المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦العدد (٧٦-٦٩) ٢٠١٢ ،٢

الفاعلية المسكنة من األلم للزيالزين والدايبايرون في حالة اإلجھاد التأكسدي المحدث
ببيروكسيد الھيدروجين في أفراخ الدجاج
يعرب جعفر موسى و فؤاد قاسم محمد
فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ٢نيسان ٢٠١٢؛ القبول  ١٣حزيران (٢٠١٢
الخالصة
تم دراسة تأثير اإلجھاد التأكسدي المحدث ببيروكسيد الھيدروجين في التأثير المسكن من األلم للزيالزين والدايبايرون والناتجة عن
التحفيز الكھربائي وحقن الفورمالديھايد في القدم ألفراخ الدجاج بعمر  ١٤–٧يوم ومقارنتھا مع مجموعة السيطرة التي تم إعطائھا ماء
الشرب العادي .أدت المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين في ماء الشرب بتركيز  ٪ ٠‚٥لألفراخ منذ اليوم األول ولغاية اليوم الرابع عشر من
عمرھا إلى إحداث اإلجھاد التأكسدي في ھذه األفراخ من خالل االنخفاض المعنوي في تركيز الكلوتاثيون وصاحبه ارتفاع معنوي في
تركيز المالوندايالديھايد في بالزما الدم والدماغ الكلي خالل اليوم السابع والعاشر والرابع عشر من عمر ھذه األفراخ مقارنة مع مجموعة
السيطرة .كانت الجرعة الفاعلة الوسطية )الجف– (٥٠المسكنة من األلم بالتحفيز الكھربائي للزيالزين والدايبايرون في أفراخ مجموعة
السيطرة ھي  ٠‚٧٩و  ٦٥‚٣ملغم/كغم من وزن الجسم في العضل على التوالي بينما أدى اإلجھاد التأكسدي المحدث ببيروكسيد
الھيدروجين في أفراخ الدجاج إلى التقليل من ھذه القيم في األفراخ المجھدة ببيروكسيد الھيدروجين لتصبح  ٠‚٣١و  ٣٧‚٢ملغم/كغم من
وزن الجسم في العضل وبنسبة  ٦١و  ٪ ٤٣على التوالي .أدى حقن الزيالزين والدايبايرون بجرعة  ٠‚٥و  ٧٠ملغم/كغم في العضل على
التوالي في أفراخ مجموعة السيطرة إلى تسكينھا من األلم الناتج عن التحفيز الكھربائي وبنسبة  ٥٠و  ٪ ٦٦‚٦٧على التوالي بينما سبب
حقنھما بالجرعة نفسھا في األفراخ المجھدة ببيروكسيد الھيدروجين زيادة النسبة المئوية للتسكين من األلم لتصبح  ٨٣‚٣٣و ٪ ٨٣‚٣٣
على التوالي .وسبب حقن األفراخ المجھدة بالزيالزين والدايبايرون بجرعة  ١و  ١٠٠ملغم/كغم في العضل على التوالي قبل  ١٥دقيقة من
حقن الفورمالديھايد في باطن القدم اليمنى تسكين االلم الناتج عن حقن الفورمالديھايد من خالل الزيادة المعنوية في الفترة التي يستغرقھا
الفرخ لرفع القدم المحقونة بالفورمالديھايد ونقصان معنوي في عدد مرات رفعھا فضالً عن التقليل من الزمن المستغرق من رفع القدم
اليمنى لحين إنزالھا مقارنة بمجموعة السيطرة .تشير نتائج ھذه الدراسة إلى أن اإلجھاد التأكسدي المحدث ببيروكسيد الھيدروجين في
أفراخ الدجاج يعمل على زيادة التأثير والفاعلية المسكنة من األلم عند إعطاء المسكنات المركزية والطرفية وھي الزيالزين والدايبايرون.

The analgesic efficacy of xylazine and dipyrone in hydrogen peroxide-induced
oxidative stress in chicks
Y.J. Mousa, F.K. Mohammad
Department of Physiology, Biochemistry & Pharmacology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The effect of oxidative stress–induced by hydrogen peroxide (H2O2) on the analgesic effect of xylazine and dipyrone in 714 days old chicks was studied, compared with the control group that given plane tap water. H2O2, 0.5 % in water, induced
oxidative stress in chicks by significantly lowering glutathione, rising malondialdehyde in plasma, whole brain during the day
7th, 10th, 14th of chicks old in comparison with the control group. The analgesic median effective doses (ED50) of xylazine and
dipyrone in the control group were determined to be 0.79 and 65.3 mg/kg, intramuscularly (i.m.), respectively whereas H2O2
treated groups decreased these values to be 0.31 and 37.2 mg/kg, i.m. by 61 and 43%, respectively. Intramuscular injection of
xylazine and dipyrone at 0.5, 70 mg/kg respectively causes analgesia from electro-stimulation induced pain in 50, 66.67%
respectively in control groups whereas H2O2 treated chicks increases the analgesic efficacy to be 83.33 and 83.33%
respectively. Xylazine and dipyrone injection at 1 and 100 mg/kg, i.m. 15 minutes before formaldehyde injection in right
planter foot of stressed chicks causes analgesia from pain induced by formaldehyde through significant increases in onset of
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lifting of formaldehyde injected foot, significantly decreases its lifting numbers, decreases the time elapsed of lifting of
formaldehyde injected foot in comparison with the stressed control group that injected with saline in right planter foot. The
data of this study indicate that H2O2-induced oxidative stress potentiate the analgesic efficacy of the central and peripheral
analgesics of xylazine and dipyrone in chicks.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

