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 )٢٠١٨شباط  ٢٧؛ القبول ٢٠١٨كانون الثاني  ٥(اإلستالم 
    

  الخالصة
  

التسكين من االلم باستخدام  فحصللزايالزين لوحده او عند اعطائه مع الكلوروبرومازين و لأللم درالدراسة تقييم الفعل المس استهدفت
 (Analgesic ED50)ة الوسطية مسكنكانت الجرعة الوقد افراخ الدجاج. غير مسكنة من الزايالزين والكلوروبرومازين في وجرع مسدرة 

 (Sedative ED50)الجرعة المسدرة الوسطية و ،(بالحقن تحت الجلد)ملغم / كغم من وزن الجسم  ٠,٩٧٥٦هي  للزايالزين
تم تحديد نوع  Isopolographicيل . وباالعتماد على تحل(بالحقن داخل الخلب)ملغم / كغم من وزن الجسم  ٨,٥٩٨ هي لكلوروبرومازينل

المسكنة الوسطية  من الجرعة ٠,٥:٠,٥و  ١:٠,٥و  ١:١بنسبة عند حقنهما معا التداخل الدوائي بين الزايالزين والكلوروبرومازين 
المسكنة من جرع المسدرة وغير الادى حقن االفراخ ب وكان تداخال تآزرياً. للكلوروبرومازينالمسدرة الوسطية والجرعة  للزايالزين

داخل  بالحقن ،الجسمملغم / كغم من وزن  ٤,٣تحت الجلد) والكلوروبرومازين ( بالحقن ،الجسمملغم / كغم من وزن  ٠,٥الزايالزين (
% مقارنة مع المجاميع المعاملة بكل عقار لوحده ١٠٠الخلب) معا للحيوان نفسه الى احداث تسدير عميق وتسكين جيد من االلم وبنسبة 

مقارنة مع  حقن اي من العقارين لوحده او معاً عند هذه الجرع يظهر اي فرق معنوي في مستوى كلوكوز الدم عندولم  ،نفسها)جرع (عند ال
اللم لمثالياً إلحداث تسكين جيد يعد مزيج الزايالزين مع الكلوروبرومازين بالجرع المسدرة وغير المسكنة  نستنتج ان. مجموعة السيطرة
   في افراخ الدجاج.
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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. 
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  المقدمة
 

و من ـوه Thiazineن ـــات الثيازيـــــيعد الزايالزين من مشتق
 – α2االدرينالية  ٢ - االدوية المحفزة لمستقبالت الفا

adrenoceptor agonist )قبل  ما الموجودة في النهايات )١
وهو  )٢،٣( Presynaptic Nerve Terminalالعصبية  اتاالشتباك

يستخدم بشكل واسع في العديد من الحيوانات الحقلية كالدجاج 
) واالغنام والماعز ٧،٨) وافراخ الدجاج (٦- ٤والطيور (

) والكالب والقطط ١٣) والجاموس (١١،١٢) والخيول (٩،١٠(
ومسدرة  Analgesic) وذلك لكونه يمتلك تأثيرات مسكنة ١٤(

Sedative  ومرخية للعضالتMuscle relaxant )من ١٨-١٥ (
 Central andخالل تثبيطه للجهاز العصبي المركزي والطرفي 

Peripheral Nervous System عن طريق تحفيز مستقبالت الفا – 
قبل االشتباكية للخلية  ما ية الموجودة في النهاياتاالدرينال ٢

ً للتقليل من دخول ايون الكالسيوم الى داخل الخلية  العصبية موديا
العصبية وبالتالي تقليل تحرير النورادرينالين والدوبامين في 

  ).٤،١٦-٢الجهاز العصبي المركزي (
 اما الكلوروبرومازين فهو من مشتقات الفينوثيازين

Phenothiazine  ويستخدم بشكل واسع كمسدر ومضاد للقيئ
Anti-emetic المضادة للكآبة فضال عن تأثيراته المهدئة و

