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 7بخش فيزيولوژی دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران

(دريافت مقاله - 37/7/71 :پذيرش مقاله)37/3/37 :

چكيده
زمينه :بيماریهای کبدی ممكن است به طيف وسيعي از اختالالت ريوی با شيوع باال در زنان منجر شود .هدف از اين مطالعه ،بررسي اثر
آسيب کبدی به همراه برداشتن تخمدان (اوارکتومي) با و بدون استراديول بر هموديناميک ريه در زمان تهويه مكانيكي حيوانات با گاز
نورموکسي و هيپوکسي بود.
مواد و روشها 14 :موش صحرايي ماده نژاد  Sprague Dawleyبه طور تصادفي به  1گروه اوارکتومي ( ،)OVXاوارکتومي با تزريق
روزانه روغن کنجد به عنوان حالل استراديول ( ،)OVX+Oilانسداد مجرای صفراوی مشترک به همراه اوارکتومي ( )CBDL+OVXو با
تزريق روزانه استراديول ( )CBDL+OVX+E2تقسيم شدند 32 .روز پس از جراحي روز اول ،حيوانات بيهوش شدند .نمونه های خون
دمي جهت اندازهگيری آنزيمهای کبدی و متابوليتهای اکسيد نيتريک گرفته شدند .تراکئوستومي و کانولگذاری شريان و وريد فمورال
انجام شدند .فشار شرياني و فشار سيستولي بطن راست ( )RVSPدر زمان تهويه مكانيكي حيوانات با گاز نورموکسي و هيپوکسي (اکسيژن
 74درصد) ثبت شدند.
يافتهها :غلظتهای  ،ASTنسبت  ،AST/ALTبيليروبين مستقيم و توتال ،و استراديول در گروههای  CBDL+OVXو
 CBDL+OVX+E2نسبت به گروه  OVXافزايش معنيدار داشت و در گروه  CBDL+OVX+E2نسبت به گروه  CBDL+OVXبيشتر
بود .تنها در حيوانات گروه  OVXتهويه با گاز هيپوکسي موجب افزايش  RVSPنسبت به تهويه با گاز نورموکسي شد .همچنين ،غلظت
متابوليتهای اکسيد نيتريک در گروه  CBDL+OVX+E2نسبت به گروههای  OVXو  CBDL+OVXافزايش معنيدار داشت.
نتيجهگيری :استراديول موجب تشديد آسيب کبدی ميشود همچنين ،اختالالت کبدی ،پاسخ عروق ريوی به تهويه با گاز هيپوکسي را از
بين ميبرد که بخشي از آن ممكن است مربوط به اثر استراديول و توليد بيشتر اکسيد نيتريک باشد.
واژگان کليدی :فشار سيستولي بطن راست ،انسداد مجرای صفراوی ،استراديول ،اکسيد نيتريک ،هيپوکسي
* شیراز ،بخش فیزیولوژی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
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بررسی نقش استراديول در هموديناميك ريه به دنبال تهويه با

 / 363طب جنوب

سال بيست و يكم /شماره  /5آذر و دی 7337

مقدمه

( 7و  )13و برداشتن تخمدان پاسخ به هیپوکسی را

سیروز کبدی ممکن است به طیف وسیعی از اختالالت

تشدید میکند ( .)14در دو مطالعه انسانی و حیوانی

ریوی منجر شود ( .)1-3مطالعات انسانی نشان میدهد

اختالالت کبدی ،نشان داده شده پاسخ عروق ریوی به

در زنان بیشتر از مردان است ( .)4برخی از محققین این

و  .)16به هر حال ،مطالعهای در رابطه با تداخل اثر

تفاوت را به هورمونهای جنسی نسبت میدهند .با این

اختالالت کبدی و استروژن بر پاسخ عروق ریوی به

حال ،نقش استروژن در هیپرتانسیون شریان ریوی

هیپوکسی آلوئولی انجام نشده است.

