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 چکیده

شود. هدف از انجام این رکت می ترین بیماری مفصل زانو در افراد میان سال است که موجب محدود شدن ح استئو آرتریت رایج مقدمه:

سوری مبتال به استئو  هایی موش غضروف مفصل زانودر بهبود نسبی وضعیت  ایکنجاله سورژیم حاوی صرف مطالعه ارزیابی اثرات م
 باشد.آرتریت می

آب  گروه کنترل، .ندبه پنج گروه ده تایی تقسیم شد به طور تصادفی NMRIسوری ماده نا بالغ نژاد  سر موش 01 ها:مواد و روش

آشامیدنی و رژیم عادی را طی مدت سه ماه دریافت نمود. گروه شم، به عنوان مدل القای استئو آرتریت روزانه به مدت دو هفته سیپرو 
ن گرم بر کیلو گرم وزن بدن به صورت گاواژ معدی مورد مصرف قرار داد و در این مدت از رژیم بدومیلی  21فلوکساسین را به میزان 

سویا استفاده کرد. گروه تجربی اول، به مدت دو هفته تحت القای استئو آرتریت قرار گرفت و سپس به مدت سه ماه از رژیم بدون سویا 
درصد سویا را به مدت سه ماه دریافت نمود. گروه تجربی سوم، پس از دو هفته القای استئو 00استفاده نمود. گروه تجربی دوم، رژیم حاوی 

نی، درصد سویا را مصرف نمود. در پایان، شاخص های ضخامت بخش میانی غضروف طبق درشت 00سه ماه رژیم حاوی آرتریت تا 
 ها مقایسه شد. ای و غلظت آلکالین فسفاتاز موجود در سرم خون در بین گروههای ماده زمینه  غلظت پروتئو گلیکان

چنین میزان غلظت  نی و هم امت بخش میانی غضروف طبق درشتها نشان داد که ضخمقایسه بین گروه  های پژوهش:یافته 

کننده رژیم حاوی سویا بدون القا و پس از القای استئو آرتریت، افزایش معنا داری های مصرفای در گروه های ماده زمینه  پروتئو گلیکان
کننده های مصرف گروه در ن فسفاتاز سرم خون(. غلظت آلکالی>P 10/1کننده رژیم معمولی داشته است )های مصرفنسبت به گروه 

 سویا بدون القا و با القای استئو آرتریت در مقایسه با سایر گروه ها افزایش داشت ولی این افزایش معنا دار نبود.

ذایی را به توان افزودن سویا به رژیم غ با توجه به مشاهده اثرات مثبت رژیم حاوی سویا بر بافت غضروف، می گیری:بحث و نتیجه

 منظور کاهش میزان وقوع مشکالت مفصلی پیشنهاد نمود.
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 :مقدمه
 سن درافزایش وابسته به  یها یماریب یبروز جهان 

در حال  وستهیبه طور پ عضله مفصل و ،استخوان
 ها نفر در سراسر جهان ونیلیم سالمت و است شیافزا
 استئوبیماری التهابی کند. می ی تهدیدبه طور جدرا 

های جهانی در سطح  ناتوانی فهرستکه در آرتریت 
است که مفصلی  ترین اختالل رایجیازدهم قرار دارد، 

مسن را تحت تاثیر قرار داده و توانایی و سال  افراد میان
 های روزانه کاهش می برای انجام فعالیترا بیماران 

به دالیل متعدد زنان در مقایسه با مردان به  .(0) دهد
. (2) تری در معرض این بیماری هستند طور شدید

تواند هر مفصلی را درگیر نماید ولی  آرتریت می استئو
این بیماری اغلب مفاصل تحمل کننده وزن بدن مثل 

در  این بیماریتظاهرات  کند. زانو و لگن را درگیر می
اغلب ضایعات غضروفی شامل درد، سختی و محدودیت 

بودن ناحیه درگیر  تر حرکت، التهاب و به ندرت گرم
آناتومیکی این ضایعه ویژگی ترین  برجسته. (0) است

رونده غضروف مفصلی است. با این حال،  تخریب پیش
آرتریت نه تنها ضایعه غضروفی، بلکه  استئوعالئم 

افت ویال، استخوان زیرغضروف و ب ضایعه غشای سینو
وم در دارد. التهاب سینووینرم اطراف مفصل را نیز در بر

دهد و  آرتریت رخ می استئو مراحل ابتدایی و انتهایی
های  با تغییرات در غضروف مجاور مرتبط است. واسطه

 ها، اکسید نالتهابی مانند سیتوکی کاتابولیک و پیش
پپتیدها که به  و نورو E2گالندین  نیتریک، پروستا

شوند، تعادل تخریب  ویوم ملتهب تولید می وسیله سینو
 غضروف را تغییر میخارج سلولی سازی ماتریکس و باز

های  دهند. این عوامل منجر به تولید بیش از حد آنزیم
شوند. لیتیک مسئول تخریب غضروف می پروتئو

ویال و در  تر سینو تغییرات غضروفی باعث التهاب بیش
شود. پیشرفت نتیجه تولید یک دایره التهابی وخیم می

 ایعه مفصلی را در استئوسینوویت عالئم بالینی و ض
با توجه به این حقیقت که . (0) نماید آرتریت تشدید می

این بیماری اساسا یک بیماری التهابی است، توصیه 
التهابی بوده  های ضد های دارویی اغلب مصرف دارو

 عموما متمرکز روی بهبود عالئم یا کند کردن پیش که
هیچ درمان  کنون و متاسفانه تا روی بیماری است

دارویی موثری برای بازیابی ساختار و عملکرد اولیه 
ویال تخریب شده در  های سینو غضروف و سایر بافت