يعمل الكلوروبرومازين على العديد من و ،والحاالت النفسية
مستقبالت الجهاز العصبي المركزي فهو مضاد لكل من 

 ,Anti-dopaminergicمستقبالت الدوبامين والهستامين والكولين 

anti-histaminergic and anti-cholinergic ) ١٩مسببا التسدير (
وال يمتلك الكلوروبرومازين اي مقدرة على احداث التسكين من 

  ).٢٠االلم حتى عند استخدامه بجرع عالية (
تقييم الفعل المسكن لأللم لذا كان الهدف من الدراسة 

ص للزايالزين لوحده او عند اعطائه مع الكلوروبرومازين وفح
التسكين من االلم باستخدام جرع مسدرة وغير مسكنة من 

افراخ  نموذجالزايالزين والكلوروبرومازين عند حقنهما معا في 
  الدجاج. 

  
   المواد وطرائق العمل

  
 في كلية الطب البيطري / جامعة الموصل الدراسة اجريت

 .من كال الجنسين Rossافراخ دجاج اللحم نوع واستخدمت 
 ٥٠×  ٦٤×  ١٠٧في اقفاص تربية ابعادها (االفراخ وضعت 

ْم)  ٣٥-٣٢قياسية من درجة الحرارة ( ظروفسم) تحت 
 جهزتو ساعة ظالم) ١ / ساعة ضوء ٢٣والتهوية واالضاءة (

وتم تربيتها لحين اجراء التجارب بالعلف والماء الكافي  االفراخ
ً يوم ١٤ – ٧ عليها بعمر  – ٦٠ما بين االفراخ  ت اوزانوتراوح ا

مل / كغم من  ٥وكان حجم الحقن في التجارب كافة  .غم ١٠٠
انتاج  ١٠٠واستخدم جهاز المحفز الكهربائي (نوع  .وزن الجسم

انكلترا) باعتباره طريقة كمية ونوعية لقياس  ،Bioscienceشركة 
) اول من استخدم هذا ٢١ويعد المشهداني ( ،التسكين من االلم

ت) لقياس التسكين من االلم الجهاز (المصمم اصالً لتحفيز العضال
 ،االدرينالي) ٢ –في الماعز المعامل بالمديتومدين (متقبل الفا 

 واستخدمه باحثون اخرون لتقييم الفعل المسكن للزايالزين في
  .)٦،٧،٢٣افراخ الدجاج ( ) وفي٢٢االغنام (

  

  التجارب
 (الجرعة الفاعلة الوسطيةة الوسطية مسكنتحديد الجرعة ال

المحقون تحت الجلد في افراخ  للزايالزين ))٥٠ –(الجف 
   الدجاج بطريقة الصعود والنزول

تم تحديد اقل فولتية ) حيوانات في هذه التجربة. ٥استخدمت (
للحيوان االول باستخدام جهاز المحفز  (الصياح) مسببة لأللم

% انتاج شركة ٢( حقن الزايالزين ثم ،الكهربائي
alfasanwoerden، (بجرعة  هولندا) ملغم / كغم من  ١,٢ابتدائية

تم اختيارها اعتماداً على تجارب  تحت الجلد) بالحقن ،الجسموزن 
 Up and Downاعتمدت طريقة الصعود والنزول و اولية.

Method )ة الوسطية للزايالزينالمسكنلتحديد الجرعة ) ٢٤، 
ملغم / كغم من وزن  ٠,٢وكان مقدار الصعود والنزول بالجرعة 

   .الجسم
  

 (الجرعة الفاعلة الوسطية الوسطية المسدرةحديد الجرعة ت
في  داخل الخلب ين المحقونكلوروبرومازلل ))٥٠ –(الجف 

 اخ الدجاج بطريقة الصعود والنزولافر
) حيوانات في هذه التجربة. تم حقن الحيوان ٥استخدمت (

ملغم / كغم من  ١٠( الكلوروبرومازينبجرعة ابتدائية من  االول
ووضع تحت المراقبة لمدة  داخل الخلب) بالحقن ،الجسموزن 

اعتمدت و) دقيقة لمالحظة عالمات التسدير على الحيوان. ٣٠(
 الوسطية طريقة الصعود والنزول لتحديد الجرعة المسدرة

 ٢وكان مقدار الصعود والنزول بالجرعة  ،للكلوروبرومازين
  ملغم / كغم من وزن الجسم.

