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Introduction: Osteoarthritis is the most common type of arthritis
and is one of the most common causes of pain and disability in
adults. In the present study we investigated the level of inflammatory
cytokines IL-1β and TNF-α and the amount of joint friction after
non-traumatic model of knee osteoarthrosis in guinea pig.
Materials & Methods: Twenty-four matured albino male DunkinHartley guinea pigs were assigned randomly into two groups;
osteoarthrosis (OA) and control (n=12 in each group). The nontraumatic OA was induced by intra-articular injection of mono
iodoacetate (MIA, 3 mg/kg) in the knee joint. Joint circumstance and
weight of subjects were measured initially and after thirty days of
MIA injection. After scarifying the animals on day 30, the level of
IL-1β and TNF-α in synovial membrane and knee joint friction were
measured. Control group received no intervention and all evaluations
were performed on the normal knee joint.
Results: The induction of OA caused a significant increase in the
joint circumstance compared to control group (P<0.05). 30 days after
induced OA, the knee joint friction in flexion and extension
movement was significantly increased compared to control group. In
OA group, the level of IL-1β and TNF-α showed a significant
increase compared to control group (P<0.05). There was a positive
correlation between IL-1β, TNF-α and knee joint friction (P<0.01).
Discussion: Non-traumatic osteoarthritis may increase the
expression of inflammatory cytokines and joint friction, which in this
condition the joint movement can aggravate cartilage damage.
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پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

 8محمود احمدی فخره و همکاران

بررسی میزان  IL-1β ,TNF-αو اصطکاک درمدل
استئوآرتروز غیرتروماتیک مفصل زانو درخوکچه
هندی
عنوان کوتاه IL-1β ,TNF-α :و اصطکاک در استئوآرتروز زانو

نسبت به گروه کنترل شد ) 30 .(P<0.05روز پس از القای
استئوآرتروز ،اصطکاک مفصل در حرکات فلکشن و اکستنشن
نسبت به مفصل زانوی سالم در گروه کنترل افزایش معنیدار
نشان داد ) .(P<0.05در گروه  ،OAسطح  IL-1βو  TNF-αنسبت
به گروه کنترل به صورت معنیداری باالتر بود (.)P<0.001
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کارشناس ارشد فیزیوتراپی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه

مفصل مشاهده شد ).(P<0.01
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التهابی و افزایش اصطکاک مفصل همراه است که در این شرایط

پزشکی

حرکت مفصل موجب تشدید آسیب غضروف میشود.
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مهمترین علل درد و ناتوانی در بزرگساالن است .در این مطالعه
میزان سیتوکینهای التهابی  IL-1βو  TNF-αو میزان اصطکاک
مفصل پس از القای آرتروز غیر تروماتیک در مفصل زانوی
خوکچه هندی بررسی شده است.
مواد و روشها :بیست و چهار سر خوکچه هندی نر سفید بالغ،
نژاد

دانکین-هارتلی

بهصورت

تصادفی

به

دو

گروه

استئوآرتروز ) (OAو کنترل ( 12سر در هر گروه) تقسیم شدند.

استئوآرتروز (OA) 1شایعترین نوع آرتریت مفصلی است که
چهارمین عامل ناتوانی در سراسر دنیا است .در ایران در جمعیت
شهری میزان شیوع  16/6درصد و در جمعیت روستایی حدود
 16/1درصد (حداقل در یکی از مفاصل) برآورد شده است که
نسبت به جمعیت روستایی در سایر کشورهای آسیایی باالتر است
[ . ]1شیوع عالیم استئوآرتروز در مردان  40درصد ودر زنان 47

استات ) (3 mg/kg, MIAدر مفصل زانو انجام شد .محیط مفصل

درصد گزارش شده است [. ]2

قربانی کردن حیوان در روز  ،30میزان سیتوکینهای  IL-1βو

مطالعات  In-vitroو  In-vivoنشان دادهاند که سلولهای غشاء

TNF-αدر غشای سینویال و اصطکاک مفصل زانو در در دو گروه

سینوویال ،کندروسیتها و سلولهای بافت مفصل میتوانند

اندازهگیری شد .در گروه کنترل هیچ تداخلی انجام نشد و

سیتوکینها و کموکینهای مختلفی را تولید کنند و یا در اثر

ارزیابیها در مفصل زانو ،به عنوان نمونه کنترل ،انجام شد.

