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تأثير الدايفنھايدرامين في التغيرات المحدثة باالميدوكارب في نشاط خميرة الكولين استراز
وحركة األمعاء الدقيقة في أفراخ الدجاج
ندى خليل إبراھيم وغادة عبد المنعم فارس
فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل،العراق
الخالصة
الھدف من الدراسة فحص وتقييم التداخل بين االميدوكارب والدايفنھايدرامين على مستوى نشاط خميرة الكولين استراز ومعدل المرور
باألمعاء الدقيقة في أفراخ الدجاج .ثبط االميدوكارب بجرعة  ٤٥ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد وبشكل معنوي نشاط خميرة الكولين
استراز في بالزما الدم والدماغ ألفراخ الدجاج مقارنة مع مجموعة السيطرة داخل الجسم وبنسبة  ٦٩و %٢١على التوالي بعد  ٣٠دقيقة
من الحقن .وأدى حقن الدايفنھايدرامين لوحده بجرعة  ٥ملغم/كغم من وزن الجسم،تحت الجلد إلى انخفاض معنوي في نشاط الخميرة بعد
 ٣٠دقيقة من الحقن في بالزما الدم والدماغ داخل الجسم وبنسبة  ٢٩,٧و  ٣٥,٧على التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة .وقلل
الدايفنھايدرامين المحقون مباشرة بجرعة  ٥ملغم/كغم تحت الجلد بعد حقن االميدوكارب من النسبة المئوية لتثبط نشاط الخميرة في بالزما
الدم والمحدث باالميدوكارب  ٤٥ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد وبنسبة حماية  .%٣٣,٢وأدى حقن االميدوكارب بجرعة ٤٠
ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد إلى زيادة معنوية في معدل المرور باألمعاء الدقيقة بعد  ١٥و ٣٠دقيقة من الحقن وبنسبة ٩٢,٦
و %١٠٠على التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة في حين قلل الدايفنھايدرامين  ٥و ١٠ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد المحقون
قبل  ١٥دقيقة من االميدوكارب من الزيادة الطارئة في معدل المرور باألمعاء الدقيقة والمحدث باالميدوكارب لوحده وبنسبة ٨٠,٦
و %٧٠,٥على التوالي ومنعت جرعتا الدايفنھايدرامين المرور باألمعاء الدقيقة كليا عند حقنھا مباشرة بعد االميدوكارب بجرعة ٤٠
ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد وبنسبة  ١٠٠و%١٠٠على التوالي .تشير الدراسة الحالية إلى فائدة الدايفنھايدرامين في الوقاية
والعالج من الزيادة الطارئة في حركة األمعاء الدقيقة والمحدثة باالميدوكارب في أفراخ الدجاج وانه اليوجد تداخل سلبي بين العقارين على
مستوى نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما الدم والدماغ داخل الجسم الحي بل وفرالدايفينھايدرامين حماية ضد الفعل التثبيطي
لألميدوكارب على مستوى نشاط الخميرة.

Effect of diphenhydramine on the changes in cholinesterase activity and intestinal
motility induced by imidocarb in chicks
N.K. Ibrahim and G.A. Faris
Department of Physiology Biochemistry and Pharmacology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
This study examines and evaluates the interaction between imidocarb and diphenhydramine on the level of cholinesterase
activity and small intestinal transit (SIT) in chicks. Imidocarb at 45 mg/kg,s.c. significantly inhibited plasma and brain
cholinesterases, 30 min after injection by 69 and 21%, respectively. Diphenhydramine at 5 mg/kg, s.c significantly inhibited
plasma and brain cholinesterase by 29.7 and 35.7%, respectively and significantly decreased the inhibitory effect of imidocarb
on plasma cholinesterase by 33.2%. Imidocarb at 40 mg/kg, s.c. significantly increased SIT 15 and 30 min after injection by
92, 100%, respectively. Diphenhydramine at 5 and 10 mg/kg, s.c., 15 min before imedocarb at 40mg/kg, s.c. significantly
decreased SIT produced by imidocarb alone by 80.6 and 70.5 %, respectively and prevented the SIT when given immediately
after imedocarb at 40 mg/kg, s.c. by 100%.The data revealed that diphenhydramine has a beneficial effect in controlling the
SIT modulated by imidocarb in chicks and there was no adverse interaction between two drugs at the level of cholinesterase.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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بكميات وافرة من العلف والماء وتم تربيتھا لحين إجراء التجارب
عليھا بعمر  ١٤-٧يوم ،تراوحت أوزانھا مابين ١٠٢-٨٦غم.

