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فعالية البروبوفول المضاد لألكسدة في أفراخ الدجاج
احمد صالح ناصر و فؤاد قاسم محمد
فرع الفسلجة و الكيمياء الحياتية واألدوية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ٧أيار ٢٠١٤؛ القبول  ٤حزيران (٢٠١٤
الخالصة
كان الغرض من الدراسة ھو الكشف عن تأثير البروبوفول المضاد لألكسدة في أفراخ الدجاج عن طريق تقدير مستوى الكلوتاثيون في
بالزما الدم والدماغ والكبد والقدرة الكلية المضادة لألكسدة وفحص تأثير البروبوفول المضاد لألكسدة في الزجاج باستخدام بيروكسيد
الھيدروجين الستحداث الكرب التاكسدي ،أدى حقن البروبوفول بجرعة  ٢٠ملغم/كغم في الخلب بعد أربع ساعات من المعاملة إلى زيادة
معنوية في تركيز الكلوتاثيون في البالزما ونسيج الدماغ بالمقارنة مع مجموعة السيطرة والمجموعتين المحقونتين بجرعة  ٥و ١٠
ملغم/كغم من وزن الجسم في الخلب على التوالي في حين ادى حقن البروبوفول بجرعة  ٥و  ١٠و  ٢٠ملغم/كغم في الخلب إلى زيادة
معنوية في تركيز الكلوتاثيون في نسيج الكبد بالمقارنة مع مجموعة السيطرة .سبب حقن البروبوفول بجرع  ٥و  ١٠و  ٢٠ملغم /كغم في
الخلب بعد أربع ساعات من المعاملة إلى زيادة في ثابت الحركية وبنسبة  ٨٨٢و  ١٠٣١و  ٪٩٢٠على التوالي وزيادة في معدل االنقالب
الفوقي بنسبة  ٨٨٠و  ١٠٢٨و  ٪ ٩١٧على التوالي وإلى نقصان في زمن االنقالب الفوقي وبنسبة  ٩٠و  ٩١و  ٪ ٩٠بالمقارنة مع قيم
مجموعة السيطرة بالنسبة للكبد .في حين أدى حقن البروبوفول بجرع  ٥و  ١٠و  ٢٠ملغم /كغم في الخلب بعد أربع ساعات إلى زيادة في
ثابت الحركية وبنسبة  ٢٦و  ٦٠٠و  ٪٢٨٢٦على التوالي وزيادة في معدل االنقالب الفوقي بنسبة  ٢٩و  ٦١٦و  ٪ ٢٨٩٤على التوالي
وإلى نقصان في زمن االنقالب الفوقي وبنسبة  ٢١و  ٨٦و  ٪ ٩٦بالمقارنة مع قيم مجموعة السيطرة بالنسبة للدماغ كما أدى حقن
البروبوفول ألفراخ الدجاج بجرعة  ١٠و  ٢٠ملغم/كغم ،في الخلب بعد عشرون ساعة من المعاملة إلى زيادة معنوية في القدرة الكلية
المضادة لألكسدة في مصل الدم بنسبة  ٣٨و  ٪ ٤٨بالمقارنة مع مجموعة السيطرة وقلل البروبوفول بتركيز  ٢٥و  ٥٠و ١٠٠
مايكرومول  /لتر من نسبة تحلل كريات الدم الحمر والمحدث ببيروكسيد الھيدروجين ) ١٠مايكرومول  /لتر( اعتماداً على التركيز ب  ٢٥و
 ٤٩و  ٪ ٦٤على التوالي في الزجاج .بينت دراستنا الحالية أن البروبوفول يعمل مضاداً لألكسدة في الزجاج وفي الجسم الحي وھذا يدل
على أن للبروبوفول دوراً في الحماية من اإلجھاد ألتأكسدي في أفراخ الدجاج.

