المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦عدد إضافي (٢٦٧-٢٦٣) ٢٠١٢ ،٣
وقائع المؤتمر العلمي السادس ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل

تأثير السايبرميثرين وااليفرمكتين ضد الجرب السوروبتي في األغنام
محمد خالد شندالة ،١باسمة عبد الفتاح البدراني ،٢اسامة عزالدين عبد ﷲ ،٢نور عبد الجبار يونس و رنا كريم بطرس
 ١فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية ٢ ،فرع الطب الباطني والوقائي ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
الخالصة
تم مقارنة الكفاءة العالجية للسايبرمثرين وااليفرمكتين ضد حلم الجرب السوروبتي ) (Psoroptes ovisفي عشرة أغنام عواسيه من كال
الجنسين تراوحت أعمارھا مابين  ٥-٢سنوات ،كانت مصابة طبيعيا بالجرب السوروبتي .وقد اظھرت النتائج ان استعمال محلول
السايبرمثرين بتخفيف  ١٠٠٠/١بطريقة الرش لمرة واحدة في أغنام المجموعة األولى )خمسة حيوانات( كفاءة عالجية ضد اإلصابة
الطبيعية بالجرب السوروبتي أفضل من االيفرمكتين الذي استخدم في عالج المجموعة الثانية )خمسة حيوانات( بجرعة ٠,٤ملغم/كغم من
وزن الجسم تحت الجلد ولمرة واحدة أيضا وذلك باالعتماد على االنخفاض المعنوي في مراتب شدة اآلفات الجلدية لحيوانات كال
المجموعتين خالل األيام  ٣و  ٧و  .١٤نستنتج من ھذة الدراسة بانه يمكن استخدام االيفرمكتين لعالج الحاالت الخفيفة والمتوسطة من
اإلصابة بالجرب السوروبتي في األغنام ،في حين أن السايبرمثرين يستخدم في عالج الحاالت الشديدة.
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Abstract
The therapeutic efficacy of cypermethrin and ivermectin against Psoroptes ovis mites that caused psoroptic mange in sheep
was evaluated in 10 naturally infected sheep of both sex 2-5 years old. Cypermethrin solution in 1/1000 dilution at once time
for treatment of first group (n=5), showed better therapeutic efficacy against natural infection with Psoroptic mange, than
ivermectin which used for treatment of sheep in second group (n=5) at dose of 0.4mg/kg body weight subcutaneously for once
time also, the results was evaluated dependent upon the order of severity of skin lesion during 3, 7 and 14 day post treatment.
Conclusion the results of that study was showed ivermectin can be used for treatment of mild and moderate cases of Psoropteic
mange of sheep, while cypermethrin was used against sever cases.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

تسببه حلم تعود لجنس الـ  Psoroptesنوع الـ ،Psoroptes ovis
ويتباين الخمج بين الحيوانات في قطعان الضأن من الخمج غير
الظاھري ) (Inapparent infectionإلى المرض السريري الشديد،
الذي يتميز بالحكة الشديدة وفقدان الصوف والتھاب األدمة
الشديد ،فضالً عن ارتفاع نسبة اإلصابة والھالك في الحاالت
الشديدة الخمج ) .(٢يعد السايبرميثرين من احد المبيدات الحشرية
) (Insecticidalالمصنفة ضمن البايروثيرويدات المصنعة
) (Synthetic pyrethroidوقد دخل استخدامھا في مجال الطب
البيطري للقضاء والسيطرة على الطفيليات الخارجية التي تصيب
الحيوانات اضافة الى استخدمھا في المجال الزراعي لمكافحة
االفات الزراعية وكذلك للقضاء على الحشرات المنزلية ) .(٣ان

المقدمة
تكتسب األمراض الجلدية الناتجة من االصابة بالطفيليات
الخارجية أھمية كبيرة بسب الخسائر االقتصادية التي تحدثھا مثل
اإلصابة بطفيلي الحلم الذي يسبب مرض الجرب في حيوانات
المزرعة ،حيث ان ھذه األمراض تودي إلى فقدان الصوف
وانخفاض انتاجية الحيوان من الحليب واللحم فضال عن الضعف
والھزال الوھن ثم الھالك اضافة الى الخسائر األخرى المتعلقة
بتكاليف برامج السيطرة والعالج ) .(١الجرب السوروبتي
) (Psoroptic mangeمرض طفيلي شديد العدوى يصيب مختلف
الحيوانات األليفة والوحشية ،ويدعى قشرة الضأن )،(sheep scab
٢٦٣
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الصوف ووجود القشور في مختلف مناطق الجسم والحكة
والضعف والھزال.