المقدمة
يعد االميدوكارب دايبروبايونيت dipropionate) (Imidocarb
من مشتقات الكاربانيليد  ،Carbanilideوھو عقار شائع االستخدام
في حقل الطب البيطري لعالج حاالت اإلصابة بأوالي الدم Anti-
 .(٣-١) blood protozoalوبالرغم من توفر العديد من العقارات

تحضير األدوية للحقن
تم تحضير جرع عقار االميدوكارب باستخدام الماء المقطر،
في حين حضرت جرع الدايفينھايدرامين باستخدام المحلول
الملحي الفسلجي ،وكان حجم الحقن للجرع المعطاة لكال العقارين
 ٥مل/كغم من وزن الجسم ،تحت الجلد.

المستخدمة في الوقاية والعالج من اإلصابة بأوالي الدم إال أن
االميدوكارب يعد أكثرھا كفاءة وأمان ) (٤المتالكه مدى امان
واسع  High therapeutic indexمقارنة مع باقي العقارات ).(٥
غير أن فعاليته العالجية غالبا ما تكون مصحوبة بظھور آثار
جانبية وسمية على الحيوانات المعاملة به وخاصة بالجرع العالية
والتي تشمل االكتئاب  Depressionوااللعاب  Salivationوالتدمع
 Lacrimationوتضيق البؤبؤ وزيادة حركة األمعاء والمغص
واإلسھال الشديد والتعرق وزيادة اإلفرازات األنفية وضيق
التنفس والرقود  (٨-٦) Decumbencyفضال عن العالمات
العصبية واالرتجاف العضلي والتشنج وزيادة ضربات القلب
وترداد التنفس في األغنام ) .(٩وافترض الباحثون ان اسباب ھذه
العالمات ناتجة عن الفعل الكوليني العالي للعقار Excessive
 cholinergic actionالناجم عن التثبيط العكوسي Reversible
 inhibitionلخميرة الكولين استراز ) (١١،١٠في حين اشارت
بحوث اخرى الى عدم اقتران ظھور ھذه االعراض بالتاثير على
نشاط الخميرة في الخيول ) (٨واشار الباحثون الى امكانية التغلب
على ھذه العالمات السمية باستخدام االدوية المضادة للفعل
االتروبين
مثل
Anticholinergic
drug
الكوليني
والكاليكوبايروليت  .(١٢) Glycopyrrolateولكون االتروبين
يمتلك التأثيرات المضادة لآلثار الجانبية المسكرينية فقط )(١٣
ويفتقد القابلية على كبح التأثيرات الناجمة عن تنشيط المستقبالت
النيكوتينة )فضال عن عدم امتالكه ألي تأثير على نشاط خميرة
الكولين استراز ) (١٤،١٣لذا فقد كان الھدف من الدراسة الحالية
تقييم استخدام الدايفنھايدرامين للوقاية والعالج من بعض اآلثار
الجانبية لالميدوكارب )تأثيره في المرور باألمعاء الدقيقة وفي
نشاط خميرة الكولين استراز( في نموذج أفراخ الدجاج كون
الدايفنھايدرامين يمتلك الفعل المضاد للمستقبالت المسكرينية
والنيكوتينية معا ومعرفة اإللية الحقيقية المثبطة لآلثار الجانبية
لالميدوكارب وإمكانية التغلب عليھا باستخدام الدايفنھايدرامين
كونه يمتلك الفعل المثبط العكوسي لخميرة الكولين استراز في
بالزما دم ودماغ أفراخ الدجاج ).(١٥

