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 منطقة كوكجلي  في في عجول التسمينواألمعاءدراسة سريرية وعالجية لطفيليات المعدة 
 

  خضر جاسم حسينو إسماعيلسالم عبد ،  قيس طالب العبيدي،عبدالحميدميسر عارف 
  

  العراق فرع الطب الباطني والوقائي، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل،
  

  )٢٠١١ حزيران ٢٩ل ؛ القبو٢٠١٠ أيار ١٧اإلستالم (
  

  الخالصة
  

 ٨٦ ، منھاسنة) ٢-١( والتي تراوحت أعمارھا بين  رأسا من عجول التسمين المحلية٨١١  قطعان ضمت١٠  على الدراسةأجريت 
بينت   %).٦٠,٩٩( بلغت النسبة الكلية للخمج أن نتائج الدراسة أظھرت. منطقة كوكجليفي طفيليات المعدة واألمعاء خمجا ب عجال
  للخمج نسبةأعلىظھرت أ والتي Ostertagia spp بتمثلت ،  االسطوانية والشريطيةالطفيلياتراسة إصابة العجول بالعديد من الد
  المخاطيةاألغشية الضعف العام وشحوب  منالخمجةالعجول عانت %). ٢,٣٢( Monezia expansa نوعالقل نسبة في وا، )%٦١,٦٢(

  الخمج المختلطأما، %)١٧,٥( بنسبة الخمجةالمنفرد في العجول  الخمج وكان.  وفقدان لمعانه الشعروسھولة نزع واإلسھال وفقدان الشھية
 عند ، حيث لوحظ ارتفاعا معنوياللحاالت المعالجة الدموية الصورة وجود تغيرات في إلى النتائج أشارتوكذلك %). ٨٢,٥( بنسبة فكان

 انخفاض معنويحدوث  و، الحمر وتركيز خضاب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة الكلي لكريات الدمفي معدالت العد P<0.05 مستوى
.  مقارنة مع مجموعة حيوانات السيطرة والليفوزاناأللبندازولبفي مجموعتي العالج  ٧،١٤،٢١ األيام في الدم البيض لخاليا الكلي العد في
  .األلبندازولعقار  مقارنة مع  المعدة واألمعاء طفيلياتضد كفاءة أكثر  كان عقار الليفوزانناو
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Abstract 
 

 The study was conducted on 10 herds included 811 local fedlot calves (1 to 2 years old) in Goggeli region, 86 calves were 
affected with gastrointestinal parasites. Total infestation rate was (60.99%). The study showed that Calves were infested with 
various species of nematodes and cestodes representing,The highest ratio of infestation was with Ostertagia spp (61.62%), and 
the lowest with Monezia expansa (2.32%). Affected calves exhibited weakness, pale mucous membranes, loss of appetite, 
diarrhea, easily detached and lusterless hair. Results revealed that single infestation was (17.5%), whereas mixed infestation 
was (82.5%). Results of blood picture indicated significant increase in total erythrocyte count, hemoglobin concentration, 
packed cell volume, and significant decrease in total leukocyte count, at days 7, 14, 21 post treatment calves with Albendazole 
and (levamisole hydrochloride 3% and oxyclozanide 6%) compared with control group. Levamisole hydrochloride 3% and 
oxyclozanide 6% was more efficient against gastrointestinal parasites when compared with albendazole. 
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  المقدمة

  
 المھمة األمراض من واألمعاء المعدة لياتطفييعد الخمج ب

لما لھذه الطفيليات من أھمية كبيرة من حيث  ،والمنتشرة في العالم
 نسبة انتشار طفيليات عتمدت ).١،٢( إحداث خسائر اقتصادية

الظروف البيئية و الخمج  وشدة الطفيلي نوععلى واألمعاءالمعدة 
 في ھذا الصدد ھي أما في العراق فان أول دراسة .)٣،٤( المحلية

