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197،1383-205ص،4 شماره ، يازدهم مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دورة����

در خرگوشمفصل زانو هاي بتا آدرنرژيك عروقي تأثير التهاب مزمن بر گيرنده
2  سعيد نيازمند،1پورحميد نجفيدكتر 

خالصه 

 التهاب .ن مفصلي در التهاب حاد استمطالعات قبلي حاكي از كاهش تأثير سيستم عصبي سمپاتيك در تنظيم جريان خو

مطالعه . گردد مي2- و بتا1-بتا به تساوي 1-هاي بتا  آدرنرژيك عروق مفصلي از اكثريت بتاحاد سبب تغيير گيرنده

21آزمايش بر روي .كندهاي بتا در التهاب مزمن را بررسي ميحاضر نقش سيستم عصبي مذكور و روند تغيير گيرنده

مزمن با حساس كردن حيوان توسط التهاب .  سديم انجام گرفتتيوپنتالهوشي  تحت بييد نيوزيلندخرگوش نژاد سفي

 روزه و پس 21 طي يك دوره (FCA) و ادجوانت كامل فروند (MBSA)تزريق زير پوستي مخلوط آلبومين متيله شده گاوي 

 مورد آزمايش قرار ،MBSA داخل مفصلي  روز بعد از تزريق28 حيوانات . انجام گرفتMBSAاز آن تزريق داخل مفصلي 

تزريق شده نزديك مفصل هاي مربوطه، به داخل شريان  داروهاي بتا آگونيست در حضور و غياب آنتاگونيست. گرفتند

سنج ليزري براي از دستگاه جريان.عصب خلفي مفصلي نيز توسط استيموليتور تحريك گرديد. تا وارد عروق مفصلي شوند

كاهش  تحريك الكتريكي عصب مفصلي خلفي منجر به .يان خون كپسول مفصلي پشتي زانو استفاده شدگيري جراندازه

 درصد در 8±2/2به افزايش مين اين اثر معكوس و الكه با مصرف فنتور جريان خون مفصلي شد ي د درصد2/6±1/18

 درصد نيز به 50 شده و تا حدود اين گشادشدگي به طور كامل به وسيله پروپرانولول مهار. جريان خون تبديل گرديد

 پاسخ به –هاي دوز منحي. دار نبودمعني)  آنتاگونيست1β(تأثير آتنولول . كاهش پيدا كرد)  آنتاگونيستICI118551)2βوسيله

 را از نظر توانمندي نشان  ايزوپرنالين< سالبوتامول<ترتيب دوبوتامين هاي بتا آدرنرژيك تزريق داخل شرياني آگونيست

شد آدرنرژيك به سمت راست منحرف هاي بتابه وسيله مصرف آنتاگونيستبه ايزوپرنالين پاسخ مربوط -منحني دوز. ددا

تربزرگاين پژوهش نشان داد كه پاسخ . بودپروپرانولول <ICI<آتنولولمواد براي اين عمل داراي ترتيب اين كه قدرت 

در طوركلي به.  وجود داردمزمنوني مفصل زانوي خرگوش با التهاب  آدرنرژيك در عروق خ1– بتا در مقابل2-براي بتا 

و ه است آدرنرژيك غالب بود1–هاي بتا هاي گيرندههاي قبلي انجام شده روي مفصل سالم كه پاسخمقايسه با پژوهش

ت قدرت انقباضي  در شرايط التهاب مزمن بازگش،ه است وجود داشت2- و بتا1-در شرايط التهاب حاد كه پاسخ مساوي بتا

) 2-غالب شدن اثر بتا (2- به سمت بتا1-هاي بتاسيستم عصبي سمپاتيك به سمت طبيعي همراه با ادامه تغيير گيرنده

.گرددمشاهده مي

خرگوش مفصل زانو، ،هاي بتا آدرنرژيك، عروق خوني، گيرندهمزمنالتهاب :هاي كليديواژه

دانشگاه علوم ,  مشتركفيزيولوژي دوره دكتراي  دانشجوي-2,  دانشكده پزشكي و مركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي كرمان,استاد فيزيولوژي-1

 و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  درماني كرمان-پزشكي و خدمات بهداشتي 

29/7/1383:پذيرش مقاله23/6/1383: اله اصالح شدهدريافت مق9/4/1383:دريافت مقاله
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پور ونيازمند نجفيهاي بتاآدرنرژيك عروقي آنتأثير التهاب مزمن زانو بر گيرنده