  

ين الزايالزين المحقون تحت الجلد تحديد نوع التداخل الدوائي ب
(زايالزين: والكلوروبرومازين المحقون داخل الخلب معا 

من  ٠,٥:  ٠,٥و  ١:  ٠,٥و  ١:  ١ كلوروبرومازين) بنسبة
للزايالزين والجرعة المسدرة الوسطية  كنةالجرعة المس

  في افراخ الدجاجالوسطية للكلوروبرومازين 
ل ــوان االول لكـللحي أللمة لـمسببالة ـفولتيالد ــتم تحدي

م حقن ـث ،ائيـربـز الكهـاز المحفـدام جهـباستخة ـمجموع
و  ١:  ٠,٥و  ١:  ١بالزايالزين والكلوروبرومازين معا بنسبة 

الجرعة المسكنة الوسطية للزايالزين والجرعة من  ٠,٥:  ٠,٥
) دقيقة قبل ٣٠وترك لمدة ( ،المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين

حدوث او عدم  تسجيللنفس الفولتية التي سببت االلم وتعريضه 
اعتمدت طريقة الصعود والنزول و. من االلم حدوث التسكين

الجرعة المسكنة الوسطية للزايالزين والجرعة المسدرة لتحديد 
وكان مقدار  ،معاً عند هذه النسبالوسطية للكلوروبرومازين 

% من ٢٥هو الصعود والنزول بالجرعة في المجاميع الثالثة 
  لزايالزين والكلوروبرومازين.ا الجرعة االبتدائية لكل من
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غير  غير مسكنة من الزايالزين اوواستخدام جرع مسدرة 
 حده او العقارين معاعلى الكلوروبرومازين كل  مسدرة من

  إلحداث التسكين في افراخ الدجاج
في هذه التجربة على أربع مجاميع منفصلة  قسمت االفراخ

مسببة الفولتية لتم تحديد امجموعة من خمس حيوانات.  تألفت كل
 ،لحيوانات كل مجموعة باستخدام جهاز المحفز الكهربائي لأللم
حقنت حيوانات المجموعة األولى (السيطرة) بالمحلول الملحي ثم 

ه لمجموعة الثانية بالزايالزين لوحدا حيواناتوحقنت  ،الفسلجي
% ٥٠(أي  )تحت الجلد حقنبال ،الجسمملغم / كغم من وزن  ٠,٥(

في حين حقنت  ،من الجرعة المسكنة الوسطية للزايالزين)
ملغم /  ٤,٣(حيوانات المجموعة الثالثة بالكلوروبرومازين لوحده 

% من ٥٠(أي  )داخل الخلب بالحقن ،الجسمكغم من وزن 
حيوانات ، اما الجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين)

ملغم / كغم  ٤,٣(حقنها بالكلوروبرومازين لمجموعة الرابعة فتم ا
ثم أعيد حقنها مباشرة  )داخل الخلب بالحقن ،الجسممن وزن 

تحت  بالحقن ،الجسمملغم / كغم من وزن  ٠,٥(بالزايالزين 
) دقيقة تم تعريض الحيوانات في المجاميع ٣٠وبعد ( ،)الجلد

دم حدوث او ع تسجيلالتي سببت االلم و هانفسلفولتية االربعة ل
  حدوث التسكين.