تحریکات پاتولوژیک ترشح کنند که در مایع مفصلی استئوآرتریت

ابتدا و بعد از  30روز از تزریق  ،MIAاندازهگیری شد .پس از

1Osteoarthritis
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القای مدل غیر تروماتیک استئوآرتروز به وسیله تزریق مونو یدو

مقدمه

بررسی میزان  IL-1β ,TNF-αو اصطکاک درمدل استئوآرتروز غیرتروماتیک مفصل زانو درخوکچه هندی 9

هم مشاهده میشود .هر چند سازوکار شروع این روند التهابی در

سازی گزارش شده که به تخریب مواد روانساز مفصل به دلیل

استئوآرتریت کامال مشخص نیست اما استرسهای اکسیداتیو و

عملکرد واسطههای التهابی نسبت داده است .اختالل در روان

مکانیکال را در این روند موثر میدانند .کندروسیتها در غضروف

سازی ممکن است خود علتی برای ایجاد بیماری  OAباشد.

استئوآرتریت موجب سنتز  IL-1βمیشوند که خود موجب ترشح

مطالعات متعددی نشان دادهاند که رابطه مستقیمی بین افزایش

ماتریکس متالوپروتئیناز ) (MMPsو فاکتور نکروز دهنده بافتی

ضریب اصطکاک وشدت  OAوجود دارد [. ]11،12

) (TNF-αمیشوند [ . ]3به طور خاص  IL-1βو  TNF-αدر پروسه
استئوآرتروز بیشتر از غضروف و سینوویال آزاد میشوند.
همچنین ،این سیتوکینها باعث مهار بیان ژن کالژن نوع  IIو
پروتئوگلیکانها در کندروسیتها بوده و بهعنوان یکی از عوامل
اصلی آپوپتوز در این سلولها مطرح است TNF-α .تاثیر مشابه
روی غضروف مفصلی دارد و به صورت سینرژیک (همافزا) با
 IL-1βعمل میکند .]4،5[ .التهاب و سیتوکینهای ناشی از آن
عالوه بر آثاری که بر غضروف ایجاد میکند باعث افزایش
اصطکاک در اثر کاهش روانسازی مرزی و افزایش فعالیت
ماتریکس متالوپروتئینازهای مفصلی نیز میشود که عملکرد مفصل
را تحت تأثیر قرار میدهد[ . ]6،7تأثیر سیتوکینها بر کاهش SZP2و
هیالورونیک اسید که نقش مهمی در روانسازی مفصل دارند به
اثبات رسیده است

[]8،9

 .مفصل سینوویال سالم عالوه بر حفظ

ثبات باید توانایی قابل مالحظهای در انجام حرکات رفت و
برگشتی 3تحت دامنه وسیعی از بارها و سرعتهای مختلف داشته
باشد .لغزندگی قابل مالحظه مفاصل بدن با ضریب اصطکاک
مفصل )(COF4اندازهگیری میشود[ . ]10تعامل غضروف مفصلی و
مایع سینوویال با دو سازوکار کلی روانسازی مرزی 5و الیه نازک
مایع 6موجب ایجاد حرکات نرم و روان در مفاصل میشود و

بهدلیل محدودیت بررسی ضریب اصطکاک و روان سازی در
مطالعات انسانی ،باید تاثیر  OAبر التهاب و نقش آن در تغییر
اصطکاک مفصل در مدلهای حیوانی مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی اصطکاک مفصل به صورت  In-Situو بدون آسیب به
تمامیت مفصل در مطالعات انسانی ممکن نیست .پس در این
مطالعه با استفاده از مدل غیر تروماتیک استئوآرتروز ،میزان
سیتوکینهای التهابی اندازهگیری می شود و ارتباط آن با اصطکاک
مفصل نیز بررسی میشود که تاکنون ارتباط بین سیتوکینهای
التهابی و تاثیر آنها بر اصطکاک مفصل در مورد استئوآرتریت غیر
تروماتیک زانو به صورت  In-situمورد مطالعه قرار نگرفته است.
مدل غیرتروماتیک  OAبه وسیله تزریق مونویودو استات )،(MIA
بر مدلهای تروماتیک مانند روشهای جراحی قطع لیگامان و
آسیب منیسک برتری دارد ،زیرا از آسیب به تمامیت مفصل که
خود سبب اختالل در ثبات مفصل و وضعیت بارگذاری آن می-
شود ،پیشگیری میکند .در این مطالعه از خوکچه هندی به عنوان
مدل حیوانی استفاده شد زیرا به دلیل شباهت هیستوپاتولوژی و
ساختاری نزدیک به انسان به طور گسترده ای به عنوان مدل
مناسب  ،OAمعرفی شده است