مقدمه 

 در ايكنندهينخون مفصلي نقش تعيجريان تنظيم 

. نگهداري يك محيط ثابت و پايدار در داخل مفصل دارد

 مايع مفصلي و جريان  فشار اكسيژنارتباط بااليي كه بين

در حالت طبيعي و هم در حالت التهاب حاد هم خون آن، 

 اهميت ساز،)17(در مفاصل زانوي خرگوش وجود دارد 

مين  را در تأيكننده جريان خون مفصلوكارهاي تنظيم

به هاي ناحيه مفصلي اكسيژن و ساير مواد غذايي به بافت

. دهدمينشانهاي مفصلي بدون عروق خصوص غضروف

Dick 133 و همكاران با استفاده از روش پاكسازيXe ، 

آدرنرژيك در - آلفا و بتانشان دادند كه هر دو گيرنده

تنظيم جريان خون مفصل انسان سالم و بيمار نقش 

 و همكاران نشان دادند كه Levineهم چنين .)3(دارند

سمپاتكتومي سبب كاهش شدت آسيب مفصلي در 

نويسندگان مطالعات قبلي ). 9(گردد آرتريت تجربي مي

 كه كاهش قابل توجهي در كارآيي سيستم هنشان داد

عصبي سمپاتيك در تنظيم جريان خون مفصل ملتهب 

تمالي  و اين خود شايد يك توضيح اح)17(وجود دارد 

مفصل در شرايط التهاب و براي بيشتر بودن جريان خون 

هاي مفصلي از آسيب بيشتر در جهت حفاظت از بافت

 كه ه استهاي بيشتر آشكار نمود پژوهش).9 (باشد

ها نقشي در تنظيم جريان خون پايه اگرچه پروستاگالندين

رسد كه نقش مهمي در مفصل ملتهب دارند، اما به نظر نمي

در اين شرايط كننده عروقي سمپاتيكي اسخ تنگكاهش پ

توليد رسد كه به نظر نميچنين  هم).16(داشته باشند 

 نيز به وسيله فرآيند التهاب حاد (NO)اكسايد نيتريك

اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا ). 14(تغيير كند 

هاي آدرنرژيك عروق  گيرنده(profile)رخ نيمتغيير در 

يش جريان خون در شرايط التهاب مسئول افزامفصل 

اند نشان دادهنويسندگان  مطالعات قبلي . باشدمفصلي مي

- و بتا2–هاي آدرنرژيك آلفا كه در مفصل سالم، گيرنده

سيناپسي داراي نقش غالب بوده و اثرات سيستم  پس1

گريواسطهعروق خوني مفصل بر  را  سمپاتيكعصبي

كه در ه است نشان داد  مطالعه بعدي  و)15،13(كنند مي

هاي آدرنرژيك از رخ گيرندهالتهاب حاد تغييري در نيم

 ايجاد 2- به طرف بتا1- و از بتا1- به طرف آلفا2-آلفا

نظر به اينكه شرايط التهاب مزمن مشابهت ). 18(گردد مي

هاي التهابي مفاصل ي بيماريبالينبسيار بيشتري با شرايط 

سعي شد تا تأثير ضر مطالعه حادر ،در انسان دارد

تحريك اعصاب سمپاتيك بر جريان خون مفصل زانو و 

هاي بتا آدرنرژيك در عروق خوني مفصل رخ گيرندهنيم

.زانوي خرگوش در شرايط التهاب مزمن بررسي گردد

هامواد و روش

:روش ايجاد التهاب مزمن

 خرگوش نژاد سفيد نيوزلندي 21آزمايش بر روي 

(NZW)كيلوگرم انجام شد2-3ني  با محدوده وز  .

