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  مغز استخوان و بررسي خواص كلينيكي آن در-ساخت گرفت كامپوزيتي سراميك
  كنديل فمور خرگوش

  3، سيد محمد جواد مرتضوي2فتح اهللا مضطرزاده، 1سيد محمود ربيعي
rabiee@nit.ac.ir 

  ،دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير 2، دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي بابل 1
  دي دانشگاه علوم پزشكي تهران گروه ارتوپ3

  :چكيده
تـرين   پيوندهاي اتوگرفت و آلوگرفت از شايع     . شود  هاي استخواني استفاده مي    هاي ارتوپدي از گرفت    در تعداد زيادي از عمل    

هـا   اگـر چـه ايـن گرفـت    . شوند كه هر كـدام محاسـن و معايـب خـاص خـود را دارنـد           نوع پيوند بافت استخوان محسوب مي     
مواردي نظير امكان عفونت، صدمات شديد بـه       . شود، اما مشكالت خاص خود را دارد        نوع پيوند محسوب مي    ترين پرمصرف

از مـشكالت احتمـالي     ... هاي عصبي، درد، افزايش احتمال شكست در ناحيه استخوان برداشته شـده و             عروق خوني و سلول   
  . استخواني مصنوعي در دستور كار قرار گرفته استهاي گرفت بنابراين استفاده از جايگزين. باشد ها مي اين نوع گرفت

در اين تحقيق به ساخت و بررسي خواص گرفت سراميكي متخلخل جـايگزين اسـتخوان پرداختـه شـد و در نهايـت پـس از                          
خواص مهمي همچون انـدازه و      . كامپوزيت شدن با پروتئين مغز استخوان در مدل حيواني مورد ارزيابي زيستي قرار گرفت             

. هـا مـورد بررسـي كامـل قـرار گرفتنـد            ها، مورفولوژي، فاز نهايي، استحكام فشاري، مدول االستـسيته نمونـه           خلخلتوزيع ت 
هـا،   مورد توجه بود كه جهت اين بررسي      ) BM(همچنين تمايل به استخوانسازي كامپوزيت گرفت سراميكي با مغز استخوان           

 ماه مورد ارزيابي 3 و 1اگذاري شدند و در دو دوره زماني ها در كنديل فمور خرگوش ج   در شرايط بيهوشي عمومي، گرفت    
هاي ساخته شده از قابليت مناسـبي جهـت جـايگزيني بافـت          نتايج به دست آمده نشان داد كه كامپوزيت ايمپلنت        . قرار گرفتند 

  .استخوان برخوردارند
  

  مقدمه -1

 لـزوم  .باشد مي ديده آسيب و ارگانهاي بافتها زيو بازسا ترميم به فراوان نياز هاي مصنوعي به واسطه توسعه گرفت و ظهور
بافـت   تعـويض  بـه  موفـق  كه بيماراني و زنده هاي بافت به بيماران نيازمند مابين انطباق عدم به توجه با اين مبحث، به پرداختن

. باشـد  افتي مـي ب هاي و بازسازي  نيازهايي جراحي ترميميترين يكي از شايعپيوند بافت استخوان . گردد مي مشخص اند، شده
 ميليون مـورد در    3/1 بيش از    شود، هاي جراحي مي   استخوان كه منجر به عمل    شكستگي و آسيب    آمريكا  در ايالت متحده    تنها  
در حـال افـزايش اسـت و در حـال حاضـر بعـد از       هاي گرفت استخواني   جراحي به همين دليل انجام      . گزارش شده است   سال

 ارتوپـدي از    هـاي  جراحـي در تعـداد زيـادي از       ]. 1[د پيوند به خود اختـصاص داده اسـت        پيوند خون مقام دوم را از نظر تعدا       
ترين نـوع پيونـد بافـت اسـتخوان محـسوب           شـايع از    آلوگرفـت  وپيوندهاي اتوگرفـت    . شود  استفاده مي هاي استخواني    گرفت
از اسـتخوان اسـفنجي ايليـاك      معمـوال اتوگرافـت تهيـه پيونـد   در  . خاص خود را دارندكه هر كدام محاسن و معايب  شوند   مي

