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٨٩١

بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام متعاقب تزریق عضالنی مدروکسی پروژسترون استات 

  در سگ ماده

 ایرانبریز،، تتبریزواحد دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشکده دامپزشکی، استادیار گروه علوم درمانگاهی. 1

 ایران، تبریز،تبریزواحد  دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشکده دامپزشکی،استادیار گروه علوم پایه. 2

   ایران، تبریز،تبریزواحد  دانشگاه آزاد اسالمی ،دانش آموخته دانشکده دامپزشکی. 3

 ایران، تهران، تهرانوم و تحقیقاتواحد علدانشگاه آزاد اسالمی دامپزشکی، تخصصی علوم ، دانشکده هاي کوچکهاي درونی دامتخصصی جراحی و بیمارياستادیار گروه  .4

  Dr.neshat@iaut.ac.ir :نویسنده مسئول مکاتبات*

  )10/7/89 :پذیرش نهایی،11/2/89 :دریافت مقاله(

  

  چکیده

هـاي پروژسـترون و مدروکـسی     فـرآورده . از بارداري به روش هورمونی در انسان و حیوانات کاربرد فراوان دارنـد ها به طور کلی براي جلوگیريپروژستین

تراپـی نیـز بـه کـار     درمان سندرم ناراحتی قبل از قاعدگی و همچنین بعد از قاعدگی در انسان براي کاهش اثـرات مخـرب اسـتروژن   پروژسترون استات در

 استفاده از این دارو در هنگام آنستروس مـانع افـزایش            .گیرد   براي کنترل و به تأخیر انداختن فحلی صورت می         ها معموالً   ر سگ تجویز پروژسترون د  . روند  می

توانـد در  خطـر نیـست و مـی   هاي ماده بـی  تجویز پروژسترون در سگ.کند  فحلی جلوگیري می ترشح گنادوتروپین بیش از حد پایه شده و از برگشت چرخه

تزریق مدروکسی پروژسترون اسـتات بـر تغییـرات     در مطالعه پیش رو تأثیر.  ایجاد مشکالتی همچون هایپرپالزي کیستیک آندومتروپیومترگردد  مواردي باعث 

 بـه   هاي ماده هاي الزم سگ    ي و بررسی  اسازي محیطی و تغذیه   براي انجام این تحقیق ابتدا پس از یکسان       . الکتروکاردیوگرام قلب سگ ماده بررسی شده است      

گرم به ازاي  میلی20 گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن براي گروه اول و میلی10داروي مدروکسی پروژسترون استات به میزان  . تایی تقسیم شدند  6دو گروه   

خذ گردیـد و بالفاصـله داروي   هاي گروه اول و دوم در زمان صفر الکتروکتردیوگرام ا     تمامی سگ  از. هر کیلوگرم وزن بدن براي گروه دوم در نظر گرفته شد          

هـاي نـیم سـاعت و دو     دیگـر در زمـان  ECGزمان تزریق دارو ثبت شده و یک     . مدروکسی پروژسترون استات به صورت عضالنی به حیوانات تزریق شد         

تجـویز مدروکـسی پروژسـترون      پس از ارزیابی اطالعات به دست آمده مشاهده شد که           . ساعت پس از تزریق دارو از هر حیوان در هر دو گروه اخذ گردید             

داري   به میـزان معنـی  RRکاهش فاصله    ،PRگرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن سبب افزایش ضربان قلب و در نتیجه کاهش فاصله                    میلی 20 استات در دوز  

ث کاهش ضربان قلـب در نتیجـه افـزایش          گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن باع        میلی 10در محدوده نرمال گردیده است و همچنین تجویز این دارو در دوز             

مدروکـسی   رود این مشاهدات ناشی از اثـرات وابـسته بـه دوز             گمان می . دار در حد نرمال شد       به میزان معنی   RR و فاصله    QT  افزایش فاصله  ،PRفاصله  

. جبرانی همانند افزایش تعداد ضربان کرده استهايخاصیت وازودیالتوري آن بر عروق باشد که قلب را مجبور به نشان دادن واکنش پروژسترون استات و

  .891-898 :، صفحات15پیاپی  ،3، شماره 4، دوره 1389تبریز، واحد مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

  مدروکسی پروژسترون استات، سگ، الکتروکاردیوگرام :هاواژهکلید
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٨٩٢

