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تأثير إزالة المبايض في موجات القلب الكهربائية 

Electrocardiogram   إلناث األرانب المحلية. 
 السعديريم عبد الرحيم 

 جامعة بابل,كلية الطب 
 حسين علي عبد اللطيف , البازي  وفاق جبوري 

   التربية  كلية  , جامعة كربالء
 الخالصة
موجدداا البلددب الكئرباويددة وبدداوال فدد  زوال  واددو   ا ددتبطاب  فدد إزالددة المبدداي   معرفددة تدد  ير إلدد   هدد    هددلد ال را ددة        

بوتا دددديو  اويو يددددة فدددد  إ ددددا  اورا ددددب الممليددددة   –البطددديب وبعدددد  التليددددراا المادددددلة فدددد  المددددا   الورا يددددة الاادددددة بب ددددواا  الدددددو يو  
 . إلزالة المباي المعرضة 

 ,ولمد    ال دة شدئور.  /مجموادة  5وبواقد     مجمدواتيبإلد   بشدكل اشدواو  يدة الباللدة اورا دب الممل مدب  إ دا   شملا ال را ة اشدر  
وااتبدرا كمجموادة  ديطر  و المجموادة ال ا يدة   ولمد    ال دة هشدئر  مل /كل    مب المملول  الف لج    20المجمواة اوول  مب ا بد 

       -جاءا  تاوج ال را ة المالية كما يل    : .باوية قياس هطوال موجاا البلب الكئر وت  ت  إزالة المباي   م ئا فبط  
مبار دة مد    G2 (R-R)  مدب ادالل قددر الم دافة  فد   موجداا البلدب الدد Tachycardiaم و  مالة ت دار  فد  ضدرباا  البلدب   -

فتدر  الفاددلة و قددر فد  ال  QT intervalفد  المد   الفاددلة س ب داط اضدلة البطديب  Shorteningومددول قددر   G1مجموادة 
 .  G1مبار ة م  مجمواة  QRS complexوقدر ف  قيمة الموجة المركبة     PR-intervalلد

فب  هشارا إلد   اد   وجدو   تليدراا فد    PCRلجي اا بروتيب التلي و يب  با تا ا  تب ية الد  ІІو Іهما  ال را ة  الورا ية ف  اسك و يب 
 مبار ة م  مجمواة ال يطر  مزالة المباي   اورا بف  مجمواة   االيا العضلة البلبية  بوتا يو  ف -بروتي اا ق واا الدو يو  

 
ABSTRACT  

           This  study aimed to investigate the effect of  the ovaries removal  on    electrocardiogram  ,  

specially   on    ventricle    repolarization,         depolarization and   some changes in the specific  

genetic material which are occurs in the  sodium  /potassium ion  channels on adult female rabbits 

which are  exposed overctomized                                                                                                          

 Ten adult females of  rabbits were randomly divided into two groups (5/group) for three months , the  

first group was injected with (20ml/kg)normal saline served as control group , second group was 

exposed to ovaries removal only  electrocardiogram estimated the results of this study are :-                                                     

- Tachycardia cleared by shortening in R-R wave in group(G2) where compared with group G1  and 

short in period QT interval ,short in PR-interval and short in QRS complex  which  compared with 

control group . 

The genetic study in Exon І and ІІ of protein Telethonin genes using the PCR technique has pointed to 

the absence of changes in the channel proteins sodium - potassium in heart muscle cells in a rabbit 

Ovarectomized compared with the control group 

                                                     

 المقدمة
إب  ددب اليدد س هددو  تلدد  ال بطددة المرجددة مددب ميددا  المددره  ا دد ما تتوقدد  الدد ور  الطم يددة  بشددكل كامددل            

م ئيًة ق ر  المره  ال  اإل جاب وتعتبر المرملة ال ئاوية لعمليدة ميويدة تتجلد  بد بل فد  إفدراز الئرمو داا او  ويدة 
المباي  تؤ ي إل  مدول مالة ت ا   ب  الي س الجرامد   تيجدة  لالادتالل   فد   هب إزالة و مب المبي   , 