]. 3،2[ از آن به عنوان استاندارد طاليي در پيوند استخوان نام برده شده اسـت       اخير  سال 50كرست خود فرد است كه در طي        
ر امكـان عفونـت،   ي نظيموارد. مشكالت خاص خود را دارد  اما  شود،   پيوند محسوب مي   ترين نوع   روش پرمصرف  گر چه اين  ا

ه اسـتخوان   يـ ش احتمال شكـست در ناح     ي موضع برداشته شده، درد، افزا     ي عصب يها  و سلول  يق خون د به عرو  يصدمات شد 
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 هـاي گرفـت اسـتخواني       از جـايگزين  بنـابراين اسـتفاده     ]. 4[باشـد  يها مـ   ن نوع گرفت  ي ا ياز مشكالت احتمال  ... برداشته شده و  
  . در دستور كار قرار گرفت1مصنوعي

تـوان بـه پليمرهـاي زيـست      انـد كـه از آن جملـه مـي     اين منظور مورد استفاده قرار گرفتههاي گوناگوني به     تاكنون بيومتريال 
از مهمتـرين مـواد پليمـري كـه بـراي           . اشاره نمـود  ... هاي بيواكتيو و       پليمر، سراميكها، شيشه   -هاي سلول   پذير، سازه   تخريب

ا، پلي ارتواسترها، پلي پـروپيلن فومـارات، پلـي          توان به پلي آلفا هيدروكسي استره       ترميم استخوان بكار گرفته شده است، مي      
استفاده از سراميكهاي كلسيم فسفاتي به دليل ]. 5[اشاره كرد... ديوكسانون، پلي اتيلن گاليكول، پلي انيدريدها، پلي يورتانها و      

تركيبـات كلـسيم   هـر چنـد كـه اسـتفاده از     . شباهت ساختاري با فاز معدني استخـوان با موفقيت فراواني همراه بـوده اســت        
فسفاتي به سالياني بسيار دور و به اجساد موميايي مصريان باستان بر مـي گـردد، امـا نخـستين گـزارش علمـي مبنـي بـر                            

 گـزارش شـده    Morrison وAlbee توسـط  1920استفاده موفقيت آميز از اين تركيبات جهت ترميم عيوب استخواني در سال 
پس از گذشت نـيم قـرن از ايـن           ].6[هت پر كردن حفرات استخواني استفاده نمودند      ج) TCP(آنها از تري كلسيم فسفات      . است

هيدروكـسي آپاتيـت را بـه عنـوان     ] 6 [1971 و همكـارانش در سـال    Monroe و1969 و همكـارانش در سـال   Levitگزارش، 
يالهاي كلسيم فـسفاتي    در حوزه بيومتر  . مهمترين ايمپلنت كلسيم فسفاتي جهت مصارف پزشكي و دندانپزشكي مطرح نمودند          

در تمام گزارشات منتشر شده از هيدروكـسي        .  متمركز شده است   (HA)تحقيقات فراواني بر روي تركيب هيدروكسي آپاتيت        
 قابليــت تــشويق HAشــايد مهمتــرين ويژگــي شــاخص . آپاتيــت، هيچگونــه واكــنش التهــابي و ايمنــي مــشاهده نــشده اســت

هاي استخواني و مهندسي بافت استخوان هيدروكسي آپاتيت به دو  زسازي آسيبدر حوزه با ].12[ آن باشد2سازي استخوان
  ]. 7[تواند به صورت بلوك يا گرانول تهيه شود باشد كه هر كدام از اين دو شكل مي شكل متراكم و متخلخل در دسترس مي

 هاي آزمايشگاهي فعاليت -2

. هاي مناسب بوده است وسراميكي پايدار با كمك افزودنيترين مراحل ساخت بيوسراميك متخلخل؛ تهيه دوغاب بي يكي از مهم
 آلمان بـوده اسـت از آب   Merck شركت 2196بيوسراميك، هيدروكسي آپاتيت با كد در تهيه فرموالسيون دوغاب     اصلي   ماده

