تأثير إزالة المبايض في موجات القلب الكهربائية
 Electrocardiogramإلناث األرانب المحلية .
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هددلد ال ار ددة إل د

معرفددة ت د ير إ ازلددة المبدداي

التليد دراا الماد ددلة فد د الم ددا الو ار ي ددة الااد ددة بب د دواا الد ددو يو – بوتا دديو اويو ي ددة فد د إ ددا

المعرضة إلزالة المباي

او ار ددب المملي ددة

.

شملا ال ار ة اشدر إ دا

مدب او ار دب الممليدة الباللدة بشدكل اشدواو إلد مجمدواتيب وبواقد

المجمواة اوول مب ا بد  20مل /كل
ت إزالة المباي

ف د موجدداا البلددب الكئرباويددة وبدداوال ف د زوال واددو ا ددتبطاب

مب المملول الف لج

ولمد

/5مجموادة  .ولمد

ال دة شدئور,

ال دة هشدئر وااتبدرا كمجموادة ديطر و المجموادة ال ا يدة

م ئا فبط وت قياس هطوال موجاا البلب الكئرباوية  .جاءا تاوج ال ار ة المالية كما يل

 -م و مالة ت دار فد ضدرباا البلدب  Tachycardiaمدب ادالل قددر الم دافة فد

-:

موجداا البلدب ال د ) G2 (R-Rمبار دة مد

مجموادة  G1ومددول قددر  Shorteningفد المد الفاددلة س ب داط اضدلة البطديب  QT intervalو قددر فد الفتدر الفاددلة
لد  PR-intervalوقدر ف قيمة الموجة المركبة  QRS complexمبار ة م مجمواة . G1
هما ال ار ة الو ار ية ف اسك و يب  Іو ІІلجي اا بروتيب التلي و يب با تا ا تب ية الد  PCRفب هشارا إلد
بروتي اا ق واا الدو يو  -بوتا يو ف االيا العضلة البلبية ف مجمواة او ار ب مزالة المباي

اد وجدو تليدراا فد

مبار ة م مجمواة ال يطر

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 الي د س هددو تل د ال بطددة المرجددة مددب ميددا الم د هر ا د ما تتوق د

ال د ور الطم يددة بشددكل كامددل

م ئيةً ق ر الم هر ال اإل جاب وتعتبر المرملة ال ئاوية لعمليدة ميويدة تتجلد بد بل فد إفدراز الئرمو داا او ويدة

مب المبي

 ,و هب إزالة المباي

تؤ ي إل مدول مالة ت ا

م ددتور هرم ددوب اس ددتروجيب ,و ت ددؤ ي املي ددة ا تود ددال المب دداي

ب الي س الج ارمد

إلد د ا اف ددا

تيجدة لالادتالل فد

م ددتور هرم ددوب اس ددتروجيب

وفبد اب الد ور الميضددية وبالتددال إلد زيددا م ددتوياا هرمو دداا ملددلياا الم ا ددل فد الد
ال دالبة )  (Christian & Moenter ,2010ميد
هو الج ارمد ف د اإل دداب

هو الم ددتم

اب ا افدا

تيجددة للتلليددة الراجعددة

هرمدوب اس دتروجيب بعد

ف د الميوا دداا الماتبريددة يعتبددر اامددل اطددور وم د ار

1283

دب اليد س الطبيعد
الجئدداز البلب د
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الوادداو

 Cardiovascular system diseasesوام د ار

diseasesم ددل ارتفددا الضددلط الش دريا
infraction

البلددب التاجيددة

Coronary heart

 Arterial hypertensionوامتشدداء العضددلة البلبيددة

Cardiac

) Braunwald , 1997

المواد وطرائق العمل Materials & Methods
ا دتا ما فد هدلد ال ار دة  01مدب إ دا
غ ار ووضعا ف هقفال مع لئلا اللر

او ار دب الممليدة يتدراود معد ل هو از ئدا بديب )2000 – 1500
ف جامعة بابل  /كلية العلو ولم شئر ,وتد

ف البيا الميوا

توفير الماء والللاء بدور مر وجراا االجاً للت ك مب الوها مب اوم ار

مللد مدب )  Sodium -Sulfadimidineفد
) Ampicillin 20 %ف

ق ددماً  01مددب إ ددا

 1لتر مب الماء ولم

 1لتدر مدب المداء ولمد

الماتلفة  ,آل جرادا فمويداً 0.5

 5هيدا متتاليدة  ,و  0.5مللد مدب

 5ه يا متتالية وتركا الميوا اا للت قل لم شئر .

