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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

(154شماره پي در پي )1041، فروردين و ارديبهشت 1، شماره 72دوره   

 

و اکسیداتیو  استرس شاخصر استراديول بر یثتأ

در انسداد يک طرفه میزنای در  اکسايد نیتريک سطوح

 شده برداری تخمدان رت
 

  1، اکبر وحدتي7، مهدی نعمت بخش*1زهرا لک 
مرکز تحقیقات آب و الكترولیت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، 7،دانشگاه آزاد اسالمي، شیراز، ايرانشناسي، واحد شیراز،  گروه زيست1

 ايران

 41/40/1044 تاريخ پذيرش:           40/40/1911 تاريخ وصول: 

 چكیده

باعث آسیب غیر قابل بازگشتت  ممكن است  که يک اختالل شايع در سیستم کلیوی است (UUO)طرفه میزنای انسداد يک: زمینه و هدف

تعیتین و  مطالعته  هتدف از ايتن   . باشتد  متي بافت کلیه و اختالل در عملكرد آن  به طول دوره انسداد و میزان آسیب و وابسته کلیه شود

شتده   بترداری  در انسداد يک طرفه میزنتای در رت تخمتدان   اکسايد نیتريک اکسیداتیو و سطوح استرس تأثیر استراديول بر شاخص

 بود.
 

 صتورت  بته  (گترم  104±74)شتده  اوورکتوميت ويستار ر سر 00، انجام شد 1910که در سال  در اين مطالعه تجربي :روش بررسي

 يتک  حالتب  انستداد  دچتار  10 تتا  7 هتای  گروه تمامو  شم( بدون جراحي بودگروه )1گروه  .شدند تقسیم تايي 0 گروه 10 به تصادفي

و دريافتت دارو)روغتن    UUOروز پت  از   9، 7-0گتروه   ؛ين ترتیتب کته  بد .گرفتند قرار دارو درمان تحت آنها از بعضي و شده طرفه

رفتع  و دريافتت دارو   UUOروز پت  از   9 ،5تت 2گتروه  ، ساکريفايز شدندبه ترتیب گرم بر کیلوگرم استراديول(  میلي 5/4و  1/4 کنجد،

و دريافت استتراديول   RUUOروز بعد از  9و به ترتیب يک  14ت17و  0ت1 های گروه، ( و روز بعد ساکريفايز شدندRUUO)هانسداد شد

 آزمايشتات و دريافتت دارو در هتر دو متدل ستاکريفايز شتدند.       RUUOو  UUO از روز بعتد  9، 19تت 10های  گروهو  ساکريفايز شدند

صتورت   اختصاصتي  هتای  کیتت  وستیله بته   بافتت  و خون نمونه در آلدهید دی مالون و اکسايد نیتريک پايدار متابولیت کمي تشخیص

 .تجزيه و تحلیل شدند و تست ال اس دیهای آماری  آوری شده با استفاده از آزمون های جمع . دادهگرفت

 

MDAسطح نیتريت و  ،UUOدر مدل  نتايج مطالعه حاضر نشان داد که :ها يافته
های انسدادی نسبت به گتروه شتم    بافت کلیه در گروه  

دوزهای مختلف استراديول تغییری در سطح سرمي و بتافتي نیتريتت    تجويزبا اين حال . (>45/4p) کاهش يافتداری  به صورت معني

 (.<45/4p) ايجاد نكرد RUUOو UUO  های درماني و کنترل در مدل بین گروه MDAو 

 

ح واثتری برستط    RUUOو  UUOهتای   تجويز استتراديول در زمتان  توان بیان کرد که  با توجه به نتايج به دست آمده مي گیری: نتیجه

آستیب کوتتاه    امتا  نمايتد، بتروز   RUUOبیشتری از   مدت زمانگذشت  اثر محافظتي آن پ  از نداشت. اگرچه احتماالً MDAنیتريت و 

 پیشرفت کند.  RUUOتواند حتي پ  از  ، ميUUOمدت ناشي از 

 

 آلدهید دی ، مالوناکسايد، نیتريک طرفه : استراديول، انسداد میزنای يککلیدیهای  هواژ
 

 شناسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شیراز، گروه زيست، شیراز، زهرا لک ل:ئومس سندهينو*
Email:zahralak66@yahoo.com 
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  مقدمه

