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خالصه
سابقه و هدف :درد نوروپاتیک یک عارضه شایع دیابت است .امروزه از داروهای ضد درد اپیوئیدی مانند مرفین جهت تسکین درد نورپاتیک استفاده میشود .از آنجایی که
تاکنون اثرات تنفسی مرفین در دیابت بررسی نشده است .هدف این مطالعه بررسی تاثیر هیپرگلیسمی مزمن بر اثرات تنفسی مرفین می باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی  32سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در چهار گروه  1تایی :گروه کنترل (تزریق بافر سیترات به عنوان حالل
استرپتوزوتوسین) ،گروه مرفین (تزریق بافر سیترات به عنوان حالل استرپتوزوتوسین ،تزریق مرفین قبل از ثبت تنفسی) ،گروه هیپرگلیسمی (تزریق استرپتوزوتوسین) و گروه
هیپرگلیسمی -مرفین (تزریق استرپتوزوتوسین ،تزریق مرفین قبل از ثبت تنفسی) تقسیم شدند .هیپرگلیسمی با تزریق داخل صفاقی  35 mg/kgاسترپتوزوتوسین القا گردید.
ثبت تنفس بوسیله دستگاه پلی تیسموگرافی انجام گردید .سپس حجم و فواصل تنفسی و تعداد تنفس جهت آنالیز در محیط نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :میانگین تعداد تنفس (در گروه هیپرگلیسمی  13±3/1و گروه کنترل  ،))p>2/25( 929±9ضریب تغییرات تعداد تنفس (در گروه هیپرگلیسمی  2/595±2/9و گروه
کنترل  ،))p>2/25( 9/25±2/20میانگین حجم تنفس (در گروه هیپرگلیسمی  9/99±2/91و گروه کنترل  ))p>2/25( 9/9±2/99و میانگین فواصل تنفس (در گروه
هیپرگلیسمی  9/21±2/29و گروه کنترل  ))p>2/25( 2/13±2/23بود .ضریب تغییرات حجم تنفسی (در گروه هیپرگلیسمی-مرفین  9/2±99/95و گروه مرفین 9/51±2/9
( ،))p>2/25میانگین حجم تنفسی (در گروه هیپرگلیسمی-مرفین  9/29±2/39و گروه مرفین  ))p>2/25( 2/30±2/29و میانگین فواصل تنفسی (در گروه هیپرگلیسمی-
مرفین  9/21±2/20و گروه مرفین  )p>2/29( 2/09±2/25بود.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که هیپرگلیسمی باعث تغییر الگوی تنفس و پاسخدهی سیستم تنفسی به مرفین می شود.
واژههای کلیدی :دیابت ،الگوی تنفس ،مرفین ،سیستم تنفس.

مقدمه
تنفس یک فرآیند دینامیک در حجم و تعداد است ،که توسط مرکز تولید ریتم

آپنه حین خواب را در بیماران دیابتی گزارش کردهاند (0و .)5که این اختالالت همراه

تنفس در ساقه مغز ایجاد میشود .در حالت سالمت دینامیک تنفس تحت تاثیر

با بیماری سبب کاهش عملکردهای روزانه و کیفیت زندگی فرد میشود ( .)1امروزه

محرکها از ورودیهای مختلف جهت حفظ هموستاز و سازگاری به انواع مختلف

داروهای ضد درد اپیوئیدی مانند آگونیست های گیرنده مو جهت تسکین درد

محرکها در یک محدوده فیزیولوژیک نوسان میکند (2و .)9این رفتار نوسانی در

نوروپاتیک در بیماران تجویز میگردد ( .)1گیرنده مو از نوع گیرندههای جفت شونده

الگوی تنفس در بیماریها از محدوده طبیعی خارج شده و در پاسخ به محرکها

با پروتئین جی است که در غشا نورونی بسیاری از قسمت های دستگاه عصبی بیان

سیستم کنترل تنفس میتواند بسیار سخت و بدون پاسخ و یا خارج از کنترل گردد

میشود ( .)92آگونیستهای گیرنده مو مانند مرفین با اتصال به گیرنده مو سبب باز

( .)3دیابت قندی یک بیماری شایع میباشد ،که در سال  2295بیش از  995میلیون

شدن کانالهای پتاسیمی و هیپرپالریزاسیون و کاهش تحریک پذیری نورونی

نفر در جهان به آن مبتال بودهاند و پیش بینی شده است در سال  2292تعداد

میشود (92و .)99با توجه به بیان گسترده گیرنده های مرفینی در قسمت های

مبتالیان به بیش از  592میلیون نفر برسد ( .)9عوارض عروقی و عصبی دیابت،

مختلف مغز مانند ساقه مغز که مرکز تولید ریتم تنفس است ،همچنین نواحی باالتر

باعث شده تا دیابت به عنوان یکی از علل اصلی مرگ و میر در دنیا مطرح گردد.

