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Background and Aims: Reconstruction of osseous defects is one of the ideal goals of periodontal treatments and dental
implant therapy. Different biomaterials have been used for this purpose and many studies have tried to compare and
introduce the best ones. The present study aimed to evaluate the effect of PDFDB (Partially Demineralized Freeze-Dried
Bone Graft) and FDBA (Freeze Dried Bone Allograft) on the regeneration of rabbit calvarial defects.
Materials and Methods: In this experimental study, 48 similar defects with the diameter of 8 mm were generated in the
calvarium of 16 rabbits. Two defects were filled with FDBA and PDFDB, while the other one remained unfilled as the
control group. All defects were covered by collagen membranes. 6 and 12 weeks after surgery, the histologic and
histomorphometric tests were performed to evaluate the following variables: the rate of new bone formation and its type,
the amount of residual grafting material, degree of inflammation and pattern of bone formation. Comparison of
osteogenesis percentage and residual biomaterial was performed by repetitive variance analysis, whereas qualitative
variables were compared by Friedman non-parametric test.
Results: Regarding bone formation percentage, there was no statistically significant difference between three different
groups at 6-week (P=0.33) and also at 12-week time points (P=0.98). The amount of residual material in the PDFDB
group was significantly lower than FDBA (P=0.04) in the 6-week samples. However, this difference was not significant
in the 12-week samples (P=0.41). Bone quality showed statistically significant difference between graft containing groups
and control group after 12 weeks (P=0.01). It means, all samples in FDBA and PDFDB groups displayed lamellar bone
after 12 weeks while in control group, only woven bone or a combination of woven and lamellar bone was seen.
Conclusion: FDBA and PDFDB demonstrated similar regenerating effect in the rabbit calvarial bone defects and hastened
bone maturation compared to the non-grafted defects.
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بررسي تأثير كاربرد آﻟوگرفت استخواني منجمد خشك و آﻟوگرفت استخواني منجمد خشك ...

دكتر مﺤمد نجﻔي و ﻫمكاران

چكيده
زمينه و هدف :بازسازي ضايعات استخواني از اﻫداف ايدهآل درمان ﻫاي پريو دنتال و ايمپلنتﻫاي دنداني ميباشد .بيومتريالﻫاي مختلﻔي به منظور دستيابي به
ايﻦ ﻫدف استﻔاده شده و مطاﻟعات زيادي سعي در مقايﺴه و معرفي بهتريﻦ آنﻫا داشته است .ﻫدف مطاﻟعه ﺣاضر بررسي اثر پيوند استخواني منجمد خشك نﺴبتاً
دمينراﻟيزه ) (PDFDBو آﻟوگرفت استخواني خشك منجمد ) (FDBAبر رژنراسيون ديﻔكتﻫاي استخواني كاﻟوارياي خرگوش بود.

روش بررسي :در ايﻦ مطاﻟعه تجربي ٤٨ ،ديﻔكت مشابه با ﻗطر  ٨ميليمتر در كاﻟوارياي  ١٦خرگوش ايجاد شد .دو ديﻔكت با  FDBAو  PDFDBپر شدند و
ديگري به عنوان گروه كنترل خاﻟي باﻗي ماند .كليه ديﻔكتﻫا با ممبران كﻼژني پوشانده شدند ٦ .ﻫﻔته و  ١٢ﻫﻔته بعد از جراﺣي ،ارزيابيﻫاي ﻫيﺴتوﻟوژيك و
ﻫيﺴتومورفومتريك انجام شد تا ايﻦ متغيرﻫا ارزيابي شوند :ميزان تشكيل استخوان جديد و نوع آن ،ميزان ماده پيوندي باﻗيمانده ،درجه اﻟتهاب و اﻟگوي تشكيل
استخوان .مقايﺴه درصد استخوان سازي و بيومتريال باﻗيمانده با آزمون آناﻟيز واريانس تكراري انجام شد ،در ﺣاﻟي كه مقايﺴه متغيرﻫاي كيﻔي توسط آزمون
غير پارامتري  Friedmanصورت گرفت.

