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مطالعه اثر پيوند چادرينه آزاد و پيوند چربي سفيد بر روي التيام استخوان 
 خرگوش

  4، عباس وشكيني3، ايرج سهرابي حقدوست2، علي رضايي*1، غالمرضا عابدي1عليرضا جهانديده
  

  چكيده
 عامل اساسي ما بين استخوان 3ي، القاي استخواني و هدايت استخواني ساز استخوان

در اين مطالعه  .باشند كه در بازسازي استخوان دخالت دارندمي تخوانميزبان و پيوند اس
 كيلوگرم 5/2 سفيد نيوزلندي و بالغ با ميانگين وزني ، ماهه6 سر خرگوش نر15از 

  .استفاده شد كه به سه گروه تقسيم شدند
 ايجاددر استخوان زند زيرين هر دو دست  ميليمتر 3×5/1اي به ابعاد نقيصه Iدر گروه 

 و چربي نيز بريده و خارج چادرينه از مقداري. نشد انجام درماني هيچگونه و ودهنم
  .گرديد

 نموده ايجاددر استخوان زند زيرين راست  ميليمتر 3×5/1اي به ابعاد نقيصه IIدر گروه 
  .و از چادرينه خود حيوان بعنوان پيوند استفاده گرديد

 نموده ايجاد در استخوان زند زيرين چپ  ميليمتر3×5/1اي به ابعاد نقيصه IIIدر گروه 
  .و از چربي سفيد زير جلدي بعنوان پيوند استفاده گرديد

در  . ارزيابي شد40 و30، 25، 20، 15، 12، 9، 6، 3در روزهاي حركت حيوان 
تشكيل سه نوع .  از هر سه گروه راديوگراف تهيه شد45 و 30، 15روزهاي صفر، 

 از بقيه  IIسازي گروه ارزيابي كيفي، روند استخواندر. كالوس در گروه دوم ديده شد
  . بهتر بودها گروه

 تشكيل مقدار زيادي بافت استخواني به صورت Iنتايج هيستوپاتولوژي گروه 
كورتيكال و مدوالري در كنار مغز استخوان را نشان داد كه در كنار آن بافت فيبروزه نيز 

ازي به صورت اسفنجي بسيار زياد به س ميزان استخوانIIدر گروه . مشاهده گرديد
-استخوان. همراه مقدار زيادي عروق خوني و ميزان بسيار كمي بافت فيبروزه ديده شد

 در البالي بافت IIIدر گروه . سازي به صورت كورتيكال و مدوالري وجود داشت
سازي در كنار بافت فيبروزه استخوان. فيبروزه مقداري بافت چربي نيز مشاهده گرديد

سازي به صورت استخوان. شدصورت گرفته و تبديل فيبروسيتها به اوستئوسيتها ديده 
  .كورتيكال بود

 به صورت ها گروهداد كه اختالف بين نتايج بدست آمده از هيستومورفومتري نشان 
 دار بوده و گروه مـعني II را 3/72±02/2 بيشترين درصد تشكيل استخوان به ميزان 
سد در آينده از پيوند امنتوم در تسريع ترميم استخوان بيشتر استفاده ربه نظر مي. دارد

آورد و با توجه به نتايج، روش هاي مورد نظر را فراهم ميشود چون تمامي مزيت
  . استفاده از چربي براي جلوگيري از چسبندگي رد شود

  خرگوش  استخوان زند زيرين، چادرينه، بافت چربي، پيوند استخواني، : واژگان كليدي
  

  10/11/89:      تاريخ پذيرش12/5/89: تاريخ دريافت
  

ايران –روه جراحي، دانشكده علوم تخصصي دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهران گ -*1
)grabedich@gmail.com(   
  ايران–انشكده دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزگروه علوم درمانگاهي، داستاديار  -2
  ايران–شناسي، دانشكده علوم تخصصي دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهران  گروه آسيباستاد  -3
  ايران–تهران گروه راديولوژي، دانشكده علوم تخصصي دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات دانشيار  -4

   
Study of effect of free omental graft and white fat 

graft on bone healing rabbit 
 

Jahandideh, A.R1, Abedi, G.R1*, Rezaie, A٢, Sohrabi 
Hagdost, I, 3 Veshkini, A4. 