فتن خـواص  هاي متنوعي با اهداف مختلف و با در نظر گر افزودني. مقطر دي يونيز به عنوان پايه سيستم دوغاب استفاده شد     
اسفنج . در فرآيند ساخت بيوسراميك متخلخل به كار رفته است        ) Pu( پلي يورتاني     اسفنج]. 8. [زيستي به دوغاب اضافه گرديد    

فوم اسفنجي به وسيله خاصيت مـوئينگي  . شود پليمري پس از برش به ابعاد مناسب، به آرامي در درون دوغاب فرو برده مي            
شود تا هـواي محبـوس در آن خـارج شـده و اسـفنج كـامالً         در درون دوغاب، فشرده مي گردد و سپس   به دوغاب آغشته مي   

  . ساعت در دماي محيط و در مجاورت هواي در جريان خشك شدند48ها به مدت  نمونه. توسط دوغاب پوشش داده شود
يري هيدروكسي آپاتيـت، منحنـي      و با توجه به دماي زينترپذ     و فرآيند پيروليز آن     پلي يورتاني   با توجه به گرمانگاشت اسفنج      

ها توسط ريزپردازنده متـصل بـه كـوره صـورت             ريزي و اجراي گرمايش نمونه      برنامه). 6(ها طراحي شد   پخت و زينتر نمونه   
همچنـين از مغـز     . گرفت و سرمايش قطعات نيز جهت حذف هرگونه احتمال خطر شوك حرارتي در داخـل كـوره انجـام شـد                    

 دقيقـه در  5نمونـه مـورد نظـر بـه مـدت      . وان عاملي تسريع بخش در كنار ايمپلنت استفاده شدبه عن(BM)  ٣استخوان اتولوگ
 سـالين غوطـه ور شـد و در نهايـت كـامپوزيتي از هيدروكـسي آپاتيـت كـه در داخـل             CC 5 مغز اسـتخوان بـا       CC 2مخلوط  

                                                                 
1synthetic bone graft substitute 
2osteocunductivity 
3 bone marrow autologous 
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  .هاي آن از پروتئين مغز استخوان پر شده است تهيه گرديد تخلخل
الگوهاي پراش پرتو ايكس با استفاده از دستگاه    .  تعيين شد  XRD به روش پراش پرتو ايكس    ساخته شده     مواد مطالعات فازي 

Siemens D5000 Diffractometer آلمان با پرتوساخت  kα  Cuهـاي   در محـدوده  آنگستروم، 54/1  موجطول بهθ2   20-45بـين 
طيـف  .  استفاده شـد BRUKER VECTOR 33 اسپكترومتر به منظور تعيين گروههاي ايجاد شده در از.  شدتهيه مختلفدرجه 
FTIR در محدوده طول موج Cm-1 500-4000مطالعات ريزساختاري توسـط ميكروسـكوپ الكترونـي روبـشي           .  بررسي شد
SEM مدل Stereoscan S360, Cambridge با كمك اين دستگاه تخلخل و مورفولوژي ايمپلنت ساخته شده، بررسي . انجام گرفت
 ,Porosimeter 2000, Carlo Erba,Milan)ها از دو روش محاسـباتي و دسـتگاه پروزيمتـري جيـوه مـدل      اي تعيين تخلخلبر. شد

Italy)استفاده گرديد  .  
تمـام حيوانـات از   . ، مدل حيواني خرگوش انتخاب گرديدASTM F981-99با توجه به استاندارد  ،In vivoهاي  جهت انجام تست

در مـدل حيـواني، در ناحيـه كنـديل فمـور            .  كيلوگرم بودند  3-5/3 يكساله نر و داراي وزني بين        نوع خرگوش سفيد نيوزلندي   
 ميلي متر به وسيله مته استريل ايجاد گرديد و نمونه در محل نقـص ايجـاد                 7 ميلي متر و عمق      5/3خرگوش سوراخي به قطر     

و كامپوزيـت هيدروكـسي آپاتيـت        HA متخلخـل ها شامل ايمپلنت هيدروكـسي آپاتيـت         دو سري از نمونه   . شده، جاگذاري شد  
هـاي پاتـالوژيكي    هاي يك و سه ماه مورد بررسي  پس از ايمپلنت گذاري، در گروه HA+BMمتخلخل و پروتئين مغز استخوان