اإلجھاد التأكسدي ببيروكسيد الھيدروجين له تأثيرات ضارة على
التخدير المحدث بالدواء المخدر البنتوباربيتال  Pentobarbitalفي
الجرذان ) (١٥والبروبوفول  Propofolفي أفراخ الدجاج ).(١٣
أما الفرضية المتعلقة بھذه الدراسة فتعزى إلى قابلية بيروكسيد
الھيدروجين على إحداث اإلجھاد التأكسدي عن طريق زيادة إنتاج
الجذور الحرة داخل خاليا جسم الكائن الحي والتي تتداخل مع
عمل مكونات الخلية ومن أھمھا مستقبالت األدوية البروتينية
فضالً عن تحطيم الخاليا ومن أھمھا الخاليا العصبية في الجھاز
العصبي المركزي والتي ھي مركز ميكانيكية عمل الزيالزين
والذي قد يؤثر بالنتيجة على الفاعلية الدوائية لألدوية المسكنة من
األلم في أفراخ الدجاج.
ونظراً لقلة البحوث في ھذا المجال فقد كان ھدف البحث
دراسة تأثير اإلجھاد التأكسدي المحدث ببيروكسيد الھيدروجين
في التأثير المسكن من األلم للزيالزين والدايبايرون والناتجة عن
التحفيز الكھربائي وحقن الفورمالديھايد في القدم ألفراخ الدجاج
بعمر  ١٤–٧يوم ومقارنتھا مع مجموعة السيطرة التي تم إعطائھا
ماء الشرب العادي.

المقدمة
يسبب اإلجھاد التأكسدي  Oxidative Stressزيادة كمية
الجذور الحرة  Free Radicalsداخل خاليا الجسم والناتجة عن
التعرض للمركبات المؤكسدة  Oxidantsمثل بيروكسيد
الھيدروجين ويتم االستدالل على حالة اإلجھاد التأكسدي بقياس
تركيز الكلوتاثيون ) Glutathione (GSHوالمالوندايالديھايد
) Malondialdehyde (MDAفي بالزما الدم وأنسجة الكائن الحي
إذ يعمل اإلجھاد التأكسدي على حدوث انخفاض في تركيز
الدفاعات الخلوية ومنھا الكلوتاثيون متزامنا ً مع حدوث ارتفاع في
تركيز المالوندايالديھايد ).(٣-١
ينتمي الزيالزين إلى األدوية المحفزة لمستقبالت الفا٢
األدرينالية  α2–adrenoceptor agonistsوالتي تستخدم على نطاق
واسع في الحيوانات الكبيرة والصغيرة نتيجة امتالكھا فعالية
مسكنة لأللم  .(٥،٤) Analgesicتعود ميكانيكية عمل الزيالزين
في تسكينه من األلم إلى مقدرته على تحفيز مستقبالت الفا٢
األدرينالية الموجودة في النھايات العصبية مما يؤدي إلى التقليل
من دخول أيون الكالسيوم وبالتالي التقليل من إفراز الناقل
العصبي المھيج النورأدرينالين  Noradrenalineمسببا ً إزالة
االستقطاب  Depolarizationوتثبيط جھد الفعل Action Potential
للخلية العصبية في الجھاز العصبي المركزي والطرفي ).(٥،٤
يعمل الزيالزين على تسكين األلم في قدم الجرذان )(٦
والناتج عن حقن البروستاكالندين  Prostagl,in E2المحفزة لأللم
في القدم اليمنى للجرذان عن طريق تحفيزه لممر –L
 (٧) arginine/nitric oxide/cGMP Pathwayأو عن طريق
تحفيزه لمستقبالت الفا ٢األدرينالية نوع  α2Cوتحفيزه لعملية
إفراز األفيونات الداخلية  Endogenous opioidsفي الجرذان )(٨
وتم كذلك التوصل إلى ھذه النتيجة من خالل استخدام األدوية
المضادة لاللتھاب غير الستيرويدية –Non–Steroidal Anti
) Inflammatory Drugs (NSAIDsمثل الدايبايرون والذي يمتلك
فعالية مسكنة من األلم ) (٩إذ وجد أن الدايبايرون يعمل على
تسكين األلم الناتج عن حقن البروستاكالندين في القدم عن طريق
تحفيزه لممر  L–arginine/nitric oxide/cGMP Pathwayفضالً
عن تقليله من إنتاج المادة االلتھابية البروستاكالندين داخل الجسم
والمھمة في إحداث االستجابة االلتھابية واأللم ).(١٠،٩
ولوحظ في دراسات سابقة أن بيروكسيد الھيدروجين يعمل
على إحداث اإلجھاد التأكسدي عند إعطائه بتركيز  ٪ ٠.٥مع ماء
الشرب في الجرذان ) (١١واألرانب ) (١٢وأفراخ الدجاج
) (١٤،١٣وبتركيز  ٪ ١في ماء الشرب في الجرذان ) (١٥وأن

