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١۴٨٣

  

مقايسه اثر بيوايمپلنت استخواني زنوژن و گرانول كلسيم فسفات در التيام نقيصه تجربي ايجاد شده 

در استخوان فمور خرگوش
  

3پور گلزارفرهاد صادق، 2داريوش مهاجري، *1غفور موسوي

  
  ن، ايراتبريز، گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي، تبريزدانشگاه آزاد اسالمي، واحد . 1
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  gh_mousavi@iaut.ac.ir :نويسنده مسئول مكاتبات*
)15/6/91: پذيرش نهايي ،7/4/91 :دريافت مقاله(

 
  چكيده

هاي دور هاي جراحان از زمانبازسازي و ترميم استخوان از دست رفته، خواه ناشي از علل فيزيولوژيك و خواه به سبب عوامل پاتولوژيك يكي از انگيزه

مقايسهمطالعهايناز انجامهدف. است آن در دوموج رشد يفاكتورها از يناش ي استخوان دكلسيفيه شدهساز استخوان يالقا تيصخا. بوده است

اين . باشدزنوژن و گرانول كلسيم فسفات در التيام نقيصه ايجاد شده در استخوان فمور خرگوش ميخشك شدهدكلسيفيهاستخوانيپيونداثرهيستوپاتولوژي

پس از . تقسيم شدند) تيمارها و شاهد( گروه 3ها به صورت تصادفي به خرگوش.  سر خرگوش سفيد نيوزلندي انجام شد15عه تجربي آزمايشگاهي روي مطال

در گروه . شدمتر در عرض استخوان فمور تا رسيدن به كانال مدوالري ايجاد  ميلي2القاي بيهوشي عمومي با استفاده از مته دندانپزشكي دو سوراخ به قطر 

شاهد محل نقيصه به صورت خالي رها شد و در گروه دوم استخوان دكلسيفيه شده قرار داده شد و در گروه سوم گرانول كلسيم فسفات در محل نقيصه قرار 

 ائوزين -يزي هماتوكسيلينكشي شده و مقاطع هيستوپاتولوژيك از محل نقيصه ايجاد شده تهيه و رنگ آمها آسان روز پس از جراحي، خرگوش45. داده شد

غز در گروه شاهد محل نقيصه توسط استخوان نابالغ به همراه فضاهايي از م. انجام گرديد و مورد ارزيابي هيستوپاتولوژي و هيستومورفومتري قرار گرفت

هاي يم فسفات، مقادير فراواني از ترابكول آزمايش گرانول كلسدر گروه. سازي ضعيفي در محل نقيصه قابل مشاهده بوداستخوان پر شده بود و استخوان

نتايج ارزيابي هيستومورفومتري نشان داد كه گرانول كلسيم فسفات داراي تاثير . رسيداستخواني جوان شكل گرفته بود كه به صورت سازمان يافته به نظر مي

  .دباشداري در التيام استخوان نسبت به گروه استخوان دكلسيفيه و گروه شاهد ميمعني
  .1483-1492 :، صفحات21پياپي ، 1، شماره 6، دوره 1391مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز، 

  استخوان دكلسيفيه زنوژن، گرانول كلسيم فسفات، التيام استخوان، خرگوش، هيستوپاتولوژي: هاواژهكليد
  
  

  مقدمه
هاي فراواني كه امروزه در جراحي با وجود پيشرفت     

ارتوپدي ايجاد شده است ولي التيام استخوان كماكان يك مسئله 
ي كه به طور رايج در هاي درمانروش. باشدچالش برانگيز مي

گيرد، شامل تثبيت خارجي از ها مورد استفاده قرار ميشكستگي

يا تثبيت داخلي حركت نمودن استخوان شكسته و طريق بي
هاي مذكور در وشبا وجود اين، ر. باشداستخوان شكسته مي

خيري، أدگي و جوش خوردگي تمواردي مانند عدم جوش خور
ورهاي هاي مغز استخوان و تومهاي خرد شده، آماسشكستگي
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- التيام استخوان، سلولدر. )16 (انداستخواني هميشه موفق نبوده

اي استخواني هاي توليد كننده استخوان نياز به يك ماده زمينه
- ملحق شدن به مواد معدني و پروتئينبراي رشد، اضافه شدن و

 شكستگي استخوان،  طبيعي التيامدر روند. هاي استخوان دارند
هاي خون و بافت پيوندي، فضاي ايجاد شده توسط لخته

كند و همچنين ساختار و داربست مناسبي شكستگي را پر مي
پيوند استخوان اسفنجي ). 17 (كندبراي رشد استخوان فراهم مي

بيمار برداشت شده و به محل مورد نظر  بخش لگن معموال از
 تواندمي با اين حال پيوند استخوان اسفنجي ،شودمنتقل مي

، آسيب به دستگاه حسينريزي، بيداراي عوارضي مانند خو
 اي،هاي ناحيهها، شكستگيادراري، فتق، دردهاي مزمن، عفونت

ظور رفع اين به من). 12 و 5 (باشد... عدم تعادل در ناحيه لگن و
ن مواد جايگزين شونده ها امروزه از انواع گوناگومحدوديت

يا به صورت آلوژن هاي استخواني كه به طور مصنوعي گرافت
 مواد يا از خاصيت اين دسته از. شودگردند استفاده ميتهيه مي