[]13- 16

.

مناسب انجام میشود تا از ساییدگی غضروف مفصلی هنگام

سینویال و اصطکاک مفصل پس از القای آرتروز غیر تروماتیک در

 .روان سازی ناکارآمد ،غضروف

مفصل زانوی خوکچه هندی بررسی و ارتباط بین این متغیرها

مفصلی را در معرض اصطکاک وصدمات ناشی از آن قرار میدهد

بررسی شد .متغیرهای مربوط به اصطکاک برای تحلیل بهتر

که خود آغازگر آبشاری از تغییرات متابولیک و ساختاری است.

بیومکانیکی ،در دو حرکت فلکشن و اکستنشن زانو جداگانه

در نمونههای آسپیره شده مایع مفصلی پس از تروما اختالل روان

بررسی شده است.

2Superficial Zone Protein

مواد و روشها

حرکت جلوگیری شود

[]6،10

3reciprocal
4coefficient of friction
5Boundary Lubrication

این مطالعه تجربی از نوع بنیادی-کاربردی است که از طریق مدل
حیوانی اجرا شده است .مطالعه با رعایت اصول اخالق کار با

6Fluid Film
Volume 23, Issue 5, Winter 2021
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فعالیتهای روزانه مفصل با کمترین اصطکاک و روانسازی