 ترین دستور نوین .است معرفی نگردیدهآرتریت  استئو
های ضد  ی توصیه مصرف داروالملل  های بین العمل

خوراکی و موضعی ( NSAIDs)التهاب غیر استروئیدی 
با . گیرد قرار میسراسر دنیا مورد استفاده  در است که

تاکنون عوارض جانبی  قابل ذکر است کهحال این
خوراکی  های NSAIDدرمان با ای در رابطه با گسترده

معده و  توان به زخمها میکه بین آناست شناخته شده
محدود بودن . (4)خونریزی دستگاه گوارش اشاره نمود 

سازی در بافت غضروف به علت  ترمیم و بازقدرت 
عدم تحرک  ی در این بافت،خون یها رگ فقدان

 تیکندروس ریو محدود بودن قدرت تکث ها تیکندروس
های موجود  آمدی دارو کار نا و (0) یک سو ازبالغ  یها
موجب افزایش  ،هاآنعوارض جانبی ضمن وجود  در

 هیرو چنین هم و دیجدایمن و  یدرمان ها یبرا تقاضا
-ندرما که حققین معتقدندم. استشده رانهیشگیپ یها

های گیاهی قابلیت فراهم کردن راه حلی برای این 
 د دارودر مور قیتحق اهداف از یکی مشکل را دارند.

 یساز نهیبه ،نیگزیجاهای درمانو  یاهیگ یها
. است یماریانداختن ب ریبه تاخ ای یریسالمت و جلوگ

آرتریت تحقیق  محققینی که در رابطه با درمان استئو
ترین  اند تا بتوانند موثر کنند، همواره در تالش بودهمی

ترین عصاره گیاهی را به منظور و در عین حال ایمن 
عمل  سمیمکان چهاگریعات غضروفی بیابند. بهبود ضا

به طور در این رابطه  یخوراک یاهیگ ییمحصوالت دارو
نشان  یتجرب مطالعاتولی  ،است کامل روشن نشده

 یبیتخرو  یالتهاب یتعامل با واسطه هاکه دهد  یم
 محصوالتاین اثر  یبرا یمنطق یمبنا کی ،غضروف

 مثالبه عنوان  .کندفراهم می در کاهش آرتروز
فیتواستروژن هایی که به مقدار زیاد در پروتئین سویای 
خوراکی موجود است میتواند به وسیله فلور میکروبی 

تبدیل شود.  ( Equol) روده ای به اکوئول -معدی
تواند از  اکوئول یک استروژن ضعیف است که می

طریق تنظیم التهاب و متابولیسم استخوانی باعث 
نوین  .(9) شود وفیغضرسرکوب پیشرفت ضایعات 

اثرات  ترین داروی گیاهی ساخته شده تا به امروز که
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 مورد توافق محققان زیادی هم هست، کپسول مفید آن
 Avocado soybean) یصابون ریغ ایآووکادو سو های

unsaponifiables)   روغن حاوی یک سومکه 
. محققین باشدمی، است سوم روغن سویا آووکادو و دو

 معتقدند که این داروی گیاهی در مقایسه با سایر دارو
اند، کنون مورد مطالعه قرار گرفته های گیاهی که تا

در . (1) است تری را ارائه داده تر و پایدار اثرات گسترده
 بیمار 090یک آزمایش سه ماهه روی  0661سال 
لوژیست اثربخشی  روماتو 00آرتریتی انجام شد و  استئو

التهابی  های ضد این ماده را در کاهش مصرف دارو
. در این آزمایش (8) استروئیدی بررسی نمودند غیر

گرمی حاوی  میلی 011های  برخی بیماران کپسول
ASU نما را به طور  های دارو و برخی دیگر کپسول

 های ضد روز ابتدایی دارو 40روزانه دریافت نمودند. در 
روز دوم  40استروئیدی نیز تجویز شد. در  التهابی غیر

را دریافت  ASUهای  آزمایش، بیمارانی که کپسول
های  ه بودند نسبت به گروه دریافت کننده کپسولنمود
 های تجویزی نشان دادند تری به دارو نما نیاز کم دارو

به مدت شش  در آزمایشی مشابه که محققان دیگر .(8)
های حاوی  بیمار انجام دادند، کپسول 094روی  ماه

روزانه توانست عالوه بر کاهش  ASUگرم  میلی 0011
استروئیدی، باعث  التهاب غیر های ضد مصرف دارو

 .(6)چنین بهبود حرکت بیماران شود  بهبود درد و هم
ای که بر روی گوسفندانی انجام شد که  در مطالعه

ها برداشته شده بود مشخص گردید  منیسک زانوی آن
در مدت سه تا شش  ASUهای  که مصرف کپسول

داری در ضخامت  تواند باعث افزایش معنا ماه می
کند که غضروف زانو شود. این یافته ها پیشنهاد می

 درمان استئوممکن است مخلوط آووکادو و سویا در 
آرتریت موثر بوده و از طریق تغییر در متابولیسم 

پروتئیناز،  کندروسیت ها موجب تغییر در ترکیبات متالو
ها در غضروف مفصلی  گالندین ها و پروستا سیتوکین

بر وجود  یمبن یتاکنون گزارشاتحال با این .(01)شود 
 عاتیضا لیاز قب ASU یخوراک یها دارو یانباثرات ج

و در  ای روده -یمعد عاتیضا ،یکبد عاتیضا ،یپوست
 دهیبه ثبت رس (00) تر لخته شدن خون موارد محدود

اند که رژیم  لذا محققین مختلفی تالش نموده است.
با این نمایند.  ها حاوی سویا را جایگزین این کپسول