قياس نشاط خميرة الكولين استراز
قسمت األفراخ عشوائيا إلى أربعة مجاميع منفصلة تألفت كل
مجموعة من  ٥أفراخ حقنت المجموعة األولى بالماء المقطر
وبحجم  ٥مل/كغم من وزن الجسم،تحت الجلد وبعده مباشرة أعيد
حقنھا بالمحلول الملحي الفسلجي )شركة النصر للكيمياويات
الدوائية ،مصر( ،تحت الجلد )مجموعة السيطرة( .وحقنت
المجموعة الثانية بالماء المقطر تحت الجلد وبعدھا مباشرة اعيد
حقنھا بالدايفينھايدرامين لوحده )مسحوق الدايفينھايدرامين
ھايدروكلورايد ،الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية،
نينوى  (NDIبجرعة  ٥ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد وتم
التوصل إلى ھذه الجرعة اعتمادا على تجارب أولية حيث كانت
أفضل جرعة وفرت الحماية ضد التسمم باالميدوكارب عند
إعطائه قبل  ٥دقائق ومباشرة.في حين حقنت المجموعة الثالثة
باألميدوكارب )االميدوكارب دايبروبايونيت ،%١٢إنتاج شركة
 Saudi pharmaceutical industriesالمملكة العربية السعودية(
بجرعة  ٤٥ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد بعدھا مباشرة
حقنت بالمحلول الملحي الفسلجي تحت الجلد.أما المجموعة
الرابعة فحقنت باألميدوكارب بجرعة  ٤٥ملغم/كغم من وزن
الجسم تحت الجلد وتم اختيار الجرعة اعتمادا على تجارب أولية
حيث لم تسبب تسمم حاد لألفراخ ،بعدھا مباشرة تم حقنھا
بالدايفينھايدرامين بجرعة  ٥ملغم/كغم من وزن الجسم تحت
الجلد .ثم جمعت عينات الدم والدماغ من األفراخ بعد مرور ٣٠
دقيقة من الحقن في المجاميع كافة اعتمادا على تجارب أولية
ودراسة سابقة ) (١٦حيث تم سحب الدم بقطع الوريد الوداجي
ووضع الدم في أنابيب اختبار حاوية على الھيبارين بنسبة
) (١٠:١مغمورة بالثلج المجروش ،فصلت البالزما عن كريات
الدم الحمر باستخدام جھاز الطرد المركزي وبسرعة٣٠٠٠
دورة /دقيقة ولمدة  ١٥دقيقة ) ،(١٧وضعت البالزما في حاويات
بالستيكية مغمورة بالثلج واجري عليھا قياس نشاط خميرة
الكولين استراز مباشرة وقتلت الحيوانات بخلع الرقبة واستخراج
الدماغ الكلي وتم مجانسة أنسجة الدماغ في محلول دارئ فوسفات
البوتاسيوم ثنائي الھيدروجين  KH2PO4ذو باھأ )،(٨,١=pH
) .(١٨اخذ  ٠,٢مل من عينات البالزما والدماغ واضيفت ٠,١مل
من المحلول المائي ) (%٧,٥ليوديد االستيل الكولين )شركة
, Molekulaانكلترا( كمادة أساسية  substrateلقياس نشاط خميرة
الكولين استراز بالطريقة الكھرومترية المحورة ).(١٩

المواد وطرائق العمل
استخدمت في ھذه الدراسة أفراخ دجاج ثنائية الغرض نوع
)ھبرد( من كال الجنسين تم تجھيزھا من قبل مفقس األمين في
مدينة الموصل ،بعمر يوم واحد ووضعھا في أقفاص التربية
وتجھيزھا بالظروف القياسية الخاصة بأفراخ الدجاج من درجة
الحرارة )˚٣٥-٣٢م( والتھوية واإلضاءة والفرشة وجھزت
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وزن الجسم تحت الجلد وبعده مباشرة أعيد حقنھا بالمحلول
الملحي الفسلجي تحت الجلد وبحجم  ٥مل/كغم من وزن الجسم
وحقنت األفراخ في المجموعة الثانية والثالثة باالميدوكارب
بجرعة ٤٠ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد بعدھا مباشرة
حقنت بالدايفينھايدرامين بجرعة  ٥و ١٠ملغم/كغم من وزن
الجسم تحت الجلد على التوالي،ثم جرعت األفراخ في المجاميع
كافة مباشرة بالحبر األسود  ٠,٢٥مل عبر الفم ثم قتلت بعد ٣٠
دقيقة من التجريع وحسبت النسبة المئوية للمرور باألمعاء الدقيقة
فضال عن حساب النسبة المئوية لتثبيط المرور باألمعاء الدقيقة
وكما ذكر سابقا.

قياس المرور باألمعاء الدقيقة )Small intestinal transit (SIT
يقيس ھذا االختبار حركة األمعاء الدقيقة  GITونسبة المرور

