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 ميّالماغوط*)1(ّووديعّشديد)1(ّوسميرّحمود)1(

 سورية.حماه، امعة حماه، ضي، كلية الطب البيطري، ج(. قسم التشريح المر 1)
 (.aya.kanawaty87@gmail.comيد اإللكتروني: غوط. البر مي الما ط. ب. مراسلة:)*لل

 21/02/2018تاريخ القبول:    10/12/2017تاريخ االستالم: 

 الملخص
 ،فلكس(د )هابر  ساللة معروفة من ،أسبوعينمن طيور دجاج اللحم بعمر  ا  طائر  (70البحث على ) أجري 

مت مراحل العمل إلى وقسلللللللل  ، 2015عام  في مزرعة دجاج لحم في منطقة السلللللللللمية ،خالية من األمراض
أعطيلللت مركلللب و خمس مةموعلللا  ملللت إلى قسلللللللللللللل   ا ،طلللائر  (50أجريلللت التةرعلللة على ) األولى: مرحلتين

عللة الةر  بهللدت دحللد للدذللل  و  ،على التوالي (غ/كغ2و ،1.5، 1، 0.5، 0جرعللا  )بخمس الليفللاميزو  
في  كل  ،مت إلى مةموعتينقسلللللل   ا ،( طائر 20) ىعلأجريت  لثانيةا المرحلة. و (50LD) السللللللامة الوسللللللطية

 الثانيةفي حين أعطيت المةموعة  ،عطيت الماء فقطحيث أ شللللللاهد كألولى المةموعة ا، طيور( 10منها )
من  عينا أخذ   المرحلة األولى. منالتي دم حسلللللابها  )غ/كغ1) الةرعة السلللللامة الوسلللللطيةالليفاميزو  ب

ودمت  ،نسللللليةيةر  منها مقاطع وحضللللل   ،الين المتعاد ، وحفظت في الفورمالتةرعة لطيورأنسلللللةة مختلفة 
 في ظروت الترعية المحلية لوسللطيةا سللامةالالةرعة د  نتائج حد  ّ.زينمادوكسلليلين مع األ و صللباغتها بالهي

 التةرعة وعةمةم، وظهر  على لليفاميزو  رمن وزن الطائ g)k/=1g50(LDحوالي ب في منطقة السلللللمية
(50LDقبل النفوق أعراض، لم دالحظ في مةموعة الشاهد، على شكل اختالج ) وصعوعة في ا  عصبية
 وأظهر  الفحص المةهري اض نادةة عن دأثير الليفاميزو  على المسللللللللتقبال  الكولونية، هي أعر تنفس و ال
 مع ،متعدد و  ،شللللر مرحلة التسللللمم الحاد وجود دتيرا  في نسلللليةي الكبد والكلية بشللللكل ب ر نخرية منت في

ألعضلللللاء األخر  دتيرا  في أنسلللللةة ا ةبينما لم دظهر أي .اللمفاوية ةخاليا التهابيبمناطق النخر ح اردشلللللا
سللللواء في المعالةة عند اسللللتخدام  التعامل بحذر شللللد د مع مركب الليفاميزو    نصللللحلذل  ّ.حوصللللةالمف

حسلللللللللبان الةرعة السلللللللللامة الوسلللللللللطية مع األخذ بال ،أو بهدت التحفيز المناعي ،ضلللللللللد الطفيليا  الداخلية
(50LDوفق ما دوصلت إلي )  ّالدراسة. نتائج هذه

 .دجاج اللحم ،الليفاميزو  ،ا  التشريحيةتير الت: الكلماتّالمفتاحية

:المقدمة  
 ((Nematodaالممسود  ن لد دال فعا  كعالجوشائعة االستعما   ،سعة الطيفمن مضادا  الد دان الوا ((Levamisoleيعد الليفاميزو  