بهطور کامل شناخته نشده است و اثرات متناقض

با توجه به مطالعات قید شده در باال ،در مطالعه حاضر،

محافظتی و تشدید کننده آن به ترتیب از طریق گیرنده

به منظور بررسی نقش استروژن در اختالالت ریوی

 ERβو  ERαگزارش شده است ( .)5-7از طرفی،

ناشی از بیماریهای کبدی ،مدل سیروز کبدی با انسداد

میزان استروژن خون حیوانات نر و ماده در اختالالت
کبدی افزایش مییابد که ناشی از تولید استروژن در
معده و عدم متابولیز شدن آن در اثر آسیب کبدی است
( .)8-11در مطالعات محدودی ،رابطه بین استرادیول و

کامل مجرای صفراوی مشترک ( )CBDLبر روی موش
صحرائی ماده نژاد  Sprague dawleyایجاد شد .به
منظور بررسی نقش استروژن ،در گروهی از حیوانات
 CBDLشده ،اوارکتومی انجام شد و در گروهی دیگر،

هیپرتانسیون شریان ریوی پیامد بیماریهای کبدی

اوارکتومی با تجویز روزانه داخل صفاقی استروژن همراه

مطرح شده است .در یک مطالعه انسانی ،گزارش شده

بود .بعد از  18روز ،فشار سیستولی بطن راست به عنوان

تغییرات ژنتیکی درگیرنده استرادیول  ERαو آنزیم

شاخصی از فشار سیستولی شریان ریوی ،و فشار

آروماتاز ممکن است مستقل از جنس با ریسک
هیپرتاسیون پورتی -ریوی در ارتباط باشد ( .)11به هر
حال ،تاکنون مطالعهای رابطه بین استرادیول و تغییرات
همودینامیک ریوی پیامد بیماریهای کبدی را بررسی
نکرده بود.
انقباض عروق ریوی در پاسخ به هیپوکسی یک مکانیسم
فیزیولوژیک است که با افزایش مقاومت عروق موضعی

متوسط شریانی سیستمیک در شرایط تهویه مصنوعی با
گاز نورموکسی و هیپوکسی در موشهای صحرائی ماده
بررسی شد .همچنین ،آنزیمهای کبدی ،بیلیروبین و
غلظت پالسمائی استروژن و متابولیتهای NO

اندازهگیری و مقایسه شدند.

مواد و روشها

موجب تغییر مسیر خون از نواحی کم تهویه به سمت

دستهبندی و گروههای آزمايشي

نواحی با تهویه بهتر میشود .بیماری انسدادی تنفسی

این مطالعه تجربی بر اساس مقررات آئین نامه کمیته

مانند آسم در جنوب ایران شیوع باالیی دارد ( .)11این

اخالق پزشکی بر روی  41موش صحرائی ماده با نژاد

بیماریها با ایجاد هیپوکسی آلوئولی ممکن است در

 Sprague Dawleyدر محدوده وزنی  111-151گرم

دراز مدت موجب هیپرتانسیون شریان ریوی شوند.

که در خانه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی تحت شرایط

استروژن از طریق گیرنده  ،ERβهیپرتانسیون شریان

استاندارد از نظر نور ،تاریکی آب و غذا پرورش

ریوی در اثر تهویه با گاز هیپوکسی را کاهش میدهد

مییافتند انجام شد .حیوانات به صورت تصادفی به 4
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میزان شیوع هیپرتانسیون شریان ریوی با منشاء مختلف

هیپوکسی آلوئولی کاهش یافته و یا از بین میرود (15

کتابچي و همكاران

بررسي نقش استراديول در هموديناميک ريه به دنبال تهويه با گاز هيپوکسي 361/

گروه یکسان اوارکتومی ( ،)OVXاوارکتومی با تزریق

وسط جدا میشد 11( .و )11

روزانه روغن کنجد به عنوان حالل داروی استرادیول
اوارکتومی ( ،)CBDL+OVXو انسداد کامل مجرای

پس از بیهوشی حیوانات ،محل جراحی تراشیده و

صفراوی همراه با اوارکتومی و تزریق استرادیول

ضدعفونی شده و با دو برش  1/6سانتیمتری در دو

( )CBDL+OVX+E2تقسیم شدند.