تدددؤ ي امليدددة ا توددددال المبددداي  إلددد  ا افدددا  م دددتور هرمدددوب اس دددتروجيب    و ,م دددتور هرمدددوب اس دددتروجيب
لراجعددة وفبدد اب الدد ور  الميضددية وبالتددال  إلدد  زيددا   م ددتوياا هرمو دداا ملددلياا الم ا ددل فدد  الدد    تيجددة للتلليددة ا

ا افدا  هرمدوب اس دتروجيب بعد   دب اليد س الطبيعد   ميد  اب  ( Christian & Moenter ,2010)ال دالبة 
هو الم ددتم   فدد  الميوا دداا الماتبريددة يعتبددر اامددل اطددور  ومددرا  الجئدداز البلبدد    هو الجرامدد  فدد  اإل  دداب
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مددرا  البلددب التاجيددة    Cardiovascular system diseasesالوادداو    Coronary heart وا 
diseases   م ددل ارتفددا  الضددلط الشددرياArterial hypertension   وامتشدداء العضددلة البلبيددةCardiac 
infraction Braunwald , 1997 )      

  Materials & Methods العمل وطرائقالمواد 
    (1500 – 2000ب مدب إ دا  اورا دب الممليدة يتدراود  معد ل  هوزا ئدا بدي  01ا دتا ما فد  هدلد ال را دة   

, وتد  ف  جامعة بابل / كلية العلو  ولم   شئر  غرا  ووضعا ف  هقفال مع   لئلا اللر  ف  البيا الميوا   
  0.5توفير الماء والللاء بدور  مر  وجراا  االجًا للت ك  مب الوها مب اومرا  الماتلفة , آل جرادا فمويدًا 

مللد  مدب   0.5هيدا  متتاليدة , و  5لتدر مدب المداء  ولمد     1  فد    ( Sodium  -Sulfadimidineمللد  مدب
Ampicillin 20 %)   ه يا  متتالية وتركا الميوا اا للت قل  لم   شئر .   5لتر مب الماء  ولم     1  ف 

طيلدددة مدد   التجربددة  وقدد  اتبعددا طريبددة المبددب م دددب مجمددواتيب مددب إ ددا  اورا ددب اشددواويًا  إلدد   01ق ددماً   
(Dabbagh et al .  ,1997 )  :  وكا ا المجامي- 

مددل  بددالمبب العضددل  مددب المملددول الف ددلج  بالتدد ريج   ( 0.5)واوملددا    G1مجمواددة ال دديطر   -  1
مدددراا واو دددبو  الرابددد  هربددد   واو دددبو  ال الددد   دددال  مدددرتيبالتدددداا ي  فددد  او دددبو  اوول مدددر  واو دددبو  ال دددا   

 .مراا
, لبد  تمدا    Bilateral oophorectomyالمبداي  ال  اويدة فبدط  تد  إزالدة    G 2المجموادة ال ا يدة    –2

الكيتدددداميب و دددل مدددل  مدددب  الميوا دددداا با دددتا ا   مدددزيج  مدددل  اددد راالعمليدددة تمدددا حدددرو  ددددمية ميددد  تددد  
ال مويدددة ومدددب  ددد   اووايدددةالدددزايالزاب     ددد  تددد  ا توددددال المبدددي  وللددد  ب دددمب المبدددي  ادددار  الج ددد  وابددد  و 

 .    (Mills& Copland , 1982 ; Hughs , 2000)ي   ودال المبا ت
  electrocardiograph (ECG)قيداس موجداا البلدب الكئرباويدة بوا دطة جئداز تاطديط البلدب الكئربداو   وتد  

  mm/Mv 10الد  قدو  التضداي    Lead ΙΙوتمدا البدراء  الد  قيداس  .مد  تمدوير اوقطداب المع  يدة للجئداز
  ا ية . وق  تما املية قياس التاطيط ب وب تا ير      1/2وب راة   mm/s 25وفولتية كئرباوية 

  DNAطريقة استخالص الـ  
تد  جمد  تفاادل ه دزي  بلمدر    Promegaمب   يج البلب م ب طريبة الشدركة المدد عة  DNAبع  ا تاالل الد

 PCR (Polymerase chain reaction )المت ل ل  DNAالد
    Bioneerم دب ال شدر  المرفبدة مدب الشدركة المجئدز     Stock solution تد  تمضدير المملدول الادزيبإل  

