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 چکیده

سازی آهساتا از زمان آلودهربی آیمریا این پژوهش به منظور بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده در خالل آلودگی تج

 مدفوع ازمایش از پس  گردید، خریداری بختیاری - لری نژاد ماهه 2 بره راس 12 تعداد. روز پس از آلودگی انجام شد 42تا 

 اسپوردار اووسیست 1× 510 بره هر ازای به مورد گروه به. شدند تقسیم مورد و کنترل گروه دو به هابره الودگی، عدم از اطمینان و

، از هر سازی آلوده از پس 7 روز از. شدند نگهداری شاهد عنوان به سازیآلوده بدون کنترل گروه و شد خورانده آهساتا آیمریا

 به روش مک مدفوع گرم هر در هااووسیست تعداد و انجام گرفت برداری نمونه مدفوع از روزانه صورت بهبره به طور جداگانه و 

 انجام خونگیری سازی، آلوده از پس روز 42 و 35 ،28 ،21 ،14 ،7 زمانی فواصل در همچنین. تبت گردیدماستر شمارش و 

 رهایپارامت و گرفتند قرار بیوشیمیایی  ازمایشات موردپس از سانتریفیوژ و جداسازی سرم،  ،EDTA حاوی خون هاینمونه. گرفت

ALP, AST, ALP, ALB, GGT و PRO  33بیشترین میزان دفع اووسیست در روزهای  مطالعه این در .شدند گیری اندازه-

  کنترل گروه  با مقایسه  در PRO و ALT,AST,ALB,GGT,ALP های آنزیم میزانسازی مشاهده گردید و پس از آلوده 32

اختالف معنی داری بین دو گروه کنترل و  OPG، تنها در OPGاز بین عوامل بیوشیمیایی و . بودند نکرده چندانی تغییر

 مورد مشاهده گردید.

 OPG، بیوشیمایی  هایپارامتر بره، آهساتا، آیمریا:  کلیدی کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 مقدمه

  دستگاه  انگلی بیماریهای از یکی ایروده کوکسیدیوز

 عامل. اشدبمی جهان در  کوچک کنندگان نشخوار گوارش

 بیماری. (1) است( Emeria) ایمریا یاخته تک بیماری این

 همچنین.  شودمی دیده ماهه 4-6 سنین درها بره در بیشتر

 شیر از مانند زااسترس  عوامل وجود و پرورشی شرایط

 حمل غذایی، تغییرات نامساعد، هوای و آب ، هابره گرفتن

 بیماری بروز در مهمی نقش جدید، آغل به انتقال و نقل و

 سیکل به توجه با (2) دارد کوچک نشخوارکنندگان در

 از زیادی تعداد مرگ سبب   آیمریا جنس انگل،  زندگی

 جذب کاهش آن، دنبال به و میزبان روده هایسلول

 رایج. شوند می میزبان نیاز مورد غذایی مواد  و هاالکترولیت

 و خشن پوشش  با همراه اسهال شامل بیماری عالئم ترین

 عالوه.  (3) باشدمی ضعف و خونی کم ، وزن کاهش ، ژولیده

 هایهفراورد تولید کاهش پایین، رشد  سبب بیماری  ینا بر

 درجه و مکانیسم. شودمی میر و مرگ و شیری گوشتی،

 هایتاووسیس تعداد آیمریا، گونه به بستگی بافتی، آسیب

 فیزیکی، وضعیت سن، استرس، شده، خورده عفونی

 دلیل به. دارد  میزبان ایمنی درجه و ژنتیکی حساسیت

 در ریبیشت بالینی فرم به بیماری جوان، حیوانات حساسیت

 ضایعات شایعترین .(4) شودمی گزارش سنین این

 ایه پالك ، جوان بزهای و گوسفند در بالینی کوکسیدیوز

 است کوچک روده مخاط روی بر سفید به مایل ندولی غیر

 هایندول شدن چسبیده و شدن ضخیم پیشرفته موارد در

 گونه 15 تاکنون. (2) شودمی دیده همدیگر به ضخیم

 اایمری:  شامل که.است شده داده گزارش گوسفند در آیمریا

 کراندالیس ایمریا ،(E. ovinoidalis) اوینوئیدالیس

(E.crandallis)، ویبرجنسیس ایمریا (E. 