فيھا والتي تكون حساسة لألدوية المؤثرة في الجھاز الكوليني
الفعل ).(٢٠
تأثير االميدوكارب في المرور باألمعاء الدقيقة
أستخدم في ھذه التجربة  ١٥فرخا قسمت عشوائيا إلى ٣
مجاميع منفصلة ضمت كل مجموعة منھا  ٥أفراخ .صومت
األفراخ في التجربة الحالية والتجارب الالحقة عن العلف فقط
لمدة  ٢٠ساعة ،في حين زودت بالماء على الدوام ،تم معاملة
األفراخ بالمجموعة أألولى )السيطرة( بالماء المقطر بحجم ٥
مل/كغم من وزن الجسم تحت الجلد وفي المجموعة الثانية والثالثة
باالميدوكارب بجرعة  ٢٠و ٤٠ملغم/كغم من وزن الجسم تحت
الجلد على التوالي وبعدھا جرعت األفراخ بالمجاميع كافة مباشرة
بالحبر األسود بجرعة  ٠,٢٥مل عبر الفم باستخدام محقنة
التجريع  Gavage needleوقتلت األفراخ بالمجاميع الثالثة بعد ٣٠
دقيقة من التجريع بالحبر بخلع الرقبة وفتح البطن وقطع االتصال
بين األمعاء والمعدة وقيس طول األمعاء الكلي من الفتحة البوابية
 Pyloric sphincterالى منطقة التقاء األمعاء الدقيقة باألعورين
وقيست المسافة التي انتقل فيھا الحبر داخل األمعاء لكل فرخ
)سم( وتم حساب النسبة المئوية لمرور الحبر باألمعاء وحسب
المعادلة التالية ):(٢٠

التأثير الوقائي للدايفينھايدرامين عند إعطاءه قبل  ١٥دقيقة من
حقن االميدوكارب في حركة األمعاء الدقيقة
استخدم في ھذه التجربة  ٣٠فرخا قسمت عشوائيا إلى ستة
مجاميع منفصلة تألفت كل مجموعة على  ٥أفراخ حقنت أفراخ
المجموعة أألولى )مجموعة السيطرة( بالمحلول الملحي الفسلجي
تحت الجلد و بعد مرور  ١٥دقيقة أعيد حقنھا تحت الجلد بالماء
المقطر .أما المجموعة الثانية فحقنت األفراخ بالمحلول الملحي
الفسلجي تحت الجلد و بعد مرور  ١٥دقيقة أعيد حقنھا
باالميدوكارب بجرعة  ٤٠ملغم/كلغم من وزن الجسم تحت الجلد،
وحقنت األفراخ بالمجموعة الثالثة والرابعة بالدايفينھايدرامين
بجرعة  ٥و ١٠ملغم/كلغم من وزن الجسم ،تحت الجلد على
التوالي و بعد مرور  ١٥دقيقة أعيد حقنھا تحت الجلد بالماء
المقطر ،وفي المجموعة الخامسة والسادسة حقنت األفراخ
بالدايفينھايدرامين بجرعة  ٥و ١٠ملغم/كلغم من وزن الجسم تحت
الجلد و بعد مرور  ١٥دقيقة أعيد حقنھا تحت الجلد باالميدوكارب
بجرعة  ٤٠ملغم/كلغم من وزن الجسم .ثم جرعت األفراخ في
المجاميع كافة مباشرة بالحبر األسود  ٠,٢٥مل عبر الفم وقتلت
بعد  ١٥دقيقة من التجريع وحسبت النسبة المئوية للمرور
باألمعاء الدقيقة فضال عن حساب النسبة المئوية لتثبيط المرور
باألمعاء الدقيقة وكما ذكر سابقا.

قياس تأثير الديفينھايدرامين لوحده في معدل المرور في األمعاء
الدقيقة لألفراخ
استخدم في ھذه التجربة ١٥فرخ قسمت على ثالث مجاميع ٥
أفراخ لكل مجموعة ،حقنت األفراخ بالمجموعة األولى )مجموعة
السيطرة( بالمحلول الملحي الفسلجي تحت الجلد في حين حقنت
األفراخ بالمجموعة الثانية والثالثة بالدايفينھايدرامين بجرعة ٥
و ١٠ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد على التوالي.وتم قياس
النسبة المئوية لتثبيط المرور في األمعاء الدقيقة بعد  ٣٠دقيقة من
تجريع الحبر كما في المعادلة التالية ):(٢٠

التحليل اإلحصائي
حللت النتائج إحصائيا باستخدام تحليل التباين
 analysis of variancesثم أخضعت النتائج )الختبار الفرق
المعنوي األدنى((٢١) least significant difference test LSD
وكان مستوى االختالف المعنوي عند مستوى احتمالية
)أ>.(٠,٠٥
one way

النتائج

قياس تأثير الديفينھايدرامين في معدل المرور في األمعاء
الدقيقة لألفراخ المعاملة باالميدوكارب
استخدم  ١٥فرخ قسمت عشوائيا على ثالث مجاميع كل
مجموعة مؤلفة من  ٥أفراخ ،حقنت األفراخ في المجموعة األولى
)مجموعة السيطرة( باالميدوكارب بجرعة  ٤٠ملغم/كغم من

