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چكیده
برهمکنشهای دارویی میتواند روی عوامل فارماکوکینتیک داروهای بیهوشی تأثیر گذارد .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فنیلبوتاازون
بر عوامل فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ نر بود .دوازده قالده سگ نر بهصورت تصادفی باه دو گاروه (کنتارل و آزماایش تقسای شاد.
سالمتی حیوانات با انجام آزمایشهای کلینیکی تأیید گردید .در گروه کنترل سالین نرمال  0/4میلیلیتر بر کیلوگرم قبل از تجاویز داخال
وریدی ،تیوپنتال  49میلیگرم بر کیلوگرم و در گروه آزمایش فنیلبوتازون  20درصد به میزان  20میلیگارم بار کیلاوگرم داخال وریادی
تزریق شد .پس از بیهوشی نمونههای خون در فواصل زمانی مشخص جمعآوری و سپس با ساانتریفیو سارم آن جداساازی شاد .ظل ات
تیوپنتال با روش  HPLCاندازهگیری گردید .سرعت حذف دارو ،نیمهعمر ،حج توزیع و کلیرانس بهصورت ظیرمحف های با نمودار ظل ت
– زمان تیوپنتال به دست آمد .نتایج نشان از اختالف باین شااخصهاای فارماکوکینتیاک تیوپنتاال در گاروه آزماایش و کنتارل داشات
بهنحویکه سرعت حذف دارو و کلیرانس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش اما نیمهعمر و حج توزیع در گروه آزمایش افزایش
یافت .این مسأله ممکن است نتیجه جابجایی جایگاههای پیوندیافته فنیل بوتازون باشد ،درنتیجه عوامل فارماکوکینتیک و همچناین مادت
زمان عملکرد تیوپنتال تغییر یابد.
واژههای کلیدی :فارماکوکینتیک ،تداخل دارویی ،تیوپنتال ،فنیلبوتازون ،سگ نر.

مقدمه
در شرایطی که برای بیماران از چند نوع دارو اساتفاده
میشود ،خطر برهمکنشهای دارویی افازایش ماییاباد .در
ن ر گرفتن ساازوکار تاداخالت دارویای مایتواناد موجا
پاایشگااویی پیاماادهای مصاارفی در شااراین درمااانهااای
ترکیباای دارویاای در شااراین بااالینی شااود ،بااهنحااویکااه
تداخالت دارویی جزئی از مباحث فارمااکولو ی باالینی باه
شمار میرود.
معمولترین تداخالت دارویی که اتفاق می افتد مربوط
به تداخالت فارماکوکینتیک و فارماکودینامیکی اسات کاه
میتواند ناشی جابجاایی داروهاا از جایگااههاای پیوناد باه
پااروتئینهااای پالسااما باشااد ( 1و  . 9پدیااده اتصااال بااا
پروتئینهای پالسمایی میتواناد باهطاور مساتقی اثار بار
فارماکوکینتیااک و کااارآیی درمااان داشااته باشااد .فعالیاات

