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 التأثير السمي للسبروفلوكساسين في بعض المتغيرات الكيموحيوية في أفراخ الدجاج
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  )٢٠١٠ كانون الثاني ١٧ ؛ القبول٢٠٠٩ تشرين األول ٢٩ االستالم(
  
  

  الخالصة
  

 شملت حيث في أفراخ الدجاج  على أيض الشحومتهدفت هذه الدراسة فحص التأثير السمي الحاد وتحت الحاد للسبروفلوكساسيناس
واأللبومين في مصل  قياس مستوى الكولسترول والترايكليسيرايد والدهون البروتينية العالية الكثافة والدهون البروتينية الواطئة الكثافة

إلى إحداث   ولمرة واحدة)الخلبفي  ،كغم من وزن الجسم/ ملغم٤٠٠ و ٢٠٠( تيلسبروفلوكساسين بجرع اطاء اعأدى ج،أفراخ الدجا
 ولم يحدث تغير معنوي في مستوى الكثافةالواطئة زيادة معنوية في مستويات كل من الكولسترول والترايكليسرايد والدهون البروتينية 

 اإلعطاءوأدى  ، مقارنة مع مجموعة السيطرةخفض مستوى األلبومين معنويا في المصلبينما ان الكثافةالعالية الدهون البروتينية 
 زيادة معنوية إحداث إلى  متتالية يوم١٤لمدة و) الخلبفي ،كغم من وزن الجسم/ ملغم١٠٠( اليومي المتكرر للسبروفلوكساسين بجرعة

لكثافة ضمن مستوى مجموعة السيطرة وأستمر انخفاض األلبومين في مستوى الكولسترول بينما بقى تركيز الدهون البروتينية العالية ا
 المعاملة المتكررةفي اليوم الرابع عشر من   األفراخ جسمأوزان كما سجل انخفاض معنوي في عنويا مقارنة مع مجموعة السيطرةم

الشحوم حيث لوحظ هذا  توى أيض نستنتج من هذه الدراسة وجود تأثير سمي للسبروفلوكساسين على مس،مقارنة مع مجموعة السيطرة
 . التأثير من خالل قياس الكولسترول والترايكليسيرايد واأللبومين والدهون البروتينية الواطئة الكثافة في المصل
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Abstract 
 

The aim of the present study was to examine the acute and sub acute toxicity of ciprofloxacin on lipids metabolism of 
chicks which included determination of cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein, low density lipoprotein, and albumin 
levels in serum of chicks. The biochemical changes induced by giving ciprofloxacin as a single dose (200 and 400 mg/kg. 
body weight intraperitoneally) included significant increases of cholesterol, triglyceride and low density lipoprotein levels in 
serum, whereas albumin level significantly decreased, and there was no significant changes in high density lipoprotein levels 
as compared with control group. Repeated treatment with ciprofloxacin (100 mg/kg. body weight intra peritoneal) for 14 days 
caused significant increase in cholesterol level, albumin level significantly decreased as compared with control group, whereas 
it did not change significantly high density lipoprotein and triglyceride levels, repeated treatment of ciprofloxacin also showed 
significant decrease of the body weights of the chicks as compared with control group. The results suggest that there are toxic 
effects of ciprofloxacin on lipids metabolism as seen through changes in cholesterol, triglyceride, albumin and low density 
lipoprotein level.  
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  المقدمة
  

الى مجموعة  Ciprofloxacin السبروفلوكساسينينتمي 
 وقد اكتشف عام Fluoroquinolonsالكوينولونات المفلورة 

 وان آلية عمله هي، )١(  من قبل شركة باير األلمانية١٩٨٢
 مسئولة عن فتح الحامض إنها حيث DNA gyraseتثبيط خميرة 

 ثم DNA ويالستنساخ الحامض النوالنووي الملتف تمهيدا 
  .)٢،١(  الشكل الملتفإعادة

يتمتع السبروفلوكساسين بخصائص عالجية جيدة وحركية 
 حيث يمتلك تأثير دوائية متميزة عند استخدامه في الحيوانات

