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  الخالصة
  

 العصبي والنشاط الحركي لذكور الجرذان داخل الميدان  على السلوك٣-اوميكا عقار بحث التأثير السمي الحاد ل ھو ھذه الدراسةھدف
 السمي الحاد دراسة التأثير ، فضال عنكغم من وزن الجسم/ملغم٦٠٠٠  و٤٠٠٠ و٢٠٠٠  بالجرع ساعة من المعاملة٢٤ و٢المفتوح بعد 

عقار الجرعة المميتة الوسطية لقياس وعند  . في مصل الدموالكلوكوز شحوم الثالثيةوال ھايدلديااوالمالوند يونا الكلوتاثى مستوىلللعقار ع
ث أي حالة موت في حدلم يعن طريق الفم و زن الجسمكغم من و/ ملغم١٠٠٠٠- ١٠٠٠استخدام مدى واسع من الجرع من تم  ٣-اوميكا

 ٤٠٠٠ المعاملة بالجرع عند السلوك العصبي والنشاط الحركي  على٣- اوميكا عقارسمي حاد ل وجود تأثير  الدراسةوأظھرت. الحيوانات
 تلك التأثيرات من خالل عدد من االختبارات كشف عند المقارنة مع مجموعة السيطرة وتم في الفمكغم من وزن الجسم / ملغم٦٠٠٠و

 . انخفاض معنوي في عدد المربعات المقطوعة وعدد مرات الوقوفالميدان المفتوح اختبار  سجل. ساعة من المعاملة٢٤ و٢ السلوكية بعد
اختبار تجنب اما في .  الرأس في الثقوب وذلك في اختبار الفضول في الجرذانإدخال معنوي تمثل بانخفاض في عدد مرات فرقكما سجل 

 ٢٤بعد  كغم/ ملغم٦٠٠٠ المعاملة بجرعة الحيوانات  ثم سقوطالفترة الالزمة لتجنب حافة المنحدرمعنوية في   زيادةسجل حافة المرتفع
عند كما سجل أيضا زيادة معنوية . انخفاض معنوي في مراتب السباحة عند المعاملةظھر اختبار السباحةكما ان في  .ساعة من المعاملة
 ولم .في اختبار االنتحاء االرضي السالب ساعة من المعاملة مقارنة مع السيطرة ٢٤ و ٢كغم بعد /ملغم٦٠٠٠و ٤٠٠٠المعاملة بالجرع 

  عند المقارنة في كافة االختبارات السلوكية فرق معنوي ايسجلفلم ي كغم/ ملغم٢٠٠٠الجرعة في اما  .يسجل اختبار السكون فرق معنوي
 ساعة من ٢٤ و٢ عدا في اختبار الفضول حيث سجل انخفاض معنوي في عدد مرات ادخال الرأس في الثقوب بعد السيطرةمجموعة مع 

فرق معنوي اي  كغم من وزن الجسم/ ملغم٦٠٠٠ و٤٠٠٠ المقاسة في نھاية التجربة بالجرع االختبارات الكيموحيويةولم تسجل . المعاملة
ان عقار  نستنتج من ھذه الدراسة . مقارنة مع السيطرة والشحوم الثالثية والكلوكوز في مصل الدمھايدلديااالمالوندو يونا الكلوتاثفي مستوى

 لم ٣- ميكاووان الجرع العالية من ا. في الجرذان بجرعات عالية ادى الى ظھور تغيرات سلوكية عصبية  غير سام وعند استعماله٣-اوميكا
   . زناخة الدھون والكلوتاثيون والشحوم الثالثية والكلوكوز في مصل الدم مستوىتؤثر على
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Abstract 

 
The aim of the study is to determine the toxic effect of omega-3 on the neurobehavioral and motor activity in the open field 

in male rats after 2 and 24 hr of treatment with 2000, 4000, 6000 mg/kg. The toxic effect of the drug on serum glutathione 
(GSH), malondialdehyde (MDA), triglyceride (TG) and glucose levels in male rats was also studied. In the determination of 
median lethal dose of omega-3, the result showed wide range of dose 1000–10.000 mg/Kg of body weight given orally without 
any mortality among the treated animals. The study appeared acute toxic effect of omega-3 by 4000 and 6000 mg/Kg of body 
weight given orally when compared with the control group. These changes were noticed by a number of neurobehavioral tests 
after 2, 24 hr of treatment. In open field, there was a significant decrease in the number of cross of squares and time of 
standing up of the rats. There was also significant decrease in numbers of head entrance in holes in pocking test. A significant 
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increase in the negative geotaxis and cleft avoidance test was noticed after only 24 hours. In swimming test there was a 
significant decrease in score of swimming, while there was no significant difference in tonic immobility test after 2, 24 hr. 
However, there was no significant effect on all neurobehavioral tests by the dose 2000 mg/Kg the only significant decrease 
was noticed in number of head entrance in holes after 2 and 24 hr. In the biochemical tests, omega-3 at doses 4000 and 6000 
mg/Kg did not produce a significant changes for serum GSH, MDA, TG, and glucose, compared with the control group. In 
conclusion, omega-3 is a non-toxic drug. Omega-3 produced neurobehavioral changes in high doses, without any significant 
change in lipid peroxidation, and serum GSH, TG, and glucose.  
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  المقدمة