این مطالعه میزان سیتوکینهای التهابی  IL-1βو TNF-αدر غشای

 10محمود احمدی فخره و همکاران

حیوانات آزمایشگاهی و با تأیید کمیته اخالق دانشکده پزشکی

فیزیولوژیک ) ،توسط سرنگ انسولین به داخل مفصل زانوی چپ

دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت و کد تاییدیه اخالق این

از سمت خارج مفصل و کنار زاویه فوقانی خارجی پتال تزریق

پژوهش 52.3066است .دو گروه برای انجام این مطالعه در نظر

شد .برای اطمینان از تزریق داخل مفصلی [ ]17،18و ورود محلول

گرفته شد که حجم نمونه برای هر گروه  12سر بود .حجم نمونه

در داخل مفصل ،در مطالعه پایلوت با سرنگ دیگری از سمت

بر اساس تغییرات پارامتر اصطکاک مفصل مطالعه  Teepleو

داخل مفصل مایع  MIAتزریق شده خارج شد .برای اندازهگیری

همکاران روی خوکچه هندی با اطمینان  95درصد و توان آزمون

تورم مفصل ،بهجای اندازهگیری دور تا دور مفصل ،قطر مفصل با

 80درصد و اندازه اثر  0/8و توسط نرمافزار جی پاور تعیین شد

استفاده از کولیس دیجیتال (کولیس دیجیتال مدل Mitutoyo 500

[ . ]14بدین ترتیب که بیست و چهار سر خوکچه هندی نر سفید

 196-20ساخت شرکت  Mitutoyo cropژاپن ،با دقت 0/01

بالغ نژاد دانکین-هارتلی با میانگین وزنی 400تا  500گرم

میلیمتر) در سه ناحیه شامل  4-5میلیمتر باالتر و پایینتر از خط

(پرورش یافته در مرکز واکسن و سرمسازی رازی کرج(خریداری

مفصلی و همچنین بزرگترین قطر مفصل در صفحهای موازی با

و به محیط آزمایشگاه حیوانات دانشگاه تربیت مدرس انتقال داده

سطح مفصلی اندازه گیری شده و میانگین این اعداد به عنوان قطر

شدند .سپس خوکچهها که در گروههای هشتتایی خریداری می

مفصل گزارش شد [ . ]17الزم به ذکر است که قسمتی از مفصل

شدند توسط فردی که داخل مطالعه نبود به صورت تصادفی در

زانو که در انواع مشکالت زانو دچار تورم می شود در اصل

دو دسته چهار تایی انتخاب شده و در دو گروه کنترل وOA

قسمتی است که توسط غشا ،سینوویال پوشیده شده و در پروسه

تقسیم شدند .به منظور ایجاد شرایط استاندارد محیطی 4 ،سر

التهاب متورم می شود و در قدام مفصل زانو قرار میگیرد .قسمت

خوکچه در هر قفس از جنس پلیکربنات شفاف و در محیطی با

های خلفی مفصل زانو که اندازهگیریهای دورتادور مفصل شامل

دمای  23±2درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  60±5درصد و

آنها هم می شود اصوال توسط بافت عضالنی پوشیده می شود که

سیکل تاریکی روشنایی  12/12ساعت و با شروع روشنایی

آتروفی آنها میتواند با تورم مفصل اشتباه شود [.]17

ساعت هفت صبح نگهداری شدند [ .]15تراشه (به منظور پوشش
کف قفس) و غذای مخصوص خوکچه ،از مرکز تکثیر و پرورش
حیوانات آزمایشگاهی انستیتوی سرمسازی رازی کرج خریداری
شد .برای رعایت اصول بهداشتی ،یک روز در میان تراشهها
تعویض شدند و قفسها به صورت هفتگی با پودر شوینده کامال
شسته شد .برای آمادهسازی مدل غیرتروماتیک OAدر گروههای

اندازه مفصل در گروه OAوکنترل ،در روز اول ،قبل از تزریق ،و
روز  ،30قبل از قربانی کردن حیوان اندازهگیری شد .در گروه
کنترل هیچ تداخلی انجام نشد و مفصل زانوی سالم حیوان ،برای
مقایسه تغییرات سیتوکینها و اصطکاک مفصل پس از تزریق
 MIAدر گروه  ،OAاستفاده شد.

. .بدین منظور،

زایالزین و در محلول کلروفروم قربانی شدند .پس از قربانی شدن

ترکیب زایالزین ()mg/ml 20و کتامین ( ،)mg/ml 100با نسبت 1

حیوان در روز سیام [ ،]15مفصل زانوی حیوان با بریدن استخوان

به  5و به میزان  0/1سیسی به ازای هر  100گرم وزن حیوان ،از

فمور و تیبیا ،جدا شد .پوست ،فاسیا و عضالت از اطراف مفصل

ناحیه پشت گردن  ،ناحیه بین دو کتف ،بهصورت زیرجلدی

زانو جدا شد و مفصل زانوی حیوان بدون آسیب به کپسول

تزریق شد تا حیوان بیهوش شود .سپس موهای اطراف مفصل

مفصلی برای آزمایش اصطکاک آماده شد .برای اندازهگیری

تراشیده شد و ناحیه مفصل زانوی سمت چپ با الکل ضدعفونی

اصطکاک مفصل از دستگاه آزمایش اصطکاک طراحی شده در

شد .محلول  MIAدرسرم فیزیولوژیک ( 3میلی گرم به ازای

آزمایشگاه بیومکانیک بافت دانشگاه تربیت مدرس

هرکیلوگرم وزن بدن به صورت محلول در  50میکرولیتر سرم

 1389/3/23) patent No:65127-استفاده شد .این دستگاه بر

) 7MIA St. Louis, MOاستفاده شد

[]15،16

(Iranian

اساس قانون نوسان آزاد و با نادیده گرفتن اصطکاک هوا ،میزان
)7 Monoiodoacetate (MIA
پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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آزمون ،از تزریق داخل مفصلی مونویدواستات (Sigma-Aldrich,

پس از  30روز از تزریق  ،MIAحیوانات با دوز باالی کتامین-
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نوسان آزاد حول مفصل زانو را مشخص می نماید،

[]17،18

.