در سیستتم   شتايع يتک اختتالل    میزنای انسداد

که ممكتن استت باعتث آستیب غیتر قابتل        استکلیوی 

به طتول دوره انستداد و    و وابسته بازگشت کلیه شود

بافتتت کلیتته و اختتتالل در عملكتترد آن   میتتزان آستتیب

بب انستداد  تترين عتواملي کته ست     از شتايع . (1)باشد مي

هتتای کلیتتوی،  شتتود متتي تتتوان بتته ستتن  میزنتتای متتي

های داخل يا خارج میزنای، تروماهتای فیزيكتي    تومور

. انستداد  (7)به شكم و خطاهتای جراحتي اشتاره نمتود    

 ووستیله آتروفتي بتافتي    ه بت  (1)(UUOمیزنای) طرفه يک

و  (9)شتود  هتای کلیتوی مشتخص متي     آپوپتوز توبتول 

ادرار بته عقتب   قطتع و   جريتان ادرار  تتا شود  باعث مي

در برگردد و نتوانتد از طريتم میزنتای تخلیته شتود و      

تغییتر در فشتار   . (0)نهايت به هیدرونفروز منجر گردد

توانتد   درون کلیوی همراه با انستداد حتاد میزنتای متي    

شتدن متدياتورها   نتیجه کشش مكانیكي میزنای و آزاد 

کلینیكتي و  هتای   پژوهش .(5)های کلیوی باشد از توبول

انستداد میزنتای،   اند که بعتد از   نشان داده آزمايشگاهي

چنتین   هتم کلیته و  بافت  درو آسیب  استرس اکسیداتیو

 .(0و 2)يابد آن افزايش مي جريان سیستمیک

مارکرهتتتای متنتتتوعي از استتتترس  افتتتزايش 

متتالون  ، مثتتلUUOهتتای  اکستتیداتیو در بافتتت کلیتته رت

نشان دهنده القای استرس اکستیداتیو   (MDA)آلدئید دی

تغییتترات  و (0)در بافتتت کلیتته استتت UUOبتته وستتیله 

فاکتورهای مرتبط با سطح نیتريک اکسید نیز در حالت 

UUO (1)مطرح است(نیتريک اکسايد .NO   يتک فتاکتور )

آرژينتین بته   تت   د آندوتلیوم استت و از تبتديل ال  عملكر

ع به اطراف سري و سیترولین به صورت گاز آزاد شده

 و عصتبي، القتايي   ايزوفرم سهيابد و دارای  انتشار مي

 .1. (14)اندوتلیالي است

NO  ت در ظت اندوتلیالي به طور موقت بترای حفا

جلوگیری از آپوپتوز حیاتي  برابر استرس اکسیداتیو و

اني جهتت  ترين اقدامات درمت  يكي از اولین و مهم. (11)است

کاهتش و متوقف کردن آستیب بیشتر کلیه، مرتفتع نمتودن   

نفروپتاتي  مخترب  اثترات  چنین  هم انستداد میزنای است.

پیتدا  ادامه  است بعد از رفع انسداد ممكن حتيانسدادی 

پت  از رفتع   بهبود عملكرد کلیه  و به طور خالصه، کند

  .(17)استيک فرايند طوالني مدت انسداد میزنای، 

هتای زنانته    گزارش شتده استت کته هورمتون    

پروژستترون روی  های آلفتا و   )استروژن روی گیرنده

 های بتا() گیرنده
ERαوERβ،)     ستبب افتزايش حساستیت

. لذا بايستتي  (19)شود های سمپاتیک میزنای مي گیرنده

ثیر سیستم هورموني بر دينامیک میزنای نیز متدنظر  أت

 باشد.