1*-Assistant Professor of Surgery, Faculty of Specialized Veterinary 
Sciences, Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Iran 
(grabedich@gmail.com) 
2- Assistant Professor of Surgery, Faculty of Veterinary Sciences, 
Islamic Azad University, Tabriz, Iran 
3- Professor of pathology, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, 
Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Iran 
4-Associated Professor of Radiology, Faculty of Specialized Veterinary 
Sciences, Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Iran  
Osteogenesis, Osteoiduction, Osteoconduction are three 
essential elements of bone regeneration along with final biding 
between host bones and grafting material. 
In this study, six-month-old male New Zealand rabbits with a 
body mass of about 2.5 kg were used. 15 rabbits randomly 
divided into three groups. In group I in both hands ulna bone 
was defected (3*1.5 mm) without any treatment. Just some 
omental and white fat cutted and removed. In group II ulna 
bone of right hand was defected (3*1.5 mm) and omentum of 
animal itself was used for grafting. In group III ulna bone of left 
hand was defected and white fat abdominal was used for 
grafting. Movements of animal were evaluated in days 3, 6, 
9,12,15,20,25,30,40 of observation.  
In all three groups First radiography was done just after 
operation. And also in days 15, 30, 45of experiment. According 
to data obtained all three type of callus in group II were vastly 
generated. Osteogenesis procedure in omentum group was 
higher than other groups. 
Histopathology results in group I showed Perriosteal and 
modularly bridging callus beside bone marrow and fibroses 
tissues were vastly generated. In group II Osteogenesis in 
sponge form and blood vascularatin was so much and small 
amount of Fibroses tissues were seen. Furthermore Perriosteal 
and modularly bridging callus were noticed. In group III 
Between fibroses tissue some fat tissue were also visible. Along 
with fibroses tissue Osteogenesis was in progress. Fibroblasts 
changed to octeocytes.  Result obtained from histomorphometry 
indicates that differences among groups were meaningful (P-
value < .05) and Osteogenesis procedure in group II was higher 
than other groups 72.3±2.02. 
It seems, in future to speed up osteo repairs omental graft will 
be more extensively used. Because this method gives all desired 
advantages. Furthermore based on the results, to avoid adhesion 
fat grafting will be rejected. 
Key words: Ulna, Omentum, Fat tissue, Osteo graft, Rabbit 
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  مقدمه
گذشته پرده چادرينه به عنوان يك بافت بي اثر بدون  در

اما از . شددار در نظر گرفته ميهيچگونه خواص بيولوژيك معني
قرن گذشته مطالعات و آزمايشات زيادي توسط جراحان و 

نشان داد كه چادرينه يك بافت دانشمندان انجام گرفت كه 
 ظرفيت درماني باالييتواند فيزيولوژيك و ديناميك است كه مي

  .داشته باشد
چادرينه يك غشاء سوراخ سوراخ نازك است كه مقادير 
مختلفي چربي روي آن را گرفته است و يك چين بزرگي از 
پريتوئن است كه خم بزرگ معده را پوشانده و تا روي 

اين پرده، پريتوئن را بدليل . هاي روده كشيده شده است لوپ
روفاژها روي آن قرار دارند، از عفونت اينكه تجمع زيادي از ماك

كند از چادرينه بعنوان پليس محوطه شكمي نام محافظت مي
رغم تمام موارد باال پرده چادرينه فراموش علي. برده شده است

  . شده است
چادرينه اندامي غني از عروق خوني است كه باعث رشد 

شود، وجود سيستم لنفاوي هاي مجاورش ميعروقي در بافت
اعث شده مقادير زيادي مايعات حاصل از ادم بافتي و ضايعات ب

