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  )٢٠١٢  أيلول١٦؛ القبول ٢٠١٢ نيسان ٨ اإلستالم(
  

  الخالصة
  

 داخل  على مستوى السلوك العصبي والنشاط الحركي٣- وميكا بعقار اينشھرملة المزمنة لمدة استھدفت ھذه الدراسة بحث تأثير المعا 
لنشاط الحركي وذلك عند اعطاء  واعلى السلوك العصبي المختلفة بالجرع ٣- وميكاراسة وجود تاثير لعقار ااظھرت الد .الميدان المفتوح

كغم من \ ملغم ٥٠٠ و٢٥٠ و ٥٠و  ١٠ المعاملة بالجرع الجرذاناليدوي مع   وتمثل ذلك بسھولة التعامل،الفمب طريق التجريع العقار عن
ت وجود انخفاض معنوي في عدد المربعا كغم\ ملغم١٠٠٠ و٥٠٠ و ٢٥٠و  ٥٠ و١٠ الجرع المعاملة بالجرذان وسجلت ،وزن الجسم

كما سجل ارتفاع معنوي في عدد مرات ادخال الرآس في الثقوب  .طرة مقارنة مع السي على القوائم الخلفيةالمقطوعة وعدد مرات الوقوف
كغم \م ملغ١٠٠٠ واظھرت جرعة ،كغم من وزن الجسم\ملغم ٥٠٠ و ٢٥٠ و ٥٠ اختبار الفضول وذلك بالجرعمقارنة مع السيطرة في 
 في الجرذستدارة الزمنية ال  واالطالة في مدة، حافة المرتفع مع انخفاض مرتبة السباحةالجرذمنية الالزمة لتجنب وجود اطالة في المدة الز

 وفي . في حين لم تظھر بقية الجرع أي فرق معنوي مقارنة مع السيطرة،اختبار االنتحاء االرضي السالب معنويا مقارنة مع السيطرة
ارنة ي في فترة سكون الحيوان وتجمده عن الحركة مق سجلت كافة الجرع وجود انخفاض معنو الشديقياس االستجابة لعدم الحركةاختبار 

 وتقليل الجرذانتمثل بتھدئة   مفيدله تأثيرالمستخدمة في الدراسة المختلفة   بالجرع٣- نستنتج من ھذه الدراسة ان عقار اوميكا .مع السيطرة
 أظھرتكغم حيث / ملغم١٠٠٠لة بجرعة م عدا الحيوانات المعاللجرذانللقدرات الذھنية  فضال عن تطوره الجرذانالعصبية والتوتر في 

  . بعض االختالفات السلوكية مقارنة مع مجموعة السيطرة
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Abstract  

 
This study aimed to investigate the effect of chronic use for 2 month with omega-3 on the level of neurobehavioral and 

motor activity in the open field. The study showed an effect for different doses of omega-3 on the nervous system and 
behavior when drainage drug by mouth, that are easily hand to deal with the rats dosage with 10, 50, 250, 500 mg\kg of body 
weight. Rats in doses 10, 50, 250, 500, 1000 mg/kg recorded a significant decrease in number of crossed squares and the 
number of rearing comparison with the control group. Pocking test recorded significant increase in the number of times 
introduction of head in the holes compared to the control group in doses of 50, 250, 500 mg\kg of body weight, a dose of 1000 
mg\kg showed a prolongation in the time required to avoid animal high edge, with a lower score swimming and stretching in a 
period of rotation in the negative geotaxis test compared with the control group, while the rest of the doses did not show any 
significant difference compared with control. In test of tonic immobility response all the doses recorded a significant decrease 
in the stillness and freeze for rats movement, compared with control group. We concluded that omega-3 has beneficial effect 
on the level of neurobehavioral and motor activity in the open field activity in addition to development cognitive behavior of 
animals, except dose 1000 mg\kg Shaw some behavioral difference compare with control group.  
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  المقدمة
  
الدھنية غير المشبعة  صطلح يطلق على األحماضم ٣-وميكاا
ربون وان اول كا ذرة ٢٢- ٢٠لة السلسلة التي تتكون من طوي

 الثالثة من نھاية ربوناوجة في السلسلة تقع بعد ذرة الك مزدآصرة
 االسماك وخاصة أنواعويستخلص عادة من بعض  ،السلسلة

اسماك المياه الباردة واسماك السالمون والسردين والتونة كما انه 
 بذور الكتان وفول يستخلص من بعض المصادر النباتية مثل