او ار ددب اش دواوياً إل د مجمددواتيب طيلددة م د التجربددة وق د اتبعددا طريبددة المبددب م ددب

)  (Dabbagh et al . ,1997وكا ا المجامي -:
 G1واوملددا

 - 1مجمواددة ال دديطر

)  (0.5مددل بددالمبب العضددل مددب المملددول الف ددلج بالت د ريج

التددداا ي ف د او ددبو اوول مددر واو ددبو ال ددا

م درتيب واو ددبو ال ال د

ددال

م دراا واو ددبو ال ارب د هرب د

مراا.
 –2المجموادة ال ا يدة
العملي ددة تم ددا ح ددرو
والد دزايالزاب

ا تودال المبي

 G 2تد إ ازلدة المبداي
د ددمية ميد د

 , Bilateral oophorectomyلبد تمدا

ال اويدة فبدط

تد د اد د را الميوا دداا با ددتا ا مد دزيج م ددل و ددل م ددل م ددب الكيت دداميب

د د تد د ا تود ددال المب ددي

ا ددار الج د د وابد د اوواي ددة ال موي ددة وم ددب د د

وللد د ب ددمب المب ددي

). (Mills& Copland , 1982 ; Hughs , 2000

وتد قيداس موجداا البلدب الكئرباويدة بوا دطة جئداز تاطديط البلدب الكئربداو

(ECG) electrocardiograph

مد تمدوير اوقطداب المع يدة للجئداز .وتمدا البدراء الد قيداس  Lead ΙΙالد قدو التضداي

10 mm/Mv

وفولتية كئرباوية  25 mm/sوب راة  1/2ا ية  .وق تما املية قياس التاطيط ب وب تا ير

طريقة استخالص الـ DNA

بع ا تاالل الد DNAمب

يج البلب م ب طريبة الشدركة المدد عة  Promegaتد جمد تفاادل ه دزي بلمدر

الد DNAالمت ل ل ) PCR (Polymerase chain reaction
إل تد تمضدير المملدول الادزيب  Stock solutionم دب ال شدر المرفبدة مدب الشدركة المجئدز
ومملول العمل  Work solutionوكالتال :
ه ضدي

 6 0µlمدب  Premixلكدل ه بوبدة اب د رو

ااددة بجئداز ال د  PCRوهضدي

كل مب  F-Primer , R-Primerمب مملول العمل وهضي
جئداز

 º 66لمد

قيبتدديب والد ور ال ئاويددة لمد

الكئرباو ال هال اسكاروز .

 5قداو ب رجدة مدرار  º 94و رجدة

رجدة مدرار  º 67ولل د  Exonال الد

رجدة مدرار

قيبددة وب رجددة º 94وتمفددح او ابيددب بالتجميد لمدديب امليددة الترميددل

ج ول ) (1يوضح ت ل ل اك و اا البرايمراا الم تا مة ف الدPCR
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لئدا  1µLمدايكرولتر مدب

 2 µlمب الد  DNAومب د بلدا او ابيدب إلد

 PCRوالدلي تد الد شدكل  40ور تبد ا الد ور اسولد لمد

مرار للد  Exonاوول رجة مرار  º 64ولل د  Exonال دا

Bioneer

Size bp

Annealing

)Forwared primer (5-3

)Reverse primer (5-3

T.
64

222

TCATGGCTCAGTGAGGGTG

GGGCTATTTAAAGGGCCTG

67

385

TTGCTGACAGGCACCACAG

TGCCCAGAGAGCAACAGCT

65

180

CACAGGTCCTAGCCAGGAA

GGAGGTGGTGAGATCACA

وبع لل ت الترميل الكئربداو الد هدال اسكداروز وتد التبداط الددور الرقميدة بكدامي ار مدب دو  Canonوب قدة

 12ميلابك ل .