خوردار بوده و يا به بر) استئواينداكتيويتي(سازي القاي استخوان
به ) استئوكانداكتيو(ساز  عوامل استخواندهندهصورت انتقال

كننده استخوان هاي هدايتپروتئينعنوان حاملي جهت انتقال 
پيشرفت با هاي اخير  سال در .)19 و 17، 16(كنند  عمل مي

هاي استخواني، ها به عنوان جايگزيناستفاده از بيومتريال
هاي دور نماي خوبي را در روشكلسيم فسفات تركيبات 
هاي مختلفي از  شكل.)21  و6(اند  تثبيت نمودهپيشرفتهجراحي 

هاي  مطالعه. باشند قابل عرضه ميتركيبات كلسيم فسفات 
مختلف نشان داده است كه تركيبات كلسيم فسفات داراي 
خاصيت زيست سازگاري با بدن بوده و به عنوان يك عامل 

، 1( كنندميرا تحريك استخوان استئوكانداكتيو بازسازي بافتي 
شان دادند كه دمينراليزه مطالعات حيواني متعددي ن .)18 و 11

پيوند آلوژن استخوان كورتيكال، موجب اكسپوز شدن كردن 
جه افزايش نتيو در ) BMPs (هاي مرفوژنيك استخواني پروتئين

 توانايي القاء تمايز BMPsشود زيرا ئوژنيك آن ميپتانسيل است
). 13 (باشند ميا دارا اي ميزبان به استئوبالست رهسلول

حكايت از  و همكارانش Uristهاي انجام شده توسط  بررسي
 استخوان دكلسيفيه خشك شده آلوژن را پتانسيل استئوژنيك

هاي مرفوژنيك   اكسپوز شدن پروتئيندارد، كه در نتيجه
هاي ميزبان به استخواني است كه باعث القاء تمايز سلول

دهد كه م اين مطالعات نشان مي انجا.)23 (شوند استئوبالست مي
وان يك ماده پيوندي توان به عن مياز استخوان دكلسيفيه شده 

اي پيوند مقايسههدف از انجام اين مطالعه ارزيابي . استفاده كرد
گرانول كلسيم فسفات و پيوند استخوان دكلسيفيه خشك شده 

داخل كشور توليد شده و در اين مطالعه به صورت اخيراً كه 
يصه ايجاد شده در التيام نقن مورد استفاده قرار گرفته است زنوژ

باشد كه به صورت فمور در مدل حيواني خرگوش مياستخوان 
. صورت گرفته استارزيابي هيستوپاتولوژي و هيستومورفومتري

هاروشمواد و 
از . مطالعه حاضر به صورت تجربي آزمايشگاهي انجام گرفت    
 5/2ـ3 ماهه، با وزن 6زلندي سر خرگوش نر سفيد نيو 15

از مركز پرورش حيوانات  هاخرگوش.  استفاده شدكيلوگرم
آزمايشگاهي دانشكده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز تهيه 

 ساعت تاريكي و 12 ساعت روشنايي و 12 و به صورت گرديد
گراد و رطوبت نسبي هفتاد  درجه سانتي23±2درجه حرارت 

هر خرگوش طي دوره آزمايش، در . رديدندگ نگهداري ميدرصد
يك قفس انفرادي تميز با دسترسي آزاد به آب و خوراك 

پروتكل اين . مخصوص حيوانات آزمايشگاهي نگهداري شدند
المللي  هاي بين مطالعه مطابق اصول اخالقي مورد تائيد كميته

 .حمايت از حقوق حيوانات آزمايشگاهي طراحي شده است
، )گروه شاهد( كنترل  گروه3 تصادفي به ها به صورتخرگوش

گروه گرانول (و گروه سوم ) گروه استخوان دكلسيفيه(گروه دوم 
  . سر خرگوش تقسيم شدند5 با ،)كلسيم فسفات

  :فيه خشك شدهستخوان دكلسيبيوايمپلنت ا
كشور و بيوايمپلنت مورد استفاده در اين مطالعه ساخت داخل 

 Ceno و با نام تجاري ساز بافت توليدتوسط شركت همانند

bone اين محصول به صورت كامالً. به بازار عرضه شده است 
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و تا زمان بندي شده ل تهيه و در يك ويال استريل بستهاستري
 تا 15( روي بسته در دماي معمولي محيط تاريخ انقضاي مندرج

  .باشدداري ميقابل نگه) درجه سانتيگراد 25
  :گرانول كلسيم فسفات

ن مطالعه ساخت در ايسيم فسفات مورد استفاده گرانول كل
ت بيوفازيك به صورباشد و  فرانسه مي Kasios TCHشركت 

يت فسفات و هيدروكسي آپاتكلسيمتهيه و داراي پايه تري
تركيبات مورد استفاده در ساخت اين محصول به . باشد مي

  :باشد صورت زير مي
75% hydroxylapatite ± 5% Ca10(PO4)6(OH)2  

 25% tricalcium phosphate ± 5%Ca3(PO4)2   
متر را  ميلي3 الي 2اي به طول هاي مورد استفاده اندازه  گرانول