فارماااکولو یکی دارویاای ماارتبن بازمااانی اساات کااه دارو
گیرندهی ویژهی خود را در بافتها اشغال میکناد .اتصاال
دارو با پروتئینهای پالسما میتواند توزیاع دارو را محادود
کند به نحویکه با افزایش پیوند باا پاروتئینهاای پالساما
توزیع دارو کاهش یافته و بالعکس با کاهش میزان باناد باا
پروتئین های پالسما کارآیی درمانی دارو به ساب افازایش
فرم آزاد دارو بیشتر میشود (. 44
در زمان بیهوشی از چندین دارو از گروههای مختلا
استفاده مایشاود ،باه عاالوه در زماان جراحای ،حیواناات
داروهای مختلفی را نیز دریافت میکنناد .داروهاای ضاد
التهابی ظیر اساتروئیدی ( NSAIDsیکای از گاروههاای
وسیع و پرکااربرد دارویای در ایان میاان اسات .تاداخالت
دارویی فارماکوکینتیکی و فارماکودینامیکی مختلفی از این
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گروه داروها در پژوهش های مختلا گازارش شاده اسات
باااربیتوراتهااا یکاای از داروهااای باایهوشاای تزریقاای،
آرامبخش و ضدتشنج هستند که اثرات بیدردی مناسبی از
آنها وجاود نادارد ( . 3تیوپنتاال از گاروه بااربیتوراتهاا
میتواند بهعنوان داروی بیهوشی سریع االثر با دوره تاأثیر
کوتاه در این میان اهمیت ویژهای دارد.
فنیااالبوتاااازون یکاااای از داروهاااای ضاااادالتها
ظیراستروئیدی است که ساب کااهش دردهاای مالیا و
متوساان عضااالنی –اسااکلتی و باهویااژه بااهعنااوان درمااان
دردهای بعاد از عمال در حیوانااتی مانناد ساگ ،اسا و
گوسااله ،اساتفاده مایشااود ( 49؛ بناابراین هادف از ایاان
پااژوهش بررساای تااأثیر فنیاال بوتااازون باار شاااخصهااای
فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ نر بود.
مواد و روش کار
در این پژوهش از  42قالده سگ نر (سن  4-2سال با
وزن  49-21کیلوگرم اساتفاده شاد .حیواناات باه صاورت
تصادفی باه دو گاروه مسااوی کنتارل و آزماایش تقسای
شدند .این پژوهش مورد تأیید جامعه حمایت از حیوانات با
کد  IAEC- 1-12/2قرار گرفات .نشاانههاای باالینی از
جمله ضربان قلا  ،تانفس ،دماا و پااراکلینیکی از جملاه
آنااازی هاااای کبااادی ( ، ALT, ASTهموگلاااوبین،
هماتوکریت ،تعداد گلبولهای قرمز و سفید ارزیابی گردیاد
و بدین ترتی ساالمت نسابی حیواناات قبال از آزماایش
تأیید شد.
در گروه آزمایش  2دقیقاه قبال از تجاویز داروی بای-
هوشی ،تیوپنتاال  %2باا دوز  49میلایگارم بار کیلاوگرم،
داروی فنیل بوتازون  20درصاد باا دوز  20میلایگارم بار
کیلوگرم داخل وریدی تزریق شد .در گروه کنترل به جاای
فنیل بوتازون از سالین نرماال  0/9درصاد باه میازان 0/4
میلیلیتر به ازای کیلوگرم استفاده شد.
بعد از تزریق تیوپنتال در بازههای زماانی ،4/2 ،4 ،0/2
 9 ،2 ،1/2 ،3 ،2و  42ساعت ،به میزان  2میلیلیتار خاون
از سیاهرگ سفالیک حیوان گرفته شد .بعد از سانتریفیو با
دور  3000gبه مدت  40دقیقه سرم جداسازی و در دمای
-20درجه بهمن ور اندازهگیری ظل ت تیوپنتاال نگاهداری
شد.
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(. 49
ظل ت تیوپنتال با روش  HPLCدر سرم اندازهگیاری
شد .فاز متحرک استیک اسید  %4و استونیتریل به نسابت
 20به  10بود .این ترکیبات قبل از استفاده تحات خا باا
کاظذهای صافی با قطر منافذ  0/12میکرومتار گااز زدایای
شد .مقدار  400میکرولیتار از سارم را باا  200میکرولیتار
محلول رسو دهنده پروتئین کاه شاامل  400میلایلیتار
متانول و  4میلیلیتر اتیلن گلیکاول و نای گارم ساولفات
روی بود ،باه مادت  40ثانیاه مخلاوط شاد ،ساپس 200
میلیلیتر تری کلرواستیک اسید به آن اضافه شد ،آنگاه به
مدت  20ثانیه ورتکاس شادید شاد و باا دور  1200gباه
ماادت  2دقیقااه سااانتریفیو گردیااد 200 .میکرولیتاار از
محلول به دساتگاه ( HPLCمادل 1260 Infinity LC
ساااخت شاارکت  Agilentبااا سااتون  C18همااراه بااا
آشکارساز  UVو طول موج  220نانومتر تزریق شد (. 4
برای اندازه گیری ظل ت تیوپنتال ،ابتدا نماودار ظل ات
بر حس زمان به صورت ظیرمحف های برای تیوپنتال رس
شد .با کمک شی نمودار سارعت حاذف داروی تیوپنتاال
( Kelمحاسبه شد ،سپس با فرمول  0/29/kelنیمه عمار
داروی تیوپنتال اندازه گیری شد .با استفاده از کسر دوز بار
ظل ت در زمان صفر ،حج توزیع داروی تیوپنتال به دست
آمد .از حاصلضر حجا توزیاع در سارعت حاذف دارو،
میزان کلیرانس تیوپنتال از خون محاسبه شد ( 9و . 43
اطالعات به دست آمده از پژوهش با نرمافزار  SPSS 18و
 Non-paried student t-testتجزیه و تحلیال آمااری
شد .سطح معنیداری  P>0/02در ن ر گرفته شد.
نتایج
نتایج شاخصهای بیوشیمیایی و هماتولو ی در ساگهاای
گروه کنترل و آزمایش ،نشان داد کاه ایان شااخصهاا در
حیوانات گروه کنترل و آزمایش در محدوده نرمال است به
نحویکه سالمت نسبی حیوانات قبال از بایهوشای تأییاد
شد ( 43 ،2و  . 41نمودار ظل ت تیوپنتال برحسا زماان
در گروه کنترل و آزمایش در نمودار  4و  2مشاخص شاده
است.
شاخصهای مختل فارماکوکینتیاک تیوپنتاال در جادول
شماره  4بیان شده است .میانگین سرعت حاذف تیوپنتاال