استخوان تیبیا در گیره پایینی و استخوان فمور در گیره باالیی
دستگاه سنجش اصطکاک بسته شد .استخوان تیبیا در زاویه 134
درجه که زاویه استراحت مفصل خوکچه هست ،ثابت شد .پس از
قرارگیری مفصل بین گیرههای تعبیه شده 17 ،درجه انحراف در
فریم دستگاه ایجاد شد و با سازوکار رها سازی ناگهانی و
اتوماتیک فریم ،نوسان آزاد فریم حول مفصل زانوی حیوان ثبت
شد .تغییر زاویه از طریق یک انکودر روتاری و با فرکانس 10
هرتز و تا زمان متوقف شدن فریم در کامپیوتر ثبت و ذخیره شد.

C

به کمک اطالعات ثبت شده ،نمودار افت دامنه نوسانات استخراج

شکل  :1نرمافزار دستگاه سنجش اصطکاک مفصل .نوسان آزاد مفصل زانو در

و رسم شد. ]17،18[ .

دستگاه سنجش اصطکاک سیروز پس از القای استئوآرتروز :Aگروه کنترلB

اطالعات ثبت شده در نرمافزار  Curve Estimationطراحی شده
در فضای  LabViewمنتقل شد و شیب برازش نمایی نوسانات،
تعداد نوسان و ضریب اصطکاک با استفاده از فرمول استنتون

:گروه  .OAمحور افقی زمان و محور عمودی زاویه انحراف دستگاه را نشان
میدهد .کاهش تعداد نوسان در گروه  ) OAشکل  ( Bنسبت به گروه کنترل
(شکل  )Aمشخص است .نقشه دستگاه (شکل .) C

محاسبه شد [ . ]14تعداد نوسانات در حرکت رفت و برگشت که

پس از انجام آزمایش اصطکاک ،مفصل حیوان باز شد و غشاء

به ترتیب نماینده اکستنشن و فلکشن مفصل زانو است ،یکسان

سینوویال برای بررسی سیتوکینها جدا شدند .غشا سینویال در

بود اما شیب برازش نمایی و ضریب اصطکاک در حرکات فوق

داخل میکروتیوب و در دمای -80نگهداری شد.

جداگانه محاسبه شد .شکل  1نقشه دستگاه و نمونهای از نوسانات

برای سنجش سیتوکینها به بافتهای منجمد شده بافر فسفات

ثبت شده در دو گروه را نشان میدهد.

نمکی ( )PBSحاوی آنتی پروتئاز اضافه شد .سپس به وسیله
دستگاه هموژن کننده ،غشاء سینوویال لیز و به صورت مایع شیری
رنگ درآمد .پس از سانتریفیوژ کردن محتویات میکروتیوب در
دمای  4درجه سانتیگراد ( 14000دور در دقیقه ،به مدت 15
دقیقه) مایع رویی به منظور سنجش سطح سیتوکین ها جدا شد.
برای سنجش میزان سیتوکینهای  TNF-α ،IL-1βاز روش االیزا
استفاده شد که کیتهای تجاری مربوطه برای این منظور از

A

کیتها برای  TNF-α ،IL-1βو به ترتیب  3/9و  0/78پیکوگرم بر
میلیلیتر بود .کلیه مراحل انجام آزمایش با توجه به پروتکل
شرکت سازنده کیت اجرا شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا طبیعی بودن توزیع دادهها با
آزمون شاپیرو-ویلک تأیید شد ( ،)P<0.05سپس از آزمونهای
آماری تی زوجی برای بررسی تغییرات قبل و بعد وزن و محیط

B

مفصل و تی مستقل برای بررسی نتایج بین دو گروه استفاده شد.
همچنین برای ارتباطسنجی بین متغیرهای التهاب و اصطکاک
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شرکت ( CUSABIOساخت کشور چین) تهیه شدند .حساسیت

 12محمود احمدی فخره و همکاران

مفصل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .سطح معنیداری
 α=0/05در نظر گرفته شد و محاسبات آماری با استفاده از نرم
افزار  SPSSنسخه  20انجام شد.