  
 غير ةدھنيال األحماضمصطلح يطلق على  ٣-وميكا ا

كاربون وان  ذرة ٢٢-٢٠ة طويلة السلسلة التي تتكون من مشبعال
بعد ذرة الكاربون الثالثة من اول اصرة مزدوجة في السلسلة تقع 

سماك وخاصة ويستخلص عادة من بعض انواع اال نھاية السلسلة
التونة كما انه  السردين و ،اسماك السالمون ،لباردةاسماك المياه ا

فول  ،يستخلص من بعض المصادر النباتية مثل بذور الكتان
 من نوعين ٣- ويتكون االوميكا .)١ ( الجوز واللوز ،الصويا
 فين من االحماض الدھنية االساسية وھيمختل

docosahexaeonoic acid) DHA ( وeicosapentaenoic acid 
)EPA) (ضرورية ھذه االحماض الدھنية  واثبتت البحوث ان .)٢

ضرورية  وتحسين المزاج كما انھافي تعزيز القدرات العقلية 
 الوظيفي للغشاء ك والسلوك والذاكرة وتتأزر مع التركيبلالدرا

 Phospholipidsالدھون الفوسفورية ا مع الخلوي من خالل تداخلھ
 مھمة في التكامل تعدالتي و) ٣ ( الخاليا العصبيةألغشيةالمكونة 

 ر ضروري في تطوDHAالحامض الدھني . وي للخليةالحي
ة حيث يتواجد بتركيز عالي في المادواكتمال وظائفه  الدماغ

 العصبية الداء الخاليا الغشية المحرضالسنجابية للدماغ وھو 
والتي تعد ضرورية لنقل اشارات الدماغ وذلك بجعل  وظائفھا

كما انه يحسن التواصل العصبي  ،اغشية تلك الخاليا اكثر سيولة
بين الخاليا الدماغية وان نقصه يسبب انقطاع ھذا التواصل بين 

 اكثر EPAيكون الحامض الدھني بينما ، اجزاء الدماغ والجسد
 منھما يولدان مؤيضات حامية ًى السلوك والذاكرة وكالتأثيرا عل

   .)٤ (neuroprotective metabolitesلالعصاب 
تستطيع اجسام الحيوانات صناعة بعض األحماض الدھنية  

ولكن ليس جميعھا وتسمى األحماض الدھنية التي ال تستطيع 
تي يجب اضافتھا صناعتھا باألحماض الدھنية األساسية وال

عند تعرضھا للطبخ والخزن  ض الدھنيةماح االتتحطمو ،للغذاء
ان  ،)٥ (غير الصحيح مما يؤثر على كمية مضادات األكسدة فيھا

 في إنتاج  يساھم٣ - ميكاو الحيوانات الحقلية والدجاج األإعطاء
حامض وي على نسبة عالية من لحوم صحية وبيض وحليب تحت

 من نوع نيةكذلك فان مساھمة األحماض الدھ ،)٦ (٣-وميكااأل
 في تكوين غشاءالخلية يلعب دور مھم في االستجابة ٣-االوميكا

والذي له دور في احداث امراض عديدة مثل الخلوية لالجھاد 
  .)٧ ( واالمراض العصبية االخرىوانفصام الشخصيةالسرطان 

 على االحماض الدھنية في تركيب الدماغتداخل ينعكس  
وجود ارتفاع  يث لوحظكي والسلوكي للحيوان حاالداء الحر

 ملغم ٥٠٠المعاملة بجرعة  معنوي في االداء السلوكي للجرذان
وتشير البحوث الحديثة  .)٨ (كغم في اختبار الميدان المفتوح/

بوجود تآثير كبير لالحماض الدھنية االساسية على االشكال 
كما تمتلك تلك  السلوكية وارتباطھا مع حاالت االجھاد التآكسدي

ومواجھة دھنية تآثير واضح على وظائف الدماغ االحماض ال
الحاالت السلوكية الناتجة عن االجھاد الناتج في اختبار السباحة 

 يعد االجھاد التآكسدي مخفض لقابلية الخاليا .)٩ (في الجرذان
على ازالة السمية للجذور الحرة حيث تدافع الخاليا عن نفسھا 

ن نفسھا ومن ضم نظام داخلي وخارجي في الخاليا باستخدام
) super oxide dismutase )SOD النظام الداخلي للخاليا

اما  glutathaione (GSH) والكلوتاثيون CAT) (catalaseوالكتاليز
 وكذلك الكلوتاثيون C و E وAالنظام الخارجي فيشمل فيتامين 

كسد في حين يشير مضادات االكسدة مل مضادة للتآاايضا كعو
 الى كل الجزيئات الدائرة في total antioxidant (TAS) الكلية

 وبيتا كاروتين ولينوليك اسيد C وEالبالزما وتشمل فيتامين 
والبيليروبين وااللبومين وكذلك البروتينات المرتبطة بالمعادن 

تستطيع الخاليا تجاوز  .)١٠ (ferritin ceruloplasmin مثل
 حين  لوضعھا الطبيعي فيوالعودةاالجھاد الطفيف وتحت الحاد 