 من نوعين ٣- اوميكا ويتكون ). ١( صويا واللوز والجوزال
 مختلفين من االحماض الدھنية االساسية وھي

docosahexaeonoic acid DHA) ( وeicosapentaenoic acid 
)EPA() ھم في تركيب الغشاء الخلوي  مركب م٣-وميكاا )٢
بتت البحوث ان واث). ٣ (كون من سالسل الفوسفوليبيد اسايلالم

ھذه االحماض الدھنية ضرورية في تعزيز القدرات العقلية 
 ،ضرورية لالدراك والسلوك والذاكرة وتحسين المزاج كما انھا

الوظيفي للغشاء الخلوي من خالل تداخلھا مع  وتتأزر مع التركيب
 وقد وجد .)٤(الفوسفوليبيدات المكونة الغشية الخاليا العصبية 

ى ادمغة الناس التي تعاني من االكتئاب من خالل دراسة عل
 ان اغشية الدماغ العصبية لديھم كانت صلبة ،وصعوبة التعلم

 حيث ،نتيجة تراكم الكولسترول فيھا مما اثر على وظيفة الدماغ
غشية ان المستقبالت التستطيع ان تطفو بحرية خالل ھذه اال

لتأثير  ساھم في انعكاس ھذا ا٣- وميكاالصلبة في حين ان اعطاء ا
كما انه يحسن التواصل العصبي بين الخاليا الدماغية وان  ،)٥(

 ،التواصل بين اجزاء الدماغ والجسدنقصه يسبب انقطاع ھذا 
 اكثر تأثيرا على السلوك EPAبينما يكون الحامض الدھني 

 ًوالذاكرة وكال منھما يولدان مؤيضات حامية لالعصاب
neuroprotective metabolits) ٦،٧(.   

 يساھم في ٣ - وميكااء الحيوانات الحقلية والدجاج اان اعط 
 تحتوي على نسبة عالية من إنتاج لحوم صحية وبيض وحليب

ساھمة األحماض الدھنية من  كذلك فان م،)٨ (٣-وميكاحامض ا
 يلعب دور مھم في ، في تكوين غشاءالخلية٣- وميكانوع ا

ث امراض  والذي له دور في احدا،االستجابة الخلوية لالجھاد
 واالمراض العصبية وانفصام الشخصيةعديدة مثل السرطان 

ان تداخل االحماض الدھنية في تركيب الدماغ ). ٧(االخرى 
  حيث لوحظ،ينعكس ذلك على االداء الحركي والسلوكي للحيوان
المعاملة بجرعة  وجود ارتفاع معنوي في االداء السلوكي للجرذان

 وتشير البحوث .ن المفتوحكغم في اختبار الميدا/ ملغم ٥٠٠
وجود تآثير كبير لالحماض الدھنية االساسية على الى الحديثة 

 ،)٩( ھا مع حاالت االجھاد التآكسدياالشكال السلوكية وارتباط
 ان السلوك ممكن ان يكون مزيجا من استجابات تلقائية حيث

 ان االخذ اليومي .)١٠( للمنبھات وافعال موجھا بالمعرفة والتوقع
 اشھر قللت الشعور بالغضب ٣  غرام لمدة٣ بجرعة ٣-وميكالال

كما تمتلك تلك االحماض  ).١١(والعصبية والعدوانية عند البشر 
 ومواجھة الحاالت ،الدھنية تآثير واضح على وظائف الدماغ

 في اختبار السباحة في الجرذان سلوكية الناتجة عن االجھادال
)١٠ .(  

-ير النقص الغذائي لالوميكاتوجد الكثير من البحوث حول تأث
 االداء منه علىالمزمنة  ولكن قلة منھا حول تأثير الجرع العالية ٣

  .الجرذانفي  الحركي والسلوك العصبي داخل الميدان المفتوح
  

  المواد وطرائق العمل
  

 ذكور الجرذان البالغة من ٣٦استخدمت في ھذه التجربة 
غم وتمت  ٣٥٠-٣٠٠ شھر وبآوزان تراوحت بين ٣-٢بعمر 

في بيت الحيوان تربية ھذه الحيوانات في ظروف مختبرية قياسية 
 وكانت فترة ،من حيث درجة الحرارةالتابع لكلية الطب البيطري 

وزودت بالماء   ساعة١٤  ساعات و فترة الظالم١٠االضاءة 
الفموي وتم التجريع . والعلف المخصص لھا خالل فترة التجربة

 بواسطة محقنة التجريع ٣- وميكااليومي للجرذان بعقار اال
  . كغم\مل ٢كان حجم الجرعة المعطاة الخاصة بذلك و

  
  التجارب 

   ةالعصبي يةالسلوكاالختبارات تجربة 
 مجاميع كل ٦ عشوائيا الى  الحيوانات في ھذه التجربةقسمت

