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دراسة تأثير عقار االيفرمكتين في عالج الدجاج المصاب بطفيلي القمل القارض
*فوزٌة فخري فٌاض
*ًزٌنب عبد محسن الحبوب
**ًسندس وفً غن
 كوفة ** كلٌة التربٌة للبنات جامعة الكوفة,ً*معهد طب
:الخالصة
 أٌام حٌث كان العقار3 اتضح من خالل الدراسة ان لعقار االٌفرمكتٌن تأثٌر سام على طفٌلً القمل خالل
أمٌن على الدجاج السلٌم والمصاب وانه الٌؤثر سلبا على انتاج البٌض للدجاج المصاب بالقمل والمعالج
 دجاجة وبعد اسبوع من اعطاء العقار زادة معدل02  بٌوض لكل5 بالعقار اذ كانت االنتاجٌة قبل الحقن
ً بٌضة باالضافة الى كبر حجمه فً االسابٌع الالحقة للعالج واتضح ان للعقار تأثٌر اٌجاب06 االباضة الى
فً قتل الطفٌلً مع بٌوضه وعودة معاٌٌر الدم فً الدجاج المصاب الى النسب الطبٌعٌة بعد العالج خالفا
اذ كانت,  اسبوع0 للعقارات االخرى التً قد تسبب تسمم الطٌور نتٌجة لتناولها الرمل المعفر باالدوٌة كل
 اماmg/100ml 022-022 دٌسلٌتر والسكر/ غرام01-02 نسبة الهٌموغلوبٌن للطٌور المصابة قبل الحقن
مل اما بعد الحقن فقد بلغت نسبة022/ارمستونك- كنك3,2-0,2 انزٌم الفوسفتٌز القاعدي فقد بلغ
 اما مستوٌات انزٌم الفوسفتٌز القاعديmg/100ml 012-052 دٌسلٌتر والسكر/ غرام00-02 الهٌموغلوبٌن
.مل022/ارمسترونك- كنك1,2-0,3 فقد بلغت
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Abstract:
In the present study conducted on effect of Ivermectin drug on infected hens with
lice. the data showed that, this drug have a poisonous effected on lice parasite
during the first three days of treatment. At the same time have no toxisicity on
treated hens.. Also the ivermectin is not negative effect on the eggs production of
the infected and treated hens. There are only 8 eggs for 25 hens injected the drug
,but the rate increased to 19 eggs, and the size of the hens become larger after one
week from injection the drug.The study was show a positive effect for drug in
parasite and its eggs , and the blood parameters were returned to normal values in
infected hensafter treatment with drug. Additionally , were found the each of
hemoglobin values for infected hens befor treatment were 10-14 mg/dl ,sugar 200250 mg/100ml and alkaline phosphates enzyme 1.5-3.5 K.A.S/100ml ,but after
treatment the values above were different where the hemoglobin values 10-12
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mg/dl , sugar 185-240 mg/100ml and levels of alkaline phosphates enzyme was
1.3-4.5 K.A.S/100ml.
المقدمة:
ٌعد القمل من الطفٌلٌات الخارجٌة التً تتغذى
بٌن رٌش الدجاج المصاب وعلى الجلد واحٌانا
على دم الدجاج حٌث تكٌف فمها لهذا الغرض()0
ٌختلف القمل فً النوع والتركٌب الجسمً حسب
المناطق التً ٌتطفل علٌها فً الطٌور فهناك قمل
الرٌش وقمل الجناح وقمل الجسم وقمل الزغب
وقمل الرأس وظهور حشرة واحدة على احد
الطٌور ٌشٌر الى ان كل طٌور المزرعة مصابة
بالطفٌلً (.)0تتمٌز الحشرة بأن لها ثالثة ازواج
من االرجل وان جسمها مضغوط من اعلى الى
اسفل ومقسم الى ثالث اجزاء (الرأس والصدر
والبطن)وٌتراوح طولها من  3-0ملم ٌ,تغذى
القمل بواسطة االجزاء القارضة من فمه على
االفرازات الجلدٌة والخالٌا السطحٌة المٌتة
وبصٌالت الرٌش واحٌانا ٌتغذى على الدم المنبثق
من جذور الرٌش(ٌ )3قضً القمل حٌاته كلها على
جسم الطائر وٌموت اذا ترك الطائر اكثر من 3
ساعات .
ٌنشأ التأثٌر الضار للطفٌلً من التهٌج الذي
ٌحدثه للطائر مما ٌؤدي الى اعاقته عن االكل او
النوم جٌدا فتبدو علٌه البالدة والضعف والهزال
وٌقل انتاج البٌض ( )1كما ان زٌادة التهٌج ٌدفع
الطائر الى نقر جلده بشدة مما ٌؤدي الى وجود
تسلخات وجروح بالجسم اما الطٌور التً تصاب
بقمل الرأس فان رٌش رأسها ٌتقصف وٌبدو ناحال
فً بعض االجزاء .
وٌتم التشخٌص بفحص الطٌور فً اشعة
الشمس المباشرة بعناٌة فٌمكن رؤٌة القمل
وخصوصا قرب جذور الرٌش وتحت االجنحة
وحول فتحة المجمع (.)2
وللسٌطرة على هذا الطفٌلً استخدمت العدٌد
من المبٌدات لقتل الطفٌلً وبطرق مختلفة مثال تم
استخدام الماالثٌون  % 2-1بطرٌقة التعفٌر وكذلك
ٌستعمل فً الفرشة للتخلص من القمل فٌها وٌكرر
العالج لمدة  02اٌام بالنسبة للدجاج اذ ٌجب ان
ٌعاد العالج كل اسبوعٌن وخالل فترة العالج ٌجب
اجراء الفحص الفسٌولوجً للطٌور ( )3,3ومن