طرف قسمت پایینی شکم ،چربی متصل به رحم در
معرض دید قرار میگرفت .با استفاده از فور سپس

تعيين سيكل استروس

ظریف چربی متصل به رحم را گرفته و پس از در

به منظور اطمینان از اثر هورمونهای جنسی در

معرض قرار گرفتن تخمدان ،شریان تخمدانی و محل

گروههای آزمایش ،کلیه حیوانات قبل از انجام جراحی

اتصال تخمدان به رحم با نخ سیلک  1-3بسته و

از نظر مرحله چرخه استروس مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تخمدانها در هر دو طرف جدا میشدند (.)11

با استفاده از میکروپیپت حدود  11میکرولیتر نرمال
سالین وارد واژن حیوانات کرده و سپس آسپیره شد .یک

پروسيجر مربوط به تزريق روزانه استراديول

قطره از این مایع را روی الم گسترش داده و در دمای

در گروههای تحت درمان با استرادیول ،پس از بیهوشی

اتاق خشک کرده و با الکل  71درصد به مدت  1دقیقه

و جراحی روز صفر ،داروی  17بتا استرادیول

شسته و اسمیر تهیه شده با استفاده از رنگ گیمسا

( ،Sigmaآلمان) روزانه در ساعات بین  1تا  4بعد از

رنگآمیزی شدند .اسمیرها با استفاده از میکروسکوپ

ظهر ،با دوز  11میکروگرم بر کیلوگرم در روز به صورت

نوری ( ،Zeizzآلمان) ابتدا با لنز  4و  11و سپس با لنز

محلول در روغن کنجد ( ،Sigmaآلمان) به صورت زیر

 41مشاهده و بر اساس نوع و توزیع سلولها ،نوع فاز

جلدی به مدت  18روز تزریق میشد (.)13

چرخه استروس حیوانات مشخص میشد .حیواناتی که
در مرحله دیستروس بودند وارد مرحله جراحی

پروتكل روز 32

میشدند (.)17-19

آزمایش روز  18برای کلیه گروههای آزمایش یکسان بود.
حیوانات با دوز  61میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن با

روش انسداد مجرای مشترک صفراوی

تیوپنتال سدیم به صورت داخل صفاقی بیهوش میشدند.

در روز صفر ،حیوانات با داروی کتامین (،Alfsan

نمونههای خون دمی جهت اندازهگیری آنزیمهای کبدی،

هلند) با دوز  61میلیگرم و زایالزین ( ،Alfsanهلند)

پروتئین و متابولیتهای  NOدر میکروتیوپ حاوی

با دوز  11میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن به صورت

 EDTAریخته ،سانتریفیوژ (دور  11111به مدت 3

داخل صفاقی بیهوش میشدند .با رعایت تکنیکهای

دقیقه) و در فریز  -71نگهداری میشدند .همچنین به

آسپتیک ،شکم باز میشد .کبد و رودهها کنار زده و

منظور اندازهگیری استرادیول ،سرم خون جدا و در فریزر

مجرای مشترک صفراوی مشخص و از بافتهای اطراف

 -71نگهداری میشد .آنزیمهای کبدی ،بیلیروبین

جدا شده و با نخ سیلک  1-3به طور کامل بسته و از

پالسما و استرادیول با استفاده از اسپکتروفتومتری و
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( ،)OVX+Oilانسداد کامل مجرای صفراوی و

روش اوارکتومي

سال بيست و يكم /شماره  /5آذر و دی 7337

 / 365طب جنوب

متابولیتهای  NOاز طریق روش گریس اندازهگیری

استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  18با در نظر گرفتن

شدند ( .)14شریان و ورید فمورال سمت راست با کاتتر

 P<1/15بهعنوان سطح معنیدار صورت گرفت.

هپارینه کانولگذاری ،قفسه سینه باز و کانولگذاری بطن
حیوانات به مدت  11دقیقه با دستگاه ونتیالتور

میانگین همه دادههای آزمایش توزیع نرمال داشتند.