  ).16(متابوليك و سمي را جذب كند
باتوجه به اينكه بخش اعظمي از اين پرده را بافت چربي تشكيل 

دهد و نيز خود چربي بعنوان بافتي است كه در مواردي مثل مي
استفاده در جراحي نخاع براي جلوگيري از چسبندگي و رشد 

شود، پس چگونه است كه عليرغم اين ان استفاده مياستخو
  تواند در التيام استخوان نقش داشته باشد؟ويژگي مي

  
   وروش كارمواد

 سفيد نيوزلندي و ، ماهه6 سر خرگوش نر15در اين مطالعه از 
 كيلوگرم استفاده شد كه به سه گروه 5/2بالغ با ميانگين وزني 

  .ش قرار گرفت سر خرگو5تقسيم شدند و در هر گروه 
 ساعت پرهيز غذايي كامل داده شد و از 4قبل از عمل به مدت 

اد ـبراي ايج.  ساعت نيز خوداري گرديد2دادن آب به مدت 

 و زايالزين به مقدار mg/kg 30هوشي از كتامين به ميزان بي
mg/kg 5 براي تسهيل بي . به صورت عضالني استفاده گرديد

 وزن بدن به صورت mg/kg 1هوشي از ديازپام به ميزان 
هوشي و حالت گماري پس از ايجاد بي. عضالني استفاده شد

دام به پهلو و راست و نيز شكمي پشتي، موضع تراشيده و با 
بتادين اسكراپ و محلول بتادين و الكل شستشو و ضدعفوني 

  .گرديد و موضع عمل، شان گذاري گرديد
ي به ابعاد ادر هر دو دست نقيصه) گروه كنترل (Iدرگروه 

 و نموده ايجاد  زند زيريناستخوان روي  ميليمتر3×5/1
 و چربي چادرينه از مقداري ونشد  انجام درماني هيچگونه

  .انداخته شد دور و يدهبر
 3×5/1اي به ابعاد نقيصه) گروه پيوند چادرينه (IIدرگروه 
 و از نموده ايجاد زند زيرين راست  استخوان رويميليمتر

  ).1نگاره( حيوان  بعنوان پيوند استفاده شدچادرينه خود 
 3×5/1اي به ابعاد نقيصه) گروه پيوند چربي( III درگروه
 و از چربي نموده ايجادزند زيرين چپ   استخوان رويميليمتر

  ). 2نگاره (سفيد زير پوست بعنوان پيوند استفاده شد 
بر برقي انجام  توسط استخوانها گروهايجاد نقيصه در تمام 

درحين عمل از تامپون استريل آغشته به سرم ). 3نگاره(فت گر
فيزيولوژي استريل استفاده گرديد تا بافت هاي پيوندي عملكرد 

عضالت به صورت ساده . فيزيولوژيكي خود را حفظ كنند
صفر بخيه گرديد و پوست 3، 910سرتاسري با نخ پلي گالكتين

  ).4نگاره( صفر به صورت ساده تكي بخيه شد3با نخ نايلون 
  

    
  .شود  قسمتي از چادرينه كه براي استفاده در پيوند آماده مي-1نگاره
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  برش ناحيه شكمي و دسترسي به چربي سفيد -2نگاره

  

    
   برش استخوان با استخوان بر برقي-3نگاره

    
    پيوند ايجاد شده توسط امنتوم-4نگاره

  
  نتايج

  ارزيابي حركت
، بلند كردن  وزن گيريقبيلبراي ارزيابي حركات حيوان از 

اندام حركتي و عدم وزن گيري، مورد مشاهده قرار گرفت و 
براي بررسي بيشتر و دقيق تر از روش تكامل يافته اسميت 

