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حركية الباراسيتامول في افراخ الدجاج المعاملة بالمترونيدازول
سوسن محمد امين حسين
فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ٢٦أيار ٢٠١٤؛ القبول  ٧أيار (٢٠١٧
الخالصة
تم دراسة الحركية الدوائية للباراسيتامول وتاثير المترونيدازول عليھا ،الناتجة عن تجريع افراخ الدجاج يوميا بعمر  ١٣-١٠يوم
بالمترونيدازول بجرعة  ٣٥٠ملغم /كغم من وزن الجسم وفي اليوم  ١٣من عمر الفرخ وبعد التجريع مباشرة تم حقن الباراسيتامول بجرعة
 ٥٠ملغم /كغم من وزن الجسم بالخلب .ادى حقن الباراسيتمول بجرعة مفردة واحدة الى ظھوره في بالزما الدم بتركيز ،٤٥,٠٠ ،٥٢,٠٠
 ٢٣,٢٥ ،٢٣,٧٥ ،٣٢,٧٥ ،٤٠,٧٥مايكروغرام  /مل خالل اوقات القياس  ٤ ،٢ ،١ ،٠,٧٥ ،٠,٥٠ ،٠,٢٥ساعة على التوالي .وادت
المعاملة بالمترونيدازول الى انخفاض معنوي في تركيز الباراسيتامول خالل اوقات القياس  ٤ ،١ ،٠,٧٥ ،٠,٥٠ ،٠,٢٥ساعة وظھوره
بتركيز  ١١,٠٠ ،١٧,٣٧ ،٢٥,٦٢ ،٣٥,٣٧ ،٣٦,٦٢مايكرو غرام /مل على التوالي .و انعكس ھذا االنخفاض على المعايير الحركية
للباراسيتامول اذ ادى الى زيادة في ثابت معدل الطرح بنسبة  % ٤٨ونقصان في عمرنصف الطرح من بالزما الدم بنسبة  % ٣٢وزيادة
في حجم االنتشار الظاھري بنسبة  %٢٩وزيادة في التصفية بنسبة  % ٩٦وقلة في المساحة تحت منحنى الوقت – التركيز لبالزما الدم
بنسبة  % ٣٣وقلة المساحة تحت المنحنى االني بنسبة  % ٦٥وقلة معدل وقت بقاء الباراسيتامول في بالزما الدم بنسبة  % ٣٣مقارنة مع
المجموعة غير المعاملة .تشير نتائج ھذه الدراسة الى ان تجريع افراخ الدجاج بالمترونيدازول لمدة اربعة ايام متتالية ادى الى زيادة في
معدل طرح الباراسيتامول خارج الجسم والذي يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار عند استخدامھما معا.

Pharmacokinetics of paracetamol in chicks treated with metronidazole
S.M. Hussain
Department of Physiology, Biochemistry & Pharmacology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
Effect of metronidazole on the pharmacokinetics of paracetamol were examined in chicks. Chicks were dosed orally with
metronidazole at 350 mg\kg of body weight daily (10 -13 days of age). On the last day of metronidazole dosing, chicks
injected intraperitoneally with paracetamol at of 50 mg\kg of body weight. Paracetamol appeared in chick plasma at 52.00,
45.00, 40.75, 32.75, 23.25 µg \ml after 0.25, 0.50, 0.75, 1, 2, 4 hours of injection respectively. A significantly decreased the
concentration paracetamol at times of 0.25, 0.50, 0.75, 1, 4 hours post injection and appeared at concentrations of 36.62, 35.37,
25.62, 20.50, 11.00 µg\ml. These was reflected by changes in the pharmacokinetics of paracetamol as show by the increase
elimination rate constant (48%) and decrease in the half-life (32 %) and increase in volume distribution (29%) and increase in
clearance by (96%) and decrease in the area under the plasma curve (33%) and decrease in the area under moment curve 65%
and lack mean residence time (33%). These results indicate that oral dosing of chicks with metronidazole for four consecutive
days and this effect increase in the elemination rate of paracetamol and this effect must be considered when therapy with
paracetamol when given during metronidazole therapy.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