الذي أشار إلى وجود عدد من أنواع ھذه ) ٥( Leiperللباحث 
 Haemonchusأھمھا األبقار  وأمعاء في منفحة الطفيليات

contortus، Ostertagia ostertagia، أما الباحث Kadhim )٦( 
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 في المنفحة واألمعاء في الطفيلياتفقد سجل أربعة عشر نوعا من 
 الطفيلياتبعزل اثنا عشر نوعا من ) ٧(دليمي ، كما قام الاألبقار

-Al تالحظو .أربيل األبقار المذبوحة في مجزرة فياألسطوانية 
Farwachi )نموذج لبراز األبقار وجود ٢٠٠  عند فحص)٨ 

  األسطوانية اغلبھا تقع ضمن الجنسينالطفيلياتعشرة أجناس من 
Haemonchus،Ostertagia. من سبعة وعشرين نوعا  )٩( وسجل

) ١٠( الخالد شخص في حين .االسطوانية في إيرانالطفيليات 
في ستة أنواع من الطفيليات األسطوانية في األبقار والعجول 

ة في مجموعة  الموثراألدوية احد األلبندازوليعد  .سوريا
 على طفيليات التأثيرك طيفا واسعا من البنزوميدازوالت يمل

من  يعملوقية والبالغة،  متضمنا المراحل اليرواألمعاءمعدة ال
 ثالثي  تكوين الطاقة في المايتوكوندريا على شكلخالل منع

الطفيلي،  وبانعدام ھذه الطاقة يموت) ATP (فوسفات االدينوسين
 األولية لاللبندازول ناتج من مويضاته ألجھازي التأثيريكون و
)Sulfone & Sulfoxide) (الليفوزان يعمل من أما ).١٤-١١ 

 فضال عن منع للديدان Tonic paralysis شلل توتري خالل إحداث
، ويملك ATP الطاقة على شكل ثالثي فوسفات االدينوسين تكوين

كفاءة عالية تجاه الطفيليات االسطوانية بما فيھا األطوار البالغة 
  .)١٨- ١٥(واليرقية التي تستوطن القناة الھضمية 

 صابةلإللذا صممت ھذه الدراسة لتوضيح النسبة الكلية 
 العالمات أھم مع واألمعاء طفيليات المعدة أھمتشخيص و

 المنفردة والمختلطة والتغييرات الدموية للخمجالسريرية المرافقة 
الليفوزان و األلبندازول فضال عن معرفة كفاءة العقارين

 .الخمجة الحاالت  في عالجالمستخدمين
  

  المواد وطرائق العمل
  

 عجول التسمين المحلية  رأسا من٨١١  الدراسةتضمنت ھذه
عجال خمجا  ٨٦منھا عجال  ١٤١ فحص ، قطعان١٠مثلت 

، والتي تراوحت بطفيليات المعدة واألمعاء في منطقة كوكجلي
. ٢٠٠٩ من أيلول ولغاية آذار بين للفترة ، سنة٢-١ بين أعمارھا

باستخدام  ،العالجو من مجموعتي السيطرة  البراز عيناتتجمع
 في قناني بالستيكية وضعتمن المستقيم  مباشرة مطاطيةكفوف 

 الكشف عن لغرض ،ونقلت إلى المختبر إلجراء فحص الطفو
 الطفيليات وأكياس البيض وبيوض األسطوانية الطفيلياتبيوض 

الشريطية، وتم حساب عدد البيوض في الغرام الواحد من البراز 
 Modified McMasterباستعمال طريقة ماكماستر المحورة 

methodعقارينالتم استخدام  .)١٩(الطريقة الوردة في سب  ح 
 الواسع لغرض على أساس استعماليھمااأللبندازول والليفوزان 

 ملغم ٧,٥  األلبندازول بجرعة عقار،تقييم الكفاءة العالجية الحقلية
كغم من وزن الجسم عن طريق الفم وحسب تعليمات الشركة / 

 ، وعقار)يدالنيةالشركة السعودية للصناعات الص( المنتجة
  ھيدروكلورايد في تركيبه على الليفاميزول الذي يحتويالليفوزان
أعطي حيث  ،%٦ بتركيز واألوكسي كلوزنايد% ٣بتركيز 
 كيلوغرام من وزن الجسم عن طريق الفم ١٠ مل لكل ٥بجرعة 