The antioxidant activity of propofol in chicks
A.S. Naser and F.K. Mohammad
Department of Physiology Biochemistry & Pharmacology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mousl, Iraq
Abstract
The aim of this study was to detect the antioxidant effects of propofol in chicks by estimation of glutathione concentration
in blood plasma, brain and liver as well as total antioxidant capacity and antioxidant effects of propofol in vitro by using
hydrogen peroxide as oxidative stress. Propofol at 20 mg/kg, intraperitoneally significantly increased after 4 hours the
concentration of glutathione concentration in plasma and brain compared with the control group and with 5 and 10mg propofol
groups. Propofol at 5, 10 and 20 mg/kg, i.p significantly increased glutathione concentration in the liver compared with the
control group. Propofol at 5, 10 and 20 mg/kg, i.p increased the efflux rate constant by 882, 1031 and 920 %, increased
glutathione turnover rate by 880, 1028, and 917 % and decreased the turnover time by 89, 91 and 90% in the liver. In the brain
propofol at 5, 10 and 20 mg/kg, i.p increased efflux rate constant as 26, 600 and 2826 % and increased glutathione turnover
rate by 29, 616 and 2894 % and a decreased in the turnover time by 21, 86 and 96%. Propofol at 10 and 20 mg/kg, i.p
significantly increased after 20 hours the TAC in the serum of the chick by 38 and 48%, respectively compared with the
control group. Propofol at concentrations of 25, 50 and 100 micromoles / liter decreased erythrocyte hemolysis induced by
hydrogen peroxide in vitro 10 micromoles / liter in a concentration depended manner by 25, 49 and 64 % respectively. In
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conclusion, Propofol have antioxidant effect in vivo and in vitro in the chicks. Propofol have a protection against oxidative
stress.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

المقدمة
تأثير جرع مختلفة من البروبوفول في تركيز الكلوتاثيون في
البالزما والكبد والدماغ باستخدام طريقة المان المحورة )(١٧
تم استخدام أفراخ دجاج بعمر  ٧أيام وقسمت األفراخ إلى
أربع مجاميع وبواقع  ٧أفراخ لكل مجموعة حيث حقنت
المجموعة األولى بالمحلول الملحي الفسلجي )مصنع المحاليل
الدوائية ،جدة ،المملكة العربية السعودية( وحقنت المجاميع الثانية
والثالثة والرابعة بالبروبوفول )١٠ملغم/مل (Astra, Zeneca, UK
بجرعة  ٥و  ١٠و  ٢٠ملغم/كغم من وزن الجسم في الخلب على
التوالي .وبعد مرور  ٤ساعات من الحقن جمع الدم من الوريد
الوداجي واخذ الكبد وفتحت الجمجمة الستخراج الدماغ
الستخدامھما في تقدير الكلوتاثيون بطريقة المان المحورة ).(١٧
تم استخدام البروبوفول الذي يعمل على زيادة تركيز
الكلوتاثيون في الكبد والدماغ لحساب متغيرات االنقالب الفوقي
للكلوتاثيون وحسب الطريقة الحركية لبرودي ) (١٨حيث يمكن
حساب متغيرات االنقالب الفوقي وھي معدل االنقالب الفوقي
 Turnover rateووقت االنقالب الفوقي  Turnover timeبواسطة
التحليل الرجعي االرتدادي  Regression analysisلتركيز
الكلوتاثيون المرتفع مع الوقت حيث:

يعد البروبوفول من أدوية التخدير المستخدمة في اإلنسان
) (٢،١وفي الحيوانات ) (٤،٣وله تأثيرات مسدرة ومنومة )(٥
ويتميز عن باقي المخدرات المعروفة باختالف تركيبه الكيميائي
المشابه لتركيب االلفا _توكوفيرول ) α-tocopherolفيتامين ھ
 (Vitamin Eوھذا التركيب المغاير لبقية المخدرات جعله ذا
خواص مضادة لألكسدة ) (٦إن تركيب البروبوفول والحاوي
على مجموعة فينول ھايدروكسيلية جعله مشابه لاللفا توكوفيرول
والذي يعد مضاد أكسدة طبيعي وھناك بعض الدراسات التي
أجريت في الزجاج والحي أكدت وجود التأثير المضاد للكرب
التاكسدي للبروبوفول ويعتقد إن سبب التأثير ھو التركيب الفينولي
للبروبوفول ) .(٧يعمل البروبوفول على تثبيط األكسدة الفوقية
ليحمي الخاليا من الجذور الحرة في العديد من النماذج المختبرية
فضالً عن زيادة التأثير المضاد لألكسدة في بالزما اإلنسان
وزيادة تركيز الكلوتاثيون في الخاليا ) (١٠-٨وقد سجل قيام
البروبوفول بالتفاعل مع البيروكسينترات  Peroxynitriteليكون
 propofol-Derived phenoxyl radicalوالتي تعمل على اكتساح
البيروكسينترات ) (١١وقد يعمل البروبوفول على حماية الدبقيات
العصبية  Astroglial cellsضد جذور البيروكسينترات ) (١٢وقد
أجريت تجارب أكدت إن البروبوفول يعمل على الحفاظ على
خاليا الدماغ العصبية عند التعرض للسكتات الدماغية في النماذج
التجريبية ) (١٤،١٣وقد أجريت دراسة لبيان الفعالية المضادة
لألكسدة والفعالية المضادة للكلوتاميت للبروبوفول في الجرذان
ووجد أن البروبوفول يعمل على تثبيط األكسدة في بيوت الطاقة
والمايكروسومات الكبدية ويثبط االستجابة الدماغية للكلوتاميت
).(١٥
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية البروبوفول المضاد
لألكسدة في أفراخ الدجاج وذلك لعدم وجود دراسات سابقة تبين
فعاليته المضادة لألكسدة في نموذج أفراخ الدجاج.

Log (GSH) = Log (GSH) 0 - 0.434 Kt

 = (GSH) 0تركيز الكلوتاثيون في الوقت صفر،
) = (GSHتركيز الكلوتاثيون في الوقت t
وينتج من ھذا الرسم )الكلوتاثيون مع الوقت( خط مستقيم
انحداره مسا ٍو ل  K ٠,٤٣٤حيث  Kثابت حركية تدفق
الكلوتاثيون وحسب المعايير التالية :
Slope = 0.434K
-k = Slope / 0.434
Turnover rate = (GSH)0 x K
Turnover time = 1/ k

المواد وطرائق العمل

تأثير البروبوفول في القدرة الكلية المضادة لألكسدة Total anti
)oxidant capacity (27

اّستُخ ِد َم في ھذه الدراسة أفراخ دجاج اللحم من نوع روز
 Rossمن كال الجنسين تم تجھيزھا من مفقس النبراس في محافظة
نينوى واستخدم  ٨٥فرخا ً حيث تم جلب األفراخ بعمر يوم واحد
ووضعھا في أقفاص التربية بأبعاد ) ٥٠ × ٦٤ × ١٠٧سم(
وربيت تحت ظروف قياسية خاصة بأفراخ الدجاج من درجة
الحرارة )° ٣٠-٢٠م( والتھوية واإلضاءة ) ٢٣ساعة إضاءة و ١
ساعة ظالم( والفرشة وجھزت بالماء والعلف على الدوام )(١٦
وتم تربيتھا لحين إجراء التجارب عليھا بعمر  ١٤-٧يوما ً.

تم استخدام أفراخ دجاج بعمر  ٧أيام وقسمت األفراخ إلى
ثالث مجاميع وبواقع  ٧أفراخ لكل مجموعة حيث حقنت
المجموعة األولى بالمحلول الملحي الفسلجي وحقنت المجاميع
الثانية والثالثة بالبروبوفول بجرعة  ١٠و  ٢٠ملغم/كغم من وزن
الجسم في الخلب على التوالي وجمعت عينات الدم من األفراخ في
كل مجموعة بعد  ٢٠ساعة من الحقن وتم اخذ مصل الدم
وحفظت بدرجة حرارة ْ ١٨-م لحين الستخدامه الحقا في تقدير
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القدرة الكلية المضادة لألكسدة عن طريق العدة التشخيصية
الخاصة به.