 ;Thienpont et al., 1966; Roberson, 1982) إلنسان والحيوانعند امعدية المعوية، والةهاز التنفسي التي دصيب القنا  ال
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Dalvi, 1990)ة. فضال  عن استخدام  محفزا  للمناع (Symoens and Rosenthal, 1977; Brunner and Muscoplat, 
1980; Renoux, 1980; Ghai, 1996; Donald, 2001 ; Irmak et al., 2003 ) . استطاع الباحثونThienpont et al., 

 (L–Isomer) كمضاد للد دان دعود إلى االيسومير األيسر  (Tetramisole)حظوا أن فعالية التتراميزو الو اكتشات التتراميزو ،  (1966)
 ;Thienpont et al., 1966; Janssen, 1976; Tripathi, 1985;  Coppoc, 1996)) يزو الذي يمثل الليفام، لتتراميزو ل

Aiello, 1998).  كب التتراميزو النظير التماكبي لمر  أن الليفاميزو  يعرت   l Tetramisole [2,3,5,6- Tetrahydro-6-
Imidazo(2,1-b thiazole) ]  ( (Thienpont et al .,1966 ; Reinemeyer and Cour, 1988 ; Rober, 2001.                      

ّ
 .ائي لليفاميزوليالتركيب الكيم .1الشكل 

إما بشكل أمالح  ،يوجد عاد   بشكلين من األمالحو  240.75 وزن  الةزيئي، ي فادحأو كريم، بيضأالليفاميزو  مسحوق بلوري ذو لون 
 ,Reynolds, 1982; Donald) مل في الماء المقطر( 2/غ1    ذوب الليفاميزو  في الماء )الفوسفا ، أو أمالح الهيدروكلوريد. وعاد

ن مركبا  بلوريا  أبيض غير ذائب محاليل المائية القافي حين  تحلل في ال ،وال  تحلل في المحاليل المائية الحامضية (2001 عدية، ويكو 
 d,I 2 – Oxo – 3 – 3 (2 – Mercaptoethyl )– 5 – Phenyle – Imidazoline ( O.M.P.I)) ) بالمركب عرتيو في الماء 

(Guerrero ,1980; Roberson,1982).  ويعد هذا المركب(O.M.P.I) كون داخل الةسم، ولها من المركبا  االستقالبية التي دت
 ;Van Belle and Janssen, 1979) فضال  عن آلية عمل  بوصف  مضادا  للد دان، في التأثير المناعي لليفاميزو  ا  هام ا  دور 

Guerrero, 1980) . يعد الليفاميزو  محفزا  للعقد الكولينية وCholinergic ganglia))كولين أسيتيل شاد ، فهو يعمل ك 
Acetylcholine agonist)) لعضليا–مع غلق االدصا  العصبي على إزالة استقطاب مستمر للتشاء العضلي في الطفيليا  دعمل 

(Blockade of the neuromuscular)  التي دطرح خارج الةسم  شلل الطفيليا  مسببا   في العضال وهذا   دي إلى دقلص مستمر
 شاد (. كما يعمل كLewis et al. 1980; Robertson, and Martin, 1993; Aiello, 1998بواسطة الحركة الحوية لألمعاء )

 .Aceves et al) في الد دان (Spastic Paralysis) يدي إلى شلل دشنةد   (Selective nicotinic agonist) انتقائية ةنيكوديني
1970; Coppoc, 1996; Hoekstra et al., 1997; Martin et al., 1997; Richmond and jorgenson, 1999.) يعد 

ن  في حاال  الفشل المناعي أل عموما   وهو يحفز الةهاز المناعي لد  الحيوانا  ،مضاد للد دانك أساسا   (Levamisol) الليفاميزو 
 (nucleotide metabolism) استقالب النيوكليوديدا  الحلقية في دأثيرهنتيةة فرعما يكون ذل   ،  ثر على كل أطوار االستةابة المناعية

