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(٢٠١٨  شباط٢٧ ؛ القبول٢٠١٨  كانون الثاني٥ )اﻹستﻼم
الخﻼصة
استهدفت الدراسة تقييم الفعل المسدر لﻸلم للزايﻼزين لوحده او عند اعطائه مع الكلوروبرومازين وفحﺺ التسكين من اﻻلم باستخدام
(Analgesic ED50)  وقد كانت الجرعة المسكنة الوسطية.جرع مسدرة وغير مسكنة من الزايﻼزين والكلوروبرومازين في افراخ الدجاج
(Sedative ED50)  والجرعة المسدرة الوسطية،( كغم من وزن الجسم )بالحقن تحت الجلد/  ملغم٠,٩٧٥٦ للزايﻼزين هي
 تم تحديد نوعIsopolographic  وباﻻعتماد على تحليل.( كغم من وزن الجسم )بالحقن داخل الخلب/  ملغم٨,٥٩٨ للكلوروبرومازين هي
 من الجرعة المسكنة الوسطية٠,٥:٠,٥  و١:٠,٥  و١:١ التداخل الدوائي بين الزايﻼزين والكلوروبرومازين عند حقنهما معا بنسبة
 ادى حقن اﻻفراخ بالجرع المسدرة وغير المسكنة من.ًللزايﻼزين والجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين وكان تداخﻼ تآزريا
 بالحقن داخل، كغم من وزن الجسم/  ملغم٤,٣)  بالحقن تحت الجلد( والكلوروبرومازين، كغم من وزن الجسم/  ملغم٠,٥) الزايﻼزين
 مقارنة مع المجاميع المعاملة بكل عقار لوحده%١٠٠ الخلب( معا للحيوان نفسه الى احداث تسدير عميق وتسكين جيد من اﻻلم وبنسبة
 ولم يظهر اي فرق معنوي في مستوى كلوكوز الدم عند حقن اي من العقارين لوحده او معا ً عند هذه الجرع مقارنة مع،()عند الجرع نفسها
 نستنتج ان مزيج الزايﻼزين مع الكلوروبرومازين بالجرع المسدرة وغير المسكنة يعد مثاليا ً ﻹحداث تسكين جيد لﻼلم.مجموعة السيطرة
.في افراخ الدجاج

Evaluating the sedative and analgesic effects of xylazine and it’s
interaction with chloropromazine in chicks
M.M. Hasan
Department of Physiology, Biochemistry & Pharmacology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The aim of this study was to evaluate the sedative effect of xylazine alone or as a combination with chloropromazine, and
to check the possibility to induce analgesia by the use of sedative (sub analgesic) doses of this combination in chicks. The
analgesic ED50 of xylazine (S.C.) and chloropromazine (I.P.) was 0.9756 and 8.598 mg /kg respectively. Depending on
Isopolographic analysis, the drug interaction between xylazine and chloropromazine at ratios of 1:1, 0.5:1 and 0.5:0.5 of the
analgesic ED50 of xylazine and the sedative ED50 of chloropromazine was synergistic interaction. The injection of sedative
(non – analgesic) doses of xylazine (0.5 mg/kg body weight, S.C.) and chloropromazine (4.3 mg/kg body weight, I.P.) together
induced deep sedation with excellent analgesia in 100% of the animals in comparison with each drug alone at the same doses.
There were no significant differences in glucose levels between the group of xylazine (0.5 mg/kg body weight, S.C.), a group
of chloropromazine (4.3 mg/kg body weight, I.P.) or group of xylazine (0.5 mg/kg body weight, S.C.) and chloropromazine
(4.3 mg/kg body weight, I.P.) together compared with the control group. Therefore, the combination sedative doses of xylazine
and chloropromazine (low doses) can be considered as an ideal mixture for good analgesia in chicks.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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الجهاز )المصمم اصﻼً لتحفيز العضﻼت( لقياس التسكين من اﻻلم
في الماعز المعامل بالمديتومدين )متقبل الفا –  ٢اﻻدرينالي(،
واستخدمه باحثون اخرون لتقييم الفعل المسكن للزايﻼزين في
اﻻغنام ) (٢٢وفي افراخ الدجاج ).(٢٣،٧،٦