االدوٌة التً تم استخدامها اٌضا هو عقار
االٌفرمكتٌن  Ivermectinحٌث ٌعتبر ذو طٌف
واسع لما له من فعالٌة مضادة للبكتٌرٌا والطفٌلٌات
وكمبٌد للحشرات.
ونظرا لهذا الطٌف الواسع النشاط وللسالمة
الواسعة تم جعله الدواء المفضل فً معالجة
االصابة بالدٌدان الخٌطٌة والشرٌطٌة والمفصلٌات
المتطفلة على االغنام والماعز والخٌول (.)4
وٌشتق االٌفرمكتٌن عادة من بكتٌرٌا التربة
 Streptomyces avermitillisوٌكون هذا
الدواء عالً السمٌة للحشرات واللبائن وحتى
الحٌوانات المائٌة كاالسماك (ٌ .)6,5عتبر
االٌفرمكتٌن جٌد االنتشار فً اغلب االنسجة
وٌتأٌض فً الكبد خالل مسارات االكسدة وٌطرح
الى الخارج مع الفضالت واقل من  %2مع
االدرار ( )02ولسرعة تأٌض االٌفرمكتٌن فً
الكبد خالل مسارات االكسدة جاءت فكرة البحث
الذي هدف الى ماٌلً :
/0دراسة تأثٌر هذا العقار على قمل الدجاج ومدى
عالجها من االصابة .
 /0دراسة تأثٌر هذا العقار على الحالة
الفسٌولوجٌة للطٌور مثل تأثٌره على بعض معاٌٌر
الدم كالهٌموغلوبٌن والسكر وانزٌم الفوسفتٌز
القاعدي فً الطٌور السلٌمة والمصابة بالقمل.
المواد وطرق العمل:
تم اخذ  32طٌر من طٌور الدجاج البٌاض
وقسمت الى
 02طٌور سلٌمة تم حقنها بعقار االٌفرمكتٌن بنسبة
( %0شركة اكدٌما لالدوٌة البٌطرٌة –دمشق)
 02طٌور سلٌمة تم حقنها بعقار االٌفرمكتٌن بنسبة
. 2.2
 02طٌور سلٌمة تم حقنها بعقار االٌفرمكتٌن بنسبة
 2.02تحت الجلد ثم تم فحص ومراقبة الطٌر
لمعرفة تأثٌر العقار على الطٌور السلٌمة ونسبة
الهالكات الناتجة من سمٌة العقار ثم اختٌار
الجرعة المناسبة وتم حقن الطٌور المصابة بالعقار
42