اين . اند گرديده  هاي مربع تهيهدارا بوده و به صورت بلوك
ند كه اندازه هر يك از اين باش  مي% 70ها داراي تخلخل گرانول
مطابق بروشور باشد و ميكرومتر مي 500 الي 200ها تخلخل
  .هستند مگاپاسكال 5 الي 1نه سازنده داراي مقاومت كارخا

  :روش جراحي
 ,Ketamine 10%(به منظور ايجاد بيهوشي از كتامين 

Alfasan,Woerden-Holland ( گرم به   ميلي35به ميزان
 ,Xylazin 2%(ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و زايالزين 

Alfasan,Woerden-Holland ( گرم به  ميلي5به مقدار
ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به صورت داخل وريدي از طريق 

 ناحيه ستيغ لگني پس از ايجاد بيهوشي .وريد گوش استفاده شد
تا مفصل زانوي اندام حركتي خلفي چپ به صورت معمول آماده 

متر روي پوست بخش  سانتي3برشي به طول . جراحي گرديد
. تخوان فمور ايجاد گرديد اس موازاتجانبي اندام خلفي چپ در

و  به صورت كُندكاري جدا هاي همبندي زيرجلدي فاسيا و بافت
عضالت ناحيه از محل اتصال آنها به همديگر باز گرديدند پس س

 با استفاده از مته .و استخوان فمور در معرض ديد قرار گرفت
 2  دور در دقيقه،6000 و حداكثر سرعت چرخش دندانپزشكي

متر در عرض استخوان فمور در قسمت  ميلي3سوراخ به قطر 
متر از ديافيز تا رسيدن به كانال مدوالري و با فاصله يك سانتي

با نرمال سالين شستشو داده جراحي همديگر ايجاد شد، موضع 
براي پركردن اي ه شاهد از هيچ مادهپس از آن در گرو .شد

ي از ، تعداددر گروه دوم. استفاده نگرديدنقيصه ايجاد شده، 
 از ويال خارج و در  خشك شدهقطعات استخوان دكلسيفيه

 پس از قرار داده شد،داخل يك ظرف استريل در سالين نرمال 
 نرم و حالت اسفنجي هاي دكلسيفهگذشت چند دقيقه استخوان

در . قرار داده شدندايجاد شده، گرفته و سپس در محل نقيصه 
ج و سپس در ، گرانول كلسيم فسفات از ويال خارگروه سوم

به  سپس عضالت. قرار داده شدندايجاد شده محل نقيصه 
-گلييصورت سرتاسري ساده با نخ بخيه قابل جذب سنتتيك پل

و پوست با نخ   بخيه زده شد ساخت كارخانه سوپا4-0 كوالت
سرتاسري  صفر ساخت كارخانه سوپا به صورت 3 سيلكبخيه 

دعفوني و از و موضع عمل توسط بتادين ض ساده بخيه گرديد
محل جراحي عفوني ضدبيوتيك تتراسيكلين براي  اسپري آنتي
بعد از به هوش آمدن .  موضع عمل پانسمان گرديد واستفاده شد

 هاي مخصوص خود انتقال داده شدند به قفسهاكامل، خرگوش
جهت جلوگيري از . و در اختيارشان آب و غذا قرار گرفت

شركت ( G ينسيلاحد پنيو 60000هاي احتمالي روزانه  عفونت
شركت  (گرم جنتامايسين ميلي5 و )داروسازي جابربن حيان

به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به صورت ) داروسازي البرز دارو
گرم به ازاي هر  ميلي6 و تزريق شد روز 5به مدت عضالني 

گرم،  ميلي100سلكسيب، (كيلوگرم وزن بدن سلكوكسيب 
 5ه صورت خوراكي به مدت ب) شركت كارخانجات داروپخش

  .روز خورانده شد
  :ارزيابي هيستوپاتولوژي

به منظور ارزيابي و مقايسه هيستوپاتولوژي ترميم در محل 
پس از ايجاد ها  خرگوش از جراحي، بعد46در روز  ،نقيصه

   20(بيهوشي استنشاقي، با تزريق دز باالي تيوپنتال سديم 
كشي اخل صفاقي آسانبه صورت د) گرم بر اساس كيلوگرمميلي

سپس برش در پوست ايجاد شده، فاسيا و عضالت از . شدند
استخوان فمور جدا و در . روي كالوس استخواني كنار زده شد
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 درصد قرار داده شد، همچنين استخوان 10محلول فرمالين بافر 
فمور سالم اندام حركتي مقابل نيز جهت ارزيابي 

دير نرمال استخوان سالم هر هيستومورفومتري به منظور تعيين مقا
 درصد قرار 10مورد جدا گرديد و در داخل محلول فرمالين بافر 

 از بافت كلسيم زداييها، پس از پايدار شدن نمونه. داده شد
از .  درصد انجام گرديد10استخوان توسط محلول اسيدنيتريك 

 ميكرومتر از محل 5 درپي به ضخامتهاي پيهر نمونه برش
 تهيه شده به روش مقاطع. تهيه شداني نقيصه استخو
و با استفاده از ميكروسكوپ آميزي رنگائوزين  هماتوكسيلين ـ

ورد مطالعه م) ECLIPSE E200, Japan(نوري مدل نيكون 
  .ندهيستوپاتولوژي قرار گرفت

  :ارزيابي هيستومورفومتري
گيري خطي از طريق  براي ارزيابي هيستومورفومتري توسط اندازه