weybridgensis)، اینتریکاتا ایمریا (E. intricata)، 

 ایمریا ،(E. pallida) پالیدا ایمریا ،(E. parva) پاروا ایمریا

 ،(E. faurei) ای فوره ایمریا ،(E. marsica) مارسیکا

 .E) باکونسیس ایمریا ،(E. granulosa) گرانولوزا ایمریا

bakuensis)،  گونزالزی ایمریا (E. gonzalezi)، ایمریا 

 ایمریا ،(E. ahsata) آهساتا ایمریا  ،(E. hawkinsi) اوینا

 میان از که( E. dali) دالی ایمریا و( E. gilruthi) گیلروتی

 آهساتا ایمریا ،(E. ovinoidalis) اوینوئیدالیس ایمریا آنها

(E. ahsata )باکونسیس ایمریا و (E. bakuensis )

 شیزونت .(1) شوندمی گرفته نظر در های بیماری زا گونه

می تشکیل  روده پوششی هایسلول در آهساتا آیمریا یها

 و التهابی هایسلولبا  همراه  انگل تکاملی مراحل و شوند

 به رنگی سفید هایندول پوششی، هایسلول بقایای

. دهندمی تشکیل روده مخاط در متر میلی 6 تا 5/0قطر

 ومایلئ دیواره بدن، وزن کاهش اسهال، شامل، بالینی  عالئم

 در التهاب وجود و آن قدامی قسمت در بخصوص ضخیم،

 یباال نسبتا شیوع به توجه با. (6, 5) باشدمی پیر هایپالك

 رد بویژه کوچک نشخوارکنندگان نوزادان در کوکسیدیوز

 این از ناشی اقتصادی هایخسارت و شهرکرد شهرستان

 عامل ترینشایع بعنوان آهساتا آیمریا معرفی و بیماری

 انگل این زا ناشیتغییرات بیوشیمیایی  مطالعه کوکسیدیوز،

 به پژوهش این لذا. شد داده تشخیص ضروری هابره در

 اللخ در شده ایجاد بیوشیمیایی  تغییرات بررسی منظور

 42 تا سازیآلوده زمان ازبا آیمریا آهساتا  تجربی آلودگی

 .شد انجام آن از پس روز

 کار روش و مواد

 زایبیماری و شایع گونه جداسازی منظور به مطالعه این در

زنده و  گوسفنداناز  مدفوع هاینمونه  ، آیمریا یاخته تک

که  توسط دامدار جهت تشخیص   اسهال  عالمت باتلف شده 

 هرکردش دانشگاه دامپزشکی دانشکده کلینیک به بیماری 

های مدفوع  . نمونهگردید اوریجمع ،آورده شده بود 

منتقل و مورد  شناسی انگل آزمایشگاهاوری شده به جمع

 مدفوع هاینمونهدر  OPG میزان . گرفتند قرار ازمایش

 مدفوع هاینمونه. (7) شد تعیین ماسترمک روش با  الوده

 دی لولمح در کشت جهت عدد  500ی االب  OPG با

 گرم 3 ابتدا منظور بدین.  گردیدند انتخاب پتاسیم کرومات

 ده،ش مخلوط فسفات بافر محلول میلی لیتر  42 در مدفوع

 داده عبور چشمه 100 الک از سوسپانسیون، تهیه از پس

 دهش صاف سوسپانسیون. گردند جدا آن درشت ذرات تا شد

 وبرس به. شد سانتریفیوژ دقیقه 5 مدت برای 2000 دور در



 کرومات دی محلول اولیه، حجم برابر 5 حداقل حاصله،

 به سوسپانسیون محتوی ظرف و شد اضافه % 5/2 پتاسیم

 گذشت از پس. یافت انتقال گراد سانتی درجه 27 انکوباتور

 % 90 حداقل شدن دار هاگ از اطمینان حصول و روز 10

 و گردید خارج انکوباتور از نمونه حاوی ظرف ها،اووسیست

 4 یخچال در استفاده زمان تا هااووسیست محتوی ظرف

 .(8) شد نگهداری گراد سانتی درجه

 آهساتا آیمریا گونه شمارش و  سازی جدا شناسایی،

 کامل طور به که هاییاووسیست صرفا مرحله این در

 با طبیعی ظاهری های ویژگی دارای و شده اسپوردار

 قرار شناسایی مورد موجود مورفولوژی هایکلید از استفاده

 کرومات دی محلول ، جداسازی جهت. (9, 7) گرفتند

 دقیقه 5 مدت به 2000 دور در اووسیست حاوی پتاسیم

 لمحلو از استفاده با حاصله، رسوب و گردید سانتریفیوژ

PBS نهایت در. شد داده شستشو بار 2 سانتریفیوژ، عمل و 