يافتهها :به ﻟﺤاظ ميزان تشكيل استخوان جديد ،تﻔاوت معنيدار ﻗابل توجهي بيﻦ سه گروه مطاﻟعه در گروه  ٦ﻫﻔتهاي ) (P=٠/٣٣و در گروه  ١٢ﻫﻔتهاي )(P=٠/٩٨
ديده نشد .در نمونهﻫاي  ٦ﻫﻔتهاي ،ميزان ماده پيوندي باﻗيمانده در گروه  PDFDBبه صورت ﻗابل توجهي كمتر از  (P=٠/٠٤) FDBAبود ،اما ايﻦ تﻔاوت در
نمونهﻫاي  ١٢ﻫﻔتهاي ﻗابل توجه نبود ) .(P=٠/٤١كيﻔيت استخوان تﻔاوت ﻗابل توجهي بيﻦ گروهﻫاي ﺣاوي گرفت استخواني و گروه كنترل پس از
 ١٢ﻫﻔته نشان داد ) .(P=٠/٠١بديﻦ معني كه كليه نمونهﻫا استخوان ﻻمﻼر را پس از  ١٢ﻫﻔته نشان دادند در ﺣاﻟي كه در گروه كنترل ،تنها استخوان  wovenيا
تركيبي از  wovenو ﻻمﻼر ديده شد.
نتيجهگيري FDBA :و  PDFDBاثر رژنراتيو مشابهي در ديﻔكتﻫاي استخواني كاﻟوارياي خرگوش نشان دادند و بلوغ استخواني را نﺴبت به ديﻔكتﻫاي بدون
پيوند تﺴريع كردند.

كليد واژهها :آﻟوگرفت ،آزمايش ﺣيواني ،رژنزاسيون استخواني ،ماده جايگزيﻦ استخوان ،منجمد خشك
وصول ٩٧/١٢/٠٣:اصﻼح نهايي ٩٨/٠٩/١٠ :تأييد چاپ٩٨/٠٩/١١ :

مقدمه

مشخص شده است كه  DFDBAبه علت بروز مورفوژنﻫايي

بازسازي و رژنراسيون استخوان يك روش ﻗابل پيشبيني و

)فاكتور رشد( مانند پروتئيﻦ مورفوژنيك استخواني ) (BMPخاصيت

پذيرفته شده در درمانﻫاي پريودنتال ،ايمپلنت و بازسازي ريج به شمار

استئواينداكتيو دارد ) .(٧از طرفي طبق نتايج به دست آمده از مطاﻟعات

ميرود ) .(١روشﻫاي متﻔاوت و مواد پيوندي مختلﻔي شامل اتوگرفت،

ﺣيواني ،مشخص شده  FDBAباعث تﺤريك سريعتر ،راﺣتتر و بيشتر

آﻟوگرفت ،آﻟوپﻼست و زنوگرفت براي ايﻦ منظور به كار گرفته شدهاند

تشكيل استخوان جديد نﺴبت به  DFDBAميشود ).(١

) .(٤-٢وجود شرايط و مشكﻼتي نظير انجام دو عمل جراﺣي ﻫم زمان

پيوند استخواني منجمد خشك نﺴبتا دمينراﻟيزه ) (PDFDBنوعي

روي يك فرد ،مﺤدود بودن اندازه پيوند ،افزايش اﺣتمال وﻗوع خونريزي

آﻟوگرافت )مﺤصول شركت ﻫمانند ساز بافت( ميباشد كه به صورت

و غيره سبب شده است تا متخصصان به تركيبات مناسب به جاي

نﺴبي معدني زدايي شده است و ادعا شده است كه ماندگاري طوﻻنيتر

اتوگرافتﻫا نيز توجه داشته باشند ) .(٥آﻟوگرافتﻫايي مانند گرفت

 FDBAو اثرات استئواينداكتيو  DFDBAرا دارد.