  مقدمه

د که هاي کوچکی هستنهاي جنسی ماده، مولکولهورمون    

در داخل  یابندها انتشار میبه راحتی به داخل بسیاري از سلول

  اي خاصی در سیتوپالسم هاي گیرندهسلول داراي جایگاه

 گیرنده از سیتوپالسم به داخل - مجموعه هورمون).2 (باشندمی

اخت اسید ریبونوکلئویک پیامبر و باعث س کندهسته حرکت می

ها، استروژن. کندایت میشود که پاسخ به هورمون را هدمی

و کلسیم در  کندهاي انقباضی را تحریک میساخت پروتئین

یابد ها با اتصال کمتري به ذخایر غشا اتصال میحضور استروژن

درحالی که در حضور پروژسترون، افزایش در شدت اتصال 

به طور کلی . خوردکلسیم در ذخایر غشایی به چشم می

فعالیت الکتریکی عضالت هاي جنسی در هدایت هورمون

 ).4( نقش مهمی بر عهده دارند )رحم و عروق کرونري(صاف 

از طرفی مشخص شده است که پروژسترون با تبدیل شدن به 

 .دهدثیر قرار میأها را هم تحت تآلوپرگنانولون فعالیت نورون

باشد که به عنوان یک آلوپرگنانولون یک نورواستروئید می

  در نهایت  ،Aهاي گاباأثیر بر گیرندهتآلواستروئید مثبت با 

 مطالعات بالینی .)8( تواند باعث تسهیل جریان یون کلر شودمی

هاي جنسی بر و تجربی نشان دهنده اثرات مختلف هورمون

رپوالریزاسیون قلبی بوده تا حدي که جنسیت عامل مهمی در 

هاي تولیدمثلی هورمون .)7( شودعملکرد قلبی محسوب می

هاي قلبی از خود نشان میدهند ی در رفتارهاي آریتمینقش مهم

هاي هاي مختلف باعث بروز تفاوتو در جنس

استروئیدها داراي اثرات ). 17( شوندالکتروفیزیولوژیک قلبی می

باشند و در انسان این  غیر مستقیم بر عملکرد قلبی میمستقیم و

تر از جنس مذکر الخصوص در جنس مونث شایعوضعیت علی

با توجه به کاربردهاي بالینی پروژسترون  ).17 و 11( باشدیم

هاي ، کنترل بسیاري از حالت)8( در جلوگیري از فحلی موقت

اضطراب  الخصوص به عنوان کنترل کننده هیجان ورفتاري علی

کننده رفتارهاي تولیدمثلی همانند کنترل ،)8( در حیوانات و زنان

 و به عنوان یک ترکیب رفتارهاي مادرانه و خشونت رفتاري

و با توجه به اینکه مدروکسی  )8( تستسترون در جنس نرآنتی

پروژسترون استات یکی از پرمصرفترین داروهاي دامپزشکی و 

انواع  باشد و یک داروي با طیف وسیع مصرف درپزشکی می

ژنیک سایکوهاي وضعیت هاي بالینی حتی در کنترلوضعیت

هاي انسان  انجام شده قبلی درباشد و چون تمام تحقیقاتمی

گونه تحقیقی در داخل وخارج از بیمار صورت گرفته و هیچ

کشور مبنی بر اثر این دارو بر تغییرات الکتروکاردیوگرام در 

  سگ وجود ندارد و به دلیل وجود 

ر این مورد اي بین انسان وحیوانات، تحقیق دهاي گونهتفاوت

  .رسدامري ضروري به نظر می

  ها روشمواد و

 قالده سگ بومی ماده 12) اي مداخله- تجربی ( در این مطالعه    

طور تصادفی انتخاب شده و به مدت یک هفته هبا سن یکسان ب

در محیط آرام به دور از استرس و جمعیت آداپتاسیون با محیط 

در مدت این یک هفته تمامی . داري شدندمورد مطالعه نگه

ازي تغذیه و رعایت دماي س شرایط محیطی از جمله یکسان

محیط و درمان ضدانگل مدنظر قرار گرفته شد تا از اثرات 

الذکر در مطالعه جلوگیري شود به  گري عوامل فوق مخدوش

 ورود به  ها و اجازه دلیل حساسیت موضوع در انتخاب سگ

. گردد مطالعه معیارهایی درنظر گرفته شد که در ذیل اعالم می

 سال 3 تا 2یین وضعیت سنی مابین قبل از انتخاب سگ یک تع

 کیلوگرم با وضعیت ظاهري 30 تا 20و همچنین وزن مابین 

) عدم وجود موریزي، عدم وجود الغري بیش از حد(مطلوب 

. سگ مدنظر قرار گرفتند  معیارهایی بودند که براي انتخاب اولیه

 دوم ارزیابی عملکرد قلب با استفاده از ثبت یک  در مرحله

یوگرام اولیه جهت تعیین سالمت هدایت الکتریکی الکتروکارد

هاي مورد مطالعه با انگل  قلب و ارزیابی جهت رد آلودگی سگ

در صورت تأیید آلودگی و  .گرفت   صورتایمیتیس دیروفیالریا

در . گردید اختالالت الکتروکاردیوگرام سگ از مطالعه حذف می

رد کلیه، کبد هاي بیوشیمیایی مربوط به عملک مرحله بعد ارزیابی
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٨٩٣

گرفت تا در صورت وجود تغییرات  و قلب صورت می

متعاقب این مرحله یک معیار  .غیرطبیعی از مطالعه حذف گردد

ها به مطالعه مدنظر قرار  اساسی دیگر که براي ورود سگ

از ( این بود که در حضور جنس نر پذیرش جنس ماده .گرفت

صورت عدم گرفت در  مورد ارزیابی قرار می) گیري نظر جفت

پذیرش جنس نر توسط جنس ماده و همچنین عدم وجود 

عدم تورم و (ترشحات از فرج و همچنین کوچک بودن فرج 

 دیگر  گرفته و وارد مرحله سگ مورد تأیید قرار) آلود بودن خون

 در این مرحله جهت ارزیابی نهایی و بالینی .گردید ارزیابی می

جهت  اپ اسمیر پ،باشد اینکه سگ در مرحله آنستروس می

ارزیابی سیتولوژي واژن آماده شده و با استفاده از یک سوآپ 

 استامپ روي  برداري شده و بعد از تهیه استریل از واژن نمونه

آمیزي   دقیقه رنگ20الم با استفاده از رنگ گیمسا به مدت 

هاي پارابازال سگ  صورت گرفته و در صورت وجود سلول

   در صورت مشاهده،ردیدگ  تجویز دارو می وارد مرحله

هاي  احتماالً سلول هاي شاخی و  سلول سیتولوژي با پایه

Intermediateهمچنین .گردید  سگ از مطالعه حذف می 

هاي مورد مطالعه  ارزیابی سطح پروژسترون خون در سگ

 نانوگرم در هر 1 صورت گرفت تا سطح پروژسترون زیر

د توجه قرار لیتر خون هم که مؤید آنستروس هست مور میلی

 تایی 6 گروه 2ها به صورت تصادفی به  در ادامه سگ. گیرد

بندي شده و با توجه به اثرات وابسته به دوز دارو به یک  تقسیم

ي تزریقی مدروکسی پروژسترون استات  گروه فرآورده

)MPA) (یقی ساخت شرکت ایران هورمون سوسپانسیون تزر

م مدروکسی گر میلی150لیتري حاوي  میلی1هر آمپول 

کیلوگرم و  گرم به ازاي هر  میلی10با دوز ) پروژسترون  استات

گرم   میلی20 با دوز MPA، )گروه دوم( تایی دیگر 6در گروه 

صورت تزریق داخل عضالنی هبه ازاي هر کیلوگرم وزن بدن ب

 با توجه به اینکه این دارو داراي حاللیت .عمیق صورت گرفت

 دقیقه 5عمر پالسمایی  اي نیمهدر چربی باالیی بوده و دار

، I اقدام به اخذ و ثبت الکتروکاردیوگرام در اشتقاق ،باشد می

II ،III ،AVFو II Long صورت پذیرفت و معیارهاي 

، P موج  ، دامنهQT  ، فاصلهPR  مربوط به ضربان قلب، فاصله

 و ST   قطعهR، ارتفاع موج QRS، زمان موج Pزمان موج 

. هاي احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفت تمیموارد مربوط به آری

 5/0، )قبل از تجویز دارو(هاي صفر  ها در زمان البته این ارزیابی

  . ساعت بعد از تجویز دارو مورد بررسی قرار گرفت2ساعت و 

   اخذ الکتروکاردیوگرام   نحوه

 .صورت درازکش به پهلوي راست خوابانیده شدهابتدا سگ ب

قسمت پسین آن را با دست راست و   و گردن سگ،کننده مقید

طور کامل تمیز شده و سیم ه الکترودها با الکل ب.چپ مقید نمود

 سپس دستگاه .برق از حیوان دور نگهداشته شد

هاي دیگر با سیمی به زمین متصل  الکتروکاردیوگرافی و دستگاه

الکترودهاي پاي راست و چپ به پوست رأس مفصل  .شدند

دست راست و چپ به پوست رأس مفصل زانو و الکترودهاي 

سپس با فعال نمودن دستگاه . آرنج متصل شدند

  .  از حیوان اخذ شدLong II و IIالکتروکاردیوگرام در اشتقاق 

  روش آماري

 meanSEMصورت هها ب بعد از اخذ الکتروکاردیوگرام داده

هاي مختلف از ها در زمان بیان شده و براي تجزیه و تحلیل داده

گیري مکرر، براي مقایسه آماري آنالیز واریانس با اندازه روش

و به ) ANOVA(طرفه دوزهاي مختلف از آنالیز واریانس یک

  توکی و براي مقایسه  ي چندگانه هاي مقایسه دنبال آن از تست

ی و براي مقایسه ها از آزمون آماري تی زوجدوبدوي میانگین

ی وابسته در سطح میانگین ها در دوزهاي مختلف از آزمون ت

  . استفاده شد>05/0pداري معنی

  هایافته

 نتایج حاصل از تزریق مدروکسی پروژسترون استات -1   

  روي تغییرات الکتروکاردیوگرام mg/kg10با دوز 

در آنالیز آماري صورت گرفته براي بررسی تغییرات ضربان 

 10قلب متعاقب تجویز مدروکسی پروژسترون استات با دوز 

گرم به ازاي هر کیلوگرم، مشاهده گردید که ضربان قلب  میلی
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٨٩۴