 وكالتال  :  Work solutionومملول العمل 
مدايكرولتر مدب  1µLلئدا  وهضدي   PCRاب د رو  ااددة بجئداز الدد ه بوبدةلكدل   Premixمدب  l6 0µه ضدي  
 إلد  او ابيدبومب  د   بلدا   DNAمب الد  µl 2 وهضي مب مملول العمل   F-Primer , R-Primerكل مب 
و رجدة  º   94 قداو  ب رجدة مدرار    5 ور  تبد ا الد ور  اسولد  لمد     40والدلي تد  الد  شدكل   PCR جئداز 
ال الد   رجدة مدرار    Exonوللدد º   67ال دا    رجدة مدرار    Exonوللدد º  64 رجة مرار   اوول  Exonمرار  للد
66   º 94ويددة لمدد    قيبددة وب رجددة لمدد    قيبتدديب والدد ور  ال ئا  º وتمفددح او ابيددب بالتجميدد  لمدديب امليددة الترميددل

 . الكئرباو  ال  هال  اسكاروز
 

 PCRالديوضح ت ل ل اك و اا البرايمراا الم تا مة  ف   (1)ج ول                                    



 

 1285 

Annealing 
T. 

Size   bp Reverse primer (5-3)  Forwared primer (5-3) 

64 222 TCATGGCTCAGTGAGGGTG GGGCTATTTAAAGGGCCTG 
67 385 TTGCTGACAGGCACCACAG TGCCCAGAGAGCAACAGCT 
65 180 CACAGGTCCTAGCCAGGAA GGAGGTGGTGAGATCACA 

وب قدة   Canonوبع  لل  ت  الترميل الكئربداو  الد  هدال  اسكداروز وتد  التبداط الددور الرقميدة بكداميرا مدب  دو  
 . يلابك لم  12

  Results & Discussion النتائج والمناقشة
ي اوي   R-Rال  بة بيب ويالمح إب مجمواة ال يطر  لكئرباو  و    هر ب البلب التاطيط  (1) الشكل هشار  

 مل   ا ية 0.12ت اوي   QT intervalطول الم   الفادلة ف  ا ببا  وا ب اط البطيب و مل   ا ية  0.24

 
 
 
 
 
 

ونالحـ  مـن المخطـط الن ميـة لتـربال القلـب طبيعيـة  G1ين المخطط البياني  لقلب أنثى أرنب تمثل مجموعة السـيطر  يب ( 1شكل )
(R-R)  0.24وقيمتهـا mm/s             وقيمـة المـد  الصاصـلة بنقبـان وانبسـاط البطـين ,QT interval  0.12  mm/s            
 ((mm/s 0.06تساوي   QRS complex(                    وقيمة (mm/s 0.06 تساوي  PR-complexقيمة 

 

 
 
 
 
 
 

(ويشـير الشـكل  ىلـى حالـة التسـار     (G2يبين المخطط البياني لقلب أنثى أرنب  تمثل مجموعة الحيوانال مزالة المباين  ( 2شكل )
 QT interval   Shortوالى قصر فتر     (             R-Rفي ن مية القلب )قصر  المسافة للـ

   (0.02mm/sتساوي   QRS complex(            وقيمة (m m/s 0.06تساوي  PR-intervalوقيمة 
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-R)قددر الم دافة  لتاطيط البلب الكئرباو  لمجمواة اورا ب مزالة المباي  مي  يالمدح  ( 2) الشكل هشار 
R)   إل بللاmm /s 0.20  وجدو  مالدة ت دار  بضدرباا البلدب    لد  واللي يد ل اTachycardia)  كمدا ,  

مبار دة مد     mm/s  0.11  والباللدة   QT interval)   (Shortيشدير الشدكل  إلد   قددر الفتدر  الفاددلة 
 . G1مجمواة ال يطر  

ير اضلة البلب إب  تاوج ال را ة المالية تبترد باب ا افا  هرموب اس تروجيب له ا ر مباشر ال  تمو         
ماطدط البلدب الكئربداو  الد  الفتدر  الفاددلة لال ببدا   فد البطي   ا   ا ب داط البلدب ميد  حئدر للد  التمدوير 