مطالعات در سطح ثبت عالئم مربوط این تاکنون حال 
 به بهبود درد و دامنه حرکت بیماران مبتال به استئو

و یا در سطح میکروسکوپی فقط در مورد  (02)آرتریت 
های حاوی مقادیر  های سالم مصرف کننده رژیم موش

ای جامع  مطالعه لذا. (04, 00)است ا بودهمختلف سوی
 متری در رابطه با لوژی و هیستو در سطح هیستو

بین  روی غضروف در اثرات رژیم حاوی سویامقایسه 
های سالم  های مبتال به ضایعه غضروفی و موشموش

ه نظر ضروری بمصرف کننده رژیم حاوی سویا کامال 
ه به این منظور در مطالعه حاضر اثر سویا ب. رسد می

بر روی ضخامت وسط غضروف عنوان ماده غذایی 
های ماده  گلیکان نی، میزان غلظت پروتئو طبق درشت

ن غلظت آلکالین فسفاتاز چنین میزا ای و هم زمینه
 مدل استئوسالم و های سرم خون موشموجود در 

 .قرار گرفت قایسهو م مورد مطالعهآرتریت 
فلوکساسین  سیپروآنتی بیوتیک در این مطالعه داروی 

این کار گرفته شد.  بهآرتریت  ظور القای استئونبه م
 (نولونیک هی)بر پا ها نولونکی فلورواز رده  کیوتیب  یآنت

دارو بر  نیا ریاز تاث یمطالعات مختلف حاکبوده و 
دار  و حفره کسیماتر بیو تخر ها تیکاهش کندروس

 . (00) است یشدن غضروف مفصل
 

  ها مواد و روش

موش سوری ماده سر  01روی بر این مطالعه تجربی 
 در دانشکده دامدر سن سه هفتگی  NMRIنژاد  نابالغ

 انجام گرفت. 0060پزشکی دانشگاه تهران طی سال 
به مـدت دو  سازگاری با محیطمنظور  ها به موش

 2هفتـه در شرایط مناسب آزمایشگاهی )درجه حرارت 

 -ییروشـنا ساعته 02چرخه  گراد، یسانت درجه 22 ±
 حیواندر بـه آب و غذا(  محدود نا دسترسی و تـاریکی

نکات در طول مدت آزمایش   .داری شـدند گهنخانه 
حیوانات . دگردی رعایت حیواناتاخالقی کار بـر روی 

گروه کنترل  .گروه تقسیم شدند 0 به طور تصادفی به
را به مدت لی فقط آب آشامیدنی و رژیم غذایی معمو

به عنوان گروه مدل  شمگروه  .سه ماه دریافت نمود
فلوکساسین  سیپروبه مدت دو هفته آرتریت  القای استئو

صورت  بهگرم وزن بدن  میلی گرم بر کیلو 21دوز را با 
به مدت دو  تجربی اولگروه . دریافت نمود معدی گاواژ
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ود دریافت نمرا مانند گروه شم  فلوکساسین هفته سیپرو
ضایعه خودی  به و به منظور بررسی احتمال ترمیم خود

داری  یم معمولی، تا سه ماه نگهبا مصرف رژغضروفی 
تجربی دوم به مدت سه ماه از رژیم غذایی گروه  .شد

گروه  .را سویا تشکیل داد استفاده نمود % آن00که 
به مدت فلوکساسین  سیپرو پس از مصرف سوم تجربی

ضایعه  ترمیم یررسی احتمالمنظور بهفته، به  دو
به کنجاله سویا  % 00حاوی رژیم غذایی  از غضروفی

. پس از پایان دوره تیمار، استفاده کردسه ماه  مدت
ها از قلب آن هوش شده و کلروفرم بی توسطها  موش

 خون ،سرم خون آلکـالین فسـفاتازغلظت جهت تعیین 
بدن از  ها موشعقبی  انـدام سپس گیری به عمل آمد.

 تا حد امکانزانو  ، پوست و عضالت ناحیه مفصـلجدا
 درصد قرار 01برداشته و جهت فیکس شدن در فرمالین 

نمونـه هـا و انجـام  کلسیم زداییداده شدند. پس از 
ها مقاطعی به  سازی بافتی، از نمونه آماده مراحـل

انجام متـر تهیه گردید. جهت  میکرو 0ضخامت 
از  ،متریک مورفو و هیستو لوژیک طالعات هیستوم

منظور بررسی  بهائوزین و  -آمیزی هماتوکسیلینرنگ
- های موجود در ماده زمینهگلیکان کیفی میزان پروتئو

پس  .(09)شد استفاده تولوئیدین بلوآمیزی  از رنگای، 
میکروسکوپ  کمک فتوبهلوژی،  از انجام مطالعه هیستو

- ی رنگها متصل به رایانه، از اسالیدو کالیبره شده 
 اندازهبرای صورت گرفت. برداری  عکس آمیزی شده

- درشت طبقغضروف  میانیگیری ضخامت در بخش 
 بررسی شد و در هر مقطع مقطعشش از هر نمونه  ،نی
نی با طبق درشت میانی بخشویر دیجیتالی از اتص

بر  رییگاندازه .دست آمد بههای مختلف  نمایی بزرگ
 Axiovision افزارنرم توسطروی تصاویر دیجیتالی 

 ابییارز .گرفت انجامکالیبره شده با میکروسکوپ 
سازی بندی و کمی روش درجه به مییش ستویمقاطع ه

از  کدامبرای هر این ترتیب که . بهمحاسبه گردید نسبی
- وجود برای یک نمونه، متناسب با شدت رنگطع مامق