عالجي متميز في القضاء على مختلف األخماج الجرثومية 
ولكن ) ٣،٢( والمايكوبالزما المسببة لألمراض في الدواجن

 حيث لعالج ال يخلو من ظهور أعراض جانبيةاستخدامه في ا
تشمل هذه األعراض التاثير على الجهاز الهضمي متمثلة 
بالغثيان واألقياء واإلسهال، والتأثير على الجهاز العصبي 
المركزي مثل الدوخة والصرع وكذلك الجهاز الحركي والجلد 

حيث تبلغ نسبة ظهورها  فضال عن تأثيره على الكبد والقلب
 LD50وتبلغ الجرعة القاتلة ) ٥،٤( )%٤٠-٣(

 عن طريق إعطاءه عند  في أفراخ الدجاجللسبروفلوكساسين
 ١٢٨٨,٥(بينما تبلغ قيمتها ) كغم/ ملغم٩٢٥,٢٥(الحقن بالخلب 

، في حين تبلغ قيمة  عن طريق الفمإعطائهعند  )كغم/ملغم
عند حقنه بالخلب  )كغم/ ملغم١٠٠٠(الجرعة القاتلة التقريبية 

 إنوقد لوحظ  ،)٦( عن طريق الفم) كغم/ ملغم١٢٥٠ (وتبلغ
 الذي ينتمي الى Trovafloxacine فلوكساسين عقار التروفاإعطاء

 تسمم كبدي شديد في اإلنسان أدى إلى حدوث نفس المجموعة
كما ) ٨،٧( أسبوع ٢ من أكثرعند استخدامه في العالج لمدة 

 ٣٠ من ثرأكالسبروفلوكساسين لمدة طويلة   استخدامأنلوحظ 
 الجهاز البولي التناسلي لىبية عنم يؤدي ألحداث تأثيرات جايو

 ٧د  وظيفة الكلية يظهر بعاختالل إنويظهر ) ٩ (اإلنسانفي 
ولمحدودية الدراسات ) ٩،٧( أيام من استخدامه في العالج

التجريبية عن التأثير السمي للسبروفلوكساسين في الدواجن فقد 
جن بجرع سمية عالية ودراسة تأثير تبلورت فكرة إعطاءه للدوا

ظائف بعض  أيض الشحوم وكذلك على وهذه الجرع على
 بعض االختبارات إجراءاألعضاء في جسم األفراخ من خالل 

الكيموحيوية التي يمكن من خاللها معرفة فيما أذا كان هنالك 
  .تأثير على وظائف تلك األعضاء أم ال

  
  المواد وطرائق العمل

   
   المستخدمة أفراخ الدجاج

 من  دجاج من كال الجنسينأفراخاستخدم في هذه التجربة 
 وتم الحصول عليها من مفقس  ثنائي الغرضHubbardنوع 

  وتم تربية األفراخ فيأسبوع ٣-٢بعمر واألمين في الموصل
 مع جامعة الموصل/ الطب البيطريكليةمختبر األدوية في 

المتوفرة في واإلضاءة ) مº ٣٠-١٨( مراعاة درجة الحرارة
 العلف المركز والمجهز من قبل باستخداموتمت التغذية المختبر 

  .معمل علف الدواجن في الموصل
  

كغم وزن /لغم م٤٠٠ ،٢٠٠( تأثير أعطاء السبروفلوكساسين
 االختباراتبعض   علىولمرة واحدة) الخلبفي الجسم 

 الكيموحيوية
-Ciprofloxacin تم تحضير الجرع بإذابة السبروفلوكساسين

Hcl سامراء ،الشركة العامة لصناعة األدوية( بشكل مسحوق، 
بالماء المقطر وكان التركيز حسب الجرعة والتجربة  )العراق