 ممانعت از پیشرفت در مطلوبي نقش استروژن

نتین دارای  چ و هتم  دارد کلیته  مزمن های بیماری برخي

 کته  است شده مشخص .(15)اکسیداني است اثرات آنتي

 حفاظت ها پودوسیت در استروژن آلفا های گیرنده بیان

 .(10)کنتد  متي  گری میانجي را تجربي آپوپتوز برابر در

عالوه بتر ايتن، اثترات محتافظتي استتروژن از طريتم       

، (12)، آنتي اکستیداني (10)سیستم نیتريک اکسیدسنتاز

 گزارش شده است. (10)و التهابي

های کلیتوی وابستته    که بیماری با توجه به اين

هستتتتند و در جريتتتان انستتتداد میزنتتتای بتتته جتتتن  

                                                           
1- Unilateral Ureteral Obstruction 
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فاکتورهتتای استتترس اکستتیداتیو و آپوپتتتوز افتتزايش  

يابند، اين سوال مطرح است کته آيتا استتراديول بتا      مي

عروقتي و   ت  نقتش مستتقیم حفتاظتي در سیستتم قلبتي     

تواند سطح سترمي   اکسیداني مي چنین با اثرات آنتي هم

مثبتت   متابولیت نیتريک اکسید را به عنوان يک فید بتک 

 UUO  استرس اکستیداتیوهای منشتا شتده از   در مقابل 

دهتد کته    بررستي منتابع نشتان متي    . تغییر دهد يا خیر

 عتدم  علتت  بته  تتوجهي  قابل های آسیب میزنای انسداد

 درمتان،  راه تنهتا  و نمايتد  مي وارد کلیه به ادرار خروج

 نشتان  قبلتي  هتای  پتژوهش  از طرفي. است انسداد رفع

 بهبتود  کلیته  عملكرد انسداد رفع و جراحي با حتي داده

 نتیجته  در. گتردد  نمتي  باز خود اولیه حالت به  و نیافته

 رفتع  جهتت  درمتاني  يتا  و پیشگیرانه داروهای پیشنهاد

بنتابراين  . رستد  متي  نظره ب منطقي شده ايجاد اختالالت

تتأثیر استتراديول بتر    و تعیتین  مطالعه حاضتر   هدف از 

در  اکستايد  نیتريتک  اکستیداتیو و ستطوح   استترس  شاخص

 شده بود. برداری انسداد يک طرفه میزنای در رت تخمدان
 

 بررسي روش

انجتام   1910در اين مطالعه تجربي که در سال 

 104±74)شتده  سر رت ويستتار اوورکتتومي   00شد، 

 تقستیم  تتايي 0 گتروه  10 بته  تصادفي صورت به (گرم

 بتدون  يجراحت  عمل تحت (شم)1 گروهحیوانات  ؛شدند

 يزفايستاکر  بعد روز سه و گرفتند قرار یزنایم انسداد

 کيت  انستداد  معرض در 7ت0 های گروهحیوانات  .شدند

 روغتن کنجد)پالستبو(   به ترتیب و بودند یزنایم طرفه

)میلي گرم به ازای 5/4و  1/4لیتر، استراديول  میلي 9/4

 بته صتورت داختل عضتالني    هر کیلتوگرم وزن بتدن(   

 .شتتدند يزفايستتاکر بعتتد روز ستته و کردنتتد افتتتيدر

 ینا زیم طرفه کي انسداد تحت 5ت2 های گروهحیوانات 

و  1/4، استتتتراديول کنجتتتد روغتتتن و گرفتتتته قتتترار

 بیترت به گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( )میلي5/4

 و شتد  برطرف انسداد ،بعد روز سه اما ،کردند افتيدر

 .شدند يزفايساکر واناتیح، انسداد رفع از پ  روز کي

بتا   ،شتدند  درمتان  2 و 0 یهتا  گروه چون هم 0ت1 گروه

و  1/4داروی استتتتراديول  آنهتتتا ايتتتن تفتتتاوت کتتته 

 از پ  راگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن(  )میلي5/4