دار کاهش   ساعت بعد از تجویز دارو به صورت معنی5/0در 

 ساعت بعد 2ولی چنین تغییري در ) p=025/0(پیدا کرده است 

  ).1جدول ) (p=076/0(از تجویز دارو مشاهده نگردید 

 PRدر آنالیز آماري صورت گرفته براي بررسی تغییرات فاصله 

 10متعاقب تجویز مدروکسی پروژسترون استات با دوز 

 2 و 5/0 بعد از  کهگرم به ازاي هر کیلوگرم مشاهده گردید میلی

داري  به میزان معنیPRساعت بعد از تجویز دارو فاصله 

)01/0=p ( و)001/0=p ( افزایش پیدا کرده است) 1جدول.(  

 QTت در آنالیز آماري صورت گرفته براي بررسی تغییرا

 10متعاقب تجویز مدروکسی پروژسترون استات با دوز 

   در فاصلهQTگرم به ازاي هر کیلوگرم، مشاهده گردید که  ملی

 داراي افزایش 2 و فاصله زمانی صفر تا 5/0زمانی صفر تا 

  ).1جدول (است ) =009/0p(و ) p=018/0(داري  معنی

 RRدر آنالیز آماري صورت گرفته براي بررسی تغییرات 

 10متعاقب تجویز مدروکسی پروژسترون استات با دوز 

   در فاصلهRRگرم به ازاي هر کیلوگرم مشاهده گردید که  میلی

) p=045/0(داري  صورت معنیه ساعت ب5/0زمانی صفر تا 

 در زمان دو ساعت بعد از RRداراي افزایش است ولی افزایش 

  .)1جدول (باشد  نمی) =348/0p(دار  تزریق دارو معنی

،  QRSدر آنالیز آماري صورت گرفته براي بررسی تغییرات

PD و PA ساعت2  ومین در زیتجو از بعد با زیتجو از قبل  

) p=000/1(و ) p=175/0( داریمعن تفاوت زیتجو از بعد

 در زمان نیم ساعت بعد از تجویز دارو RAاما . دمشاهده نگردی

عت بعد از  سا2و در زمان ) p=000/1(دار تفاوت غیرمعنی

دهد  نشان می) p=032/0(داري  تجویز دارو کاهش معنی

  ).1جدول (

 روي mg/kg20 با دوز MPA نتایج حاصل از تزریق -2

  تغییرات الکتروکاردیوگرام

در آنالیز آماري صورت گرفته در مورد تغییرات ضربان قلب 

 20متعاقب تجویز مدروکسی پروژسترون استات در دوز 

دار در  گر وجود تغییرات معنیهرکیلوگرم، بیانگرم به ازاي  یلیم

باشد   ساعت و دو ساعت بعد از تجویز دارو می5/0

)001/0=p .( شایان ذکر است که تمامی تغییرات مربوط به

جدول (ضربان قلب در محدودة نرمال صورت پذیرفته است 

1.(  

 اینتروال، PRدر آنالیز آماري صورت گرفته در مورد تغییرات 

گرم به ازاي هر کیلوگرم مدروکسی پروژسترون   میلی20در دوز 

 ساعت بعد از 5/0در مقایسه با زمان قبل از تجویز دارو و 

و همچنین در مقایسه ) =004/0p(دار   کاهش معنی،تجویز دارو

) =007/0p(دار  ساعت بعد از تجویز دارو کاهش معنی2با 

 در محدودة  اینتروالPRالبته تغییرات مربوط به . دهد نشان می

  ).1جدول (باشد  نرمال می

قبل از تجویز ( مابین زمان صفر QTبا وجود بررسی اینتروال 

گونه تغییر  و دو ساعت بعد از تجویز دارو هیچ5/0و ) دارو

جدول (مشاهده نگردید ) =363/0p(و ) =611/0p(داري  معنی

1.(  

گرم به ازاي هر کیلوگرم در بازه   میلی20 در دوز RRفواصل 

زمانی صفر و نیم ساعت بعد از تجویز دارو داراي کاهش 

باشد ولی چنین تفاوتی مابین زمان  می) =000/0p(دار  معنی

) =072/0p(صفر با دو ساعت بعد از تجویز دارو وجود ندارد 

  ).1جدول (

 QRS ،PD ،PAآنالیز آماري صورت گرفته در مورد تغییرات 

سترون استات با  متعاقب تجویز داروي مدروکسی پروژRAو 

گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن بیانگر تغییر  میلی20دوز 

باشد  هاي زمانی یاد شده نمی داري در هیچ یک از فاصله معنی

)363/0p= ( ،)465/0p= ( و)000/1p=) ( 1جدول.(  

 و mg/kg 10نتایج حاصل از مقایسۀ دوزهاي  -3

mg/kg20مدروکسی پروژسترون استات روي تغییرات  

  الکتروکاردیوگرام

در آنالیز آماري صورت گرفته در مورد تغییرات تعداد ضربان 

 متعاقب تجویز مدروکسی RA و PR ،QT ،RRقلب، فاصله 

گرم به ازاي  یلی م20 و 10پروژسترون استات در دوزهاي 
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هاي دار بین میانگین گر وجود تفاوت معنیهرکیلوگرم، بیان

کیلوگرم بعد از تجویز  ي هرگرم به ازا  میلی20 و 10دوزهاي 

جدول ) (p=005/0(و ) p( ،)001/0=p=000/0(باشد  دارو می

1.(  

، QRSدر آنالیز آماري صورت گرفته در مورد تغییرات فاصله 

PD و PA متعاقب تجویز مدروکسی پروژسترون استات در 

گر وجود کیلوگرم، بیانگرم به ازاي هر  میلی20 و 10دوزهاي 

گرم   میلی20 و 10هاي دوزهاي ر بین میانگیندا تفاوت غیرمعنی

و ) p=166/0(باشد  کیلوگرم بعد از تجویز دارو میبه ازاي هر

)000/1=p) ( 1جدول.(  

از نظر بالینی در تمامی حیوانات تحت درمان با داروي 

حالی،  ، یک نوع بی)MPA(مدروکسی پروژسترون استات 

.  مشاهده بودسستی و رخوت و یک هیپوتانسیون وضعیتی قابل

دست آمده در این مطالعه در محدودة هتمامی تغییرات آماري ب

هاي طبیعی صورت طبیعی بوده و مقایسۀ آماري مابین وضعیت

  .گرفته است

  

  ههاي مختلف در سگ مادگرم بر کیلوگرم وزن بدن در زمان میلی20 و 10با دوزهاي ) MPA( اثر تجویز مدروکسی پروژسترون استات -1جدول 

  پارامتر

  

  زمان و دوز دارو

  PR intQT int  RR int  QRS int  PD  PA  RA int  تعداد ضربان قلب

  4/1±051/0  1/0±0/0  02/0±0/0  05/0±0/0  6/0±03/0  2/0±008/0  09/0±005/0  66/86±21/4  زمان صفر

  mg/kg 10  66/6±33/73  009/0±13/0  018/0±24/0  11/0±89/0  0/0±05/0  0/0±02/0  0/0±1/0  051/0±4/1 با دوز MPAنیم ساعت بعد از تزریق 

  mg/kg 10  14/6±66/76  005/0±11/0  016/0±25/0  04/0±66/0  002/0±046/0  0/0±02/0  0/0±1/0  084/0±15/1 با دوز MPAدو ساعت بعد از تزریق 

 در مقایسه با زمان صفر در زمان نیم ساعت pمقدار 

  mg/kg 10بعد از تزریق دارو با دوز 

025/0=p01/0=p  018/0=p  045/0=p  000/1=p  000/1=p  000/1=p  000/1=p  

 در مقایسه با زمان صفر در زمان دو ساعت pمقدار 

  mg/kg 10بعد از تزریق دارو با دوز 

076/0=p  001/0=p  009/0=p  348/0=p  175/0=p  000/1=p  000/1=p  032/0=p  

  03/1±03/0  1/0±0/0  02/0±0/0  048/0±001/0  54/0±018/0  19/0±004/0  096/0±006/0  85±0/5  زمان صفر

  mg/kg 20  49/7±33/118  003/0±071/0  006/0±19/0  028/0±45/0  0/0±05/0  0/0±02/0  0/0±1/0  0/0±0/1 با دوز MPAنیم ساعت بعد از تزریق 

  mg/kg 20  49/7±33/118  003/0±07/0  006/0±186/0  027/0±48/0  0/0±05/0  0/0±02/0  0/0±1/0  068/0±1/1 با دوز MPAدو ساعت بعد از تزریق 