وخافض للحرارة ) .(٢،١التاثير الدوائي له يظھر من خالل
التثبيط االختياري لتصنيع البروستوكالندين في الجھاز العصبي
المركزي بالدرجة االولى وبشكل محدد في الجھازالعصبي
المحيطي ) .(٤،٣وھو سريع وكامل االمتصاص من الجھاز

المقدمة
الباراسيتامول دواء مصنع غير افيوني ويدعى ايضا
باالسيتامينوفين .وھو عقار واسع االستخدام كمسكن من االلم
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الطبية.نينوى.العراق( بجرعة  ٣٥٠ملغم  /كغم من وزن الجسم
بالفم لمدة  ٤ايام متتالية وفي اليوم الرابع وبعد التجريع مباشرة تم
حقن كال المجموعتين بجرعة الباراسيتامول )من مصنع االدوية
في نينوى( بجرعة  ٥٠ملغم  /كغم من وزن الجسم في الخلب .تم
اخذ عينات الدم )بقطع الوريد الوداجي( من االفراخ في
المجموعة االولى والثانية بعد  ٠,٢٥و  ٠,٥٠و  ٠,٧٥و  ١و٢
و ٤ساعة من حقن الباراسيتمول على التوالي ويتالف كل وقت
من  ٤افراخ .جمعت عينات الدم في انابيب حاوية على الھيبارين
)شركة  / Castenroryھولندا( بنسبة  (١١) ١٠:١ثم نقلت عينات
الدم الى جھاز الطرد المركزي للحصول على البالزما
الستخدامھا في قياس تركيز الباراسيتمول .تم قياس تركيز
الباراسيتامول عند طول موجي  ٤٣٠نانوميتر باالعتماد على
Archer and
الطريقة اللونية المحورة من قبل الباحثين
.(١٢) Richardson
تم حساب تركيز الباراسيتامول في االوقات المختلفة
باالعتمادعلى تحضير تراكيز قياسية من المحلول المائي
للباراسيتمول تراوحت مابين ) (٠,١٤٧-٠,٠٠٤ملغم  /لتر وتم
قراءة امتصاصھا.
تم قياس الحركية الدوائية بعد الحصول على تراكيز
الباراسيتامول في بالزما الدم خالل االوقات المختلفة لمعرفة مدى
تأثر المعايير الحركية الدوائية للباراسيتمول في االفراخ المعاملة
وغير المعاملة بالمترونيدازول.
تم قياس معايير الحركية الدوائية للباراسيتمول في بالزما الدم
باالعتماد على معدل التركيز في البالزما باستخدام برنامج
.(١٣) Windows- based computer program

الھضمي و ينتشر في معظم االنسجة ،نسبة االرتباط ببروتينات
البالزما قليلة ويتايض في الكبد ويطرح عن طريق الكلية فعند
اعطاء جرعة  ١٢٠٠ملغم /بالفم فان حوالي  %٢تطرح بدون
تغير و  % ٥٢و % ٤١من الجرعة ترتبط مع الكبريتات
والكلوكويورونيدات على التوالي و  %٤ترتبط مع حمض
المركابتوريك ).(٧-٥
المترونيدازول مضاد حيوي مصنع قاتل للبكتريا يستخدم في
عالج االمراض الخمجية التي تحدث بسبب البكتريا الالھوائية
واالوالي الطفيلية ) .(٨،١يظھر التاثير المضاد للبكتريا من خالل
اختراق الخاليا الھدف بواسطة االنتشار البسيط ومن ثم اختزال
مجموعة النايترو الموجودة في تركيبه والتي تودي الى تكوين
مواد ايضية سامة يكون ھدفھا  DNAاو  RNAاوجزئيات بروتنية
كبيرة ويظھر التاثير الكبير من خالل تحطيم  DNAومن ثم موت
الخلية ) .(٩المترونيدازول جيد االمتصاص الفموي حيث يبلغ
اكثر من  %٩٠وينتشر في جميع انسجة وسؤائل الجسم نسبة
االرتباط ببروتينات البالزما قليل.العضو الرئيسي اليضه الكبد
ويطرح بنسبة كبيرة عن طريق الكلية ) .(١٠،٩وكان الھدف من
الدراسة ھو قياس حركية الباراسيتامول في االفراخ المعاملة
بالمترونيدازول.
المواد وطرائق العمل
الحيوانات
استخدمت افراخ دجاج اللحم من كال الجنسين وكانت اوزانھا
تتروح مابين ) (١٧٤,٤ – ٧٢غم بواقع  ٢٤فرخ في كل
مجموعة .تم جلب االفراخ بعمر يوم واحد ووضعت في اقفاص
التربية وجھزت بالظروف القياسية الخاصة مع توفير الظروف
المالئمة االخرى من التھوية ودرجات الحرارة والفرشة
واالضاءة والعلف المركز والماء لحين اجراء التجربة عليھا
بعمر ١٣-١٠يوم.