سبب حقن االميدوكارب لوحدة بجرعة  ٤٠ملغم /كغم من
وزن الجسم تحت الجلد زيادة معنوية في معدل المرور في
األمعاء الدقيقة وبنسب  %٩٢,٦بعد  ١٥دقيقة من الحقن مقارنة
مع مجموعة السيطرة )الجدول  (٣وبنسبة  %١٠٠بعد  ٣٠دقيقة
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باألمعاء لھاتين الجرعتين  ٨٠,٦و % ٧٠,٥على التوالي مقارنة
مع مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة باالميدوكارب لوحده
)الجدول .(٣
أدى حقن االميدوكارب بجرعة  ٤٥ملغم/كغم ،تحت الجلد إلى
ظھور عالمات التسمم على األفراخ من  ١٠-٥دقائق وشملت
االلعاب وتھدل األجنحة والتبرز والرقود وترافق ذلك بانخفاض
معنوي في مستوى نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما الدم
والدماغ داخل الجسم بعد  ٣٠دقيقة من الحقن مقارنة مع مجموعة
السيطرة وبنسبة  ٦٨,٩و %٢١,٤على التوالي )الجدول .(٤
وأدى حقن الدايفينھايدرامين لوحده بجرعة  ٥ملغم/كغم،تحت
الجلد إلى إحداث انخفاض معنوي في نشاط الخميرة في بالزما
الدم والدماغ بنسبة  ٢٩,٧و % ٣٥,٧على التوالي مقارنة مع
مجموعة السيطرة )الجدول  .(٤في حين قلل الدايفينھايدرامين ٥
ملغم/كغم ،تحت الجلد المحقونة مباشرة بعد االميدوكارب ٤٠
ملغم/كغم ،تحت الجلد من النسبة المئوية لتثبيط نشاط الخميرة في
بالزما الدم والمحدثة بواسطة االميدوكارب وبنسبة حماية ٣٣,٢
) %الجدول .(٤

من الحقن مقارنة مع مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة
باالمدوكارب بجرعة  ٢٠ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد
)الجدول  .(١في حين سبب حقن األفراخ بالدايفينھايدرامين لوحده
بجرعة  ٥و ١٠ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد تثبيط
معنوي لمرور الحبر داخل األمعاء الدقيقة وكانت نسبة التثبيط
 ٦٧,٩و  %٧٥,٨على التوالي بعد  ١٥دقيقة من الحقن و ٨٦,٩
و  %٧٢,٩على التوالي بعد  ٣٠دقيقة من الحقن مقارنة مع
السيطرة )الجدول  ١و  .(٣ومنعت جرعتا الدايفينھايدرامين ٥
و ١٠ملغم/كغم من وزن الجسم تحت الجلد والمحقونة مباشرة بعد
حقن األفراخ باالميدوكارب بجرعة  ٤٠ملغم/كغم ،تحت الجلد
مرور الحبر باألمعاء الدقيقة كليا لتصبح النسبة المئوية لتثبيط
المرور لھاتان الجرعتان  %١٠٠و %١٠٠على التوالي مقارنة
مع المجموعة المعاملة باالميدوكارب لوحده )الجدول  .(٢فضال
عن انه حقن جرعتا الدايفينھايدرامين  ٥و ١٠ملغم/كغم من وزن
الجسم تحت الجلد قبل  ١٥دقيقة من حقن األفراخ باالميدوكارب
أدت أيضا إلى التقليل من الزيادة الطارئة في معدل المرور في
األمعاء الدقيقة والمحدث باالميدوكارب لوحده  ٤٠ملغم/كغم من
وزن الجسم تحت الجلد لتصبح النسبة المئوية للتثبيط المرور