مما يحافظ على حيوية الخلية  ،حيث أن زيادد  د دي إلى نقص الكالسيوم ،(cAMPالحلقي) الفوسفا  يد نوزين أحاد زيد األ أو قد
دكاثر الخاليا ( الذي   دي إلى نقص الكالسيوم. وهو   ثر على استةابة cGMP) الفوسفا  الحلقي يدوانين أحاويخفض مستو  الة
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خاليا البلعمة عن طريق جذب البالعم العمالقة إلى موقع الالتي دعمل على دعم ودنشيط ( lymphokine) نللمفوكيااللمفاوية ودخليق 
على إدالت خاليا الهدت التي دحتوي على ،ودعمل خاصية سمية الخاليا المصابة  .فهاومن ثم إدال ،مفاوية مع المستضدالخلية الل

وإنتاج  ،دعمل على زياد  مقاومة الخاليا غير المصابة اللمفوكينإضافة إلى أن  .يةالسرطانالميكروب النوعي داخل نوادها أو الخاليا 
هناك نظريا  عد د  حو  آلية التسمم الخاصة بالليفاميزو ، . (Brander,1991; Adams,1995)  األجسام المضاد  والخاليا البلعمية

، مما   دي إلى ( cholinesterase)لنشاط خمير  الكولين استرازأن التأثيرا  السمية ل  نادةة عن فعل  المثبط   ر  بعض الباحثين
المتمثلة بتقلص العضال   (Acetylcholine) (Ach)النيكودينية للناقل العصبي األستيل كولين المسكرينية و  العصبية ظهور عالمة التسمم

ي كد باحثون آخرون أن عالما  التسمم و  .( ;Sharma, 1970; Eyre et al., 1989دباغ ,1996) لملساء وزياد  اإلفرازا  التديةا
 ،في الةهاز العصبي المركزي  (Autonomic ganglia) المستقلةدظهر نتيةة لتحفيز المستقبال  الكولينية في العقد العصبية )الالإرادية( 

مم أن عالما  التسد كد الدراسا  و . (Hsu, 1980; Coppoc, 1996العضلي في العضال  الهيكلية )-ومناطق االردباط العصبي
ليت  المضاد  بالليفاميزو  ال دظهر ما لم دتةاوز الةرعة المعطا  الةرعة العالجية، لذا فإن سمية الليفاميزو  في اإلضافا   قد دتةاوز فعا

 ,Dorn and Federmann)حقن الليفاميزو  دحت الةلد،   دي إلى التهاب م قت في موضع الحقن  عدا أن  ، (Aiello, 1998للد دان )
1976; Aiello, 1998 .) كولينية  دبدو أعراض التسمم بالليفاميزوCholinergic Signs)) ودشمل  ،عند مختلف الحيوانا  والطيور

 ,Eyreوالتسمم بالنيكودين ) ،النيكودينية، وعالتالي فهي دشب  حاال  التسمم بالمركبا  الفسفورية العضويةو   ،سكرينيةكل العالما  الم
1970; Hsu, 1980; Braund, 2003) ما  التسمم بالليفاميزو  التقي عالدشمل ، و (Vomiting)، وزياد  إفراز اللعاب 

(Salivation)،   والتبوUrination)) ط والتتو  ،المتكرر(Defecation)،  والمتص((Colic،  ورجفة العضال (Muscle Tremor)، 
 وصعوعة ،(Tachypnia) رع التنفسء وال نظمية القلب، ودس  واإلعيا ،Convulsions)) واالختالجا  العصبية ،(Ataxia) والترنح
 ,Hsu, 1980; Jackson, 1976; Dalvi, 1990; Coppoc)( Apenia) والمو  بسبب قصور التنفس ،( (Despneaالتنفس

1996; Aiello,1998; Aldabagh and Mohammad 1999; Sahagun et al; 2000; Braund, 2003.) 
ي دحد د الةرعة السمية لتأثير الليفاميزو  فو دراسا  سابقة  دتعلق بالتتيرا  التشريحية المرضية لمركب الليفاميزو  ود وج عدمونظرا" ل

والسيما أن ، ة المرضية الستخدام الليفاميزو وندر  البحوث العلمية المتعلقة بدراسة التتيرا  التشريحيوعسبب ، سوريةفي قطعان الطيور 
من األسبوع األو   الدواجن في الوقت الحالي يستخدمون  كمحفز للمناعة اعتبارا   وغلب مرعأ و  ضيق الدوائي مركبله الهذهامش األمان 