( ،Palmerانگلستان) از هوای اتاق تهویه و سپس به

میانگین غلظتهای  ،ALT ،ASTنسبت ،AST/ALT

مدت 11دقیقه با گاز اکسیژن و در ادامه به مدت  5دقیقه

بیلیروبین

گروههای

با گاز هیپوکسی (اکسیژن  11درصد) تهویه میشدند.

 CBDL+OVXو  CBDL+OVX+E2نسبت به

فشار شریانی و فشار سیستولی بطن راست در تمام مدت

گروههای  OVXو  OVX+Oilبا  P<1/111افزایش

آزمایشات به طور مداوم با استفاده از سیستم پاورلپ

معنیداری داشتند .همچنین ،میانگین غلظتهای AST

( ،ADinstrumentsاسترالیا) ثبت میشدند (.)15

و

مستقیم

توتال

در

و نسبت  AST/ALTبا  P<1/111و بیلیروبین مستقیم
و توتال در گروه  CBDL+OVX+E2نسبت به گروه

تجزيه و تحليل آماری

 CBDL+OVXبا  P<1/11بیشتر بودند .همچنین،

توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-

وزن کبد در دو گروه  CBDL+OVXو

اسمیرنوف بررسی شد .مقایسه بین گروهها با استفاده از

 CBDL+OVX+E2نسبت به گروه  OVXبا

آزمون  ANOVAانجام شد و جهت تعیین مقدار

 P<1/111بیشتر بودند .همچنین ،تفاوتی در کلیه

تفاوت ،از  LSD post hocاستفاده شد .جهت مقایسه

متغیرهای اندازهگیری شده باال در بین گروههای OVX

تغییرات قبل و بعد از تهویه با گاز هیپوکسی از t-test

و  OVX+Oilوجود نداشت (جدول .)1

زوج استفاده شد .تمامی تجزیه و تحلیلهای آماری با
جدول  )7آنزيمهای کبدی ،وزن کبد و رحم درگروههای آزمايش
OVX

OVX+Oil

(AST)U/L

113/7±4/75

111/8±4/1

CBDL+OVX
***

451/41±35/15

*** 141/1±11/1

(ALT)U/L

77/17±8/9

63/73±4/65

AST/ALT ratio

1/47±1/18

1/61±1/1

***

3/68±1/33

(D.Bilirubin)g/dl

1/1±1/11

1/1±1/11

***

3/66±1/44

(T.Bilirubin)g/dl

1/31±1/13

1/1±1/11

***

6/87±1/85

(Liver weight)g

8/16±1/3

8/1±1/16

16/55±1/8 ***###

(Uterus weight)g

196/64±9/8

186/9±8/78

179/75±9/5 ***###

CBDL+OVX+E2
***##

745/11±81/87

P value of
ANOVA
P<1/111

*** 141/1±11/68

P<1/111

*** ###

5/31±1/35

P<1/111

*** ##

5/81±1/33

***##

9/15±1/56

P<1/111

16/3±1/87 ***###

P<1/111

663/67±61/1***###

P<1/111

P<1/111

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است .تعداد حیوانات هر گروه  11عدد میباشد ،p<1/111،*** .مقایسه با گروه OVX؛ ،p<1/111،###
مقایسه با گروه CBDL+OVX؛  ،p<1/11،##مقایسه با گروه .CBDL+OVX

میانگین غلظتهای استرادیول در هر دو گروه
http://bpums.ac.ir

 CBDL+OVXو  CBDL+OVX+E2نسبت به
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راست با کاتتر هپارینه انجام و پس از مرحله استراحت،