الجدول ) (١تأثير االميدوكارب أو الدايفينھايدرامين في نسبة المرور باألمعاء الدقيقة في أفراخ الدجاج.
النسبة المئوية لتثبيط المرور باألمعاء الدقيقة
النسبة المئوية للمرور باألمعاء الدقيقة
المجاميع
)(%
)(%
ــــــــ
٣,٦٧ ± ٥٨,٠٧
سيطرة )ماء مقطر(
ــــــــ
٣,٢٩ ± ٦٤,١٤
االميدوكارب  ٢٠ملغم/كغم ،تحت الجلد
*،أ
ــــــــ
٠,٠٠ ± ١٠٠
االميدوكارب  ٤٠ملغم/كغم ،تحت الجلد
ــــــــ
٧,٥٩ ± ٥٤,٩
سيطرة )محلول ملحي فسلجي(
*
٦٧,٩
٨,٢١ ± ١٧,٦٠
الدايفينھايدرامين  ٥ملغم/كغم تحت الجلد
*
٧٥,٨
٦,٤١ ± ١٣,٢٠
الدايفينھايدرامين  ١٠ملغم/كغم تحت الجلد
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لخمسة أفراخ/مجموعة(*) ،القيمة تختلف معنويا مقارنة مع مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية
)أ> (†) ،(٠,٠٥القيمة لفرخ واحد )لم تدرج في التحليل اإلحصائي() ،أ( القيمة تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة باالميدوكارب
بجرعة  ٢٠ملغم /كغم من وزن الجسم،تحت الجلد عند مستوى )أ> ،(٠,٠٥تم قتل األفراخ بعد  ٣٠دقيقة من تجريع الحبرز.
الجدول ) (٢تأثير الدايفينھايدرامين بجرعة  ٥و ١٠ملغم/كغم،تحت الجلد المحقون مباشرة بعد إعطاء االميدوكارب بجرعة  ٤٠ملغم /كغم
على نسبة المرور باألمعاء الدقيقة في أفراخ الدجاج.
النسبة المئوية لتثبيط المرور
النسبة المئوية للمرور باألمعاء
المجاميع
باألمعاء الدقيقة )(%
الدقيقة )(%
________
١٥,٢٢ ± ٤٥,٠٨
سيطرة اميدوكارب  ٤٠ملغم/كغم  +محلول ملحي فسلجي
*
١٠٠
صفر )(٥/٥
اميدوكارب  ٤٠ملغم/كغم  +الدايفينھايدرامين  ٥ملغم/كغم
(٥/٤) ١٠٠
صفر* )(٥/٤
اميدوكارب  ٤٠ملغم/كغم  +الدايفينھايدرامين  ١٠ملغم/كغم
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لخمسة أفراخ/مجموعة (*) ،القيمة تختلف معنويا مقارنة مع مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية
)أ> ،(٠,٠٥تم قتل األفراخ بعد  ٣٠دقيقة من تجريع الحبر.
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وقائع المؤتمر العلمي السادس ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل

الجدول ) (٣التأثير الوقائي للدايفينھايدرامين المحقون بجرعة  ٥و ١٠ملغم/كغم،تحت الجلد قبل  ١٥دقيقة من إعطاء االميدوكارب ٤٠
ملغم /كغم على نسبة المرور باألمعاء الدقيقة في أفراخ الدجاج.
النسبة المئوية لتثبيط المرور
النسبة المئوية للمرور باألمعاء
المجاميع
باألمعاء الدقيقة )(%
الدقيقة )(%
ــــــــ
٢,٧١ ± ٥٧,١
سيطرة )ماء مقطر +محلول ملحي فسلجي(
*
ــــــــ
٧,٣٨ ± ٩٢,٦٢
االميدوكارب  ٤٠ملغم/كغم +محلول ملحي فسلجي
*،أ،ب
٨٦,٩
١,٤٦ ± ٣,٥١
ماء مقطر +الدايفينھايدرامين  ٥ملغم/كغم
*،أ
٤,٢١ ± ٧,٢
ماء مقطر +الدايفينھايدرامين  ١٠ملغم/كغم
٧٣,٩
*،أ
٣,٦٨ ± ٨,٧٤
اميدوكارب  ٤٠ملغم/كغم  +الدايفينھايدرامين  ٥ملغم/كغم
٨٠,٦
*،أ
٧٠,٥
٤,٥٦ ± ١٣,٢٧
اميدوكارب  ٤٠ملغم/كغم  +الدايفينھايدرامين  ١٠ملغم/كغم
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي (*) ،القيمة تختلف معنويا مقارنة مع مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية)أ>) ،(٠,٠٥أ( القيمة
تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة باالميدوكارب لوحده عند مستوى احتمالية)أ>) ،(٠,٠٥ب( القيمة تختلف معنويا مقارنة مع
المجموعة المعاملة باالميدوكارب ٤٠ملغم/كغم،تحت الجلد+الدايفينھايدرامين ١٠ملغم/كغم ،تحت الجلد عند مستوى احتمالية )أ> ،(٠,٠٥تم
قتل األفراخ بعد  ١٥دقيقة من تجريع الحبر.
الجدول) (٤قياس تثبيط نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما الدم والدماغ لألفراخ المعاملة باالميدوكارب و الدايفينھايدرامين داخل
الجسم الحي .In vivo
الدماغ
بالزما الدم
المجاميع
نشاط الخميرة )التغير النسبة المئوية نشاط الخميرة )التغير النسبة المئوية
للتثبيط )(٪
في الباھأ ٣٠/دقيقة(
للتثبيط )(٪
في الباھأ ٣٠/دقيقة(
____
٠,٠٢١±٠,٥٦
____
٠,٠٧٣±٠,٧٤
السيطرة )ماء مقطر +محلول ملحي فسلجي(
*
*
٣٥,٧
٠,٠٢٥±٠,٣٦
٢٩,٧
٠,٠٢١±٠,٥٢
ماء مقطر +الدايفينھايدرامين ٥ملغم/كغم
*
*،أ
٢١,٤
٠,٠٤٥±٠,٤٤
٦٨,٩
٠,٠٢٦±٠,٢٣
االميدوكارب ٤٥ملغم/كغم +محلول ملحي فسلجي
*
*،ب
٢٣
٠,٠٣٤±٠,٤٣
٣٥,٧
٠,٠٤٢±٠,٤٨
االميدوكارب+الدايفينھايدرامين
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي (*) ،القيمة تختلف معنويا مقارنة مع مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية )أ>) ،(٠,٠٥أ( القيمة
تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة بالدايفينھايدرامين بجرعة  ٥ملغم/كغم،تحت الجلد عند مستوى احتمالية )أ>) ،(٠,٠٥ب(
القيمة تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة باالميدوكارب بجرعة  ٤٥ملغم/كغم،تحت الجلد عند مستوى احتمالية )أ>.(٠,٠٥
والتي أشارت إلى أن استخدام مثبطات الكولين استراز مثل
الدايكلورفوس في الفئران ) (٢٧-٢٢،٢٥والدايزينون في الفئران
) (٢٨وأفراخ الدجاج المعاملة بالليفاميزول ) (٢٩أدى إلى زيادة
في حركة األمعاء الدقيقة وربطت البحوث أعاله ھذه التأثير
بالزيادة العالية لكميات االستيل كولين وبالتالي التحفيز العالي
للمستقبالت المسكيرينية مما يؤدي بدوره إلى إحداث المغص
واإلسھال في الحيوان ) (٢٦،٢٢وتأكد ذلك من خالل دراستنا في
تجربة نشاط خميرة الكولين استراز ،حيث الحظنا أن حقن
االميدوكارب وبالجرع تحت الحادة أدى إلى تثبيط معنوي لنشاط
الخميرة في بالزما الدم والدماغ وترافق ذلك بظھور عدد من
عالمات التسسم منھا زيادة عدد مرات التبرز مما يدل على زيادة
في حركة األمعاء الدقيقة .وقللت جرعات الدايفينھايدرامين ٥
و ١٠ملغم /كغم ،تحت الجلد وبشكل معنوي من معدل المرور

