
 ------102،2010-93، ص3، العدد 21مجلة علوم الرافدين، المجلد ------ 
 

93 

  المعالجةالبالغة  النعاج في استريزدراسة مستوى نشاط خميرة الكولين 

   الليفاميزولمضاد الديدانب 

  
   محمد حسين علي           مسعود أحمد مقداد          أشرف صديق الياس

  عامر إسماعيل ياسر  

  فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية والسموم
  كلية الطب البيطري 

  موصل جامعة ال
com.yahoo@qahwach_Ashraf  

  
  )2010 /  7  /  6    ؛  تاريخ القبول2010 /  4 /  12  تاريخ االستالم(

 
  صلخمال

،  البالغـة  النعـاج  الكشف عن التأثيرات السمية العصبية لليفـاميزول فـي           إلىتهدف الدراسة الحالية    

التغير فـي الدالـة     ( يزخميرة الكولين أستر  نشاط   قياس   لذلك تم   السبب الرئيسي لهذه التأثيرات    والوقوف على 

بالطريقة الكهرومترية المحورة إليجاد القيم الطبيعية لنشاط الخميرة فـي الـدم الكلـي              )  دقيقة 30/الحامضية

ـ في كر فكان أعلى نشاط     البالغة   للنعاجوالبالزما وكريات الدم الحمر       الحمـر ثـم الـدم الكلـي         ات الـدم  ي

  بتراكيزوإلى وسط التفاعل  مل 0.1أدى إضافة الليفاميزول بحجم  . على التوالي(0.64 ,0.08,0.36)بالزمالفا

ـ ن إلـوحظ إلى وسط التفاعل حيث لتر / مايكرومول300} و200   و100و50 و25 و )السيطرة{(صفر ض اخف

ثالثـة   إلى   النعاجتقسيم  تم   . على التوالي  0%,13%,15%,19%,36%,54%معنوي في نشاط الخميرة بنسب      

 ( 0 ,7.5بجرعـة  بمضاد الديدان الليفاميزول تهامعاملتم  جة بالغة نعاربعينعلى تحوي كل مجموعة مجاميع 

 مـن سـاعات    3)،1،2(مرورالدم بعد   من  تم أخذ عينات     ثم   ،ق الفم يكغم من وزن الجسم عن طر     /ملغم  ,15)

 انخفاض وجود لوحظ    في وقت صفر   الخميرة ومقارنتها مع مجموعة السيطرة    الحيوانات المعاملة لقياس نشاط     

كغـم مـن وزن     / ملغم 15عولجت بجرعة     لكريات الدم الحمراء للنعاج البالغة التي      معنوي في نشاط الخميرة   

 أن الليفاميزول   إلى تشير هذه النتائج     . ساعات 3 منها العينات بعد مرور      ت أخذ  التيو  % 19.4  بنسبة الجسم

  .استريزتأثير مثبط لنشاط خميرة الكولين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 



  وآخرون اليأسأشرف صديق 
 

94

Study of Cholinesterase Activity in Adult Ewes Treated by the 
Anthelmintic Drug Levamisole 

 
Ashraf  S.  Alias           Masod  H. Megdad         Mohammad H. Ali  

   Yaser A.   Esmaial 
Department of Physiology  Biochemistry and Pharmacology 

College of Veterinary Medicine 
Mosul  University 

  
ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the toxic effects of levamisole in adult ewes, 
using a modified electrometric method to measure the cholinesterase ( ChE ) activity in 
whole blood, plasma and erythrocyte. The normal mean  ChE activity (∆ pH / 30 min) was 
the highest in the erythrocyte (0.64) , followed by the whole blood (0.36) and then in plasma 
(0.08). In Vitro, levamisole at concentrations (0,25,50,100,200,300) µm/L caused significant 
inhibition of erythrocyte ChE  by (0%, 13%, 15%, 19%, 36% and 54%) respectively. Adult 
ewes were divided into three groups each group contained 40 animal. The animals were 
treated with levamisole by doses of (0, 7.5, 15mg/Kg B.W ) by mouth and after zero ( 
1,2,3)h blood sample(erythrocyte) was drawn to measure cholinesterase (ChE) activity. The 
activity was significantly decrease (%19.4) compared to the control. in activity of 
cholinesterase  in the group that was treated by levamisole 15 mg/kg B.W and these results 
indicate the ability of levamisole to inhibit ChE activity. 
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