 در مقایسه با زمان صفر در زمان نیم ساعت pمقدار 

  mg/kg 20بعد از تزریق دارو با دوز 

001/0=p004/0=p  611/0=p  000/0=p  363/0=p  000/1=p  000/1=p  363/0=p  

 در مقایسه با زمان صفر در زمان دو ساعت pمقدار 

  mg/kg 20بعد از تزریق دارو با دوز 

001/0=p  007/0=p  363/0=p  072/0=p  363/0=p  000/1=p  000/1=p  465/0=p  

 میلی گرم بر 20 و 10هاي دوزهاي مقایسه میانگین

  کیلوگرم با هم

000/0=p  000/0=p  000/0=p  001/0=p  166/0=p  000/1=p  000/1=p  005/0=p  

  

     گیري بحث و نتیجه

دهنده تغییرات وابسته به نتایج حاصل از این مطالعه نشان     

دوزي حاصل از تزریق عضالنی داروي مدروکسی پروژسترون 

 10باشد به نحوي که بعد از تجویز دارو با دوز استات می

ضربان قلب بعد از ، گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدنمیلی

 QTفاصله   وPRتجویز دارو کاهش یافته و به تبع آن فاصله 

 20ر حالی که چنین تغییري در دوز د .دادافزایش نشان می

گرم وزن بدن بعد از تجویز دارو بر گرم به ازاي هر کیلومیلی

، PRعکس بوده و ضربان قلب افزایش یافته و به تبع آن فاصله 
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رسد به نظر می.  کاهش یافتRR و همچنین فاصله QTفاصله 

هاي  در محدوده نرمال در مقایسه زمان(که افزایش ضربان قلب 

گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن به  میلی20در دوز  )لفمخت

دلیل یک مکانیسم جبرانی باشد که در پاسخ به افت فشار خون 

بدیهی است که در اثر  .در این بیماران صورت پذیرفته است

فعالیت ، افت فشارخون به علت افزایش جبرانی ضربان قلب

را در تري  تسریع شده و قلب مدت زمان کوتاهالکتریکی

هاي مختلف سپري خواهد کرد که چنین پاسخی تأیید  اینتروال

 البته باز RRه  و فاصلQTفاصله ، PRکننده کوتاه شدن فاصله 

جویز مدروکسی پروژسترون هم در محدوده نرمال متعاقب ت

 گرم به ازاي هر میلی10اما اینکه چرا در دوز . دباشاستات می

رو ضربان قلب در محدوده کیلوگرم وزن بدن متعاقب تجویز دا

 شاید بتوان این پاسخ را مدعی ،نرمال کاهش پیدا کرده است

شد  که افت فشار خون در این دوز در حدي نبوده است که 

) افزایش تعداد ضربان قلب(هاي جبرانی بتواند القاگر پاسخ

باشد به نحوي که تغییرات مربوط به کاهش ضربان قلب در 

ي هر کیلوگرم وزن بدن بعد از تجویز گرم به ازا میلی10دوز 

MPA تا نیم ساعت بعد از تجویز دارو پایدار بوده و در دو 

-ساعت بعد از تجویز دارو ضربان قلب به حالت اولیه باز می

گرم به ازاي هر کیلوگرم  میلی20گشت در حالی که در دوز 

وزن بدن تغییرات مربوط به ضربان قلب و مواردي همانند 

 تا دو ساعت بعد از تجویز RR و PR ،QTفاصله کوتاه شدن 

MPAکه ممکن است این تغییرات از اثرات  .بود پایدار می

با توجه به اینکه  .وابسته به دوز بودن دارو نشأت گرفته باشد

 این دارو به صورت تزریقی استفاده شده و در نیم ساعت و دو

ورت ساعت بعد از تجویز دارو ارزیابی الکتروکاردیوگرام ص

رسد که چنین تغییرات شتاب زده در رفتار نظر میپذیرفته به

الکتریکی قلب نسبت به تجویز مدروکسی پروژسترون استات 

ثر بر عروق و القاء تغییرات وابسته به ؤمنشأ گرفته از اثرات م

مطالعاتی که در حیوانات و انسان  .سیستم خودکار قلب باشد

ایج مطالعه حاضر با  شواهدي از تطابق نت،صورت پذیرفته

در  .دهداطالعات به دست آمده در آن تحقیقات را نشان می

 مشخص 2007 و همکارانش در سال Szmuiloviczمطالعه 

تواند ایش سطح پروژسترون خون به شدت میگردید که افز

باعث کاهش مقاومت و انقباض عروقی و کاهش فشار خون 

در . )20(  گرددIIن متعاقب انفوزیون داخل وریدي آنژیوتانسی

 با هدف 2000همکارانش در سال  و Molinari کهاي مطالعه

بررسی تأثیر پروژسترون بر میزان جریان خون کرونري قلب 

 مشاهده شد که با انفوزیون داخل وریدي ،خوك انجام دادند

mgh-1پروژسترون به میزان 
 جریان خون کرونري با ثبت 1

ه به نحوي که حتی با افزایش فلومتر الکتروماگنتیک افزایش یافت

گرم در ساعت اثرات سه میلی دوز تجویزي پروژسترون به دو و

این مطالعه نشان  .وازودیالتوري پروژسترون بر عروق بیشتر بود

گشاد کنندگی (داد که پروژسترون داراي اثرات وازودیالتوري 

تواند از بوده و حتی آنها مدعی شدند که پروژسترون می) عروق

هاي آندوتلیال عروق سرتاسر بدن به تولید سلول  تحریکطریق

باعث گشادي عروق و افت فشار خون ) NO( نیتریک اکساید

نتیجه این مطالعه با بررسی صورت گرفته در این  .)15( گردد

تواند این گونه ارتباط داشته باشد که گشادي عروق پژوهش می

ش تعداد افزای و افت فشارخون حاصل از تجویز پروژسترون،

در مطالعه  .ضربان جبرانی قلب را به دنبال خواهد داشت

Miller و Vanhoutteهمکارانش که بر روي عروق سگ  و 

 که ترکیب صورت پذیرفت مشخص گردیدInvivoدر محیط 

پروژسترون همراه با استروژن بهتر از خود تنها مصرف استروژن 

 یافته هم تواند باعث بهبود جریان خون عضو گردد که اینمی

در مطالعه  .)14( باشدمؤید اثرات وازودیالتوري پروژسترون می

Jiangمشخص شد که 1992ال همکارانش در س  و 

تواند عروق کرونري پیش منقبض شده را در پروژسترون می

 و Lampingهمچنین در مطالعه  .)13( خرگوش شل کند

Nuno دردست آمد که پروژسترون  این نتیجه به1996 در سال 

عروق  مصرف درازمدت باعث القاي شلی در میکروواسکوالر

در مطالعه دیگر که . )12( شودها میسایر گونه کرونري سگ و
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 همکارانش صورت پذیرفت مشخص  وWilliamsتوسط 