المقدمة
يعد الزايﻼزين من مشتقـــــات الثيازيـــن  Thiazineوهـو من
– α2
اﻻدوية المحفزة لمستقبﻼت الفا  ٢ -اﻻدرينالية
 (١) adrenoceptor agonistالموجودة في النهايات ما قبل
اﻻشتباكات العصبية  (٣،٢) Presynaptic Nerve Terminalوهو
يستخدم بشكل واسع في العديد من الحيوانات الحقلية كالدجاج
والطيور ) (٦-٤وافراخ الدجاج ) (٨،٧واﻻغنام والماعز
) (١٠،٩والخيول ) (١٢،١١والجاموس ) (١٣والكﻼب والقطط
) (١٤وذلك لكونه يمتلك تأثيرات مسكنة  Analgesicومسدرة
 Sedativeومرخية للعضﻼت  (١٨-١٥) Muscle relaxantمن
خﻼل تثبيطه للجهاز العصبي المركزي والطرفي Central and
 Peripheral Nervous Systemعن طريق تحفيز مستقبﻼت الفا –
 ٢اﻻدرينالية الموجودة في النهايات ما قبل اﻻشتباكية للخلية
العصبية موديا ً للتقليل من دخول ايون الكالسيوم الى داخل الخلية
العصبية وبالتالي تقليل تحرير النورادرينالين والدوبامين في
الجهاز العصبي المركزي ).(١٦،٤-٢
اما الكلوروبرومازين فهو من مشتقات الفينوثيازين
 Phenothiazineويستخدم بشكل واسع كمسدر ومضاد للقيئ
 Anti-emeticفضﻼ عن تأثيراته المهدئة والمضادة للكآبة
والحاﻻت النفسية ،ويعمل الكلوروبرومازين على العديد من
مستقبﻼت الجهاز العصبي المركزي فهو مضاد لكل من
مستقبﻼت الدوبامين والهستامين والكولين Anti-dopaminergic,
 anti-histaminergic and anti-cholinergicمسببا التسدير )(١٩
وﻻ يمتلك الكلوروبرومازين اي مقدرة على احداث التسكين من
اﻻلم حتى عند استخدامه بجرع عالية ).(٢٠
لذا كان الهدف من الدراسة تقييم الفعل المسكن لﻸلم
للزايﻼزين لوحده او عند اعطائه مع الكلوروبرومازين وفحﺺ
التسكين من اﻻلم باستخدام جرع مسدرة وغير مسكنة من
الزايﻼزين والكلوروبرومازين عند حقنهما معا في نموذج افراخ
الدجاج.