) ٦(  كغم وزن الجسم/ مل١٠بحيث كان حجم الجرعة المعطاة 
في كغم وزن الجسم /لغم م٤٠٠ ،٢٠٠(وقد تم اختبار جرعة 

كونت أفراخ هذه تباألعتماد على التجارب األولية و) الخلب
 ٦ وبواقع  مجاميع٣ إلى وقسمت عشوائيا  فرخ١٨التجربة من 

 مجموعة  لكل مجموعة حيث اعتبرت المجموعة األولىأفراخ
وحقنت   عن طريق الخلباء المقطر فقط بالموحقنتسيطرة 

كغم /ملغم ٢٠٠( بجرعةو  بالسبروفلوكساسينالمجموعة الثانية
أما المجموعة الثالثة  دة ولمرة واح)، في الخلبوزن الجسم

كغم وزن /ملغم ٤٠٠(  بجرعة بالسبروفلوكساسينفحقنت
 ساعة من ٢٤  مرور وبعد ولمرة واحدة)، في الخلبالجسم

 وجمع الدم لغرض يداجالوالحقن ذبحت األفراخ بقطع الوريد 
 Centrifuge باستخدام جهاز الطرد المركزي فصل المصل

دقيقة ولمدة / دورة٣٠٠٠بسرعة )  انكلترا،Centuria شركة(
 دقيقة وبعد فصل المصل وضع في انابيب نظيفة وتم ١٥

 في  الستخدامه الحقا)مº ٢٠- ( بدرجة حرارة تجميده
الكيموحيوية باستخدام جهاز المطياف الضوئي ات االختبار

Spectrophotometer)  شركةCecil،التي شملت؛  ) انكلترا
 عدة قياس  قياس تركيز الكولسترول باستخداماختبار

  فرنسا،Biolabo  شركة،Cholesterol Assay Kit الكولسترول
 عدة القياس  قياس تركيز الترايكليسيرايد باستخداماختبار، )١٠(

Triglyceride Assay Kitشركة  Biomagreb،١١( فرنسا( ،
 باستخدام عدة القياس Cholesterol-HD قياس تركيز اختبار

 قياس اختبار، )١٢ (با، اورBiomagreb الخاصة من شركة
 شركة ،Assay Kit Albuminتركيز األلبومين باستخدام 

Biolabo Reagent،١٣(  فرنسا(.  
  

كغم وزن /ملغم ١٠٠(  بجرعةلسبروفلوكساسينا إعطاءتأثير 
على بعض المتغيرات  يوم متتالية١٤ولمدة  )، في الخلبالجسم

  الكيموحيوية
ت عشوائيا الى  فرخ قسم١٢تكونت أفراخ هذه التجربة من 

 اعتبرت أفراخ ٦ المجموعة األولى مكونة من، عتينمجمو
 ةوالمجموعمجموعة سيطرة أعطيت الماء المقطر حقنا بالخلب 

 )، في الخلبكغم وزن الجسم/ملغم ١٠٠( الثانية أعطيت جرعة
 وزنت األفراخ المعاملة وبعد انتهاء فترة  متتالية يوم١٤لمدة و
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لسيطرة ثم ذبحت األفراخ وجمع الدم  مجموعة اوأفراخالمعاملة 
 وإجراء  باستخدام جهاز الطرد المركزيلغرض فصل المصل

، كغم وزن الجسم/ملغم ١٠٠(  وتعتبر جرعة، عليهاالختبارات
 الفرخ عند  يتحملهاإنهي أعلى جرعة ممكن  )في الخلب

 باالعتماد على التجارب األولية  وذلكإعطاءها بشكل متكرر
 والحصول على المعاملةد استكمال فترة وبع ،بهذا المجال
 الكيموحيوية عليه باستخدام عدة إجراء االختباراتالمصل تم 