بك متقاطع و توسط يك عدسي چشمي مشبك، خطوط مش
 خانه مربعي، با تعيين درصدي از نقيصه استخواني 100حاوي 

استخوان ) 3استخوان نابالغ و ) 2مغز استخوان، ) 1كه توسط 
اجزاي بافتي . )3(المالر اشغال شده بود، صورت پذيرفت 

و نشانگر ماوس، تعيين و مورد × 40مذكور با بزرگنمايي 
هاي چربي فراوان و  مغز استخوان با سلول.  گرفتندسنجش قرار

هاي  بافت همبند با حضور تعداد فراواني فيبروبالست و رشته
به منظور تعيين مقادير نرمال استخوان . كالژن مشخص گرديد
اي و مغز استخوان، قطعه استخواني سالم  المالر، استخوان تيغه

يستومورفومتري اندام حركتي مقابل نيز جدا و مورد ارزيابي ه
برداري و شامل تيمار، نمونه(كليه مراحل آزمايش . قرار گرفت

  .به صورت دوسو كور انجام گرديد) پاتولوژي
ارزيابي آماري

و آزمون توزيع ها  واريانسبا توجه به نتايج آزمون همگوني
دست آمده كمي،  هاي به داده) كولموگرواسميرنوف(ها نرمال داد

دار   انحراف استاندارد ارائه و اختالف معنيبه صورت ميانگين و
طرفه ها توسط آزمون آماري آناليز واريانس يك بين گروه

)ANOVA ( و آزمون تعقيبي توكي)Tukey ( 05/0و=α در ،

 SPSSافزاري   توسط بسته نرم>05/0pداري  سطح معني
  . برآورد گرديد18ويرايش 

  هايافته
  :نتايج هيستوپاتولوژي    

نتايج هيستوپاتولوژي نقيصه ايجاد شده در قسمت مياني ارزيابي 
دهنده آن است كه  در گروه شاهد نشانديافيز استخوان فمور

استخوان . نقيصه توسط پل نازكي از استخوان مسدود شده است
متراكم اوليه كه به تازگي تشكيل شده حفره مغز استخوان را 

دهد كه ميهاي اين گروه نشان ارزيابي. مسدود نموده است
 استخوان در بين از مغزاستخوان نابالغ به همراه فضاهاي وسيعي 

آنها در محل نقيصه تشكيل شده است، بافت استخوان نابالغ تازه 
هاي فعال پوشانيده شده بود كه تشكيل شده توسط استئوبالست

ها اين استئوبالست. باشدسازي فعال ميحاكي از يك استخوان
را بر اسپيكول از قبل ) تيغه استخواني(يي المالاستخوان اولين 

در اين موقع . نددهتشكيل مي) استخوان نابالغ(تشكيل شده 
ي از استخوان نابالغ بوده كه توسط استخوان ترابكول حاوي مغز

عدم توليد كافي ماتريكس آلي  .اي احاطه شده استتيغه
 استخواني و كلسيفيكاسيون آن مانع از ايجاد تراكم در توده

استخواني تازه تشكيل و در نهايت تشكيل استخوان متراكم شده 
نتايج به دست آمده از گروه پيوند استخواني  ).1 نگاره(است 

خواني در قسمت مياني ديافيز زنوگرافت در محل نقيصه است
 ضخيمي از نسج گرانوالسيون نابالغ به همراه ،اليه نسبتاًفمور، 
 حفره مركزي استخوان نيز .هاي التهابي اشغال شده استسلول

-الگوي استخوان. ابالغ پر شده استتوسط نسج گرانوالسيون ن

اي تخوان تيغهسازي در اين گروه به اين صورت است كه اس
هاي نقيصه شروع شده است به سمت مركز توسط اوليه از كناره

حضور استخوان دكلسيفيه . نسج گرانوالسيون ادامه يافته است
ها تر شدن استئوكالست نقيصه باعث فعالده زنوژن در محلش

ها باعث  شده است و حضور فعال استئوكالستدر محل نقيصه
ست و اين امر هاي استخواني تازه تشكيل نيز شده ابازجذب تيغه

 مهم در نكته. هاي نوبنياد گرديده استمانع گسترش استخوان
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ن ي التهابي در نسج گرانوالسيوهااين گروه حضور فعال سلول
گروه دست آمده از  ارزيابي نتايج به).3 و 2 هاينگاره(باشد مي

دهد كه نقيصه ايجاد شده در فسفات نشان ميگرانول كلسيم
قسمت مياني ديافيز استخوان فمور تقريبا توسط استخوان تازه 

اي در مشاهده مقدار زيادي استخوان تيغه. تشكيل پر شده است
مقدار . باشدبازسازي در آن ميمنطقه ترميم حاكي از يك روند 

استخوان نوبنياد در اين گروه نسبت به شاهد به طور قابل 
استخوان سازي فعال در اين گروه به . باشد توجهي بيشتر مي

ه همراه كلسيفيكاسيون موجب تراكم در توده استخواني تازه شد
خواني تازه تشكيل موجب افزايش ريمودلينگ بافت است. است

