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P-11-16
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

دکانوئیت همراه با ورزش استقامتی متوسط بر استعداد  بروز مزمن ناندرولونبررسی اثر تجویز

هاي بطنی خطرناك در موش بزرگ آزمایشگاهیآریتمی

1، مونا راهدار2، فرزانه عبدالهی2، عبداهللا کریمی2پور، حمید نجفی2سیاوش جوکار، 1ناییفاطمه بی

گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -1
گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران-2

هاي بطنی بررسی تأثیر مصرف مزمن ناندرولون با شناي استقامتی متوسط بر استعداد بروز آریتمیمنظور مطالعه حاضر به:مقدمه
.خطرناك در یک مدل حیوانی طراحی گردید

روغن : ، گروه ویکل)هفته تحت شناي استقامتی متوسط8(گروه کنترل، ورزش : گروه تقسیم شدند6حیوانات به :هامواد و روش
گروه ، )گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدنمیلی5بار در هفته به میزان 2هفته 8(ناندرولون : Nanگروه ، )ر در هفتهبا2هفته، 8(آراشیذ 

Arach + Ex وNan + Ex . میکروگرم 5/1در پایان دوره حیوانات بیهوش شدند و جهت القاء آریتمی داروي آکونیتین به میزان
هاي دقیقه پس از پایان تزریق، آریتمی5از شروع تزریق تا . صورت وریدي تزریق شددقیقه به10مدت لیتر در دقیقه و بهمیلی1/0در 

. بطنی ثبت گردید
داري بر فشار خون، ضربان قلب و پارامترهاي نوار قلب نداشته و فقط تجویز مزمن ناندرولون با شناي استقامتی متوسط اثر معنی:هایافته

و ) PVC(ناندرولون با ورزش روي تعداد و دوره زمانی انقباض زودرس بطنی ). >0,05P(گردید RRدار فاصله باعث افزایش معنی
کاهش  و دوره ) >0,05P(داري صورت معنیرا به) VT(کاردي بطنی اما دوره زمانی تاکی. داري نداشتاثر معنیVFو VTتعداد 

VFدار زمان تأخیر وقوع و همچنین باعث کاهش معنی) >0,05P(داد داري افزایش صورت معنیرا به) VF(زمانی فیبریالسیون بطنی 

.گردید
دار زمان فیبریالسیون بطنی و تسریع در وقوع آن تجویز مزمن ناندرولون همراه با شناي استقامتی متوسط باعث افزایش معنی:گیرينتیجه

. باشدمیهاي درگیر انجام تحقیقات تکمیلی ضروري جهت بررسی مکانیسم. گرددمی

هاي بطنیناندرولون دکانوئیت، ورزش شناي استقامتی متوسط، آریتمی:کلمات کلیدي
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