ؤدي الى تنخر خلوي وموت قد ي المطول القوي اإلجھادان 
يھايد ايالدلمالوندا يعد .)١٠،١١ (Apoptosisمبرمج للخاليا 

MDA والتي تؤدي  احد النواتج الطبيعية لالكسدة الفوقية للدھون
  .)١١ (لتكوين الجذور الحرة

-ھناك الكثير من البحوث حول تآثيرالنقص الغذائي لالوميكا  
 في وتأثيراته الدوائية لالنسان والحيوانلى الصحة البدنية  ع٣

السمي للجرع تآثيرالحين التوجد سوى دراسات محدودة جدا عن 
 والسلوك بشكل عامعلى الصحة  ٣-االوميكا عقارمن  العالية

من ھنا جاءت فكرة ھذه بشكل خاص العصبي واالداء الحركي 
 وعالقتھا ٣-وميكا الالدراسة لتشمل التآثيرات السمية الحادة ل

  .وحيوية المرافقة في ذكور الجرذان الكيمببعض االختبارات
  

   المواد وطرائق العمل
  

 ٣- ٢وبعمر  استخدمت في ھذه التجربة ذكور الجرذان البالغة
 وتمت تربية ھذه غم ٣٥٠-٣٠٠وزان تراوحت بين وبآ شھر
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الحيوانات في ظروف مختبرية قياسية من حيث درجة الحرارة 
 المخصص لھا خالل فترة والغذاءوزودت بالماء ضاءة واال

   . التجربة
 من شركة ٣- التجربة عقار االوميكا ھذهاستخدم في

SUNLIFE كغم من وزن الجسم  /مل ٢وكان حجم الحقن  االلمانية
وتم اعتماد التجارب االولية في تحديد الجرعة االولى التي 

 Up andول عود والنزصستعطى للحيوانات وطبقت طريقة ال
dawn method )الحيوانات بواسطة محقنة وجرعت .)١٢ 

  وھو بمقدار ثابتوتمت الزيادة بالجرع gavage needleالتجريع 
ان كغم اذا لم يحصل موت للحيوان واذا مات الحيو/ ملغم١٠٠٠

  .فآن الجرعة تقلل بنفس المقدار
 كل مجموعة  مجاميع٤ت ھذه التجربة من ناتكونت حيوا

رة  اعتبرت المجموعة االولى مجموعة سيط جرذان٦ ونة منمك
والثالثة والرابعة المجموعة الثانية  ام. اعطيت الماء المقطر فقط

 ٤٠٠٠، ٦٠٠٠ ،٢٠٠٠ بالجرع ٣-عقار اوميكافقد اعطيت 
االختبارات وتم اجراء  .كغم من وزن الجسم وعلى التوالي/ملغم
اختبار النشاط ، التي شملت  ساعة٢٤ و ٢بعد  العصبية سلوكيةال

 Open  حللجرذان داخل الميدان المفتوالحركي والسلوك العصبي 
field )صندوق خشبي معد لھذا الغرض استخدم، حيث )٣٤،٣٥ 
مقطوعة وعدد مرات الوقوف بعد  عدد المربعات التسجيلوتم 
 واستغرق االختبار لكل حيوان قالصندولحيوان في وسط  اوضع

 Negative geotaxisألرضي السالب اختبار االنتحاء ا . دقائق٣
 الوقت الذي يستغرقه الحيوان لالستدارة تم باحتساب، حيث )٣٦(

على سطح  بشكل مقلوب  يعتمد االختبار على وضع الحيوانحيث
رأسه لألسفل ومؤخرته لألعلى ويحسب  درجة و٤٥مائل بزاوية 
يستغرقه الحيوان لالستدارة وأقصى مدة زمنية ھي  الوقت الذي

ثانية ويقيس ھذا االختبار الوظيفة الدھليزية والنشاط العصبي  ٦٠
 عدد تم باحتساب، وPockingاختبار الفضول  .العضلي للحيوان

 درجة إلمام الحيوان مرات إدخال الرأس في الثقوب وقياس
بمحيطه ويكون باستخدام سطح بالستيكي مثقب ومدة االختبار 

 Cleft مرتفعة الاختبار تجنب حاف . دقائق لكل حيوان٣ھي 
avoidance طاولة (وضع الحيوان على حافة مرتفعتم ، حيث (

أي تجنب السقوط او  ( الوقت الالزم الستدارة الحيوانوحسب
 . ثانية٦٠ أقصى مدة زمنية لكل حيوان وھي كانتو) عدم التجنب

تم مسك الحيوان من اسفل ، حيث  الحيواناختبار السكون في
ترة الزمنية التي يستغرقھا الحيوان قاعدة الجمجمة وحساب الف

اختبار  . ثانية٦٠ومة وأقصى مدة زمنية ھي بالبدء بالحركة والمقا
مقدار القوة تم قياس ، حيث )٣٢، ٣٣ (Swimming test السباحة
 حيث انه اعتمد على) fatigability (والشعور بالتعب العضلية