تواند باعث گردید که تجویز مدروکسی پروژسترون استات می

ي هاي تغذیه شده با غذابهبود جریان خون کرونري در میمون

 پر کلسترول و تحت درمان با استروژن کنژوگه شده اسب شود

وق این تئوري را در که نتیجه این سه مطالعه متوالی ف )22(

کند که شاید دلیل دیگر بر افزایش ضربان قلب ذهن ایجاد می

افزایش گشاد شدن عروق کرونري خون  در دوز باال به خاطر

 کافی هرسانی کننده به عضله قلب باشد که با تغذی

بان قلب شود ها با اکسیژن منجر به افزایش ضرکاردیومیوسیت

شود که در دوز پایین حاصل از تجویز که باز هم مشاهده می

 تغییري چنین مدروکسی پروژسترون استات در مطالعه حاضر

تواند مدعی دیگري بر اثرات وابسته مشاهده نشده و این هم می

ري که در انسان توسط در مطالعه دیگ .به دوزي دارو باشد

Saaresranta زن یائسه 14 در 2002 و همکارانش در سال 

که مشکل تنفسی داشته و مدروکسی پروژسترون استات 

 و کاهش PR کاهش فاصله ،دریافت کردند انجام پذیرفت

تواند بازهم  در این زنان مشهود بود که میQRSمدت زمان 

ذیه کافی قلب به علت گشاد شدن عروق ریوي و کرونري و تغ

چنین پاسخی از مدروکسی مشاهده . )18( با اکسیژن باشد

هاي تر توسط تکنیکپروژسترون استات نیازمند مطالعات وسیع

تشخیصی همانند ارزیابی جریان خون عروق محیطی و کرونري 

توسط سیستم سونوگرافی داپلر عروقی بوده و همچنین باید 

 )یا بیشتر دو هفته و(ت رفتار این دارو در تجویزهاي دراز مد

رسد که تجویز دراز می چون به نظر. هم مورد مطالعه قرار گیرد

طور کلی هب .مدت دارو اثرات متنوعی را از خود نشان دهد

نتیجه حاصل از این مطالعه ما را بر آن داشت تا از تأثیر تجویز 

مدروکسی پروژسترون استات در بیماران مبتال به هایپرتانسیون 

 که در دیروفیالریا ایمیتیس بیماران مبتال به و مخصوصاًریوي 

شوند اثر افزایش فشار خون ریوي مبتال به دیسترس تنفسی می

بهره بگیریم که شاید باعث بهبود عالئم تنفسی در این بیماران 
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چكيده

پروژستينها به طور کلي براي جلوگيري از بارداری به روش هورموني در انسان و حيوانات کاربرد فراوان دارند. فرآوردههاي پروژسترون و مدروکسي پروژسترون استات در درمان سندرم ناراحتي قبل از قاعدگي و همچنين بعد از قاعدگي در انسان براي کاهش اثرات مخرب استروژنتراپي نيز به کار ميروند. تجويز پروژسترون در سگها معمولاً براي کنترل و به تأخير انداختن فحلي صورت ميگيرد. استفاده از اين دارو در هنگام آنستروس مانع افزايش ترشح گنادوتروپين بيش از حد پايه شده و از برگشت چرخه فحلي جلوگيري ميکند. تجويز پروژسترون در سگهاي ماده بيخطر نيست و ميتواند در مواردي باعث ايجاد مشکلاتي همچون هايپرپلازي کيستيک آندومتروپيومترگردد. در مطالعه پيش رو تأثير تزريق مدروکسي پروژسترون استات بر تغييرات الکتروکارديوگرام قلب سگ ماده بررسي شده است. براي انجام اين تحقيق ابتدا پس از يکسانسازي محيطي و تغذيهاي و بررسيهاي لازم سگهای ماده به دو گروه 6 تايي تقسيم شدند. داروي مدروکسي پروژسترون استات به ميزان 10 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن براي گروه اول و 20 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن براي گروه دوم در نظر گرفته شد. از تمامی سگهاي گروه اول و دوم در زمان صفر الکتروکتردیوگرام اخذ گرديد و بلافاصله داروي مدروکسي پروژسترون استات به صورت عضلاني به حيوانات تزريق شد. زمان تزريق دارو ثبت شده و يک ECG ديگر در زمانهاي نيم ساعت و دو ساعت پس از تزريق دارو از هر حيوان در هر دو گروه اخذ گرديد. پس از ارزيابي اطلاعات به دست آمده مشاهده شد که تجويز مدروکسي پروژسترون استات در دوز 20 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن سبب افزايش ضربان قلب و در نتيجه کاهش فاصله PR، کاهش فاصله RR به ميزان معنيداري در محدوده نرمال گرديده است و همچنين تجويز اين دارو در دوز 10 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن باعث کاهش ضربان قلب در نتيجه افزايش فاصله PR، افزايش فاصله QT و فاصله RR به ميزان معنيدار در حد نرمال شد. گمان ميرود اين مشاهدات ناشي از اثرات وابسته به دوز مدروکسي پروژسترون استات و خاصيت وازوديلاتوري آن بر عروق باشد که قلب را مجبور به نشان دادن واکنشهاي جبراني همانند افزايش تعداد ضربان کرده است.

مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، 1389، دوره 4، شماره 3، پیاپی 15، صفحات: 898-891.

کليد واژهها: مدروكسي پروژسترون استات، سگ، الكتروكارديوگرام

مقدمه

    هورمونهاي جنسي ماده، مولکولهاي کوچکي هستند که به راحتي به داخل بسياري از سلولها انتشار مييابند در داخل سلول داراي جايگاههاي گيرندهاي خاصي در سيتوپلاسم 
ميباشند (2). مجموعه هورمون- گيرنده از سيتوپلاسم به داخل هسته حرکت ميکند و باعث ساخت اسيد ريبونوکلئويک پيامبر ميشود که پاسخ به هورمون را هدايت ميکند. استروژنها، ساخت پروتئينهاي انقباضي را تحريک ميکند و کلسيم در حضور استروژنها با اتصال کمتري به ذخاير غشا اتصال مييابد درحالي که در حضور پروژسترون، افزايش در شدت اتصال کلسيم در ذخاير غشايي به چشم ميخورد. به طور کلي هورمونهاي جنسي در هدايت فعاليت الکتريکي عضلات صاف (رحم و عروق کرونري) نقش مهمي بر عهده دارند (4). از طرفي مشخص شده است که پروژسترون با تبديل شدن به آلوپرگنانولون فعاليت نورونها را هم تحت تأثير قرار ميدهد. آلوپرگنانولون يک نورواستروئيد ميباشد که به عنوان يک آلواستروئيد مثبت با تأثير بر گيرندههاي گاباA، در نهايت 
ميتواند باعث تسهيل جريان يون کلر شود (8). مطالعات باليني و تجربي نشان دهنده اثرات مختلف هورمونهاي جنسي بر رپولاريزاسيون قلبي بوده تا حدي که جنسيت عامل مهمي در عملکرد قلبي محسوب ميشود (7). هورمونهاي توليدمثلي نقش مهمي در رفتارهاي آريتميهاي قلبي از خود نشان ميدهند و در جنسهاي مختلف باعث بروز تفاوتهاي الکتروفيزيولوژيک قلبي ميشوند (17). استروئيدها داراي اثرات مستقيم و غير مستقيم بر عملکرد قلبي ميباشند و در انسان اين وضعيت عليالخصوص در جنس مونث شايعتر از جنس مذکر ميباشد (11 و 17). با توجه به کاربردهاي باليني پروژسترون در جلوگيري از فحلي موقت (8)، کنترل بسياري از حالتهاي رفتاري عليالخصوص به عنوان کنترل کننده هيجان و اضطراب در حيوانات و زنان (8)، کنترلکننده رفتارهاي توليدمثلي همانند رفتارهاي مادرانه و خشونت رفتاري و به عنوان يک ترکيب آنتيتستسترون در جنس نر (8) و با توجه به اينکه مدروکسي پروژسترون استات يکي از پرمصرفترين داروهاي دامپزشکي و پزشکي ميباشد و يک داروي با طيف وسيع مصرف در انواع وضعيتهاي باليني حتي در کنترل وضعيتهاي سایکوژنيک ميباشد و چون تمام تحقيقات انجام شده قبلي در انسانهاي بيمار صورت گرفته و هيچگونه تحقيقي در داخل وخارج از کشور مبني بر اثر اين دارو بر تغييرات الكتروكارديوگرام در سگ وجود ندارد و به دليل وجود 
تفاوتهاي گونهاي بين انسان وحيوانات، تحقيق در اين مورد امري ضروري به نظر ميرسد.