  . )األردنيةالشركة ( وحسب تعليمات الشركة المنتجة

 طبية ذات محاقن عينات الدم باستخدام  سحبكما تم
 بعد الو داجيمل مباشرة من الوريد  ٢,٥االستخدام الواحد سعة 
 وضع في قناني بالستيكية تحوي ،%٧٠تعقيم المنطقة بالكحول 

 لدراسة التغيرات في الصورة ،)EDTA( نوع على مانع التخثر
العدد  :الدموية قبل وبعد العالج والتي شملت االختبارات التالية

قياس حجم وقياس تركيز خضاب الدم، والدم الحمر الكلي لكريات 
 العدد الكلي عدد الصفيحات الدمويةوخاليا الدم المرصوصة 

وفحصت ھذه العينات باستخدام جھاز عد خاليا الدم البيض ل
 شركة )Automatic Digital Cell Counter(خاليا الدم الرقمي 

Beckman / لنتائج تم تحليل او. الواليات المتحدة األمريكية
ًإحصائيا باستخدام الحاسبة االلكترونية الستخراج المعدل والخطأ 

 ضمن برنامج )Student,s t- test(  اختبار باستخدام،القياسي
SPSS Microsoft, Ver. 11, USA )٢٠.(  
 
  النتائج

  
 رأسا من العجول ٨١١ التي ضمت بينت نتائج الدراسة

للخمج في عجول  النسبة الكلية أن  قطعان،١٠المحلية مثلت 
 ١٤١ فكانت عدد العينات المفحوصة )%٦٠,٩٩( بلغتالتسمين 

 ).١(  رقمالجدول عينة ٨٦ وعدد العينات الموجبة عينة
  

النسبة الكلية للخمج بطفيليات المعدة واألمعاء في : ١ الجدول
  .قطعان عجول التسمين

  

نسبة 
 اإلصابة

عدد 
العينات 
 الموجبة

عدد 
 العينات
 المفحوصة

 الكلي العدد
لحيوانات 

 لقطيعا

رقم 
 القطيع

١ ٣٠ ٦ ٦ ١٠٠ 
٢ ٦٥ ١٥ ١٤ ٩٣,٣٣ 
٣ ٨٤ ١٥ ١٤ ٩٣,٣٣ 
٤ ٧٠ ١٣ ١٢ ٩٢,٣٠ 
٥ ٨٢ ٢٥ ١٥ ٦٠ 
٦ ٧٥ ١٠ ٦ ٦٠ 

٧ ٩٠  ١١ ٥ ٤٥,٤٥ 
٨ ٨٠ ١٠ ٤ ٤٠ 
٩ ٨٥ ١٦ ٦ ٣٧,٥ 
١٠ ١٥٠ ٢٠ ٤ ٢٠ 

 المجموع ٨١١  ١٤١ ٨٦ ٦٠,٩٩
   

 عجول خمجلبراز  افحص نتائج الدراسة من خالل أظھرت
 المختلفة والتي الطفيليات بالعديد من كوكجلي التسمين في منطقة

والتي  .Ostertagia spp : االسطوانية اآلتيةالطفيلياتتمثلت ب
 .Cooperia sppو ،)%٦١,٦٢( نسبة بلغت بأعلىظھرت 

  و،)%٤٠,٦٩( .Heamonchus spp و ،)%٤٦,٥١(
Strongyloides spp. )و ،)%١٦,٢٧ Trichostroglus spp.  
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  ، والنوعين)١١,٦٢%( .Trichuris sppو%) ١٥,١١(
Chabertia sppو Nematodirus spp. أما %)٦,٩٦( بنسبة ،

بنسبة  .Oesphagostomum sppو spp. Neoascaris  النوعين
  %).٢,٣٢(Bunostomum spp ، و %)٤,٦٥(