 على الطريقة المثبتة في وباالعتمادالقياس الخاصة بكل متغير 
فقد ) LDL( أما الدهون البروتينية الواطئة الكثافة، عدة القياس

  .)١٤(  خاصة بقياسهتم قياسها باالعتماد على معادلة
  

  التحليل االحصائي
 باستخدم اختبار تحليل إحصائيا البياناتتم تحليل 

 عند المقارنة بين ثالثة مجاميع و  Analysis of varianceالتباين
 -test T  اختباراستخدم بين مجموعتين منفصلتين المقارنة عند

 كافة عند مستوى لالختبارات المعنويوكان مستوى االختالف 
)P<0.05( )١٥(.  

  لنتائجا
  

 في إن نتائج االختبارات الكيموحيوية المسجلة موضحة
 إعطاء أنحيث  ،٢ والجدول رقم ١الجدول رقم 

كغم من وزن الجسم في / ملغم٤٠٠( ةالسبروفلوكساسين بجرع
 زيادة إلى  أدىالمعاملة ساعة من بدء ٢٤ وبعد مرور )الخلب

الدهون  الكولسترول والترايكليسيرابد و كل منمعنوية في تركيز
في المصل عند المقارنة مع ) LDL( البروتينية الواطئة الكثافة

بالسبروفلوكساسين المعاملة  والمجموعة مجموعة السيطرة
 في حين لم ،)، في الخلبكغم وزن الجسم/ملغم ٢٠٠( بجرعة

 بين  عند المقارنة في كل المعايير السابقةيحدث تغيير معنوي
، في كغم وزن الجسم/غممل ٢٠٠( بجرعةالمجموعة المعاملة 

انخفاض معنوي في وحدث  ،مع مجموعة السيطرة) الخلب
في المجموعتين المعاملتين تركيز األلبومين في المصل 

عند ) ، في الخلبكغم وزن الجسم/ملغم ٤٠٠ و ٢٠٠(تي بجرع
  .)١ الجدول رقم( مع مجموعة السيطرةالمقارنة 

 
 على بعض المتغيرات الكيموحيوية ) في الخلب،كغم وزن الجسم/ملغم ٤٠٠ و٢٠٠(ع  بجرالسبروفلوكساسين إعطاء تأثير :١جدول ال

  .في أفراخ الدجاج
  

كغم في / ملغم٢٠٠ مجموعة السيطرة المتغيرات الكيموحيوية    
 الخلب

كغم في / ملغم٤٠٠
 الخلب

 أ* ١,٠±  ٥,٣ ٠,٩±  ٢,١ ٠,٥ ± ١,٨ )لتر/ ملي مول(الكولسترول 
  أ* ٠,٤ ± ١,٤  ٠,٥ ± ٠,٤٨  ٠,٢ ± ٠,١٩  )لتر/ول مملي( الترايكليسيرابد

  ٠,٥± ١,٨  ٠,٦ ± ١,٦  ٠,٥ ± ١,٦   )ترل/ملي مول) (HDL(لكثافة ا الدهون البروتينية العالية
  أ*٠,٩ ± ٣,٦  ٠,١ ± ٠,٣٦  ٠,٠٥ ± ٠,٢  )لتر/ ملي مول) (LDL(الكثافة  الدهون البروتينية الواطئة

  * ١,٠ ± ٧,٣  *٠,٤ ± ٦,٧٤  ١,١ ± ١٣,٧٦  )g/dl(األلبومين 
عند مستوى احتمال  المجموعة تختلف معنويا مقارنة مع مجموعة السيطرة *، )مجموعة/  أفراخ ٦(الخطأ القياسي ±القيم تمثل المعدل

P<0.05 ،*مستوى احتمال   عند)كغم في الخلب/ملغم( ة بجرعالمجموعة المعاملة  معالمجموعة تختلف معنويا مقارنة أP<0.05.  
  