مواد و روشها

    در اين مطالعه (تجربي-مداخلهاي) 12 قلاده سگ بومي ماده با سن یکسان بهطور تصادفي انتخاب شده و به مدت يك هفته در محيط آرام به دور از استرس و جمعيت آداپتاسيون با محيط مورد مطالعه نگهداري شدند. در مدت اين يك هفته تمامي شرايط محيطي از جمله يكسانسازي تغذيه و رعايت دماي محيط و درمان ضدانگل مدنظر قرار گرفته شد تا از اثرات مخدوشگري عوامل فوقالذكر در مطالعه جلوگيري شود به دليل حساسيت موضوع در انتخاب سگها و اجازه ورود به مطالعه معيارهايي درنظر گرفته شد كه در ذيل اعلام ميگردد. قبل از انتخاب سگ يك تعيين وضعيت سني مابين 2 تا 3 سال و همچنين وزن مابين 20 تا 30 كيلوگرم با وضعيت ظاهري مطلوب (عدم وجود موريزي، عدم وجود لاغري بيش از حد) معيارهايی بودند كه براي انتخاب اوليه سگ مدنظر قرار گرفتند. در مرحله دوم ارزيابي عملكرد قلب با استفاده از ثبت يك الكتروكارديوگرام اوليه جهت تعيين سلامت هدايت الکتریکی قلب و ارزيابي جهت رد آلودگي سگهاي مورد مطالعه با انگل ديروفيلاريا ايميتيس صورت گرفت. در صورت تأييد آلودگي و اختلالات الكتروكارديوگرام سگ از مطالعه حذف ميگرديد. در مرحله بعد ارزيابيهاي بيوشيميايي مربوط به عملكرد كليه، كبد و قلب صورت ميگرفت تا در صورت وجود تغييرات غيرطبيعي از مطالعه حذف گردد. متعاقب اين مرحله يك معيار اساسي ديگر كه براي ورود سگها به مطالعه مدنظر قرار گرفت. اين بود كه در حضور جنس نر پذيرش جنس ماده (از نظر جفتگيري) مورد ارزيابي قرار ميگرفت در صورت عدم پذيرش جنس نر توسط جنس ماده و همچنين عدم وجود ترشحات از فرج و همچنين كوچك بودن فرج (عدم تورم و خونآلود بودن) سگ مورد تأييد قرار گرفته و وارد مرحله ديگر ارزيابي ميگرديد. در اين مرحله جهت ارزيابي نهايي و بالینی اينكه سگ در مرحله آنستروس ميباشد، پاپ اسمير جهت ارزيابي سيتولوژي واژن آماده شده و با استفاده از يك سوآپ استريل از واژن نمونهبرداري شده و بعد از تهيه استامپ روي لام با استفاده از رنگ گيمسا به مدت 20 دقيقه رنگآميزي صورت گرفته و در صورت وجود سلولهاي پارابازال سگ وارد مرحله تجويز دارو ميگرديد، در صورت مشاهده سيتولوژي با پايه سلولهاي شاخي و احتمالاً سلولهاي Intermediate سگ از مطالعه حذف ميگرديد. همچنين ارزيابي سطح پروژسترون خون در سگهاي مورد مطالعه صورت گرفت تا سطح پروژسترون زير 1 نانوگرم در هر ميليليتر خون هم كه مؤيد آنستروس هست مورد توجه قرار گيرد. در ادامه سگها به صورت تصادفي به 2 گروه 6 تايي تقسيمبندي شده و با توجه به اثرات وابسته به دوز دارو به يك گروه فرآوردهي تزريقي مدروكسي پروژسترون استات (MPA) (ساخت شركت ايران هورمون سوسپانسيون تزريقي هر آمپول 1 ميليليتري حاوي 150 ميليگرم مدروكسي پروژسترون  استات) با دوز 10 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم و در گروه 6 تايي ديگر (گروه دوم)، MPA با دوز 20 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بهصورت تزريق داخل عضلاني عميق صورت گرفت. با توجه به اينكه اين دارو داراي حلاليت در چربي بالايي بوده و داراي نيمهعمر پلاسمايي 5 دقيقه ميباشد، اقدام به اخذ و ثبت الكتروكارديوگرام در اشتقاق I، II، III، AVF وII Long صورت پذيرفت و معيارهاي مربوط به ضربان قلب، فاصله PR، فاصله QT، دامنه موج P، زمان موج P، زمان موج QRS، ارتفاع موج R قطعه ST و موارد مربوط به آريتميهاي احتمالي مورد ارزيابي قرار گرفت. البته اين ارزيابيها در زمانهاي صفر (قبل از تجويز دارو)، 5/0 ساعت و 2 ساعت بعد از تجويز دارو مورد بررسي قرار گرفت.

 نحوه اخذ الكتروكارديوگرام 


ابتدا سگ بهصورت درازكش به پهلوي راست خوابانيده شد. مقيد كننده، گردن سگ و قسمت پسين آن را با دست راست و چپ مقيد نمود. الكترودها با الكل بهطور كامل تميز شده و سيم برق از حيوان دور نگهداشته شد. سپس دستگاه الكتروكارديوگرافي و دستگاههاي ديگر با سيمي به زمين متصل شدند. الكترودهاي پاي راست و چپ به پوست رأس مفصل زانو و الكترودهاي دست راست و چپ به پوست رأس مفصل آرنج متصل شدند. سپس با فعال نمودن دستگاه الكتروكارديوگرام در اشتقاق II و Long II از حيوان اخذ شد. 


روش آماري


بعد از اخذ الكتروكارديوگرام دادهها بهصورت mean(SEM بيان شده و براي تجزيه و تحليل دادهها در زمانهاي مختلف از روش آماري آناليز واريانس با اندازهگيري مكرر، براي مقايسه دوزهاي مختلف از آناليز واريانس يكطرفه (ANOVA) و به دنبال آن از تستهاي مقايسهي چندگانه توكي و براي مقايسه دوبدوي ميانگينها از آزمون آماري تي زوجي و براي مقايسه ميانگين ها در دوزهاي مختلف از آزمون تي وابسته در سطح معنيداري 05/0p< استفاده شد.

یافتهها

   1- نتايج حاصل از تزريق مدروكسي پروژسترون استات با دوز mg/kg10 روي تغييرات الكتروكارديوگرام


در آناليز آماري صورت گرفته براي بررسي تغييرات ضربان قلب متعاقب تجويز مدروكسي پروژسترون استات با دوز 10 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم، مشاهده گرديد كه ضربان قلب در 5/0 ساعت بعد از تجويز دارو به صورت معنيدار كاهش پيدا كرده است (025/0=p) ولي چنين تغييري در 2 ساعت بعد از تجويز دارو مشاهده نگرديد (076/0=p) (جدول 1).


در آناليز آماري صورت گرفته براي بررسي تغييرات فاصله PR متعاقب تجويز مدروكسي پروژسترون استات با دوز 10 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم مشاهده گرديد که بعد از 5/0 و 2 ساعت بعد از تجويز دارو فاصله PR به ميزان معنيداري (01/0=p) و (001/0=p) افزايش پيدا كرده است (جدول 1).


در آناليز آماري صورت گرفته براي بررسي تغييرات QT متعاقب تجويز مدروكسي پروژسترون استات با دوز 10 مليگرم به ازاي هر كيلوگرم، مشاهده گرديد كه QT در فاصله زماني صفر تا 5/0 و فاصله زماني صفر تا 2 داراي افزايش معنيداري (018/0=p) و (009/0p=) است (جدول 1).