 حيوانات اعتبرت المجموعة االولى ٦مجموعة مكونة من 
والمجموعة الثانية  فقطمجموعة سيطرة جرعت بالماء المقطر 

على التوالي عوملت بعقار  ادسةوالثالثة والرابعة والخامسة والس
كغم \ ملغم١٠٠٠ و٥٠٠ و٢٥٠و ٥٠ و١٠ بالجرع ٣-وميكاا

 جرعات في االسبوع ٥ وبواقع شھرينمفردة يوميا ولمدة  بجرعة
 وبعد انتھاء فترة المعاملة تم اجراء تعطى بالتجريع الفموي

  .وكية العصبية على الحيواناتلقياسات السلاالختبارات و ا
   

اختبار النشاط الحركي والسلوك العصبي للجرذان داخل الميدان 
  .)١٢،١٣( Open field activity المفتوح

مستطيل معد لھذا الغرض ابعاده  استخدم صندوق خشبي 
مربع متساوي طول ٢٤  سم قسمت ارضيته الى٣٠×٦٠× ٩٠

 اخضاع كل حيوان على حدا لھذا تم ،سم١٥ضلع المربع حوالي 
وعدد  االختبار وحسبت عدد المربعات المقطوعة باطرافه االربعة

مرات الوقوف على القوائم الخلفية بعد وضع الحيوان في وسط 
 دقائق لكل حيوان ويختبر ھذا ٣ واستغرق االختبارقالصندو

   .القياس الحركة العامة للجرذان داخل الصندوق
 

  )١٤( Negative geotaxis األرضي السالباختبار االنتحاء 
تصحيح وضع  الذي يستغرقه الحيوان لاحتساب الوقتتم 
حيث يعتمد االختبار على وضع الحيوان بشكل مقلوب  ،هجسم

 ويحسب الوقت درجة ورأسه لألسفل ٤٥على سطح مائل بزاوية 
 ، درجة لالعلى١٨٠ الكاملة يستغرقه الحيوان لالستدارة الذي

 ثانية ويقيس ھذا االختبار الوظيفة ٦٠ زمنية ھي وأقصى مدة
  .الدھليزية والنشاط العصبي العضلي للحيوان



 )٨٩-٨٣ (٢٠١٢، ٢، العدد ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 

٨٥ 
 

 )١٥( pocking Head اختبار الفضول
ويجرى  ،مرات إدخال الرأس في الثقوبتم باحتساب عدد 

سم وارتفاعه ٣٠قطره   نصف باستخدام سطح بالستيكياالختبار
 دقائق لكل ٣بار ھي ة االختمد. ثقوب ١٠سم ويحتوي على ٢٠

  . ويقيس االختبار الفضول و درجة إلمام الحيوان بمحيطهحيوان
  

   )١٥( Cliff avoidance اختبار تجنب حافة المرتفع
 ،سم١٦٠  بارتفاع)طاولة( تم وضع الحيوان على حافة مرتفع

أي  (اب الوقت الالزم الاستدارة للخلفحسثم تتم مراقبة الحيوان و
وكانت أقصى مدة زمنية لكل )  التجنبتجنب السقوط او عدم

  . ثانية١٢٠حيوان وھي 
  

 response Tonic عدم الحركة الشديل  االستجابةاختبار
immobility )١٦(   
 وحساب الفترة سك الحيوان من الطية الجلدية للرقبةتم م

ومة وأقصى الزمنية التي يستغرقھا الحيوان بالبدء بالحركة والمقا
  . ة ثاني٦٠مدة زمنية ھي 

  
  ) ١٧،١٨ (Swimming test اختبار السباحة

) fatigability(والشعور بالتعب  تم قياس مقدار القوة العضلية
حيث انه اعتمد على مدى التكامل العصبي والوظيفي في اجزاء 

طول  واستخدم حوض سباحة خاص بھذا االختبار الدماغ المختلفة
 ة حرارتهدرج(  بالماءملئ سم ٤٠وارتفاعه .٦٠ ٣٠xاضالعه 

٣٧ºاالنف -صفر ؛  المراتب التالية بھذا االختبارواعتمدت )م 
 االنف وقمة - ٢،  االنف مع او فوق سطح الماء-١، تحت الماء

 الماء مع بقاء االذنين في الماء، الرأس مع او اعلى من مستوى
 -٤ االذن،  عدا ان الماء يصل الى منتصف مستوى٢ كما في -٣

  .يصل الى قاعدة االذن عدا ان الماء ٣كما في 
  

  التحليل االحصائي
وحللت البيانات   الخطأ القياسي±تم عرض البيانات بالمعدل 

 One way analysis of variance لمعلمية باستخدام اختبارا
(ANOVA)ثم اخضعت النتائج الختبار الفرق المعنوي االدنى ، 