دوره  - 41شماره 4
بهار و تابستان 99

در گروه کنترل و آزمایش به ترتی  4/42 h-1و 0/29 h-1
شد .میانگین نیمهعمر داروی تیوپنتاال در گاروه آزماایش
 4hشد .این مقدار نسبت به گروه کنترل  0/2hحادودا دو
برابر افزایش را نشان میدهد .با توجاه باه کااهش ظل ات
تیوپنتااال در زمااان صاافر در گااروه آزمااایش (42±3/42
نسبت به گروه کنترل  21±2/13میکروگرم بر میلایلیتار،
حج توزیع تیوپنتال در گروه آزمایش  0/91 Lو در گاروه
کنترل  0/22 Lبه دست آمد که نشااندهناده افازایش آن
در گروه آزمایش نسبت به گروه کنتارل باود .در خصاو

کلیرانس تیوپنتال در گروه آزماایش  0/21L/hو در گاروه
کنترل  0/92L/hشد (جدول  2؛ بناابراین سارعت حاذف
داروی تیوپنتال در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل ،اماا
نیمهعمر تیوپنتال در گروه آزمایش بیشتر از گاروه کنتارل
شااد ( . P>0/02حج ا توزیااع داروی تیوپنتااال در گااروه
آزمااایش بیشااتر از گااروه کنتاارل بااود و ایاان اخااتالف
معناایداری شااد .میاازان پاااکسااازی داروی تیوپنتااال
(کلیرانس در گروه آزمایش اخاتالف معنایداری باا گاروه
کنترل نداشت (. P<0/02

جدول  -1شاخصهای فارماکوکینتیک تیوپنتال گروه کنترل و آزمایش
گروهها (وزن
تیمار ( 49/9±0/9کیلوگرم
کنترل ( 49/9±0/9کیلوگرم