 رفتتع از بعتتد روز کيتت و کردنتتد افتتتيدر انستتداد رفتتع

 معترض  در 14ت17 یها گروه .شدند يزفايساکر انسداد

 انستداد  رفع از بعد روز 9 و گرفته قرار یزنایم انسداد

روغتتن  انستتداد رفتتع بتتا زمتتان هتتم وانتتاتیح و شتتدند

گرم بته   )میلي5/4و  1/4، استراديول 9/4 کنجد)پالسبو(

 کردند افتيدر بیترت به راازای هر کیلوگرم وزن بدن( 

 .شتتدند يزفايستتاکر انستتداد رفتتع از پتت  روز ستته و

 درمتان  17 و 11 یهتا  گتروه  چون هم 19ت10 یها گروه

 انستداد  روز دو هتر  در را ولياستتراد  آنهتا  کته  شدند

 د.کردنتت افتتتيدر یزنتتایم انستتداد رفتتع و یزنتتایم

 در ی متورد مطالعته  هتا  گتروه بنتدی   طبقه از یا خالصه

 يزفايستتاکر روز در. استتت شتتده داده نشتتان 1 جتتدول

 زمتان  از پت   و )نفرکتومي(شتد  برداشتته  راست هیکل

 قفتت  در ستتاعت 0 ی متتدتبتترا وانتتاتیح یكتتاورير

 شتده  یدستتكار  هیت کل از ادرار تا گرفته قرار کیمتابول

 واناتیح تينها در ،شود یآور جمع یریگ اندازه یبرا

 .شدند يزفايساکر يهوشیب یداروها با

 بته  نیاز آزمايش انجام برای که اين به با توجه

 کتار  بهتترين  بتود،  جنستي  هورمون از مشخصي دوز

 در استتروژن  ستطح  رستاندن  پايه به و تخمدان حذف

داروی بتا استتفاده از    هتا  تر لتذا  ،بتود  حیوانتات  تمام
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بته ازای هتر کیلتوگرم    میلتي گترم    054کلرال هیدرات)

 بیهوش و با انجتام  ( به صورت داخل صفاقيوزن بدن

 بتا  هتا  تخمتدان  و شد جاديا رحم یباال هیناح در يبرش

 قفت   در شدهي مرکتواو واناتیح شدند خارج اطیاحت

 یكتاور ير دورهبه عنوان  هفته کي مدت یبرا واناتیح

  .شدند ینگهدار

 هتا  تر ی تخمدان برداری،كاورير دوره از پ 

 شتكم  پوستت  هیت ناح در يبرشت  و شده هوشیب اًمجدد

 گتر يد از میزنتای  و خارج يآرام به چپ هیکل. شدداده 

 لونينتا  هیت بخ نتخ  با یزنایم .شد جدا اطراف یها بافت

 برگردانتده  يشتكم  بخش به هیکل ومسدود  4/0شماره 

 از پت   روز سته  انسداد رفع مدل انجام منظور به ،شد

 هیت کل د کته شدن هوشیب مجدداً واناتیح ی،زنایم انسداد

 و شتد  خارج شكم حفره از شده مسدود یزنایم و چپ

 .شد برداشته بادقت یزنایم اطراف هگر

گیتری ستطح ستترمي و    بتا انتتدازه  NOستنجش  

 NO2  يعني نیتريتبافتي متابولیت پايدار و غیر فرار آن 

انجام گرفت. با استتفاده از کیتت طراحتي شتده بترای      

 (Griess reagent)گیری با متد گیری نیتريت، اندازه اندازه

گیری ستطح سترمي و کلیوی)کته      انجام پذيرفت. اندازه

هموژنايزر هموژنه و ستانترفیوژ شتده   به وسیله   قبالً

با استتفاده از تتری کلترو استتیک صتورت      MDA بود( 

گرفت. بدين صورت که بعتد از رقیتم شتدن و اضتافه     

کردن محلول تری کلرو استیک ستانتريفیوژ شتد و از   

محلول رويي به محلول تیوباربیوتوريک استید اضتافه   

دقیقه در بن ماری قرار گرفت، سپ   14شد و به مدت 

بته  نتانومتر   597هتا در طتول متوج     جذب نوری نمونه

نتتده شتتد و بتتا دستتتگاه استتپكتروفوتومتر خوا وستتیله

 استفاده از منحني استاندارد غلظت محاسبه گرديد.