 لفةمدى التكامل العصبي والوظيفي في اجزاء الدماغ المخت

وتعتمد المراتب حوض سباحة خاص بھذا االختبار واستخدم 
االنف مع او  -١، االنف تحت الماء -صفر  (التالية بھذا االختبار
  االنف وقمة الرأس مع او اعلى من مستوى- ٢، فوق سطح الماء

الماء يصل ان   عدا٢ كما في -٣الماء مع بقاء االذنين في الماء، 
دا ان الماء يصل الى  ع٣ كما في - ٤الى منتصف مستوى االذن، 

  ).قاعدة االذن
بعد االنتھاء من دراسة التغيرات السلوكية العصبية الحادة 

 ثم سحب الدم من تتخدير الحيواناتم  مباشرة ،٣-اوميكا لعقار
 ، لكل حيوان ووضع في انابيب بالستيكية نظيفةمحجر العين

ي جھاز الطرد ثم وضع ف ، دقيقة ليتجلط٣٥بعدھا ترك الدم لمدة 
فصل و  دقيقة٢٠ دورة في الدقيقة لمدة ٣٠٠٠ بسرعة المركزي
 وتم توزيعه لعدة اقسام لكي تستخدم كل عينة لمرة  الدممصل

صة  القياسات الخالحين اجراء ةجمدحفظ في الم ثم ،واحدة فقط
) ٣٧ (يھايدايالدوالمالوند يوناالكلوتاث باالجھاد التأكسدي وھي

 القياس  وذلك باستخدام عدد الثالثيةالشحوم الكلوكوز وفضال عن
  . بھماالخاصة 

البيانات حللت و  القياسي الخطأ±تم عرض البيانات بالمعدل 
 One and two way analysis of varianceلمعلمية باستخدام اختبار

) ANOVA (اما البيانات التي تمثلت بشكل مراتب) Scors ( فقد
 Pastتخدام برنامج لھا و اسني في تحلياستخدم اختبار مان وت

وى االختالف  مستاعتمد .النسخة المطورة في تحليل كافة البيانات
  . P< 0.05 عند مستوى احتماليةمعنويا يع االختبارات لجم

  
  النتائج

  
ملغم  ١٠٠٠٠-١٠٠٠م تجريع الجرذان بجرع من بعد ان ت

لم تتسبب  ، حيوانات١٠ كغم وكان عدد الحيوانات المستخدمة/
في ھذه الحيوانات رغم الجرع في احداث أي حالة ھالك ھذه 

ظھور حاالت الخمول والتعب ونفوش الشعر وسجلت حاالت 
، ٧٠٠٠ صبية وخاصة في الجرع العاليةالتوتر والعاخرى من 

       .كغم من وزن الجسم/ملغم ١٠٠٠٠، ٩٠٠٠، ٨٠٠٠
 عدد المربعات  فيبينت النتائج ان ھناك انخفاض معنوي

 ٤٠٠٠  استخدام جرعةات وذلك عندن قبل الحيوانالمقطوعة م
كغم وذلك عند المقارنة مع مجموعة السيطرة وبعد /ملغم ٦٠٠٠و
بينما لم تحدث جرعة ) ١جدول  ( ساعة من المعاملة٢٤-٢

كغم أي تغييرات معنوية في عدد المربعات / ملغم٢٠٠٠
يضا انخفاض معنوي في عدد مرات الوقوف وسجل ا .المقطوعة

كغم /  ملغم ٦٠٠٠-٤٠٠٠ ساعة من المعاملة بجرعتي٢٤-٢د بع
كغم في / ملغم٢٠٠٠ة مقارنة مع السيطرة في حين لم تؤثر جرع

   .)١ جدول (قوفعدد مرات الو
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  .٣-ميكاوفي الجرذان المعاملة بعقار ا ساعة ٢٤ و٢عدد المربعات المقطوعة وعدد مرات الوقوف بعد  :١جدول 
  

 تعدد المربعا  الجرعة
  ساعة٢بعد  قطوعةالم

عدد مرات الوقوف بعد 
   ساعة٢

  المقطوعةعدد المربعات
   ساعة٢٤ بعد

عدد مرات الوقوف بعد 
   ساعة٢٤

  ٢ ± ٧  ٥ ± ٧٠  ٢ ± ٩  ٨ ± ٦٥  السيطرة
  ٣ ± ٧,٦  ٤ ± ٥٥,٢  ٢ ± ٤,٨  ٥ ± ٥١  كغم / ملغم٢٠٠٠
  * ١ ± ٢,٢  *٣ ± ٣٣  *٢ ± ٥,٥  *٥ ± ٢٨  كغم/ ملغم٤٠٠٠
  *٣ ±٣,٣  *٥ ± ٢٥  *٣ ± ٦  *٦± ٥٦  كغم/ ملغم٦٠٠٠

  .مجموعة)  حيوانات٦ ( الخطأ القياسي± المعدل  تمثل القيم-
  .P< 0.05 يةلسيطرة عند مستوى احتمالتختلف معنويا عن مجموعة االقيم *
  

ھذا االختبار عدد مرات إدخال الرأس في ثقوب سجل في 
د انخفاض معنوي بعدالصفيحة البالستيكية المثقبة ولوحظ وجود 

