وﺗﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ® ) د -ﻛﻠﻮﭘﺮوﺳﺘﻨﻮل (
ﺷﻜﻞ داروﻳﻲ  :ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ
ﮔﺮوه داروﻳﻲ  :ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ )( PGF2a
ﺗﺮﻛﻴﺐ دارو  :ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي  75ﻣﻴﮕﺮوﮔﺮم ) 0/0 75ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ( د -ﻛﻠﻮﭘﺮوﺳﺘﻨﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ دارو  :د -ﻛﻠﻮ ﭘﺮوﺳﺘﻨﻮل آﻧﺎﻟﻮگ ﺳﻨﺘﻴﻚ ﭘﺮوﺳﺘﺎ ﮔﻠﻨﺪﻳﻦ  F2αﺑﻮده و داراي ﻛﻠﻴﻪ اﺛﺮات آن ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ .اﻳـﻦ
دارو ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻴﻮﻣﺘﺮ و ﺷﻞ ﺷﺪن ﮔﺮدن رﺣﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ رﺣﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺟـﺴﻢ زرد روزﻫـﺎي 4-5
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ار ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد  ) .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺤﻠـﻲ دام در ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ  2-5روز ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ (
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف دارو  :اﻳﻦ دارو در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد :
 اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري و ﻋﺪم ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﻛﻴﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻻر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻓﺤﻠﻲ در ﻣﻮارد ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻴﻮﻣﺘﺮ آﻧﺪوﻣﺘﺮﻳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي رﺣﻤﻲ اﺗﻤﺎم ﺑﺎرداري و اﻳﺠﺎد ﺳﻘﻂ در ﺑﺎرداري ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي رﺣﻤﻲ ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن اﻳﻦ دارو در ﮔﺎو  ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  ،ﺑﺰ  ،اﺳﺐ و ﺧﻮك ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد .
دوز درﻣﺎﻧﻲ در :
 -1ﮔﺎو  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
 -2اﺳﺐ  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
 -3ﺧﻮك  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻣﺼﺮف دارو  :در درﻣﺎن ﭘﻴﻮﻣﺘﺮ در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﮔﺮدن رﺣﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد زﻳﺮا اﺣﺘﻤﺎل
ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﻴﺖ در اﺛﺮ ﭘﺎرﮔﻲ رﺣﻢ وﺟﻮد دارد PGF2α .از راه ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﺎردار
و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد اﺳﭙﺎﺳﻢ در ﺑﺮوﻧﺶ ﻫﺎ دﻗﺖ ﺷﻮد  .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و
از داروﻫﺎي ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮوﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .

در اﺳﺐ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻖ  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و درد ﺷﻜﻢ وﺟﻮد دارد  .اﺗﻨﻈﺎر ﻣﻴﺮود اﻳﻦ دﺳﺘﻪ داروﻫﺎ درﺣﻴﻮاﻧﺎت داراي ﺟﺴﻢ
زرد ﻓﻌﺎل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
زﻣﺎن ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺼﺮف دارو  :زﻣﺎن دﻓﻊ دارو از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ  3ﺳﺎﻋﺖ و در ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از
آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري دارو  :دارو در دﻣﺎي ) (15-30درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي دارو  :اﻳﻦ دارو در وﻳﺎل ﻫﺎي  10ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﻋﺪدي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