منجمد خشك ) ،(FDBAبه طور معمول براي بازسازي ريج آﻟوئوﻻر

ساكتﻫاي دنداني ،پيوندﻫاي سينوس يا اطراف ايمپلنتﻫاي دنداني

توسط كلينﺴيﻦﻫا مورد استﻔاده ﻗرار ميگيرند ) .(٦از آنجايي كه در

دارند .نتايج متﻔاوتي از كاربرد مواد پيوند استخواني گزارش شده است.

 ،FDBAپروتئيﻦﻫاي مورفوژنيك استخواني درون ﻗﺴمت غير ارگانيك

با توجه به مﺴائل مطرح شده و اﻫميت موضوع ترميم نقايص

به دام افتادهاند ،ايﻦ ماده به عنوان يك ماده پيوندي استئوكانداكتيو عمل

استخواني بر آن شديم تا در ايﻦ مطاﻟعه به مقايﺴه دو ماده  PDFDBو

ميكند .جهت رﻫاسازي ايﻦ فاكتورﻫاي رشدي ،ﺣل كردن ﻗﺴمت معدني

) FDBAمﺤصوﻻت شركت ﻫمانند ساز بافت( به ﻟﺤاظ خصوصيات

ضروري است .ايﻦ فرآيند زمان طوﻻني ميطلبد .به عﻼوه ،ميزان

رژنراتيو در بازسازي نقايص تجربي در كاﻟوارياي خرگوش از طريق

فاكتورﻫاي رشدي ذكر شده به ﻟﺤاظ كمي بﺴيار اندك است ).(١

مطاﻟعه ﻫيﺴتوﻟوژيك و ﻫيﺴتومورفومتريك بپردازيم.

١٣٧
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استخواني منجمد خشك دمينراﻟيزه ) (DFDBAگرفت استخواني

مواد پيوندي كاربردﻫاي فراواني براي بازسازي ضايعات استخواني،

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

روش بررسي

)دوره  ،٣٢شماره  ،٣پاييز (١٣٩٨
بايومتريالﻫا درون ديﻔكتﻫا به صورت چرخشي ساعت گرد بيﻦ ﺣيوانات

پروتكل ايﻦ مطاﻟعه ﺣيواني توسط كميته اخﻼق دانشگاه شاﻫد

تغيير داده ميشد .مواد به آرامي در ﺣﻔرات ﻗرار داده شدند تا اينكه مادهاي

پذيرفته شده است ) (Shahed.REC.1394.38وكليه مداخﻼت با توجه

وارد فضايي مننژ نشوند .روي مواد و زير پريوست غشاء كﻼژن مشتق از

به دستوراﻟعمل استﻔاده و مراﻗبت علمي پزشكي ﺣيوانات آزمايشگاﻫي

پريكارد با ضخامت ٠/٢-٠/٦

دانشگاه تهران انجام گرديد ١٦ .رأس خرگوش سﻔيد نيو زيلندي نر با

) Co, Kish, Iranﻗرار داده شد تا از نﻔوذ بافت نرم به داخل ﺣﻔرات

وزن متوسط  ٢/٥-٣كيلوگرم و سﻦ تقريب ًا يكﺴان ،به عنوان نمونهﻫاي

جلوگيري شود .پس از ﻗرار دادن مواد پريوست توسط نخ بخيه ويكريل

مورد نظر انتخاب شدند .خرگوشﻫا به مدت  ٤ﻫﻔته در ﺣيوانخانه در

 (Supa Medical Devices, Iran) ٠-٤بخيه شد ،سپس پوست

ﻗﻔسﻫاي جداگانه و تﺤت برنامه منظم روشنايي و تاريكي و رطوبت

كاﻟواريوم با نخ نايلون  (Supa Medical Devices, Iran) ٠-٣به

متعادل نگهداري شدند تا با شرايط مﺤيط جديد عادت كنند .در ايﻦ مدت

صورت پيوسته بخيه شد .بعد از جراﺣي به ﻫر ﺣيوان آنتيبيوتيك

نمونهﻫا تﺤت رژيم غذايي استاندارد ﻗرار گرفتند.