مكانيكية عمل السايبرمثرين كمضاد للجرب تأتي من خالل عمله
على قنوات الصوديوم الموجودة في الحلم حيث تعد ھذه القنوات
الموجودة في الخاليا العصبية احد مواقع تأثير السايبرميثرين اذا
يعمل على تحوير عمل ھذه القنوات بحيث يطيل فترة فتح ھذه
القنوات مؤديا الى زوال االستقطاب طويل ) Long
 (hyperpolarizationمما يؤدي الى تحفيز قوي للجھاز العصبيي
للحشرة ويعقب ذلك تقلصات عضلية شديدة ثم الھالك ) .(٤كما
يستخدم عقار االيفرمكتين على نطاق واسع في مكافحة الحلم
المسببة للجرب اضافة الى تأثيره على الطفيليات الداخلية
االسطوانية والتي تتطفل على الجھاز الھضمي لحيوانات
المزرعة ) .(٥يعمل االيفرمكتين كمبيد حشري من خالل زيادة
تحرر الناقل العصبي كابا ) (GABA-γ-aminobutyric acidوالذي
يعتبر من النواقل العصبية المثبطة ) Inhibitory
 (neurotransmitterمؤدية الى فتح بوابة ايون الكلوريد المرتبطة
بالكابا ) (GABA –gated chlorideومحدثا بذلك زيادة في
استقطاب الغشاء العصبي للحشرة ومن ثم الشلل ) .(٦تھدف ھذه
الدراسة الى مقارنة الكفاءة العالجية للسابيرميثرين وااليفرمكتين
للقضاء على حلم الجرب السوروبتي ) (Poroptes ovisفي األغنام
باالعتماد على مراتب شدة االفات الجلدية )شدة االصابة(.

الجدول ) :(١يمثل مراتب شدة اآلفات الجلدية الخاصة بمرض
الجرب السوروبتي في األغنام.
المراتب االفات الجلدية
عدم وجود أفات جلدية
٠
خفيفة  :ظھور الصوف بالمظھر غير المنتظم وتكون
١
االفة حديثة.
متوسط  :سقوط الصوف في مناطق محددة من الجلد
٢
مع وجود احمرار خفيف.
شديد  :سقوط شديد للصوف في مناطق واسعة من
الجلد وظھور احمرار وتنضح وتقيح وتقشر للجلد مع
٣
وجود تشققات دموية.
شديد جدا :نفس االفات الجلدية المذكورة في المرتبة
الثالثة يضاف أليھا التھاب أدمة الجلد وفرط التقرن
٤
وتكون االفة مزمنة قد مر عليھا وقت طويل جدا.
قسمت الحيوانات المصابة بالجرب السوروبتي والتي أعطت
نتيجة موجبة للفحص ألمختبري الى مجموعتين وبواقع خمسة
حيوانات لكل مجموعة .عولجت المجموعة األولى من األغنام
بالرش بمحلول السابيرمثرين ) Cypervet 10%-Med mac-
 (Jordenوبتخفيف  ١٠٠٠/ ١ولمرة واحدة حيث تم رش المنطقة
المصابة بواسطة المرشة الحاوية على محلول الدواء ،في حين
عولجت المجموعة الثانية من الحيوانات بعقار االيفرمكتين
) (Evanomic 1%-Reus-spainوبجرعة  ٠,٤ملغم /كغم ولمرة
واحدة تحت الجلد وھذه الجرعة تمثل ضعف الجرعة العالجية
السريرية والبالغة ) ٠,٢ملغم/كغم( ).(٥
تم مراقبة الحيوانات المعالجة أثناء مدة الدراسة في األيام )٣
و ٧و (١٤بعد المعاملة لمالحظة بدء نمو الصوف واختفاء االفات
مثل )االحمرار وجود القشور والحكة( لمعرفة التغيرات في
مراتب شدة االصابة والتي امتدت من )) (٤-٠الجدول.(١-