مرات ادخال الرأس في الثقوب مقارنة مع السيطرة بجرعة 
 ساعة من ٢٤ و ٢كغم بعد / ملغم٦٠٠٠ و ٤٠٠٠ و ٢٠٠٠
  .)٢جدول  (المعاملة

  
 عدد مرات ادخال الرأس في الثقوب بعد المعاملة بجرع :٢جدول 
  . في الجرذان ساعة٢٤و  ٢ بعد ٣- وميكا اعقار

  

مرات العدد   الجرعة 
   ساعة٢بعد 

بعد مرات عدد ال
   ساعة٢٤

  ٤ ±٢٠  ٥ ± ١٨,٢  ) ماء مقطر (السيطرة
  *١ ± ٦  *٣ ± ١٠,٥  كغم/ ملغم ٢٠٠٠
  *٢ ± ٦,٢  *٣ ± ٧,٦  كغم/ ملغم٤٠٠٠
  *٢ ± ٦  *٢ ± ٧  كغم/ ملغم٦٠٠٠

  .مجموعة)  حيوانات٦ ( الخطأ القياسي± تمثل المعدل  القيم-
 مالية تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتالقيم*

P< 0.05.  
  
  

 ساعة في ٢٤ و٢بعد  لمدة الزمنية لتجنب حافة المرتفعا: ٣جدول 
  ٣-ميكاوالجرذان المعاملة بعقار ا

  

  الجرعة 
المدة الزمنية 

  ساعة٢بعد 
  )ثانية(

المدة الزمنية بعد 
  )ثانية ( ساعة٢٤

  ١ ± ٢  ١ ± ٣  ) ماء مقطر (السيطرة
  ١ ± ٤  ١ ± ٢,٥  كغم/ ملغم ٢٠٠٠
   *٧± ٤٥  ٤ ±١,٥  كغم/م ملغ٤٠٠٠
   *٥± ٥٦  ٢ ± ٥  كغم/ ملغم٦٠٠٠

  .مجموعة)  حيوانات٦ ( الخطأ القياسي± تمثل المعدل  القيم-
  تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتماليةالقيم*

P< 0.05.  

   
لوحظ وجود فرق تمثل باطالة في المدة الزمنية ثم سقوط 

 ساعة من المعاملة ٢٤بعد بعض الحيوانات من حافة المرتفع 
كغم بينما لم تتأثر الحيوانات عند /  ملغم ٦٠٠٠ و ٤٠٠٠بالجرع 

 ).٣جدول  ( ساعة من المعاملة٢اجراء االختبار بعد 
لوحظ وجود فرق معنوي تمثل بانخفاض معنوي في مراتب 

 المعاملة بالجرع العالية مقارنة مع السيطرة لجرذانالسباحة في ا
ن المعاملة في حين لم يالحظ فرق معنوي في  ساعة م٢٤ و٢بعد 

 كغم مقارنة مع السيطرة/ ملغم ٢٠٠٠المجموعة المعاملة بجرعة 
 .)٤جدول (

وجود زيادة معنوية االنتحاء األرضي السالب ختبار اسجل 
في الفترة الالزمة الستدارة الحيوان وتصحيح وضع الجسم في 

 مع السيطرة بينما لم الحيوانات المعاملة في الجرع العالية مقارنة
 ٢٤ و ٢كغم فرق معنوي وذلك بعد /  ملغم ٢٠٠٠تسجل جرعة 

  ).٥جدول  (ساعة من المعاملة
  

 ساعة في الجرذان المعاملة ٢٤ و٢بعد مراتب السباحة : ٤جدول 
  .٣-ميكاوبعقار ا
  

مراتب السباحة   الجرعة 
   ساعة٢بعد 

مراتب السباحة 
   ساعة٢٤بعد 

  ٤  ٤  ) ماء مقطر (السيطرة
  ٤  ٤  كغم/ ملغم ٢٠٠٠
  *١ ± ٣ *١ ± ٢  كغم/ ملغم٤٠٠٠
  *١ ± ١  *١ ± ٢  كغم/ ملغم٦٠٠٠

  .مجموعة)  حيوانات٦ ( الخطأ القياسي± تمثل المعدل  القيم-
  تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتماليةالقيم*

P< 0.05.  
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 ساعة في ٢٤ و٢ بعدالمدة الزمنية الستدارة الحيوان : ٥جدول 
  .٣-ميكاوالجرذان المعاملة بعقار ا

  

  الجرعة 

المدة الزمنية 
الالزمة الستدارة 

الحيوان بعد 
  )ثانية (ساعة٢

المدة الزمنية 
الالزمة الستدارة 

 ٢٤الحيوان بعد 
  )ثانية (ساعة

  ١± ٢,٥  ١± ٢,٢ ) ماء مقطر (السيطرة
  ٢± ٥,٨  ٢± ٤  كغم/ ملغم ٢٠٠٠
  *٢± ١٠,٢  *٢± ١٢,٤  كغم/ ملغم٤٠٠٠
  *٣± ١٣,٢  *٣± ١١,٢  كغم/ ملغم٦٠٠٠

  .مجموعة)  حيوانات٦ ( الخطأ القياسي± تمثل المعدل  القيم-
  تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى احتماليةالقيم*

P< 0.05.  
   