ژنشده با آنتيمزمن با روش آرتريتيس القاءالتهاب

(Antigen Induced Arthritis=AIA) در اين .)2( ايجاد گرديد 

ژن حساس گرديده سپس روش ابتدا حيوان به آنتي

ژن با غلظت كمتر به داخل فضاي مفصليآنتي

 روزه التهاب 28شود تا طي يك دوره ميزريقت

 از ml1به اين ترتيب كه . گرددمفصلي ايجادمزمن

ژن آلبومين متيله شده گاوي  آنتيmg/ml2محلول

(Methylated Bovine Serum Albumin= MBSA) كه به نسبت 

 Freunds)مساوي حجمي با محلول ادجوانت كامل فروند

Complete Adjuvant= FCA) مخلوط و هموژنيزه شده است 

% 30هالوتان در مخلوط گازي % 3ا هوشي موقت بتحت بي
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O2 67 و %N2O  صورت زيرپوستي در پنج نقطه از به

پوست پشت گردن حيوان كه موي آن تراشيده شده است 

دو هفته بعد عيناً اين . گرددتزريق مي) ml2/0هر نقطه (

 بعد از اولين تزريق 21در روز . گرددتزريق تكرار مي

گيرد يعني جام ميتست حساسيت پوستي به آنتي ژن ان

ml2/0 از محلول mg/ml2/0MBSA در ناحيه پوست ران 

 ساعت بعد واكنش پوستي بررسي 24حيوان تزريق و 

اگر ناحيه تزريق متورم شده و يك سفتي به . گرددمي

 ايجاد شده باشد حيوان حساس تلقي mm10قطر حداقل 

حيوانات . گرددبعدي آزمايش ميمرحله گردد و وارد مي

mg/ml محلول ml1 شده مورد تزريق داخل مفصلي حساس

4MBSAگيرند به اين ترتيب كه نوك سوزن  قرار مي

از ميان تاندون پاتال به داخل (1ml) سرنگ انسوليني 

 از محلول ليترميلي5/0فضاي مفصلي پاي راست وارد و 

5/0و ) عمق بيشتر(ژن در فضاي پشتي كپسول آنتي

تزريق ) عمق كمتر(اي قدامي  از آن در فضليترميلي

. گرددمي

هاي بتا آدرنرژيكروش بررسي تغييرات گيرنده

MBSA روز بعد از تزريق داخل مفصلي 28حيوانات 

28زمان .  قرار گرفتندبررسيمورد ) ايجاد التهاب مزمن(

مبني بر الزم بودن هاي هيستولوژيك روز بر اساس يافته

ن در مفصل انتخاب جهت ايجاد التهاب مزماين مدت 

mg/kg ابتدا با تزريق 28اين حيوانات در روز ). 2(گرديد 

هوشي در طول بي. هوش گرديدند تيوپنتال سديم بي50

در مخلوط گازي % 1اعمال جراحي با تركيب هالوتان 

 كه از طريق تنفسي به حيوان N2O% 69اكسيژن و % 30

 تا هتراشه حيوان كانوله شد. شد حفظ گرديدداده مي

حيوان به طور خود به خودي در سرتاسر طول آزمايش 

هوشي با اطمينان از فقدان پاسخ عمق بي. تنفس كند

 كه روي پاي Pinchكشيدن پا به يك تحريك عقب

فشار خون . شدميشد، كنترل كار برده ميه خلفي حيوان ب

شرياني در سرتاسر طول آزمايش با استفاده از يك كانول 

 و به ان كاروتيد چپ فرو رفته بودكه به داخل شري

(Beckman، USA)ترانسديوسر فشار دستگاه فيزيوگراف 

فشارخون هوشي فوق،با روش بي. شدمي ثبت متصل بود

با يك پروب فيبر . در طول آزمايش پايدار و ثابت بود

 كه به يك دستگاه جريان سنج mm9/0نوري با قطر 

 وصل (.MBF3D; Moor Instruments Axminster، U.K)ليزري  

بود، تغييرات نسبي جريان خون در كپسول پشتي، 

پروب درست باالي سطح خارجي . شدميگيري اندازه

. گرفتمياني كپسول مفصل قرار مي-خلفيبخش

به ) چنين فشار خونو هم(تغييرات در جريان خون 

صورت درصد تغيير نسبت به مقادير شاهد كه قبل از هر 

مقادير صفر . شد، بيان گرديدگيري ميآزمايش اندازه

، )17(زيستي به صورتي كه قبالً توصيف شده است

و از مقادير جريان، قبل از محاسبه درصد گيري شداندازه

 متوسط شرياني به  فشار.تغييرات جريان خون كسر گرديد

وسيله اضافه كردن يك سوم فشار نبض به فشار دياستول 

.محاسبه شد

(Posterior Articular Nerve، PAN) خلفييعصب مفصل

بعد هاي سمپاتيكي به عروق مفصلي است كه حاوي شاخه

از برداشتن قلوي مياني عضله گاستروكنميوس آزاد شده و 

).17( آن تحريك شدمركزيپس از قطع سمت 

ثانيه،  ميلي1عرض موج : مشخصات تحريك عبارت بود از

30زمان موج  هرتز و مدت 30فركانس  ولت،10ولتاژ 

 مطالعات قبلي نشان داده كه موج تحريك با اين .ثانيه
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 سالم ومشخصات حداكثرپاسخ عروقي را در مفاصل