  .)1جدول  (استفاده شد

  
  ي مختلفها گروه ميانگين ارزيابي حركت در -1جدول 

  
 روز

 گروه
 45 روز 30وز ر 25روز  20روز  15روز   12روز  9روز  6روز   3روز 

/.I(  2(گروه  ± 42/0  1±0 1±0 2± 48/0  3/2 ± 48/0  6/2 ± 51/0  3±0 3,3± 48/0  3,5± 52/0  
II(  4/0(گروه  ± 51/0  1±0 2/1 ± 42/0  2/1 ± 42/0  9/1 ± 39/0  9/2 ± 31/0  3± 47/0  9/3 ± 31/0  4±0 

III(  2/0(گروه  ± 42/0  9./ ± 31/0  1±0 2±0 2/2 ± 42/0  1/2 ± 31/0  5/2 ± 52/0  8/3 ± 42/0  4±0 

  
 Tukeyرزيابي حركتي در آزمون مقايسه اي چند فازه نتايج ا

HSD به منظور آناليز آماري استفاده شد .  
داري در روزهاي  ارزيابي حركت نشان داد كه اختالف معني

 وجود نداشت ولي از روز ها گروهابتدايي عمل در بين 
دوازدهم بين گروه پيوند چادرينه با گروه كنترل اختالف 

ن مسئله در روزهاي بعد هم تكرار شده دار بود و اي معني
  .بود

  ارزيابي راديوگرافي
 در روزهـاي    هـا   گـروه  و ميانگين تمـام      Callus نتايج بررسي   

  ).1نمودار ( بدست آمد45، 30، 15صفر، 
، تشكيل كالوس زياد هر سه نوع 45 روزدر مطالعه نمودار 

 در مورد ارزيابي كيفي. شد در گروه دوم ديده مي
(Subjective Qualitative Evaluation)  گروه امنتوم از بقيه

ي در درجه بااليي ساز استخوان بهتر بوده و روند ها گروه
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قرارداشت و روند شاخص كالوس در اين گروه در تمامي 
گروه سوم در مقايسه با . روزها باالتر و بهتر از بقيه گروه بود

يل گروه دوم ضعيفتر بوده و در مقايسه با گروه كنترل تشك
) 8نگاره(و ) 7نگاره(، )6نگاره(، )5نگاره(كالوس بيشتر بود 

  .دهد تشكيل كالوس را در روزهاي مختلف مطالعه نشان مي
  

    
   ميانگين تشكيل كالوس-1نمودار

  
 راديوگرافي در ارزيابيدر بررسي آماري صورت گرفته در 

). p=0(دار بود  معني  اختالف II و Iروز پانزدهم بين گروه 
، ولي بين  گروه )p=0,274(دار نبود   معنيIII و Iروه بين گ

II و  I و بين گروهII و  III دار بود  معنياختالف.  
،  بـين  )p=0,274 (نبـود دار  اختالف معنـي I و  III بين گروه

  .دار وجود داشت  اختالف معنيII  و IIIگروه 
 تغييرات قابل پانزدهمام همانند روز راديوگرافهاي روز سي

هي در گروه دوم از نظر تشكيل كالوس كورتيكال و توج
 كالوس داخلي تشكيل شده IIIدر گروه . شد داخلي ديده مي

 كمتر تشكيل Iگروه . و كالوس كورتكس هم وجود داشت
  . با دو گروه ديگر در رده آخر قرار داشتمقايسهشده و در 
  اختالف معني دار بود ولي II و Iام، بين گروه در روز سي

 I  و IIدر بين گروه ). p =0,068(دار نبود    معنيIII و I بين
  و IIدار وجود داشت ولي بين گروه  اختالف معني

IIIدار نبود،  بين گروه  اختالف معنيIII در همانروز هر دو 
  . وجود نداشتداريمعني اختالف I  و IIگروه 

در روز چهل و پنجم در گروه امنتوم هر سه نوع كالوس 
اين . كردكاهش اپسيتي بيشتر جلب توجه مي. شدديده 

كاهش به ترتيب در گروه چربي و گروه كنترل هم وجود 
 باعث پيشرفت كال II امنتوم در گروه حضورداشت، 