همچنـين از اسـتخوان سـالم       . براي هر نمونه و در هر دوره مطالعاتي شش خرگوش انتخـاب گرديـد             . و مكانيكي قرار گرفتند   
 ميكرومتـر  5-6پس از گذراندن مراحل آماده سازي، از هر نمونه مقطعي به قطر       .  عنوان نمونه شاهد استفاده شد     خرگوش به 

 مـورد  (Luna, 1968) رنگ آميزي و سپس با استفاده از ميكروسكوپ نـوري  (H&E) 1تهيه و به روش هماتوكسيلين و اويسين
هاي ساخته شده قبل و بعد ايمپلنـت گـذاري در كنـديل              يكي نمونه اندازه گيري خواص مكان   . مطالعه هيستولوژيكي قرار گرفت   

  . بررسي شد Zwick/Roell 2005هاي مختلف توسط دستگاه  فمور خرگوش در حالت

 نتايج و بحث -3

 بـوده و  gr/m2156/3  داراي چگالي پودر اين   .هيدروكسي آپاتيت بوده است     سراميكي  غالب در تهيه فرموالسيون دوغاب     ماده
 را نـشان  HA مربوط بـه نمونـه زينتـر شـده هيدروكـسي آپاتيـت       XRDالگوي ) 1(شكل .  استm2/gr 887/56ن سطح ويژه آ

ي  بـا كمـك مطالعـه   . مطابقـت دارد ) JCPDS No. 09-0432( مربوط به هيدروكسي آپاتيت  الگوي به دست آمده با كارت. دهد مي
شـكل  . ، نتايج به دست آمده از اطمينان بيشتري برخوردار خواهد شد          XRD به عنوان يك مكمل براي آناليز        FTIRنتايج آناليز   

اكثر باند هاي شناسايي شده متعلق به گـروه هـاي فـسفات             .  براي نمونه متخلخل مورد نظر نشان مي دهد        FTIRالگوهاي  ) 2(
  .  مشهود است630 و Cm-1 3470همچنين حضور يون هيدروكسيل در . بوده است

هـاي بـه دسـت آمـده را در هـر دو روش محاسـباتي و                   و درصد تخلخـل    gr/m2 721/0 برابر با  HAده  دانسيته نمونه زينتر ش   
كه اين ميزان از دانـسيته و تخلخـل در محـدوه مـشابه بـا اسـتخوان طبيعـي                    .  بوده است  60±2%پروزيمتري جيوه در حدود     

 µm 300-100هـا بـين    نـدازه اكثـر تخلخـل   ا. دهـد  ساختار متخلخل نمونه مورد نظر را نشان مي) 3(شكل   .باشد كنسليوس مي 
 .باشـد  مي و امكان حضور عروق خوني الزمپلنت مهاي در تماس با اي چنين حفرات بزرگي جهت رشد بافتوجود . بوده است

  ].9[شود ظاهر نمي جديدي  بافتند و هيچرو از بين ميها  در داخل تخلخلاستخوان هاي   سلول بدون خون و تغذيه،
                                                                 

1hematoxylin and eosin   
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  HAبوط به نمونه زينتر شده هيدروكسي آپاتيت  مرXRDالگوي -1 شكل

  
  HA براي نمونه متخلخل هيدروكسي آپاتيت FTIRالگوهاي -2 شكل

  
  HA از ريزساختار نمونه SEMتصوير -3 شكل

 هاي كلينيكي بررسي -4

  HA متخلخل ايمپلنت -4-1
هـاي   رابكـول هاي ت آن جذب شده است و در عوض تيغه% 5±2 در حدود    HAيك ماه پس از كارگذاري گرفت ايمپلنت متخلخل         

با گذشت زمان و در مـاه سـوم    . اند  بر روي سطح ايمپلنت پديدار شده      1استخواني باريك و نازك اوليه از نوع استخوان نابالغ        
                                                                 

1primary woven bone trabecula 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    
 

  
 

