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مقارنة الكفاءة العالجية لآليفرمكتين واألوكسي بندازول
في عالج خيول السحب المصابة طبيعيا ً بديدان المعدة واألمعاء في الموصل
∗

كمال الدين مھلھل السعد و محمد أسامة عبد المجيد
فرع الطب الباطني ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،موصل ،العراق
)االستالم  ٢٥أيلول ٢٠٠٥؛ القبول  ٢٨شباط (٢٠٠٦
الخالصة
شملت ھذه الدراسة فحص  20حصانا ً من خيول السحب الذكور تراوحت أعمارھــا
قسمت إلى مجموعتين
بين  10-4سنوات كانت مصابة طبيعيا ً بديدان المعدة واألمعاءّ ،
متساويتين ) 10خيول لكل مجموعة( قورنت من خاللھا الكفاءة العالجية لعقار اآليفرمكتين
)عجين فمي( بجرعة  0.2ملغم/كغم من وزن الجسم مرة واحدة ،مع عقار األوكسي
بندازول ) ّ
معلق فمي( بجرعة  10ملغم/كغم من وزن الجسم مرة واحدة .و خضعت خيول
المجموعتين لبعض االختبارات قبل وبعد العالج تم فيھا حساب عدد البيض المطروحة مع
البراز )عدد البيض لكل غرام من البراز( وعدد كريات الدم الحمر وقياس تركيز خضب
الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة .وتبين حدوث انخفاض في عدد البيض المطروحة إلى
صفر منذ اليوم الرابع عشر بعد العالج بعقار اآليفرمكتين بينما انخفض عدد البيض لكل
تختف بالكامل عند اليوم الحادي والعشرين بعد العالج
غرام من البراز بشكل تدريجي ولم
ِ
كل من معدالت كريات الدم
بعقار األوكسي بندازول .كما لوحظ االرتفاع المعنوي في ٍّ
الحمر وتركيز خضب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة في اليوم الرابع عشر بعد العالج
تبين من خالل
باآليفرمكتين وفي اليوم الحادي والعشرين بعد العالج باألوكسي بندازولّ .
نتائج الدراسة كفاءة عقار اآليفرمكتين )عجين فمي( ،بجرعة  0.2ملغم  /كغم من وزن
الجسم مرة واحدة في معالجة الخيول المصابة بديدان المعدة واألمعاء بالمقارنة مع عقار
األوكسي بندازول ) ّ
معلق فمي( ،بجرعة  10ملغم/كغم من وزن الجسم مرة واحدة.
COMPARISON OF THERAPEUTICAL EFFICACY OF IVERMECTIN
AND OXYBENDAZOLE IN TREATMENT OF DRAUGHT
HORSES NATURALLY INFECTED WITH
GASTROINTESTINAL WORMS IN MOSUL
K. M. Al-Saad and M. O. Abdul-Majeed
Department of Internal Medicine, Collage of Veterinary Medicine, University of
Mosul, Mosul, Iraq
ABSTRACT
Twenty draught stallions, 4-10 years old, were used in this study. The horses
were divided into two equal subgroups (10 horses for each) to compare the

∗ بحث مستل من رسالة ماجستير .2005
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efficacy of a single dose of Ivermectin (oral paste), 0.2 mg/kg B.W., with a single
dose of Oxibendazole (oral suspension), 10 mg/kg B.W. The parameters that used
were EPG, RBCS, Hb and PCV pre- and post-treatment. Results indicated
reduction in EPG to zero within 14 days after treatment with Ivermectin, while
there were gradual reduction in EPG without complete absences of eggs after 21
days of treatment with Oxybendazole. Also there were increase of RBCS, Hb and
PCV after 14 days of treatment with Ivermectin and after 21 days of treatment
with Oxybendazole. Results of evaluation of therapeutic agents indicated that
Ivermectin in a dose of 0.2 mg/kg B.W. given as oral paste as a single dose was
more effective than Oxibendazole in a dose of 10 mg/kg B.W. given as oral
suspension as a single dose in the treatment of draught horses affected with
gastrointestinal and lung worms.