 را از همديگر ها گروهاستخواني شده و اين مسئله تصاوير 
  .متمايز كرده بود
 بود دار  اختالف معنيII و I، بين گروه پنجمدر روز چهل و 

يعني گروه كنترل و امنتوم، گروه كنترل و III  و Iولي بين 
  .دار وجود داشتمعني چربي اختالف
دار نبود، ولي بين گروه  اختالف معنيI و IIIدر بين گروه 

III و II01/0(داري وجود داشت   اختالف معني= p.(  
  
  
  
  
  
  
  
  

A                           B                               C    
ي اول ها گروههاي تهيه شده روز صفر كه به ترتيب   راديوگراف-5نگاره

  و دوم و سوم
  

    
A                           B                               C    

ي اول ها گروههاي تهيه شده روز پانزدهم به ترتيب   راديوگراف-6 نگاره
  مو دوم و سو
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A                           B                               C    

ي ها گروه راديوگرافهاي تهيه شده روزسي ام كه به ترتيب -7   نگاره
  اول و دوم و سوم

  

    
A                           B                               C    

ي اول ها گروههاي تهيه شده روزسي ام كه به ترتيب   راديوگراف-8نگاره
  و دوم و سوم

  
  نتايج هيستوپاتولوژي

در گروه كنترل در محل نقيصه مقدار زيادي بافت استخواني 
 هم به سازياستخوانو در كنار آن بافت فيبروزه ديده شد و 

 استخوان صورت كورتيكال و هم مدوالري در كنار مغز
  ).9نگاره(انجام گرفته بود

سازي به صورت اسفنجي  بسيار   ميزان استخوانIIدر گروه 
در .  گرديدمشاهدهزياد و ميزان خيلي كمي بافت فيبروزه 

هايي كه بافت فيبروزه وجود داشت مقدار زيادي  قسمت
ي به صورت كورتيكال ساز استخوان. عروق خوني ديده شد

  ).10نگاره (و مدوالري بود

ي صورت ساز استخوان در كنار بافت فيبروزه IIIدر گروه 
. شدگرفته و تبديل فيبروسيتها به اوستئوسيتها ديده مي

ي به ساز استخوان. استخوان تشكيل شده از نوع اسفنجي بود
استخوان اسفنجي تازه تشكيل كه . صورت كورتيكال بود

  ). 11نگاره( مغز استخوان بود زياديداراي تعداد 
  

    
 استخواني ي صورت گرفته كه بافتساز استخوان گروه كنترل و -9نگاره 

)B ( و بافت فيبروزه)FT(  
  )BM) .(H&E*64( مغز استخوان

  

    
به ميزان بسيار مقدار كمي ) B(سازي  درگروه دوم استخوان-10نگاره 

  ).FT(بافت  فيبروزه 
  )H&E*64( نوك پيكان نشان دهنده عروق خوني 
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 در گروه سوم محل نقيصه مقداري بافت استخواني تازه -11گاره ن

و بافت ) BM(همراه با مغز استخوان ) B(تشكيل به صورت اسفنجي 
پيكان ها نشان دهنده تبديل فيبروسيتها به اوستئوسيت ). FT(فيبروزه 

)H&E*64(  
  

  نتايج هيستومورفومتري
ن ديجيتال  توسط دوربينقيصه هراز تمام مقاطع آماده شده از 

تصاوير حاصل به .  عكسبرداري شدX40در بزرگنمايي 
  .  وارد شدندSigma Scan Pro 5محيط نرم افزار

 كل تصوير تعيين پيكسلبراي هر يك از تصاوير، ابتدا تعداد 
كه ( از استخوان شدهسپس نواحي تشكيل . و ثبت شد

، انتخاب و )مشخصاً خصوصيات رنگي مشابهي با هم داشتند
درصد .  اين مناطق نيز محاسبه و ثبت شدپيكسلتعداد 

 بافت استخواني پيكسلاستخوان تشكيل شده از نسبت تعداد 
  ).2جدول  ( كل تصوير بدست آمدپيكسل به