در آناليز آماري صورت گرفته براي بررسي تغييرات RR متعاقب تجويز مدروكسي پروژسترون استات با دوز 10 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم مشاهده گرديد كه RR در فاصله زماني صفر تا 5/0 ساعت بهصورت معنيداري (045/0=p) داراي افزايش است ولي افزايش RR در زمان دو ساعت بعد از تزريق دارو معنيدار (348/0p=) نميباشد (جدول 1).


در آناليز آماري صورت گرفته براي بررسي تغييراتQRS ، PD و PA قبل از تجويز با بعد از تجويز در نيم و 2 ساعت  بعد از تجويز تفاوت معنيدار (175/0=p) و (000/1=p) مشاهده نگرديد. اما RA در زمان نيم ساعت بعد از تجويز دارو تفاوت غيرمعنيدار (000/1=p) و در زمان 2 ساعت بعد از تجويز دارو كاهش معنيداري (032/0=p) نشان ميدهد (جدول 1).


2- نتايج حاصل از تزريق MPA با دوز mg/kg20 روي تغييرات الكتروكارديوگرام


در آناليز آماري صورت گرفته در مورد تغييرات ضربان قلب متعاقب تجويز مدروكسي پروژسترون استات در دوز 20 ميليگرم به ازاي هركيلوگرم، بيانگر وجود تغييرات معنيدار در 5/0 ساعت و دو ساعت بعد از تجويز دارو ميباشد (001/0=p). شايان ذكر است كه تمامي تغييرات مربوط به ضربان قلب در محدودة نرمال صورت پذيرفته است (جدول 1).


در آناليز آماري صورت گرفته در مورد تغييرات PR اينتروال، در دوز 20 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم مدروكسي پروژسترون در مقايسه با زمان قبل از تجويز دارو و 5/0 ساعت بعد از تجويز دارو، كاهش معنيدار (004/0p=) و همچنين در مقايسه با 2 ساعت بعد از تجويز دارو كاهش معنيدار (007/0p=) نشان ميدهد. البته تغييرات مربوط به PR اينتروال در محدودة نرمال ميباشد (جدول 1).


با وجود بررسي اينتروال QT مابين زمان صفر (قبل از تجويز دارو) و 5/0 و دو ساعت بعد از تجويز دارو هيچگونه تغيير معنيداري (611/0p=) و (363/0p=) مشاهده نگرديد (جدول 1).


فواصل RR در دوز 20 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم در بازه زماني صفر و نيم ساعت بعد از تجويز دارو داراي كاهش معنيدار (000/0p=) ميباشد ولي چنين تفاوتي مابين زمان صفر با دو ساعت بعد از تجويز دارو وجود ندارد (072/0p=) (جدول 1).


آناليز آماري صورت گرفته در مورد تغييرات QRS، PD، PA و RA متعاقب تجويز داروي مدروكسي پروژسترون استات با دوز 20 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بيانگر تغيير معنيداري در هيچ يك از فاصلههاي زماني ياد شده نميباشد (363/0p=) ، (465/0p=) و (000/1p=) (جدول 1).


3- نتايج حاصل از مقايسة دوزهاي mg/kg 10 و mg/kg20 مدروكسي پروژسترون استات روي تغييرات الكتروكارديوگرام


در آناليز آماري صورت گرفته در مورد تغييرات تعداد ضربان قلب، فاصله PR، QT، RR و RA متعاقب تجويز مدروكسي پروژسترون استات در دوزهاي 10 و 20 ميليگرم به ازاي هركيلوگرم، بيانگر وجود تفاوت معنيدار بين ميانگينهاي دوزهاي 10 و 20 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم بعد از تجويز دارو ميباشد (000/0=p)، (001/0=p) و (005/0=p) (جدول 1).


در آناليز آماري صورت گرفته در مورد تغييرات فاصله QRS، PD و PA متعاقب تجويز مدروكسي پروژسترون استات در دوزهاي 10 و 20 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم، بيانگر وجود تفاوت غيرمعنيدار بين ميانگينهاي دوزهاي 10 و 20 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم بعد از تجويز دارو ميباشد (166/0=p) و (000/1=p) (جدول 1).


از نظر باليني در تمامي حيوانات تحت درمان با داروي مدروكسي پروژسترون استات (MPA)، يك نوع بيحالي، سستي و رخوت و يك هيپوتانسيون وضعيتي قابل مشاهده بود. تمامي تغييرات آماري بهدست آمده در اين مطالعه در محدودة طبیعی بوده و مقايسة آماري مابين وضعيتهاي طبیعی صورت گرفته است.

جدول 1- اثر تجويز مدروكسي پروژسترون استات (MPA) با دوزهاي 10 و 20 ميليگرم بر كيلوگرم وزن بدن در زمانهاي مختلف در سگ ماده