التجارب
تحديد الجرﻋة المسكﻨة الوسطية )الجرﻋة الفاﻋلة الوسطية
)الجف –  ((٥٠للزايﻼزين المحقون تحت الجلد ﻓﻲ اﻓراخ
الدجاج بطريقة الصعود والﻨزول
استخدمت ) (٥حيوانات في هذه التجربة .تم تحديد اقل فولتية
مسببة لﻸلم )الصياح( للحيوان اﻻول باستخدام جهاز المحفز
الكهربائي ،ثم حقن الزايﻼزين ) %٢انتاج شركة
 ،alfasanwoerdenهولندا( بجرعة ابتدائية ) ١,٢ملغم  /كغم من
وزن الجسم ،بالحقن تحت الجلد( تم اختيارها اعتماداً على تجارب
اولية .واعتمدت طريقة الصعود والنزول Up and Down
 (٢٤) Methodلتحديد الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين،
وكان مقدار الصعود والنزول بالجرعة  ٠,٢ملغم  /كغم من وزن
الجسم.
تحديد الجرﻋة المسدرة الوسطية )الجرﻋة الفاﻋلة الوسطية
)الجف –  ((٥٠للكلوروبرومازين المحقون داخل الخلب ﻓﻲ
اﻓراخ الدجاج بطريقة الصعود والﻨزول
استخدمت ) (٥حيوانات في هذه التجربة .تم حقن الحيوان
اﻻول بجرعة ابتدائية من الكلوروبرومازين ) ١٠ملغم  /كغم من
وزن الجسم ،بالحقن داخل الخلب( ووضع تحت المراقبة لمدة
) (٣٠دقيقة لمﻼحظة عﻼمات التسدير على الحيوان .واعتمدت
طريقة الصعود والنزول لتحديد الجرعة المسدرة الوسطية
للكلوروبرومازين ،وكان مقدار الصعود والنزول بالجرعة ٢
ملغم  /كغم من وزن الجسم.
تحديد نوع التداخل الدوائﻲ بين الزايﻼزين المحقون تحت الجلد
والكلوروبرومازين المحقون داخل الخلب معا )زايﻼزين:
كلوروبرومازين( بﻨسبة  ١ : ١و  ١ : ٠,٥و  ٠,٥ : ٠,٥من
الجرﻋة المسكﻨة الوسطية للزايﻼزين والجرﻋة المسدرة
الوسطية للكلوروبرومازين ﻓﻲ اﻓراخ الدجاج
تم تحديــد الفولتيـة المسببـة لﻸلم للحيـوان اﻻول لكــل
مجموعـة باستخـدام جهـاز المحفـز الكهـربـائي ،ثـم حقن
بالزايﻼزين والكلوروبرومازين معا بنسبة  ١ : ١و  ١ : ٠,٥و
 ٠,٥ : ٠,٥من الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين والجرعة
المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين ،وترك لمدة ) (٣٠دقيقة قبل
تعريضه لنفس الفولتية التي سببت اﻻلم وتسجيل حدوث او عدم
حدوث التسكين من اﻻلم .واعتمدت طريقة الصعود والنزول
لتحديد الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين والجرعة المسدرة
الوسطية للكلوروبرومازين معا ً عند هذه النسب ،وكان مقدار
الصعود والنزول بالجرعة في المجاميع الثﻼثة هو  %٢٥من
الجرعة اﻻبتدائية لكل من الزايﻼزين والكلوروبرومازين.

المواد وطرائق العمل
اجريت الدراسة في كلية الطب البيطري  /جامعة الموصل
واستخدمت افراخ دجاج اللحم نوع  Rossمن كﻼ الجنسين.
وضعت اﻻفراخ في اقفاص تربية ابعادها )٥٠ × ٦٤ × ١٠٧
سم( تحت ظروف قياسية من درجة الحرارة )ْ ٣٥-٣٢م(
والتهوية واﻻضاءة ) ٢٣ساعة ضوء  ١ /ساعة ظﻼم( وجهزت
اﻻفراخ بالعلف والماء الكافي وتم تربيتها لحين اجراء التجارب
عليها بعمر  ١٤ – ٧يوما ً وتراوحت اوزان اﻻفراخ ما بين – ٦٠
 ١٠٠غم .وكان حجم الحقن في التجارب كافة  ٥مل  /كغم من
وزن الجسم .واستخدم جهاز المحفز الكهربائي )نوع  ١٠٠انتاج
شركة  ،Bioscienceانكلترا( باعتباره طريقة كمية ونوعية لقياس
التسكين من اﻻلم ،ويعد المشهداني ) (٢١اول من استخدم هذا
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التحليل اﻻﺣصائﻲ
تم تحليل نتائج البيانات المخبرية  Parametric Dataإحصائيـا
باستخـدام تحليـل التبايـن  One Way analysis of varianceثم
اخضعـت النتائـج الى اختبـار الفرق المعنـوي اﻻدنى The Least
 ،(٢٨-٢٥) Significant Testاما البيـانات غير المخبرية Non-
 Parametric Dataفقد تم تحليلها باستخـدام اختبـار فيشـر Fisher
 .(٢٩-٢٥) Exact Probabilityوكان مستوى اﻻختﻼف المعنوي
للتجارب كافة عند مستوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥

استخدام جرع مسدرة وغير مسكﻨة من الزايﻼزين او غير
مسدرة من الكلوروبرومازين كل ﻋلﻰ ﺣده او العقارين معا
ﻹﺣداث التسكين ﻓﻲ اﻓراخ الدجاج
قسمت اﻻفراخ في هذه التجربة على أربع مجاميع منفصلة
تألفت كل مجموعة من خمس حيوانات .تم تحديد الفولتية المسببة
لﻸلم لحيوانات كل مجموعة باستخدام جهاز المحفز الكهربائي،
ثم حقنت حيوانات المجموعة اﻷولى )السيطرة( بالمحلول الملحي
الفسلجي ،وحقنت حيوانات المجموعة الثانية بالزايﻼزين لوحده
) ٠,٥ملغم  /كغم من وزن الجسم ،بالحقن تحت الجلد( )أي %٥٠
من الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين( ،في حين حقنت
حيوانات المجموعة الثالثة بالكلوروبرومازين لوحده ) ٤,٣ملغم /
كغم من وزن الجسم ،بالحقن داخل الخلب( )أي  %٥٠من
الجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين( ،اما حيوانات
المجموعة الرابعة فتم حقنها بالكلوروبرومازين ) ٤,٣ملغم  /كغم
من وزن الجسم ،بالحقن داخل الخلب( ثم أعيد حقنها مباشرة
بالزايﻼزين ) ٠,٥ملغم  /كغم من وزن الجسم ،بالحقن تحت
الجلد( ،وبعد ) (٣٠دقيقة تم تعريض الحيوانات في المجاميع
اﻻربعة للفولتية نفسها التي سببت اﻻلم وتسجيل حدوث او عدم
حدوث التسكين.

الﻨتائج
كانت الجرعـة المسكنـة الوسطيـة للزايﻼزين والتي تؤدي الى
احداث التسكيـن في  %٥٠من حيوانات التجربة هي  ٠,٩٨ملغم
 /كغم من وزن الجسم عن طريـق الحقـن تحـت الجلـد ،بينما كانت
الجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين المحقون داخل
الخلب هي  ٨,٦ملغم  /كغم من وزن الجسم )الجدول  .(١وتمثلت
عﻼمـات التسديـر بتدلي الراس وتهدل اﻻجنحـة وسكـون الحركة
وغموض العينيـن ونفوش الريـش والرنـح والرقود على عضم
القﺺ.
وكانت الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين والجرعة
المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين عند حقن العقارين معا
)الزايﻼزين بجرعة  ٠,٩٨ملغم  /كغم بالحقن تحت الجلد
والكلوروبرومازين بجرعة  ٨,٦ملغم  /كغم بالحقن داخل الخلب(
وباستخدام طريقة الصعود والنزول هي  ٠,٣٢٢و  ٢,٧٠٧ملغم /
كغم من وزن الجسم للزايﻼزين والكلوروبرومازين على التوالي
)الجدول  .(٢واعتمادا على تحليل  Isopolographicوباستخدام
نسب مختلفة من الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين والجرعة
المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين عند حقنهما معا تحت الجلد
وداخل الخلب على التوالي وبنسبة  ١:١و  ١:٠,٥و  ٠,٥:٠,٥فقد
كان نوع التداخل الدوائي بين العقارين تداخﻼ تآزريا ً )الجدول (٢
)الشكل .(١

تأثير استخدام الجرع المسدرة وغير المسكﻨة من الزايﻼزين او
غير المسدرة من الكلوروبرومازين كل ﻋلﻰ ﺣده او العقارين معا
ﻋلﻰ تركيز الكلوكوز ﻓﻲ بﻼزما الدم ﻷﻓراخ الدجاج
بعد ) (٦٠دقيقة من حقن اﻻفراخ في التجربة ) (٤تم جمع
الـدم من الحيوانـات من الوريـد الوداجي ووضعـت العينات في
انابيب اختبار حاوية على الهيبارين ) ١٠٠٠وحدة دولية \ مل
انتاج شركة ليو  ،Leo Pharmaceutical productsالدنمارك( وتم
فصل البﻼزما باستخدام جهاز الطرد المركزي )إنتاج شركة
 ،electro-mag M4812Mتركيا( وحفظت عينات البﻼزما في
التجميد بدرجة حرارة )° ١٨ -م( لحين قياس تركيز الكلوكوز
فيها باستخدام جهاز المطياف الضوئي عند طول موجي ٥٠٥
نانوميتر.