لوحظ في ھذا االختبار عدم وجود فرق معنوي في المجاميع 
 ساعة من ٢٤و  ٢د طرة بع مقارنة مع السي٣-المعاملة باالوميكا 

  ).٦جدول  (المعاملة
  

 ساعة في ٢٤ و٢  بعدمدة السكون في الحيوانات :٦جدول 
  .٣-ميكاوالجرذان المعاملة بعقار ا

  

مدة السكون بعد   الجرعة 
  )ثانية ( ساعة٢

مدة السكون بعد 
  )ثانية ( ساعة٢٤

  ٣± ٣٨  ٥± ٣٦ ) ماء مقطر (السيطرة
  ٥ ± ٤٤  ٧± ٢٩  كغم/ ملغم ٢٠٠٠
  ٤± ٣٩  ٥± ٣٦,٦  كغم/ ملغم٤٠٠٠
  ٥± ٤٧  ٤± ٤٦  كغم/ ملغم٦٠٠٠

  .مجموعة)  حيوانات٦ ( الخطأ القياسي± تمثل المعدل  القيم-
   

يون اثاالجھاد التأكسدي الخاصة بالكلوتابينت نتائج اختبارات 
فرق معنوي في المجاميع المعاملة يھايد عدم وجود ايالدوالمالوند
 كما سجل ايضا عدم .)٧جدول  (ع السيطرة مقارنة م٣- يكا باالوم

 مقارنة ٣- وجود فرق معنوي في المجاميع المعاملة بعقاراالوميكا 
 ساعة من المعاملة في اختبار قياس مستوى ٢٤مع السيطرة بعد 

  .)٨جدول  (الكلوكوز والشحوم الثالثية
  

  المناقشة
  

 السلوكية العصبية الحادة اعتمدت ھذه الدراسة على التغيرات
 -التي ظھرت على الحيوانات المعاملة بالجرع العالية من االوميكا

 وبثالثة جرع مختلفة وعالقتھا بالمتغيرات الكيموحيوية ٣
المرافقة مثل قياسات االجھاد التأكسدي ومستوى الكلوكوز 

  .والدھون الثالثية في مصل الجرذان

 بعد  الدممصليھاد في ايالدونديون والمالاوتاثقيم الكل :٧ول جد
  .٣-ميكاو ساعة في الجرذان المعاملة بعقار ا٢٤

  

الكلوتاثايون   الجرعة 
  مل/مايكروغرام

المالوندايالديھايد 
  مل/مايكروغرام

  ٠,٠١±١,٠٣  ٠,١ ±٢٤ ,١ ) ماء مقطر (السيطرة
  ٠,٠٠٩ ±١,٠٤  ٠,٥ ± ٢٣,٥  كغم/ ملغم ٢٠٠٠
  ٠,٠١ ± ١,٠٥  ٠,٢ ± ٢٣,٨  كغم/ ملغم٤٠٠٠
  ٠,٠٢ ± ١,٠١  ٠,٦ ± ٢٤  كغم/ ملغم٦٠٠٠

  .مجموعة)  حيوانات٦ ( الخطأ القياسي± تمثل المعدل  القيم-
  

 الجرذان  دممصل الثالثية في قيم الكلوكوز و الشحوم :٨ جدول
  .٣-ميكاوالمعاملة بعقار امن  ساعة ٢٤ بعد

  

ملي  (الكلوكوز  الجرعة 
  )لتر\مول

 الشحوم الثالثية
  )لتر/ملي مول(

  ٠,٠٩٥±١,٢  ٠,٠٩±٥,٢١ ) ماء مقطر (السيطرة
  ٠,٠٩±١,١٦  ٠,٠٧±٥,١٩  كغم/ ملغم ٢٠٠٠
  ٠,٠٧١±١,١٣  ٠,١±٥,٢٢  كغم/ ملغم٤٠٠٠
  ٠,٠٥٦±٠,٩٨  ٠,١٢±٥,٢٥  كغم/ ملغم٦٠٠٠

  .ةمجموع)  حيوانات٦ ( الخطأ القياسي± تمثل المعدل  القيم-
  

سة بالرغم لم يتم تحديد الجرعة المميتة الوسطية في ھذه الدرا
  عقارمن استخدام مدى واسع من الجرع وھذا يتفق في كون

ولم ) ١٣ ( ھو من ضمن العقاقير غير السامة نسبيا٣-االوميكا 
 في  بجرعة عالية وبشكل حادعند استخدامهسبب الموت ي

 ولكن ذلك لم يمنع من ظھور بعض العالمات السمية الجرذان
 ،العصبية ،يجالتھ عالمات ي بعض الحيواناتحيث سجل ف

  ذلك بالجرع العاليةوظھر ور الخمول والتعبظھ ،التوتر
وقد يكون السبب بتلك التغيرات ، كغم/ ملغم ) ١٠٠٠٠ -٧٠٠٠(

سبب ي في الدماغ وحدوث االذى فيھاھو تأثر النوى اللوزية 
نوعين من التغيرات في السلوك االنفعالي فبعض الحيوانات تظھر 

تظھر  واقل عدوانية في حين نقيادسلوكا ھادئا وتكون سھلة اال
  .)١٣،١٢ (حيوانات اخرى العصبية والعدوانية