المواد وطرائق العمل
تضمنت الدراسة استخدام  ١٠رؤوس من الضان العواسية
التابعة لحقول كلية الزراعة /جامعة الموصل ومن كال الجنسين
تراوحت أعمارھا ) (٥-٢سنوات وكانت ھذه األغنام مصابة
طبيعيا بالجرب ،وتم تأكيد إصابتھا بالجرب السوروبتي من خالل
الفحص المجھري للقشطات الجلدية التي اخذت من حافات اآلفات
بواسطة مشرط حاد حتى نضوح الدم منھا وحفظت النماذج في
اطباق باالستيكية ).(٧
واتبعت طريقة ) (٨في الفحص ألمختبري للكشف عن وجود
الحلم وذلك بوضع  ١غرام من كل نموذج من القشطات الجلدية
في دورق سعة  ٥٠٠مل ثم أضيف إليھا  ١٠مل من محلول
ھيدروكسيد البوتاسيوم ) (% ١٠ثم سخن المزيج حتى يتم ھضم
بقايا القشور في القشطة الجلدية الماخوذة من الحيوان المصاب
وبعد تبريدھا وضع المزيج في جھاز الطرد المركزي وبسرعة
 ١٥٠٠دورة في الدقيقة ولمدة  ٥دقائق بعدھا سكب الراشح
وأخذت عدة قطرات من الراسب عدة قطرات ووضعت على
شريحة زجاجية وفحصت تحت المجھر الضوئي بقوتي تكبيرX٤
و  X١٠للتأكد من وجود الحلم نوع ) (Psoroptes ovisالتي تسبب
الجرب السوروبتي في األغنام.
صنفت األغنام المصابة بالجرب السوروبتي وحسب شدة
اآلفات الجلدية إلى عدة مراتب باالعتماد على)الجدول .(٩) (١
تم أجراء الفحص ألسريري على الحيوانات المصابة بالجرب
السوروبتي مع التركيز على مالحظة االفات الجلدية وسقوط

التحليل االحصائي
تم تحليل مراتب شدة االصابة بالجرب السوروبتي باستخدام
اختبار  Kruskal – Wallisومن ثم باختبارU-Test Mann-
.(١١،١٠) Whitney
النتائج
أظھرت األغنام المصابة بالجرب السوروبتي والمعالجة
بالرش بمحلول السايبرميثرين بتخفيف ) (١٠٠٠/١او
االيفرمكتين بالجرعة ) ٠,٤ملغم/كغم ،تحت الجلد( انخفاض
معنوي) (P<0.05في مراتب شدة االصابة واعتمادا على شدة
٢٦٤
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مراتب شدة االصابة واعتمادا على شدة االفات الجلدية فمثال
الحيوانات المرقمة  ١و  ٢و ٥تميزت باستمرار انخفاض في
مراتب شدة االصابة من  ٢و ٢و ١وعلى التوالي قبل المعاملة الى
) (٠في األيام  ٣و  ٧و ١٤بعد المعاملة وذلك الن شدة ااالفات
الجلدية قبل المعاملة كانت خفيفة في حين ان الحيوان رقم  ٤سجل
انخفاض في مراتب شدة االفات الجلدية من المرتبة  ٢قبل
المعاملة الى المرتبة  ٠في األيام  ٣و ٧بعد المعاملة ثم عاد الى
المرتبة  ١في اليوم  ١٤بعد المعاملة ،كما أن الحيوان رقم )(٣
كان في المرتبة ) (٣قبل المعاملة )الصورة  - ٢أ( وانخفض الى
المرتبة ) (١في اليوم  ٣بعد المعاملة )الصورة  - ٢ب( ولكن
الحالة عادت الى المرتبة  ٣في اليوم  ٧و ١٤بعد المعاملة
)الصورة  – ٢جـ( )الجدول .(٢-

االفات الجلدية حيث انخفضت معنويا المراتب من )(٠,٢٤± ٣,٤
و) (٠,٣١±٢قبل المعاملة الى ) (٠,٨٣±٢و ) (٠,٢±٠,٢في
اليوم الثالث بعد المعاملة وعلى التوالي )الجدول .(٢
سجل الحيوان رقم ) (٤التابع للمجموعة األولى المعاملة
بالسايبرميثرين انخفاض في شدة االصابة بالجرب السوروبتي من
المرتبة  ٣قبل المعاملة الى المرتبة  ١في األيام  ٣و ٧و ١٤بعد
المعاملة الصورة ) -١أ و ب وجـ( و )الجدول  (٢اضافة الى ذلك
فان الحيوان رقم  ١قد سجل أيضا انخفضا في مراتب شدة االفات
الجلدية من المرتبة  ٣قبل المعاملة الى المرتبة  ٠في األيام ٧ ،٣
و ١٤بعد المعاملة اما الحيوان رقم  ٥عاد الى المرتبة  ٣في األيام
 ٧و ١٤بعد المعاملة في حين بقيت الحيوانات المرقمة  ٢و ٣على
المرتبة  ٤من قبل المعاملة الى يوم  ١٤بعد المعاملة )الجدول .(٢
فقد أظھرت األغنام المصابة بالجرب السوروبتي والمعالجة
بااليفرمكتين بالجرعة ) ٠,٤ملغم/كغم ،تحت الجلد( انخفاض في