مددب ال را ددة الماليددة بدد ب ه ددا  يالمددح .    QT shortوا ب دداط اضددالا البطدديب فدد  البلددب ف دددبما اقدددر 
قدددر الفتدددر   فدد هرمددوب اس ددتروجيب تدددؤ ر  ميكا يكيددة جزيويددة لاا االقددة وطيددد   مدد  ا افددا  م دددتوياا تركيددز

هرمددوب اس ددتروجيب فدد  الج دد   ا افددا  م ددتور تركيددز  الفادددلة س ببددا  وا ب دداط اضددالا البطدديب ,ميدد  إب
إمدد ر  هتددوهددلا مددا هك   Potassium rectifier channelsيليددر  مددب التعبيددر الجي دد   لب ددواا البوتا دديو  

واللي ي ح  مرملدة ادو   ا دتبطاب االيدا اضدلة البلدب ,مدب ادالل   (Sebastien et al . ,2003) ال را اا 
إب امليدة  إزالدة       QT interval  (Luhr et  al . ,2000 )جئ  الفعل اللي يعكدس المد   الفاددلة لموجدة 

موجداا البلدب الكئرباويدة مدب  فد المباي  تدؤ ي إلد  ا افدا  م دتور تركيدز  هرمدوب اس دتروجيب  والدلي يدؤ ر 
  Tachycardiaومدول مالة  الت ار  ف  ضدرباا البلدب   Arrhythmiaطراباا ف    حمية البلب االل اض

المرتبطة بالتليراا ف   راة  Action Potential Duration (APD), ال اتجة مب التليراا ف  فتر  جئ  الفعل
وبالتدال      Outward K+ Current Densitiesالددو يو  –ادرو   ايو داا البوتا ديو  مدب ق دواا البوتا ديو  

ا افدا   الد هرمدوب اس دتروجيب يدؤ ي ميد     اسضطراباا  ف   حميدة ضدرباا اضدلة البطديب والت دار  فيئدا
وقدد  سمددح  (2009)وجمااتدده   Tomoak وهددلا مددا هكدد د   م ددتور الت حددي  سيو دداا  تيدداراا البوتا دديو   

Nakagawa  م   الفاددلة لموجدة الباب  2006 وآاروبQT  اقددر ا د  إ دا  الفودراب فد  مرملدة الج د  تكدوب
وهد  المرملدة التد  يد اف  فيئدا معد ل تركيدز هرمدوب اس دتروجيب مبار دة مد  مرملدة   Luteal phaseاوددفر

التد  يكدوب معد ل تركيدز هرمدوب اس دتروجيب ادال  ميد  تكدوب المد   الفاددلة   Follicular phaseالجريبداا 
اب تد  ير هرمدوب اس دتروجيب المعدالج لل  داء   (Nakagawa et al . ,2006)طويلدة    QT intervalلموجدة 

 . Haseroth et al . ,2000; Carnethon et al)ا ب داط البلدب البطي د     فد بعد   دب اليد س يدؤ ر 
, وقدد  ا بددا بدد ب اورا ددب المزالددة المبدداي  والمعاملددة بجددر  مددب هرمددوب اس ددتروجيب يددؤ ي إلدد  إطالددة   (2003,
ولل  ب بب ا افا  التعبير الجي   لب واا البوتا يو  وبشدكل ت حيمد  يت ا دب مد    QT prolongationموجة 

  ف  االيا ه  جة البطيب . K V 1.5 و HK2اساتالفاا الجي ية  ف  ق واا البوتا يو   مب د    
ال  د  إلد  مد و  طفدر  فد  ق دواا البوتا ديو  وبداوال فد  مواقد  بد ء   QTقددر موجدة  ربمدا يعدو   دبب    

,واب   Hypertrophiedالجي د  لدلل   دبب ا توددال المبداي  إلد  تضدا  اضدلة البطديب فد  بعد  المداسا 
والتد  تم دل فتدر  ا ببدا  وا ب داط البلدب فد    QT تاوج مجمواة اورا ب المزالة المباي   ببا قدر ف  موجة 