 لیتر میلی 200 به محلول حجم مقطر آب کردن اضافه با

 ادهاستف با لیتر میلی هر در اووسیست تعداد و شد رسانده

 . (9) گردید محاسبه ماستر مک الم از

 تجربی آلودگی ایجاد 

 فاقد های گله از ماهه 2 بره راس 10 تعداد مرحله این در

 زمرک به و گردید خریداری بیماری سابقه بدون و آلودگی

 انجام از پس و. شدند منتقل دامپزشکی دانشکده تحقیقات

  یالودگ عدم و سالمتی تایید و پاراکلینیکی های آزمایش

. شدند تقسیم مساوی گروه دو به هابره ، ایمریا به حیوانات

 و کف قبال  احتمالی، آلودگی بروز از جلوگیری جهت

 ضدعفونی دهی شعله از استفاده با نگهداری محل دیوارهای

 اتاق در جداگانه صورت به هابره  ، مطالعه دوران در. شدند

 از قبل. شدند نگهداری مجزا هایقفس با شده ضدعفونی

  با خوراکی صورت به سازیآلوده حیوانات، سازی آلوده

 اول گروه  هایه بر  در  1× 510 اووسیست معین تعداد

 به سازی آلوده بدون دوم گروه هایبره.  (10) شد انجام

 .شدند نگهداری شاهد عنوان

جمع آوری نمونه مدفوع و محاسبه میانگین 

OPG 

گی به صورت های مدفوع از روز هفتم پس از آلودنمونه

روزانه جهت مشخص نمودن شروع دفع اووسیست مورد 

گرم مدفوع   3-5آزمایش قرار گرفتند. برای این منظور 

مستقیما از مقعد برداشت کرده و با استفاده از روش مک 

. نهایتا تعداد (11)محاسبه گردید  OPGماستر میزان 

های شمارش شده در ضریب رقت ضرب شد و به اووسیست

 در جدول مربوط به هر گروه ثبت گردید OPGعنوان 

  بیوشیمیایی  های بررسی

 5/2، از هر بره بیوشیمیایی پارامترهای گیری اندازه جهت

 EDTAهای بدون ی سی خون به طور جداگانه در لولهس

 سرم ، زمایشآ لوله در خون شدن لخته از پس گرفته شد.

 سانتریفوژ  دقیقه 15 مدت به 3000 دور  با  ها آن

(Hettich company-Germany )بدست سرم  گردید 

 و ،منتقل دار درب های لوله به  سمپلر از استفاده به امده

 گراد سانتی درجه 70 منهای  فریزر در  آزمایش هنگام تا

 ،ALT، AST، ALP گیری اندازه جهت .شدند نگهداری

GGT، استفاده با سرمی هاینمونه  تام پروتئین و آلبومین  

 از استفاده با(   Dialab, Austeria)  شرکت های ازکیت

 انجام(  Biothecnical 1500, Italy) اتواناالیزر دستگاه

 .گرفت

 آماری  تحلیل و تجزیه

 انالیز مورد  دوگروه در امده بدست بیوشیمایی  نتایج

 یلتحل و تجزیه   همچنین و گرفتند قرار طرفه دو واریانس

 هامیانگین مقایسه برای( Tukey)توکی تست  از  اماری

 مربعات حداقل صورت به نتایج. گرفت قرار استفاده مورد

 p≤05/0مقادیر. شد بیان میانگین معیار خطای و میانگین

  آماری افزار نرم. گردید تلقی معنادار عنوان به

SAS(Statistical Analysis system  )تخمین برای 

از   OPGجهت ارزیابی . گرفت قرار استفاده مورد اطالعات

 . آنالیز آماری کورسکال والیس استفاده گردید

 نتایج

مختلف  نشان داد که تغییرات در روزهای OPGآنالیز 

ات . روند تغییر>0001/0pباشد دار میدارای اختالف معنی



های آلوده سازی شده طی تعداد اووسیست دفع شده در بره

 .نشان داده شده است 1شمارهدوره مطالعه توسط نمودار 

 بیوشیمیایی های ارزیابی

 ,ALB, AST, ALT های آنزیم میزان مطالعه این در

GGT, ALP  شاهد و مورد گروه دو در تام پروتئین و 

 ادد نشان آماری تحلیل و تجزیه. گرفتند قرار مقایسه مورد

 (.P<0.05) است مشابه گروه دو در تغییرات الگوی که

نشان داده شده  -1الگوی تغییرات توسط جدول شماره 

 است. 