 نیانگیم تاًینها پذیری یک درجه اختصاص داده شد و
های  دادهی آمار تحلیل در .دینمونه ثبت گرد کیبرای 

 SPSSافزار آماری نرم 24نسخه شماره  از ،ثبت شده
 از استفاده با ی کمیها داده عیتوزگردید. ابتدا  استفاده
در شد. سپس،  بررسی رنفاسمی ولموگروفک آزمون

 کیمتر آزمون پاراهای دارای توزیع نرمال از  مورد داده
One-way ANOVA در صورت وجود اختالف  و

 ها گروه سهیمقا یبرا Tukey یبیآزمون تعق دار از معنا

خطای  ±و نتایج به صورت میانگین  گردید استفاده
 میزان پروتئوکیفی مقایسه  جهت .استاندارد بیان شد

-رنگ شدتای،  های  موجود در ماده زمینهگلیکان

 آزمون از و گرفت قرار مبنا بلو تولوئیدین پذیری

اختالف  .قرار گرفتاستفاده  مورد  والیس سکالاکر
 >P 10/1های مختلف در سطح  میانگین بین گروه

 دار تلقی گردید. معنی
 

 های پژوهش یافته

 نتایج بیوشیمی (1
اصل از بررسی غلظت آلکالین فسفاتاز سرم نتایج ح

آمده است،  0های مورد مطالعه که در نمودار  موش
آلکالین  یرغم وجود میزان باال نشان داد که علی

مصرف کننده رژیم حاوی سویا،  های فسفاتاز در گروه
 .دار نبود معنا این افزایش

 
 (.U/L) تریل در یالمللنیواحد ببر حسب  مورد مطالعهی سوری ها غلظت آلکالین فسفاتاز در سرم خون موش. 1نمودار 
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 لوژی نتایج هیستو (2
شناسی در  از نظر بافت موش نی طبق درشتغضروف 

و  عمقی انی،یسطحی، م هیگروه کنترل شامل چهار ناح
، ساختار بخش میانی غضروف شمدر گروه  .آهکی بود

  سطحی هیاز ال یی، کنده شدن بخش هانیطبق درشت
  هیال این حفرات در جادیاو (. ها پیکان، A ،0)تصویر 
 ادییتعداد ز و( های دوسر پیکان، B و A ،0)تصویر 

، B، 0)تصویر  انییم هیالدر  شکل سلول های دوکی
د که تاییدکننده ضایعه را نشان می دا (هاپیکان

های مصرف در سایر گروه. غضروفی در این گروه بود
 به خود ین که مورد ترمیم خودکننده سیپروفلوکساس

)گروه  یا توسط رژیم حاوی سویا )گروه تجربی اول(
خفیف تر قرار گرفته بودند این تغییرات  تجربی سوم(

هایی که  نسبت به گروهو  (Dو  C ،0تصویر بوده )
)گروه  آرتریت قرار نگرفته بودند مورد القای استئو
، 0ویر )تص داشتو غضروف طبیعی  کنترل و گروه دوم(

E  وFمشاهده به هم ریختگی بافتی  (، درجات کمی
 .گردید

    

    

    
شدن  ، کندهA ها در تصویر پیکان .های آزمایشی در گروه نی غضروف طبق درشتمقایسه ساختار بافتی بخش میانی  .1تصویر 

ی دوکی شکل در الیه میانی و ایجاد حفرات در این ها تعداد زیادی سلول ،Bدر تصویر  شم( ،هایی از الیه سطحی )گروه  بخش

)گروه  به هم ریختگی بافتی اندک ،D درتصویر ( ،اول)گروه تجربی  به هم ریختگی بافتی اندک، C در تصویر شم( ،الیه )گروه 

 .(H & E, x 044) بدون تغییر )گروه کنترل(، F ،(بدون تغییر )گروه تجربی دوم ،E، دهند را نشان می تجربی سوم(
 

 

 نتایج هیستو شیمی (3
 زانیبندی م درجه ستمیبا استفاده از س بررسی مقاطع
که  ، نشان داد(06) ای نهیزم مادهپذیری کاهش رنگ 

ای غضروف  نهیماده زم رییرنگ پذکاهش  شدت
که پس از القای ضایعه پدر گروه تجربی سوم مفصلی 

مورد غضروفی به مدت سه ماه از رژیم حاوی سویا 
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، نسبت به گروه تجربی اول که رار داده بودندمصرف ق
 دریافتپس از القای ضایعه  را رژیم غذایی معمولی

ترین شدت کاهش  بیش است. تر بوده کرده بود، کم
دار نسبت به  با اختالف معنا ای نهیماده زم رییپذ رنگ

ضایعه  شم )مدل القایدر گروه  ها، سایر گروه
 . در حالی(A، 2)تصویر  تشخیص داده شد (غضروفی

در گروه  ،پذیری ین میزان کاهش رنگرت کمکه 
که بدون القای ضایعه غضروفی از رژیم  تجربی دوم

وجود داشت و این % سویا استفاده کرده بودند 00حاوی 
 (>P 10/1)دار بود  ها معنا اختالف نسبت به همه گروه

  .(C، 2)تصویر 

- آمیزی تولوئیدینای در برابر رنگ نهیماده زم رییرنگ پذ شدت کاهش زانیاز نظر مدرجه اکتسابی هر گروه  نیانگیم -1جدول 

در نظر گرفته شده است. نتایج به  5و درجه  1پذیری به ترتیب درجه  ترین میزان کاهش در شدت رنگ ترین و بیش بلو. کم

هماهنگ در ردیف افقی دال بر  روف نابیان شده است. ح >P 45/4داری  خطای استاندارد در سطح معنی ±صورت میانگین 