همچنان . هاورس در اين گروه شده استتشكيل سيستم 
  فضاهاي وسيع مغز استخواني مابين بافت استخواني مشاهده 

از پس  روز 45دهد كه هاي مقاطع نشان ميبررسي. شودمي
شود انول كلسيم فسفات همچنان ديده ميجراحي مقاديري از گر

  ).4 نگاره(

  
 ايجاد شده در قسمت  نماي ريزبيني از جايگاه ترميم نقيصه تجربي-1نگاره 

در سمت راست . مياني ديافيز استخوان فمور در يك خرگوش از گروه شاهد
تصوير، نوار باريكي از  استخوان متراكم اوليه تازه تشكيل، قسمت بيروني 
نقيصه استخواني را تا حدودي اشغال نموده و نقيصه و حفره مغز استخوان را 

هاي استخوان نابالغ تازه  يكولدر سمت چپ تصوير اسپ. مسدود نموده است
تشكيل با فضاهاي خالي وسيع مابين آنها نقيصه را از يك سمت به مقدار 

عدم توليد كافي ماتريكس آلي استخواني و . قابل توجهي اشغال نموده است
كلسيفيكاسيون آن مانع از ايجاد تراكم در توده استخواني تازه تشكيل و در 

ائوزين، بزرگنمايي -هماتوكسيلين(شده است نهايت تشكيل استخوان متراكم 
40.(  

  

  
 نماي ريزبيني از جايگاه ترميم نقيصه تجربي ايجاد شده در قسمت -2نگاره 

مياني ديافيز استخوان فمور در يك خرگوش از گروه پيوند استخوان دكلسيفيه 
قسمت بيروني نقيصه توسط نسج گرانوالسيون نابالغ و مقداري از . زنوژن
اي التهابي پلي مورف نوكلوئر اشغال شده و قسمت عمقي نقيصه و هسلول

قسمت اعظمي از حفره مركزي استخوان فمور توسط نسج گرانوالسيون نسبتاً 
اي اوليه از  سازي به صورت تشكيل استخوان تيغهاستخوان. بالغ پر شده است

ن رو هاي استخوان قديمي در مجاور نسج گرانوالسيوهاي نقيصه و لبهكناره
حضور . به قسمت مركزي حفره مركزي استخوان فمور قابل مشاهده است

هاي استخواني تازه تشكيل مانع هاي فراوان با جذب شديد تيغهاستئوكالست
از تشكيل و گسترش استخوان نوبنياد در درون نسج گرانوالسيون گرديده 

  ).40ائوزين، بزرگنمايي -هماتوكسيلين(است 
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ي ريزبيني با درشتنمايي بيشتر از جايگاه ترميم نقيصه تجربي  نما-3نگاره 

ايجاد شده در قسمت مياني ديافيز استخوان فمور در يك خرگوش از گروه 
مورف نوكلوئر به مقدار هاي التهابي پليسلول. پيوند استخوان دكلسيفيه زنوژن

 از فراوان در نسج گرانوالسيون قابل مشاهده بوده و بازجذب قطعه كوچكي
گردد هاي فعال مشاهده مي تيغه استخواني تازه تشكيل توسط استئوكالست

).400ائوزين، بزرگنمايي  -هماتوكسيلين(

  

  
 نماي ريزبيني از جايگاه ترميم نقيصه تجربي ايجاد شده در قسمت -4نگاره 

-مياني ديافيز استخوان فمور در يك خرگوش از گروه پيوند گرانول كلسيم

 ميزان قابل توجهي توسط استخوان تازه   استخواني تقريباَ بهنقيصه. فسفات
. باشد تشكيل پر شده است و مقدار استخوان نوبنياد نسبت به شاهد بيشتر مي

استخوان تازه تشكيل به دليل تشكيل فعال استيئوئيد و كلسيفيكاسيون آن 
عدم پيوستگي و وجود شكاف بين سطوح . باشدبسيار اسيدوفيليك مي

به هر حال، . باشد  استخوان تازه تشكيل و استخوان قديمي برقرار ميمشترك
افزايش قابل توجهي در ريمودلينگ  بافت استخواني تازه تشكيل و توسعه 

فضاهاي وسيع مغز . باشد در اين نمونه مشخص ميهاي هاورسي سيستم

استخواني در برخي مناطق بافت استخواني تازه تشكيل همچنان مشاهده 
هاي سيمان استخوان بجا مانده در حفره مركزي استخوان فمور، توده. دگرد مي

باشد  كه توسط بافت همبند پوشيده شده است، قابل مشاهده مي
).40ائوزين، بزرگنمايي -هماتوكسيلين(

 هيستومورفومترينتايج
دهنده آن است كه بررسي هيستومورفومتري انجام شده نشان

هاي آزمايش دوم و سوم  گروهاستخوان المالر شكل گرفته در
و در ) p=000/0(باشد داري بيشتر از گروه شاهد ميطور معنيبه

باشد داري كمتر ميطور معنيمقايسه با مقادير استخوان سالم به
)000/0=p .(در بين گرفته بيشترين مقدار استخوان المالر شكل

ول هاي مورد مطالعه، در گروه آزمايش سوم يا گروه گرانگروه
مقدار استخوان نابالغ و مغز استخوان در . باشد ميكلسيم فسفات
باشد  مي ديگرگروهدو داري بيشتر از طور معنيگروه شاهد به