التحليل االحصائي
حللت البيانات باستخدام اختبارway analysis of varianc
 Twoثم اخضعت النتائج الختبار الفرق المعنوي االدنى
 .(١٤) Significant Difference testباستخدام برنامج SPSS
وكان مستوى االختالف المعنوي لالختبار عند مستوى معنوية
اقل من ) ٠,٠٥أ >.(٠,٠٥

تحضير االدوية للحقن والتجريع
حضر معلق المترونيدازول من مزج المترونيدازول
 Metronidazole baseمع مادة )) Tween 80 (20%من Al-
 (Razipharmaاما بالنسبة للباراسيتامول تم تحضيره باستخدام
البروبلين كاليكول )) (40%لونا /ايطالية( والماء المقطر).(60%
وكان حجم الجرعة المعطاءات لكال ھما ھو  ٥مل  /كغم من وزن
الجسم في الخلب او الفم.

النتائج
سبب حقن الباراسيتمول لوحدة في افراخ الدجاج بجرع ٥٠
ملغم  /كغم من وزن الجسم في الخلب الى ظھوره في بالزما الدم
بتركيز ٢٣,٢٥ ،٢٣,٧٥ ،٣٢,٧٥ ،٤٠,٧٥ ،٤٥,٠٠ ،٥٢,٠٠
مايكروغرام  /مل خالل اوقات القياس ،١ ،٠,٧٥ ،٠,٥٠ ،٠,٢٥
 ٤ ،٢ساعة على التوالي بعد حقن الباراسيتامول )الجدول  ١و
الشكل .(١
بينما سبب تجريع المترونيدازول في افراخ الدجاج انخفاضا
معنويا في تركيز الباراسيتامول في بالزما الدم وظھوره بتراكيز
 ١١,٠٠ ،١٧,٣٧،٢٠,٥٠ ،٢٥,٦٢ ،٣٥,٣٧ ،٣٦,٦٢مايكرو
غرام  /مل وكان ھذا النقص معنويا خالل اوقات القياس ،٠,٢٥

قياس حركية الباراسيتامول في االفراخ المعاملة بالمترونيدازول
استخدمت في ھذه الدراسة افراخ الدجاج بعمر  ١٠ايام.
قسمت االفراخ بصورة عشوائية على مجموعتين .جرعت
المجموعة االولى )بروبلين كاليكول و الماء مقطر( وعدت
مجموعة السيطرة في حين تم تجريع المجموعة الثانية
بالمترونيدازول )الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات
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مايكروغرام  /مل بعد  ٠,٢٥ساعة من الحقن في الخلب )الجدول
.(٢
في حين ادى اعطاء المترونيدازول والباراسيتمول معا الى
تغيير في المعايير الحركية للباراسيتامول في بالزما الدم مقارنة
بالمجموعة المعاملة بالباراسيتمول لوحده )مجموعة السيطرة( اذ
ادى الى زيادة معنوية في ثابت معدل الطرح بنسبة % ٤٨
ونقصان معنوي في عمر النصف للطرح من بالزما الدم بنسبة
 % ٣٢وزيادة معنوية في حجم االنتشار الظاھري بنسبة %٢٩
وزيادة في التصفية بنسبة  % ٩٦وقلة معنوية في المساحة تحت
منحنى الوقت – التركيز لبالزما الدم بنسبة  % ٣٣وقلة معنوية
في المساحة تحت المنحنى االني بنسبة  % ٦٥وقلة معنوية في
معدل وقت بقاء الباراسيتامول في بالزما الدم بنسبة  % ٣٣و
كان اعلى تركيز للباراسيتمول  ٣٦,٦٢مايكروغرام  /مل بعد
 ٠,٢٥ساعة من الحقن في الخلب )الجدول .(٢