آوری شتتده بتتا استتتفاده از    هتتای جمتتع  داده

واريتان   های آمتاری آنتالیز    و آزمون SPSSافزار  نرم

 تجزيه و تحلیل شدند.ال اس دی  يک طرفه و تست

 طرفه میزنای رفع انسداد يک :RUUO ، به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میلي گرم 5/4و  1/4استراديول  طرفه میزنای، انسداد يک :UUO  :1جدول 

  روز

 گروه  1 2 14 11 19

UUO ساکريفايز _ _ بدون جراحي  برداری تخمدان   1 
کنجد ،روغن ساکريفايز _ _ UUO  برداری تخمدان  7 
1/4 استراديول ، ساکريفايز _ _ UUO برداری تخمدان  9 
5/4 استراديول ، ساکريفايز _ _ UUO برداری تخمدان  0 
کنجد ،روغن RUUO ساکريفايز _ UUO برداری تخمدان  5 
1/4 استراديول ، RUUO ساکريفايز _ UUO برداری تخمدان  0 
5/4 استراديول ، RUUO ساکريفايز _ UUO برداری تخمدان  2 
1/4 استراديول ، ساکريفايز _ RUUO UUO برداری تخمدان  0 
5/4 يولاستراد ، ساکريفايز _ RUUO UUO برداری تخمدان  1 

کنجد ،روغن _ ساکريفايز RUUO UUO برداری تخمدان  14 

1/4 استراديول ، _ ساکريفايز RUUO UUO برداری تخمدان  11 

5/4 استراديول ، _ ساکريفايز RUUO UUO برداری تخمدان  17 

1/4 استراديول ، _ ساکريفايز RUUO ، 1/4 استراديول UUO برداری تخمدان  19 

5/4 ،استراديول _ ساکريفايز RUUO ، 5/4 استراديول UUO برداری تخمدان  10 
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 ها يافته

انسداد میزنای موجب تغییری در سطح سرمي 

هتای انستدادی نستبت بته گتروه شتم        نیتريت در گروه

اما سطح نیتريت بافت کلیه را بته صتورت    ،نشده است

چنتتین  ( و هتتم>45/4pاستتت) داری کتتاهش داده  معنتتي

دوزهای مختلف استتراديول تغییتری در ستطح     تجويز

های درماني و کنتترل   ه سرمي و بافتي نیتريت بین گرو

هتای    در گتروه  MDAايجاد نكرده است. ستطح سترمي   

امتا   ،انسدادی نسبت به گروه شم تغییری نداشته است

MDA    داری کتتاهش يافتتته   بافتتت بتته صتتورت معنتتي

( و تجويز دوزهای مختلتف استتراديول   >p 45/4)است

تغییتتری در ستتطح ستترمي و بتتافتي ايتتن فتتاکتور بتتین 

 (.1های درماني و کنترل ايجاد نكرده است)شكل گروه

ستاعته   70در انسداد سه روزه با رفع انستداد  

تفاوتي در سطح سرمي نیتريت، بافتي نیتريت و بتافتي  

MDA هتای دريافتت کننتده دوزهتای مختلتف       بین گروه

امتا در ستطح    ،تراديول با گروه کنترل مشاهده نشداس

های دريافتت کننتده استتراديول     بین گروه MDAسرمي 

داری  در زمان رفع انسداد با گروه کنترل کاهش معنتي 

در انستتداد ستته روزه و رفتتع  .(>p 45/4مشتتاهده شتتد)

انستتداد ستته روزه تفتتاوتي در ستتطح ستترمي و بتتافتي 

هتای دريافتت    هبتین گترو   MDAنیتريت، سرمي و بافتي 

کننتده دوزهتتای مختلتف استتتراديول بتا گتتروه کنتتترل    

 (.7)شكلمشاهده نشد

 

 

، به ترتیب شم  5/4و استراديول  1/4های شم، کنترل، استراديول   گروه .(MDA)نیتريت و مالون دی آلدهید و بافتي تغییرات سطح سرمي : 1شكل

دريافت  گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، میلي 1/4دريافت استراديول  جراحي انسداد و دريافت روعن کنجد، دريافت دارو، بدون جراحي انسداد و

دار با گروه شم، با استفاده از آنالیز واريان  يک طرفه و نشانگر تفاوت معني*باشد.  گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مي میلي 5/4استراديول 

 (.>45/4p)است LSDتست 
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ساعته( 70) RUUO روزه(+ 9)  UUO                             (9 )روزه RUUO (9+)روزه UUO                                     

 

 

 

ترتیب دريافت ، به  5/4و استراديول  1/4استراديول های کنترل، گروه: (MDA )آلدهید و بافتي نیتريت و مالون دی : تغییرات سطح سرمي 7شكل

میلي گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  5/4گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، دريافت استراديول  میلي 1/4روغن کنجد، دريافت استراديول 