)000/0=p .(هاي مورد مطالعه از در مقايسه دو به دو مابين گروه
 داري بين گروهلحاظ ميزان تشكيل استخوان المالر تفاوت معني

 و گروه شاهد وجود دارد همچنين مابين استخوان دكلسيفيه
دار  و گروه شاهد نيز تفاوت معنيگرانول كلسيم فسفاتگروه 

در مقايسه دو به دوي مابين دو گروه و ) p=000/0(باشد مي
گرانول كلسيم فسفات و گروه داري بين آزمايش، تفاوت معني

 از لحاظ ميزان تشكيل استخوان المالر استخوان دكلسيفيه
نتايج ارزيابي هيستومورفومتري ). p=000/0(شود ه ميمشاهد

 1هاي مورد آزمايش، در جدول ترميم و مقايسه آن مابين گروه
  .ارائه گرديده است
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 مقايسه ميانگين و انحراف استاندارد اجزاي بافت استخوان جايگاه -1جدول 
  هاي مورد مطالعهترميم بين گروه

  گروه اول  استخوان سالم  

  )اهدش(

  گروه سوم  گروه دوم

استخوان 

  المالر

a63/1±14/95  b21/2±13/17  c35/1±31/44  d43/2±63/57  

استخوان 

  نابالغ

a29/1±28/3  b21/1±23/41  c23/1±21/33  d34/1±24/28  

مغز 

  استخوان

a53/0±58/1  b53/2±64/41  c14/1±48/22  d24/1±13/14  

a b c d :ودن اختالف در هر رديف دار بدهنده معنيحروف غير مشابه نشان
هاي آزمايش دوم و سوم مقادير استخوان المالر شكل گرفته در گروه. باشدمي

داري بين دو گروه پيوند تفاوت معني). p=000/0(بيشتر از گروه شاهد 
استخوان دكلسيفيه زنوژن و گرانول كلسيم فسفات از لحاظ ميزان تشكيل 

).p=000/0(شود استخوان المالر مشاهده مي

  

  گيري و نتيجهبحث
  نشان اين مطالعه دست آمده در هبهيستوپاتولوژي نتايج     
اي  حفرهبه صورت  استخواني نقيصهدر گروه شاهد كه دهد مي

  اي كه حالت تحريك كننده خالي بود به دليل عدم حضور ماده
رشد يا هدايت استخواني را داشته باشد تبديل بافت همبندي به 

گيري التيام از وسعت و شدت بااليي برخوردار  لاستخوان و شك
با توجه به اين الگوي التيامي در گروه شاهد بدين ترتيب . نبود

هاي قرمز ناحيه هاي فيبريني و گلبول است كه مقدار زيادي لخته
كنند و بدنبال آن عروق كناري و بافت فيبروزه به  نقيصه را پر مي

وان جديد همراه با تشكيل تشكيل استخ. كند داخل آنها نفوذ مي
عروق جديد از اطراف شروع و با پيشرفت به سمت مركز آن را 

در پايان دوره مطالعه، گروه شاهد داراي مقدار زيادي . كنند پر مي
كه مقدار بافت فيبروزه بافت همبند در ناحيه نقيصه بود، در حالي

دير هاي مورد آزمايش به مقدار كمتري بود و به جاي مقادر گروه
خوردگي استخوان وجود زيادي بافت مزانشيم تمايز نيافته جوش

شد كه ناحيه  داشت، و مقادير مختلفي از استخوان ديده مي

آميز بودن مواد بكار با توجه به تحريك. نقيصه را پر كرده بود
رفته در بافت استخواني و تسريع واكنش بافتي چنانچه از نتايج 

 گرانول كلسيم فسفات،  گروهآيد درهيستوپاتولوژي بر مي
تر نسبت به گروه شاهد ه و منظمهاي استخواني سازمان يافت تيغه

تشكيل شده بودند و در مقايسه با گروه شاهد نقيصه ايجاد شده 
هاي استخواني جديد پر شده و اين امر مانع از تشكيل  با سلول

ارزيابي نتايج . بافت فيبروز در محل نقيصه گرديده بود
دهد كه قسمت اعظم نقيصه در گروه  مورفومتري نشان ميهيستو

  نابالغ و بافت همبند پر شده است وشاهد توسط استخوان
هاي مورد آزمايش و استخوان نابالغ و بافت همبند بيشتر از گروه

ن المالر تشكيل شده در باشد و مقدار استخوااستخوان سالم مي
  ات بسيار كم  نسبت به گروه گرانول كلسيم فسفگروه شاهد

باشد، اين در حالي است كه در گروه گرانول كلسيم فسفات، مي
باشد ولي از  استخوان دكلسيفيه ميستخوان المالر بيشتر از گروها

دهنده باشد كه نشانتخوان سالم كمتر ميمقدار طبيعي آن در اس
سازي فعال نسبت به گروه شاهد و گروه استخوان يك استخوان

 گروه گرانول در ارزيابي هيستوپاتولوژي. باشديدكلسيفيه شده م
كلسيم فسفات به جاي مقادير زياد بافت مزانشيم تمايز نيافته، 