 الشريطية نوع الطفيليات عجول التسمين بإصابةكما سجلت  
Moniezia benedeni  و،%)٨,١٣ (بنسبة Moniezia expansa 

  ).٢(  رقمجدولال %)٢,٣٢(بنسبة 
 

وعدد العينات الموجبة   من المشخصةالطفيليات: ٢الجدول 
  .تكرارھا ونسبتھا المئوية

  
 الطفيلياتنوع   عدد تكرار نسبة المئوية
٥٣ ٦١,٦٢ spp Ostertagia 
٤٠ ٤٦,٥١ Cooperia spp 
٣٥ ٤٠,٦٩ Heamonchus spp 
١٤ ١٦,٢٧ Strongyloides spp 
١٣ ١٥,١١ Trichostrongylus spp 
١٠ ١١,٦٢ Trichuris spp 
٧ ٨,١٣ benedeni Magnesia 
٦ ٦,٦٩ Chabertia spp 
٦ ٦,٦٩ Nematodirus spp 
٤ ٤,٦٥ Neoascaris spp 
٤ ٤,٦٥ Oesophagstomum spp 
٢ ٢,٣٢ Bunostomum spp 
٢ ٢,٣٢ Monezia expansa 

   
 عددا الخمجة عجول العام للألسريريتبين من خالل الفحص 

 شحوب األغشيةوالضعف العام ب تمثلت ،من العالمات السريرية
وسھولة نزع ، واإلسھال فقدان الشھيةوالمخاطية المبطنة للعين 

  ).٣(  رقم وفقدان لمعانه الجدولالشعر
قسم الخمج بطفيليات المعدة واألمعاء إلى مجموعتين الخمج 

، وحاالت الخمج %١٧,٤٤ بنسبة single infestationلمنفردة ا
  ).٤(الجدول رقم %) ٨٢,٥( بنسبة infestation mixedالمختلطة 

أشارت النتائج إلى وجود تغييرات في المعايير الدموية من 
خالل تجربة العالج حيث لوحظ ارتفاع معنوي عند مستوى 

P<0.05 الحمر وتركيز  في معدالت العدد الكلي لكريات الدم
خضاب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة والعدد الكلي 
للصفيحات الدموية، وانخفاض معنوي عند نفس المستوى في 
العدد الكلي لخاليا الدم البيض عند اليوم السابع من العالج 
واستمر حتى اليوم الحادي والعشرون في مجموعتي العالج 

  ).٥(جدول رقم الباأللبندازول والليفوزان، 
، %٢٨,٥٦ ( بلغتبينت الدراسة أن كفاءة عقار األلبندازول

 على التوالي، في حين ٧،١٤،٢١في األيام %) ٩١,٢٥، %٨١,٦
 ٧،١٤،٢١في األيام %) ١٠٠(كانت كفاءة عقار الليفوزان 

باالعتماد على حساب عدد البيوض المطروحة لكل غرام من 
 ).٦(البراز الجدول رقم 

  
 الخمجةالسريرية الظاھرة على العجول العالمات : ٣الجدول 

  .وعدد تكرارھا ونسبتھا المئوية
  

  النسبة المئوية  التكرار  العالمات السريرية
  ٦٩,٧٦  ٦٠  الضعف العام

  ٥٥,٨١  ٤٨   المخاطيةاألغشيةشحوب 
  ٣٠,٢٣  ٢٦  فقدان الشھية

  ٨١,٣٩  ٧٠  اإلسھال
  ١٥,١١  ١٣  وسھولة نزع الشعر
  ٢٣,٢٥  ٢٠  فقدان لمعان الشعر

  
  . وعدد تكرارھا ونسبتھا المئويةاإلصابةنوع : ٤الجدول 

  
  اإلصابةنسبة   عدد العينات  نوع الخمج

  ١٧,٤٤  ١٥  الخمج المنفرد
  ٨٢,٥٥  ٧١  الخمج المختلط

  ١٠٠  ٨٦  المجموع
  

  المناقشة
  

أوضحت نتائج الدراسة أن النسبة الكلية للخمج بطفيليات 
%) ٦٠,٩٩(ية بلغت المعدة واألمعاء في عجول التسمين المحل