النتائج والمناقشة Results & Discussion
هشار الشكل ) (1تاطيط البلب الكئرباو و

 0.24مل

ا ية و طول الم الفادلة ف ا ببا

Hz

100

d

هر ب لمجمواة ال يطر ويالمح إب ال بة بيب  R-Rي اوي
وا ب اط البطيب  QT intervalت اوي  0.12مل

25 mm/s

H50

ا ية

10 mm/ mV
0
m
m
/

شكل ( ) 1يبين المخطط البياني لقلب أنثى أرنب تمثل مجموعة السـيطر  G1ونالحـ مـن المخطـط الن ميـة لتـربال القلـب طبيعيـة
 ,وقيمـة المـد الصاصـلة بنقبـان وانبسـاط البطـين 0.12 mm/s QT interval

) (R-Rوقيمتهـا 0.24 mm/s

قيمة  PR-complexتساوي ))0.06 mm/s

Hz

100

d

وقيمة

H50

m
 QRS complexتساوي ))0.06 mm/s
V

25 mm/s

2 mV
10 mm/
5
m
m
/
s

شكل ( ) 2يبين المخطط البياني لقلب أنثى أرنب تمثل مجموعة الحيوانال مزالة المباين )) G2ويشـير الشـكل ىلـى حالـة التسـار
في ن مية القلب (قصر المسافة للـ) R-R

وقيمة  PR-intervalتساوي ))0.06 m m/s

والى قصر فتر H Short QT interval
5
)0.02mm/s
وقيمة  QRS complexتساوي
0
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هشار الشكل )  (2لتاطيط البلب الكئرباو لمجمواة او ار ب مزالة المباي
) Rإل بللا  mm /s 0.20واللي يد ل الد
يشدير الشدكل إلد

مجمواة ال يطر . G1

إب تاوج ال ار ة المالية تبترد باب ا افا

البطي

 (Shortوالباللدة

حئدر للد التمدوير فد ماطدط البلدب الكئربداو الد الفتدر الفاددلة لال ببدا

ميكا يكيددة جزيويددة لاا االقددة وطي د م د ا افددا
لب دواا البوتا دديو

 . QT shortيالمددح مددب ال ار ددة الماليددة بد ب ه ددا

م ددتوياا تركيددز هرمددوب اس ددتروجيب تددؤ ر ف د قدددر الفتددر

وا ب دداط اضددالا البطدديب ,ميد

يليددر مددب التعبيددر الجي د

 mm/s 0.11مبار دة مد

هرموب اس تروجيب له ا ر مباشر ال تموير اضلة البلب

وا ب دداط اضددالا البطدديب فد البلددب ف دددبما اقدددر
الفادددلة س ببددا

مي

وجدو مالدة ت دار بضدرباا البلدب ) , Tachycardiaكمدا

قددر الفتدر الفاددلة )QT interval

ا ا ب داط البلدب ميد

يالمدح قددر الم دافة (R-

إب ا افددا

م ددتور تركيددز هرمددوب اس ددتروجيب فد الج د

 Potassium rectifier channelsوهددلا مددا هك ت ده إم د ر

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

المباي

االل اضطراباا ف

إب امليدة إ ازلدة

م دتور تركيدز هرمدوب اس دتروجيب والدلي يدؤ ر فد موجداا البلدب الكئرباويدة مدب

حمية البلب  Arrhythmiaومدول مالة الت ار ف ضدرباا البلدب Tachycardia

 ,ال اتجة مب التليراا ف فتر جئ الفعل) Action Potential Duration (APDالمرتبطة بالتليراا ف

راة

ادرو ايو داا البوتا ديو مدب ق دواا البوتا ديو –الددو يو  Outward K+ Current Densitiesوبالتدال
اسضطراباا ف

حميدة ضدرباا اضدلة البطديب والت دار فيئدا ميد

م ددتور الت حددي سيو دداا تيدداراا البوتا دديو

وهددلا مددا هك د د

يدؤ ي هرمدوب اس دتروجيب الد ا افدا

Tomoak

وجمااتدده ) (2009وق د سمددح

 Nakagawaوآاروب  2006باب الم الفاددلة لموجدة  QTتكدوب اقددر ا د إ دا

اوددفر  Luteal phaseوهد المرملدة التد يد اف

الفودراب فد مرملدة الج د

فيئدا معد ل تركيدز هرمدوب اس دتروجيب مبار دة مد مرملدة

الجريبداا  Follicular phaseالتد يكدوب معد ل تركيدز هرمدوب اس دتروجيب ادال ميد

تكدوب المد الفاددلة

لموجدة  QT intervalطويلدة ) (Nakagawa et al . ,2006اب تد ير هرمدوب اس دتروجيب المعدالج لل داء

بعد

دب اليد س يدؤ ر فد ا ب داط البلدب البطي د

) , ,2003وق د ا بددا ب د ب او ار ددب الم ازلددة المبدداي

موجة  QT prolongationولل ب بب ا افا
اساتالفاا الجي ية ف ق واا البوتا يو مب د
ربمدا يعدو

الجي د لدلل

(Haseroth et al . ,2000; Carnethon et al .