النتائج
تأثير جرع مختلفة من البروبوفول في تركيز الكلوتاثيون في
البالزما والكبد والدماغ
أدى حقن البروبوفول بجرعة  ٢٠ملغم/كغم من وزن الجسم
إلى زيادة معنوية في تركيز الكلوتاثيون في البالزما ونسيج
الدماغ بالمقارنة مع مجموعة السيطرة والمجموعة المحقونة
بالبروبوفول بجرعة  ٥ملغم/كغم والمجموعة المحقونة بجرعة
 ١٠ملغم/كغم في حين أدى حقن البروبوفول بالجرع أعاله إلى
زيادة معنوية في تركيز الكلوتاثيون في نسيج الكبد بالمقارنة مع
مجموعة السيطرة )الجدول  (١وتم استخدام معدل تركيز
الكلوتاثيون في الكبد ضمن المجموعة الواحدة لحساب متغيرات
االنقالب الفوقي للكلوتاثيون حيث أدى حقن البروبوفول بجرع ٥
و  ١٠و  ٢٠ملغم /كغم من وزن الجسم بعد أربع ساعات إلى
زيادة في ثابت الحركية وبنسبة  ٨٨٢و  ١٠٣١و  ٪٩٢٠على
التوالي وزيادة في معدل االنقالب الفوقي بنسبة  ٨٨٠و  ١٠٢٨و
 ٪ ٩١٧على التوالي وإلى نقصان في زمن االنقالب الفوقي
وبنسبة  ٩٠و  ٩١و  ٪ ٩٠بالمقارنة مع قيم مجموعة السيطرة
)الجدول  .(٢في حين استخدمنا معدل تركيز الكلوتاثيون في
الدماغ ضمن المجموعة الواحدة لحساب متغيرات االنقالب
الفوقي للكلوتاثيون حيث أدى حقن البروبوفول بجرع  ٥و  ١٠و
 ٢٠ملغم /كغم من وزن الجسم بعد أربع ساعات إلى زيادة في
ثابت الحركية وبنسبة  ٢٦و  ٦٠٠و  ٪٢٨٦٢على التوالي وزيادة
في معدل االنقالب الفوقي بنسبة  ٢٩و  ٦١٦و  ٪ ٢٨٩٤على
التوالي وإلى نقصان في زمن االنقالب الفوقي وبنسبة  ٢١و ٨٦
و  ٪ ٩٧بالمقارنة مع قيم مجموعة السيطرة )الجدول  .(٣ومن
الجدير بالذكر تم استخدام مجموعة سيطرة )حقنت بالمحلول
الملحي الفسلجي( بالوقت صفر لغرض حساب متغيرات االنقالب
الفوقي وكان تركيز الكلوتاثيون في الكبد  ٠,١± ١,٩وتركيز
الكلوتاثيون في الدماغ .٠,٨ ± ١,٣٨