مغز مانند تاالموس ،قشر سینگولیت قدامی ،اینسوال که در تنظیم تنفس نقش دارند

همچنین نتایج مطالعات شیوع باالیی از درد نوروپاتیک ( )5و اختالالت تنفسی مانند

(99و ،)93سبب شده است تا مهمترین نگرانی مرتبط با تجویز مرفین یعنی اثر
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تضعیف تنفسی آن ،ایجاد گردد ( ،)95که این اثر نامطلوب ناشی از مرفین میتواند

صورت داخل صفاقی تزریق و  95دقیقه بعد ثبت تنفسی انجام شد .ثبت تنفس به

مشکالت تنفسی در بیماران را تشدید سازد و استفاده از آن را در بالین محدود نماید.

وسیله دستگاه پلی تیسموگرافی (BIODAC-R172, Trita Wavegram

از آنجائیکه نوروپاتی دیابتی یکی از عوارض شایع ناشی از دیابت است و در

) Co., Iranانجام گردید .دستگاه ثبت شامل یک سیلندر از جنس پلکسی گالس

قسمتهای مختلفی از دستگاه عصبی رخ میدهد ( ،)95که منجر به اختالل در

(طول  ،32 cmقطر  0/5 cmو حجم  )9/32 Lبود .هوا از یک طرف از طریق

سیستمهای مختلف پیام رسان دستگاه عصبی شده و سبب بروز بیماری های

یک ورودی با جریان  9 L/minبه داخل سلیندر پمپ می شد و از طرف دیگر

سایکولوژیکی (91و ،)90همچنین اختالل در پاسخدهی گیرنده های اپیوئیدی

سیلندر از طریق یک خروجی با استفاده از لوله پلی اتیلن به یک مبدل فشار

میشود (.)91-29

در دستگاه ثبت متصل بود .داده ها در نرم افزار اختصاصی نمایش و در کامپیوتر

با توجه به بیان گیرنده مو در مرکز کنترل تنفس ،بنابراین احتمال اختالل در

ذخیره شد (.)20

عملکرد گیرنده مو در این نواحی از مغز نیز وجود دارد .به لحاظ اینکه استفاده از

به منظور امکان خو گرفتن حیوانات با سیلندر ثبت و کاهش استرس ،حیوانات

مرفین جهت تسکین درد نوروپاتیک بیماران دیابتی الزم و ضروری است ،و تاکنون

در تمامی گروه های آزمایشی سه روز متوالی ،روزانه به مدت  32دقیقه در سیلندر

تاثیرات افزایش قند خون ناشی از دیابت بر پاسخ دهی تنفسی به دنبال تجویز مرفین

ثبت تنفس قرار گرفتند .مدت زمان ثبت برای هر حیوان  32دقیقه بود که  92دقیقه

مورد بررسی قرار نگرفته است ،بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر

زمان جهت خو گرفتن حیوان با شرایط داخل سیلندر و  22دقیقه ثبت تنفس جهت

هیپرگلیسمی مزمن القا شده با استرپتوزوتوسین بر پاسخ دهی تنفسی به دنبال تزریق

آنالیز را شامل میشد.

مرفین در موش های صحرایی است.

آنالیز الگوی تنفس :بیست دقیقه سیگنال تنفسی ثبت شده جهت انجام آنالیز
الگوی تنفس استفاده گردید .نحوه محاسبه فواصل بین تنفس ،حجم تنفسی و
تعداد تنفس جهت آنالیز در محیط نرم افزار متلب به گونهای بود که ابتدا قله

مواد و روش ها

امواج تنفسی شناسایی و عالمت گذاری میشود .سپس به منظور بررسی تغییرات

در این مطالعه تجربی پس از تصویب کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

الگوی تنفس پارامترهایی مانند همبستگی فرکتالی ،بی نظمی ،ضریب تغییرات

اراک با کد اخالق  IR.ARAKMU.REC.1398.164از  32سر

و میانگین حجم و فواصل بین تنفس مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای بررسی

موش های صحرایی نر ،نژاد ویستار در محدوده وزنی ( 912-222گرم) استفاده شد.