والمعاملددة بجددر مددب هرمددوب اس ددتروجيب يددؤ ي إل د إطالددة

التعبير الجي

لب واا البوتا يو وبشدكل ت حيمد يت ا دب مد

 HK2و  K V 1.5ف االيا ه جة البطيب .

دبب قددر موجدة  QTإلد مد و طفدر فد ق دواا البوتا ديو وبداوال فد مواقد بد ء ال د

دبب ا توددال المبداي

تاوج مجمواة او ار ب المزالة المباي

البطديب إلد ارتفدا م دتور الت حدي

إلد تضدا اضدلة البطديب فد بعد

المداسا , Hypertrophiedواب

ببا قدر ف موجة  QTوالتد تم دل فتدر ا ببدا

وا ب داط البلدب فد

 Up regulationدد ااة ق دواا البوتا ديو ب دبب ا افدا

الم ح وهو اس تروجيب واللي يؤ ي ال زيا جئ الفعل وبالتال از يا تبلل العضلة وا
اس ددتبطاب و تيجددة لل د يمدددل اضددطراباا ف د

م دتور تركيدز

الودول إل إزالة

حميددة ض درباا البلددب  Arrhythmiaوقدددر الم ددافة للفتددر

الفادلة لعو ا تبطاب االيا اضلة البطيب  .و مب االل تمط الم تببالا لئرمدوب اس دتروجيب فد اضدلة
قلددب الفودراب وبدداوال فد البطدديب مددب اددالل غيدداب اس ددتروجيب جراميداً ه ر إلد از يددا التعبيددر الجي د لب دواا
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الكال ديو مددب دو

ديج البطدديب  ventricular myocytesوبالمبابددل

 L-type Ca2+ channelsفد

الت اير ف او ا تبطاب البطيب  QRSوقدر الم افة ف الم الفادلة  QT intervalوبالتال إلد تالدل
حمية البلب  Arrhythmiaكما يالمح هلا التد ير فد ال داء فد

ويددؤ ي إل د الئياجيددة  Excitabilityواس بباضددية
(Johnson et al. ,1997) interval

 Contracilltyوبالتددال إل د قدددر

إما بال بة لتليراا الجزيوية ف الب واا اويو ية ف
تد د تفاا ددل ه د دزي بلم ددر ال د د

دب اليد س آو ال داء م ازلدة المبداي

 R-Rوقدددر

جراميداً
QT

يج اضلة البلب البطيب

 DNAالمت ل ددل ب ددتا ا با و دداا ااتم ددا اً الد د ال ار ددة ال دداببة

ل د  Mazzoneوجمااتده ) (Mazzone et al . ,2008إل تبديب اإلشدكال )(3,4الترميدل الكئربداو الد هدال
اسكاروز لد DNAلمجامي التجربة.

1000

ش ددكل  3يب دديب الترمي ددل الكئرب دداو الد د ه ددال اسك دداروز ل د دDNA
ل دDNA

ش ددكل  4يب دديب الترمي ددل الكئرب دداو الد د ه ددال اسك دداروز
لمجمواددة او ار ددب م ازلددة المبدداي

لمجمواددة ال دديطر

 -المسار  Aيمثل  DNAالقياسي 100 bp DNA Ladder

 المسار  Bيمثل الترحيل الكهربائي للقطعة المستهدفة من ال  Exon 2ذال الحجم 385 bp -المسار  Cيمثل الترحيل الكهربائي للقطعة المستهدفة من ال Exon 1ذال الحجم 222

 المسار  Dيمثل الترحيل الكهربائي للقطعة المستهدفة من ال  Exon 2ذال الحجم 180 bpبتركيـــــــــــــــز v , TBE x 2.0, %2.2

 zomولمـــــــــــــــد ســـــــــــــــاعة لكـــــــــــــــل المجـــــــــــــــامي

A , 70

بمدا ه ده تد تضداي البطد الم دتئ فة مدب  (222) Exon 1و (385 ,180) Exon 2ب جداد لمجموادة ال ديطر
والمجمواة م ازلدة المبداي