خوردگي استخوان وجود داشت و مقادير مختلفي از  جوش
شود كه ناحيه نقيصه را پر كرده و جايگزين  استخوان ديده مي

خواني هاي است كه اسپيكولطوريهب. پيوند استخوان شده بود
نسبتاً نابالغ در حال تبديل به استخوان منظم و المالر گرانول 

هاي استخواني از  اسپيكول. كلسيم فسفات را احاطه كرده بود
نوع استخوان نابالغ به مقدار زياد و مقادير كمتري از 

هاي استخواني نسبتاً بالغ و منظم و در حال تبديل شدن  ترابكول
احيه نقيصه را پر كرده و جايگزين به استخوان از نوع المالر ن

رسد در گروه گرانول كلسيم  ميبه نظر. پيوند استخوان شده بود
شود كه اين هاي استئوژنيك ايجاد مي راي سلولفسفات بستري ب

-متداد آن رشد نموده و به مرور بهها به راحتي بتوانند در ا سلول

يوند هاي نقيصه استخواني را به همديگر پ طور مناسب كناره
دست ارزيابي نتايج هيستوپاتولوژي و هيستومورفومتري به .دهند
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دهندة آن است كه گرانول كلسيم آمده در اين تحقيق نشان
فسفات، باعث افزايش القاي استخواني و تسريع روند 

هاي شاهد و استخوان در مقايسه با گروهسازي  استخوان
  .شود ميدكلسيفيه 
انجام شده سولفات كلسيم  اي  بررسي مقايسه2003در سال 

با پيوند استخوان اسفنجي اتوژن حاوي استخوان دكلسيفيه شده 
 و نيروي فشاري در اين مطالعه ضريب كشساني. صورت گرفت

انين در سگ مورد بررسي قرار استخوان جديد در يك مدل ك
گرفت، نتايج اين مطالعه نشان دهنده تاثير مثبت استخوان 

 2004در سال ). 22(م استخوان مي باشد دكلسيفيه شده در التيا
لوژي دانشگاه جورجيا انجام اي در انيستيتوي تكنو مطالعهنيز 

در اين مطالعه از اسيدهيالورونيك به عنوان ماده حامل گرفت، 
منطق استفاده از اين .  استفاده شد استخوان دكلسيفيه شدهجهت

د كه ماده حامل، حضور اين ماده در ماتريكس خارج سلولي بو
 استخوان دكلسيفيهممكن است بر خاصيت استئواينداكتيوي 

ر نتايج گزارش شده اين بود كه اگ. حداقل اثر را داشته باشد
اسيدهيالورنيك در دوز مناسب تركيب شود، روي اثر 

 حداقل اثر را خواهد داشتاستئواينداكتيوي استخوان دكلسيفيه 
ررسي اثرات  و همكارانش به بBecker، 1994در سال ). 20(

 از چهار بانك  استخوان دكلسيفيه پرداختند،استئواينداكتيو
هاي  ر عضله خوكچهمختلف نسجي ماده پيوندي تهيه شد و د

 ماتريكس استخوان كورتيكال انساني به عنوان هندي قرار گرفت،
كنترل منفي و پروتئين مرفوژنيك استخواني به عنوان كنترل 

 استخوان دكلسيفيه حي كه ازدر نوا. مثبت در نظر گرفته شد
 درصد 4/78ستفاده شده بود، ميانگين حضور استخوان غير زنده ا

در گروه كنترل منفي تشكيل استخوان .  درصد بود5/92تا 
 درصد استخوان جديد مشاهده 96مشاهده نشد و در گروه مثبت 

پس از كاشته  گزارش شده است تركيبات كلسيم فسفات .شد
يميايي شده و چرخه تقسيم سلولي و شدن دچار تغييرات ش

ها،  هاي استخواني، بيان ژن نهايتاً تفكيك و تمايز و تكثير سلول
در . )2 (استئوژنز و سنتز فاكتورهاي رشد را تقويت خواهند كرد

 استئوژنز افزايش يافته و  كلسيم فسفات،حضور ذرات گرانول
 رانول گرسد به نظر مي. القاء خواهد شدپاسخ ترميمي استخوان 

داراي ،  عالوه بر خاصيت هدايت رشد استخوانكلسيم فسفات
كلسيم فسفات، ، نيز هست خاصيت القاي استخواني

ها و كمك به  سازي را از طريق تحريك استئوبالست استخوان
 به عبارت ديگر نمايد، ها تحريك مي مايز اين سلولتفكيك و ت

، سبب كلسيم فسفات ضمن تشكيل داربستي براي رشد استخوان
تحريك پروژنيتورهاي استئوژنيك، رشد، تقسيم و تفكيك و 

 سازي خواهد شد تمايز و در نتيجه تحريك فعاليت استخوان
در سال و همكاران Ignjatovic كه توسطاي در مطالعه .)17(

 فازي با استفاده از بيوموادفسفات دوبا پوشش كلسيم 2007
Poly-D-, L- Lactide-co-Glycolideوان جايگزين عنه  ب

  وفسفاتكه كلسيمنشان داده شده  انجام شده است،استخوان 
ها و آپاتيت نقش مهمي را در تجمع فيبروبالستي هيدروكس

 داشته است كه زمينه را درچسبندگي آنها به سطح اين مواد 
محل نقيصه استخواني جهت بازسازي بافت استخواني فراهم 