  اليومية بالسبروفلوكساسين بجرعةتائج المعاملةأظهرت ن
  يوم١٤ولمدة  ) في الخلب،كغم من وزن الجسم/ ملغم١٠٠(

 وجود زيادة معنوية في الكولسترول بينما انخفض تركيز متتالية
 شديدا عند المقارنة مع مجموعة السيطرة في ااأللبومين انخفاض

 يرابد الترايكليسحين لم يظهر وجود فرق معنوي بتركيز
مقارنة مع مجموعة ) HDL( الدهون البروتينية العالية الكثافةو

 أوزانكما لوحظ الفرق المعنوي في  ،)٢ جدول رقم( السيطرة
فراخ مجموعة األفراخ المعاملة بالسبروفلوكساسين مقارنة مع أ

 انخفاض الوزن قد ترافق مع إنكما  )٣جدول رقم ( السيطرة
قارنتها مع أفراخ ة عند م في األفراخ المعاملضعف النمو

  .مجموعة السيطرة
  

  المناقشة
 

يعد الكبد من األعضاء الحيوية التي تقوم بإنجاز العديد من 
الوظائف والفعاليات الحيوية المهمة في الجسم ولهذا فأن تعرض 

ذي سواء كان جرعة دوائية عالية أو مادة ؤالكبد ألي عامل م
 ألسباب مرضية يؤدي ذلك ألحداث خلل في وظائف أوسمية 

 ولوحظ هذا الخلل ،الكبد ينعكس تأثيرها على الجسم بأكمله
 عند معاملة األفراخ بجرعة مفردة  في دراستنا الحاليةاأليضي

،في كغم من وزن الجسم/ ملغم٤٠٠(من السبروفلوكساسين 
 ١٠٠( اليومي المتكرر بجرعة اإلعطاءوكذلك عند ) الخلب

أدت  حيث ينلمدة أسبوع) ،في الخلبكغم من وزن الجسم/غممل
 الكولسترول  كل من زيادة معنوية في تراكيزالمعاملة إلى
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في ) LDL( الدهون البروتينية الواطئة الكثافةووالترايكليسيرايد 
  .المصل
  

  بجرعةالسبروفلوكساسينتأثير المعاملة اليومية ب :٢جدول ال
  يوم١٤لمدة ) ،في الخلبكغم من وزن الجسم/ ملغم١٠٠(

  .المتغيرات الكيموحيوية  بعضعلى متتالية
  

المتغيرات 
 الكيموحيوية

ماء مقطر 
 بالخلب

مجموعة (
 )السيطرة

السبروفلوكساسين 
 ١٠٠بجرعة
 كغم/ملغم

  الكولسترول 
  )لتر/ ملي مول(

٠,٣ ± ٤,٨  ٠,٨ ± ٢*  

الدهون البروتينية 
) HDL(الكثافة  العالية

  )لتر/ ملي مول(
٠,٤ ± ١,١٨  ٠,٥± ١,٣  

   الترايكليسيرابد
   )لتر/ملي مول(

٠,٧ ± ٠,٢٨  ٠,٥ ± ٠,٢٢  

  *٠,٦ ± ١,٢٢  ١,٢ ± ١١,٤  )g/dl(األلبومين 

، )مجموعة/  أفراخ ٦(الخطأ القياسي± القيم تمثل المعدل 
المجموعة تختلف معنويا مقارنة مع مجموعة السيطرة عند *

  .P<0.05مستوى احتمال 
  

 بجرعة السبروفلوكساسينير المعاملة اليومية بتأث :٣ الجدول
  يوم١٤لمدة ) ،في الخلبكغم من وزن الجسم/ ملغم١٠٠(

  . على معدل وزن الجسممتتالية
  

 وزن جسم األفراخ بالغرام

 األيام
ماء مقطر 
بالخلب 

مجموعة (
  )السيطرة

السبروفلوكساسين 
 ١٠٠بجرعة
  كغم/ملغم

  ٣ ± ٢٧  ٥ ± ٢٥  عمر يوم واحد
  ٤ ± ٥٥  ٧ ± ٦٠  أيام ٣عمر 
  ٦ ± ٨١  ٨ ± ٩٦   أيام٧عمر 
  *٧ ± ١٠٢  ١١ ± ١٧٣   يوم١٤عمر 