المواد وطرائق العمل
الحيوانات
استخدمت أفراخ دجاج اللحم من نوع  Rossومن كال الجنسين
وبأوزان تراوحت ما بين  ٩٠-٣٨غم وبواقع  ٦أفراخ في
المجموعة الواحدة ،وتم جلب األفراخ بعمر يوم واحد ووضعت
في أقفاص التربية مع توفير الظروف المالئمة من درجة الحرارة
)° ٣٥-٣٢م( والتھوية واإلضاءة والفرشة والعلف المركز والماء
وتمت تربيتھا لحين إجراء التجارب عليھا بعمر  ١٤-٧يوما ً.
تحضير األدوية وطريقة الحقن
حضرت الجرع المطلوبة من الزيالزين ) ،alfasanھولندا(
والدايبايرون )معامل األدوية السعودية ،السعودية( باستخدام
المحلول الملحي الفسلجي وكان حجم الحقن لكل من الزيالزين أو
الدايبايرون أو المحلول الملحي الفسلجي ھو  ٥مل/كغم من وزن
الجسم في العضل ألفراخ الدجاج.
إحداث اإلجھاد التأكسدي ببيروكسيد الھيدروجين في أفراخ
الدجاج
تم إعطاء بيروكسيد الھيدروجين ) Thomas Baker Chemical
 ،Limitedانكلترا( بتركيز  ٪ ٠‚٥في ماء الشرب ألفراخ الدجاج
٧٠
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صعـوداً أو نزوالً في مقدار الجرعة ولثالثة من أفراخ الدجاج بعد
حدوث التغير )حدوث أو عدم حدوث التسكين من األلم(.
امتدت جرع الزيالزين بين  ١-٠‚٥ملغم/كغم في أفراخ
مجموعة السيطرة و  ١-٠‚٢٥ملغم/كغم في أفراخ مجموعة
بيروكسيد الھيدروجين بينما امتدت جرع الدايبايرون بين -٦٠
 ١٠٠ملغم/كغم في أفراخ مجموعة السيطرة و ١٠٠-٢٠
ملغم/كغم في أفراخ مجموعة بيروكسيد الھيدروجين وتم تثبيت
حدوث أو عدم حدوث التسكين لكال أفراخ مجموعتي السيطرة
والمجھدة ببيروكسيد الھيدروجين المستخدمة في التجربة بالرموز
المذكورة في أعاله ومقارنتھا بجدول قياس الجف ٥٠-الذي ذكره
 (1980) Dixonإذ يمكن حساب الجف.٥٠-
وتم حساب نسبة تأثير اإلجھاد التأكسدي ببيروكسيد
الھيدروجين على الجف ٥٠-المسكنة من األلم للزيالزين
والدايبايرون ووفق المعادلة اآلتية:
نسبة االنخفاض في الجف– ٥٠المسكنة لأللم = الجف٥٠-
المسكنة للدواء )السيطرة( – الجف ٥٠-المسكنة للدواء
)بيروكسيد الھيدروجين(  /الجف ٥٠-المسكنة للدواء )السيطرة(
× ١٠٠

منذ اليوم األول ولغاية اليوم الرابع عشر من عمرھا إذ تؤدي تلك
المعاملة إلى حدوث انخفاض معنوي في تركيز الكلوتاثيون
متزامنا ً مع االرتفاع المعنوي في تركيز المالوندايالديھايد في
بالزما الدم والدماغ الكلي خالل اليوم السابع والعاشر والرابع
عشر من عمر أفراخ الدجاج وعلى ھذا األساس اعتمدت الفترة
من  ١٤-٧يوم من عمر أفراخ الدجاج في إجراء تجارب البحث
).(١٤
تحديد الجف ٥٠-المسكنة من األلم للزيالزين والدايبايرون
باستخدام جھاز المحفز الكھربائي  Electro-Stimulatorفي
األفراخ غير المجھدة والمجھدة ببيروكسيد الھيدروجين
ضمت ھذه التجربة تحديد الجف ٥٠-المسكنة من األلم
للزيالزين والدايبايرون لكل من أفراخ مجموعتي السيطرة
)المعاملة بماء الشرب العادي( والمجھدة ببيروكسيد الھيدروجين
)بتركيز  ٪ ٠‚٥في ماء الشرب(.
استخدمت في ھذه التجربة  ٢٦من أفراخ الدجاج بعمر ١٤-٧
يوما ً واستعمل المحلول الملحي الفسلجي لتحضير الجرع
المطلوبة من الزيالزين والدايبايرون قبل إجراء التجربة بفترة
قصيرة للحفاظ على فاعلية الدواء.
تم استخدام جھاز المحفز الكھربائي )المستخدم في تحفيز
العضالت( )شركة  ،Scientific & Research Ltd.انكلترا(
لغرض إحداث األلم في األفراخ إذ وجد أن ھذا الجھاز يمكن
استخدامه لغرض تقييم الفعل المسكن لمحفزات الفا ٢األدرينالية
).(١٩-١٦
ضب ِ َ
ط جھاز المحفز الكھربائي اعتماداً على تجارب أولية في
و ُ
األفراخ على التردد  ،(50 Hz) Frequencyوعرض النبضة
الكھربائية  ،(5 ms) Widthونبضات متكررة  ،Repetitiveوأعلى
فولتية  Voltageللجھاز ).(25 Volt
تم وضع قطبي الجھاز على الجلد في منطقة تحت الجناح
لألفراخ مع ترطيب المنطقة بالماء لضمان توصيل أفضل للتيار
الكھربائي وبعد ذلك تم زيادة الفولتية إلى حين حدوث الصياح
واأللم لدى األفراخ.
بعدھا تم حقن األفراخ بالزيالزين أو الدايبايرون بجرعة أولية
ھي  ١و  ١٠٠ملغم/كغم على التوالي في العضل وبعد  ١٥دقيقة
من الحقن تم وضع قطبي الجھاز مرة أخرى وزيادة الفولتية ومن
ثم قراءة النتيجة النھائية وھي التسكين من األلم )أي زيادة الفولتية
بعد الحقن بالزيالزين أو الدايبايرون عن الفولتية التي تم قياسھا
قبل حقنھما( إذ يرمز لھا بالرمز  Xأما عدم التسكين من األلم )أي
بقاء أو نقصان الفولتية بعد الحقن بالزيالزين أو الدايبايرون عن
الفولتية التي تم قياسھا قبل حقنھما( والتي يرمز لھا بالرمز ،O
وكانت الزيادة أو النقصان بعد ذلك بجرعة الزيالزين أو
الدايبايرون في حالة حدوث أو عدم حدوث التسكين من األلم
لألفراخ الالحقة بمقـدار ثابت ھو  ٠‚٢٥ملغم/كغم بالنسبة
للزيالزين و  ٢٠ملغم/كغم للدايبايرون ،وتم تكرار ھذه الطريقة