يافتهها

بررسي نقش استراديول در هموديناميک ريه به دنبال تهويه با گاز هيپوکسي 366/

کتابچي و همكاران

 CBDL+OVX+E2نسبت به گروه CBDL+OVX

به سایر گروهها با  P<1/111بیشتر بود (جدول .)1

با  P<1/11بیشتر بود .وزن رحم در گروه

میانگین غلظت متابولیتهای  NOدر گروههای

 CBDL+OVXتفاوتی با گروه  OVXنداشت

 CBDL+OVXو  OVXتفاوت معنیداری نداشت

( .)P=1/656اما در گروه  CBDL+OVX+E2نسبت

( .)P=1/115در گروه  CBDL+OVX+E2نسبت به

به گروههای  OVXو  CBDL+OVXبا P<1/111

گروه  OVXبا  P<1/111و در مقایسه با گروه

بیشتر بود .تفاوتی در غلظت استرادیول در بین گروههای

 CBDL+OVXبا  P<1/11افزایش معنیدار داشتند

 OVXو  OVX+Oilوجود نداشت (شکل .)A1

(شکل .)B1

***
۴۰۰

##

۳۵۰
۲۵۰
***

۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰

)Estradiol (pg/ml

۳۰۰

۵۰
۰
CBDL+OVX CBDL+OVX+E2

OVX+Oil

OVX

() A
***
##

۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰
CBDL+OVX+E2

CBDL+OVX

OVX+Oil

)NO Metabolites (µMol/L

۱۰۰

OVX

()B
شکل  )1غلظتهای استرادیول سرم ( )Aو متابولیتهای  NOپالسما ( )Bرا در گروههای آزمایش نشان میدهد .نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار
بیان شده است .آزمون  ANOVAبرای مقایسه میانگین غلظت استرادیول گروهها با  p=1/117و برای متابولیتهای  NOبا  p<1/111معنیدار میباشد.
تعداد حیوانات هر گروه  11عدد میباشد ،p<1/111*** .مقایسه با گروه OVX؛  ،p<1/11##مقایسه با گروه CBDL+OVX
Fig 1) The concentrations of serum estradiol (A) and plasma NO metabolites (B) in the experimental groups. Data are
mean±SE. There are significant differences in the mean values of estradiol (P=0.007) and NO metabolites (P<0.001) using
ANOVA. n=10 at each group. *** P<0.001 vs. the OVX group, ## P<0.01 vs. the CBDL+OVX group

میانگین پایه فشار سیستولی بطن راست ( )RVSPدر
http://bpums.ac.ir
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گروه  OVXبا  P<1/111بیشتر بودند و در گروه

همچنین ،وزن رحم در گروه  CBDL+OVX+E2نسبت

سال بيست و يكم /شماره  /5آذر و دی 7337

 / 367طب جنوب

 OVXنسبت به تهویه با گاز نورموکسی این گروه با

حیوانات با گاز هیپوکسی موجب کاهش فشار شریانی

 P<1/15شد .در گروه  CBDL+OVXافزایش

سیستمیک در گروههای  OVXو CBDL+OVX+E2

در گروه

با  P=1/111و در گروه  CBDL+OVXبا P<1/15

غیرمعنیدار

داشت

( )P=1/167و

نسبت به مقادیر پایه خود شدند (شکل .)1B

 CBDL+OVX+E2پاسخ به هیپوکسی کامالً مهار شد
(شکل  .)1Aمیانگین پایه فشار شریانی سیستمیک در

*

Normoxia
Hypoxia

CBDL+OVX

CBDL+OVX+E2

)RVSP (mmHg

۴۵
۴۰
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

OVX

() A
۱۲۰

۸۰
Normoxia
Hypoxia

۶۰

*

***

***

۴۰
۲۰

Systemic blood pressure
)(mmHg

۱۰۰

۰
CBDL+OVX+E2

CBDL+OVX

OVX

()B
شکل  )1فشار سیستولیک بطن راست ( )A( )RVSPو فشار شریانی سیستمیک ( )Bرا قبل ( )Normoxiaو بعد از تهویه با گاز هیپوکسی ( )Hypoxiaدر
گروههای آزمایش نشان میدهد .نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار بیان شده است .تعداد حیوانات هر گروه  11عدد می باشد،p<1/111*** .
*  ،p<1/15در هر گروه در مقایسه با قبل از مانور هیپوکسی
Fig 2) Right entricular systolic pressure (RVSP) (A) and systemic blood pressure (B) at before (Normoxia) and after
ventilation with hypoxic gas (Hypoxia) in the experimental groups. Data are mean±SE. n=10 at each group.
*** P<0.001, * P<0.05 comparison at before and after hypoxic maneuver