المقدمــة
تصاب الخيول بمجموعة كبيرة من الديدان الطفيلية ،ومنذ مطلع القرن الماضي
استخدمت مواد عديدة لعالجھا ،وإن اختيار المادة العالجية يتم على أساس المادة األكثر أمنا ً
سمية واألوسع طيفا ً في العمل واألقل جرعة في التكرار والحجم والمتوفر بھيئة
واألقل
ّ
ً
ّ
عجين فضال عن التكلفة االقتصادية األقل .إال أن العديد من أصناف المواد المتوفرة
للسيطرة على الديدان الداخلية في الخيول انخفض استعمالھا بشكل كبير في السنوات القليلة
السابقة وبقي عدد قليل منھا في االستخدام السيما عقـاري اآليفرمكتين Ivermectin
واألوكسي بندازول  .(2 ،1) Oxibendazoleيسبب اآليفرمكتين شلل رخو للديدان من
خالل تنشيطه عمل الناقالت العصبية المثبطة )كابا  (GABAمما يؤدي إلى طرحھا خارج
جسم المضيف ) ،(4 ،3بينما يعمل األوكسي بندازول على قتل الديدان من خالل عرقلة
الوظائف الخلوية وتصويم الديدان من خالل تمزيق جدار أمعائھا ).(5 ،4
ظھر أول اختبار عملي لتقييم الكفاءة العالجية لطاردات الديدان عام 1917م وأطلق
عليه اسم )االختبار الحرج  ،(Critical testويتم عن طريق إعطاء المادة المراد قياس
كفاءتھا العالجية ثم يجمع البراز بعد العالج على فترات ويحسب عدد البيوض المطروحة
لكل غرام من البراز  EPGأو يحسب عدد الديدان البالغة بعد ذبح الحيوانات المعالجة ،وقد
أصبح ھذا االختبار مقبوالً لھذا الغرض خاصة في الخيول ).(1
استھدفت ھذه الدراسة مقارنة الكفاءة العالجية لآليفرمكتين )عجين فمي(
) (Ivermectinمع األوكسي بندازول ) ّ
معلق فمي( ) (Oxibendazolفي الخيول.
المواد وطرائق العمل
شملت الدراسة  20حصانا ً من خيول السحب من الذكور وتراوحت أعمارھا بين -4
 10سنوات كانت مصابة طبيعيا ً بأنواع من ديدان المعدة واألمعاء ھي Parascaris
 equorumو  Large Strongylesو  Small Strongylesو Strongyloides
 westeriو  Trichostrongylus axeiو  .Oxyuris equiتم تقسميم الحيوانات إلى
مجموعتين متساويتين ) 10خيول لكل مجموعة( قورنت من خاللھا الكفاءة العالجية لعقار
اآليفرمكتين نوع عجين فمي ) (Oral pasteبجرعة  0.2ملغم/كغم من وزن الجسم مرة
واحدة ) ،(3)(Single doseمع عقار األوكسي بندازول ّ
معلق فمي )(Oral suspension
بجرعة  10ملغم/كغم من وزن الجسم مرة واحدة ) .(6،5خضعت خيول المجموعتين
لبعض االختبارات قبل وبعد العالج تم فيھا حساب عدد البيض المطروحة لكل غرام من
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البراز وعدد كريات الدم الحمر وقياس تركيز خضب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة،
ُ َّ
وعد اليوم قبل العالج اليوم  0وأخذت العينات في األيام  14 ،7و 21بعد العالج ).(7
تـم تحليل النتائج إحصائيـا ً باستخدام الحاسبـة اإللكترونية الستخراج المعدل Mean
والخطأ القياسي  Standard errorواستخدم اختبـار  T-testواختبـار تحليل التباين Two
 way analysis of varianceواختبار .(8) Dunnett
النتــــائج
تبين أن ھناك انخفاضا ً في
من خالل متابعة الخيول المعالجة في مجموعتي العالج ّ
عما
شدة العالمات السريرية وعودة الحيوان بصورة تدريجية إلى الوضع الطبيعي بالمقارنة ّ
كان عليه قبل العالج ،وقد لوحظ االنخفاض في عدد البيض المطروح لكل غرام من براز