قياس تأثير البروبوفول المضاد لألكسدة في الزجاج في دم أفراخ
الدجاج
تم جمع عينات الدم من  ١٠أفراخ ومزجت مع بعضھا
البعض  Poolingووضعت في أنابيب اختبار حاوية على
الھيبارين كمادة مانعة للتخثر وتم نقل العينات ووضعت في جھاز
الطرد المركزي بسرعة  ٣٠٠٠دورة في الدقيقة ولمدة  ١٠دقائق
وبعدھا تم فصل البالزما عن كريات الدم الحمر والتي غسلت
بدارئ الفوسفات الملحي باھا  ٧,٤ثالث مرات متتالية للحصول
على معلق كريات الدم الحمر ) (١٩وبعدھا خفف المعلق ليكون
بتركيز  ٪١٠بدارئ الفوسفات الملحي.
تم اخذ  ٢٥أنبوبة اختبار ووزعت بواقع  ٥أنابيب لكل
مجموعة؛ المجموعة األولى :وضع  ١مل من معلق كريات الدم
الحمر  ٠,١ +مل من دارئ الفوسفات الملحي )السيطرة السالبة(.
المجموعة الثانية :وضع ١مل من معلق كريات الدم الحمر +
 ٠,١مل من بيروكسيد الھيدروجين وبتركيز  ١٠مايكرومول/لتر
)السيطرة الموجبة( .المجموعة الثالثة :وضع  ١مل من معلق
كريات الدم الحمر  ٠,١ +مل من البروبوفول وبتركيز ٢٥
مايكرومول/لتر .المجموعة الرابعة :وضع  ١مل من معلق
كريات الدم الحمر  ٠,١ +مل من البروبوفول وبتركيز ٥٠
مايكرومول/لتر .المجموعة الخامسة :وضع  ١مل من معلق
كريات الدم الحمر  ٠,١ +مل من البروبوفول وبتركيز ١٠٠
مايكرومول /لتر .بعد ذلك تم حضن األنابيب كافة بالحمام المائي
وبدرجة  ٣٧درجة مئوية لمدة ساعة وبعد الحضن تم إضافة ٠,١
مل من بيروكسيد الھيدروجين بتركيز  ١٠مايكرومول/لتر إلى
األنابيب كافة ثم حضنت األنابيب لمدة ساعة أخرى في الحمام
المائي بدرجة  ٣٧درجة مئوية ثم أضيف ٢مل من دارئ
الفوسفات الملحي إلى العينات كافة ثم فصلت بجھاز الطرد
المركزي  ٣٠٠٠دورة/دقيقة لمدة  ١٥دقيقة وبعد ذلك اخذ الراشح
وتم قياس االمتصاص الضوئي على طول موجي قدره ٥٤٠
نانوميتر في جھاز المطياف الضوئي.

تأثير البروبوفول في القدرة الكلية المضادة لألكسدة Total anti
oxidant capacity

أدى حقن البروبوفول ألفراخ الدجاج بجرعة  ١٠و ٢٠
ملغم/كغم من وزن الجسم ،في الخلب إلى زيادة معنوية في
إجمالي القدرة المضادة لألكسدة بالمقارنة مع مجموعة السيطرة
بعد  ١٨ساعة من الحقن )الجدول .(٤

التحليل اإلحصائي
تم عرض البيانات بالمعدل  ±الخطأ القياسي ،حللت البيانات
المعلمية  parametricإحصائيا باستعمال اختبار تحليل One or
) two way analysis of variance (ANOVAوبعدھا طبق عليھا
اختبار الفرق المعنوي األدنى  Least significant differenceوتم
تحليل البيانات المعلمية باستعمال برنامج  SPSSفي تحليلھا ،وكان
مستوى االختالف لجميع االختبارات عند مستوى احتمالية اقل من
.(٢١،٢٠) ٠,٠٥

قياس تأثير البروبوفول المضاد لألكسدة في الزجاج في دم أفراخ
الدجاج
قلل البروبوفول بتركيز  ٢٥و  ٥٠و  ١٠٠مايكرومول  /لتر
من نسبة تحلل كريات الدم الحمر والمحدث ببيروكسيد
الھيدروجين ) ١٠مايكرومول  /لتر( وبشكل معتمد على التركيز ب
 ٢٥و  ٤٩و  ٪ ٦٤على التوالي )الجدول .(٥