		پارامتر


زمان و دوز دارو

		تعداد ضربان قلب

		PR int

		QT int

		RR int

		QRS int

		PD

		PA

		RA int



		زمان صفر

		21/4±66/86

		005/0±09/0

		008/0±2/0

		03/0±6/0

		0/0±05/0

		0/0±02/0

		0/0±1/0

		051/0±4/1



		نيم ساعت بعد از تزريق MPA با دوز mg/kg 10

		66/6±33/73

		009/0±13/0

		018/0±24/0

		11/0±89/0

		0/0±05/0

		0/0±02/0

		0/0±1/0

		051/0±4/1



		دو ساعت بعد از تزريق MPA با دوز mg/kg 10

		14/6±66/76

		005/0±11/0

		016/0±25/0

		04/0±66/0

		002/0±046/0

		0/0±02/0

		0/0±1/0

		084/0±15/1



		مقدار p در مقايسه با زمان صفر در زمان نيم ساعت بعد از تزريق دارو با دوز mg/kg 10

		025/0=p

		01/0=p

		018/0=p

		045/0=p

		000/1=p

		000/1=p

		000/1=p

		000/1=p



		مقدار p در مقايسه با زمان صفر در زمان دو ساعت بعد از تزريق دارو با دوز mg/kg 10

		076/0=p

		001/0=p

		009/0=p

		348/0=p

		175/0=p

		000/1=p

		000/1=p

		032/0=p



		زمان صفر

		0/5±85

		006/0±096/0

		004/0±19/0

		018/0±54/0

		001/0±048/0

		0/0±02/0

		0/0±1/0

		03/0±03/1



		نيم ساعت بعد از تزريق MPA با دوز mg/kg 20

		49/7±33/118

		003/0±071/0

		006/0±19/0

		028/0±45/0

		0/0±05/0

		0/0±02/0

		0/0±1/0

		0/0±0/1



		دو ساعت بعد از تزريق MPA با دوز mg/kg 20

		49/7±33/118

		003/0±07/0

		006/0±186/0

		027/0±48/0

		0/0±05/0

		0/0±02/0

		0/0±1/0

		068/0±1/1



		مقدار p در مقايسه با زمان صفر در زمان نيم ساعت بعد از تزريق دارو با دوز mg/kg 20

		001/0=p

		004/0=p

		611/0=p

		000/0=p

		363/0=p

		000/1=p

		000/1=p

		363/0=p



		مقدار p در مقايسه با زمان صفر در زمان دو ساعت بعد از تزريق دارو با دوز mg/kg 20

		001/0=p

		007/0=p

		363/0=p

		072/0=p

		363/0=p

		000/1=p

		000/1=p

		465/0=p



		مقايسه ميانگينهاي دوزهاي 10 و 20 ميلي گرم بر كيلوگرم با هم

		000/0=p

		000/0=p

		000/0=p

		001/0=p

		166/0=p

		000/1=p

		000/1=p

		005/0=p





بحث و نتيجهگيري
   


     نتايج حاصل از اين مطالعه نشاندهنده تغييرات وابسته به دوزي حاصل از تزريق عضلاني داروي مدروکسي پروژسترون استات ميباشد به نحوي که بعد از تجويز دارو با دوز 10 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن، ضربان قلب بعد از تجويز دارو کاهش يافته و به تبع آن فاصله PR و فاصله QT افزايش نشان ميداد. در حالي که چنين تغييري در دوز 20 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن بعد از تجويز دارو بر عکس بوده و ضربان قلب افزايش يافته و به تبع آن فاصله PR، فاصله QT و همچنين فاصله RR کاهش يافت. به نظر ميرسد که افزايش ضربان قلب (در محدوده نرمال در مقايسه زمانهاي مختلف) در دوز 20 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به دليل يک مکانيسم جبراني باشد که در پاسخ به افت فشار خون در اين بيماران صورت پذيرفته است. بديهي است که در اثر افت فشارخون به علت افزايش جبراني ضربان قلب، فعاليت الکتریکی تسريع شده و قلب مدت زمان کوتاهتري را در اينتروالهاي مختلف سپري خواهد کرد که چنين پاسخي تأييد کننده کوتاه شدن فاصله PR، فاصله QT و فاصله RR البته باز هم در محدوده نرمال متعاقب تجويز مدروکسي پروژسترون استات ميباشد. اما اينکه چرا در دوز 10 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن متعاقب تجويز دارو ضربان قلب در محدوده نرمال کاهش پيدا کرده است، شايد بتوان اين پاسخ را مدعي شد  که افت فشار خون در اين دوز در حدي نبوده است که بتواند القاگر پاسخهاي جبراني (افزايش تعداد ضربان قلب) باشد به نحوي که تغييرات مربوط به کاهش ضربان قلب در دوز 10 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن بعد از تجويز MPA تا نيم ساعت بعد از تجويز دارو پايدار بوده و در دو ساعت بعد از تجويز دارو ضربان قلب به حالت اوليه باز ميگشت در حالي که در دوز 20 ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن تغييرات مربوط به ضربان قلب و مواردی همانند کوتاه شدن فاصله PR، QT و RR تا دو ساعت بعد از تجويز MPA پايدار ميبود. که ممکن است اين تغييرات از اثرات وابسته به دوز بودن دارو نشأت گرفته باشد. با توجه به اينکه اين دارو به صورت تزريقي استفاده شده و در نيم ساعت و دو ساعت بعد از تجويز دارو ارزيابي الکتروکارديوگرام صورت پذيرفته بهنظر ميرسد که چنين تغييرات شتاب زده در رفتار الکتریکی قلب نسبت به تجويز مدروکسي پروژسترون استات منشأ گرفته از اثرات مؤثر بر عروق و القاء تغييرات وابسته به سيستم خودکار قلب باشد. مطالعاتي که در حيوانات و انسان صورت پذيرفته، شواهدي از تطابق نتايج مطالعه حاضر با اطلاعات به دست آمده در آن تحقيقات را نشان ميدهد. در مطالعه Szmuilovicz و همکارانش در سال 2007 مشخص گرديد که افزايش سطح پروژسترون خون به شدت ميتواند باعث کاهش مقاومت و انقباض عروقي و کاهش فشار خون متعاقب انفوزيون داخل وريدي آنژيوتانسين II گردد (20). در مطالعهای که Molinari و همکارانش در سال 2000 با هدف بررسي تأثير پروژسترون بر ميزان جريان خون کرونري قلب خوک انجام دادند، مشاهده شد که با انفوزيون داخل وريدي پروژسترون به ميزان mgh-11 جريان خون کرونري با ثبت فلومتر الکتروماگنتيک افزايش يافته به نحوي که حتي با افزايش دوز تجويزي پروژسترون به دو و سه ميليگرم در ساعت اثرات وازوديلاتوري پروژسترون بر عروق بيشتر بود. اين مطالعه نشان داد که پروژسترون داراي اثرات وازوديلاتوري (گشاد کنندگي عروق) بوده و حتي آنها مدعي شدند که پروژسترون ميتواند از طريق تحريک سلولهاي آندوتليال عروق سرتاسر بدن به توليد نيتريک اکسايد (NO) باعث گشادي عروق و افت فشار خون گردد (15). نتيجه اين مطالعه با بررسي صورت گرفته در اين پژوهش ميتواند اين گونه ارتباط داشته باشد که گشادي عروق و افت فشارخون حاصل از تجويز پروژسترون، افزايش تعداد ضربان جبراني قلب را به دنبال خواهد داشت. در مطالعه Miller و Vanhoutte و همکارانش که بر روي عروق سگ در محيط Invivo صورت پذيرفت مشخص گرديد که ترکيب پروژسترون همراه با استروژن بهتر از خود تنها مصرف استروژن ميتواند باعث بهبود جريان خون عضو گردد که اين يافته هم مؤيد اثرات وازوديلاتوري پروژسترون ميباشد (14). در مطالعه Jiang و همکارانش در سال 1992 مشخص شد که پروژسترون ميتواند عروق کرونري پيش منقبض شده را در خرگوش شل کند (13). همچنين در مطالعه Lamping و Nuno در سال 1996 اين نتيجه بهدست آمد که پروژسترون در مصرف درازمدت باعث القاي شلي در ميکروواسکولار عروق کرونري سگ و ساير گونهها ميشود (12). در مطالعه ديگر که توسط Williams و همکارانش صورت پذيرفت مشخص گرديد که تجويز مدروکسي پروژسترون استات ميتواند باعث بهبود جريان خون کرونري در ميمونهاي تغذيه شده با غذاي پر کلسترول و تحت درمان با استروژن کنژوگه شده اسب شود (22) که نتيجه اين سه مطالعه متوالي فوق اين تئوري را در ذهن ايجاد ميکند که شايد دليل ديگر بر افزايش ضربان قلب در دوز بالا به خاطر افزايش گشاد شدن عروق کرونري خون رساني کننده به عضله قلب باشد که با تغذيه کافي کارديوميوسيتها با اکسيژن منجر به افزايش ضربان قلب شود که باز هم مشاهده ميشود که در دوز پايين حاصل از تجويز مدروکسي پروژسترون استات در مطالعه حاضر چنين تغييري مشاهده نشده و اين هم ميتواند مدعي ديگري بر اثرات وابسته به دوزي دارو باشد. در مطالعه ديگري که در انسان توسط Saaresranta و همکارانش در سال 2002 در 14 زن يائسه که مشکل تنفسي داشته و مدروکسي پروژسترون استات دريافت کردند انجام پذيرفت، کاهش فاصله PR و کاهش مدت زمان QRS در اين زنان مشهود بود که ميتواند بازهم به علت گشاد شدن عروق ريوي و کرونري و تغذيه کافي قلب با اکسيژن باشد (18). مشاهده چنين پاسخي از مدروکسي پروژسترون استات نيازمند مطالعات وسيعتر توسط تکنيکهاي تشخيصي همانند ارزيابي جريان خون عروق محيطي و کرونري توسط سيستم سونوگرافي داپلر عروقي بوده و همچنين بايد رفتار اين دارو در تجويزهاي دراز مدت (دو هفته و يا بيشتر) هم مورد مطالعه قرار گيرد. چون به نظر ميرسد که تجويز دراز مدت دارو اثرات متنوعي را از خود نشان دهد. بهطور کلي نتيجه حاصل از اين مطالعه ما را بر آن داشت تا از تأثير تجويز مدروکسي پروژسترون استات در بيماران مبتلا به هايپرتانسيون ريوي و مخصوصاً بيماران مبتلا به ديروفيلاريا ايميتيس که در اثر افزايش فشار خون ريوي مبتلا به ديسترس تنفسي ميشوند بهره بگيريم که شايد باعث بهبود علائم تنفسي در اين بيماران گردد.
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