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مقدمة
النمر العربي  Panthera pardus nimrحتت-نوع ي�ستوطن اجلزيرة العربية ومهدد ب�شكل حرج� .إن حتديد القيم
القاعدية الف�سيولوجية يف غاية الأهمية لإدارة الأنواع املهددة يف الأ�سر لتفادي ا�ستخدام حيوانات دون الأمثل
وكذلك ل�ضمان متتع العينات الأ�سرية بعمر توالدي ناجح .ميكن ا�ستخدام تَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب  ECGكدليل
عام لتقييم ع�ضل القلب ،وانتظامه ،وحجمه ،واختالالت التوازن ال َكهريل� .إن التوحيد القيا�سي للعوامل املتغرية
لتَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب للنمر العربي قد يكون خطوة �أوىل مفيدة يف حتديد الت�شوهات القلبية املحتملة لهذا النوع.
مت تخدير خم�سة منور عربية �صحية بالغة ( 3ذكور � 2 /إناث) من جمموعة يف الإمارات العربية يف يوم واحد
للتقييم ال�سريري ،و�أخذ العينات اجلينية ،وفح�ص الدم والكيمياء احليوية وامل�صل ،وقيا�س خمطط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب.
ج ّوعت احليوانات لـ � 24ساعة قبل التخدير ور�شقت ب�أنبوب نفخ باملديتومدين ) (Domitor 1mg/ml, Pfizerو�أتبعت
بعد  15-10دقيقة بالكيتامني ) .(Ketamil 100mg/ml, Iliumبعد انتهاء الإجراء حقنت ع�ضليا مبقدار من الأتيباميزول
) (Antisedan, Pfizerي�ساوي مقدار الدومتور لعك�س ت�أثري املخدر .يبني اجلدول  1متو�سط معدالت اجلرعات املقدمة.
اجلدول  .1معدل اجلرعات ومدة اال�ستجابة يف منور عربية خدرت با�ستخدام املديتومدين والكيتامني

متو�سط الوقت
(الأقل-الأكرث) حتى
الق�صي
اال�ستلقاء ّ
(دقائق)
)16-10( 11.6

متو�سط
متو�سط وقت
اجلرعة
الإجراء (الأقل-
(الأقل-الأكرث) الأكرث) (دقائق)
من الكيتامني
(مج/كجم)
)7-2( 3.8 )4.6-3.1( 3.6 )58-50( 54

الوقت من حقن
الأتيباميزول حتى
ارتفاع الر�أ�س
(دقائق)

متو�سط اجلرعة
(الأقل-الأكرث) من
املديتومدين (مج/كجم)
)0.092-0.066( 0.075

�سجلت نتائج تَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب وفق �إجراءات قيا�سية مو�صى بها للحيوانات املنزلية .و�ضعت احليوانات
يف و�ضع ا�ستلقاء جانبي و�أو�صلت �أ�سالك التو�صيل بالقوائم الأمامية (قرب نتوء الزند) والقوائم اخللفية
(فوق الرباط الر�ضفي)� .سجل التخطيط با�ستخدام م�سجل  Cardiostoreالرقمي لتَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب
) (Vetronic service, UKو�أخذت القيا�سات بربنامج حا�سوب م�صاحب بعد حتميله على حا�سوب �شخ�صي .مت فح�ص
جميع الأ�سالك للتواتر وا�ستخدم �سلك التو�صيل  IIلأخذ قيا�سات �أمد ومدى االنحراف .يظهر اجلدول  2النتائج.

�صورة  :1نتائج تخطيط منطي ل َك ْه َر ِب َّية القَلب مع موجات معنونة .مل
توجد موجة  Sيف هذا النمر.

تقدير

�أ�شكر لو�سي هايفز (ممر�ضة بيطرية) مل�ساعدتها يف جمع البيانات.
املراجع
Larsson, MHMA; Coelho MA; et al (2008).
Electrocardiographic parameters of captive lions
(Panthera leo) and tigers (Panthera tigris) immobilized
with ketamine plus xylazine. Journal of Zoo and Wildlife
Medicine 393): 314-319. 2008

اجلدول  .2متو�سط قيا�سات َتخطيط َك ْه َر ِب َّية القَلب خلم�سة منور عربية �أخذت من �سلك التو�صيل II
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فرتة PR

�أمد موجة  Pمعدل
مدى
انحراف (ميلي ثانية) �ضربات
( Pميلي (نب�ضات يف القلب
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)mv
(ميلي ثانية) الدقيقة)

0.08 141.00 71.80 0.03 0.84 0.04 0.28 292.47 149.47

63.20

0.02 15.86 13.48 0.03 0.15 0.04 0.10 17.75 18.67

6.72

70.4

قيا�سات
�سلك
التو�صيل II

املعدل
االنحراف
املعياري

�إن هذه النتائج متاثل تلك التي توجد يف الأ�سود والنمور ) (Larsson et al 2008رغم �أن فرتة  PRكانت كما هو
متوقع �أق�صر منها بقليل يف النمر العربي ب�سبب كتلة الع�ضالت القلبية الأ�صغر ن�سبيا يف هذا النوع .يف �سلك
التو�صيل  IIكانت موجة  Pومركبات  QRSومتو�سط املحور الكهربي جميعها موجبة .وجدت موجة  Sيف حيوان واحد
وموجة  Qيف ثالثة حيوانات .يف كل احلاالت �شوهد �أنه �إذا وجدت موجة  Qف�إنه مل توجد موجة  Sوالعك�س بالعك�س.
�إن الت�أثريات القلبية املثبطة للمديتومدين واملن�شطة للكيتامني �سيكون لها ت�أثري على نظامية نتائج التخطيط� ،إال
�أنه من غري العملي احل�صول على النتائج من اللواحم غري املنزلية بدون ا�ستخدام املخدر .على �سبيل املثال ،ف�إن
معدل نب�ض القلب للنمر العربي كان متوافقا مع ذاك يف الأ�سود والفهود املخدرة با�ستخدام الزيالزين xylazine
والكيتامني ) ..(Larsson et al 2008ووفق ال�سلم التفاوتي ،ف�إنه من املتوقع م�شاهدة معدل نب�ض �أعلى يف النمور.
قد يكون ذلك راجعا �إىل �أن جرعات الكيتامني امل�ستخدمة يف الدرا�سة كانت �أقل باملقارنة مع تلك امل�ستخدمة يف
) .(Larsson et al 2008ورغم �أن العينة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة هي �أ�صغر من �أن ت�ستخدم للو�صول �إىل �أي نتائج نهائية
بخ�صو�ص قيم تَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب يف النمور العربية ،ف�إنه لي�س للم�ؤلفني علم ب�أي قيم من�شورة لهذا النوع .ون�أمل �أن هذه البيانات
�ست�شجع الآخرين ممن يعملون مع هذا القط املهدد على جمع ون�شر املعطيات عن تَخطيط َك ْه َر ِب َّية ال َقلب وغريه من العوامل املتغرية.
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�صورة  :1النمر العربي
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