الحيوانات في كال المجموعتين .إالّ أن عقار اآليفرمكتين أدى إلى اختفاء البيض بشكل كامل
بحيث أصبح عدد البيض لكل غرام من البراز صفراً وذلك بعد اليوم الرابع عشر عند
إعطائه عجين فمي بجـرعة  0.2ملغم/كغم من وزن الجسم لمرة واحدة .بينما لم يلحظ ذلك
في مجموعة عقار األوكسي بندازول حيث أدى ھذا العقار إلى انخفاض عدد البيض
يزل البيض بشكل كامل إذ لوحظ وجود عدد قليل منھا
المطروحة وبشكل تدريجي إالّ أنه لم ُ ِ
بعد اليوم الحادي والعشرين من العالج عند إعطائه ك ّ
معلق فمي بجرعة  10ملغم/كغم من
التغير في المعايير الدموية فقد لوحظ على الخيول
وزن الجسم مرة واحدة )شكل  .(١أما
ّ
كل من معدالت كريات الدم الحمر وتركيز
المعالجة باآليفرمكتين االرتفاع المعنوي في ٍّ
خضب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة بعد اليوم الرابع عشر من العالج واستمر حتى
اليوم الحادي والعشرين ،بينما لوحظ ھذا االرتفاع على الخيول المعالجة باألوكسي بندازول
بعد اليوم الحادي والعشرين )شكل  3 ،2و .(4
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ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻌﻨﻭﻴﹰﺎ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ) .( P < 0.05
المناقشــة
تبين من نتائج تجربة كفاءة عقار اآليفرمكتين مقارنة مع اآلوكسي بندازول ،أن كال
ّ
ً
العقارين يؤثران على جميع أطوار الديدان :البيض واليرقات غير البالغة والبالغة فضال عن
الديدان الناضجة ) .(5،3وقد لوحظت ھذه الكفاءة من خالل إزالة اآليفرمكتين للبيض بشكل
كامل حيث أصبح عددھا لكل غرام من البراز صفراً عند فحصه في اليوم الرابع عشر بعد
العالج بينما لم يلحظ ذلك في مجموعة عقار األوكسي بندازول حيث أدى ھذا العقار إلى
يزلھا بشكل كامل إذ لوحظ وجود
انخفاض عدد البيض المطروحة وبشكل تدريجي إالّ أنه لم ُ ِ
عدد قليل من البيض حتى بعد اليوم الحادي والعشرين من العالج .وفضالً عن ذلك فقد
لوحظ على الخيول المعالجة باآليفرمكتين االرتفاع المعنوي في معدالت المعايير الدموية
بعد اليوم الرابع عشر من العالج واستمر حتى اليوم الحادي والعشرين ،بينما لوحظ ھذا
االرتفاع على الخيول المعالجة باألوكسي بندازول بعد اليوم الحادي والعشرين .وماثلت ھذه
النتائج البحوث التي قارنت بين اآليفرمكتين وبين عقارات مجموعة البنزيميدازول مـثل )-9
 ،(11وقد أشار ) (11إلى أن آلية عمل مجموعة البنزيميدازول التي تعرقل الوظائف
الخلوية للديدان وبالتالي موتھا تعد ذات بداية بطيئة ) (Slow onsetمقارنة مع العقارات
تفوق
التي تؤثر على الجھاز العصبي كاآليفرمكتين ،ويعتقد أن ھذا ھو السبب في ّ
اآليفرمكتين على األوكسي بندازول في الكفاءة العالجية ،فضالً عن أن عدم اإلزالة الكاملة
للديدان في حالة المعالجة باألوكسي بندازول قد يرجع إلى بعض المقاومة )(Resistance
لھذا العقار والناشئة من استخدامه فقط ضد ديدان الخيول في مناطقنا .وتشير الدراسات إلى
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(٧٠-٦٥) ٢٠٠٦ ،١  العدد،٢٠  المجلد،المجلة العراقية للعلوم البيطرية
(Small strongyles) وجود مقاومة للديـدان السيما ديدان المستديرات الصغيرة
.(14-12) لمجموعة البنزيميدازول
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