 ٤ ،١ ،٠,٧٥ ،٠,٥٠ساعة على التوالي بعد حقن الباراسيتامول
بجرعة واحدة منفردة  ٥٠ملغم  /كغم من وزن الجسم في الخلب
مقارنة مع المجموعة المعاملة بالباراسيتمول لوحده وقد انعكس
ھذا النقصان في التراكيز على المعايير الحركية للباراسيتمول.
ففي افراخ الدجاج للمجموعة المعاملة بالباراسيتمول بجرعة
واحدة مفردة حيث كان ثابت معدل الطرح ) Elimination rate
 ٠,٢١ (constantساعة ١-وعمر النصف للطرح من بالزما الدم
) ٣,٣٣ (Elimination half-lifeساعة وحجم االنتشار ) Volume
 ١,٢٣ (of distributionلتر  /كغم والتصفية )٠,٢٤ (Clearance
لتر  /ساعة  /كغم والمساحة تحت منحنى الوقت – التركيز
لبالزما الدم ) Area (under plasma concentration-time
 ١٠٩,٢٩curveمايكرو غرام  /ساعة  /مل والمساحة تحت
المنحنى االني )١٠٥,٩٨ (Area under the moment curve
مكروغرام  /ساعة / ٢مل ومعدل بقاء الباراسيتامول في بالزما
الدم ) ٥,٠٩ (Mean residence timeساعة واعلى تركيز ٥٢

الجدول  :١تركيز الباراسيتامول في بالزما الدم خالل االوقات المختلفة في األفراخ المعاملة وغير المعاملة بالمترونيدازول
المجاميع

٠,٢٥
±٥٢,٠٠
٢,٢١

وقت قياس تركيز الباراسيتامول )ساعة(
٢
١
٠,٧٥
٠,٥٠
±٢٣,٧٥ ±٣٢,٧٥ ±٤٠,٧٥ ±٤٥,٠٠
١,٢٩
٤,٩٠
٣,٣٦
٥,٠٢

٤
±٢٣,٢٥
٠,٥٢

المجموعة المعاملة بالباراسيتامول بجرعة ٥٠
ملغم/كغم,بالخلب
المجموعة المعاملة بالباراسيتامول بجرعة  ٥٠ملغم
±١١,٠٠ ±١٧,٣٧ ±٢٠,٥٠ ±٢٥,٦٢ ±٣٥,٣٧ ±٣٦,٦٢
/كغم,بالخلب +المترونيدازول بجرعة  ٣٥٠ملغم/
*١,٦٢
٢,٩٦
*٣,١٦
*١,٧٧
*٢,٤٧
*٠,٥٥
كغم,بالفم لمدة ٤ايام متتالبة
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لـ  ٤افراخ  /وقت * ،القيمة تختلف معنوية عن المجموعة غير المعاملة بالمترونيدازول )أ >.(٠,٠٥
الجدول  :٢تاثير المترونيدازول في المعايير الحركية للباراسيتامول في افراخ الدجاج
المعايير الحركية
ثابت معدل الطرح )ساعة(١-
عمر النصف للطرح )ساعة(
حجم االنتشار )لتر/كغم(
التصفية )لتر/ساعة/كغم(
المساحة تحتى منحنى الوقت-التركيز
لبالزما الدم )مايكروغرام×ساعة/مل(
المساحة تحت المنحنى االني
)مايكروغرام×ساعة/٢مل(
معدل وقت بقاء الباراسيتامول في
بالزما الدم )ساعة(
اعلى وقت )ساعة(
اعلى تركيز )مايكروغرام  /مل(

المجموعة المعاملة
بالباراسيتامول بجرعة
 ٥٠ملغم/كغم ،بالخلب
٠,٢١
٣,٣٣
١,٢٣
٠,٢٤

المجموعة المعاملة بالباراسيتمول بجرعة
 ٥٠ملغم /كغم ،بالخلب +المترونيدازول
بجرعة  ٣٥٠ملغم /كغم ،بالفم
٠,٣١
٢,٢٥
١,٥٩
٠,٤٧