قياس التأثير المسكن من األلم للزيالزين والدايبايرون باستخدام
جھاز المحفز الكھربائي في األفراخ غير المجھدة والمجھدة
ببيروكسيد الھيدروجين
ضمت ھذه التجربة قياس التأثير المسكن من األلم للزيالزين
والدايبايرون لكل من أفراخ مجموعتي السيطرة والمجھدة
ببيروكسيد الھيدروجين لبيان مدى تأثر الفعالية المسكنة من األلم
لھذه األدوية وعالقتھا مع حالة اإلجھاد التأكسدي ببيروكسيد
الھيدروجين.
ً
تم استخدام  ٢٤من أفراخ الدجاج بعمر  ١٤-٧يوما وبواقع ٦
أفراخ في المجموعة الواحدة ،تراوحت أوزان األفراخ بين –٥٠
 ١٣٥غم .واستخدم جھاز المحفز الكھربائي لغرض إحداث األلم
لدى األفراخ وحسب الطريقة وإعدادات الجھاز المذكورة في
أعاله.
وتكونت ھذه التجربة من مجموعة السيطرة )ماء الشرب
العادي( حيث تم في البداية قياس الفولتية المحفزة لأللم قبل الحقن
لكل فرخ وبعد ذلك حقنت األفراخ بالزيالزين بجرعة ٠‚٥
ملغم/كغم في العضل أو الدايبايرون بجرعة  ٧٠ملغم/كغم في
العضل وتم بعد ذلك قياس ھذه الفولتية بعد  ١٥دقيقة من حقن
الزيالزين أو الدايبايرون .ومجموعة بيروكسيد الھيدروجين
) ٪ ٠‚٥في ماء الشرب( حيث تم قياس الفولتية المحفزة لأللم قبل
حقن كل فرخ وبعد ذلك حقنت األفراخ بالزيالزين بجرعة ٠‚٥
ملغم/كغم في العضل أو الدايبايرون بجرعة  ٧٠ملغم/كغم في
العضل وتم بعد ذلك قياس ھذه الفولتية بعد  ١٥دقيقة من حقن ھذه
األدوية.
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النتائج

قياس التأثير المسكن من األلم للزيالزين والدايبايرون ضد األلم
الناتج عن حقن الفورمالديھايد في القدم اليمنى لألفراخ المجھدة
ببيروكسيد الھيدروجين
تم قياس الفعالية المسكنة من األلم للزيالزين والدايبايرون في
األفراخ المجھدة ببيروكسيد الھيدروجين )بتركيز  ٪ ٠‚٥في ماء
الشرب( لبيان مدى التغير في التأثير المسكن لأللم لھذه األدوية
من األلم الناتج عن حقن الفورمالديھايد ) Baker LTD
 ،Dagenhamانكلترا( في القدم اليمنى لألفراخ.
استخدمت في ھذه التجربة  ١٨من أفراخ الدجاج بعمر ١٤-٧
يوما ً وبواقع  ٦أفراخ في المجموعة الواحدة إذ تراوحت أوزان
األفراخ بين  ٦٥–٤٥غم.
في البداية تم حقن الفورمالديھايد )وھي مادة مخرشة
 (Corrosiveبحجم حقن  ٠‚٠٥مل وبتركيز  ٪ ٠‚١في باطن
القدم اليمنى لألفراخ المجھدة ببيروكسيد الھيدروجين ومقارنة
تأثيره مع نفس حجم الحقن من المحلول الملحي الفسلجي إذ وجد
أن له قابلية على إحداث األلم في األفراخ .وبعد ذلك تم استخدام
األدوية المسكنة لبيان مدى التأثير على الفعالية المسكنة في
األفراخ المجھدة ببيروكسيد الھيدروجين.
تكونت مجاميع األفراخ المجھدة من المجموعة األولى
)السيطرة( :تم حقن المحلول الملحي الفسلجي ) ٥مل/كغم( في
العضل قبل  ١٥دقيقة من حقن الفورمالديھايد ) ٠‚٠٥مل( في
باطن القدم اليمنى .المجموعة الثانية :حقنت بالزيالزين في
العضل ) ١ملغم/كغم( قبل  ١٥دقيقة من حقن الفورمالديھايد
) ٠‚٠٥مل( في باطن القدم اليمنى .المجموعة الثالثة :تم حقن
الدايبايرون في العضل ) ١٠٠ملغم/كغم( قبل  ١٥دقيقة من حقن
الفورمالديھايد ) ٠‚٠٥مل( في باطن القدم اليمنى.
وبعد  ٣٠دقيقة من حقن الفورمالديھايد تم إخضاع كل فرخ
من األفراخ المجھدة للقياسات المحورة لمدة  ٣دقائق ) (٢١التي
شملت الفترة التي يستغرقھا الفرخ لرفع القدم اليمنى المحقونة
بالفورمالديھايد نتيجة األلم بالثواني ،وعدد مرات رفع القدم اليمنى
المحقونة بالفورمالديھايد نتيجة األلم ،وأطول مدة مستغرقة من
رفع القدم اليمنى لحين إنزالھا بالثواني.