 دار است. اختالف معنی
های گروه

 موردمطالعه
گروه کنترل، 
مصرف رژیم 

 معمولی

گروه شم، تایید القای 
 ضایعه غضروفی

گروه تجربی اول، القای 
ضایعه غضروفی و تغذیه 

 با رژیم معمولی

 هیتغذ تجربی دوم، گروه
 ای% سو00 یحاو میبا رژ

القای  سوم، گروه تجربی
ضایعه غضروفی و تغذیه 

 % سویا00با رژیم حاوی 

01/2±82/1 درجه اکتسابی b 10/1±0/4 a 69/1±0/0 b 88/1±0/0 c 19/0±20/2 b 

 

    

    

 
دوم  تجربیگروه  (،A) گروه شم و القای ضایعه غضروفی پذیری غضروف مفصلی درکاهش شدت رنگدرجه مقایسه  -2تصویر 

گروه کنترل و ، (Cپس از القای استئوآرتریت ) ایسو% 15 یحاو میرژ مصرفگروه تجربی سوم و ، (B) %15 یحاو میرژ مصرفو 

 (.044x ،بلوتولوئیدین) (E) ، گروه تجربی اول و تغذیه با رژیم معمولی پس از القای ضایعه غضروفی(D) تغذیه با رژیم معمولی

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

25
.5

.1
20

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 13

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.25.5.120
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-4409-fa.html


 96پنجم، دي  شماره ،و پنج ستیب دوره                       المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله

 

 029 

 
 

 متری نتایج هیستو (0
- طبق درشتانی بخش میضخامت نشان داد که نتایج 

بدون ایجاد ضایعه  تجربی دوم کهنی در گروه 
نسبت از رژیم حاوی سویا استفاده کرده بودند  غضروفی

به . استتر  بیش دار به صورت معنا ها به سایر گروه
مصرف کننده رژیم حاوی  گروهاین شاخص در عالوه، 

نسبت به پس از القای ضایعه غضروفی،  % سویا00

ل و تجربی اول که از رژیم معمولی های کنتر گروه
به طور  ،اندپس از القای ضایعه غضروفی استفاده نموده

این شاخص در مورد (. >P 10/1)بیشتر استمعنادار 
تر بوده  کمنسبت به گروه کنترل تجربی اول گروه 
 2)نمودار  دار نبوده است البته این اختالف معنا که است

 .(3و تصویر 

 

 
دال بر اختالف هماهنگ  ناحروف  .های آزمایشی گروهدر نی  درشتغضروف طبق  بخش میانیضخامت  سه میانگینمقای .2 نمودار

 .(mean± SD) است>P 45/4دار در سطح  معنا

    

    
و تغذیه با رژیم معمولی  (، گروه تجربی اولAگروه کنترل )در نی  درشتغضروف طبق  بخش میانیضخامت مقایسه  .3ر تصوی

 یحاو میرژ مصرفو  ( و گروه تجربی سومC) % 15 یحاو میرژ مصرفو  (، گروهی تجربی دومB)پس از القای ضایعه غضروفی 
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اندازه ،  H & E،144x) دهد های دوسر حدود ضخامت غضروف را نشان میپیکان .(D) آرتریت پس از القای استئو ای% سو15

 (.متر میکرو 54 :خط مقیاس

 

 یگیرو نتیجه بحث

میزان وقوع باالی مشکالت مفصل زانو و لگن در 
و عوارض جانبی  از یک سوسنین باال خصوصا در زنان 

از سوی دیگر باعث   های موجود ناشی از مصرف دارو
شده است که مطالعات اخیر رویکردی مبنی بر بهبود 
 این ضایعات به وسیله رژیم غذایی را در پیش بگیرند

یی به غذا یو مکمل ها یاهیگ یها دارواخیرا (. 2،0)
در  ینیبال آزمایشگاهی و  قاتیتحقموضوعات مهم 

 اطالع نیشده اند. بنابرا لیتبد یلوژ روماتو وی ارتوپد
چنین  همو ی بهداشت یمراقبت ها دهندگان جامع ارائه

رویکردها  نیاحمایت کننده یا مخالف  از شواهد مارانیب
مختلفی  شده منتشر تحقیقات. حائز اهمیت زیادی است

 یو مکمل ها یاهیگ یدارو نیدهد که چند یم نشان
 در بیماران مبتال به استئو کاهش درد ییتوانایی غذا

هایی که در این  یکی از دارو .است شتها داآرتریت ر
و تاثیرات  رابطه مورد توافق بسیاری از محققین بوده

است مثبت آن روی ضایعات مفصلی گزارش شده
آووکادو و سویای  یهای حاو کپسول

با این حال محققینی که در  .است (ASUغیرصابونی)
اند، رابطه با اثرات مصرف آووکادو تحقیق نموده

با  ،(00)اند  عوارض جانبی مختلفی را نیز گزارش نموده
حاوی تنها یک  ASUهای  که کپسولتوجه به این
-بوده و دو سوم آن را سویا تشکیل می سوم آووکادو

اند تا مصرف سویا به دهد، محققین زیادی تالش نموده
عنوان یک ماده غذایی را جایگزین این ترکیب نمایند. 