 بحث

 در هااووسیست دفع الگوی تجربی غیر مطالعات در

. باشدینم بررسی قابل دقیق صورت به طبیعی کوکسیدیوز

 دریافت را اووسیست مستمر طور به طبیعت در هادام زیرا

 در اووسیست دفع دقیق الگوی بررسی بنابراین. کنندمی

. ودش انجام تجربی مطالعات اساس بر بایستی کوکسیدیوز

 هایدام مدفوع در اووسیست دفع شروع  حاضر تحقیق در

 مشاهده 17 روز از بره 4 در و 16 روز از بره دو در آلوده

-33 هایروز در( OPG)اووسیست  دفع میزان حداکثر. شد

 کاهشی روند سپس و  شد مشاهده سازی آلوده از پس 32

 و کلمن.  رسید 200 حدود به   OPGمیزان و داد نشان را

 آهساتا آیمریا آشکاری پیش دوره 1960 سال در همکاران

 تقریبا  حاضر مطالعه با که نمودند، گزارش روز 18-20 را

 سال در ایمطالعه در   باربوزا و آمارانت. (12) دارد مطابقت

 اعالم هفته 4-8 هایبره در را  OPG میزان بیشترین 1992

 دهام بدست نتایج با کمی مطالعه این نتایج. (13) نمودند

 این دالیل از کیی شاید. است متفاوت حاضر مطالعه

 هایگونه انواع شمارش اساس بر  OPG تعیین اختالف،

 العهمط در حالیکه در. باشد بوده  مدفوع در گوسفند  آیمریا

 نتعیی اهساتا گونه شمارش براساس فقط میزان این حاضر

 سال در همکاران و گرگوری دیگر مطالعات در. است گردیده

بره در را( OPG) اووسیست دفع میزان بیشترین 1980

 و ریگ همچنین .(14) نمودند گزارش هفته 4-7 های

 اووسیست دفع میزان بیشترین 2005 سال در همکاران

 ودندنم گزارش هفته 10 حدود هایبره در را آهساتا آیمریا

 در ماسون. (1) دارد مطابقت تقریبا حاضر مطالعه با که

 عدف میزان بیشترین که داد نشان 1977 سال در ای مطالعه

 و تایلر. (15) است روزه 40-50 هایبره در اووسیست

 دفع میزان بیشترین 1995 سال در ای مطالعه در همکاران

 نمودند اعالم هفته 4-5 هایبره در را( OPG) اووسیست

(16). 