النسبة المئوية للتغير
عن المجموعة الغير
معاملة بالمترونيدازول
↑٤٨
↓٣٢
↑٢٩
↑٩٦

١٠٩,٢٩

٧٣,٧٥

↓٣٣

١٠٥٠,٩٨

٣٦٢,٧٤

↓٦٥

٥,٠٩

٣,٤٠

↓٣٣

٠,٢٥
٥٢

٠,٢٥
٣٦,٦٢

٠
↓٣٠
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للباراسيتامول في البول ونقصان في اعادة االمتصاص
 reabsorptionمما يزيد من معدل طرح الباراسيتامول خارج جسم
الفرخ .وھذا النوع من التداخل يكون على مستوى التغير في
عملية الطرح اي ان التداخل بين العقارين كان على مستوى
الحركية  pharmacokinetic interactionوھو مشابة للتداخل الذي
يحدث بين  acetazoleamideو (٢٥) quinineوقد يؤثر
المترونيدازول في ايض الباراسيتمول وھذا يحتاج الى دراسات
اخرى في ھذا المجال .وتشير نتائج الدراسة الى ان تجريع افراخ
الدجاج بالمترونيدازول لمدة اربعة ايام متتالية يعمل على زيادة
في معدل طرح الباراسيتامول خارج الجسم والذي يجب ان يؤخذ
باالعتبار عند استخدام العقارين معا لالغراض السريرية.
الشكل  : ١تراكيز الباراسيتمول في بالزما دم افراخ الدجاج
المعاملة وغير المعاملة بالمترونيدازول بعد حقنھا بجرعة ٥٠
ملغم  /كغم من وزن الجسم.

شكر وتقدير
تم دعم ھذا البحث من قبل كلية الطب البيطري ،جامعة
الموصل.
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من خالل التغير في عملية االمتصاص المتمثل بالتسريع او تاخير
من عملبة االمتصاص مثل تداخل الباراسيتمول مع ،Ibuprofen
 (١٦،١٥) indomethacinاو قد يكون التداخل من خالل التغير
في عملية االيض من خالل تنشيط او تثبيط انزيمات االيض مثل
تداخل الباراسيتامول مع phenobarbitone, rifampicin,
cimetidine, dimethyl sulphoxide, oleanolic acid heparin

) .(٢٢-١٧وفي دراستنا الحالية لوحظ ان تجريع االفراخ
بالمترونيدازول لمدة اربعة ايام متتالية ادى الى تاثير واضح في
الحركية الدوائية للباراسيتامول و سبب انخفاضا معنويا في
تركيزه في بالزما الدم وقد انعكس ذلك على المعايير الحركية
حيث ادى الى زيادة في ثابت معدل الطرح ونقصان في عمر
نصف الطرح من بالزماالدم وزيادة في حجم االنتشار الظاھري
وزيادة في التصفية ونقصان في المساحة تحت منحنى الوقت –
التركيز لبالزما الدم وقلة المساحة تحت المنحنى االني وقلة معدل
وقت بقاء الباراسيتمول في بالزما الدم .وقد يعزى تاثير
المترونيدازول في حركية الباراسيتامول الى كون المترونيدازول
دواء قاعدي ضعيف قليل الوزن الجزئي متوسط االذابة في
الدھون وقليل االرتباط ببروتينات البالزما ويطرح بصورة
رئيسية عن طريق الكلية ) .(٢٣بينما الباراسيتامول دواء
حامضي ضعيف ذو وزن جزئي صغير و قليل االرتباط
ببروتيتات البالزما ويطرح بصورة رئيسة عن طريق الكلية من
خالل الترشيح الكبيبي يكون بشكل غير متاين في االدرار
ويحصل له اعادة امتصاص  reabsorptionفي حالة باھا )(PH
الفسلجية ) .(٢٤ربما مدة اربعة ايام كانت كافية الجل تغير باھا
االدرار وتحويلة نحو القاعدية مما يودي الى حصول تاين
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