به مدت پروتئین سویا  اولین مطالعه روی مصرف بلند
روی بیمارانی که با آووکادو  ترکیببدون تنهایی و 

انجام  2102در سال  آرتریت مزمن بودند دارای استئو
در این مطالعه مشخص شد که مصرف   .(02) استهشد

گرم پروتئین سویا در مدت سه ماه توانسته  41روزانه 
آرتریت مانند دامنه حرکت و  است عالئم مرتبط با استئو

در چندین فاکتور مرتبط با درد و کیفیت زندگی را 
مطالعات دیگری  چنین هم .(02) بهبود ببخشدران بیما

روی غضروف طبق که در رابطه با اثر رژیم حاوی سویا 
است  های سوری ماده انجام گرفته موش نی دردرشت

دهنده این ماده غذایی در مقایسه  حاکی از اثرات بهبود
 . (04, 00)ست با رژیم بدون سویا بوده ا

در مطالعه حاضر به منظور مشاهده اثرات مصرف رژیم 
 در محیط طبیعی آرتریت حاوی سویا روی استئو

(invivo،)  داروی گاواژ ضایعه غضروفی توسط
سیپروفلوکساسین القا گردید. پس از بررسی بافت 

های مختلف،  روهدر گنی طبق درشتشناسی غضروف 
 ،انییهای سطحی و م هیکوچک در ال و حفرات متعدد

 سطحی و دوکی شدن هیاز ال ییکنده شدن بخش ها
مواجه شده با در گروه های  انییم هیها در ال سلول
فلوکساسین تشخیص داده شد و به این ترتیب  سیپرو

فلوکساسین  القای ضایعه غضروفی توسط داروی سیپرو
شده  گزارش راتییمشابه تغ تظاهرات نای .تایید گردید

 شکاف و لیتشک است که ینیمحقق ریدر مطالعات سا
غضروف  انییهای سطحی و م هیحفره در ال جادیا

 زیبالغ را متعاقب تجو نا ییهای صحرا موش مفصلی
چنین  . هم(0) گزارش کرده اندها  نولونیک فلورو

در غضروف صفحه رشد  کاهش ضخامت محققین دیگر
را متعاقب  ییصحرا و غضروف مفصلی موش های

. اندهکرد گزارش نیفلوکساس پرویهفت روز س زیتجو
اثر  لیرا به دلغضروف کاهش ضخامت محققین  نیا

سلول های  توزیبر م نیفلوکساس پرویس کننده مهار
در  کیتروف پریه هیرفتن ناح نیاز ب و رییتکث هیناح

ز نتایج حاصل ا اند.کرده  ریرشد تفسه غضروف صفح
متریک نشان داد که ضخامت بخش  مطالعه هیستو

های سالم  نی نه تنها در گروه موشمیانی طبق درشت
های مصرف کننده  کننده سویا، بلکه در موشمصرف

آرتریت افزایش  رژیم حاوی سویا پس از القای استئو
است. این نتایج همسو با نتایج مطالعاتی  معنادار داشته

مواجه شده با رژیم سوری ی هاموشاست که روی 
انجام گرفت. در  کمبود پروتئین در سه ماهه اول زندگی

با رژیم این مطالعه محققین گزارش نمودند که تیمار 
در سه ماهه دوم حاوی پروتئین کامل حاوی سویا 

ار با رژیم حاوی ها در مقایسه با تیم این موش زندگی
، توانسته است به طور پروتئین کامل ولی بدون سویا
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مت بخش میانی غضروف داری باعث افزایش ضخا معنا
در تحقیق چنین  هم (04)شود  نی درشتطبق 

-موش مواجههکه  استشدهگزارش  یگریدبلندمدت 

درصد سویا  21با رژیم غذایی حاوی  سالم های سوری
تواند در مقایسه با رژیم عادی  میدر طول شش ماه 

دار  باعث افزایش معنا در همین مدت بدون سویا
 نی شود ضخامت بخش میانی غضروف طبق درشت

تواند نشان دهد که  تایج مطالعه حاضر مین. (00)
 مصرف رژیم حاوی سویا نه تنها توانسته است در موش

تواند های سالم باعث شادابی غضروف شود، بلکه می
ای برای جبران ضایعات غضروفی در  به عنوان ماده

در باشد.  مطرح آرتریت های مبتال به استئو موش
سویا در بهبود  ای که به منظور کشف خاصیت مطالعه
های مفصلی انجام گرفت، برخی محققین این  بیماری

اثرات را مرتبط با آنتی اکسیدان گیاهی موجود در سویا 
دانستند که موجب  (Anthocyanin) سیانین به نام آنتو

چنین سطح تولید  و هم Th17های کاهش تعداد سلول
ها  های پیش التهابی به وسیله این سلول سیتوکین

عالوه این محققین اظهار نمودند که  ته است. بهگش
این آنتی اکسیدان توانسته است سطح اکسیداتیو 

. محققین دیگری که در (01)استرس را کاهش دهد 
به نام های فالون موجود در سویا  رابطه با اثر دو ایزو

( Genistein)و جنیستئین   (Daidzein) نیدزیدا
اند بیان نمودند که احتماال مکانیسم اثر  مطالعه نموده

سویا در مورد بهبود عالئم ضایعه مفصلی مربوط به 
باشد  ها به استروژن می فالون شباهت ساختاری ایزو

در زمینه اثر عصاره نیز گزارشاتی  در این رابطه .(08)
 لیت کالژنوفعابر  ( Piascledine) کادو و سویا وآو

در  های غضروف مفصل خرگوش لیتیک کندروسیت
. این نتایج نقش این ماده را موجود استمحیط کشت 

 در بیماری 0محدود کردن اثر زیان آور اینترلوکین در
آرتریت و کاهش فعالیت آن را در تحریک تولید  استئو

دهد. در این  ها نشان می به وسیله کندروسیت کالژناز
ساعت در  48روز به مدت  0ها در سیتکندرو بررسی،

 میکرو 01به میزان  Piascledineدارای  محیط کشت
اد که این نتایج نشان دگرفتند. لیتر قرار گرم بر میلی