جدول  :2متغیرهای اصطکاک مفصل زانودر حرکت اکستنشن

متغیر
شیب منحنی
نمایی

یافتهها

تعداد نوسان

دادههای بدست آمده از وزن و قطر مفصل بر اساس میانگین و

ضریب

انحراف معیار در جدول  1ارائه شده است .در گروه 30 ، OA

اصطکاک

کنترل

OA
)(Mean±SD

)(Mean±SD

0/1667±0/05

0/0645±0/04

0/0001

8/75±1/22

14/00±2/00

0/0001

0/48±0/08

0/38±0/07

0.007

ارزش P

روز پس از تزریق  MIAدر مفصل زانو ،مفصل متورم بود و
افزایش قطر آن نسبت به قبل از مداخله ) (P<0.05معنیدار بود.
میزان افزایش قطر در گروه  OAنسبت به میزان تغییرات گروه
کنترل نیز معنی دار بود (.)P<0.001
جدول  :1دادههای مربوط به وزن و قطر مفصل

متغیر

گروهها

وزن (گرم)

OA

460/25±21/18

کنترل

455/42±16/32

قطر مفصل

OA

8/52±0/56

10/54±0/52

(میلیمتر)

کنترل

7/51±0/25

8/27±0/37

جدول  :3متغیرهای اصطکاک مفصل زانودر حرکت فلکشن )(Mean±SD
OA

کنترل

)(Mean±SD

)(Mean±SD

شیب منحنی نمایی

0/1496±0/04

0/0485±0/03

0/0001

تعداد نوسان

8/75±1/22

14/00±2/00

0/0001

ضریب اصطکاک

0/55±0/09

0/47±0/06

0.01

متغیر

ارزشP

روز1

روز 30

)(Mean±SD

)(Mean±SD

534/17±14/80

سطح IL-1βو  TNF-αبعد از سی روز از القای استئوآرتروز بین

525/58±17/96

دو گروه OAو کنترل تفاوت معنیداری داشت (برای هر دو فاکتور

*#

*معنی داری نسبت به قبل از مداخله تزریق داخل مفصلی (P<0.05),
 # ،MIAمعنیداری نسبت به گروه کنترل )(P<0.001

( ،)P=0.001جدول .)4

جدول  :4میزان فاکتورهای التهابی غشای سینویال در مفصل زانو )(Mean±SD

متغیر

دادههای مربوط به اصطکاک مفصل در دو حالت اکستنشن و

IL-1β

فلکشن ،بر اساس میانگین و انحراف معیار به ترتیب در جداول 2

پیکوگرم/

و  3آورده شده است .شیب منحنی نمایی در هر دو حالت فلکشن

میلی لیتر

نشان داد (برای هر دو حالت  .)P=0.0001به طور طبیعی تعداد

میلی لیتر

)(Mean±SD

)(Mean±SD

713.99

344.33

±
155.45

±
193.66

67.37

33.36

±
25.59

±
11.79

0/0001

0/0001

نوسانات در هر دو حالت فلکشن و اکستنشن یکسان بود و در
گروه  OAنسبت به گروه کنترل کاهش معنیدار نشان داد (برای

برای ارتباطسنج ی بین متغیرهای التهاب و اصطکاک مفصلی از

هر دو حالت  .)P=0.0001ضریب اصطکاک در هر دو حرکت

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .بدین منظور ارتباط

فلکشن و اکستنشن نیز در گروه  OAافزایش معنیدار نسبت به

بین هر یک از متغیرهای اصطکاک جداگانه با میزان فاکتورهای

گروه کنترل نشان داد (برای حالت اکستنشن P=0.007و فلکشن

التهابی  IL-1βو  TNF-αبررسی شد IL-1β .و TNF-αبا شیب

 )P=0.01اگر چه مقادیر در حرکت فلکشن و اکستنشن اختالف

نمایی و ضریب اصطکاک برای هر دو حالت فلکشن و اکستنشن

معنیداری نداشت.