۵ 

 بسيار كمتر حضور    HAهاي التهابي به ويژه ماكروفاژها در اطراف ايمپلنت          هاي التهابي كاسته شده و سلول      از ميزان واكنش  
هاي چـاق و     هاي استخواني از نوع نابالغ كه داراي استئوسيت و استئوبالست          يگزيني و القاء ترابكول   همچنين ميزان جا  . دارند

  ).الف-4(شكل . رسيده است% 20±5باشند؛ نسبت به ماه اول افزايش يافته و به حدود  فعال مي

 HA+BMكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت مغز استخوان  -4-2
هـاي   هـاي كـالژن، فيبروبالسـت، سـلول         توسط بافـت همبنـدي بـالغ حـاوي رشـته           در ماه اول پس از ايمپلنت گذاري ايمپلنت       

ايمپلنـت را   % 15±5هـا در حـدود       ايـن بافـت   . هاي توليد استئوئيد از نوع درون غشايي احاطه شده است          استئوبالست و كانون  
. بنـدي پـر شـده اسـت         هـم  هـاي  هاي ماكروفاژ و بافت    هاي استخواني، سلول   سطح ايمپلنت توسط ترابكول   . اشغال كرده است  

در ماه سوم ايمپلنـت     . هاي استخواني در ماه اول شده است       وجود مغز استخوان به همراه ايمپلنت سبب حضور بيشتر سلول         
هـاي   گـردد؛ امـا همچنـان حـضور سـلول      تـر مـي   گذاري، از ميزان التهاب كاسته شده و شدت التهـاب گرانولومـاتوزي ماليـم      

هاي همبندي نسبتاً بالغ،     در اين ماه ميزان بافت    . شود اي جسم خارجي و النگ هانس ديده مي       ه ماكروفاژي بزرگ و ديوسلول   
ايمپلنـت را اشـغال كـرده اسـت؛ امـا ميـزان حـضور               % 15±5در مقايسه با مـاه اول تغييـر چـشمگيري نداشـته و در حـدود                 

  .ايمپلنت رسيده است% 20±5هاي استخواني بيشتر شده و به حدود  ترابكول

  
   200Xتصوير مربوط به ايمپلنت هيدروكسي آپاتيت در گروه يك ماهه با بزرگنمايي:لفا-4 شكل

  200Xايمپلنت كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت به همراه مغز استخوان در ماه اول با بزرگنمايي :ب

  بررسي بيومكانيكي -5

 شده به عنوان گرفت اسـتخواني       هاي استخواني كاشته   ايمپلنتته  يدر اين قسمت به بررسي استحكام فشاري و مدول االستس         
آنچه در ارتبـاط    . استحكام نمونه نبايد كمتر از ميزان استخوان طبيعي و يا به عبارتي كنترل آناتوميك باشد               .خواهيم پرداخت 

ها در موضع معيـوب   ته اين نمونهي مدول االستس،با مقايسه ايمپلنت با استخوان طبيعي بيش از استحكام آن مورد توجه است     
شـود كـه آن       سـبب مـي    ،ته و سختي موضع پر شده نسبت به استخوان طبيعي         يباال بودن بيش از حد مدول االستس       .اشدب مي

هـاي    از بـين رفـتن و نـابودي بافـت          باعـث ته  ياين باال بودن مدول االستس    . نقطه همچون يك ناحيه غير آناتوميك رفتار نمايد       
  .گردد اطراف مي

بـاالتر از  ايـن مقـدار اسـتحكام    .  بـوده اسـت  MPa  7/0 ±07/6بـل از كاشـت در حـدود    قHAنمونه ايمپلنـت  استحكام فشاري 
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اسـتحكام ايـن نمونـه در    . اسـتفاده شـد  بـه عنـوان كنتـرل آنـاتوميكي     از آن خرگوش بوده است كه سالم استحكام استخوان   
  .  روند ثابتي را طي كرده استوتفاوت معني داري نداشته مختلف هاي  ماه