داده و اثر منفی بر عملکرد  افزایش ادارو تولید کالژناز ر
ها داشته  سیتوکاین اینترلوکین از طریق کاهش ظرفیت

 های سینو سلول ندروسیت ها وو در نتیجه از تخریب ک
الزم به  از طرف دیگر. (06) نماید ویال جلوگیری می

های  که روی میمونای  در مطالعهکه  کر استذ
اوارکتومی شده انجام شد، مصرف سه ساله سویا در این 

یط داری روی بهبود شرا حیوانات نتوانست تاثیر معنا
توان  بر این اساس می .(21) جا بگذارد بهغضروف 

گیری کرد که مصرف مزمن و بلند مدت چنین نتیجه
مضاعفی روی ضخامت  مثبت رژیم حاوی سویا اثر

قابل ذکر است که چنین  هم غضروف نگذاشته است.
توانسته است به که سویا ن محققین دیگر نشان دادند که

که ضایعه غضروفی  تنهایی جایگزین مناسبی در موارد
. (20) باشد است های تخمدانی فقدان هورمون ناشی از

توان چنین استنباط کرد که رژیم حاوی  بر این می بنا
تواند به صورت یک تجویز عمومی برای  نمیسویا 

شاخص  ضایعات غضروفی استفاده شود.همه انواع 
نظر قرار گرفت مقایسه  دیگری که در مطالعه حاضر مد

به ای غضروف بود. های ماده زمینهنمیزان پروتئوگلیکا
پذیری مقاطع نسبت  این منظور از مقایسه شدت رنگ
بلو به صورت  تولوئیدینبه تولوئیدین بلو استفاده گردید. 

 زانیمی کند و م رنگ ها را کانیگل اختصاصی پروتئو
ای  نهیماده زم توسط بلو تولوئیدینشدت جذب رنگ 

 پروتئو زانیم دهنده غضروف مفصلی، می تواند نشان
ماده  باتیترک دیکاهش شد .(22) های آن باشد کانیگل
 بروز ساز نهیها، زم کانیگل پروتئو ژهیای به و نهیزم
 حفره لیچون تشک ای هم نهیدر ماده زم راتییتغ ریسا
کاهش شدت  مطالعه نیدر ا. (22) می شود اریش و

ای غضروف  نهیزم بلو توسط ماده تولوئیدینجذب رنگ 
 ریختگی هم های متعدد و به چنین حفره و هممفصلی 

 مواجه شده با سیپرودر گروه های های بافتی 
 دیبا گروه کنترل مشاهده گرد سهیدر مقا فلوکساسین

 حتوای پروتئوکاهش م دهنده نشان میعال نیاکه 
 است. این گروه بوده ای در نهیهای ماده زم کانیگل

 پروتئو زانیهم کاهش م نیمحقق ریمطالعات سا
مفصلی متعاقب  غضروف ای نهیهای ماده زم کانیگل

 گزارش. (20) کند می دییها را تأ نولونیک مصرف فلورو
 ای نهیهای ماده زم کانیگل پروتئو که کاهشاست شده

 ها بر روی سنتز نولونیعلت عملکرد مهار کننده ک به
 وجود نیبا ا .ها می باشد تیها در کندروسکانیپروتئوگل
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علت  ها را به کانیگل تر، کاهش پروتئو مییمطالعات قد
 مطرح DNA کاهش سنتز آن ها و در اثر مهار سنتز

های مصرف کننده  در گروه کاهش نیا .(00) کرده اند
 تر بود کمار د به طور معنا ها سویا نسبت به سایر گروه

توانسته حاوی سویا توان بیان کرد که رژیم  که می
محافظتی در برابر القای ضایعه تاثیر ایجاد  موجب است

 ضایعهجبران مثبتی روی غضروفی شود و یا تاثیر 
 همداشته باشد. نتایج این مطالعه  القا شده یغضروف
است که  نشان دادهبا مطالعه دیگری است که  خوان

 های موجود در ماده زمینه گلیکان پروتئوت غلظمیزان 
کننده رژیم های سالم مصرف در موشغضروف ای 

دار  به طور معناطی مدت سه ماه درصد سویا  21حاوی 
ای که  در مطالعه به عالوه. (00) داشته استافزایش 

های  ولکپسهای مصرف کننده داروی  روی موش
ASU محققینما انجام شد در مقایسه با دارون ، 

تواند اثر تحریک ها می دریافتند که مصرف این کپسول
ها توسط  گلیکان روی تولید پروتئو ای کننده

در مطالعه چنین  . هم(1) ها داشته باشد کندروسیت
 ه منیسک زانوی آنهایی ک گوسفنددیگری که بر روی 

تیمار  ASUها برداشته شده بود و به مدت سه ماه با 
پذیری  کاهش شدت رنگانجام گرفت،  شده بودند

 .(24) دبوتر  نما کم به گروه دارو تولوئیدین بلو نسبت
اند که آووکادو سویا  رش نمودهمحققین دیگری که گزا

در غضروف شدت رنگ آبی  افزایشواند موجب ت می
-ود، بیان نمودند که این شدت رنگنی ش طبق درشت

تواند به علت کاهش کاتابولیسم یا افزایش پذیری می
تر پیشنهاد نموده بودند  آنابولیسم باشد. چنانچه پیش

سویا ممکن است افزایش  ترین اثر آووکادو که مهم
 transforming growth factor beta1 ژن بیان

and beta2  باشد که موجب تحریک تولید ماده بین
 چنین هم. (20) گرددها می سلولی توسط کندروسیت