الجف ٥٠-المسكنة من األلم للزيالزين والدايبايرون في األفراخ
غير المجھدة والمجھدة ببيروكسيد الھيدروجين
الجف– ٥٠المسكنة من األلم للزيالزين
الجف– ٥٠المسكنة من األلم للزيالزين والتي أدت إلى تسكين
األلم في  ٪ ٥٠من األفراخ في مجموعة السيطرة )المعطاة ماء
الشرب العادي( ھي  ٠‚٧٩ملغم/كغم من وزن الجسم في العضل
بينما انخفضت الجف ٥٠-المسكنة من األلم للزيالزين في
المجموعة التي عانت من اإلجھاد التأكسدي المحدث ببيروكسيد
الھيدروجين )بتركيز  ٪ ٠‚٥في ماء الشرب( إلى ٠‚٣١
ملغم/كغم في العضل وبنسبة  ٪ ٦١مقارنة بمجموعة السيطرة
المعاملة بماء الشرب العادي )الجدول –١أ(.
الجف– ٥٠المسكنة من األلم للدايبايرون
كانت الجف– ٥٠المسكنة من األلم للدايبايرون في مجموعة
السيطرة  ٦٥‚٣ملغم/كغم في العضل وانخفضت الجف٥٠-
المسكنة من األلم للدايبايرون في المجموعة المجھدة ببيروكسيد
الھيدروجين إلى  ٣٧‚٢ملغم/كغم في وكانت نسبة االنخفاض في
الجف ٥٠-المسكنة من األلم للدايبايرون  ٪ ٤٣مقارنة بمجموعة
السيطرة المعاملة بماء الشرب العادي )الجدول –١ب(.
التأثير المسكن من األلم للزيالزين في األفراخ غير المجھدة
والمجھدة ببيروكسيد الھيدروجين
أدى حقن الزيالزين في أفراخ مجموعة السيطرة بجرعة ٠‚٥
ملغم/كغم في العضل إلى تسكين ألم األفراخ وبنسبة  ٪ ٥٠ورافق
ذلك زيادة في الفولتية المحفزة لأللم بعد الحقن بالزيالزين وزيادة
في التغير في الفولتية المحفزة لأللم بينما أدى حقن الزيالزين في
األفراخ المجھدة ببيروكسيد الھيدروجين بالجرعة نفسھا إلى
تسكين األفراخ من األلم وبنسبة  ٪ ٨٣‚٣٣ورافق ذلك زيادة في
الفولتية المحفزة لأللم بعد الحقن بالزيالزين وزيادة في التغير في
الفولتية المحفزة لأللم )الجدول .(٢
وسبب حقن الدايبايرون في أفراخ مجموعة السيطرة بجرعة
 ٧٠ملغم/كغم في العضل تسكين ألم األفراخ وبنسبة ٪ ٦٦‚٦٧
ورافق ذلك زيادة في الفولتية المحفزة لأللم بعد الحقن بالدايبايرون
وأدى حقن الدايبايرون في األفراخ المجھدة ببيروكسيد
الھيدروجين بالجرعة نفسھا إلى تسكين األفراخ من األلم وبنسبة
 ٪ ٨٣‚٣٣فضالً عن الزيادة في الفولتية المحفزة لأللم بعد الحقن
بالدايبايرون وزيادة في التغير في الفولتية المحفزة لأللم مقارنة
بمجموعة السيطرة )الجدول .(٣
ويالحظ من الجدول  ٢و  ٣أن الزيالزين والدايبايرون سببا
زيادة تسكين ألم األفراخ في المجموعة التي عانت من اإلجھاد
التأكسدي المحدث ببيروكسيد الھيدروجين عند مقارنتھا مع أفراخ
مجموعة السيطرة المماثلة والمعاملة بماء الشرب العادي.