).17(كند ملتهب ايجاد مي

هوشي گازي قطع و در در پايان اعمال جراحي بي

 در mg/kg30( طول آزمايش از تزريق تيوپنتال سديم 

علت . استفاده شد)  دوز نگاهدارندهmg/kg/hr10ابتداء و 

هوشي گازي اثرات گشاد كننده عروقي هالوتان قطع بي

 حيوانات به .كندمياست كه با اثرات داروها تداخل ايجاد

بعد از تجويز فنتوالمين  اول و به گروه تقسيم سه گروه

) هاي بتاو ظهور پاسخ) 12(هاي آلفا جهت بلوك پاسخ(

ه گروه دوم اتنولول  ب،)بتا بلوكر عمومي(پروپرانولول 

)  بلوكر2-بتا (ICI118551و به گروه سوم )  بلوكر1-بتا(

.تزريق گرديد

هاي بتا آدرنرژيك به وسيله تزريق تزريق آگونيست

 تا 10-7هاي از غلظت) ml25/0(داخل شرياني يك بلوس 
از طريق )  نانومول دارو25يكومول تا پ25معادل  (4-10

 كه به داخل شريان (Portex 2FG)اتيلن يك كانول پلي

اتيلني كانول پلي. رفت، انجام شدفرو مي) 1 (فمورال دمي

تا نوك آن نزديك به شاخة شد برده ميآن قدر پيش 

هاي درست قبل از انشعاب شاخه) Poplitealشريان (اصلي 

 آدرنرژيك به -هاي بتا آنتاگونيست. گيردمفصل قرار 

گرم در  ميلي5/1حجمي كه حاويوسيله تزريق آهسته 

ليتر  ميلي5/1معموالً ( حيوان باشد هر كيلوگرم وزن بدن

يك فاصله . گوالر تجويز شدندژوبه داخل وريد ) حداكثر

 قبل از تحريك ها جهت بلوك كامل گيرندهاي دقيقه45

آدرنرژيك  بتا هاي آگونيست مجدد يا تجويزPANمجدد 

اند نشان دادهنويسندگان مطالعات قبلي در . شدمنظور مي

هاي كه اين دوز و مدت زمان براي مهار گيرنده

چنين براي تثبيت فشارخون در آدرنرژيك مربوطه و هم

).15(ميزان جديد كافي هستند 

مين الفنتو،ه در اين پژوهشمواد استفاده شد

، سالبوتامول، ايزوپرنالين هيدروكلرايد،هيدروكلرايد

،)Sigmaهمگي از (اتنولول،پروپرانولول هيدروكلرايد

(pharmaceuticals UK) ICI118551وبوتامين هيدروكلرايد و د

(Dobutrex، Eli lilly، Uk)در زير  در پايان آزمايش. بودند

حيوان توسط تزريق داخل وريدي هوشي به زندگي بي

ها در داده. شدميخاتمه داده كلرور پتاسيم يك موالر 

.اند نشان داده شدهMean±SEMها و جدول به صورت شكل

طرفه  با استفاده از آزمون آناليز واريانس يكهاداده

(ANOVA)به تحريك عصبي بعد از  هنگامي كه پاسخ 

آدرنرژيك با پاسخ -هاي آلفا و بتاتجويز آنتاگونيست

و به دنبال آن با استفاده ) 1شكل  ( شدكنترل مقايسه مي

 عالوه بر .ل شدند تجزيه و تحليTukey Post hocاز آزمون 

 پاسخ مربوط به -هاي دوز اين، مقايسه بين منحني

ها آگونيست پاسخ -هاي دوز و منحني با هم هاآگونيست

 آدرنرژيك با استفاده از  بتاهايقبل و بعد از آنتاگونيست

 و به دنبال آن استفاده از Repeated measure ANOVA تست 

دار در نظر گرفته  معني>05/0P.  انجام شدTukeyآزمون 

.شد

نتايج

:آدرنرژيك-هاي بتارخ گيرندهبررسي نيم

اثر تحريك الكتريكي عصب پشتي مفصلي بر جريان خون -الف 
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تحريك عصب