سرعت حذف
(h-1

نیمهعمر (h

حج توزیع
(L/Kg

کلیرانس (L/h

0/29±0/090a
4/42±0/420b

4/04±0/090a
0/20±0/020b

0/91±0/039a
0/22±0/042b

0/21±0/003
0/92±0/002

گروه تیمار :دریافت فنیل بوتازون  20میلیگرم بر کیلوگرم  2دقیقه قبل از تجویز  49میلیگرم بر کیلوگرم تیوپنتال.
گروه کنترل :دریافت سالین نرمال  0/9درصد  2دقیقه قبل از تجویز  49میلیگرم بر کیلوگرم تیوپنتال.
 a,bحروف نامشابه در هر ستون بیان گر اختالف آماری معنیدار بین دو گروه کنترل و تیمار است (. P>0/02

نمودار  -1نمودار ظل ت برحس زمان تیوپنتال به صورت ظیر محف های در گروه کنترل

نمودار  -2نمودار ظل ت برحس زمان تیوپنتال به صورت ظیر محف های در گروه آزمایش
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بحث
فنیاالبوتااازون یکاای از داروهااای ضاادالتها ظیاار
استروئیدی است .این دارو دارای قابلیت های باال در ایجااد
تغییرات فارماکوکینتیک داروهای دیگر است ( 9کاه ایان
تداخالت می تواند اثارات مببات و منفای بار ویژگایهاای
فارماکولو ی گذارد.
در این پژوهش تداخالت فارماکوکینتیک تیوپنتاال باا
فنیاالبوتااازون بررساای شااد .بااا توجااه بااه شاااخصهااای
بیوشیمیایی و هماتولو یکی حیواناات قبال از بایهوشای،
سالمت نسبی حیوانات تأیید شاد ( 42 ،2و  43؛ بناابراین
تغییرات دیده شده بین گروه آزمایش و کنترل را میتاوان
به نتیجه تداخل این دو دارو نسبت داد ( 2 ،3و . 9
شاخصهای مختل فارماکوکینتیک تیوپنتال ازجملاه
سرعت حذف دارو ،نیمهعمر ،حجا توزیاع و کلیارانس در
گروه آزمایش و زمان حضور فنیلبوتازون نسابت باه گاروه
کنترل متفاوت شد ،به نحویکه سرعت حذف تیوپنتال در
گروه آزمایش کمتر از کنترل اما نیمه عمار آن نسابت باه
گروه کنترل افزایش یافت .حج توزیع تیوپنتاال در گاروه
آزمایش بیشتر از کنتارل و در عاوم میازان پااک ساازی
دارویی آن (کلیرانس در گروه آزمایش نسابت باه کنتارل
کاهش یافت.
نتایج به دسات آماده از ایان پاژوهش ،ظل ات خاونی
تیوپنتال در زمان صفر در گروه آزمایش نسبت باه کنتارل
کاهش را نشان میدهد و این مسأله باا توجاه باه کااهش
مخرج کسر ،سب افزایش حج توزیع تیوپنتاال در گاروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل شده اسات .یکای از دالیال
ممکن برای ایان مساأله رقابات در باناد ایان دو دارو روی
پروتئین پالسما (آلبومین است بهنحویکاه فارم آزاد دارو
بیشتر می شود و به دنبال این مساأله باا توجاه باه تمایال
بافتی تیوپنتال به مغز و بافت چربای میازان کلیارانس آن
کاهش مییابد .نتایج به دست آمده ،نشااندهناده تاداخل
دارویی فنیل بوتازون و تیوپنتال بود که اساس این تاداخل
به صورت فارماکوکینتیکی بود ،اما نتیجه آن احتماال تغییر
تأثیرات فارماکولو یکی داروی تیوپنتال از جمله طول مدت
اثر بیهوشی است که در این مطالعه با افزایش مدت زماان
ریکاوری حیوانات در گروه آزمایش نسبت به کنترل همراه
بود ( . 49به ن ر میرسد رقابت برای باند با پاروتئینهاای
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پالسما فرضیه محتمل تری برای این تداخل دارویای باشاد
( 42و . 49
 Buhererو همکاران در سال  4991گازارش کردناد
که تداخل بین دکسمتومیدین و تیوپنتال ،ساب کااهش
دوز تیوپنتال بارای انجاام بایهوشای باه ساب تغییارات
شاااخصهااای فارماااکوکینتیکی ازجملااه حج ا توزیااع و
کلیرانس است (. 2
 Marsotو همکاران در سال  2043در پژوهش خاود
با تأثیر دادن امپرازول و تیوپنتال بر تعدادی از بیمااران باا
افزایش فشار داخل مغزی ،دریافتند که حج توزیع و نیمه