التحليل اإلحصائي
تم تحليل البيانات المعلمية ألكثر من ثالث مجاميع إحصائيا ً
باستخدام اختبار تحليل التباين One Way Analysis of Variance
ثم أخضعت النتائج الختبار الفرق المعنوي األدنى Least
 Significant Difference Testبينما تم تحليل المجموعتين
المعلمية إحصائيا ً باستخدام اختبارStudent's Unpaired T-test
Mann-Whitney-U-test
وغير المعلمية باستخدام اختبار
 Packageوكان مستوى االختالف المعنوي لجميع االختبارات
عند مسـتوى معنوية أقل من ) ٠‚٠٥أ > .(٢٤-٢٢) (٠‚٠٥
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الجدول –١ب :تحديد الجف ٥٠-المسكنة من األلم بالتحفيز
الكھربائي للدايبايرون وتأثير اإلجھاد التأكسدي ببيروكسيد
الھيدروجين فيھا في أفراخ الدجاج.

الجدول –١أ :تحديد الجف ٥٠-المسكنة من األلم بالتحفيز
الكھربائي للزيالزين وتأثير اإلجھاد التأكسدي ببيروكسيد
الھيدروجين فيھا في أفراخ الدجاج.

النتيجة

القياسات
مجموعة السيطرة )ماء الشرب العادي(
 ٦٥‚٣ملغم/كغم ،في
الجف ٥٠-المسكنة من األلم
العضل
للدايبايرون
مجموعة بيروكسيد الھيدروجين ) ٪ ٠‚٥في ماء الشرب(
 ٣٧‚٢ملغم/كغم ،في
الجف ٥٠-المسكنة من األلم
العضل
للدايبايرون
نسبة االنخفاض في الجف٥٠-
٪ ٤٣
المسكنة من األلم للدايبايرون
ُأضيف بيروكسيد الھيدروجين إلى ماء الشرب بتركيز ٪٠‚٥
لألفراخ منذ اليوم األول من عمرھا لحين انتھاء التجربة بعمر ١٤
يوم ،قيست الفولتية المحفزة لأللم قبل الحقن وبعد  ١٥دقيقة من
حقن الدايبايرون.

النتيجة

القياسات
مجموعة السيطرة )ماء الشرب العادي(
 ٠‚٧٩ملغم/كغم ،في
الجف ٥٠-المسكنة من األلم
العضل
للزيالزين
مجموعة بيروكسيد الھيدروجين ) ٪ ٠‚٥في ماء الشرب(
 ٠‚٣١ملغم/كغم ،في
الجف ٥٠-المسكنة من األلم
العضل
للزيالزين
نسبة االنخفاض في الجف٥٠-
٪ ٦١
المسكنة من األلم للزيالزين
ُأضيف بيروكسيد الھيدروجين إلى ماء الشرب بتركيز ٪٠‚٥
لألفراخ منذ اليوم األول من عمرھا لحين انتھاء التجربة بعمر ١٤
يوم ،قيست الفولتية المحفزة لأللم قبل الحقن وبعد  ١٥دقيقة من
حقن الزيالزين.

الجدول  :٢التأثير المسكن من األلم للزيالزين في أفراخ الدجاج غير المجھدة والمجھدة ببيروكسيد الھيدروجين.
الفولتية المحفزة لأللم قبل
الحقن

الفولتية المحفزة لأللم
بعد الحقن

التغير في الفولتية المحفزة
لأللم

التسكين من األلم
الزيالزين )ملغم/كغم،
٪
في العضل(
مجموعة السيطرة )ماء الشرب العادي(
٢‚٥٥ ± ٣‚٥٠
٢‚٥٤ ± ١٠‚٦٧
٠‚٧٥ ± ٧‚١٧
(٦/٣) ٥٠
٠‚٥
مجموعة بيروكسيد الھيدروجين ) ٪ ٠‚٥في ماء الشرب(
١‚٨٠ ± ٦‚٦٧
٢‚٦٩ ± ١٥‚٣٣
٠‚٢٨ ± ٨‚٦٧
(٦/٥) ٨٣‚٣٣
٠‚٥
ُ
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لستة أفراخ في المجموعة الواحدة ،أضيف بيروكسيد الھيدروجين إلى ماء الشرب بتركيز ٪٠‚٥
لألفراخ منذ اليوم األول من عمرھا لحين انتھاء التجربة بعمر  ١٤يوم ،قيست الفولتية المحفزة لأللم قبل الحقن وبعد  ١٥دقيقة من حقن
الزيالزين.
الجدول  :٣التأثير المسكن من األلم للدايبايرون في أفراخ الدجاج غير المجھدة والمجھدة ببيروكسيد الھيدروجين.
الفولتية المحفزة لأللم قبل
الحقن

التسكين من األلم
الدايبايرون
٪
)ملغم/كغم ،في العضل(
مجموعة السيطرة )ماء الشرب العادي(
١‚٧١ ± ٤‚٦٧
١‚٥٨ ± ١١‚٣٣
٠‚٩٥ ± ٦‚٨٣
(٦/٤) ٦٦‚٦٧
٧٠
مجموعة بيروكسيد الھيدروجين ) ٪ ٠‚٥في ماء الشرب(
١‚٦٩ ± ٦‚٣٣
١‚٥٠ ± ١١‚٥٠
٠‚٤٨ ± ٥‚١٧
(٦/٥) ٨٣‚٣٣
٧٠
ُ
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لستة أفراخ في المجموعة الواحدة ،أضيف بيروكسيد الھيدروجين إلى ماء الشرب بتركيز ٪٠‚٥
لألفراخ منذ اليوم األول من عمرھا لحين انتھاء التجربة بعمر  ١٤يوم ،قيست الفولتية المحفزة لأللم قبل الحقن وبعد  ١٥دقيقة من حقن
الدايبايرون.
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الفولتية المحفزة لأللم
بعد الحقن