 هگرو های بره در سرم تام پروتئین میزان حاضر، مطالعه در

 و دای بررسی در. نگردید گزارش داریمعنی اختالف درمان

 پروتئین تجربی بررسی در چین در 2006 سال در همکاران

 اوتتف کیموی نیناکولی آیمریا با آلوده بزهای در سرم تام

 ای توسط مطالعه در. (17) است نگردیده گزارش داریمعنی

 کهنشان دادن  شیراز در 1395 سال در همکاران و تدین

 روتئینپ میزان آرلوینگی، آیمریا با بز تجربی کوکسیدیوز در

 دارمعنی تغییر بیمار هایبزغاله در هاگلوبولین و سرم تام

 2012 سال در همکاران و آنومول. (18) کنند نمی آماری

 هب هآلود بزهای در سرم تام پروتئین میزان افزایش هند در

 است ممکن که (19) نمودند گزارش را طبیعی کوکسیدیوز

 در. باشد داده رخ خون در هاگلبولین سطح افزایش اثر در

 میزان 2005 سال در رئوف عبدی و قانم دیگر ایمطالعه

 کوکسیدیوز به آلوده هایبره در سرم تام هایپروتئین

. (20) نمودند گزارش کنترل گروه از تر پایین را طبیعی

 بررسی در شیراز در 2011 سال در همکاران و نیا مهاش

پروتئین غلظت کاهش آرلوینگی آیمریا با هابزغاله تجربی

 سازیآلوده از پس 21 تا  7 های روز در سرم تام های

 سرم تام پروتئین توجه قابل کاهش. (21)گزارش نمودند 

 دلیل به غذایی مواد جذب کاهش علت به است ممکن

. (22) باشد آیمریا توسطمخاط روده   سلولی دیدگی آسیب

 رد سرم تام پروتئین سطح در تغییر عدم احتمالی علت

 در همزمان کاهش و افزایش به توان می را حاضر مطالعه

 در که ددا نسبتمانند گلبولین ها  پروتئینی مختلف اجزای

 .(18) اندکرده خنثی را یکدیگر اثر نهایی برآیند

 مینآلبوعفونت   حاد فاز های پروتئین ترین اصلی از یکی

 درمان گروه در آلبومین تغییرات الگوی. (24, 23) باشدمی

 لحاظ از ولی داشته کاهشی روند کنترل گروه به نسبت

 دارمعنیتغییرات بدست امده   مطالعه مورد مدل در آماری



 تمایل مزمن هایعفونت در ویژه به آلبومین میزان. نبودند 

 دست از موجب اسهال کلی، طور به. دارد کاهشی روند به

 سرم امت پروتئین غلظت کاهش آن متعاقب و پروتئین رفتن

 در 2012 سال در همکاران و آنومل.  (27-25) شودمی

 زهایب در سرم آلبومین میانگین که کردند گزارش برزیل،

 در. (19) است بوده کنترل گروه از کمتر آیمریا به آلوده

 شیراز، در 2011 سال در همکاران و نیا هاشم تجربی بررسی

آلوده از پس 7 روز در آلبومین غلظت که نمودند گزارش

 داشته کاهشی روند هابزغاله در آرلوینگی آیمریا به سازی

 سال در چاپمن دیگر ایمطالعه در همچنین. (21) است

 یعیطب و تجربی کوکسیدیوز در انگلستان شمال در 1979

 نکرد مشاهده سرم تام پروتئین در داریمعنی افزایش ها،بره

 که نمود گزارش را داریمعنی کاهش سرم آلبومین  در ولی

 آلبومین کاهش. (28) است مطابق تقریبا حاضر مطالعه با

 در و کوکسیدیوز اثر در روده تلیوماپی آسیب دلیل به سرم

 باشدمی دیده آسیب محل در خون گردش کاهش نتیجه

(29). 

 GGT,ALT,ALP کبدی هایآنزیم میزان حاضر بررسی در

  شد گیری اندازه مطالعه مورد هایبره  سرم در  AST و

 ابتدا ALP و ALT میزان که داد نشان نیز حاضر بررسی

 میزان در ولی اندداشته افزایشی روند سپس کاهشی روند

GGT و AST کاهش. نگردید مشاهده داریمعنی اختالف 

 هایسلول جذب قدرت کاهش از بازتابی ALP آنزیم فعالیت

. (17) است اسهال از ناشی کاشکسی و روده اپیتلیال

 که دهد می نشان کل پروتئین و کبدی هایآنزیم تغییرات

 رجاتد. گیرد قرار کوکسیدیوز تاثیر تحت است ممکن کبد

 به آلوده هایبزغاله کبد در پاتولوژیک ضایعات از مختلفی

 مراهه تجربی یا طبیعی صورت به یاکیموی نیناکل آیمریا

 کمی تعداد و صفراوی مجاری در اووسیست زیادی تعداد با

 است شده گزارش کبد پارانشیم در انگل تکاملی مراحل

 بر 2005 سال در ای مطالعه در رئوف عبدی و قانم . (17)