وباس دت ا إلد ال ار دة الم ي دة التد هج ارهدا البامد

 Mazzoneوجمااتده فد ادا

 2008ال د بددروتيب التلي ددو يب  Telethoninوالددلي ي درتبط بتفددااالا م د ق دواا الدددو يو –البوتا دديو ممددا

يعرقددل ويليددر مددب امددل هددلد الب دواا الموجددو فب د هشددارا هددلد ال ار ددة إل د ا د
بددروتيب التلي ددو يب protein

 Telethoninالمعددرو

ا تشعار  Stretch sensorواللي يشتر ف

بـ SCN5A

.

م د و تليددر ف د اك ددو اا

بتفاالدده م د الب دواا اويو يددة والددلي يعمددل بم ابددة امت د ا

فس الموقد للتعبيدر الجي د لب دا الددو يو  Na v1.5المشـصر

ويمكب تف ير هلد ال تيجة ضمب اسمتماليب ه اد -:

 -1ه ب اامل إزالة المباي

ل يؤ ي إل م و تليراا و ار ية ف الد  DNAف كل مب اسك وب  Іو . ІІ

 -2ق يؤ ي العامل هاالد إل م و تليدراا و ار يدة تتم دل بمددول طفدر بطيدة يتطلدب تم يد ها ا دتا ا تب يدة
ار ة ت ل ل متوالية الد .(DNA Sequencing ) DNA
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إب التعبيددر الجي د للااليددا ال دريعة اس فعددال ماتل د
الفراغ ال اال الالوي وهلا التفاال اسيو

فد الب دواا اويو يددة والددلي ي ددمح بالتبددا ل ال دري مد

ي تج ا ه ا عكاس الدو يو ومدول إزالة اس تبطاب  .هب وحيفة

التعبيددر الجي د للدددو يو ا د موقد  Na v1.5ف د البلدب وال د ماغ والب ددا المعويددة وتتليددر هددلد الوحيفددة لب ددا

الدو يو م ب التفاال للبروتي اا  ,إل هب مدول اسضطراباا ف هلا الجيب يؤ ي إل مدول همد ار

فد

ا تحا حمية البلب وق هشارا ال ار ة) (Mazzone , et al .,2008إل مدول طفر و ار ية ف

البلب وا

هددلا الجدديب ممددا ه ر إل د مدددول ا د ا كددالب معددوي ب ددبب م د و تلي دراا ف د ق دواا الدددو يو ممددا ددببا
مددر

ا د ا اومعدداء الكددالب,ي ددت تج بكمكا يددة وجددو تلي دراا هو م د و طفددر ف د اك ددو اا بددروتيب التلي ددو يب

واللي ق ي تج ا ه تلير ف وحيفة ق ا الدو يو ا . Na v1.5

إب التلي ددو يب ب ددروتيب د ددلير ي ددزب ) (19Kdaكيل ددو ال ددتب يعب ددر جي ي دداً بش ددكل روي د د فد د العض ددالا

الماططة والبلبية واللي يرتبط ويتف فر بوا طة  Kinase D, Titin Kinaseوهو معرو

بتفااله م ا مب

البروتي داا ). (Mazzone , et al .,2008لددلا ف ده باإلمكدداب تم يد الطفددر ال بطيددة فد مددال مد و ئا فبد

ا ددتطا

 Mazzoneمددب تم يد طفددر بطيددة ت د فيئددا ا ددتب ال قاا د وام د ب د ارر وبالتددال ت د تلييددر ال ل ددلة

الببتي ية لألمما

ابستنتاج

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

 ا افاضددا مع ويداً فد م ددتور تركيددز هرمددوب اس ددتروجيب وبالتددال إلد مد و مالددة ت ددار فد) Tachycardiaوقددر فد موجدة )  QT intervalفد مجموادة او ار دب الم ازلدة المبداي

حميددة البلددب
 ,وتشدتا فد

موجدة  QTو قددر فد الفتدر الفاددلة ل د  PR-intervalوقددر فد قيمدة الموجدة المركبدة QRS complex
مبار ة م مجمواة . G1
 -إب املية إزالة المباي

ه ا إل امتمدال مد و تليدراا و ار يدة فد بدروتيب التلي دو يب د تليدراا فد امدل

ق واا الدو يو –والبوتا يو ف اضلة قلب إ ا

او ار ب
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