 Tranforming growth اند کهمحققان اظهار نموده

factor beta سنتز  است باعث تحریک بیوتوانسته
های  ها در کندروسیت یکانوگلآمین کالژن و گلیکوز
قابل  . (29) های مورد آزمایش شود غضروف خرگوش

روی  2114ای که در سال  که در مطالعهذکر است 
 که به طور طبیعی شدهاوارکتومی  های میمون مدل

و به مدت سه سال با سویا  بودندآرتریت  استئو مبتال به

 پروتئو غلظتتغذیه شدند انجام گردید، بیان شد که 
داری نداشته  ف هیچ تغییر معناها در غضرو گلیکان

. شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که (20) است
 مواجهه مداوم با این پروتئین گیاهی به صورت بلند

 ای زمینهمیزان غلظت ماده مدت تاثیر مثبتی بر روی
فاتاز در رابطه با غلظت آلکالین فسگذارد.  غضروف نمی

، در این مطالعه های موردآزمایش موجود در سرم موش
نتایج حاصل از بررسی آماری نشان داد که غلظت این 

% 00های مصرف کننده رژیم حاوی  ماده در موش
این گروه با توجه به این که در تر بوده است.  سویا بیش

نی نیز افزایش داشته ضخامت غضروف طبق درشت
همسو با نتایج نمود که این نتایج توان عنوان  است، می

دار  ارتباطی معناحاصل از مطالعه محققینی است که 
بین میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز و ضخامت غضروف 

% 21رژیم حاوی  ی کهمحققین .(21) اند نمودهرا اثبات 
ی مواجه با ها در اختیار موش به مدت سه ماه سویا را

دار آلکالین  افزایش معنا نیزاند قرار داده کمبود پروتئین
تر محققین  پیش .(00) ندا هنمود ثبتفسفاتاز را 
- افزایش این ماده را در سرم خون موشدیگری نیز 

های گیاهی مانند  های صحرایی متعاقب مصرف مکمل
توان چنین نتیجه  می .(28)ارش نموده بودند سویا گز

با تاثیر افزایشی روی  قادر استگیری کرد که سویا 
آلکالین فسفاتاز که شاخصی برای تعیین سالمت 

ها با نقش کانی سازی غضروف به شمار  کندروسیت
، موجب تاثیر حفاظتی و مقاومتی در (26) رود می

مطالعه حاضر نشان داد که تغذیه با  غضروف گردد.
% سویا توانسته است نه تنها باعث 00رژیم حاوی 

افزایش  و نیدرشت طبق افزایش ضخامت غضروف
 ای آن در موش های ماده زمینه گلیکان وغلظت پروتئ

است تا حدودی باعث  های سالم شود، بلکه توانسته
ی های القا در مدلتخفیف اثرات ضایعه غضروفی 

نتایج بیانگر آن است که  این .گردد آرتریت نیز استئو
توانسته است بر اضافه کردن سویا به رژیم غذایی 

این ماده چنین  مه .داشته باشد تاثیر شادابی غضروف
های  تواند حداقل در کنار تجویز دارو غذایی می

شیمیایی شناخته شده برای این بیماری مصرف شود. 
 ها دارو باعث کاهش دوز مصرفی تواند این رویکرد می
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 ها شود. اثرات جانبی مصرف بلندمدت این دارودرمان شود و به این واسطه باعث کاهش دوره یا طول 
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Effect of Soybean Consumption on Histometry and Histochemistry of Tibial 

Plateau Cartilage in Female NMRI Mice after Osteoarthritis Induction 
 

Hooshmandabbasi R 1, Tootian Z 1* , Morovvati H 1, Fazelipour S 2, Shojaei B 3, Kazemian A1 

 

(Received: July 8, 2017 Accepted: October 22, 2017) 

 

Abstract 
 

Introduction: Osteoarthritis is the most 

frequent knee joint disorder among old 

generation where it causes serious motion 

limitation. The objective of present study is 

investigating the effects of a diet containing 

soybean meal ingestion on relative 

treatment effect on knee articular cartilage 

in osteoarthritis induced mice. 

 

Material & methods: Fifty immature 

female NMRI mice were accidentally 

divided into five groups. Control group 

received tap water and normal diet for three 

months. Sham group, as induced 

osteoarthritis model, received Ciprofloxacin 

by stomach Gavage method over two 

weeks, 20 Mg/kg of their body weight 

daily. First experimental group were 

osteoarthritis induced over two weeks and 

then received null soybean meal diet by 

three months. The second experimental 

group, were fed with designed diet based on 

%15 soybean meal during these three 

months. The third experimental group was 

ingested with the designed diet after 

osteoarthritis induction. After the 

experimental period, values of cartilage 

thickness at the middle part of tibial 

plateau, concentration of the extracellular 

matrix, and concentration of alkaline 

phosphatase in blood serum were 

determined among the groups. 

 

Findings: Comparison between the groups 

showed that among the groups which were 

fed with the diet based on %15 soybean 

meal either with or without osteoarthritis 

induction, not only the cartilage thickness at 

the middle part of tibial plateau but also the 

concentration of the glycoproteins in 

extracellular matrix was significantly higher 

than those of the groups which received the 

normal diet (p<0.05). Furthermore, in those 

groups which received the designed diet 

either with or without osteoarthritis 

induction, more concentration of alkaline 

phosphatase in blood serum was measured. 

This difference, however, was not 

significant. 

 

Discussion & conclusions: Regarding the 

positive effects of the designed diet based 

on soybean meal on cartilage, addition of 

soybean meal in regimen in order to 

decrease the incidence of articular disorders 

can be recommended.  

 
Keywords: Soybean meal, Osteoarthritis, 

Tibial plateaus cartilage, Histometry 
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