المناقشة
في دراستنا الحالية الحظنا إن االميدوكارب أدى إلى زيادة
معنوية قي معدل المرور في األمعاء الدقيقة Small intestinal
 transitألفراخ الدجاج مما يشير إلى حدوث زيادة واضحة في
حركة األمعاء الدقيقة والذي قد يرجع إلى تثبيط االميدوكارب
لنشاط خميرة الكولين استرازمؤديا إلى تجمع الناقل العصبي
)االستيل كولين( وبكميات عالية وبالتالي إلى التحفيز العالي
للجھاز الجنيب ودي السمبثاوي Excessive parasympathetic
 stimulationعلى مستوى القناة المعوية المعدية ) (٢٢،١٣وجاء
ھذا التأثير مماثال لما ظھر في الخيول ) (١٢،٨والمعز )(٢٣
والكالب ) (٢٤المعاملة بالجرع العالجية او السمية من
االميدوكارب ،وكانت ھذه النتيجة متوافقة مع الدراسات السابقة
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معنوي من النسبة المئوية لتثبيط نشاط الخميرة والمحدث
باالميدوكارب في بالزما الدم فقط ولم يؤد الى زيادة تثبيطھا في
الدماغ داخل الجسم الحي وبالتالي وفر حماية للخميرة ضد التثبيط
الزائد باالميدوكارب وھذه النتيجة أكدت مااشارت إليه البحوث
السابقة من إن الدايفينھايدرامين يعمل مثبطا ً وقائيا لخميرة الكولين
استراز بنوعيه الحقيقي والكاذب والذي بدوره يقلل من شدة تثبيط
ھذه الخميرة بالمثبطات الفسفورية العضوية والكارباميتية
) .(٣٦،١٥،١٤تشير الدراسة الحالية إلى فائدة الديفينھايدرامين
في تقليل الزيادة الطارئة في حركة األمعاء الدقيقة والمحدثة
باالميدوكارب وانه اليوجد تداخل سلبي بين االميدوكارب
والدايفينھايدرامين على مستوى نشاط خميرة الكولين استراز
داخل الجسم الحي بل ھو وفر الحماية ضد الفعل المثبط
لالميدوكارب على مستوى نشاط خميرة الكولين استراز في
بالزما الدم ولم يؤد إلى زيادة تثبيط نشاط الخميرة في الدماغ.