، )مجموعة/ راخ  أف٦(الخطأ القياسي± القيم تمثل المعدل 
المجموعة تختلف معنويا مقارنة مع مجموعة السيطرة عند *

  .P<0.05مستوى احتمال 
  

ركيز  في تالزيادةان اآللية المحتملة لهذا الخلل تبدأ من أن 
) ٦(الكلوكوز في الدم عند معاملة األفراخ بالسبروفلوكساسين 

 زيادة أحدثت الخلية من الكلوكوز وبالتالي استفادة عدم إلىأدت 
في عملية هدم وتقويض الدهون لغرض استخدامها في إنتاج 
الطاقة داخل الخلية وذلك عن طريق الزيادة الملحوظة في 

 والتي تؤدي لتمرير كميات Lipaseاليبيزلتركيز او نشاط أنزيم ا
فضال عن زيادة ) ١٦(من األحماض الدهنية للدورة الدموية 

ملحوظة في تركيز الكولسترول والكليسيريدات الثالثية والدهون 
كما قد يكون للكلوكاكون دورا بهذه العملية ) ١٧(الفوسفاتية 

 وتأكيدا لهذه العملية ،حيث انه يعتبر عامل قوي بتحلل الدهون
د لوحظ ان مستوى األحماض الدهنية يتناسب مع مستويات فق

جن ا حيث ان النسيج الدهني في الدو،الكلوكاكون في البالزما
يقوم بدور مختلف عن دوره في اللبائن فالخاليا الدهنية تعتبر 
كمخزن للدهون المصنعة مسبقا في الكبد حيث تنتقل للوسادة 

إن  حيث يعتقد ، المحيطة وتخزن لحين استخدامهاالدهنية
الكلوكاكون يقوم بدور رئيسي في إخراج الكليسيرول 
واألحماض الدهنية من مستودعاتها وذلك من خالل تنشيطه 
لألنزيمات الحالة للدهون مما يؤدي إلى زيادة في طرح 
الكليسيرول واألحماض الدهنية للدورة الدموية في مواجهة 

  .)١٨( االحتياطات األيضية لألنسجة المختلفة
 دورا )LDL( لدهون البروتينية الواطئة الكثافةكما قد يكون ل

الكولسترول من خالل سلوكه طريق بديل مختلف عن في تراكم 
مساره الطبيعي في اخذ البروتين ألدهني وتنظيم تكوين 

يط األنزيم هايدروكسي مثيل خالل تثب الكولسترول وذلك من
قل المحدد لسرعة ن) HMG-COA(  ردكتيزCOA كلوتايل

البروتينات الدهنية لداخل الخلية وكبت التكوين الحيوي 
للكولسترول مما يؤدي إلعادة نشاط الكولسترول وتراكمه مرة 

 الدهون البروتينية العالية الكثافة  وبما أن مستوى،أخرى
)HDL( ) يؤدي ذلكل  في دراستنا الحاليةلم يتغير) ١جدول رقم 

سترول الفائض داخل  عملية التخلص من الكولإتمام عدم إلى
 الدهون البروتينية العالية الكثافةالجسم والتي تتم من خالل قيام 

)HDL( بنقل الكولسترول من مناطق خزنه في األنسجة إلى 
مواقع تحطيمه والتخلص منه في الكبد وربما كان تلف خاليا 
الكبد هو سبب هذا الخلل األيضي، وعلى العكس منه فأن 

قد ازداد ) LDL( نية الواطئة الكثافة الدهون البروتيمستوى
وهذا قد ساهم أيضا ) ٢ و ١ جدول رقم(حسب الجرعة المعطاة 