همبستگی مثبت معنیداری داشتند ( )P=0.0001و با تعداد نوسان

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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و اکستنشن در گروه  OAافزایش معنیدار نسبت به گروه کنترل

TNF-α

پیکوگرم/

OA

کنترل

ارزش P
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دارای همبستگی منفی معنیداری بودند (( ،)P=0.0001جدول 5

میتواند ناشی از تخریب غضروف مفصل بدنبال پروسه التهابی

و.)6

اولیه باشد .به دنبال بروز ضایعات تخریبی  ،OAترشح مایع
سینوویال و بیان سیتوکینهای التهابی بیشتر می شود که تورم
جدول :5همبستگی بین میزان  IL-1βو پارامترهای اصطکاک

ضریب اصطکاک

IL-1β

همبستگی پیرسون

*

)Sig. (2-tailed

0/001

0/463

تعداد نوسان
*

شیب نمایی

مفصل را بدنبال دارد [. ]21

- 0/653

*

0/543

در گروه  ،OAشیب منحنی نمایی و ضریب اصطکاک مفصل در

0/001

0/001

حرکات فلکشن و اکستنشن 30 ،روز پس از القای استئوآرتروز
نسبت به مفصل زانوی سالم در گروه کنترل افزایش نشان داد .این

جدول  :6همبستگی بین میزان  TNF-αو پارامترهای اصطکاک

ضریب

تعداد نوسان

شیب نمایی

همبستگی پیرسون

*0/472

*- 0/586

*0/548

)Sig. (2-tailed

0/001

0/001

0/001

TNF-α

اصطکاک

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی میزان سیتوکینهای التهابی
 IL-1βو  TNF-αدر غشای سینویال و اصطکاک مفصل پس از

افزایش نشان دهنده اختالل در سازوکارهای روانسازی مفصل
است که میتواند شامل روانسازی هیدرودینامیک ،روانسازی
مرزی و تغییر شکل االستیک مفصل باشد [ .]14در این ارتباط،
تعداد نوسان نیز در گروه OAکاهش معنیدار نشان داد که نشان
دهنده افزایش اصطکاک مفصل در حرکات رفت و برگشت است
و میتواند به دلیل ضایعات تخریبی در سطح غضروف مفصل
باشد [ .]14،17تغییر میزان اصطکاک در دو حرکت اکستنشن و
فلکشن همسو بود و اختالف معنیداری بین آنها مشاهده نشد.

و برای اولین بار ارتباط تغییرات اصطکاک مفصل زانو در مدل

قطعات جدا شده وارد مایع سینوویال میشوند .این مساله باعث

 OAبا سیتوکینهای التهابی بررسی شد .در مدل غیرتروماتیک

فراخوانی گروهی از پروتئازها و سیتوکینهای پیشالتهابی

 OAبر خالف روشهای مرسوم جراحتی ،تمامیت مفصل حفظ

میشود .از این میان  IL-1βو  TNF-αدر پاتوژنز تخریب

می شود و بی ثباتی ناشی از آسیب منیسک و لیگامان متقاطع

غضروف نقش مهمی دارند و در روند استئوآرتروز مفصل به

قدامی ایجاد نمیشود .انتخاب مدل خوکچه هندی به دلیل

میزان زیادی از طریق غضروف و غشای سینوویال بیان می شوند

شباهت بروز استئوآرتروز در کمپارتمان داخلی مفصل زانوی

[ . ]4،21،22نتایج پژوهش حاضر نشان داد میزان IL-1βو TNF-α

 .بررسی متغیرهای مرتبط با اصطکاک در دو

بین دو گروه  OAو کنترل تفاوت معنیداری دارد .میزان  IL-1βو

حالت فلکشن و اکستنشن جداگانه انجام شد که از نگاه

 TNF-αدر مدل القای  OAپس از  30روز افزایش داشت که می

بیومکانیکی اهمیت دارد و در مطالعات قبل به آن توجه نشده

تواند نشاندهنده روند تخریب در مفصل و بیان سیتوکینهای

است.