ھناك ترابط بين وحدتي الجھاز العصبي الذاتي واالعضاء 
المتأثرة حيث توجد العديد من المنعكسات التعويضية التي تحفز 
عمل ھذه االجھزة وعلى مستوى عالي من الدماغ االوسط يوجد 

از الودي والجھاز االفرازي والنبضة ارتباط بين جزئي الجھ
 الحسية الواردة والمعلومات القادمة من الجھاز العصبي المركزي

ى نظام االتصال في الدماغ  عل٣-عقار االوميكا  ويؤثر.)١٤(
وانتقال النبضات العصبية بين اجزاءه المختلفة ومنھا قرن امون 

والذي والذي يؤدي تحفيزه الى تاثر الحالة العصبية والخوف 
 ،)١٥ (ينعكس على االداء الحركي للحيوان داخل الميدان المفتوح

على الخاليا العصبية في المادة  DHA الحامض الدھني كما يؤثر
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شدة تحفيز ھذه الخاليا الى تؤدي  كثرتهالسنجابية للدماغ و
 ةعلومات الحسية والفعالية الحركيلة عن ادراك الموالمسؤ

ان الجرع ر سابقا ھو السبب في د يكون ماذكوق) ١٦ (الجسمية
 ساعة من المعاملة ٢٤ و ٢العالية مستخدمة بالتجريع الفموي بعد 

اظھرت وجود انخفاض معنوي في السلوك العصبي والنشاط 
 ھذا  فيسببحركي داخل الميدان المفتوح اوقد يكون الال

االنخفاض ھو تاثر القدرة العضلية العصبية للحيوان نتيجة الجرع 
 ملغم ٢٠٠٠اثيرات عند استخدام  في حين لم تظھر تلك التالعالية

 وقد ،كغم من وزن الجسم وعند المقارنة مع مجموعة السيطرة/
وجود ارتفاع معنوي  اختلفت ھذه النتيجة عن دراسة اخرى بينت

 شھر ٢في االداء الحركي داخل الميدان المفتوح للجرذان بعمر 
من ) ١٧ (كغم/  ملغم ٥٠٠ بجرعة ٣- وميكاا عقاربعد المعاملة ب

ايجابية  تازرية تأثيرات  بھذه الجرعة٣- وميكا ذلك يتبين ان لال
 على السلوك العصبي والنشاط الحركي داخل الميدان المفتوح في

-االوميكا عقارجرع العالية من حين اظھرت دراستنا الحالية ان لل
 ان  معاكس على االداء السلوكي الحركي بينما وجدتأثير ٣

 عصبية ونفسية تأثيرات له ٣- الغذائي بمادة االوميكاالنقص
قدرة الحركية تنعكس على النشاط الحركي حيث انخفضت ال

 تسجلكما ) ١٨ (داخل الميدان المفتوح العصبية في الفئران
 تعاني  في حيوانات اخرى كانت او االكتئابحاالت فرط النشاط

ل االحماض خاتدويعزى ذلك ل) ١٩ (٣-االوميكا النقص بمادةمن 
 في ٣- االوميكا  حامض التي يتكون منھاEPA و DHAةھنيالد

يدخل ضمن انه عصبية كما تراكيب الدماغ وفي االشتباكات ال
 الخلوي ويتداخل مع النواقل العصبية مثل مكونات الغشاء

 في DHAالسيروتونين والدوبامين والكلوتاميت فضال عن تداخل 
كما ان ) ٢٠ (اه واالدراكتطور االعصاب ويؤثرفي شدة االنتب

 الرمادية في الدماغالسنجابية او  نقصه يؤثر في نضوج المادة
 يدخل ضمن النظام ٣-كما وجد ان االوميكا  ،)٢١(

 فقد وجد وتاثيره على االداء السلوكي في الجرذان الكلوتاميترجيك
 R1لقرن امون ومستقبالت الكلوتاميرجك ان المكونات المناعية 

ارتفع  كما قد ارتفعت يولين بروتين كاينزود كالم–م وكذلك كالسيو
ميدان المفتوح  في قياسات الشھر ٢ االداء السلوكي للجرذان بعمر

   .)٢٣،٢٢ (واختبار المتاھة
نتحاء اختبار اال زمنية إطالةوجود في ھذه الدراسة سجل 

ذلك على تأثر منعكسات الوضع الجسمي  يدل واالرضي السالب 
ر ھذه المنعكسات فعالية العضالت الھيكلية وتغيالعامة الساندة 

وربما يكون ) ٢٤ (بحيث يبقى الجسم بوضع يتناسب مع الرأس
اعضاء االستقبال   على مستقبالتاثر قد ٣- االوميكا عقار

منعكسات الوضع الجسمي وھي مستقبالت الرقبة والمستقبالت ل
عضاء مستقبالت الشد العضلي وا تشمل مستقبالت الرقبةو التيھية

االستقبال التي تتحسس وضع المفاصل بين الفقرات العنقية 
وتسمى تلك المستقبالت بمستقبالت الرقبة التوترية وتعمل على 