  
استخدام الجرع المسدرة وغير المسكنة من الزايالزين او تأثير 
حده او العقارين معا على كل مسدرة من الكلوروبرومازين لغير ا

  وز في بالزما الدم ألفراخ الدجاجعلى تركيز الكلوك
تم جمع  )٤(االفراخ في التجربة  ) دقيقة من حقن٦٠بعد (

ت العينات في ـد الوداجي ووضعـالوري ات منـدم من الحيوانـال
مل  \وحدة دولية  ١٠٠٠حاوية على الهيبارين (اختبار انابيب 

الدنمارك) وتم  ،Leo Pharmaceutical productsانتاج شركة ليو 
إنتاج شركة فصل البالزما باستخدام جهاز الطرد المركزي (

electro-mag M4812M ،وحفظت عينات البالزما في تركيا (
م) لحين قياس تركيز الكلوكوز ° ١٨ - جميد بدرجة حرارة (الت

 ٥٠٥فيها باستخدام جهاز المطياف الضوئي عند طول موجي 
 .نانوميتر

  التحليل االحصائي
ا ـإحصائي Parametric Data خبريةتم تحليل نتائج البيانات الم

ثم  One Way analysis of varianceن ـل التبايـدام تحليـباستخ
 The Least وي االدنىـار الفرق المعنـج الى اختبـتائت النـاخضع

Significant Test )ية خبرانات غير المـاما البي ،)٢٨- ٢٥Non-

Parametric Data ر ـار فيشـدام اختبـباستخ هافقد تم تحليلFisher 

Exact Probability )وكان مستوى االختالف المعنوي )٢٩-٢٥ .
   .)٠,٠٥ ≤ للتجارب كافة عند مستوى احتمال (أ

  
  النتائج
  

كانت الجرعـة المسكنـة الوسطيـة للزايالزين والتي تؤدي الى 
ملغم  ٠,٩٨% من حيوانات التجربة هي ٥٠احداث التسكيـن في 

بينما كانت  ،د/ كغم من وزن الجسم عن طريـق الحقـن تحـت الجلـ
الجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين المحقون داخل 

وتمثلت  ).١ملغم / كغم من وزن الجسم (الجدول  ٨,٦الخلب هي 
عالمـات التسديـر بتدلي الراس وتهدل االجنحـة وسكـون الحركة 
وغموض العينيـن ونفوش الريـش والرنـح والرقود على عضم 

  القص.
وكانت الجرعة المسكنة الوسطية للزايالزين والجرعة 

معا المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين عند حقن العقارين 
ملغم / كغم بالحقن تحت الجلد  ٠,٩٨(الزايالزين بجرعة 

ملغم / كغم بالحقن داخل الخلب)  ٨,٦والكلوروبرومازين بجرعة 
ملغم /  ٢,٧٠٧و  ٠,٣٢٢وباستخدام طريقة الصعود والنزول هي 

كغم من وزن الجسم للزايالزين والكلوروبرومازين على التوالي 
وباستخدام  Isopolographic). واعتمادا على تحليل ٢(الجدول 

نسب مختلفة من الجرعة المسكنة الوسطية للزايالزين والجرعة 
المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين عند حقنهما معا تحت الجلد 

فقد  ٠,٥:٠,٥و  ١:٠,٥و  ١:١وداخل الخلب على التوالي وبنسبة 
 )٢كان نوع التداخل الدوائي بين العقارين تداخال تآزرياً (الجدول 

  ).١(الشكل 

  
لكلوروبرومازين بالحقن داخل لالوسطية  مسدرةالجرعة ال و الوسطية للزايالزين بالحقن تحت الجلد مسكنةتحديد الجرعة ال :١جدول ال

  في افراخ الدجاج الخلب
  

  الكلوروبرومازين  الزايالزين  القياسات
  ..........  ملغم / كغم ٠,٩٧٥٦  الجرعة المسكنة الوسطية

  ملغم / كغم ٨,٥٩٨  ..........  لمسدرة الوسطيةالجرعة ا
  ملغم / كغم ١٠ – ٨  ملغم / كغم ١,٢ – ٠,٨  مدى الجرع