، وكانت )%٦٢(الذي أشار إلى نسبة بلغت ) ٢٣(وتتفق ھذه مع 
، في حين )%٥٢,٣(إذ سجل ) ٢٢(النتيجة أعلى مما حصل عليه 
في دراسته حيث كانت النسبة ) ٢٣( كانت اقل مما توصل إليه

أن مصدر  ، ويعزى السبب في ھذه الدراسة إلى)%٧٥(
الحيوانات كانت من المناطق الجنوبية من العراق، حيث اعتماد 
المربين على رعي ھذه الحيوانات في المراعي الخضراء، فضال 
عن توفر الظروف البيئية المناسبة من حرارة ورطوبة وكثرة 
المسطحات المائية وسوء اإلدارة وعدم معالجة الحيوانات بشكل 

سة إصابة العجول بالعديد من وتبين من خالل الدرا. صحيح
، )٨-٥(الطفيليات االسطوانية وھذه تتفق مع ما توصل إليه 

 ھي األكثر تواجد من بين األنواع، .Osertagia sspوكانت بيوض 
كما تم تسجيل إصابة العجول بالطفيليات ). ٨،٣(وھذا يتفق مع 

 .Mو %) ٨,١٣( بنسبة M. benedeniالشريطية من نوع 
expansaوعانت ). ٧،٢١،٢٤(وھذه تتفق مع %) ٢,٣٢ ( بنسبة

 بالضعف العام تمثلتالحيوانات الخمجة من عالمات السريرية 
وشحوب األغشية المخاطية المبطنة للعين وفقدان الشھية وھذه 

ويعزى السبب إلى ضعف القناة الھضمية وقلة ) ٢١،٢٥(تتفق مع 
عاء حركتھا فضال عن فعالية الطفيليات بامتصاص الدم من أم

  . المضيف مما يودي إلى حالة فقر الدم
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 ).٢١،١٤،٧األيام (المعاير الدموية قبل وبعد العالج باأللبندازول والليفوزان : ٥الجدول 
 

  بعد العالج
عقار   المعاير الدموية

  قبل العالج  العالج
  ٢١ اليوم  ١٤ اليوم  ٧ اليوم

 *0.13± 5.58 0.12±5.53 0.15± 5.32  1 0.3± 4.83  ولاأللبنداز
 ٣ملم/٦١٠×العدد الكلي لكريات الدم الحمر

 * 0.27±5.65 0.22±5.29 0.34 ±4.83  0.25±4.54  الليفوزان
 *0.18± 10.68 *15٠.±10.50 *0.26± 10.3 0.52± 8.04  األلبندازول

 )gr/dl(تركيز خضاب الدم 
  *0.43±10.38 *0.3 ٠± 10 0.52±8.83 0.25± 8.16  الليفوزان
 *0.13± 30.13 *0.13 ±29.8 *0.19± 30.02 0.52±28.54  األلبندازول

 %لخاليا المرصوصة معدل حجم ا
  *0.17± 30.31  *0.07± 30.03 *0.22 ±29.99 0.56± 28.10  الليفوزان
 *23.96±497.10 * 22.82±511.8 *34.56± 518.5 39.23± 232.4  األلبندازول

 ٣ملم/٣١٠ ×عدد الصفيحات الدموية 
  *29.66± 514.5 *28.8± 471.4 *31.35± 441 33.84± 307.2  الليفوزان
 *0.25±10.36 * 0.19± 10.33 *0.39±10.85 0.71± 14.16  األلبندازول

 ٣ملم/٣١٠ × العدد الكلي لخاليا الدم البيض
 * 0.35± 10.29 0.28± 10.74* *0.44± 10.81 0.69± 13.97  الليفوزان

   .الخطأ القياسي±القيم تمثل المعدل، )P<0.05( عند مستوى احتمالية)قبل العالجيوم ال( السيطرةتعني وجود فروق معنوية مع مجموعة  *
  