 داراي التهاب مزمن جريان خون مفصليتغييرات:1شكل 

(Mean±SEM)مفصل خلفي  ناشي از تحريك عصب

)S30،mS1، HZ30،V10 (از  دقيقه بعد45 شرايط كنترل و در

 يا تجويز بعدي پروپرانولول، آتنولول دقيقه بعد از 45مين ياالفنتو

ICI گروه خرگوشسهدر 

)001/0=:P<*** 01/0، شاهد، در مقايسه باP<:†† 05/0وP<:†مينالدر مقايسه بافنتو.(

)21=n 7 براي شاهد و فنتوالمين و=nهاي بتانيست براي هركدام از آنتاگو(

 را روي جريان خون كپسول PANاثر تحريك 1شكل 

تحريك عصب موجب كاهش جريان . دهدخلفي نشان مي

 درصد شد، كه اين اثر با مصرف 1/18±2/6خون به ميزان 

شد  به يك اثر گشاد كننده عروقي تبديل المينفنتو

)21=n ،001/0P< .( تجويز متعاقب پروپرانولول

در يك ) آدرنرژيك-يرانتخابي گيرنده بتاآنتاگونيست غ(

ها به طور كامل اين پاسخ گشاد كننده گروه از حيوان

پاسخ تنگ كننده عروقي به يك عروقي را مهار و

مصرف متعاقب ). >n ،01/0P=7 (تر تبديل نمودكوچك

 و 1-انتخابي گيرنده بتاهاي ، آنتاگونيستICI و آتنولول

هاي گشادكننده  پاسخ،يگرگروه ددو آدرنرژيك در 2-بتا

دار طور معنيبهICIدر مورد  را  بعد از فنتوالمينعروقي

)05/0P< ( دار كاهش غيرمعنيبه طور و در مورد اتنولول

). در هر گروه=7n(داد 

 آگونيست بر جريان خون مفصلي قبل و - اثر داروهاي بتا-ب

 آنتاگونيست-بعد از داروهاي بتا

پاسخ عروق خوني مفصل را -هاي دوز، منحني2شكل 

آدرنرژيك -هاي بتاهاي مختلف گيرندهبراي آگونيست

آگونيست غيرانتخابي گيرنده(ايزوپرنالين . دهدنشان مي

كه در  گشاد شدگي عروقي وابسته به دوز ايجاد كرد )بتا

βهاي  پاسخ آگونيست–منحني دوز 

)مول(دوز 

ر كپسول د) صد افزايش از كنترلدر( جريان خون افزايش:2شكل 

در پاسخ به دوزهاي مختلف ) زانوي التهابي مزمن(خلفي مفصل 

 سالبوتامول و دوبوتامين،ايزوپرنالين
تر  ايزوپرنالين قوي اثرگشادشدن عروقي وابسته به دوز ايجاد كردند كه ايزوپرنالين و سالبوتامول 

تاآگونيست براي همه حيوانات هر گروه يكسان  و دوز داروهاي بP= پيكومول،n=نانومول. بود

) در هر گروهn= 21 (.است

 درصد افزايش 8±3/4 به ميزان nmol25دوز حداكثر 

آگونيست (دوبوتامين . جريان خون مفصلي را سبب شد

آگونيست انتخابي ( و سالبوتامول )1-انتخابي گيرندة بتا

ي با توان كمتري موجب گشاد شدن عروق)2-گيرنده بتا

تر از دو آگونيست ديگر ضعيف به دوبوتامين  پاسخ.شدند

كه تأثير بود در حاليزيرا در سه دوز اول تقريباً بيبود
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٢٠٢