هدت البحث إلى دحد د الةرعة السامة   ،لوقاية من األمراض المختلفةالطيور عند التلقيح ا االستةابة المناعية عند هدت دحسينعو  ،للترعية
الذي يمكن أن يحدث نتيةة زياد  الةرعة عند  افقة للتسمم الحاد بالليفاميزو   التشريحية المرضية المر التتيراودراسة  ،(50LDالوسطية )
 .بشكل غير مضبوط.استخدام  

ّقه:ّالبحثّوطرائموادّ
من  خالية( هابرفليكس)من طيور دجاج اللحم بعمر أسبوعين من ساللة معروفة  ا  ( طائر 70على )( 2015) خال  عام دم إجراء البحث 

ور التةرعة . دم عز  طيدقع شما  منطقة السلمية، معد  لترعية دجاج اللحممزرعة دجاج دابعة للقطاع الخاص  وذل  ضمن ،األمراض
 سائد . واستخدم في التةرعة بيور ليفاميزو بحيث دبقى ضمن ظروت الترعية ال 2مطيور/ 10ووضعت الطيور بنسبة  من الهنكار،في جزء 
مت إلى خمس قس   ا  ( طائر 50االولى أجريت على ) تةرعة حسب سير العمل إلى مرحلتين:. وقسمت ال(Acma vedيد )مافأك من شركة
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 ا  مقطر  ا  ماء (ةموعة الشاهد)م( لليفاميزو ، أعطيت المةموعة األولى 50LDلها دحد د الةرعة السامة الوسطية )دم من خال ،مةموعا 
 والمةموعة الخامسة ،غ/كغ (1.5) والمةموعة الرابعة ،غ/كغ (1)والمةموعة الثالثة  ،الليفاميزو  (غ/كغ من0.5)والمةموعة الثانية فقط 
ثم دم حساب الةرعة السامة  ،ساعة من إعطاء الةرعا  24في كل مةموعة خال   الحاصلة نفوق الحاال   سةلت. وقد غ/كغ (2)

 حيث: n /Z.D∑( -=DM50LD)  وفق القانون : ( LD50)الوسطية 
(50DL :الةرعة السامة الوسطية،DMأقل جرعة مميتة لكل حيوانا  المةموعة :، D  مةموعتين متتاليتين،ق بين جرعتين :الفر Z :
 .(1) كما  بين الةدو   .(: عدد طيور كل مةموعة n لمةموعتين متتاليتين، وسط النفوق مت

 ربة التي تم إجراؤهاالبيانات المتعلقة بحساب الجرعة السامة الوسطية حسب التج. 1الجدول 

رقم 

 المجموعة

الجرعة 

وزن  كغ/بالغرام

 حي

عدد طيور 

 المجموعة

عدد النقوق 

 ساعة 24خالل 

الفرق بين جرعات 

 متتاليتينمجموعتين 

(D) 

فوق النمتوسط 

 لمجموعتين متتاليتين

 (Z) 

Z.D 

1 0 10 0 - - - 

2 0.5 10 0 0.5 0 0 

3 1 10 5 0.5 2.5 1.25 

4 1.5 10 9 0.5 7 3.5 

5 2 10 10 0.5 9.5 4.75 

      ∑Z.D=9.5 

من خال  إجراء التةرعة على  ،الحاد بالليفاميزو الحاصلة نتيةة التسمم التشريحية المرضية في المرحلة الثانية دراسة التتيرا   دمتو 
غ/كغ 50L.D  =1.05≈1 الوسطيةالةرعة واألخر  أعطيت  ،إحداها شاهد قدم لها الماء المقطر فقط ؛وقسمت إلى مةموعتين، ا  ( طائر 20)