  ملغم / كغم ١٠  ملغم / كغم ١,٢  الجرعة األولية
  ملغم / كغم ١٠  ملغم / كغم ٠,٨  الجرعة النهائية

  ملغم / كغم ٢  ملغم / كغم ٠,٢  مقدار الزيادة او النقصان في الجرعة
 5 (XOXOX) 5 (XOXXO)  فراخ المستخدمةعدد األ
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  معاً بنسب مختلفة هماعند حقن برومازينولكلورالجرعة المسدرة الوسطية لالوسطية للزايالزين و مسكنةتحديد الجرعة ال :٢الجدول 
  

  القياسات
  الزايالزين : الكلوروبرومازين

٠,٥:  ٠,٥  ١:  ٠,٥  ١:  ١  
  ملغم / كغم ٠,٢٨٣  ملغم / كغم ٠,١٦  ملغم / كغم ٠,٣٢٢  الجرعة المسكنة الوسطية للزايالزين

  ملغم/كغم ٠,٥ – ٠,٢٥  ملغم/كغم ٠,٥ – ٠,١٢٥  ملغم/كغم ٠,٩٨ – ٠,٢٦  مدى الجرع
  ملغم / كغم ٠,٥  ملغم / كغم ٠,٥  ملغم / كغم ٠,٩٨  الجرعة األولية
  ملغم / كغم ٠,٣٧٥  ملغم / كغم ٠,٢٥  ملغم / كغم ٠,٢٦  الجرعة النهائية

  ملغم/كغم) ٠,١٢٥( %٢٥  ملغم/كغم) ٠,١٢٥( %٢٥  ملغم/كغم) ٠,٢٤( %٢٥  ار الزيادة او النقصان في الجرعةمقد
 7 (XXXOXOX) 7 (XXOXOX) 6 (XXXOXOX)  عدد االفراخ المستخدمة

  ملغم / كغم ٢,٤٣٣  ملغم / كغم ٢,٧١  ملغم / كغم ٢,٧٠٧  الجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين
  ملغم/كغم ٤,٣ – ٢,١٥  ملغم/كغم ٨,٦ – ٢,١٥  ملغم/كغم ٨,٦ – ٢,١٥  مدى الجرع

  ملغم / كغم ٤,٣  ملغم / كغم ٨,٦  ملغم / كغم ٨,٦  الجرعة األولية
  ملغم / كغم ٣,٢٢٥  ملغم / كغم ٢,١٥  ملغم / كغم ٢,١٥  الجرعة النهائية

  ملغم/كغم) ١,٠٧٥( %٢٥  ملغم/كغم) ٢,١٥( %٢٥  ملغم/كغم) ٢,١٥( %٢٥  مقدار الزيادة او النقصان في الجرعة
 7 (XXXOXOX) 7 (XXOXOX) 6 (XXXOXOX)  عدد األفراخ المستخدمة

  

  
  

يوضح نوع التداخل الدوائي بين الزايالزين  :١الشكل 
) ( والكلوروبرومازين عند اعطائهما معا وبنسب مختلفة.

(بالحقن تحت الجلد) التداخل الدوائي بين الزايالزين 
) (. ١:١بنسبة  (بالحقن داخل الخلب) روبرومازينوالكلو

(بالحقن تحت الجلد)  زينالتداخل الدوائي بين الزايال
) (. ١:٠,٥بنسبة (بالحقن داخل الخلب) والكلوروبرومازين 

(بالحقن تحت الجلد)  التداخل الدوائي بين الزايالزين
 ال. ٠,٥:٠,٥بنسبة (بالحقن داخل الخلب) والكلوروبرومازين 

حيوانات لكل مجموعة)  ٥(وجد أي فرق معنوي بين المجاميع ي
  ).P>  ٠,٠٥(مقارنة مع مجموعة السيطرة 