التغير في الفولتية المحفزة
لأللم
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على التوالي قبل  ١٥دقيقة من حقن الفورمالديھايد في باطن القدم
اليمنى تسكين األلم الناتج عن حقن الفورمالديھايد من خالل
الزيادة المعنوية في الفترة التي يستغرقھا الفرخ لرفع القدم
المحقونة بالفورمالديھايد ونقصان معنوي في عدد مرات رفعھا
فضالً عن التقليل من الزمن المستغرق من رفع القدم اليمنى لحين
إنزالھا )الجدول .(٤

التأثير المسكن من األلم للزيالزين والدايبايرون ضد األلم الناتج
عن حقن الفورمالديھايد في القدم اليمنى لألفراخ المجھدة
ببيروكسيد الھيدروجين
أدى حقن الفورمالديھايد بجرعة  ٠‚٠٥مل وبتركيز ٪ ٠‚١
في باطن القدم اليمنى لألفراخ المجھدة وغير المجھدة ببيروكسيد
الھيدروجين إلى حدوث األلم وسبب حقن األفراخ المجھدة
بالزيالزين والدايبايرون بجرعة  ١و  ١٠٠ملغم/كغم في العضل

الجدول  :٤التأثير المسكن من األلم للزيالزين والدايبايرون ضد االلم الناتج عن حقن الفورمالديھايد في القدم اليمنى لألفراخ المجھدة
ببيروكسيد الھيدروجين.
أطول مدة مستغرقة من رفع القدم
عدد مرات رفع القدم
الفترة التي يستغرقھا الفرخ
المجاميع
اليمنى لحين إنزالھا )ثانية(
اليمنى
لرفع القدم اليمنى )ثانية(
٠‚٢٢ ± ١‚٥٠
١‚٨٤ ± ١٨‚٣٣
١‚١٨ ± ١١‚٥٠
المحلول الملحي الفسلجي )السيطرة(
*
*
*
٠‚٠٠ ± ١‚٠٠
١‚٢١ ± ٨‚٣٣
١١‚٩٦ ± ١٠٥‚٦٧
الزيالزين  ١ملغم/كغم
*
*
*،أ
٠‚٠٠ ± ١‚٠٠
١‚٤٨ ± ٣‚٣٣
١١‚٢٩ ± ٥٧‚٨٣
الدايبايرون  ١٠٠ملغم/كغم
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لستة أفراخ في المجموعة الواحدةُ ،أضيف بيروكسيد الھيدروجين إلى ماء الشرب بتركيز ٪٠‚٥
لألفراخ منذ اليوم األول من عمرھا لحين انتھاء التجربة بعمر  ١٤يوم ،حقن الفورمالديھايد  ٠‚٠٥مل في باطن القدم اليمنى لألفراخ بعد
 ١٥دقيقة من حقن المحلول الملحي الفسلجي أو الزيالزين أو الدايبايرون ،قيست الفعالية المسكنة لألدوية من األلم المحدث بالفورمالديھايد
بعد  ٣٠دقيقة من حقن الفورمالديھايد ولمدة  ٣دقائق * ،القيمة تختلف معنويا ً مقارنةً بمجموعة السيطرة عند مستوى معنوية )أ > ،(٠‚٠٥
أ القيمة تختلف معنويا ً مقارنةً بالزيالزين  ١ملغم/كغم في العضل عند مستوى معنوية )أ > .(٠‚٠٥
تؤثر حالة اإلجھاد التأكسدي ببيروكسيد الھيدروجين على
االستجابة الدوائية لألدوية كونه يعمل على تحطيم البروتينات
والدھون وقواعد األحماض النووية في الخلية ويعمل على تحطم
غشاء الخلية بعملية بيروكسدة الدھون مما يؤدي إلى تغيير في
الخصائص الحيوية لغشاء الخلية ومنھا دخول السوائل إلى داخل
الخلية والتأثير على وظيفة المستقبالت أو األنزيمات الموجودة في
غشاء الخلية أو داخلھا وبالنتيجة تؤدي إلى حدوث خلل في
االستجابة الخلوية لألدوية ).(٢
استخدم الزيالزين في ھذه الدراسة في تسكين األلم الناتج عن
استخدام جھاز المحفز الكھربائي وكذلك تسكين األلم الناتج عن
حقن الفورمالديھايد في القدم اليمنى ألفراخ الدجاج إذ تكون
ميكانيكية عمل الزيالزين المسكنة لأللم من خالل تحفيزه
لمستقبالت الفا ٢األدرينالية فضالً عن تحفيزه للمستقبالت
األفيونية  Opioid Receptorsفي الجھاز العصبي المركزي والتي
لوحظت في الجرذان ) (٦والفئران ) (٣٠واألبقار ).(٣١
لوحظ في ھذه الدراسة أن الزيالزين بجرعة  ٠‚٥ملغم/كغم
في العضل عمل على تسكين األلم في أفراخ الدجاج وذلك من
خالل التحفيز الكھربائي باستخدام جھاز المحفز الكھربائي إذ
زادت قيمة الفولتية المحفزة لأللم في أفراخ الدجاج عند مقارنتھا
مع قيمھا قبل حقن الزيالزين وأن ھذه النتيجة متوافقة مع دراسات
سابقة استخدم فيھا الزيالزين لتسكين األلم الناتج عن التحفيز
الكھربائي في الماعز ) (١٦والدجاج ) (١٧واألغنام ).(٣٣،٣٢