م اختبار خد فقد است)Scores(اما البيانات التي تمثلت بشكل مراتب 
 المطورة في النسخة Pastم برنامج استخد. مان وتني في تحليلھا
 وكان مستوى االختالف لجميع االختبارات ،تحليل كافة البيانات

  .٠,٠٥عند مستوى احتمالية اقل من 
  
  النتائج

  
داخل   للجرذاننتائج اختبار النشاط الحركي والسلوك العصبي

  الميدان المفتوح 
عدد المربعات في ناك انخفاض معنوي بينت النتائج ان ھ

كافة المجاميع المعاملة بعقار وفي  المقطوعة من قبل الحيوانات
 ،)١ جدول(يطرة  وذلك عند المقارنة مع مجموعة الس٣-وميكاا

على القوائم ات الوقوف وسجل ايضا انخفاض معنوي في عدد مر

 ١٠٠٠ عدا مجموعة ،السيطرة مجموعة  مقارنة معالخلفية
 في عدد مرات الوقوف كغم حيث انھا سجلت ارتفاع معنوي\ملغم

   ).١ جدول(على القوائم الخلفية 
  

 على عدد المربعات المقطوعة وعدد مرات الوقوف: ١جدول 
 ٣- ميكاوالمعاملة بعقار ابعد  في ذكور الجرذان القوائم الخلفية

  .ينشھرلمدة 
  

 تعدد المربعا  كغم/ الجرعة ملغم
  المقطوعة

 وقوفعدد مرات ال
  على القوائم الخلفية

  ١,١ ± ٨,٥  ٣ ± ٧٥  )ماء مقطر( السيطرة
  ٠,٩ ± ٥  * ٢,٩ ± ٤٨  كغم/ ملغم ١٠
  *٠,٧ ± ٤  *١ ± ٥٠  كغم/ ملغم٥٠
  *٠,٥ ± ٦,٤   *٢± ٦٠  كغم/ ملغم٢٥٠
  *٠,٥ ±٥,٣   *٣±٦٢  كغم/ ملغم٥٠٠
  *١,٩ ±١٠,٤   *٥±٥٥  كغم/ ملغم١٠٠٠

 * .مجموعة)  حيوانات٦(ي  الخطأ القياس±القيمة تمثل المعدل 
 القيمة تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية

P<0.05.  
  

   Pocking test اختبار الفضول
سجل في ھذا االختبار عدد مرات إدخال الرأس في ثقوب 
الصفيحة البالستيكية المثقبة ولوحظ عدم وجود فرق معنوي بعدد 

المقارنة بين مجموعة مرات ادخال الرأس في الثقوب عند 
 عدا المجموعة ٣- والمجاميع االخرى المعاملة باوميكا السيطرة

كغم التي اظھرت / ملغم٥٠٠ و ٢٥٠ بجرعة ٣-المعاملة باوميكا
وجود زيادة معنوية بعدد مرات ادخال الرأس في الثقوب مقارنة 

  ).٢ جدول(مع مجموعة السيطرة والمجاميع االخرى 
  

 تفع اختبار تجنب حافة المر
بينت النتائج عدم وجود فرق معنوي في الجرذان المعاملة 

كغم / ملغم٥٠٠ و٢٥٠ و ٥٠ و١٠ بالجرع ٣-بعقار اوميكا
 ٣- بينما سجلت جرعة اوميكا،مقارنة مع مجموعة السيطرة

كغم وجود زيادة معنوية في الفترة الالزمة لتجنب / ملغم١٠٠٠
 والمجاميع حافة المرتفع عند المقارنة مع مجموعة السيطرة

  ).٣جدول (االخرى 
  

 اختبار السباحة 
لوحظ وجود فرق معنوي تمثل بانخفاض معنوي في مراتب 

 كغم\ملغم١٠٠٠السباحة في ذكور الجرذان المعاملة بالجرعة
 من المعاملة شھرين بعد ،ومع بقية المجاميع مقارنة مع السيطرة

ذه حيث لوحظ سباحة الحيوانات المعاملة بھ ٣- بعقار اوميكا
الجرعة بحيث يصل الماء لمنتصف مستوى االذن في حين لم 

 ٣-المعاملة بجرع اوميكا يالحظ فرق معنوي في بقية المجاميع
  ).٤جدول (مقارنة مع السيطرة 
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  في ذكور الجرذانعدد مرات ادخال الرأس في الثقوب: ٢جدول 
   .ينشھر  لمدة٣-وميكاعقاراعاملة ببعد الم