 RUUO(9روزهUUO(9  +) ساعت بعد ساکرفايز، 70: به معنای انسداد سه روزه و رفع انسداد و ساعتهRUUO (70)روزهUUO (9  +)باشد.  مي

دريافت استراديول يک ساعت قبل از انسداد، دريافت استراديول يک ساعت  روز بعد ساکرفايز. 9به معنای انسداد سه روزه و رفع انسداد و  :روزه(

 (.P > 45/4است) LSDدار با گروه کنترل، با استفاده از آنالیز واريان  يک طرفه و تست  نشانگر تفاوت معني *قبل از رفع انسداد. 
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 بحث

 باعتث  استت  ممكتن  کته  اختاللتي  حالب انسداد

 طول به بستگي که شود، کلیه بازگشت قابل غیر آسیب

 و کلیته  بافتت  آستیب  میتزان  نتیجته  در و انسداد دوره

 هتای  آسیب میزنای انسداددارد.  آن عملكرد در اختالل

وارد  ادرار بته کلیته   ختروج  عتدم  علتت  به قابل توجهي

امتتا  ،نمايتتد و تنهتتا راه درمتتان، رفتتع انستتداد استتت متتي

قبلي نشان داده حتتي بتا جراحتي و رفتع      های پژوهش

 سرعت روند التیتام انسداد عملكرد کلیه بهبود نیافته و 

در نتیجتته  .(11)يابتتد افتتزايش متتي یتلیتتالاپ هتتای ستتلول

پیشنهاد داروهای پیشگیرانه و يتا درمتاني جهتت رفتع     

در تحقیتم  رسد.  نظر ميه اختالالت ايجاد شده منطقي ب

های کلیوی در  ثیر استراديول بر بهبود آسیبأحاضر ت

در متتتوش صتتحرايي متتتورد   RUUOو  UUOشتترايط  

 که استتراديول در زمتان انستداد،    بررسي قرار گرفت.

دو تجويز شد و فاکتورهتای آستیبي    رفع انسداد و هر

با توجته بته نتتايج بته     کلیه مورد ارزيابي قرار گرفت. 

ي يتواند کتارا  رسد استروژن نمي به نظر مي دست آمده

   درماني در اين مدل انسدادی داشته باشد.