سالبوتامول مانند ايزوپرنالين روند پاسخ وابسته به دوز 

.دهدنشان مي

 پاسخ مربوط به ايزوپرنالين به وسيله –منحني دوز 

1-گونيست گيرنده بتادر مقايسه با آنتاICIو پروپرانولول 

 به سمت راست يبه ميزان بيشتر)اتنولول(درنرژيك آ

اين پاسخ گشادكنندگي، تقريباً به ). 3شكل (شد منحرف 

و طور كامل توسط پروپرانولول در همه دوزهاي مصرفي 

). >05/0P(مهار شد ICIدر سه دوز اول توسط 

ايزوپرنالين

)مول(دوز 

كپسول خلفي مفصل پاسخ عروقي -هاي دوزمنحني: 3شكل 

 در پاسخ به دوزهاي مختلف ايزوپرنالين در ي التهابي مزمنزانو

ICIيا  آتنولول ،شرايط كنترل و بعد از تجويز پروپرانولول
دار است معنيپاسخ ايزوپرنالين - منحني دوز و پروپرانولول برICI آنتاگونيست اثر دو

)05/0P<، آزمون ANOVA ) .(21 =n 7 براي كنترل و =nبراي هر آنتاگونيست .(

پاسخ دوبوتامين به وسيله آتنولول به -منحني دوز

اثرات دو آنتاگونيست ديگر . شدسمت راست منحرف 

).4شكل (دار بود غيرمعني

دوبوتامين

)مول(دوز 

 مفصل كپسول خلفيپاسخ عروق -هاي دوز منحني: 4شكل 

در پاسخ به تزريق داخل شرياني دوزهاي ي مزمن زانوي التهاب

،مختلف دوبوتامين در شرايط كنترل و بعد از تجويز پروپرانولول

 گروه مختلف خرگوشسهدر ICI يا آتنولول
 پروپرانولول .)>05/0P( منحرف نمود پاسخ دوبوتامين را به سمت راست- آتنولول منحني دوز

) براي هر آنتاگونيستn= 7 براي كنترل و n= 21 (.نداشتندداري  اثر معنيمورد در اين ICIو

سالبوتامول

)مول(دوز 

 زانوي التهابي  جريان خون در كپسول خلفي افزايش :5شكل 

اي مختلف سالبوتامول در شرايط كنترل و  در پاسخ به دوزهمزمن

 گروهسهدر ICIيا  و آتنولول ،بعد از تجويز پروپرانولول
ICI 05/0(پاسـخ ايجـاد كـرد    -دار بـه سـمت راسـت را در منحنـي دوز       انحراف معنيP<(  امـا ،

)براي هر آنتاگونيستn=7 براي كنترل و n= 21(. ندداري نداشت اثر معني و پروپرانولولآتنولول
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پور ونيازمند نجفيهاي بتاآدرنرژيك عروقي آنتأثير التهاب مزمن زانو بر گيرنده

هاي مختلف آلفا و بتا آدرنرژيكنتاگونيست در شرايط كنترل و بعد از تجويز آي جريان خون پايه مفصل فشار متوسط شرياني و ميزان:1جدول