 ا افدا  م دتور تركيدز ا ديو  ب دبب دد ااة ق دواا البوت  Up regulationت حدي  الالبطديب إلد  ارتفدا  م دتور 
زيا   جئ  الفعل وبالتال  از يا  تبلل العضلة وا   الودول إل  إزالة  اللي يؤ ي ال الم ح  وهو اس تروجيب و 

وقدددر الم ددافة للفتددر   Arrhythmiaاس ددتبطاب و تيجددة للدد  يمدددل   اضددطراباا  فدد   حميددة ضددرباا البلددب 
مب االل تمط  الم تببالا لئرمدوب اس دتروجيب فد  اضدلة  و  البطيب . الفادلة لعو   ا تبطاب االيا اضلة

قلددب الفوددراب وبدداوال فدد  البطدديب مددب اددالل غيدداب اس ددتروجيب جراميددًا ه ر إلدد  از يددا  التعبيددر الجي دد  لب ددواا 
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 وبالمبابددل  ventricular myocytesفدد    ديج البطدديب   L-type Ca2+ channelsالكال ديو  مددب  دو  
وبالتال  إلد  تالدل   QT intervalوقدر الم افة ف  الم   الفادلة   QRSف  او   ا تبطاب البطيب الت اير 

كما يالمح هلا التد  ير فد  ال  داء فد   دب اليد س آو ال  داء مزالدة المبداي  جراميدًا   Arrhythmia حمية البلب 
 QTوقدددر   R-Rإلدد  قدددر وبالتددال    Contracilltyواس بباضددية  Excitabilityويددؤ ي إلدد  الئياجيددة 

interval  (Johnson  et al. ,1997)  
 لتليراا الجزيوية ف  الب واا اويو ية ف    يج اضلة البلب  البطيب  بال  بة  إما 

المت ل ددددل ب  ددددتا ا  با ودددداا  ااتمددددا ًا الدددد  ال را ددددة ال دددداببة   DNAتدددد  تفااددددل ه ددددزي  بلمددددر  الددددد             
الترميدل الكئربداو  الد  هدال   (3,4) تبديب اإلشدكال  إل (Mazzone  et al . ,2008)وجمااتده   Mazzoneلدد

 لمجامي  التجربة. DNAلد اسكاروز
 
 
 

                                                                                                                                              
1000 

                                                                                                                                                                         
    

كئربددداو  الددد  هدددال  اسكددداروز    يبددديب الترميدددل ال4 شدددكل        DNA  يبددديب الترميدددل الكئربددداو  الددد  هدددال  اسكددداروز  لدددد3 شدددكل 
                                                                   مزالددة المبدداي   اورا ددبلمجمواددة                                            لمجمواددة ال دديطر    DNAلددد

  bp DNA Ladder 100القياسي  DNAيمثل A المسار  - 
 bp 385ذال الحجم   Exon 2ترحيل الكهربائي للقطعة المستهدفة من اليمثل ال Bالمسار  -
                                                              222ذال الحجم  Exon 1يمثل الترحيل الكهربائي للقطعة المستهدفة من ال Cالمسار  -
                                           bp 180ذال الحجم  Exon 2 يمثل الترحيل الكهربائي للقطعة المستهدفة من ال Dالمسار  -

ـــــــــــــــز  ـــــــــــــــل المجـــــــــــــــامي  ولمـــــــــــــــد x TBE  ,70 v  ,zom A 2.0% ,2.2بتركي                                                                    ســـــــــــــــاعة لك
                                                                                                                                                                                                                      

 ب جداد لمجموادة ال ديطر   Exon 2 (385 ,180)و Exon 1 (222)بمدا ه ده تد  تضداي  البطد  الم دتئ فة مدب 
وجمااتده فد  ادا    Mazzoneوباس دت ا  إلد  ال را دة الم ي دة التد  هجراهدا البامد  المبداي    مزالدة والمجمواة
البوتا دديو  ممددا –والددلي يددرتبط بتفددااالا مدد  ق ددواا الدددو يو   Telethoninالدد  بددروتيب التلي ددو يب    2008

تليددر فدد  اك ددو اا  هشددارا هددلد  ال را ددة إلدد  ادد    مدد و  يعرقددل ويليددر مددب امددل هددلد الب ددواا الموجددو   فبدد  
المعدددرو  بتفاالددده مددد  الب دددواا اويو يدددة والدددلي يعمدددل بم ابدددة امتددد ا   Telethonin proteinبدددروتيب التلي دددو يب 