در  و همكاران Daculsiط اي كه توس در مطالعه).9 (كرده است
 انجام شده است از سراميك كلسيم فسفات دوفازي 2006سال 

به همراه پيوند زنوگرافت استخوان گاو در التيام استخوان موش 
به دليل افزايش صحرايي استفاده شده و نشان داده شده است كه 

-تحريك موضعي و تجمع بيش از اندازه كلسيم در محل شكل

آپاتيت از كيفيت د به دليل وجود هيدروكسيگيري استخوان جدي
 كه  ديگريدر مطالعههمچنين ). 4 (بهتري برخوردار بوده است

هاي  روي مهره2007در سال  و همكاران Motomiyaتوسط 
آپاتيت با  سر خرگوش انجام شده است، از هيدروكسي36كمر 

 استفاده ژن درصد به همراه استخوان اتو85 و 50، 15تخلخل 
سازي در گروه  نشان داده شده است كه ميزان استخوانشده،

داري بيشتر  درصد به طور معني85آپاتيت با تخلخل هيدروكسي
در مطالعه باليني كه توسط . )15 (از دو گروه ديگر بوده است

Weissman انجام شده است از 1996 و همكاران در سال 
واني در آپاتيت به منظور اصالح نقيصه استخسيمان هيدروكسي
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هاي  فرد بالغ استفاده شده است و در راديوگراف24ناحيه فك 
آپاتيت به خوبي تهيه شده نشان داده شده كه سيمان هيدروكسي

 باعث تحريك استخوان سازي در ناحيه صورت گرديده است
 و Menonهمچنين در مطالعه راديولوژي كه توسط ). 24(

Varma هاي متخلخل  انجام شده از گرانول2005 در سال
 انسان 28آپاتيت در شكستگي استخوان تيبياي هيدروكسي

هاي متوالي از سال راديوگراف استفاده شده است و در طي يك
گيري شده است كه گرانول ه و نتيجهمحل شكستگي تهيه شد

آپاتيت يك بيومواد با كاربري آسان بوده كه  متخلخل هيدروكسي
 ي در محل شكستگي گرددسازتواند باعث تحريك استخوانمي

 و همكاران در سال Komakiاي كه توسط  در مطالعه).14(
فسفات و كلسيم تري بتا  انجام شده و به ارزيابي تركيب2006

) Fibroblast growth factor-2 (2فاكتور رشد فيبروبالستي
فسفات كلسيم تريپرداخته است، نشان داده شده كه سيمان بتا 

جاد شده در استخوان سازي در نقيصه اي وانباعث افزايش استخ
فزودن فاكتور رشد  ماه شده است و با ا3 در طي تيبياي خرگوش

در همين مدت باعث افزايش القاي استخواني و  2فيبروبالستي
با توجه ). 10 (سازي در گروه مورد مطالعه گرديده استاستخوان

ني و فسفات در بافت استخواكلسيمبه تحريك آميز بودن تري
اي كه  رسد چنانچه ماده تسريع واكنش بافتي، به نظر مي

كلسيم يخصوصيات القاي استخواني را نيز افزايش دهد به تر
تواند به راحتي در نقايص استخواني   مي،فسفات افزوده شود

 گزارش 2003 در سال  و همكارانTurner TM .استفاده شود
 ProOsteon نامه  بداربستدادند كه با استفاده از نوعي 

200Rوان جديد به داخل باشد ميزان رشد استخ كه متخلخل مي
طور چشمگيري بيشتر از واكنش ه متخلخل باين ماده كلسيم

 هفته 6-8موضعي سيمان به تنهايي بوده است و در عرض 
دليل نفوذ بافت ميزبان جذب شده هبخش اعظمي از سيمان ب

 ژالتيني انساني  و همكارانش با كشت ماتريكسHu ).22 (است
)hBMG ( ،به صورت آلوگرافت در عضله چهار سر راني موش

سازي جديد و مغز استخوان را  هفته استخوان3-4بعد از 
 كشت استخوان در بافت عضالني حيوان ).8 (گزارش كرد

هم و حتي موش ديابتي نيز با وجود بر) 7 (آزمايشگاهي رت
   ).25 (بود  مشهودخوردن متابوليسم مواد معدني كامالً
دهد كه گرانول كلسيم فسفات  مطالعه نتايج اين تحقيق نشان مي

تواند باعث يت استخواني و القاي استخواني ميبا قدرت هدا
د و استخوان دكلسيفيه شده نيز افزايش روند التيام استخوان شو

تواند باعث تحريك استخواني شود ولي در مقايسه با گروه مي
دليل ز قدرت كمتري برخوردار است و بهاگرانول كلسيم فسفات 
هاي رسد باعث تحريك واكنش به نظر ميپيوند زنوژن بودن آن
.التهابي نيز شده است

   و قدردانيتشكر
  اي دامپزشكي مقاله حاضر مستخرج از رساله دكتراي حرفه

بدينوسيله نويسندگان مقاله مراتب تشكر و قدرداني . باشدمي
ولوژي دانشكده  پات آزمايشگاه بخش جراحي وازخود را 

  .نمايندزاد اسالمي واحد تبريز ابراز ميدامپزشكي دانشگاه آ
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