آنتاگونيست بتا
گروه

عامل

شاهد

)21=n(

فنتوالمين

)21=n(پروپرانولول

)7=n(

اتنولول

)7=n(

ICI
)7=n(

3/4±1/884/3±3/1/641/5±3/836±2/788/5±2/96(mmHg)فشار متوسط شرياني

واحدهاي (جريان خون مفصل 

)اختياري
21±9/20116±8/11138±1934/16±1554/11±180

پاسخ سالبوتامول را در -هاي دوز منحني،5شكل 

ICIو  آتنولول ،شرايط كنترل و در حضور پروپرانولول

دار به سمت راست را در معني انحراف ICI. دهدمينشان 

دو آنتاگونيست ديگر تأثير غير . پاسخ ايجاد كرد-منحني دوز

.پاسخ سالبوتامول داشتند-دوز داري بر منحني معني

آمين آدرنرژيك به دنبال فنتول-هاي بتاآنتاگونيست

بعضي اثرات اضافي بر روي فشار خون سيستميك و 

 فشار مينفنتوال). 1جدول (جريان خون پايه مفصل داشتند 

درصد كاهش داد25متوسط شرياني را بيش از 

)01/0P<( .اما تجويز پروپرانولول اثر اندكي داشت ،

درصدي را در فشار خون 15حدودآتنولول كاهش 

 حدود 05/0P<(.ICI( موجب شدحيوانات مورد مطالعه

تغييرات در جريان خون . فشار خون را افزايش داد% 10

مفصل، كم و بيش منعكس كننده تغييرات در فشار پايه 

 كه در مورد فنتوالمين و آتنولول )1جدول  (استخون 

>05/0P و >01/0Pه ترتيب با كاهش جريان خون ب

.دار استمعني

بحث

تواند ناشي افزايش جريان خون در مفاصل ملتهب مي

از كاهش در تون سمپاتيكي عروق، يا ناشي از رهايش 

هاي ملتهب كننده عروقي موضعي از ياختههاي شلميانجي

مطالعات قبلي، نقش سيستم . يا انتهاي اعصاب حسي باشد

در تنظيم جريان خون مفصل طبيعي عصبي سمپاتيك را 

در مطالعه حاضر، . )4، 13، 17،15(اندخرگوش نشان داده

 خلفي، جريان خون مفصل داراي يتحريك عصب مفصل

 درصد در مقايسه با1/18±5/6به ميزان را مزمنالتهاب 

و) 16( درصد در مفصل داراي التهاب حاد3/2±9/9

بنابراين . ادكاهش د)4( درصد در مفصل طبيعي 4±5/36

شدگي عروقي ناشي از تحريك سمپاتيك كه پاسخ تنگ

داري كاهش تحت شرايط التهاب حاد به ميزان معني

با مزمن شدن التهاب به ميزان زيادي جبران ،يابدمي

معكوس . شودميگرديده و به ميزان پاسخ طبيعي نزديك 

شدن تنگ شدن عروقي به گشاد شدن عروقي به وسيله 

-هاي آلفادهنده نقش گيرنده، نشان)1شكل (مين الفنتو

 تنگ كننده عروقي و حضور آدرنرژيك در اين پاسخ

آدرنرژيك كه موجب گشاد شدن عروق هاي بتاگيرنده

كاهش اثر انقباضي سمپاتيكي در اثر .دباششوند ميمي
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تواند به دليل كاهش تعداد فيبرهاي سمپاتيك التهاب مي