خال   لنافق منهاجمع ا ، حيث دموععدها سةلت األعراض المالحظة على الطيور ،لليفاميزو  التي دم حسابها في مرحلة العمل األولى
نسيةية من . ثم أخذ  عينا  الظاهر  عليها، وسةلت التتيرا  التشريحية المرضية العيانية الوسطيةساعة من إعطاء الةرعة  24

وحفظت  ،ساعة 24خال   من الطيور النافقة األمعاء( مباشر   ، و العضال  الهيكلية، و الدماغ، و الرئة، و الكلى، و )الكبد األحشاء الداخلية
 وحفظت صور المقاطع ،وفحصت مةهريا  . راسة مقاطع دشريح مرضي وفق الطرق المتبعة في مخابر التشريح المرضيلد ،بالفورمالين
 . (Nikon-D3000)من نوع بكاميرا 
  :النتائج

  :( لليفاميزو  وذل  إلجراء عملية التسمم الحاد حيث بلتت هذه الةرعة50L.Dدم دحد د الةرعة السامة الوسطية ) ولى:المرحلةّاّل
 Kg\1g≈(9.5/10) = 1.05 g  –= 2 50L.D 

ّليفاميزول:المرضيةّالمشاهدةّفيّمجموعةّطيورّالتسممّالحادّبالالتغيراتّالتشريحيةّ
 ،نيا  ومةهريا  دم دسةيل التتيرا  المرضية في مةموعة طيور التسمم الحاد بالليفاميزو  عيحيث مرحلة التسمم الحاد، وهي  المرحلةّالثانية:

 ،ودقلص عضلي ،عالما  دشنج 50L.D مةموعة التةرعة أثناء مراقبتها بعد إعطائها الةرعة السامة الوسطية  حيث لوحظ على طيور
 (.3و 2) الشكلينفي  هو واضحوعالما  درنح قبل النفوق كما  ،اش عصبيردعوا
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 مجموعة التسمم الحاد بالليفاميزول طائر من عالمات التشنج والتقلص العضلي على. 2 الشكل

 
 في حالة التسمم الحاد بالليفاميزولعلى طائر عالمات التشنج والتقلص العضلي . 3 الشكل

ّدةّفيّمجموعةّطيورّالتسممّالحادّبالليفاميزول:ّمرضيةّالمشاهالتشريحيةّالالتغيراتّ
لألعضاء المختلفة لمةموعة  ودراسة التتيرا  التشريحية المرضية العيانية والمةهرية النامية الطيور إجراء الصفة التشريحية على من خال 

 ،في نسيةي الكبد والكلية المرضيةظهور التتيرا   ئج(. بينت النتا غ/كغ.50L.D 1 =غ/كغ )1طيور التسمم الحاد التي أعطيت الةرعة 
الطبيعي  ن أثناء التشريح فقدان اللو  حيث لوحظ عيانيا  ة على بقية أنسةة األعضاء األخر ، في حين لم  الحظ أية دتيرا  مرضية هام

د الطيور النافقة ب ر نخر دخثري فقد ظهر  في معظم المقاطع النسيةية لكب مةهريا  أما  دا بلون باهت.عو  ،للكبد في بعض المناطق
وكذل  لوحظ  .حتى مرحلة النخر التخثري الب ري  ،الفةوي الحاد للخاليا الكبدية التنكسدتراوح ما بين ومنتشر  وعدرجا  مختلفة  ،متعدد 
 (.4الشكل )يا اللمفاوية ضمن النسيج الكبدي شح التهابي مع زياد  في عدد الخالوجود ر 
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 (H&E X200 ،تظهر عليه بؤر نخرية )سهم( مختلفة األحجام )مقطع من كبد ،لحم بعد التسمم الحاد بالليفاميزولالدجاج نسيج كبد  .4 الشكل

مةهريا   وعند فحصها ،قليال  مع شحوب لونها انتباجهالوحظ  من خال  الفحص العياني للكلية الكلى:التغيراتّالتشريحيةّالمرضيةّفيّ
عالو   على ذل  اردشاح  ،( في مناطق مختلفة5 الشكلدنكس شد د ونخر في النبيبا  الكلوية )فقد ظهر  ب ر منتشر  على شكل 