بحث
بیماریهای کبدی به همراه سیروز و افزایش فشار ورید
http://bpums.ac.ir
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با گاز هیپوکسی موجب افزایش  RVSPدر گروه

گروههای آزمایش تفاوت معنیداری نداشت .اما تهویه

کتابچي و همكاران

بررسي نقش استراديول در هموديناميک ريه به دنبال تهويه با گاز هيپوکسي 362/

افزایش فشار شریان ریوی در هیپرتاسیون پورتی-

استرادیول افزایش داشت .بنابراین ،ممکن است در گروه

ریوی ایجاد میکنند .به هر حال ،مکانیسم ایجاد کننده

 CBDL+OVXسطح استرادیول خون برای حفظ وزن

آنها هنوز کامالً مشخص نشده است .از طرفی ،پاسخ

رحم کافی نباشد.

عروق ریوی به هیپوکسی آلوئولی در مطالعات محدود

همانگونه که در بخش روشها ذکر شد ،در مرحله

انسانی و حیوانی سندرم کبدی -ریوی کاهش مییابد و

استراحت بعد از جراحی ،حیوانات ابتدا با هوای اتاق و

یا از بین میرود ( .)16اما رابطه بین استرادیول و

سپس با گاز اکسیژن تهویه مکانیکی میشدند .تهویه

تغییرات همودینامیک ریوی پیامد بیماریهای کبدی

حیوانات با گاز هیپوکسی در گروه  OVXموجب

بررسی نشده بود که در این مطالعه به آن پرداخته شد.

افزایش  RVSPمطابق با نتایج دیگران شد ( .)31جالب

در مطالعه حاضر ،غلظتهای  ،ASTبیلیروبین توتال

اینکه ،مقادیر  RVSPدر گروه  CBDL+OVXافزایش

و مستقیم در گروه  CBDL+OVX+E2نسبت به گروه

غیر معنیدار داشت و در گروه CBDL+OVX+E2

 CBDL+OVXبیشتر بود اما وزن کبد در دو گروه

کامالً از بین رفت .نتایج این مطالعه مشابه مطالعات

یکسان بود .مطالعات انجام شده در این زمینه کم و نتایج

انسانی و حیوانی دیگران تأیید میکند پاسخ عروق

آن متناقض است .به عنوان مثال ،در یک مطالعه نشان

ریوی به تغییرات فشار اکسیژن در اختالالت کبدی،

داده شد اوارکتومی موجب پیشرفت فیبروز کبدی

دیگر از شرایط طبیعی تبعیت نمیکند ( 15و  )16و این

میشود ( )16و به بکار بردن آنالوگ استروژن ،آسیب

پاسخ در مطالعه ما بستگی به شدت و نوع اختالل کبدی

کبدی را کاهش میدهد ( 17و  .)18از طرفی نشان داده

هم داشت زیرا در گروه درمان شده با استرادیول که

شده استروژن آسیبهای کبدی را در زنان افزایش

آسیب به کبد بیشتر بود پاسخ ریه به هیپوکسی ایجاد

میدهد ( 16و  .)19در مطالعه حاضر سعی شد غلظت

نشد .در مطالعات اختالالت کبدی گذشته هم نشان داده

استرادیول مشابه شرایط فیزیولوژیک استفاده شود (.)9

شده بود که پاسخ به هیپوکسی مهار میشود و یا کاهش

همچنین ،حیوانات در مرحله دیستروس وارد مطالعه

مییابد ( 15و  .)16به هر حال ،این پاسخ در حضور و

میشدند .بنابراین از نظر دوره جنسی همزمان بودند و

عدم استرادیول در بیماریهای کبدی بررسی نشده بود.