الجدول  :١تحديد الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين بالحقن تحت الجلد و الجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين بالحقن داخل
الخلب في افراخ الدجاج
القياسات
الجرعة المسكنة الوسطية
الجرعة المسدرة الوسطية
مدى الجرع
الجرعة اﻷولية
الجرعة النهائية
مقدار الزيادة او النقصان في الجرعة
عدد اﻷفراخ المستخدمة

الزايﻼزين
 ٠,٩٧٥٦ملغم  /كغم
..........
 ١,٢ – ٠,٨ملغم  /كغم
 ١,٢ملغم  /كغم
 ٠,٨ملغم  /كغم
 ٠,٢ملغم  /كغم

الكلوروبرومازين
..........
 ٨,٥٩٨ملغم  /كغم
 ١٠ – ٨ملغم  /كغم
 ١٠ملغم  /كغم
 ١٠ملغم  /كغم
 ٢ملغم  /كغم

(XOXXO) 5

(XOXOX) 5
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الجدول  :٢تحديد الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين والجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين عند حقنهما معا ً بنسب مختلفة
القياسات
الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين
مدى الجرع
الجرعة اﻷولية
الجرعة النهائية
مقدار الزيادة او النقصان في الجرعة
عدد اﻻفراخ المستخدمة
الجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين
مدى الجرع
الجرعة اﻷولية
الجرعة النهائية
مقدار الزيادة او النقصان في الجرعة
عدد اﻷفراخ المستخدمة

الزايﻼزين  :الكلوروبرومازين
٠,٥ : ٠,٥
١ : ٠,٥
١:١
 ٠,٢٨٣ملغم  /كغم
 ٠,١٦ملغم  /كغم
 ٠,٣٢٢ملغم  /كغم
 ٠,٥ – ٠,٢٥ملغم/كغم
 ٠,٩٨ – ٠,٢٦ملغم/كغم  ٠,٥ – ٠,١٢٥ملغم/كغم
 ٠,٥ملغم  /كغم
 ٠,٥ملغم  /كغم
 ٠,٩٨ملغم  /كغم
 ٠,٣٧٥ملغم  /كغم
 ٠,٢٥ملغم  /كغم
 ٠,٢٦ملغم  /كغم
 ٠,٢٤) %٢٥ملغم/كغم(  ٠,١٢٥) %٢٥ملغم/كغم(  ٠,١٢٥) %٢٥ملغم/كغم(
(XXXOXOX) 7

(XXXOXOX) 7

(XXOXOX) 6

 ٢,٧٠٧ملغم  /كغم
 ٨,٦ – ٢,١٥ملغم/كغم
 ٨,٦ملغم  /كغم
 ٢,١٥ملغم  /كغم
 ٢,١٥) %٢٥ملغم/كغم(

 ٢,٧١ملغم  /كغم
 ٨,٦ – ٢,١٥ملغم/كغم
 ٨,٦ملغم  /كغم
 ٢,١٥ملغم  /كغم
 ٢,١٥) %٢٥ملغم/كغم(

 ٢,٤٣٣ملغم  /كغم
 ٤,٣ – ٢,١٥ملغم/كغم
 ٤,٣ملغم  /كغم
 ٣,٢٢٥ملغم  /كغم
 ١,٠٧٥) %٢٥ملغم/كغم(

(XXXOXOX) 7

(XXXOXOX) 7

(XXOXOX) 6

حين نجح اعطاء العقارين معا بالجرع السابقة نفسها في احداث
تسدير عميق وتسكين جيد من اﻻلم في  %١٠٠من حيوانات
التجربة )الجدول .(٣
الجدول  :٣استخدام جرع غير مسكنة من الزايﻼزين او
الكلوروبرومازين كل لوحده او العقارين معا ﻹحداث التسكين في
افراخ الدجاج
المجاميع