  
ملغم / كغم من وزن  ٠,٥وفشل كل من الزايالزين بجرعة 

ملغم /  ٤,٣بالحقن تحت الجلد والكلوروبرومازين بجرعة  ،الجسم
بالحقن داخل الخلب عند اعطاء كل عقار  ،كغم من وزن الجسم

في  ،ده في احداث اي تسكين من االلم في حيوانات التجربةلوح

نجح اعطاء العقارين معا بالجرع السابقة نفسها في احداث  حين
% من حيوانات ١٠٠تسدير عميق وتسكين جيد من االلم في 

  ). ٣التجربة (الجدول 
  

استخدام جرع غير مسكنة من الزايالزين او  :٣الجدول 
او العقارين معا إلحداث التسكين في  الكلوروبرومازين كل لوحده

  افراخ الدجاج
  

  المجاميع
حدوث 

  % التسدير
حدوث 

  % التسكين
  ٠  ٠  السيطرة

  ٠  ٦٠  الزايالزين
  ٠  ٠  الكلوروبرومازين

الزايالزين 
  والكلوروبرومازين معا

١٠٠  * ١٠٠ *  

(*) تعني وجود فرق معنوي مقارنة مع مجموعة السيطرة 
)٠,٠٥  <P.(  

  
تائج عدم وجود اي تغيير معنوي في تركيز واظهرت الن

الكلوكوز في بالزما دم االفراخ المعاملة بالزايالزين لوحده 
بالحقن تحت الجلد) او  ،ملغم / كغم من وزن الجسم ٠,٥(بجرعة 

ملغم / كغم من وزن  ٤,٣الكلوروبرومازين لوحده (بجرعة 
زين بالحقن داخل الخلب) او االفراخ المعاملة بالزايال ،الجسم

بالحقن تحت الجلد)  ،ملغم / كغم من وزن الجسم ٠,٥(بجرعة 
 ،ملغم / كغم من وزن الجسم ٤,٣والكلوروبرومازين (بجرعة 

بالحقن داخل الخلب) عند حقنهما معا مقارنة مع مجموعة 
  ). ٢السيطرة (الشكل 
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 ١٣

  
  

: يوضح تأثير المعاملة بالزايالزين والكلوروبرومازين ٢الشكل 
ال معا في تركيز الكلوكوز في بالزما دم األفراخ.  كل لوحده او

حيوانات لكل مجموعة)  ٥يوجد أي فرق معنوي بين المجاميع (
  ).P>  ٠,٠٥(مقارنة مع مجموعة السيطرة 

  
  المناقشة

  
استخدم جهاز المحفز الكهربائي لتقييم الفعل المسكن والمسدر 

ين عند للزايالز الوسطية ةكنالمس الجرعةللزايالزين وتحديد 
 ٥٠ –اعطاءه لوحده او مع الكلوروبرومازين. وتعد قيم الجف 

كداللة إلعطاء صورة عن فعل الدواء في الحيوانات المختبرية 
المستخدمة في التجارب فضال عن كونها ذات اهمية كبيرة في 

  .)٧( تحديد الجرع المستخدمة في التجارب الالحقة
والطرفي بتحفيزه الزايالزين الجهاز العصبي المركزي  ثبطي

االدرينالية الموجودة في النهايات قبل  ٢ –لمستقبالت الفا 
االشتباكية للخلية العصبية مؤديا للتقليل من دخول ايون الكالسيوم 

 N – Type Calcium Channelsن  –في قنوات الكالسيوم نوع 
وبالتالي التقليل من افراز الناقل العصبي المهيج النورادرينالين 

ض مستواه مؤديا الى قلة اليقظة وتثبيط مسارات االلم وانخفا
Afferent Pain Pathways )اما الكلوروبرومازين فقد ٢،٣،٣٠ .(

شاع استخدامه كمسدر ومضاد للقيء كونه يمتلك تأثيرا مضادا 
لمستقبالت الدوبامين فضال عن تأثيراته المضادة لمستقبالت 