الليفاميزول ( واأللبندازول ي لعقاريةكفاءة العالجال: ٦الجدول 
واألوكسي كلوزنايد % ٣ھيدروكلورايد بتركيز 

  .بالغرام الواحد/  من خالل عدد البيوض%)٦بتركيز 
  

 بالغرام الواحد/ عدد البيوض
  )بعد العالج(من البراز 

  المجاميع

داد أع معدل
/ البيوض

بالغرام الواحد 
قبل (من البراز
  )العالج

  األيام

عدد 
/ البيوض
بالغرام 
  الواحد

الكفاءة 
%  

٢٨,٥٦  ٤٠٠  ٧ 
  ٥٦٠  األلبندازول  ٨١,٦  ١٠٣  ١٤
٩١,٢٥  ٤٩  ٢١ 
١٠٠  ٠.٠  ٧  
  ٦٠٦  الليفوزان  ١٠٠ ٠.٠  ١٤
١٠٠ ٠.٠  ٢١  

 
كذلك عانت الحيوانات من االسھال وھذه تعود إلى األضرار 

تنخر، والتي تحدثھا الطفيليات في جدار األمعاء من التھاب 
 نزع الشعر وفقدان لمعانه ةوأظھرت حيوانات أخرى سھول

كما أظھرت . ويعزى السبب إلى فقدان الشھية الحيوانات الخمجة
%) ١٧,٤٤(ردة بنسبة نتائج الدراسة إصابة العجول بإصابة منف

وھذه تتفق مع كل من %) ٨٢,٥(وإصابة مختلطة بلغت 
، ويعزى السبب إلى تلوث المراعي ببيوض الطفيليات )٧،٢٣(

المختلطة مما أدى إلى إصابة العجل الواحد بأكثر من نوع من 

وتبين من خالل نتائج دراسة الصورة الدموية انخفاض . الطفيليات
الحمر وتركيز خضاب الدم وحجم الخاليا العد الكلي لكريات الدم 

 المرصوصة والعد الكلي للصفيحات الدموية، الن طفيليات نوع
Haemonchus spp.  يسبب فقر الدم النزفي، ويذكرSolusby 

 تلتصق بمخاطية .Bunostomum sppأن طفيليات النوع) ٢٦(
ولوحظ من خالل نتائج , األمعاء محدثة جروح صغيرة ونزف

دة معدالت العد الكلي لخاليا الدم البيض وقد اتفقت الدراسة زيا
الذي عزى السبب إلى زيادة التحسس ) ٢٣(ھذه النتائج مع 

لبروتين الطفيليات والذي يعد جسما غريبا عن الجسم وبخاصة 
إن الذي يؤكد . عندما تخترق اليرقات أنسجة الجسم أثناء ھجرتھا

المعنوية في معايير تحسن الحيوانات في ھذه الدراسة ھي الزيادة 
الصورة الدموية حيث لوحظ زيادة في العد الكلي لكريات الدم 
الحمر وتركيز خضاب الدم وحجم الخاليا المرصوصة والعد 
الكلي للصفيحات الدموية من األسبوع األول بعد العالج مقارنة 
بقبل العالج، وانخفض العد الكلي لخاليا الدم البيض انخفضا 

 من استخدام العقاقير إلى الحدود الطبيعية معنويا بعد أسبوع
وأوضحت الدراسة كفاءة عقار الليفوزان من . مقارنة بقبل العالج

خالل إزالة عدد البيوض المطروحة في غرام من البراز بشكل 
كامل في الحيوانات الخمجة من األسبوع األول من العالج 

، في )٢٧(واستمر إلى اليوم الحادي والعشرين وھذه تتفق مع 
حين لوحظ انخفاض تدريجي وغير كامل في عدد البيوض 
المطروحة في البراز في مجموعة العالج باأللبندازول إذ لوحظ 
وجود عدد قليل من البيوض في اليوم الحادي والعشرين من 

  ).٢٨(العالج وتتفق ھذه النتائج مع 
  



 )٢٧-٢٣ (٢٠١٢، ١، العدد ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
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