) Enrofloxacin %10 (Enrofan, Erfan darou, Iranبه صورت

(Ceno-membrane, Hamanandsaz

عضﻼني به ميزان  ٥ mg/kgدو بار در روز براي مدت يك ﻫﻔته و به
جراﺣي

عنوان ضد درد

keptoprofen 10% (Keptofen, Razak

سطوﺣي كه جراﺣي در آن انجام ميگرفت توسط مﺤلول

) Labratories, Iranبه صورت عضﻼني به ميزان  ١ mg/kgيك بار

ﻫيپوكلريت سديم ضد عﻔوني شد .بيﻫوشي براساس وزن

در روز به مدت يك ﻫﻔته داده شد .در انتها خرگوشﻫا در دو گروه در

Ketamin hydrochloride 10%

نظر گرفته شد و پس از دوره ترميم  ٦ﻫﻔتهاي و  ١٢ﻫﻔتهاي اتونازي

) (Alfasan, Woerden, Hollandبه ميزان  ٤٤ mg/kgو

شدند .اتونازي ﺣيوانات با تزريق سديم پنتوباربيتال  ٠/٢٢ ml/kgبه

) Xylazin 2% (Alfasan, Woerden, Hollandبه ميزان

صورت داخل وريدي براي ﻫر نمونه صورت گرفت.

ﻫر يك از ﺣيوانات مخلوطي از

 ٧ mg/kgبه صورت عضﻼني در يك چهارم فوﻗاني خارجي عضله چهار
آماده سازي نمونهﻫا

سر ران ﺣيوان تزريق شد .موﻫاي ناﺣيه جراﺣي به صورت آتروماتيك
 ١٠%اسكراب شد .ﻟيدوكائيﻦ  %٢جهت بيﺣﺴي موضعي و كنترل

كاﻟواريومﻫا را به صورت جداگانه داخل ظرف فرماﻟيﻦ  %١٠ﻗرار داديم.

خونريزي در پوست ناﺣيه ميدﻻيﻦ كرانيوم تزريق گرديد .توسط يك تيغ

نمونهﻫا تقريباً  ١٠روزداخل ايﻦ ظرف باﻗي ماندند تا  Fixationكامل

شماره  ١٥جراﺣي ،برش جراﺣي به صورت ﻗدامي خلﻔي با طول تقريباً

ﻼ جدا كرده و فقط
آنﻫا صورت گيرد .سپس پوست و بافتهاي نرم را كام ً

 ٤سانتيمتر زده شد .سپس فلپ با ضخامت كامل با دﻗت توسط اﻟواتور

ﻗطعهﻫاي استخواني داخل مﺤلول  %١٠اسيد نيتريك به منظور دكلﺴيﻔيه

پريوست  Molt#9كنار زده شد .با استﻔاده از ترفايﻦ  ٨ميليمتري

شدن ﻗرار داده شد .پس از آن جهت خنثي سازي كامل و كيﻔيت بهتر

) (Implantium co, South Koreaسه عدد ديﻔكت در دو طرف

رنگ پذيري ،نمونهﻫا به مدت  ٥دﻗيقه داخل كربنات سديم  %٢٠ﻗرار

سوچورساژيتال ايجاد شد .ﻫنگام تهيه ﺣﻔرات و نيز برداشتﻦ ﻗطعات

گرفتند .برش عرضي در مﺤل بلندتريﻦ ﻗطر ﺣﻔره داده شد .پس از به دو

استخواني برش داده شده با ترفايﻦ دﻗت بﺴياري جهت اجتناب از آسيب

نيم شدن ،نمونهﻫا درون كاستﻫا ﻗرار گرفتند .ايﻦ كاستﻫا  ٢٤ساعت

به دورامتر و اتصاﻻت فيبروزه آن كه به سطوح داخلي استخوان كرانيال

داخل فرماﻟيﻦ  %١٠ﻗرار داده شدند .سپس مرﺣله دﻫيدراتاسيون آنﻫا

چﺴبيدهاند به عمل آمد .ديﻔكتﻫا با سرم شﺴت و شو داده شدند و ﻫر

توسط اﻟكل انجام شد كه ايﻦ مرﺣله نيز  ٢٤ساعت به طول انجاميد.