المشـصر  Na v1.5واللي يشتر  ف   فس الموقد  للتعبيدر الجي د  لب دا  الددو يو    Stretch sensorا تشعار 
 .    SCN5Aبـ 

 -تماليب ه  اد :ويمكب تف ير هلد ال تيجة ضمب اسم
 . ІІو  Іف  كل مب اسك وب   DNAه ب اامل إزالة المباي  ل  يؤ ي إل  م و  تليراا ورا ية ف  الد  1-
ق  يؤ ي العامل هاالد إل  م و  تليدراا ورا يدة تتم دل بمددول طفدر   بطيدة يتطلدب تم يد ها ا دتا ا  تب يدة  2-

 .DNA  (DNA Sequencing ) را ة ت ل ل متوالية الد
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التعبيددر الجي دد  للااليددا ال ددريعة اس فعددال ماتلدد  فدد  الب ددواا اويو يددة والددلي ي ددمح بالتبددا ل ال ددري  مدد   إب     

هب وحيفة  .  الفراغ ال اال  الالوي  وهلا التفاال اسيو   ي تج ا ه ا عكاس الدو يو  ومدول إزالة اس تبطاب
المعويددة وتتليددر هددلد الوحيفددة لب ددا   الب ددا  ب والدد ماغ و فدد  البلدد Na v1.5التعبيددر الجي دد  للدددو يو  ا دد  موقدد  
ضطراباا ف  هلا الجيب يؤ ي إل  مدول همدرا  فد  سمدول ا إل هب الدو يو  م ب التفاال للبروتي اا , 

مدول طفر  ورا ية ف   إل   (Mazzone , et al .,2008)البلب وا   ا تحا   حمية البلب وق  هشارا ال را ة
ه ر إلدد  مدددول ا  دد ا  كددالب معددوي  ب ددبب مدد و  تليددراا فدد  ق ددواا الدددو يو  ممددا  ددببا هددلا الجدديب ممددا 

تليددراا هو مدد و  طفددر  فدد  اك ددو اا  بددروتيب التلي ددو يب  ي ددت تج بكمكا يددة وجددو  ,ا  دد ا  اومعدداء الكددالب مددر  
 .  Na v1.5واللي ق  ي تج ا ه تلير ف  وحيفة ق ا  الدو يو  ا   

 الدددتب يعبدددر جي يددداً بشدددكل روي ددد  فددد  العضدددالا  كيلدددو (19Kda)بدددروتيب  ددددلير يدددزب   التلي دددو يب إب        
وهو معرو  بتفااله م  ا   مب  Titin Kinase  ,Kinase Dالماططة والبلبية واللي يرتبط ويتف فر بوا طة 

فبدد   ئا.لددلا ف  ده باإلمكدداب تم يدد  الطفددر  ال بطيددة فدد  مددال مدد و  (Mazzone , et al .,2008)البروتي داا  
تم يدد  طفددر   بطيددة تدد  فيئددا ا ددتب ال قاادد   وامدد   بدد ارر وبالتددال  تدد  تلييددر ال ل ددلة  مددب  Mazzone ا ددتطا  

 الببتي ية لألمما  اسمي ية ال اتجة والم ؤولة اب تد ي  بروتيب التلي و يب .
 ابستنتاج 

مالددة  ت ددار  فدد   حميددة البلددب  فدد  م ددتور تركيددز هرمددوب اس ددتروجيب وبالتددال  إلدد  مدد و  ا افاضددا مع ويدداً  -
Tachycardia) وقددر   فد  موجدة   QT interval )   فد  مجموادة اورا دب المزالدة المبداي , وتشدتا فد  

 QRS complexوقددر فد  قيمدة الموجدة المركبدة     PR-intervalو قددر فد  الفتدر  الفاددلة لدد QTموجدة 
 .  G1مبار ة م  مجمواة 

ه ا إل  امتمدال  مد و  تليدراا ورا يدة فد  بدروتيب التلي دو يب   د  تليدراا فد  امدل إب  املية إزالة المباي   -
  والبوتا يو  ف  اضلة قلب إ ا  اورا ب–ق واا الدو يو  
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