مجلة الكوفة للعلوم الطبية البيطرية

العدد األول

تحت الجلد ثم تم فحص ومراقبة الطٌر بعد ثالثة
اٌام ,اسبوع ,اسبوعٌن وثالثة اسابٌع ومالحظة
نسبة الهالكات ان وجدت وقبل حقن هذه الطٌور
تم قٌاس معاٌٌر الدم فً الطٌور المصابة والسلٌمة
(جدول )0كما تم قٌاس فسلجٌة الدم بعد سحب الدم
من الورٌد الجناحً للطٌور السلٌمة والمصابة
والمعالجة ووضع فً انابٌب حاوٌة على مانع
تخثر الدم وحسب الطرق التالٌة:
 /0تم قٌاس الهٌموغلوبٌن حسب ()00على اساس
تحوٌل الهٌموغلوبٌن الى مشتقات الهٌماتٌن
المحمضة بواسطة جهاز ساهلً وقراءة النتٌجة
(غرام  /دٌسٌلتر)
 /0تم قٌاس نسبة الكلكوز باستخدام جهاز
الكترونً لقٌاس سكر الدم
 /3تم قٌاس نسبة انزٌم الفوسفتٌز القاعدي حسب
طرٌقة (.)00
كما تم معرفة نشاط الطفٌلً من خالل الفحص
المستمر لرٌش الطٌور المصابة .
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النتائج والمناقشة:
تم حساب معاٌٌر الدم للدجاج السلٌم والمصاب
قبل الحقن بعقار االٌفرمكتٌن وقد تبٌن من خالل
الجدول ( )0اضافة الى قلة االنتاج فً الطٌور
المصابة وهزال وضعف الطٌر كما لوحظ عدم
وجود هالكات عند الحقن بجرعة ( )2.0ووجود
( )2هالكات عند الحقن بجرعة ( )2.02من
العقار وهالك ( )02من الطٌور عند الحقن
بجرعة ( )2.2وكنتٌجة لذلك اعتبرت ( )2.0هً
الجرعة السلٌمة وتم حقن جمٌع العٌنات تحت
الجلد وبعد مرور  3أٌام تم الفحص عن وجود
القمل ولوحظ عدم وجوده على جسم الطٌر ووجود
آثار البٌوض القدٌمة وتم تكرار الفحص كل  3أٌام
لمالحظة وجود الطفٌلً من خالل مالحظة
البٌوض وقد تبٌن ماٌلً :

جدول()0حساب النسب المئوٌة لبعض معاٌٌر الدم للطٌور السلٌمة والمصابة قبل الحقن بعقار االٌفرمكتٌن
الفوسفتٌز القاعدي
السكر
الهٌموغلوبٌن
نوع اطٌور
3,2 -0,2
022 - 022
01 - 02
الطٌور السلٌمة
كنك-ارمسترونك022/مل
mg/100ml
غرام/دٌسٌلتر
02 – 0,3
062 - 022
5-3
الطٌور المصابة
كنك-ارمسترونك022/مل
mg/100ml
غرام/دٌسٌلتر
جدول()0حساب النسب المئوٌة لبعض معاٌٌر الدم للطٌورالمصابة بعد الحقن بنسبة  2.0من عقار
االٌفرمكتٌن بعد مرور اسابٌع من الحقن
الفوسفتٌز القاعدي
السكر
الهٌموغلوبٌن
الطٌور المصابة
1 -0,0
003 - 032
6-4
االسبوع االول
كنك-ارمسترونك022/مل
mg/100ml
غرام/دٌسٌلتر
1,2 -0,0
002 - 041
5,6 – 4
االسبوع الثانً
كنك-ارمسترونك022/مل
mg/100ml
غرام/دٌسٌلتر
1,2 – 0,3
012 - 052
كنك-ارمسترونك022/مل
mg/100ml
الطفٌلً أثر على معاٌٌر الدم المذكورة فً البحث
فأنخفاض نسبة الهٌموغلوبٌن تدل على اصابة
الطٌور بفقر الدم وقد ٌعزى ذلك الى تغذٌة
الطفٌلً على دم المضٌف كما ان انزعاج الطٌر
من جراء وجود الطفٌلً ٌؤدي الى فقدان شهٌته
والخمول كذلك فأن حاالت تساقط البٌضة فً