بزيادة مستوى الكولسترول في الدم حيث ان دوره هو نقل 
   .)١٦( الكولسترول من الكبد إلى األنسجة

 في كل األفراخمصل أما مستوى األلبومين فقد أنخفض في 
 ،كغم من وزن الجسم/ ملغم٤٠٠ و ٢٠٠( المعاملة بجرعتيمن 

 ١٠٠ (الجرع المتكررةعند المعاملة بو ولمرة واحدة )في الخلب
 )٢ و ١ جدول رقم ()،في الخلبكغم من وزن الجسم/ملغم

وهذه النتيجة تتفق  ويعتقد ان السبب هو حدوث خلل في الكبد
الى مع نتائج العديد من الباحثين في كون أن تلف الكبد يؤدي 

 نتاج بروتينات البالزما ومن ضمنها األلبومين نقص بإحدوث
 كما إن تأثر الكلية قد يكون سببا في نقص األلبومين في ،)١٩(



  )١٤١-١٣٧ (٢٠١٠، ٢، العدد ٢٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 

١٤١ 
 

 بالسبروفلوكساسين ة المتتالية اليوميالمعاملةالدم خاصة عند 
حيث يسبب خلل من خالل االرتشاح غير الطبيعي لأللبومين 

لبومين في من الكبيبات الكلوية مما يساهم في خفض نسبة األ
 أنحيث وجد ) ٩( هوتتفق هذه النتيجة مع ما الحظالدم 

اإلعطاء اليومي للسبروفلوكساسين ألكثر من سبعة أيام لإلنسان 
يسبب في بدء فقدان الكلية لوظيفتها الطبيعية وعند االستمرار 
بإعطاء العالج تظهر تأثيرات جانبية شديدة على الكلية في 

راخ المعاملة بالعالج المتكرر وقد لوحظ على األف ،اإلنسان
فقدان شديد بوزن الجسم مقارنة مع مجموعة السيطرة وهذا 

 إنيؤكد على أن جسم األفراخ ال يستفيد من الكلوكوز حيث 
الجرع العالية من العالج تعد كأحد العوامل الضارة المسببة 

ور أعراض متزامنة لإلجهاد في األفراخ والتي تؤدي إلى ظه
إن الجهاز العصبي والكلية  التلف ومع اهذتمثل رد فعل ل

إال أن قشرة الكظر تلعب يساهمان في ردود فعل الجسم لإلجهاد 
الدور المهم في تكيف الجسم حيث يؤدي اإلجهاد الى زيادة 

صنع الكلوكوز من  الهرمون المحفز لقشرة الكظر وزيادة إفراز
هايدراتية وتثبيط األنزيمات الهادمة مصادر غير كاربو

لكاليكوجين وهذا التأثير يأتي عن طريق تنشيط افراز هرمون ل
 وان تحلل الدهون )١٣( كورتيكوستيرون من قشرة الكظر

الناتجة تقوم بتوفير بدائل لمصادر الطاقة لهذا فأن التأثير الهادم 
من للبروتينات وسحب األحماض األمينية لصنع الكلوكوز 

نتروجين كلها تؤدي مصادر غير كاربوهايدراتية وزيادة طرح ال
كلوكوز بالدم يؤدي لالى نقص وزن الجسم لألفراخ وأن زيادة ا

 إفراز هرمون البروالكتين وبالتالي تثبيط إفرازإلى زيادة 
هرمون النمو من الغدة النخامية ويبدو انه ناتج من التأثير 

  ).١٩(المباشر للكلوكاكون على الغدة النخامية 
بروفلوكساسين تأثير سمي نستنج من هذه الدراسة أن للس

واضح على مستوى أيض الشحوم في الكبد وكذلك على إنتاج 
 دراسات مقاربة عن تأثير دالبروتينات في الكبد وال توج

   .استخدام السبروفلوكساسين بجرع عالية في الدواجن
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