 سالم، هایبره و طبیعی کوکسیدیوز یدارا هایبره روی

 در را GGT و ALT, AST, ALP سرمی دارمعنی افزایش

 . (20) نمودند گزارش سالم هایبره با مقایسه

 در 2014 سال در همکاران و نیا هاشم توسط ایمطالعه در

 ابتدا آرلوینگی آیمریا با هابزغاله تجربی بررسی در شیراز

 21 روز در افزایش سپس و GGT و ALT هایآنزیم کاهش

 فعالیت همچنین. نمودند گزارش را سازی آلوده از پس

 است داشته کاهش سازی آلوده از پس 7 روز از AST آنزیم

 نیز ALP آنزیم در. نگردید مشاهده داریمعنی اختالف اما

های  بررسی در. (30) گردید مشاهده توجهی قابل کاهش

 ها هگوسالدر   آالبامنیس آیمریا طبیعی و تجربی الودگی 

(E. alabamenis )کاهش فعالیت آنزیم  نیز سوئد در

ALP  گزارش گردید و در میزان پروتئین تام سرم اختالف

 داش دیگر سیبرر یک در .(31)داری مشاهده نگردید معنی

 کوکسیدیوز تجربی بررسی در 1991 سال در همکاران و

 بزهای در ALP آنزیم فعالیت میزان هندکاهش در بزها

 نیناکل آیمریا آرلوینگی، آیمریا با همزمان آلودگی دارای

 ار آلوده غیر بزهای با مقایسه در آهساتا آیمریا و یاکیموی

 AST آنزیم فعالیت میزان بر هاگونه این اما. نمودند گزارش

 رمالن محدوده در آنزیم این میزان و نداشتند تاثیری میزبان

.(32) است گردیده گزارش
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مورد و کنترل گروه در بیوشیمیایی فاکتورهای معیار انحراف ±میانگین -1 شماره جدول  

PRO (g/L) ALP (U/L) GGT (U/L) ALBUMIN (g/L) AST (U/L) ALT (U/L) Group Day 

6.2±0.50 aa 320.2±60.48 aa 42.1±8.22 aa 2.4±17.55 aa 149±14.76 ab 160.7±16.48 ab C  
0 6.5±0.40 aa 289.3±49.3 aa 54±6.71 aa 2.5±14.33 ab 100.3±12.05 ab 102.5±13.46 ab T 

7.6±0.50 aa 185.5±60.48 aa 57±8.22 aa 2.9±17.55 aa 108.5±14.76 aa 118.5±16.48 aa C  
7 7±0.40 aa 204.6±49.38 aa 61.8±6.71 aa 2.7±14.33 aa 101±12.05 aa 103.5±13.46 aa T 

7.7±0.50 aa 142.2±60.48 aa 40.7±8.22 aa 3.3±17.55 aa 112.2±14.76 aa 113.7±16.48 aa C  
14 

6.6±0.44 aa 199.4±54.09 aa 41.8±7.35 aa 2.8±15.70 aa 111.2±13.20 aa 118.4±14.74 aa T 

5.3±0.57 aa 122.2±69.83 aa 32.7±9.49 aa 2.6±20.27 aa 103.3±17.05 aa 116.6±19.04 aa C  
21 

6.7±0.50 aa 294.5±60.48 aa 54.5±8.22 aa 2.5±17.55 aa 95.7±14.76 aa 99±16.48 aa T 

7.2±0.50 aa 325±60.48 aa 57.2±8.22 aa 2.6±17.55 aa 103±14.76 aa 109.2±16.48 aa C  
28 

7±0.57 aa 235.6±69.8 aa 49±9.49 aa 2.6±20.27 aa 116.6±17.05 aa 122.6±19.04 aa T 

6.5±0.50 aa 307.5±60.48 aa 51.7±8.22 aa 2.6±17.55 aa 98.5±14.76 aa 104.2±16.48 aa C  
35 

7.2±0.71 aa 364±85.53 aa 53.5±11.62 aa 2.6±24.82 aa 107±20.88 aa 115.5±23.39 aa T 

6.7±0.50 aa 346.2±60.48 aa 51.5±8.22 aa 2.5±17.55 aa 140±14.76 aa 155.5±16.48 aa C  
42 

7±0.40 aa 284±120.96 aa 55±16.44 aa 2.6±35.11 aa 126±29.53 aa 135±32.97 aa T 

 
DPI :روزهای پس از آلوده سازی 

05/0P<  .از نظر آماری معنی دار می باشد 

 (.>05/0Pمیانگین های دارای حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنی دار می باشند )               

 
 

 



 

ALT= alamin aminotransferase, ALP= alkalin phosphatase, AST= aspartate aminotransferase, GGT= 

gamma glutamyltransferase, ALB = Albumine , PRO =protein total, OPG= Oocyst per gram, DPI=day 

post  infection 

 