همبستگی فرکتالی از روش Detrended fluctuation analysis

حیوانات طبق پروتکل اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب دانشگاه

) (DFAاستفاده شد،که همبستگی فرکتالی یک سری زمانی ،در مقیاسهای

علوم پزشکی اراک ،در شرایط دمایی ثابت 92 ،ساعت تاریکی و  92ساعت روشنایی

زمانی مختلف را نشان میدهد .در این روش میزان تغییرات در مقیاسهای

و بدون محدودیت در دسترسی به آب و غذا نگهداری شدند .حیوانات به طور

زمانی مختلف محاسبه شده و به صورت خطی بر روی نمودار لگاریتمی که محور

تصادفی در  9گروه آزمایشی هشت تایی تقسیم شدند .گروه کنترل (تزریق بافر

افقی آن لگاریتم مقیاس و محور عمودی آن لگاریتم واریانس تغییرات است

سیترات به عنوان حالل استرپتوزوسین ( ،)STZگروه مرفین (تزریق بافر سیترات

نشان داده میشود .شیب این خط تخمینی از میزان همبستگی فرکتالی است

به عنوان  ،STZتزریق مرفین قبل از ثبت تنفسی) ،گروه هیپرگلیسمی (تزریق

( ،)21به طوریکه اگر شیب خط برابر با یک باشد حداکثر همبستگی فرکتالی

 )STZو گروه هیپرگلیسمی -مرفین (تزریق  ،STZتزریق مرفین قبل از

را نشان میدهد .برای محاسبه میزان بی نظمی در سریهای زمانی از روش

ثبت تنفسی).

 (sampEn) sample entropyو  SampEn Crossاستفاده شد

القای هیپرگلیسمی :جهت ایجاد هیپرگلیسمی از استرپتوروسین ( )STZخریداری

که مقادیر محاسبه شده کمتر ،نشان دهنده کاهش بینظمی در الگوی تنفس

شده از شرکت سیگما آمریکا استفاده شد .دوز مورد نیاز  STZبرای ایجاد

است (.)21

هیپرگلیسمی بر اساس مطالعه قبلی انتخاب شد ( )25و در طی یک بررسی پایلوت

آزمونهای آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری Graph

اثر بخشی آن تایید گردید .به منظور القای هیپرگلیسمی  STZ ،35 mg/kgحل

 pad prism 6تحلیل و به صورت میانگین±خطا از میانگین نمایش داده شدند.

شده در بافر سیترات  2/9 mol/lبه صورت داخل صفاقی تزریق شد .چهار روز بعد

برای بررسی داده های تغییرات حجم تنفسی ،فواصل بین تنفس و تعداد تنفس بین

از تزریق  ،STZالقای هپیرگلیسمی در حیوانات با اندازه گیری گلوکز خون بوسیله

گروه ها از روش تحلیل واریانس یک طرفه ( )One-Way ANOVAو از پس

گلوکومتر تایید شد .موش هایی که غلظت گلوکز خون آنها باالتر از 222 mg/dl

آزمون توکی برای تعیین گروه های دارای اختالف استفاده شد .برای بررسی

بود به عنوان هیپرگلیسمی در نظر گرفته شدند .همچنین حیوانات با غلظت گلوکز

دادههای غلظت گلوکز خون از آزمون  Unpaired t-testsاستفاده شد و

باالتر از  352 mg/dlاز مطالعه خارج شدند.

 p>2/25معنی دار در نظر گرفته شد.

ثبت تنفس :در این مطالعه ثبت تنفسی در دو مرحله انجام شد .مرحله اول ثبت پایه
که در شروع آزمایش و قبل از تزریق  STZیا بافر سیترات انجام شد .مرحله دوم
در انتهایی دوره آزمایش ،که این زمان در گروه های هیپرگلیسمی و هیپرگلیسمی-

