۵ عصاره به
 اثرات همچنین بیانشیرین عصاره یدیاییضدکوکس اثرات بیشترین

 تحقیقات به نیاز حیوانی هایمدل و آیمریا هایگونه سایر بر آن
  .دارد بیشتری
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