00 - 02
االسبوع الثالث
غرام/دٌسٌلتر
كما تبٌن زٌادة االنتاجٌة للطٌر حٌث كانت نسبة
االنتاج قبل الحقن  5بٌوض لكل  02طٌر وبعد
اسبوع ازدادت االنتاجٌة بمعدل  06بٌضة لكل 02
طٌر .كما تم حساب معاٌٌر الدم للدجاج البٌاض
السلٌم والمصاب قبل الحقن بعقار االٌفرمكتٌن
وقد تبٌن من خالل جدول ( )0ان
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تجوٌف البرٌتون ٌسبب هالك الطٌر اثناء عملٌة
التبوٌض وهذا ٌتفق مع ()03فضال عن ان
للطفٌلً تأثٌر على نسبة السكر حٌث ادى
انخفاضه الى خمول الطٌر نتٌجة قلة الشهٌة ذلك
الن سكر الدم هو المسؤول عن الفعالٌات الحٌوٌة
فً الجسم وٌشٌر الى نشاط الكبد والبنكرٌاس اما
بالنسبة النزٌم الفوسفتٌز القاعدي فٌشٌر الى تأثٌر
الطفٌلً على مستوى هذا االنزٌم ذلك الن أي خلل
فً وظائف الكبد والعظام تسبب زٌادة او قلة فً
نسبة هذا االنزٌم مما ٌؤدي الى حالة التقزم
وضعف النمو والٌرقان وقلة ترسٌب الكالسٌوم
على قشرة البٌضة فً الرحم مما ٌسبب انتاج
بٌض غٌر سلٌم ( )01كما اثر الطفٌلً على انتاج
البٌض فقد تم حساب عدد البٌوض المنتجة فً
القطٌع المصاب بالطفٌلً ومقارنتها بالطٌور
السلٌمة فكان انخفاض البٌض  5بٌضة من 02
طٌر وهذا ٌدل على التاثٌر القوي للطفٌلً على
الطٌور حٌث كان معدل انتاج البٌض فً الطٌور
السلٌمة  06بٌضة فً الٌوم كما كان حجم البٌض
ونوعٌته تختلف بٌن الطٌور المصابو والسلٌمة اما
جدول (ٌ )0شٌر الى نسب معاٌٌر الدم للطٌور
المصابة بالقمل والمعالجة بعقار االٌفرمكتٌن
والمحقونة بجرعة  2.0مل/كغم من وزن الجسم
وخالل  3اسابٌع حٌث تم اختٌار الجرعة طبقا لما
جاء به( )3حٌث الحظنا بعد الحقن وجود تغٌر
تدرٌجً فً نسب الهٌموغلوبٌن وزٌادته خالل
االسابٌع الثالثة الى النسب الطبٌعٌة كذلك نالحظ
ارتفاع فً نسبة السكر فً الدم حٌث ٌعود الى
استجابة الطٌور للعقار بعد القضاء على الطفٌلً
حٌث تم مراقبة حركة الطفٌلً بعد حقن العقار
فوجد ان فعالٌة العقار بدأ بعد  3أٌام من الحقن
حٌث لم نالحظ وجود الطفٌلً على جلد الطٌور
المصابة  ,كما الحظنا وجود البٌوض على نصل
الرٌش فً االسبوع االول اما فً االسبوع الثانً
والثالث فلم نجد الطفٌلً وال بٌوضه مما ٌعزى
الى القضاء على دورة حٌاة الطفٌلً ولم ٌعد له
وجود على الجلد  ,اما نتائج فحص انزٌم
الفوسفتٌز القاعدي فأشارت الى انخفاض نسب
االنزٌم وعودته الى النسب الطبٌعٌة خالل فترة
العالج مقارنة مع نسب االنزٌم فً الطٌور
المصابة حٌث نالحظ تغٌر واضح بعد الحقن وهً
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نتائج تشٌر الى فعالٌة الكبد والعظام وعدم تأثٌر
العقار علٌها وهذا ٌتفق مع (.)02
المصادر:
 -0الشٌخلً,فؤاد ابراهٌم وعبد االمٌر حسٌن زاهد
واحمد عبد المحسن مطلب(.)0656امراض
الدواجن .هٌئة المعاهد الفنٌة/بغداد.وطبعة التعلٌم
العالً.
 -0عالم ,سامً ( )0643امراض الدواجن
وعالجها  .مكتبة االنجلو المصرٌة  ,دار الطباعة
الحدٌثة  ,الطبعة الثانٌة.
3- Pickworth ,C .L. and Morishita ,
T.Y.(2003)Common external parasites
in poultry :Lice and Mites. Veterinary
preventive medicine, the Ohio state
university extension .
4- Merredin , R.B.(2003) Control of
body lice (Bovicola ovis) on some
new breeds of sheep , Farmnote ,J,
department of Agriculture . no.37.
5-Jacob , H.R; Miles ,R.D; Butcher ,
G.D and Mather , F.B.(2003)Factors
affecting egg production in backyard
chicken flocks , University of Florida
,Ifas extension.
;6- Calnek, B . W . ; Helmboldt , C .F.
Yoder,H.W (1978) Disease of
poultry.seventh edition .Iowa state
university press.
7-Isaiah , O.A.,(2003).Compar tative
invitro.studies on the efficacay of
ivermectin against gastrointestinal
sheep nematode . Ttop . J. pharma .
RES . 2(2) ; 235-238 .
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سودوروستك  ,وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً  ,هٌئة المعاهد العلمٌة  /بغداد.
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للطباعة  ,الطبعة االولى.

9- khaled , A . s ; Al- rasheid and
tossom , A .(1998) Efficacy of
Ivermectin on the infective of
leishmanin amajor – promastigote , J.
– Egypt . parasitol , vol . 28(1) : 199
202 .

 -03الهدمً  ,جواد نور الدٌن( )0653الدلٌل
العملً النتاج دجاج اللحم والبٌض  .ماجستٌر
علوم الدواجن وامراضها  .برٌطانٌا.
14- Sturkie, paul E.P.Ph.(2000)Avien
physiology , 5th Ed .Academic press,
Rutgers , university Germany , p.302303 .

 -02الخزاعً,جاسم حمٌد رحمة ()0222تقٌٌم
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على حٌوٌة الرؤٌسات االولٌة لطفٌلً المشوكات
الحبٌبٌة  Echinococcus granulosusخارج
وداخل الجسم فً الفئران البٌض .اطروحة
دكتوراه .جامعة القادسٌة.
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