٣١
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الجدول  :١تأثير جرع مختلفة من البروبوفول في تركيز الكلوتاثيون في البالزما والكبد والدماغ
تركيز الكلوتاثيون النسبة المئوية تركيز الكلوتاثيون النسبة المئوية تركيز الكلوتاثيون النسبة المئوية
البروبوفول
لزيادة تركيز
في الكبد
لزيادة تركيز
في الدماغ
لزيادة تركيز
في البالزما
ملغم/كغم
الكلوتاثيون
مايكرو غرام /غم
الكلوتاثيون
مايكرو غرام /غم
الكلوتاثيون
مايكرو غرام /غم
في الخلب
ــــــــــ
٠,٢ ± ١,٨
ــــــــــ
٠,١ ± ١,٤
ــــــــــ
٠,١ ± ١
مجموعة السيطرة
١١١
*٠,٧ ± ٣,٨
ــــــــــ
٠,٢ ± ١,٤
ــــــــــ
٠,١ ± ١
٥
٢١
٠,٢ ± ١,٧
٢٠
٠,٢ ± ١,٢
١٠
١٢٨
*٠,٧ ± ٤,١
١١٧
*٠,٤ ± ٣,٩
٨٦
*٠,٤± ٢,٦أب
٧٠
*٠,٢± ١,٧أب
٢٠
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لـ ) (٧أفراخ/مجموعة * ،القيمة تختلف معنويا مقارنة بمجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية
)أ> ،(٠,٠٥أ القيمة تختلف معنويا مقارنة بالمجموعة المعاملة بالبروبوفول بجرعة  ٥ملغم/كغم عند مستوى احتمالية )أ> ،(٠,٠٥ب القيمة
تختلف معنويا مقارنة بالمجموعة المعاملة بالبروبوفول بجرعة  ١٠ملغم/كغم عند مستوى احتمالية )أ>.(٠,٠٥
الجدول :٢تأثير البروبوفول في االنقالب الفوقي للكلوتاثيون في كبد أفراخ الدجاج
البروبوفول
ملغم/كغم
في الخلب
مجموعة السيطرة
٥
١٠
٢٠

ثابت حركية تدفق
الكلوتاثيون )ساعة ( k
-١

Efflux rate constant

٠,١٠٩
١,٠٧١
١,٢٣٣
١,١١٢

النسبة
المئوية
للزيادة
ــــــــــ
٨٨٢
١٠٣١
٩٢٠

معدل االنقالب الفوقي
)مايكرومول /غم /ساعة(
Turnover rate

٠,٢١٣
٢,٠٨٨
٢,٤٠٤
٢,١٦٨

النسبة
المئوية
للزيادة
ــــــــــ
٨٨٠
١٠٢٨
٩١٧

زمن االنقالب
الفوقي)ساعة(
Turnover time

٩,١٧٤
٠,٩٣٤
٠,٨١١
٠,٨٩٩

النسبة
المئوية
للنقصان
ــــــــــ
٩٠
٩١
٩٠

الجدول  :٣تأثير البروبوفول في االنقالب الفوقي للكلوتاثيون في دماغ أفراخ الدجاج
البروبوفول
ملغم/كغم
Efflux rate constant
في الخلب
٠,٠٢٣
مجموعة السيطرة
٠,٠٢٩
٥
٠,١٦١
١٠
٠,٦٧٣
٢٠
عدد األفراخ) (٨ – ٧في كل مجموعة

ثابت حركية تدفق
الكلوتاثيون )ساعة ( k
-١

النسبة
المئوية
للزيادة
ــــــــــ
٢٦
٦٠٠
٢٨٢٦

معدل االنقالب الفوقي
)مايكرومول/غم/ساعة(
Turnover rate

٠,٠٣١
٠,٠٤٠
٠,٢٢٢
٠,٩٢٨

الجدول  :٤تأثير البروبوفول على القدرة الكلية المضادة لألكسدة
القدرة الكلية المضادة
جرعة البروبوفول
ملغم/كغم في الخلب لألكسدة مايكرومول/لتر