اد شدن نوروپپتيدهاي متسع يا افزايش آز) 10(مفصلي 

).8،7(كننده عروقي در موضع التهاب باشد 

مهار كامل پاسخ گشاد كننده عروقي ايجاد شده توسط 

دخالت  نيز )1شكل (مين با مصرف پروپرانولول الفنتو

هاي بتا آدرنرژيك را در اين گشاد شدگي عروقي گيرنده

 درصد اين پاسخ به وسيله 50حدود . كندتاييد مي

ICI آدرنرژيك يعني 2-آنتاگونيست انتخابي گيرندة بتا 

 يعني 1-هاي بتاكه آنتاگونيست گيرنده در حالي،شدمهار 

.)1شكل (تأثير بودتنولول بر اين پاسخ گشادشدگي بيآ

اين امر احتماالً نشان دهنده اين است كه در مفاصل داراي 

.  هستند2-هاي بتا از نوع بتاالتهاب مزمن اكثريت گيرنده

پاسخ قوي تر عروق مفصلي داراي التهاب مزمن به داروي 

 آگونيست سالبوتامول در مقايسه با پاسخ 2-انتخابي بتا

 آگونيست دوبوتامين نيز 1-تر به داروي انتخابي بتاضعيف

اثر دبوتامين از ). 2شكل (كند ييد ميتأيافته مذكور را 

 نيز  پاسخ تبعيت نكرده و تست آماري–منحني دوز 

دار نشان داده است در حالي كه اثر تأثير آن را غيرمعني

سالبوتامول از منحني مذكور تبعيت كرده است و بنابراين 

در .  عمل نموده است)  2-بتا(هاي خود از طريق گيرنده

 به ICIپاسخ ايزوپرنالين نيز توسط - منحني دوز مورداين 

نگرفته تحت تأثير اتنولول قرار راست منحرف گشته و

پاسخ دوبوتامين به وسيله - منحني دوز).3شكل (است 

ولي ، )4شكل (آتنولول به سمت راست منحرف شد 

شكل (آتنولول چنين تأثيري بر منحني سالبوتامول نداشت 

كه اين معرف انتخابي عمل كردن دوبوتامين براي ،)5

2- بتاهاييرندهگتأثير آن بر  و عدم 1-هاي بتاگيرنده

 به ICIتحت تأثير  نيز پاسخ سالبوتامول -منحني دوز. است

 تأثيري بر ICIولي ، )5شكل (راست منحرف گرديد

اين نشانگر اين و ) 4شكل (منحني دوبوتامين نداشت 

در دوز مصرفي در اين مطالعه، فقط نيز ICIاست كه 

رسد اينكه به نظر مي.را مهار كرده است2–هاي بتاگيرنده

 به ترتيب 1- و بتا2-هاي بتا بلوك گيرندهپروپرانولول در

تواند ناشي  و اتنولول عمل كرده باشد ميICIتر از ضعيف

 اين داروها در بلوك (potency)از اختالف توانايي 

 دوز هاها باشد زيرا كه در مورد همه آنتاگونيستگيرنده

استفاده شده و در ) بر حسب وزن بدن حيوان(مساوي 

ي يكساني براي سه دارو ايجاد گرديده نتيجه سطح پالسماي

بنابراين با سطح پالسمايي يكسان تفاوت اثر . است

به هر حال موضوع .  متفاوت باشدpotencyتواند به دليل مي

كند زيرا گيري تحقيق تفاوتي ايجاد نميمذكور در نتيجه

 كه يافته اصلي تحقيق است و در آن 1با توجه به شكل 

ار نرفته و صرفاً تحريك عصب هيچ آنتاگونيستي به ك

2-ها از نوع بتا سمپاتيك صورت گرفته اكثريت گيرنده

نويسندگان  قبلي اتبنابراين، در مقايسه با مطالع. باشندمي

1-هاي بتا گيرندهپاسخروي مفاصل سالم، كه بر 

و در مفاصل داراي ،)15(ه استآدرنرژيك غالب بود

 مشاهده 2- و بتا1- بتاهايپاسخالتهاب حاد كه تساوي 

 در مطالعه حاضر 2- بتاتر پاسخ قوي،)18(ه استگرديد

2- به بتا1-هاي بتاتبديل گيرندهروند معرف اين است كه 

كه توسط التهاب حاد شروع گرديده با ادامه التهاب و 

. مزمن شدن آن همجنان ادامه مي يابد

هاي بتا دردر مجموع، نتايج اين مطالعه تغيير در پاسخ

التهابروز28عروق مفصل زانوي خرگوش را در مدت 

كه اين ممكننشان دادژن آنتي ناشي از تزريق مزمن

هاي است ناشي از تغيير مشابهي در تراكم گيرنده

رسدبه نظر مي. آدرنرژيك مذكور باشد

التهاب كه در آن از شدت اوليه شدنمزمنبا
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CGRPگشادكننده عروقي مانندفاكتورهايتوليد

(Calcitonin Gene Related Peptide)ماده وP ناشي از التهاب 

سيستم عصبي سمپاتيك نقش ) 6(گردد حاد كاسته مي

هاي تبديل گيرندهروند تضعيف شده خود را باز يافته ولي 

اهميت و هدف . يابد همچنان ادامه مي2- به طرف بتا1-بتا

 التهاب روند در2- به بتا1-ها از بتااز اين تغيير گيرنده

حاد و مزمن هنوز دقيقاً مشخص نيست ولي اين احتمال 

وجود دارد كه با كاهش تعداد فيبرهاي سمپاتيكي ناشي از 

زمان با افزايش همسيستم سعي نمايد) 10(التهاب مزمن 

توليد نوراپي نفرين از منابع ديگر با افزايش تعداد 

تند  كه واسطه گشادشدگي عروقي هس2-هاي بتاگيرنده

احتمال مطرح . جريان خون كافي براي مفصل تأمين نمايد

2βبا افزايش پاسختمايل دارد ديگر اين است كه سيستم 

را از سرعت پيشرفت بيماري بكاهد و يا عوارض آن

).11،5(كاهش دهد 

تشكر و قدرداني

هزينه انجام اين طرح تحقيقاتي به وسيله دانشگاه علوم 

. درماني كرمان تأمين شده است-پزشكي و خدمات بهداشتي

 معاونت پژوهشي و شوراي پژوهشي دانشگاه بدين وسيله از

چنين بر خود الزم  همگاننويسند. آيدتشكر به عمل مي

در كارهاي كمك دليل از خانم فرزانه اسمعيلي به د كه ندانمي

 براي تجزيه و پورعباس بهرامدكتر آقاي  و از آزمايشگاهي

.دن نماير قدرداني و تشكها دادهتحليل آماري
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