  
  رات ادخال الرأس في الثقوبعدد م  كغم/ الجرعة ملغم

  ١ ± ٤,٢  )ماء مقطر (السيطرة
  ٠,٥ ± ٤  كغم/ ملغم ١٠
  ١,٧ ± ٥  كغم/ ملغم٥٠
   أ ب ه *١ ±٧  كغم/ ملغم٢٥٠
   أ ب ه*٠,٨ ±٧،٥  كغم/ ملغم٥٠٠
  ٠,٨ ±٤  كغم/ ملغم١٠٠٠

مجموعة، )  حيوانات٦(لخطأ القياسي  ا±القيمة تمثل المعدل 
مجموعة السيطرة عند مستوى القيمة تختلف معنويا عن *

 القيمة تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة - أ، P<0.05 احتمالية
 كغم مستوى احتمالية/ ملغم١٠ بجرعة ٣- المعاملة باوميكا

P<0.05 ،القيمة تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة -ب 
 -ه ، P<0.05 كغم مستوى احتمالية/ ملغم٥٠ بجرعة ٣-باوميكا
 ٣-  تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة باوميكاالقيمة

  .P<0.05 كغم مستوى احتمالية/ ملغم١٠٠٠بجرعة 
  

 الجرذان في ذكورالمدة الزمنية لتجنب حافة المرتفع : ٣جدول 
  . لمدة شھرين٣-ميكاو المعاملة بعقار ابعد

  
المدة الزمنية لتجنب حافة المرتفع   كغم/ الجرعة ملغم

  )ثانية(
  ٠,٢ ± ٣,٢  )ماء مقطر(يطرة الس
  ه٠,٥ ± ٤  كغم/ ملغم ١٠
  ه٠,١ ± ٣,٥  كغم/ ملغم٥٠
  ه٠,٦± ٤  كغم/ ملغم٢٥٠
  ه٠,٨±٣,٨  كغم/ ملغم٥٠٠
  *١±١٥  كغم/ ملغم١٠٠٠

 *مجموعة، )  حيوانات٦(لخطأ القياسي  ا±القيمة تمثل المعدل 
 القيمة تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية

P<0.05 ،القيمة تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة - ه 
   .P<0.05 كغم مستوى احتمالية/ ملغم١٠٠٠ بجرعة ٣-باوميكا

   
  اختبار االنتحاء األرضي السالب 

سجل االختبار وجود زيادة معنوية في الفترة الالزمة 
 الستدارة الحيوان وتصحيح وضع الجسم في الحيوانات المعاملة

 ١٠ومع جرعتي مقارنة مع السيطرة كغم\ ملغم١٠٠٠بجرعة 
فرق  بينما لم تسجل بقية الجرع ٣- كغم من اوميكا/ملغم ٥٠و

جدول (معنوي مقارنة مع السيطرة وذلك بعد شھرين من المعاملة 
٥.(  

  
  

المعاملة  شھرين بعد الجرذان ذكورفي مراتب السباحة : ٤جدول 
  .٣-ميكاوبعقار ا

  
   السباحةمراتب  كغم/ الجرعة ملغم

  ٤  )ماء مقطر(السيطرة 
  ه٤  كغم/ ملغم ١٠
   ه٤  كغم/ ملغم٥٠
   ه٤  كغم/ ملغم٢٥٠
   ه٤  كغم/ ملغم٥٠٠
  *٣  كغم/ ملغم١٠٠٠

 *مجموعة، )  حيوانات٦(اسي  الخطأ القي±القيمة تمثل المعدل 
 القيمة تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية

P<0.05 ،ف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة  القيمة تختل- ه
  .P<0.05 كغم مستوى احتمالية/ ملغم١٠٠٠ بجرعة ٣-باوميكا

  
  الستدارة وتصحيح وضع الجسم الالزمةالمدة الزمنية: ٥جدول 

  . لمدة شھرين٣- المعاملة بعقار اوميكاالجرذان بعد في ذكور
  

المدة الزمنية لتصحيح وضع الجسم   كغم/ الجرعة ملغم
  )يةثان(

  ١ ± ٣  )ماء مقطر(السيطرة 
  ه١,٥ ± ٤  كغم/ ملغم ١٠
  ه١ ± ٣,٥  كغم/ ملغم٥٠
  ١± ٣،٩  كغم/ ملغم٢٥٠
  ٢±٤  كغم/ ملغم٥٠٠
  *٠,٥±٧  كغم/ ملغم١٠٠٠

 *مجموعة، )  حيوانات٦(لخطأ القياسي  ا±القيمة تمثل المعدل 
 القيمة تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية

P<0.05 ، القيمة تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة -ه 
  مستوى احتماليةعندكغم / ملغم١٠٠٠ بجرعة ٣-باوميكا

P<0.05.  
  