حدوث
التسدير %
٠
٦٠
٠

حدوث
التسكين %
٠
٠
٠

السيطرة
الزايﻼزين
الكلوروبرومازين
الزايﻼزين
* ١٠٠
* ١٠٠
والكلوروبرومازين معا
)*( تعني وجود فرق معنوي مقارنة مع مجموعة السيطرة
).(P < ٠,٠٥

الشكل  :١يوضح نوع التداخل الدوائي بين الزايﻼزين
والكلوروبرومازين عند اعطائهما معا وبنسب مختلفة() .
التداخل الدوائي بين الزايﻼزين )بالحقن تحت الجلد(
والكلوروبرومازين )بالحقن داخل الخلب( بنسبة () .١:١
التداخل الدوائي بين الزايﻼزين )بالحقن تحت الجلد(
والكلوروبرومازين )بالحقن داخل الخلب( بنسبة () .١:٠,٥
التداخل الدوائي بين الزايﻼزين )بالحقن تحت الجلد(
والكلوروبرومازين )بالحقن داخل الخلب( بنسبة  .٠,٥:٠,٥ﻻ
يوجد أي فرق معنوي بين المجاميع ) ٥حيوانات لكل مجموعة(
مقارنة مع مجموعة السيطرة ).(P < ٠,٠٥

واظهرت النتائج عدم وجود اي تغيير معنوي في تركيز
الكلوكوز في بﻼزما دم اﻻفراخ المعاملة بالزايﻼزين لوحده
)بجرعة  ٠,٥ملغم  /كغم من وزن الجسم ،بالحقن تحت الجلد( او
الكلوروبرومازين لوحده )بجرعة  ٤,٣ملغم  /كغم من وزن
الجسم ،بالحقن داخل الخلب( او اﻻفراخ المعاملة بالزايﻼزين
)بجرعة  ٠,٥ملغم  /كغم من وزن الجسم ،بالحقن تحت الجلد(
والكلوروبرومازين )بجرعة  ٤,٣ملغم  /كغم من وزن الجسم،
بالحقن داخل الخلب( عند حقنهما معا مقارنة مع مجموعة
السيطرة )الشكل .(٢

وفشل كل من الزايﻼزين بجرعة  ٠,٥ملغم  /كغم من وزن
الجسم ،بالحقن تحت الجلد والكلوروبرومازين بجرعة  ٤,٣ملغم /
كغم من وزن الجسم ،بالحقن داخل الخلب عند اعطاء كل عقار
لوحده في احداث اي تسكين من اﻻلم في حيوانات التجربة ،في

١٢

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٢العدد (١٣-٩) ٢٠١٨ ،٢

قوي معتمد على الجرعة ،لذلك تسمى قاتﻼت اﻷلم اذ إنها تمنع
اﻷلم المحيطي والحشوي ).(٣٣
وكانت الجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين هي
 ٨,٥٩٨ملغم  /كغم من وزن الجسم ،بالحقن داخل الخلب،
وتمثلت عﻼمات التسدير بتدلي الراس واغماض العينين ونفوش
الريش والرنح والرقود على عظم القﺺ وذلك بسبب التأثير
المسدر للكلوروبرومازين الناتج من تثبيطه للجهاز العصبي
المركزي من خﻼل تثبيط مستقبﻼت الدوبامين والهستامين
).(٢٠،١٩
اما حقن الزايﻼزين والكلوروبرومازين معا وبنسب مختلفة
) ١:١و  ١:٠,٥و  (٠,٥:٠,٥من الجرعة المسكنة الوسطية
للزايﻼزين والجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين فقد
احدث تسديرا عميقا من خﻼل التأثير التآزري المثبط لكﻼ
العقارين على الجهاز العصبي المركزي.
وادى حقن الزايﻼزين ) ٠,٥ملغم  /كغم من وزن الجسم،
بالحقن تحت الجلد( مع الكلوروبرومازين ) ٤,٣ملغم  /كغم من
وزن الجسم ،بالحقن داخل الخلب( الى احدث تسدير عميق
وتسكين جيد من اﻻلم فضﻼ عن طول مدة التسديـر من خﻼل
التأثيـر التآزري المثبـط لكﻼ العقارين على الجهاز العصبي
المركزي ،كما ان حقن الزايﻼزين بجرعة واطئة ) ٠,٥ملغم /
كغم من وزن الجسم ،بالحقن تحت الجلد( لوحده او عند اعطاءه
مع الكلوروبرومازين لم يؤثر معنويا في مستوى الكلوكوز في
بﻼزما دم اﻻفراخ وهذا يتفق مع ) (٢٣اذ تبين ان حقن الجرع
الواطئة من المديتومدين )شاد الفا –  ٢اﻻدرينالي( تحت الجلد في
افراخ الدجاج لم يؤد الى انخفاض معنوي في مستوى الكلوكوز،
لهذا ينصح بإعطاء مزيج الزايﻼزين مع الكلوروبرومازين
بالجرع المسدرة وغير المسكنة ﻹحداث التسكين من اﻻلم في
أفراخ الدجاج.