الجدول ) :(٢يوضح تأثير معاملة األغنام المصابة بالجرب السوروبتي بالسايبرمثرين او االيفرمكتين على التحسن في مراتب شدة االفات
الجلدية.
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اإلصابة وبذلك سوف يتعرض الطفيلي لھذا العقار عن طريق
الكيوتكل ) ،(١٣في حين أن عقار االيفرمكتين يعطى تحت الجلد
لھذا ال يحصل تعرض مباشر للطفيلي لھذا العقار إضافة إلى
تداخل الحركة الدوائية لاليفرمكتين الذي يعطى تحت الجلد
)االمتصاص ،االنتشار ،االيض ،الطرح( مما يؤخر من وصلة
إلى مكان اإلصابة ).(٥

المناقشة
يمكن تفسير أن الكفاءة العالجية للعقار السايبرميثرين كانت
معتمدة على شدة االفات الجلدية فمثال في الحيوانات المرقمة ٢
و ٣لم يحدث بھا تحسن في االفات الجلدية وذلك الن مرتبة االفات
الجلدية كانت مزمنة وشديدة جدا ،لقد تم في دراستنا الحالية
استخدام االيفرمكتين بضعف الجرعة العالجية وذلك بسبب ظھور
أنوع من الحلم مقاومة لھذا العقار ) .(١٢ويمكن تفسير عودة
االصابة في الحيوان رقم  ٣لعدم تكرار العالج االيفرمكتين اذ ان
بيوض حلم  P. ovisتفقس بعد مرور  ٤-٣ايام ) .(٧أن االصابة
بالجرب السوروبتي في المجموعة األولى كانت شديدة قبل
المعاملة مقارنة باالصابة بالمجموعة الثانية والتي لم تصل الى
المرتبة الرابعة )شدة االصابة شديدة جدا( تمثل ذلك في االرتفاع
المعنوي في معدل مراتب شدة االفات الجلدية في المجموعة
األولى ) (٠,٢٤± ٣,٤مقارنة بمعدل مراتب شدة االفات في
المجموعة الثانية ) (٠,٣±٢وھذا ما يفسر االنخفاض المعنوي في
مراتب شدة االفات الجلدية في المجموعة الثانية مقارنة
بالمجموعة االولى في االيام  ٣و ٧و ١٤بعد المعاملة ألنھا ھذه
االفات كانت مابين خفيفة ومتوسطة )الجدول  (٢لذلك تماثلت
للشفاء.
نستنتج من نتائج دراستنا الحالية ان محلول السايبرمثيرين
يمتلك كفاءة عالجية افضل من عقار االيفرمكتين بالرغم من
مضاعفة جرعتة العالجية الى الضعف والدليل على ذلك ھو
التحسن الواضح في شدة االفات الجلدية للحيوان رقم  ٣التابع
للمجموعة األولى المعالجة بالسايبرمثيرين حيث انخفضت شدة
االصابة بالجرب السوروبتي من مرتبة  ٣قبل معاملة الى المرتبة
 ١في األيام  ٣و ٧و  ١٤بعد المعاملة )الصورة  ١أ وب و جـ(
وكذلك الحيوان رقم  ١حيث انخفض من مرتبة  ٣الى المرتبة ٠
الى اليوم  ١٤بعد المعاملة )الجدول  (٢في حين لم يتحسن
الحيوان المرقم  ٣التابع للمجموعة الثانية المعاملة بااليفرمكتين
)الصورة  ٢أ وب و جـ( فقد عادت له االفات الجلدية في اليوم ٧
بعد المعاملة ،مما يظھر ان االيفرمكتين يفيد في عالج حاالت
الجرب الخفيفة والمتوسطة في حين ان السايبرميثرين ذو كفاءة
في عالج الحاالت الجرب الشديدة ،وقد يعزى االستجابة السريعة
للحيوانات المصابة بالجرب والمعالجة بعقار بالسايبرمثرين
مقارنة بالعالج بعقار االيفرمكتين الى الية عمل العقار ،حيث ان
السايبرمثرين استخدم في الدراسة الحالية عن طريق رش منطقة

الشكر والتقدير
تم دعم البحث من قبل كلية الطب البيطري ,جامعة الموصل.
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