  
ي ها گروهدر ()درصد تشكيل استخوان( هيستومورفومتري-2جدول 

  )مختلف آزمايش اختالف معني داري وجود دارد
  

  ميزان تشكيل استخوان
  گروه

  صد تشكيل استخواندر
) Std± Mean(  

  I  73/6 ± 69/41گروه 
  II  02/2± 3/72گروه 
  III  34/1± 2/55گروه 

  بحث
ي ها سلول نشان دادند كه منبع Flores, Diaz 1992در سال 
 و مغز استخوان آندوستيوم و از ناحيه پريوستئوم ساز استخوان

  ). 4(است كه بدون تحريك مي تواند استخوان توليد كند
  نشان دادند اختالل در التيام  frostو Hulth  1989در سال 

افتد كه  اختالل در خونرساني ناحيه  شكستگي موقعي اتفاق مي
ايجاد شود و يا اين كه  تغييرات نــكروزي  در بافت استخوان 

  ).9و7(هاي اطراف ايجاد شود و بافت
ي پيش ها سلول و همكاران نشان دادند كه  1999Baxدر سال 

ي ها سلولساز استخوان تحت تاثير فاكتورهاي رشد موضعي به 
  ).2( تغير شكل پيدا كنندساز استخوان
Djapicش ـد كه افزايـان دادنـ نش2003ال ـاران در سـ و همك

ي ها سلولتواند باعث افزايش  ون استخوان ميـريان خـج
 در ناحيه شكستگي شود براي اين منظور ازـس وانـاستخ

  استفاده شد و اثر مؤثر آن  Bone Morphogenesis proteinاز
  ).5(در ناحيه شكستگي ديده شد

 و بافتي بوده كه عالوه بر فيزيولوژيكيچربي داراي خواص 
ي چربي داراي مقادير ها سلولعروق خوني فراوان، اطراف 

در . زيادي رشته هاي عصبي در بين شبكه مويرگي وسيع است
يبروسيت، ماست سل و فضاي باريك بين سلولي تعدادي ف

  .شود اي يافت ميمقدار ناچيزي ماده زمينه
  نشان داد كه عصاره چربي كه از Noltebaert 2005در سال 

زايي فعالي را داشته و  شود پتانسيل عروق چادرينه خارج مي
هاي بافتي ايجاد  تواند رشد و افزايش عروق خوني در آسيبمي

 عصاره چربي از پرده كند و نيز نشان داد كه تجويز موضعي
دار شدن استخوان و التيام آن مؤثر تواند در عروق چادرينه مي

  ).13(باشد
زايي ترميم و نيز  ما در اين مطالعه با پيوند امنتوم افزايش عروق

 از بين رفته توسط ماكروفاژها و نيز تسريع يها سلولحذف 
 و  امنتوم ي فعال از بافتها سلولبا نفوذ مرحله دوم ترميم 

هاي نكروز نشده  ي آندوتليال فعال از قسمتها سلولهمچنين 
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اي جوان پرسلول، كم رشته و  عروق قطع شده، به بافت جوانه
الگوي جديد مطرح شده در تسريع ترميم را تجربه ادماتوز 
  .كرديم

  مشخص كرد، پردة چادرينه از اين Mikami  1981در سال 
ده را از بين برده و جهت بسيار حائز اهميت است كه فضاي مر

  ).12(تواند در ترميم استخوان موثر باشددر ضمن مي
ي ها سلولنشان داد كه عدم وجود  Einhorn  1995در سال 
  يا هر گونه تغير در بافت نرم اطراف استخوان و ساز استخوان

  ).6(شود  عروق خوني باعث تعويق التيام مينيز اختالت
 و برخوردار Debrimentامل از اصول درماني در استئوميليت ش