الشكل  :٢يوضح تأثير المعاملة بالزايﻼزين والكلوروبرومازين
كل لوحده او معا في تركيز الكلوكوز في بﻼزما دم اﻷفراخ .ﻻ
يوجد أي فرق معنوي بين المجاميع ) ٥حيوانات لكل مجموعة(
مقارنة مع مجموعة السيطرة ).(P < ٠,٠٥
المﻨاقشة
استخدم جهاز المحفز الكهربائي لتقييم الفعل المسكن والمسدر
للزايﻼزين وتحديد الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين عند
اعطاءه لوحده او مع الكلوروبرومازين .وتعد قيم الجف – ٥٠
كدﻻلة ﻹعطاء صورة عن فعل الدواء في الحيوانات المختبرية
المستخدمة في التجارب فضﻼ عن كونها ذات اهمية كبيرة في
تحديد الجرع المستخدمة في التجارب الﻼحقة ).(٧
يثبط الزايﻼزين الجهاز العصبي المركزي والطرفي بتحفيزه
لمستقبﻼت الفا –  ٢اﻻدرينالية الموجودة في النهايات قبل
اﻻشتباكية للخلية العصبية مؤديا للتقليل من دخول ايون الكالسيوم
في قنوات الكالسيوم نوع – ن N – Type Calcium Channels
وبالتالي التقليل من افراز الناقل العصبي المهيج النورادرينالين
وانخفاض مستواه مؤديا الى قلة اليقظة وتثبيط مسارات اﻻلم
 .(٣٠،٢،٣) Afferent Pain Pathwaysاما الكلوروبرومازين فقد
شاع استخدامه كمسدر ومضاد للقيء كونه يمتلك تأثيرا مضادا
لمستقبﻼت الدوبامين فضﻼ عن تأثيراته المضادة لمستقبﻼت
الهستامين والكولين ).(١٩
كانت عﻼمات التسدير التي ظهرت على الحيوانات متوافقة
مع دراسات سابقة للزايﻼزين في افراخ الدجاج )،(٣١،٦،٧
وكانت الجرعة المسكنة الوسطية للزايﻼزين هي  ٠,٩٧٥٦ملغم /
كغم من وزن الجسم ،بالحقن تحت الجلد والتي نتجت من تحفيز
الزايﻼزين لمستقبﻼت الفا –  ٢اﻻدرينالية المتموضعة في
النهايات ما قبل اﻻشتباكية للخلية العصبية مؤديا لتثبيط افراز
الناقل العصبي النورادرينالين والدوبامين ) (١ومن ثم حدوث
التسدير والتسكين من اﻻلم ) ،(٣٢،١حيث تعمل متقبﻼت ألفا ٢
على تثبيط إفراز النور ادرينالين من الخﻼيا المتموضعة في
منطقة الموقع اﻷزرق في الدماغ ،وهذا يؤدي إلى تسدير وتسكين

الشكر والتقدير
اتقدم بالشكر الجزيل لعمادة كلية الطب البيطري  /جامعة
الموصل لمساهمتهم في دعم البحوث العلمية .كما واشكر كل من
ساعدني من زمﻼئي في العمل واخﺺ منهم بالذكر اﻻستاذ
الدكتورة غادة عبد المنعم فارس التي كان لها دور كبير في انجاز
هذا البحث.
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