  ن في الجرذااختبار عدم الحركة الشدي
لوحظ في ھذا االختبار وجود انخفاض معنوي في المجاميع 

كغم / ملغم٥٠٠ و ٢٥٠ و ٥٠ و١٠  بالجرع٣-المعاملة باوميكا
 و ٥٠٠ كما سجلت الجرعتين ،ارنة مع مجموعة السيطرةمق

كغم زيادة معنوية مقارنة مع بقية المجاميع بعد / ملغم١٠٠٠
شھرين من المعاملة بينما ازدادت فترة السكون في الحيوانات 

جدول ( كغم مقارنة مع السيطرة/ ملغم١٠٠٠المعاملة بالجرعة 
٦(.  
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بعد  في الجرذان الشدياالستجابة لعدم الحركة مدة  :٦جدول 
  .شھرين لمدة ٣- ميكاوالمعاملة بعقار ا

  
  )ثانية(المدة الزمنية لسكون الحيوان   كغم/ الجرعة ملغم

  ١ ± ٣٠  )ماء مقطر(السيطرة 
  *١,٥ ± ١٤  كغم/ ملغم ١٠
  أ*١ ± ١٥,٣  كغم/ ملغم٥٠
  أ*١± ١٩,٣  كغم/ ملغم٢٥٠
  ب ج  أ *٢±١٤  كغم/ ملغم٥٠٠
  ب ج  أ*٠,٥±٢٧  كغم/ ملغم١٠٠٠

 *مجموعة، )  حيوانات٦(لخطأ القياسي  ا±القيمة تمثل المعدل 
 القيمة تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية

P<0.05 ،القيمة تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة -أ 
 -ب، P<0.05 كغم مستوى احتمالية/ ملغم١٠ بجرعة ٣-باوميكا

 ٣- ا مقارنة مع المجموعة المعاملة باوميكاالقيمة تختلف معنوي
 القيمة تختلف - ج، P<0.05 كغم مستوى احتمالية/ ملغم٥٠بجرعة 

 ٢٥٠ بجرعة ٣-معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة باوميكا
  .P<0.05 كغم مستوى احتمالية/ملغم

  
  المناقشة

  
ان دراسة التغييرات السلوكية العصبية الظاھرة على الحيوان 

ان تكون مؤشرا لوجود تغيرات ايجابية او سلبية لتأثير مادة ممكن 
خاصة اذا ترافقت مع اختالفات . معينة على جسم الكائن الحي

معنوية في المستويات الطبيعية لبعض المتغيرات الكيموحيوية في 
  .الجسم

ان حركات التنقل والتقلصات المتتابعة بعضالت االطراف 
 وتولدھا مجموعة من ،يات في الثدمشيتشكل اساس حركة ال

 تثبط بفعل الياف  وھذه االعصاب،العصبونات في النخاع الشوكي
نازلة من جذع الدماغ ويظن انھا تفرز نواقل عصبية 

يعمل   حيث،ان. مثل النورابنفرين والدوبامين) كاتيكوالمين(
 ، على تحرير مخازن الدوبامين في ماقبل االشتباك٣-اوميكا

 او ،ويؤدي للتأثير على السلوك نتيجة تنشيط مابعد االشتباك
اعطاء زيت السمك للجرذان ). ١٩(تحوير مستقبالت الدوبامين 

في مستوى الدوبامين في القشرة % ٤٠يؤدي الى زيادة بنسبة 
 ،)٢٠ (D2بمستقبالت الدوبامين  المخية وزيادة في نسبة االرتباط
بينت دراسة سابقة  ثيرات الحاصلةوتأكيدا لدور الدوبامين في التأ

 يؤثر على نسبة التوازن بين السيروتونين ٣- ان نقص اوميكا
والدوبامين حيث يعمل انحسار في الحويصالت الحاوية على 

 وزيادة في كثافة السيروتونين في القشرة الجبھية بنسبة ،الدوبامين
وھذا له تأثيرات سلوكية تتمثل باصابة الجرذان بفرط % ٤٦
 ،)٢١(شاط داخل الميدان المفتوح كما بينته ھذه الدراسة الن

وممكن ان يكون ماذكر سابقا ھو سبب االنخفاض المعنوي بعدد 
المربعات المقطوعة وانخفاض عدد مرات الوقوف مقارنة مع 

 وال تتفق ھذه النتيجة مع ما وجد عند استعمال جرعة ،السيطرة

غيير في الفعالية  والتي لم تسبب ت٣-كغم من اوميكا\ ملغم٥٠
 واختبار التجنب السلبي في ،الحركية في اختبار الميدان المفتوح