ومنع سقوط الحيوان كما تدل  اسناد الجسم ومقاومة تأثير الجاذبية
المستقبالت التيھية التي تقع في نتيجة ھذا االختبار على تأثر 

د في االذن الداخلية وتسمى ھذه العضو الدھليزي الموجو

 ء الى بط٣-اوميكا  التوترية وربما ادت جرع بالمنعكسات التيھية
جاذبية  تنبه ھذه المستقبالت بازاحة حصيات االذن عن طريق ال

 الحصياتھذه  تحريكوان االرضية نتيجة للتعجيل المستقيم 
  .)٢٥ ( الرأسيسبب ميل

تأثيرا ية والوقائية باالجرع العالج ٣-وميكا ايمتلك عقار 
ايجابيا في منع ظھورالتراجع في وظائف الدماغ في المسنين 

 لسترولوالك الدم وارتفاع مستوى ضغطالمصابين بارتفاع 
ا للوظائف ي تاثيرا تنظيم٣-وميكا  اكما يمتلك عقار ،)٢٧(

 ،)٢٨ ( والسلوك االستكشافي والفضول في الجرذاناإلدراكية
 عبور الحاجز ٣-لالوميكا ةة المكون الدھنيلألحماضحيث يمكن 

الدموي الدماغي بسھولة والتداخل مع تركيب االغشية النخاعينية 
المكونة للخاليا العصبية وتزويدھا بالمرونة التي تزيد من قدرتھا 
على التبادل العصبي فضال عن تداخله في تراكيب القنوات 

حسين وتؤثر على ت) ٢٩ (األنزيمات وتنظيم عمل بعض األيونية
 .رة على التعلم واكتساب المھاراتالذاكرة والتوازن العاطفي والقد

 ممكن ان ٣- دراستنا ان الجرع العالية من االوميكاأظھرتوقد 
تمامه  الحيوان واھدرجة إلمام التأثيرااليجابي حيث تبين ان تعكس

 عدد مرات ادخال الراس بما يحيط به قد تاثرت وذلك بانخفاض
 بينما لم ٣- ية من االوميكا معاملة بالجرع العالفي الثقوب عند ال

كما ان الجرعة العالية قد  مؤثرة،كغم / ملغم٢٠٠٠جرعة تكن 
ساعة من ٢٤سببت سقوط الحيوانات من حافة المنحدر بعد 

في التفكير وصعوبة التعلم سبب عدم توازن الوقد يكون المعاملة 
 ية المشبعة كبيرة من االحماض الدھن كميةكما يحدث عند تناول

 ع انخفاضوالتي تؤدي لصعوبة استدعاء المعلومات وتذكرھا م
  .)٢٦، ٢٧ (دماغ عامةوظائف ال

  حدوثقد يكون سببهحة االنخفاض المعنوي في مراتب السبا
  التاثير على االسيتل كولين في الجسمربما بسببالتعب العضلي 

 لتكامل حيث تحتاج السباحة تأثر تكامل االداء الوظيفي للدماغ او
 ان  وجد.)٣٠ (ة الداء السباحة بشكل طبيعيالقدرات العقلي

من  بالجرع العالجيةكثر عمقا عند المعاملة الجرذان تسبح بشكل ا
وال  .)١٢ ( اعزي ذلك لتاثيره المضاد لالكتئابدوق ٣-االوميكا

  عقارإعطاء  انأظھرتالدراسة التي تتفق ھذه النتيجة مع 
كغم بالتجريع الفموي وبعد /لغم م٥٠٠ بجرعة ٣-االوميكا 

ساعتين من التجريع بعدم وجود فرق معنوي في اختبار السباحة 
 المعنوي سجل في الحيوانات ولكن االنخفاضمقارنة مع السيطرة 

يوم من  ٢٨المعاملة بالجرع نفسھا وبالشكل تحت المزمن لمدة 
مضاعفة عدة ان الجرع وربما السبب ايضا ھو ) ١٣ (المعاملة
ان   عن الجرع المستخدمة في التجربة ومما يؤكد ذلك ھومرات

كغم المستخدمة في ھذه التجربة لم تسبب / ملغم٢٠٠٠جرعة 
  .احداث تغيرات معنوية في اختبارالسباحة

 معنوي في  عدم وجود تغييرجھاد التاكسديالاختبارات ا بينت
 الكلوكوز والدھون كما ان مستويات MDA و GSHمستوى 

 ٣- باستعمال الجرع العالية من اوميكاتتغير معنويا الثالثية لم 
لم تكن كافية الحداث تغيرات ھو ان المعاملة  سبب الويعتقد ان

  .الدھون الثالثيةية ملموسة في مستويات الكلوكوز و معنو



  )٨٩-٨٣ (٢٠١٢، ٢، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 ، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل المؤتمر العلمي السادسوقائع

 

٨٩ 
 

 في الجرذان غير ٣-نستنتج من ھذه الدراسة ان عقار االوميكا
 ثيرات علىتأ اظھرتسام ولكن الجرع العالية من العقار 

اختبارات النشاط الحركي والسلوك العصبي داخل الميدان 
بينما لم تؤثر ھذه على زناخة الدھون والكلوتاثيون المفتوح 

   .والشحوم الثالثية والكلوكوز في مصل الدم
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