باألمعاء الدقيقة لألفراخ وكانت النسبة المئوية لتثبيط المرور في
األمعاء الدقيقة ) %٦٧,٩و  (%٧٥,٨على التوالي .وجاء ھذا
التأثير مماثالً لتأثير ھذا العقار في معدل المرور في األمعاء
الدقيقة في الفئران ) (٢٩،٢٧والذي قد يعود لفعل
الدايفينھايدرامين المماثل لالتروبين في كبحه للمستقبالت
المسكرينية في العضالت الملساء لألمعاء الدقيقة والتي تعمل على
تقليل حركتھا ) .(٣١،٣٠ونجحت جرعتا الدايفينھايدرامين في
التقليل من الزيادة الطارئة في معدل المرور في األمعاء الدقيقة
المحدثة باالميدوكارب  ٤٠ملغم /كغم تحت الجلد عند حقنه
)بشكل عالجي( مباشرة بعد حقن اميدوكارب حيث منع المرور
بنسبة  %١٠٠و %١٠٠على التوالي وكذلك عند حقنه بشكل
وقائي قبل حقن االميدوكارب ب  ١٥دقيقة ثبط المرور بنسبة
 ٨٠,٦و % ٧٠,٦على التوالي مما يدل على التداخل االيجابي
المفيد بين العقارين على مستوى الوقائي والعالجي ليشمل التقليل
من حركة األمعاء الدقيقة والتي تكون مصدر مغص والم الحيوان.
وجاءت ھذه النتائج متوافق مع الفعل العالجي والوقائي
للدايفينھايدرامين في التقليل من المرور في األمعاء الدقيقة للفئران
المعاملة بالدايكلورفوس ) (٢٧والتي ربط السبب بالفعل المضاد
للمستقبالت المسكرينية للدايفينھايدرامين فضال عن الحماية التي
يوفرھا الدايفينھايدرامين ضد زيادة تثبيط نشاط الخميرة
باالميدوكارب والتي سنناقشھا الحقا ً وھذه النتائج قد يكون لھا
منافع في التطبيقات السريرية العالجية والوقائية في الحيوانات
المختلفة المعرضة للتسمم باالميدوكارب.كما بينت تجارب قياس
نشاط خميرة الكولين استراز عند حقن األفراخ باالميدوكارب
حدوث تثبيط معنوي في نشاط الخميرة في بالزما الدم والدماغ
وجاءت النتيجة متوافقة مع الدراسات السابقة والتي أشارت إلى
أن حقن االميدوكارب في العجول والمعز ) (٣٢،٢٣وفي الخيول
) (١١أدى إلى انخفاض معنوي في نشاط خميرة الكولين استراز
في بالزما الدم ،والى انخفاض نشاط الخميرة في بالزما الدم
والدماغ في األغنام ) (٩في حين لم تتفق مع ) (٣٣والذي أكد إن
حقن المعز باالميدوكارب بجرع عالجية لم يحدث تثبيط معني
لنشاط الخميرة.كما أشارت دراستنا إن تثبيط االميدوكارب لنشاط
الخميرة في بالزما الدم كان اعلى منه في الدماغ )الحقيقة( داخل
الجسم  in vivoوجاءت ھذه النتيجة الكاذبة مطابق لدراسة سابقة
أجريت في الخيول خارج الجسم  in vitroحيث لوحظ ان
االميدوكارب أدى إلى تثبيط نشاط الخميرة الحقيقة والكاذبة )(١٠
ويعود السبب في ذلك لكون الخميرة الكاذبة تتاثر بسعة بالمثبطات
مقارنة مع الحقيقية في الجرذان والطيور البرية )(٣٥،٣٤
واظھرت دراستنا ايضا ان الدايفينھايدرامين لوحده سبب انخفاض
معنوي في نشاط الخميرة في بالزما الدم والدماغ وھذا مماثل لما
ذكره الشمري ) (١٥في أفراخ الدجاج غير إن ) (٢٧ذكرا أن
حقن الدايفينھايدرامين في الفئران أدى إلى انخفاض معنوي في
نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما الدم فقط وقد يعود السبب
في ذلك إلى اختالف نوع الحيوان المختبري في حين قلل
الدايفينھايدرامين المحقون مباشرة بعد االميدوكارب وبشكل
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