 بينما حسنت ھذه الجرعة التوازن الحركي ،ذكور الجرذان البالغة
 ٣- تبين في دراسة اخرى ان اعطاء اوميكا). ٢٢(للجرذان 

 اسبوع اثر ١٥كغم لذكور واناث الجرذان لمدة \ ملغم٥٠بجرعة 
ي تحسن المھارات الحركية للمواليد وتشمل بشكل ايجابي ف

 بينما لم يحدث فرق معنوي في ،التوازن على العصا الدوار
وربما  ،)٢٣(اختبار الميدان المفتوح واختبار التجنب السلبي 

يعزى سبب ھذا االختالف لوجود اختالف في مقدار الجرع 
ي  الخلل فالمعطاة في دراستنا الحالية او قد يكون السبب نتيجة

، حيث وجد ان Striatum في الجسم المخطط المسالك الدوبامينية
 مرة اكثر من االحتياج الفعلي الطبيعي سبب ١٥ الجرع العالية

المسؤول عن  )Monoamine Oxidase) MAOانخفاض في فعالية 
 وقد يكون ذلك ايضا من ضمن اسباب ،)٢٢(تحطيم الدوبامين 

المعاملة بالجرع العالية زيادة عدد مرات الوقوف في الحيوانات 
 كما وجد في احد ، في دراستنا الحالية٣- من عقار اوميكا

 ٣-الدراسات على البشر إن استخدام جرع عالية جدا من اوميكا
  ).٢٤(ادى الى الجنون والعصبية المفرطة ولكن بنسبة قليلة 

اختبار الفضول سجل زيادة معنوية بعدد مرات ادخال الرأس 
 كغم\ ملغم٥٠٠ و٢٥٠يوانات المعاملة بالجرع في الثقوب في الح
 وربما يدل على زيادة القدرات الذھنية في تلك ٣-من عقار اوميكا

 يعمل على اعادة ٣- وتتفق ھذه النتيجة مع كون اوميكا،الحيوانات
 وتتفق ھذه النتيجة مع ،)٢٥ (Hippocampusبناء خاليا الحصين 

 من ٣- اوميكاما لوحظ على الجرذان التي تعاني من نقص 
انخفاض القدرات الذھنية في االختبارات العصبية واعزي ذلك 

  كما ان، في البناء العصبي لخاليا الحصينللنقص الحاصل
االعطاء المزمن له يؤدي الى زيادة في العامل العصبي المشتق 

وھو   BDNF)(Brain derived neurotropic factorمن الدماغ 
طور الجھاز العصبي البالغ كما لعب دور في مرونة وبقاء وتي

يعمل على زيادة كثافة الحويصالت االشتباكية وتلك مرتبطة مع 
 للجرذان سبب ٣- حيث وجد ان اعطاء اوميكا،)٢٦(قابلية التعلم 

زيادة مكونات الفوسفاتيديل سيرين في الغشاء المخي ولھذا تأثير 
ة  ومضخCعلى تنشيط مختلف االنزيمات مثل البروتين كاينيز 

 وتايروسين ھيدروكسيليز وتنظيم ATPaseالصوديوم بوتاسيوم 
 monoamineاخذ الكالسيوم وبالتالي تحوير النواقل العصبية 

transporter (VMAT2) Vesicular  في ماقبل االشتباك مسؤول
-عن دخول الدوبامين وخزنه فضال عن ذلك فان اعطاء األوميكا

 الكلوكوز من قبل خاليا  يحسن األرواء المخي وذلك بزيادة اخذ٣
 كما يعمل ، مما يؤدي الى زيادة االدراك وتحسين الذاكرة،المخ

على زيادة األسيتايل كولين في الحصين وبالتالي يحسن األداء 
 في الغذاء مرتبط مع ٣-، كما وجد ان نقص اوميكا)٢٨(الذھني 

ان ). ٢٧(صعوبة التعلم مع نقص كثافة الحويصالت االشتباكية 
 تؤدي الى تقليل ٣- مقابل النقص في اوميكا٦-األوميكازيادة 
مع انخفاض بحجم خاليا % ٢٠ بنسبة nucleotidase-5فعالية 

  ).٢٩(الحصين 
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ھناك ثالث مناطق دماغية مترابطة فيما بينھا بمسارات 
 لھا اھمية قصوى في تنظيم السلوكيات المرتبطة ،عصبية

 واللوزة ،الخطربالخوف فقشرة مقدمة الجبھة تسھم في تقييم 
Amygdaloidal مكون رئيسي في الجھاز الحافي Limbic system 
 مستجيبا لألشارة Hypothalamus ويقوم الوطاء ،المنتج للعواطف