یافتهها

مرفین سه هفته بعد از قطعی شدن ایجاد هیپرگلیسمی و در گروه های کنترل و

بررسی تغییرات حجم تنفسی بین گروهها نشان داد که بین مقادیر میانگین

مرفین سه هفته بعد از ثبت پایه بود .در گروه های مرفین و هیپرگلیسمی -مرفین

حجم تنفس گروه هیپرگلیسمی ( )9/99±2/91و گروه کنترل ()9/9±2/99

قبل از انجام ثبت تنفس مرحله دوم  92 mg/kgمرفین (دوز ضد دردی) ( )25به

( )p>2/25و  DFAحجم تنفسی گروه هیپرگلیسمی ( )9/95±2/23و گروه کنترل
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( )p>2/25( )2/11±2/25اختالف معنی دار وجود داشت .همچنین نتایج
نشان دادند که بین میانگین حجم تنفسی گروه هیپرگلیسمی-مرفین ()9/29±2/39
و گروه مرفین ( )p>2/25( )2/30±2/29و ضریب تغییرات حجم تنفسی
گروه هیپرگلیسمی-مرفین ( )9/99±2/95و گروه مرفین ()p>2/25( )9/51±2/9
اختالف معنی دار وجود داشت (نمودار  .)9بررسی تغییرات فواصل بین تنفس
نشان داد بین میانگین فواصل تنفسی گروه هیپرگلیسمی ( )9/21±2/29و
گروه کنترل ( )p>2/25( )2/13±2/23و  DFAفواصل تنفسی در گروه
هیپرگلیسمی ( )9/99±2/22و گروه کنترل ( )p>2/29( )2/19±2/22اختالف
معنی دار وجود دارد .همچنین تجزیه و تحلیل نتایج اختالف معنی داری بین میانگین
فواصل تنفسی گروه هیپرگلیسمی-مرفین ( )9/21±2/39و گروه مرفین
( )p>2/25( )2/09±2/29را نشان داد .در بررسی تغییرات تعداد تنفسها
اختالف معنی داری بین میانگین تعداد تنفس گروه هیپرگلیسمی ( )13±3/1و
گروه کنترل ( )p>2/25( )929±9و ضریب تغییرات تعداد تنفس گروه هیپرگلیسمی
( )2/595±2/9و گروه کنترل ( )p>2/25( )9/25±2/20مشاهده شد
(نمودار  .)2نتایج مقایسه غلظت پالسمایی گلوکز تفاوت معنی داری بین گروه
هیپرگلیسمی و کنترل را نشان داد (به ترتیب ،5±932 mg/dl ،93±213 mg/dl
.)p>2/229

نمودار  .9مقایسه تغییرات حجم تنفسی در گروههای آزمایشی
Detrended fluctuation analysis

نمودار  .2مقایسه تغییرات فواصل بین تنفس و تعداد تنفس در گروههای آزمایشی
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بحث و نتیجه گیری

نتایج ما نشان داد که تزریق مرفین در حیوانات سالم سبب تغییر الگوی

نتایج مطالعه نشان داد که هیپرگلیسمی مزمن القا شده با  STZباعث تغییر

تنفس در حیوانات میشود .این با نتایج مطالعات قبل ،که نشان داده اند مرفین سبب

الگوی تنفس می شود ،این تغییر در الگوی تنفسی با کاهش میانگین و ضریب

آهسته و بی نظم شدن تنفس می شود ،همخوانی دارد (35و .)35همچنین نتایج

تغییرات تعداد تنفس و همچنین با افزایش میانگین و کاهش همبستگی فرکتالی

ما نشان داد که تغییرات دینامیک تنفس در پاسخ به تزریق مرفین در حیوانات

حجم و فواصل بین تنفس همراه بود .به عالوه نتایج نشان داد که در حیوانات

هیپرگلیسمی کمتر از حیوانات سالم است .نتایج مطالعات قبل نشان دادهاند که

هیپرگلیسمی ،اثرات تنفسی مرفین کاهش یافته است که این با کاهش کمتر

دیابت باعث کاهش اثرات ضد دردی مرفین در انسان و مدل های حیوانی دیابت

میانگین حجم تنفس و فواصل بین تنفس ها و افزایش کمتر ضریب تغییرات حجم

میشود (29و23و22و.)91

تنفس مشخص گردید.

در مطالعهای که  Simonو همکارانش انجام دادند مشخص شد که اثرات

نتایج مطالعه نشان داد که افزایش قند خون به طور مزمن سبب تغییر الگوی

ضد دردی مرفین در موش های دیابتی نسبت به حیوانات کنترل کاهش یافته است.