النسبة
المئوية
للزيادة
ــــــــــ
٢٩
٦١٦
٢٨٩٤

زمن االنقالب
الفوقي )ساعة(
Turnover time

٤٣,٤٨
٣٤,٤٨
٦,٢١
١,٤٨

النسبة
المئوية
للنقصان
ــــــــــ
٢١
٨٦
٩٧

المناقشة
يعد الكلوتاثيون احد الدفاعات المھمة ضد اإلجھاد التأكسدي
) (٢٢وفي دراستنا الحالية أثبتنا إن البروبوفول زاد من تركيز
الكلوتاثيون في بالزما دم ودماغ وكبد األفراخ بعد  ٤ساعات من
حقنه وتتفق نتائجنا مع الدراسات السابقة التي أثبتت أن
البروبوفول سبب زيادة في تركيز الكلوتاثيون في الكبد والكلية
للجرذان المعاملة بالبروبوفول بجرعة  ٢و  ٤ملغم/كغم من وزن
الجسم ) (٢٣ويعزى ذلك لكون البروبوفول من ضمن المواد
المضادة لألكسدة إذ يثبط التحطم ألتأكسدي للجزيئات أوقد يكون

النسبة المئوية
للزيادة

ــــــــــ
٠,٤ ± ٢,١
٠
٣٨
*٠,١ ± ٢,٩
١٠
٤٨
*٠,١ ± ٣,١
٢٠
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لـ ) (٧أفراخ/مجموعة* ،
القيمة تختلف معنويا مقارنة بمجموعة السيطرة عند مستوى
احتمالية )أ > .(٠,٠٥
٣٢

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٩العدد (٣٤-٢٩) ٢٠١٥ ،٢-١

السبب أن البروبوفول قد اثر في تنشيط أنزيمات صناعة
الكلوتاثيون في الجسم وھي  Glutamate-cysteine ligaseو GSH
 Synthaseوالتي تعمل تنظيم الصعود  UP- regulationمما يسھم
في زيادة قابلية صنع الكلوتاثايون من قبل الخاليا.

األكسدة الفوقية المحدثة ببيروكسيد الھيدروجين .ولم تتفق دراستنا
مع دراسة أخرى أجراھا  Şekeroğluوجماعته  ٢٠١٢إذ تبين له
إن البروبوفول اليمتلك خاصية اكتساح الجذور الحرة في الزجاج
) (٢٨والسبب قد يعود للتركيز الواطئ المستخدم في التجربة
ومما يعزز نتائجنا ھو الكشف عن مثل ھذا التأثير باستخدام(

الجدول  :٥قياس تأثير البروبوفول المضاد لألكسدة في الزجاج
في دم أفراخ الدجاج

AAPH (2,2'-azobis(2-

amidinopropane dihydocholride

كمادة تنتج الجذور الحرة ومن ثم إضافة تراكيز من البروبوفول
لمنع األكسدة الفوقية لكريات الدم الحمر لإلنسان في الزجاج
) .(٢٦نستنتج أن البروبوفول يعمل مضاداً لألكسدة في الزجاج
وفي الجسم الحي وھذا يدل على أن للبروبوفول دوراً في الحماية
من اإلجھاد ألتأكسدي في أفراخ الدجاج.

النسبة المئوية
النسبة
المجاميع المعاملة
للحماية من
المئوية
بالبروبوفول+بيروكسيد
التحلل
للتحلل
الھيدروجين )مايكرومول/لتر(
ــــــــــ
٥ ±٨٤
) ١٠+٠السيطرة الموجبة(
٢٥
١١ ±٥٩
١٠+٢٥
٤٩
*٨ ±٣٥
١٠+٥٠
١٠+١٠٠
٦٤
*٩ ±٢٠أ
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لـ ) (٥عينة /مجموعة* ،
القيمة تختلف معنويا مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة عند
مستوى احتمالية )أ >  ،(٠,٠٥أ القيمة تختلف معنويا مقارنة
بالمجموعة المعاملة بالبروبوفول وبيروكسيد الھيدروجين
 ١٠+٢٥مايكرومول /لتر عند مستوى احتمالية )أ > .(٠,٠٥
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