 بته  نیتاز  آزمتايش  انجتام  بترای  که اين به نظر

 کتار  بهتترين  بتود،  جنستي  هورمون از مشخصي دوز

 در استتروژن  ستطح  رستاندن  پايه به و تخمدان حذف

 شترو   از قبتل  هفتته  يتک  بنتابرابن . بود حیوانات تمام

 حیوانتات  تمتامي  ابتدا حالب، انسداد جراحي و آزمايش

 مراحتتل وارد ريكتتاوری از پتت  و بتترداری تخمتتدان

 بتترای متتدل بهتتترين اورکتتتومي زيتترا ؛شتتدند پروتكتتل

 (. 74رود) مي شمار به ها رت در استروژن محرومیت

 داری معنتي  تفاوت حاضر تحقیم UUOمدل در

 و شتم  و انسداد های گروه بین MDA سرمي مقادير در

 بتا  استتراديول  کننتده  دريافتت  هتای  گروه بین چنین هم

 هتای  گتروه  بتین  طرفتي  از .نشتد  مشاهده کنترل گروه

 شتتم گتتروه بتته نستتبت داری معنتتي کتتاهش آزمايشتتي

 در MDA میتزان  افتزايش  ايتن  احتمتاالً  کته  شد مشاهده

ه بت  کته  بتوده  ستنجش  نحتوه  علتت  بته  شتم  های گروه

و همكتاران   کینتتر  .است گرفته صورت دستي صورت

سته روزه   UUOرا طتي   MDAنیز يک افزايش در میزان 

چنتین آشتتیاني و    هتم  .(71)انتد  ها گزارش کرده در رت

همكاران در تحقیم خود نشان دادنتد کته انستداد حتاد     

بتافتي در   MDAداری در  میزنتای ستبب افتزايش معنتي    

 .(77)کلیه انسدادی شده است

يكي از مارکرهايي کته از استترس اکستیداتیو    

، MDAيابنتتد  افتزايش متي   UUOهتای   در بافتت کلیته رت  

باشند که افزايش اين مارکرها نشتان دهنتده القتای     مي

در بافتتت کلیتته  UUOبتته وستتیله استتترس اکستتیداتیو 

ای که اماني و همكتاران بتر روی    در مطالعه. (79)است

انستتداد دوطرفتته میزنتتای انجتتام دادنتتد مشتتخص شتتد 

های انستدادی بتا    در گروه MDAمقادير سرمي و بافتي 

 RUUOدر متدل  . (70)داری دارد گروه شم تفاوت معني

ساعته، میتزان   70های  تحقیم حاضر، در مقايسه گروه

MDA های دريافت کننده استروژن بتا  سرمي بین گروه 

داری مشاهده شد، اما تفاوتي  گروه کنترل کاهش معني

روزه  9های  بافتي ديده نشد. در مقايسه گروه MDAدر 

هتای   سرمي و بافتي بین گتروه  MDAتفاوتي در میزان 

 دريافت کننده استروژن با گروه کنترل مشاهده نشد.
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کتتته نشتتتانگرهای آستتتیب    MDAمحتتتتوای 

افتزايش   UUOهتای   هستتند، در متوش   DNAاکستیداتیو  

و  TGF-βيابتتد و ايتتن افتتزايش بتتا افتتزايش بیتتان     متتي

نشان داد که سطوح  مودی .(75)فیبرنرکتین همراه بود

MDA با انسداد مجاری ادراری های صحرايي  در موش

هتای تحتت درمتان     داری بیشتر از گتروه  به طور معني

هتای متور    که در تحقیم حاضتر بته داده   .(70)باشد مي

در  نرستیديم کته احتمتاالً    MDAسطوح قبولي در مورد 

روند تهیه کیت دستي و مراحل آن اشتكاالتي صتورت   

  گرفته است.