تنفسی حیوانات در حالت بیداری می شود .در مطالعات قبلی گزارش شده است که

آنها گزارش کردند که علت این تغییر در پاسخ دهی به مرفین ناشی از تفاوت در

پاسخ های تهویه ای به محرک ها مختلف در افراد دیابتی متفاوت هستند (32و.)5

جذب ،توزیع ،غلظت مرفین در مغز و یا حذف مرفین در حیوانات دیابتی نیست (.)91

همچنین الگوی تنفسی در حین خواب افراد دیابتی با افراد طبیعی متفاوت است (.)0

همچنین  Hajializadehو همکارانش نشان دادند که ،پاسخدهی به مرفین در

نتیجه ارزیابی های تنفسی در بیماران دیابتی در شرایط طبیعی نشان داده است بین

حیوانات دیابتی زمانیکه مرفین به داخل بطن مغزی این حیوانات تزریق گردید،

حجم تهویه دقیقه ای بین افراد دیابتی و غیر دیابتی تفاوتی معنی داری وجود ندارد

کاهش یافته است .کاهش میزان حساسیت گیرنده مو مرفینی و تغییر در الگو بیان

( ،)5اما در پاسخ به محرک هایی مانند هیپوکسی ،هیپرکاپنی و ورزش ،افراد دیابتی

اجزای سلولی مانند گیرندههای ،علل احتمالی تغییر در پاسخ دهی به مرفین در

پاسخ های تنفسی متفاوتی نسبت به افراد طبیعی نشان می دهند (32و .)5تغییر در

حیوانات دیابتی مطرح شده است (.)33

الگوی تنفس در حین خواب افراد دیابتی میتواند ناشی از مقاومت به انسولین یا
هیپرگلیسمی مزمن باشد (.)39

با توجه به نتایج مطالعات ذکر شده در باال ،احتماال هیپرگلیسمی با اثر بر اجزای
سلولی های عصبی منجر به تغییر در پاسخ دهی آنها به مرفین میشود ( .)33از

نتایج مطالعه  Maloneو همکارانش نشان داد که هیپرگلیسمی مزمن سبب

آنجایی که سیستم کنترل تنفس نیز بخشی از سیستم عصبی است احتمال اینکه

افزایش غلظت ترکیباتی در درون نورون ها میشود که با تغییر در فشار اسمزی

هیپرگلیسمی در این بخش از سیستم عصبی نیز تاثیرات مشابهی بر سیستم اپیوئیدی

باعث تغییر ساختار نورونی و دندریتی نورونها میگردد ( .)32همچنین هیپرگلیسمی

گذاشته باشد وجود دارد ،که سبب تغییر در دینامیک تنفس و پاسخ دهی تنفسی به

می تواند سبب تغییر در بیان گیرندههای ( )33و القای استرس اکسیداتیو در سلولها

مرفین میشود.

شود ( ،)39که میتواد منجر به تغییر در فعالیت سلولها و نورون ها شوند .ممکن
است رخدادهای مشابهی در نورون های و سلولهای مرتبط با مرکز کنترل تنفس
در نتیجه هیپرگلیسمی رخ دهد که سبب پاسخدهی غیر طبیعی نورون ها مرکز
کنترل تنفس به محرک های مختلف و بروز الگوی تنفس غیر طبیعی در این بیماران
شود (32و.)5

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از حمایت مالی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک تشکر و
قدردانی می شود.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Neuropathic pain is a common complication of diabetes. Today opioid
analgesics such as morphine, use for the management of neuropathic pain. Since the respiratory effects of morphine have
not been studied in diabetes, the aim of this study was to investigate the effect of chronic hyperglycemia on the effects
of morphine on respiration.
METHODS: 32 Male Wister rats were randomly allocated into control group (injection of citrate buffer as streptozotocin
solvent), morphine group (injection of citrate buffer as STZ solvent and injection of morphine before respiratory
recording) group, hyperglycemia group (STZ injection), and hyperglycemia-morphine group (STZ injection and
morphine injection before respiratory recording). Hyperglycemia was induced by injecting streptozotocin (35 mg/kg,
i.p.). Respiration was recorded by plethysmography after which respiratory volume, inter-breath interval, and respiratory
rate were quantified using MATLAB.
FINDINGS: Mean of respiratory rate (in the hyperglycemia was 83±3.9 and control was 101±4 (p<0.05)), coefficient of
variation of respiratory rates (in the hyperglycemia was 0.615±0.1 and control was 1.05±0.07 (p<0.05)), mean of
respiratory volume (in the hyperglycemia was 1.44±0.19 and was control 1.1±0.11 (p<0.05)), and mean of inter-breath
interval (in the hyperglycemia was 1.28±0.01 and control was 0.93±0.03 (p<0.05)). coefficient of variation of respiratory
volumes (in the hyperglycemia-morphine was 1.14±0.16 and was morphine was 1.68±0.1 (p<0.05)), mean of respiratory
rate (in the hyperglycemia-morphine was 1.24±0.34 and morphine was 0.37±0.04 (p<0.05)), and mean of inter-breath
interval (in the hyperglycemia-morphine was 1.09±0.07 and morphine was 0.74±0.05 (p<0.01)).
CONCLUSION: Our results show that chronic hyperglycemic changed breathing pattern and respiratory response to
morphine.
KEY WORDS: Diabetes, Breathing Pattern, Morphine, Respiratory System .
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