لتوجيه ) وقرن آمون(القادمة من قشرة الجبھة واللوزة والحصين 
 وتدعم االستجابة الحركية تجاه تھديد ،اطالق الھرمونات

لقلق وظھور السلوكيات التي تصاحب الخوف  بزيادة ا،المستشعر
 وتزايد حاسة الخطر فتھئ المناطق الحركية للقتال او الفرار

)٣٠.(  
مابين ) مصيري(يعد موقع اللوزة المخية موقعا حاسما 

فكل المسارات العصبية القادمة من . المعلومات الصادرة والواردة
 ، واحدالمھاد العصبي نحو اللوزة المخية تمر باتصال عصبي

  لكنه غير دقيق،لھذا فرد الفعل الناتج عنھا يكون عابرا وسريعا
 وربما ذلك ھو سبب استدارة الحيوان السريعة عند ،)٣١(

 أما في الجرع ،وصوله لحافة المرتفع في الجرع القليلة والمعتدلة
العالية منه فان الزيادة المعنوية في الزمن الالزم لتجنب حافة 

سبب تأثر المسار العصبي الموجه من المھاد المرتفع قد يكون ب
نحو اللوزة المخية لھذا فان المعلومات العصبية تسلك المسار 

 وتكون سرعة انتقال ھذه ،المرجع من القشرة المخية نحو اللوزة
 حيث تمر اإلشارة العصبية ،المعلومات أبطئ من المسار االول

 معين بعدة اشتباكات عصبية وكل اتصال عصبي يستغرق وقت
 من السابق فتتأخر االستجابة بطأوعليه فان رد الفعل ھنا يكون أ

تأكيدا على التفسير السابق في كون ). ٣٢(لتجنب حافة المرتفع 
 قد أثرت بدرجة معينة على ٣-الجرع العالية من عقار اوميكا

 حيث سببت ھذه الجرعة ،وظيفة الجھاز العصبي للحيوان
 يقيس اختبار السباحة مدى  حيث،انخفاض في مرتبة السباحة

 بحيث ان الحيوانات ،)٣٣(تكامل وظائف الجھاز العصبي 
 باألحرى فھيالمصابة باالكتئاب اليمكنھا السباحة بشكل جيد او 

في حين ان بقية الجرع لم تؤثر ). ٣٤(تغطس عميقا في الماء 
 من ٣-  وھذا يتفق مع كون عقار اوميكا،على مرتبة السباحة

 حيث تعمل على جزء ،تستخدم في معالجة االكتئابالعقاقير التي 
وتتفق ھذه النتيجة مع بحث اجري  ،من الدماغ المسؤول عن ذلك

كغم \ ملغم٥٠٠ بجرعة ٣- على الجرذان وتم إعطاءھا اوميكا
 تبين تحسن ، يوم وعند اختبارھا بالسباحة االجبارية٢٨ولمدة 

موعة اخرى اداء السباحة لديھا مقارنة مع مجموعة السيطرة ومج
، كما ان الجرع )٣٥(عوملت بعقار الفلونكستين المضاد لالكتئاب 

 االطالة في المدة الزمنية  الى قد ادت٣- العالية من عقار اوميكا
في اختبار االنتحاء االرضي  الالزمة لتصحيح وضع الجسم

نعكسات الرقبة التوترية نتيجة  وقد يكون سبب ذلك تأثر م،السالب
  ).٣٦(التھا  تنبيه مستقببطئ

فقد تبين ان جرع عقار  اما في اختبار عدم الحركة الشدي
 قد ادت الى انخفاض معنوي في فترة سكون وتجمد ٣-االوميكا

 وقد يكون ھذا مؤشرا على ان الحيوانات ،الحيوان عن الحركة
 ، قد تحسن عندھا مستوى الكورتيزول٣- المعاملة بعقار االوميكا

) تجمده عن الحركة(كون الحيوان الذي له عالقة بطول فترة س
حيث ان الكورتيزول يفرز كاستجابة لمنبھات الكرب من 

 في ٣-وھذا يتفق مع بحوث عديدة بينت دور عقار اوميكا،الدماغ
 نستنتج من ھذه الدراسة).٣٧(تقليل مستوى الكورتيزول في الدم 
تمتلك تأثيرات  ٣-عقار اوميكاان الجرع المرتفعة تحت المزمنة 

 بينما ، على مستوى السلوك العصبي والنشاط الحركيسمية
  ومفيدةوالجرع االعلى منھا لھا تاثيرات مھدئة الجرع العالجية

   .خالل عدد من االختبارات السلوكية للجرذان تم كشفھا من
  

  شكر وتقدير
  

 جامعة ،تم دعم ھذا البحث من قبل كلية الطب البيطري
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