المناقشة
يستخدم بيروكسيد الھيدروجين في إحداث اإلجھاد التأكسدي
في الحيوانات المختبرية بوصفه مادة مؤكسدة قوية فضالً عن أن
وظيفته الخلوية ومصيره معروف داخل الخلية بشكل جيد وسھولة
عبوره غشاء الخلية عن طريق قناة خاصة تسمى القناة المائية
 Aquaporin Channelكما وأن ميكانيكية عمله في إحداثه لإلجھاد
التأكسدي معروفة بشكل جيد عن طريق إنتاجه جذور
الھيدروكسيل العالية التفاعل والذي بدوره يتفاعل مع المكونات
الخلوية من البروتينات والدھون واألحماض النووية مؤديا ً إلى
حدوث ضرر أو حتى موت الخلية مما يسبب تغير في االستجابة
والفاعلية الدوائية لألدوية ) ،(٢٦،٢٥،٣وتم في ھذه الدراسة
استخدام بيروكسيد الھيدروجين كمادة مؤكسدة لغرض إحداث
اإلجھاد التأكسدي في أفراخ الدجاج وھي على توافق مع ما ھو
مستخدم في دراسات سابقة في الحيوانات المختبرية األخرى
).(٢٨،٢٧،١٤،١٣،١١،٣
بينت ھذه الدراسة ان حالة اإلجھاد التأكسدي في أفراخ الدجاج
تؤدي إلى تغير في االستجابة الدوائية لألدوية المستخدمة في
الدراسة وھي الزيالزين والدايبايرون وقد يعود السبب إلى ان
حالة اإلجھاد التأكسدي تؤثر على صنع األحماض النووية مما
يؤثر على تطور وإنتاج مكونات الخلية ومن ضمنھا المستقبالت
البروتينية في داخل الخلية وتلك الموجودة على غشاء الخلية
).(٢٩
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إن ميكانيكية الزيالزين الخاصة بتسكين األلم في القدم اليمنى
ألفراخ الدجاج الناتجة عن حقن الفورمالديھايد المحفز لأللم قد
L–arginine/nitric يرجع إلى قابلية الزيالزين في تحفيزه لممر
( أو عن٧)  والتي لوحظت في الجرذانoxide/cGMP Pathway
 وزيادة إفرازα2C  األدرينالية نوع٢طريق تحفيزه لمستقبالت الفا
األفيونات الداخلية ومن ثم تحفيز للمستقبالت األفيونية المسكنة
.(٨) لأللم كما لوحظ في دراسة سابقة عن الجرذان
وجرى في ھذه الدراسة تسكين األلم الناتج من التحفيز
الكھربائي وعند حقن الفورمالديھايد في القدم اليمنى ألفراخ
الدجاج باستخدام الدواء المسكن الطرفي الدايبايرون وھو يعود
كذلك إلى مجموعة األدوية المضادة لاللتھاب غير الستيرويدية
والذي يعمل على تسكين األلم نظراً لقدرته على التقليل من صنع
المادة االلتھابية المحفزة لأللم وھي البروستاكالندين داخل الجسم
والمھمة في إحداث االلتھاب واأللم وزيادة درجة الحرارة ويعمل
على تسكين األلم الناتج عن حقن الفورمالديھايد في القدم اليمنى
L–arginine/nitric ألفراخ الدجاج عن طريق تحفيزه لممر
 وھذه النتيجة متوافقة مع دراسة سابقةoxide/cGMP Pathway
.(٩) في ھذا المجال
كما يمكن القول أن اإلجھاد التأكسدي المحدث ببيروكسيد
الھيدروجين في أفراخ الدجاج عمل على زيادة حساسية الخاليا
العصبية في الدماغ للزيالزين وزاد من ارتباطه وتحفيزه
 األدرينالية مما أدى إلى تسكين أعلى لأللم في٢لمستقبالت الفا
األفراخ المجھدة ببيروكسيد الھيدروجين وقد ينطبق القول نفسه
عند استخدام الدايبايرون في التسكين من األلم في األفراخ المجھدة
ببيروكسيد الھيدروجين من خالل زيادة فاعليته في التقليل من
صنع البروستاكالندين داخل الجسم والمھم في إحداث االلتھاب
واأللم وزيادة درجة الحرارة إذ وجد أن اإلجھاد التأكسدي يعمل
على زيادة حساسية الدماغ تجاه األدوية المخدرة وھي البروبوفول
.(١٥) ( والبنتوباربيتال في الجرذان١٣) في أفراخ الدجاج
تشير نتائج ھذه الدراسة إلى أن اإلجھاد التأكسدي المحدث
ببيروكسيد الھيدروجين في أفراخ الدجاج يعمل على زيادة التأثير
والفاعلية المسكنة من األلم عند إعطاء المسكنات المركزية
.والطرفية وھي الزيالزين والدايبايرون
شكر وتقدير
ھذا البحث ھو جزء من بحث الدكتوراه فلسفة في األدوية
البيطرية للباحث األول وھي مدعومة بشكل كامل من قبل كلية
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