 بيوتيك مورد لزوم كردن ناحيه با استخوان تازة سالم و آنتي
  .است

 با همكاران  روي 1993در سال Josiph Kos  در بررسي كه 
پيوند امنتوم در استخوان ران خرگوش انجام داده از نظر 
راديولوژيكي هم در روزهاي مختلف مورد بررسي قرار داده 

كرده است تشكيل كالوس در روز دهم ديده اعالم . است
شود و از روز چهاردهم نقيصه ايجاد شده به طرف معدني  مي

رود، اين تحقيق داراي دو گروه درماني بوده كه مقايسه شدن مي
تصاويرهاي راديوگرافي با روند بررسي ما در گروه امنتوم منطبق 

  ).3(است
هاي قال دهنده از فاكتورهاي رشد، انتچادرينه منبع بزرگي

 واسطه  Neurotrophic، فاكتور)Neurotransmitter(عصبي 
ي ها سلولتوانند به  ي بنيادي است كه ميها سلولهاي التهابي و 

تواند يك عايق بسيار عالي بر مختلفي تمايز پيدا كنند و نيز مي
  ).13(عليه التهاب و تشعشع باشد

ك مورد عدم سيف زاده و همكاران در تحقيقات خود بر روي ي
جوش خوردگي كه بطور تجربي ايجاد كرده بود نشان داد كه 

ي بدون عروق امنتوم مي تواند با عروق زايي خود در ناحيه
خوني ايجاد بافت همبند و ادامه پروسه ترميم كند، 
راديوگرافهاي بدست آمده در اين تحقيق نشان دهنده اثر امنتوم 

استخوانهايي كه در سرعت بخشيدن به عروق دار شدن در 
دچار عدم جوش خوردگي هستند و نتايج بدست آمده وجود 

هاي تهيه شده  يك ارتباط آماري معني داري را بين راديوگراف
  ).15(دهد نشان مي

Matthias Behrend  كه روي ترميم تحقيقي در 2002در سال 
استخوان با پيوند چربي انجام داده بود نتايجي مشابه نتايج 

كار تحقيقي ما بدست آورده است كه بر خالف ايده راديوگرافي 
موجود در حضور چربي نيز كالوس تشكيل شده در روز بيست 

  ).11(و يكم بعد از عمل قابل توجه است
 بر روي 2005 در سال Akifumi Fujitaدر تحقيقي كه توسط  

پيوند چربي در استخوان انجام داده از ممانعت چربي در تشكيل 
 نام برده ولي در اين تحقيق عنوان شده كه كالوس استخواني
داري بين گروه درماني و گروه پيوند ايجاد  هيج اختالف معني

  ).10و1(نشده است
در كارهاي تحقيق ديگري كه بعنوان گزارش موردي منتشر شده 

 نخاع در حضور بافت چربي جراحياز ايجاد چسبندگي بعد از 
  .گزارش داده اند

P. Trevor انجام شده از لمينكتومي در جراحي 2009 در سال 
چربي براي جلوگيري از چسبندگي استخوان استفاده كرده بود 
كه در راديوگرافهاي گرفته شده خالف اين موضوع گزارش شد 
و چربي از عايق بودن براي جلوگيري از چسبندگي خارج شده 

  ).17(بود 
 علومي و همكاران در توسطدر بررسي ديگري كه در ايران 

  صورت گرفته بر روي تاثيرات كوتاه مدت 2002ل سا
هيستوپاتولوژي در ترميم نقيصه ايجاد شده است كه منطبق بر 
نتايج بدست آمده در اين تحقيق است، وي از نظر 
هيستوپاتولوژي پيوند استخوان با چادرينه را بررسي كرده كه 

 آماسي و مراحلي آماسي در نتيجه افزايش ها سلولحضور 
  ).14(يي را مورد تاكيد قرار داده استعروق زا

  
  تشكر و سپاسگذاري

 پژمان مرتضوي و دكتراز مساعدت و راهنمايي جناب آقاي 
همكاري آقايان مهندس عابدي و مهندس خوانساري تشكر و 

  . گرددقدرداني مي
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