   ).١٩الهستامين والكولين (
لتسدير التي ظهرت على الحيوانات متوافقة كانت عالمات ا

 ،)٦،٧،٣١مع دراسات سابقة للزايالزين في افراخ الدجاج (
ملغم /  ٠,٩٧٥٦للزايالزين هي  رعة المسكنة الوسطيةوكانت الج

تحت الجلد والتي نتجت من تحفيز  بالحقن ،الجسمكغم من وزن 
في االدرينالية المتموضعة  ٢ –الزايالزين لمستقبالت الفا 

النهايات ما قبل االشتباكية للخلية العصبية مؤديا لتثبيط افراز 
) ومن ثم حدوث ١الناقل العصبي النورادرينالين والدوبامين (

 ٢حيث تعمل متقبالت ألفا  ،)١،٣٢التسدير والتسكين من االلم (
من الخاليا المتموضعة في  نعلى تثبيط إفراز النور ادرينالي

وهذا يؤدي إلى تسدير وتسكين  ،الدماغ منطقة الموقع األزرق في

لذلك تسمى قاتالت األلم اذ إنها تمنع  ،قوي معتمد على الجرعة
  ).٣٣األلم المحيطي والحشوي (

للكلوروبرومازين هي  الوسطية المسدرة رعةوكانت الج
 ،داخل الخلب بالحقن ،الجسمملغم / كغم من وزن  ٨,٥٩٨

غماض العينين ونفوش وتمثلت عالمات التسدير بتدلي الراس وا
الريش والرنح والرقود على عظم القص وذلك بسبب التأثير 
المسدر للكلوروبرومازين الناتج من تثبيطه للجهاز العصبي 
المركزي من خالل تثبيط مستقبالت الدوبامين والهستامين 

)١٩،٢٠.(  
اما حقن الزايالزين والكلوروبرومازين معا وبنسب مختلفة 

الجرعة المسكنة الوسطية ) من ٠,٥:٠,٥و  ١:٠,٥و  ١:١(
فقد للزايالزين والجرعة المسدرة الوسطية للكلوروبرومازين 

احدث تسديرا عميقا من خالل التأثير التآزري المثبط لكال 
  العقارين على الجهاز العصبي المركزي.

 ،الجسمملغم / كغم من وزن  ٠,٥وادى حقن الزايالزين (
ملغم / كغم من  ٤,٣برومازين (تحت الجلد) مع الكلورو بالحقن
داخل الخلب) الى احدث تسدير عميق  بالحقن ،الجسموزن 

ر من خالل ـوتسكين جيد من االلم فضال عن طول مدة التسدي
ط لكال العقارين على الجهاز العصبي ـر التآزري المثبـالتأثي

ملغم /  ٠,٥كما ان حقن الزايالزين بجرعة واطئة ( ،المركزي
بالحقن تحت الجلد) لوحده او عند اعطاءه  ،جسمكغم من وزن ال

مع الكلوروبرومازين لم يؤثر معنويا في مستوى الكلوكوز في 
تبين ان حقن الجرع  ) اذ٢٣(بالزما دم االفراخ وهذا يتفق مع 
االدرينالي) تحت الجلد في  ٢ –الواطئة من المديتومدين (شاد الفا 

 ،مستوى الكلوكوز افراخ الدجاج لم يؤد الى انخفاض معنوي في
لهذا ينصح بإعطاء مزيج الزايالزين مع الكلوروبرومازين 

في إلحداث التسكين من االلم بالجرع المسدرة وغير المسكنة 
   الدجاج.أفراخ 
  

  الشكر والتقدير
  

اتقدم بالشكر الجزيل لعمادة كلية الطب البيطري / جامعة 
كر كل من الموصل لمساهمتهم في دعم البحوث العلمية. كما واش

ساعدني من زمالئي في العمل واخص منهم بالذكر االستاذ 
الدكتورة غادة عبد المنعم فارس التي كان لها دور كبير في انجاز 

  هذا البحث.
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