تفاوت در غلظت استرادیول را نمیتوان به تفاوت در

با توجه به اینکه در مطالعه حاضر در هر دو گروه

دوره جنسی آنها نسبت داد .جالب اینکه ،در مدل

 CBDL+OVXو  ،CBDL+OVX+E2استرادیول

 CBDLمیزان استروژن پالسما حتی در مدل OVX

افزایش پیدا کرد ،میتوان کاهش پاسخدهی به هیپوکسی

افزایش یافت که تأیید کننده مطالعات دیگران است که

را به اثر بازدارنده استرادیول در افزایش فشار شریان

پیشنهاد کردند در سیروز کبدی و در مدل  CBDLتولید

ریوی هم نسبت داد ( 13 ،7و .)14

استروژن از معده افزایش مییابد و به دلیل آسیب کبد

همچنین ،غلظت متابولیتهای اکسید نیتریک در گروه

به سهولت حذف نمیشود ( .)8-11نکته قابل توجه

 CBDL+OVX+E2افزایش معنیداری نسبت به بقیه

اینکه وزن رحم در گروه  CBDL+OVXعلیرغم باال

گروهها داشت .بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد بخشی

بودن نسبی استرادیول کاهش یافت اما در گروه

از مهار پاسخ به هیپوکسی مربوط به افزایش تولید اکسید
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سیستمیک بسیار کم مقاومت هستند و بیشتر تحت تأثیر

سمپاتیک اسپالنکنیک در مدل  CBDLافزایش مییابد

گشاد کنندههای عروقی قرار میگیرد .همچنین ،افزایش

( .)39به طور کلی ،اثرات توأم اوارکتومی ،اختالل کبدی

اکسید نیتریک را میتوان به بیشتر بودن غلظت

و تجویز استرادیول بر تولید منقبض کنندههای عروقی

استرادیول در این گروه نسبت داد ( .)31در رابطه با اثر

تاکنون مطالعه نشده است و نیاز به بررسی در آینده دارد.

بیماریهای کبدی بر تولید اکسید نیتریک نتایج متناقضی

تهویه با گاز هیپوکسی موجب کاهش معنیدار در فشار

وجود دارد .از یک طرف ،مطالعات نشان میدهد تولید

شریانی سیستمیک در کلیه گروههای آزمایش ناشی از

اکسید نیتریک در سیروز انسان و در مدل سیروز حیوانی

اثر کاهش فشار اکسیژن بر کاهش مقاومت عروق

افزایش مییابد ( 31و  )33و اکسید نیتریک در تنظیم

محیطی شد .اثر کاهش فشار شریانی با ادامه هیپوکسی

تون پایه عروقی ریه در مدل سیروز حیوانی نقش دارد

کاهش یافت که احتماالً مربوط به افزایش فعالیت

( .)16از طرف دیگر ،گزارش دیگران نشان میدهد

سیستم عصبی سمپاتیک میباشد (.)39

میزان پروتئین مهارکننده آنزیم نیتریک اکسید سنتاز
پالسما در بیماران سیروز کبدی افزایش مییابد ( 34و

مشكالت و محدوديتها

 .)35تفاوت در شرایط آزمایشات و نوع اختالل کبدی

به دلیل محدودیت زمانی ،آزمایشات در دورههای 18

ممکن است تعیین کننده افزایش یا کاهش اکسید

روزه انجام گردید .در حالی که به نظر میرسد با افزایش

نیتریک باشد (.)36

مدت زمان آزمایش میتوان شبیهسازی بهتری با

مقادیر پایه فشار شریانی سیستمیک در گروههای

بیماریهای کبدی مزمن در انسان انجام داد .همچنین،

اوراکتومی مشابه نتایج دیگران تفاوت معنیداری

پروسیجر پیچیده آزمایش اندازهگیری مقاومت شریان

نداشت گرچه در گروههای  CBDL+OVX+E2و

ریوی و فشار پورت را به دلیل استرس فراوانی که به

 CBDL+OVXتمایل به کاهش داشت ( .)16بنابراین،

حیوانات وارد میکرد ،امکانپذیر نساخت و

به نظر میرسد اوارکتومی به همراه بیماریهای کبدی

همودینامیک ریه تنها از طریق اندازهگیری فشار بطن

در مدت  18روز تأثیری کمی بر همودینامیک

راست ارزیابی شد.