 (.6 الشكلالخاليا اللمفاوية إلى النسيج الكلوي )

 
 ،ليةبعد التسمم الحاد بالليفاميزول )مقطع في ك طائر( في النبيبات الكلوية في مقطع كلية I(  ومناطق نخر مختلفة )Dبؤر تنكس ). 5 الشكل

H&E X200) 

D 
D 

I 

I 
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 (H&E X200 ،( )مقطع من كليةLرشح التهابي بالخاليا اللمفاوية ) يظهر عليه ،نسيج كلية طائر بعد التسمم الحاد بالليفاميزول .6 الشكل

ّ:المناقشة
ية المرافقة إلعطاء مركب في الةمهورية العرعية السورية والتي دهتم بدراسة التتيرا  التشريحية المرض هي األولىاألولى  النتائجدعد هذه 

إال أن دأثيراد  السمية التي    زمنية محدد ، بعد دحد د الةرعة السامة الوسطية .( خال  فتر المناعة فيبتأثيره  عروت علميا  الليفاميزو  )الم
والكشف عن التتيرا  المرضية المرافقة للتسمم الحاد  الوسطيةدحد د الةرعة  . إن  كات   قد دحدث بشكل حاد أو مزمن لم ددرس بشكل  

 ساهم فيسيفي إرشاد األطباء والفنيين البيطريين لوضع دشخيص حقلي ومخبري سليم، األمر الذي أهمية دطبيقية  ل فاميزو ، بمركب اللي
معظم حيث دشير  يفاميزو  بشكل دقيقلم دوضح الدراسا  العلمية آلية التسمم الخاصة بمركب اللو ّ.سوريةالدواجن في  درعيةدطوير 

حيث   دي إلى عالما  دسمم موسكرينية  ،دأثير المثبط لفعالية أنزيم الكولين استيراز عن مي قد يكون ناجما  الدراسا  أن دأثيره الس
تسمم بمركب ومة للكثر الطيور المستأنسة مقاأيعد الدجاج من . (Shirley, 2009) نيكودينية من خال  الناقل العصبي أستيل كولينو 

( كحد غ/كغ2.7550LD=) جرعة مقدارها أن الدجاج  تحمل ne and Klesius, Giambro)1985)دراسة  د حيث حد   ،الليفاميزو 
وهي  النتائجالوسطية التي دوصلنا إليها في هذه  الوسطيةوهي أكبر من قيمة الةرعة  ،أعلى من وزن الةسم عند اإلعطاء عن طريق الفم

(=150LDقد يكون هذه االختالت ناجما  عن اختالت الساللة المستخغغ/ك .)في دراستنا   الدراستين وهي سالال  محليةدمة في كال(
كما يمكن أن يعود هذا االختالت  ،ظروت التةرعة اختالتو ( والدراسة األخر  استخدمت ساللة روص ،استخدمت ساللة هابرفليكس

عة السامة الوسطية ي دحد د الةر لتحفيز المناعة. ولم يكن الهدت الرئيس وأالمعدية والمعوية الليفاميزو  للوقاية من الد دان  إلعطاء
المشاهد  في مةاميع طيور التةرعة أثناء التسمم الحاد  التشريحيةالتتيرا   كانتو ّ.(Giambrone and Klesius, 1985 )  لليفاميزو 

وأعراض  ،ضلي( بأعراض التشنج والتقلص الع 50LD ا الةرعة السامة الوسطيةعطائهإ أثناء مراقبة طيور التةرعة وععد بالليفاميزو  )
كل من الكبد  لوحظ دتيرا  دشريحية مرضية في وقد . األشكا كما دبين ا لترنح قبل النفوق بوقت قصيردمثلت بعالما  ا ،عصبية
 بصور . ويعز  ذل  إلى أن الليفاميزو  يستقلب األخر   في باقي أنسةة الةسمعيانية ومةهرية مع عدم دسةيل أية دتيرا  ، والكلية