عمر تیوپنتال در این تداخل دارویی افزایش مییابد (. 42
 Yuو همکاااران در پااژوهش خااود ،افزایشاای  3تااا 1
برابااری در حجاا توزیااع تیوپنتااال در زمااان حضااور
سولفادی متوکسین گزارش دادند ،اما کلیرانس تیوپنتال به
نص نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (. 49
 Raeeszadehو همکااااران در ساااال  2043اعاااالم
کردند که تاداخل باین فنیال بوتاازون و تیوپنتاال ساب
افزایش فرم ظیرباند تیوپنتال و سب افزایش سرعت توزیع
تیوپنتال در بافت مغز و افزایش مدت زماان بایهوشای در
سگ میشود .به نحویکاه زماان ریکااوری در ساگهاای
سنگین وزنتر نسبت به وزن کمتر بیشتر شده است (. 42
در پااژوهش  Huو همکاااران در سااال  4993تااداخل
داروهای ضدالتها ظیراساتروئیدی باا تیوپنتاال را ساب
کاااهش میاازان بانااد تیوپنتااال بااا پااروتئینهااای پالسااما
دانستند .آنان از بین  41داروی ضدالتها ظیراساتروئیدی
( ، NSAIDsناپروکسن ،سالیسیلیک اساید و آساپرین را
سب افزایش فرم آزاد تیوپنتال در پالسمای انسان گزارش
دادند به نحویکه سب افزایش عمق بیهوشی تیوپنتال و
افزایش زمان ریکاوری از بیهوشی تیوپنتال شد (. 42
بر اساس نتایج به دست آمده ،اختالف در شاخصهاای
فارماکوکینتیااک تیوپنتااال در سااگ ناار در زمااان حضااور
فنیل بوتازون سب جابجایی اتصال دارو روی پروتئینهاای
پالسااما شااد .ایاان اماار موج ا افاازایش فاارم آزاد داروی
تیوپنتال و افزایش طول مدت عمل و ریکاوری از تیوپنتال
در شراین کلینیکی در سگ میشود.
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Summary
Drug interactions may affect on pharmacokinetic parameters of anesthetic agents. The purpose of
this research was to investigate the effect of phenylbutazone on various pharmacokinetic parameters of
Sodium thiopental in the male dogs. Twelve male dogs were randomly divided into two (control and
experimental) groups. Animal health was confirmed by clinical examination prior to testing.
Equivalent doses of thiopental sodium (17 mg/kg) were intravenously administered following the
injection of 0.9% normal saline (0.1 ml/kg) in control group and phenylbutazone 20% (20 mg/kg) via
the same route in experimental group. After anesthesia, blood samples were collected at various time
intervals and their sera were separated by centrifugation and assayed for thiopental concentration using
HPLC method. Elimination rate constant (kel), half-life (t1/2), volume of distribution (Vd) and
clearance (Cl) of thiopental were determined non-compartmental analysis of the concentration-time
curves. Results show a significant difference in thiopental pharmacokinetic parameters. The
elimination rate constant and clearance in the experimental group were found to be less than of those
in the control group, but the half-life and Vd of thiopental were more than in the experimental group
compared to the control group. This is probably as a result of displacement from binding sites by
phenylbutazone which can lead to changes in pharmacokinetic parameters and duration action of
thiopental.
Keywords: Pharmacokinetics, drug interaction, Thiopental, Phenylbutazone, male dog.
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