سیستمیک داشته باشد .این در حالی است که در گروه
 ،CBDL+OVX+E2غلظت متابولیتهای اکسید

نتيجهگيری

نیتریک به صورت بارزی از دیگر گروهها بیشتر بود.

در اختالالت کبدی ،پاسخ عروق ریوی به تهویه با گاز

اکسید نیتریک یک گشاد کننده قوی است و انتظار

هیپوکسی از بین میرود که بخشی از آن ممکن است

میرفت که فشار خون شریانی را در این گروه به طور

مربوط به استرادیول و تولید بیشتر اکسید نیتریک باشد.

قابل توجهی کاهش دهد .به هر حال ،ممکن است

استرادیول اختالالت کبدی ناشی از انسداد مجرای

افزایش اکسید نیتریک در مدت  18روز با مکانیسمهای

صفراوی را تشدید میکند و بنابراین ممکن است بخشی

جبرانی نظیر افزایش فشار پرشدگی عروقی و آزاد شدن

از تغییرات همودینامیک ریه مربوط به آسیب زیاد در

منقبض کنندههای عروقی در اوارکتومی تا حد قابل

کبد ایجاد شود .به هر حال ،مطالعات بیشتری مورد نیاز
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نیتریک میباشد .عروق ریه در مقایسه با عروق

توجهی خنثی شده باشد ( 37و  .)38همچنین ،فعالیت

374/ بررسي نقش استراديول در هموديناميک ريه به دنبال تهويه با گاز هيپوکسي

کتابچي و همكاران

 از مرکز، همچنین.آقای علی سپهرینژاد تشکر میکنند

است تا تغییرات نوسازی عروقی ریوی را این شرایط

پزشکی مقایسهای جهت در اختیار قرار دادن موش

.مشخص کند
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.صحرائی سپاسگزاریم
سپاس و قدرداني
تضاد منافع

نویسندگان این مقاله از اعطای گرانت شماره

هیﭻ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

 توسط معاونت پژوهشی دانشگاه95-11-11-11813

.نشده است

علوم پزشکی شیراز جهت انجام این مطالعه به عنوان
بخشی از پایاننامة مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی
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Abstract
Background: Liver diseases may lead to a wide spectrum of pulmonary disorders with a high incidence in
women. The aim of this study was to evaluate the effect of liver damage and ovariectomy with or without
estradiol on pulmonary hemodynamics during ventilation of animals with normoxia and hypoxia gas.
Materials and Methods: Forty Sprague Dawley female rats were randomly divided into four groups of
ovariectomy (OVX); ovariectomy with a daily injection of sesame oil, a solvent of estradiol (OVX+Oil);
bile duct ligation with ovariectomy (CBDL+OVX) and associated with estradiol (CBDL+OVX+E2). After
28 days of the first surgery, animals were anesthetized. Tail blood samples were taken to measure liver
enzymes, estradiol and NO metabolites. Animals were tracheostomized and femoral vessels were
cannulated. Then, arterial pressure and right ventricular systolic pressure were recorded during mechanical
ventilation with normoxic and hypoxia gas (10% oxygen).
Results: AST, AST/ALT ratio, direct and total bilirubins, and estradiol in the CBDL+OVX and
CBDL+OVX+E2 groups were significantly higher than those in the OVX group, and they were higher in the
CBDL+OVX+E2 group than those in the CBDL+OVX group. Ventilation of animals with hypoxia gas
resulted in an increase in right ventricular systolic pressure (RVSP) only in the OVX group compared to its
own base values. The plasma concentration of NO metabolites in the CBDL+OVX+E 2 group was
significantly higher than that in other groups.
Conclusion: Estradiol worsen the liver disorders. Furthermore, pulmonary vascular response to hypoxia gas
is disrupted in liver disorders, which may be partly linked to the effect of estradiol and NO productions.
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