التهابی مفصل باشد .افزایش میزان این سیتوکین ها در گروه OA

انسان بود

[ ]13،14

القای مدل  OAسبب افزایش تورم مفصل شد که این افزایش
نسبت به گروه کنترل معنیدار بود .با توجه به گذشت سیروز از
تزریق  MIAاین افرایش تورم را نمیتوان به پروسه التهاب ناشی
از تزریق داخل مفصل نسبت داد ،این موضوع در مطالعات قبل
که گروه پالسبو تزریق نرمال سالین نیز داشته اند اثبات شده
است زیرا در گروه پالسبو تورم مفصلی به وضعیت طبیعی
مفصل بازگشته است [ .]19،20افزایش تورم مفصلی در گروه OA
Volume 23, Issue 5, Winter 2021

به وضعیت التهابی مفصل و افزایش تخریب غضروف مفصلی و
آپوپتوز کندروسیتها اشاره دارد ،این سیتوکینها عالوه بر مهار
سنتز کالژن نوع  IIو گلیکوپروتئینهای غضروف همزمان موجب
بیان ماتریکس متالوپروتئینازها شامل MMP1, 3, 13نیز میشود
[ . ]23حضور این پروتئازها خود سبب تخریب کالژنهای نوع  IIو
آسیب شبکه کالژن-پروتئوگلیکان میشود که تحمل و توزیع نیرو
در غضروف را مختل کرده و تخریب بیشتر را در بر خواهد
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القای آرتروز غیر تروماتیک در مفصل زانوی خوکچه هندی بود

در روند  ،OAبه دنبال فیبریالسیون و خوردگی سطح غضروف،
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داشت

[]6،22

 .تخریب غضروف مفصلی نیز سازوکارهای

نتیجهگیری

روانسازی مفصل را تحت تاثیر قرار میدهد که میتواند علت

القای استئوآرتروز غیر تروماتیک موجب افزایش بیان سیتوکینهای

افزایش اصطکاک در این مطالعه ،پس از القای استئوآرتروز غیر

التهابی ،افزایش اصطکاک و کاهش روان سازی مفصل میشود.

تروماتیک باشد.

ارتباط مثبت بین افزایش ضریب اصطکاک مفصل و میزان

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد میزان  IL-1βو TNF-α

با شیبنمایی و ضریب اصطکاک همبستگی مثبت معنیدار و با
تعداد نوسان ،همبستگی منفی معنیداری دارد .این بدان معنی
است که افزایش میزان  IL-1βو  TNF-αبا افزایش شیب نمایی و
ضریب اصطکاک و کاهش تعداد نوسان همراه است ،التهاب
عالوه بر آثار تخریبی که در غضروف ایجاد میکند باعث افزایش
اصطکاک مفصلی نیز میشود [ Andrades . ]21و همکارانش نشان
دادند که فاکتورهای پیشالتهابی IL-1βو  TNF-αباعث کاهش
میزان لوبرسین در مفصل و فاکتورهای رشد آنابولیک BMP-28

و TGF-β9باعث افزایش آن میشوند

[ ]8

 .بنابراین ،با توجه به

اینکه پیشتر نقش لوبرسین بر روانسازی مرزی و کاهش
اصطکاک مفصل مشخص شده است احتماال به همین دلیل
فاکتورهای التهابی ،ضریب اصطکاک مفصل را افزایش میدهند
[ . ]12،24همچنین DuRaine ،و همکاران نشان دادند در شرایط In

 vitroاستفاده از  IL-1βباعث افزایش ضریب اصطکاک و افزایش
ناهمواری در سطح غضروف مفصلی می شود

[]7

که در خوردگی

سطوح غضروف در حین حرکت و افزایش اصطکاک مفصل موثر
است ،همانگونه که در نتایج بدست آمده در این پژوهش نیز
افزایش پارامترهای اصطکاک مفصل مشاهده شد .با توجه به نتایج
بدست آمده ،افزایش التهاب در روند پیشرفت استئوآرتروز مفصل
میتواند موجب تخریب غضروف و افزایش اصطکاک مفصل شود
و فیزیکی مانند کاربرد امواج فراصوت پالسی و میدانهای
الکترومغناطیس ممکن است در کنترل التهاب و بهبود روان سازی
مفصل موثر باشد که باید در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد.

8Bone Morphogenetic Protein 2
9 Transforming growth factor beta
پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

مهار این فاکتورها در کنترل ضایعات تخریبی استئوآرتروز باشد که
باید در مطالعات آتی بررسی شود.

تقدیر و تشکر
این مطالعه حاصل از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
دانشگاه تربیت مدرس است  .بدین وسیله از کلیه عزیزانی که ما را
در انجام این پژوهش یاری رساندند ،تشکر و قدردانی میکنیم.
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