 Oxedation(،Gatterdam et al,1966.,Whit and Boyd. 1973; Engelmann andلكلية بعملية األكسد  وا رئيسية في الكبد

L 

L 



 

Al Maghout et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 106-116 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  116-106(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون الماغوط  113

Rechardson, 1986; Larvijsen et al., 1993) (  وكانت دراستنا مماثلة لدراسة أخرJan,1981) شريحية من حيث التتيرا  الت
مع وجود رشح التهابي بالخاليا  ،بشكل ب ر نخرية مبعثر  ، حيث ظهر يج الكبدفي نسالمرضية المرافقة للتسمم الحاد بمركب الليفاميزو  

وجود ب ر نخرية في  ( 50LD)الوسطية  الوسطيةأما في نسيج الكلية فقد لوحظ بعد إعطاء الةرعة ّ.مناطق النخر في بعضاللمفاوية 
% من الليفاميزو  يطرح عن طريق 48ن لوية يعود إلى أأن سبب األذية الكويعتقد  الكلوية إضافة إلى زياد  الرشح اللمفاوي. النبيبا 
ّ.(Jan, 1981وهذا ما أشار  إلي  دراسة سابقة )  (Gatterdam et al., 1966)الكلية 

ّاالستنتاجات:
 1g/kg)50(LD=نحو ب في منطقة السلمية في ظروت الترعية المحلية يةالوسطالةرعة أن  دم دحد د نستنتج من خال  هذه الدراسة 

 في الفحص المةهري  بينعند دجاج اللحم، حيث  بمركب الليفاميزو التتيرا  التشريحية المرافقة للتسمم الحاد دسةيل كما دم  ،لليفاميزو 
 ،ةلرشح التهابي بالخاليا اللمفاوي باإلضافة ،متعدد منتشر  و مرحلة التسمم الحاد وجود دتيرا  في نسيةي الكبد والكلية بشكل ب ر نخرية 

 .دتيرا  في أنسةة األعضاء األخر  المفحوصةبينما لم دظهر أي 
ّالتوصيات:

المعالةة ضد الطفيليا  الداخلية أو بهدت التحفيز حاال  عحذر شد د مع مركب الليفاميزو  سواء في و بضرور  التعامل الدراسة وصي د
 .الدراسةهذه ( وفق ما دوصلت إلي  50LDع األخذ بالحسبان الةرعة السامة الوسطية )م ،المناعي
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Abstract 

The research was carried out on 70 birds of two-week-old broiler, using a well-

known strain (Habre flex), which is disease-free strain, at a poultry farm near 

Salamieh province in 2105.  The research was divided into two main stages: the 

first stage was divided into five groups, using 50 birds, which were treated with 

five doses of levamisole (0, 0.5, 1, 1.5 and 2) g/kg respectively, to determine 

(LD50). The second stage used 20 birds, which were divided to tow groups (10 

birds for each). The first group was considered as control (water only), while the 

second group was given the LD50 of levamisole that was calculated in the first 

stage. Different tissues samples of the birds were taken and preserved in neutral 

formalin, and then a tissue slices were prepared and dyed with hematoxylin and 

Eosin. The LD50 levamisole value was determined according to local conditions 

of breeding in Salamieh by (LD50=1g/kg) of the bird’s weight. Before the death 

of the birds because of LD50 of levamisole, it was noticed some symptoms such 

as convulsions and dyspnea which they were not seen in the control. These 

symptoms were as a result of levamisole effect on cholinergic recipients. The 

histological study also showed that during severe toxicity of levamisole, it was 

noticed a microscopic changes in liver and kidney. The changes were in the form 

of necrosis foci and infiltration of inflammatory cells in cellular destruction sites. 

But the other examined tissues showed no changes. Because of that, it is necessary 

to use levamisole with extreme care, whether in the treatment of parasites or for 

immunity motivation, taking into consideration the toxic dose as showed by the 

study.    

Keyword: Anatomical Changes, Levamisole, Broiler. 

 