 برابـر اسـتخوان   5/1 كـه مقـدار آن در حـدود    باشـد   مـي MPa  14±300 قبل از كاشت در حدودHAايمپلنت ته يمدول االستس
وم بـا  سـ  ماه در اما ه است؛ مدول تغيير معني داري نداشت    ،پس از كاشت ايمپلنت    يك ماه    .بوده است ) كنترل آناتوميك (طبيعي  

مدول االستسيته به دست   .شود پلنت، از مقدار آن كاسته مي     ايمافزايش ميزان رشد بافت نرم و استخوان در داخل خلل و فرج             
  .بوده استكنترل آناتوميك ادير  مقهاي اول و سوم به طور معني داري بيش از آمده در ماه

  
  نموداراستحكام فشاري و: الف-5 شكل

   ماه پس از ايمپلنت گذاري3 و 1قبل،  در طول زمانهاي (CONTROL)نمودار مدول االستيسته ايمپلنت ها در مقايسه با كنترل آناتوميك: ب

بـا افـزايش زمـان ميـزان اسـتحكام ايـن نمونـه افـزايش           دهد   شامل مغز استخوان، نتايج نشان مي      HA+BMدر نمونه ايمپلنت    
نسبت به ماه  و نسوج بافتي و افزايش نيرو وارده به استخوان و در نتيجه افزايش بازسازي استخوان         رشد استخوان  .يابد مي

بـوده   از كنتـرل     اول و سـوم بيـشتر     هاي    استحكام اين نمونه در ماه     .شده است ماه اول   نسبت به   استحكام  بب افزايش   ساول  
  . است

هاي مختلـف اسـتحكام نمونـه شـامل      دهد كه در ماه   نشان مي  بدون مغز استخوان     HAمقايسه استحكام اين ايمپلنت نسبت به       
تـوان   نمونه در حضور مغز استخوان را مـي       استحكام  اين باالتر بودن    . استمغز استخوان از مقدار بيشتري برخوردار بوده        

 بيشتر به دليل حضور پروتئين مغز استخوان و افزايش بازسازي استخوان نـسبت               استخواني  نرم و  هاي ميزان رشد بافت  به  
  . باشد نتايج پاتالوژيك نيز مويد اين موضوع مي. داد

 ،توان گفت كه همواره با گذشت زمان و كامپوزيت شدن بيشتر با اسـتخوان  ع ايمپلنت ميته اين نويمدول االستسدر ارتباط با    
 از لحاظ آماري اختالف معني داري       ، ماه سوم  درطوريكه  ه  ب. گردد و به استخوان طبيعي نزديكتر مي     از مقدار آن كاسته شده      
 بـدون  HAشامل مغز استخوان از ايملنـت    HA+BMته ايمپلنتي مدول االستس. وجود ندارد آناتوميكبين اين ايمپلنت و كنترل

  . به مدول استخوان سالم نزديكتر است ومغز استخوان همواره كمتر بوده است 

 نتيجه گيري -6

دانسيته نمونه زينتـر  . باشد فاز نهايي گرفت سنتز شده همخواني كامل با فاز معدني استخوان داشته و هيدروكسي آپاتيت مي         
 بوده است كه اين ميزان از دانسيته و تخلخل         60±2%هاي به دست آمده در حدود         و درصد تخلخل   gr/m2 721/0 شده برابر با  
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 و كامپوزيـت   HAهاي سنتز شده هيدروكسي آپاتيت متخلخل نمونه. باشد در محدوه مشابه با استخوان طبيعي كنسليوس مي
. اصيت استخوان سازي مناسبي برخوردارنـد     از زيست سازگاري و خ     HA+BMهاي مغز استخوان استخوان      شده با پروتئين  
هاي مغز استخوان سبب حضور بيشتر سلول در محل ايمپلنت گذاري شده و در نتيجه استخوان سـازي بهتـر               وجود پروتئين 

رشـد  بـه علـت      دهد حضور پروتئين مغز اسـتخوان اتوگرفـت،        نتايج نشان مي  . تري رخ خواهد داد    تر و ترميم موفق    و منسجم 
  .شده استته يمدول االستساستحكام فشاري و كاهش افزايش ها سبب   در گرفت استخواني نرم وهاي  بافتبيشتر
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