 فتتتاکتور يتتک  عنتتوان  نیتريتتک اکستتايد بتته   

 استتت ممكتتن و شتتده شتتناخته UUO در ضتتدفیبروزی

 انستتداد در فیبتروزی  هتای  روش مداخلته  بترای  هتدفي 

بته   شتده  القتا  TGF-β و NO بین تعامل علت به که باشد

 استترس  که است شده ثابت(. 72)باشد مي آنگلوسیله 

 در( iNOS)القتايي  ستنتتاز  NO افتزايش  باعث اکسیداتیو

 افزايش باعث آن نتیجه در که شده تلیال اپي های سلول

 مانتدن  زنده کاهش و نیتريت تولید نیتريت، آزادسازی

 نیتريتتک شتتدن آزاد استتتروژن،. (70)شتتود متتي ستتلول

 طريتم  از و کند مي تحريک را( eNO)آندوتلیومي اکسید

 کتتاهش را( eNO)تخريتتب ختتود اکستتیداني آنتتتي آثتتار

 عمتل  و داده افتزايش  را( eNO)میزان نتیجه در. دهد مي

 NO بتین  بحراني تعادل و بخشد مي بهبود را آندوتلیوم

 بخشتي  اثتر  علتت (. 71)کنتد  متي  حفظ را 1ت  اندوتلین و

 NO تولیتد  و رستپتور  بته  استروژن اتصال استروژن،

در  و ستتمپاتیک فعالیتتت کتتاهش باعتتث NO باشتتد، متتي

 عصتبي  هتای  پايانته  از نفترين  اپي فعالیت کاهش نهايت

 اين (.94)کند مي کمک کلیوی حفاظتي اثر به که شود مي

 يتک  يتا  کیناز تیروزين مسیر يک طريم از احتماالً عمل

 بتا  شده فعال کیناز پروتئین طريم از دهي عالمت مسیر

 ( .91)شود مي انجام میتوژن

 طريتم  از فیزيولوژيک های غلظت با استروژن

 بتاز  سبب نیتريک اکسید و cGMP به وابسته مسیر يک

 کلستیم بته وستیله    شده فعال پتاسیمي های کانال شدن

 اتسا  پیشبرد و عضله شدن شل آن نتیجۀ که شود مي

 حفاطتت  بترای  موقت طور به. اين امر (91)است عروق

 آپوپتتوز  از جلتوگیری  و اکستیداتیو  استترس  برابر در

تحقیم حاضر، نیتريتت   UUOدر مدل  (.97)است حیاتي

هتتای انستتدادی بتتا گتتروه شتتم تفتتاوت  ستترم در گتتروه

های دريافت کننده  چنین گروه هم .داری نشان نداد معني

امتا در   ،استروژن تفاوتي با گروه کنترل نشتان ندادنتد  

داری بتتین  مقتتادير نیتريتتت بتتافتي کلیتته کتتاهش معنتتي 

های انسدادی و بتا گتروه شتم مشتاهده شتد. در       گروه

ای کتته تیرانتتي و همكتتاران بتتر روی انستتداد    مطالعتته

د مشتتخص شتتد مقتتادير دوطرفتته میزنتتای انجتتام دادنتت

هتای انستدادی بتا گتروه شتم       نیتريت سترم در گتروه  

داری را  اما نیتريتت بافتت کتاهش معنتي     ،تفاوتي ندارد

 (. 71نشان داده است)

 

 گیری نتیجه

 محتافظتي  اثتر  متا  هتای  داده حاضر تحقیم در

 بته  احتماالً که نكردند يیدأت RUUO از بعد را استراديول

 بتوده  استتراديول  از متزمن  غیتر  دوز بتا  درمتان  دلیل

 شتناخته  محتافظتي  متاده  يتک  استراديول اگرچه. است
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 حتال  ايتن  بتا  باشتد،  مي عروقيت  قلبي سیستم در شده

 دوزهتای  متدت  کوتتاه  اثتر  که دادند نشان ما های  يافته

 مشخص RUUO يا UUO های برمدل استراديول مختلف

 گذشتت  از پت   استت  ممكتن  آن محافظتي اثر و نیست

 کته  حتالي  در ،کنتد  بتروز  RUUO از بیشتتری  روزهای

 از پت   حتي تواند مي ،UUO از ناشي مدت کوتاه آسیب

RUUO کند پیشرفت. 

 

تشكرتقدير و   

 دکتتری مطالعه حاضر برگرفته از پايان نامته  

بتتتا کتتتد اختتتالق     فیزيولتتتوژی جتتتانوری  رشتتتته 

IR.MUI.REC.1395.3.353 که بتا حمايتت متالي    باشد، مي 

 انجام شد. اصفهان يپزشك علوم دانشگاه
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Abstract: 
Background & aim: Unilateral ureteral obstruction (UUO) is a common disorder of the renal 
system that may cause irreversible kidney damage and depends on the duration of the obstruction 
and the extent of renal tissue damage and dysfunction. The aim of the present study was to 
determine the effect of estradiol on oxidative stress index and nitric oxide levels in unilateral 
ureteral obstruction in ovariectomized rats. 
 
Methods: In the present experimental study conducted in 2017, 84 rats underwent ovariectomy 
(180 20 20 g) and were randomly divided into 14 groups of 6. Group 1 (sham group) had no 
surgery and all groups 2 to 14 had unilateral ureteral obstruction and some of them were treated 
with medication. Thus; Groups 2-4 were sacrificed 3 days after UUO and receiving the drug 
(sesame oil, 0.1 and 0.5 mg / kg estradiol), respectively, group 5-7 3 days after UUO and receiving 
the unblocked drug (RUUO) were sacrificed the next day, groups 8-9 and 10-12 were sacrificed 1 
and 3 days after RUUO and estradiol, respectively, and groups 14-13 were sacrificed 3 days after 
UUO and RUUO and received the drug in both models. Were. Quantitative detection tests for 
stable metabolites of nitric oxide and malondialdehyde in blood and tissue samples were performed 
using special kits. The collected data were analyzed using statistical tests and LSD test. 
 
Results: The results of the present study indicated that in the UUO model, the level of nitrite and 
MDA of renal tissue in the obstructive groups decreased significantly compared to the sham group 
(p <0.05). However, administration of different doses of estradiol did not alter serum and tissue 
levels of nitrite and MDA between the treatment and control groups in the UUO and RUUO models 
(p> 0.05). 
 
Conclusion: According to the obtained results, it can be stated that estradiol administration during 
UUO and RUUO times had no effect on nitrite and MDA levels. Although its protective effect may 
occur after a longer period of time than RUUO, the short-term damage caused by UUO can 
develop even after RUUO. 
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