كدام با متريال مورد نظر پر شد .دو نوع بيومتريال در ايﻦ ديﻔكتها

سپس بلوكﻫاي پارافيني از ﻫر نمونه تهيه شد .توسط دستگاه ميكروتوم

كار گذاشته شدند FDBA (CenoBone) PDFDB (CenoBone) :و

در مركز در مﺤل بزرگتريﻦ ﻗطر ،ﺣداﻗل چهار برش  ٤ميكروني به صورت

در ديﻔكت سوم )گروه شاﻫد( ﻫيچ مادهاي گذاشته نشد .ترتيب ﻗراردادن

متواﻟي تهيه شد و نمونهﻫا توسط ﻫماتوكﺴيليﻦ و ائوزيﻦ
١٣٨
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تراشيده شد ،سپس مﺤل برش بر روي سر ﺣيوان توسط بتاديﻦ اسكراب

جهت آماده سازي نمونهﻫا ابتدا پس از اطمينان ازمرگ ﻫر ﺣيوان،
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) (H&Eرنگ آميزي شدند و ﻻمﻫا با ميكروسكوپ نوري
) Nikon ECLIPSE E400 (Nikon, Japanبا بزرگ نمايي ١٠٠ ،٤٠
و  ٢٠٠مورد بررسي ﻗرار گرفتند.

ارزيابي ﻫيﺴتوﻟوژيك و ﻫيﺴتوموفومتريك
با استﻔاده از ميكروسكوپ نوري وجود استخوان تازه ساخته شده و
نوع آن )ﻻمﻼر يا  ،(wovenنﺤوه استخوان سازي از مركز يا ﺣاشيه،
وجود مواد پيوندي باﻗيمانده ) +و  ،(-وجود يا عدم وجود واكنش جﺴم
خارجي )ﺣضور سلول  + giantو  (-مورد ارزيابي ﻗرار گرفت .نوع اﻟتهاب
)ﺣاد و مزمﻦ( ،ميزان اﻟتهاب و درصد آن با درشتنمايي  ٢٠٠برابر
به طور تصادفي در طول  defectتعييﻦ ميشد .براي ايﻦ منظور در ميان
 ١٠٠سلول ،تعداد سلولﻫاي اﻟتهابي شمارش شده و نتايج در گروهﻫاي
كمتر از ) %١٠بدون اﻟتهاب( ،بيﻦ  ١٠-٣٠درصد ) اﻟتهاب كم( ،بيﻦ
 ٣٠-٥٠درصد )اﻟتهاب متوسط( و بيش از ) %٥٠اﻟتهاب شديد(
شكل  -١نماي هيستولوژيك نمونه گروه  FDBAپس از  ١٢هفته از

تقﺴيمبندي گرديد ).(٨

ﺗرميم )(a: H&E, ×40; b: H&E, ×200

 .١مواد پيوندي باقيمانده .٢استخوان جديد  .٣ماﺗريكس

بررسي ﻫيﺴتومورفومتريك
در بررسي ﻫﺴيتومورفومتريك از تمامي مقاطع آماده شده از ﻫر
ديﻔكت ٤ ،تصوير توسط دوربيﻦ ديجيتال

Nikon E8400

) (Nikon, Japanبا بزرگنمايي ٤٠برابر تهيه شد .در صد استخوان
ساخته شده و در صد ماده باﻗيمانده به صورت كمي مورد بررسي ﻗرار
گرفتند ،كه جهت بررسي آنﻫا از نرم افزار

Iranian

)(Ver 1 SBMU.ir) Histomorphomteric Analysis (IHMA

استﻔاده شد )اشكال  ١و .(٢

براي تجزيه و تﺤليل دادهﻫا از نرم افزار آماري

SPSS

) (SPSS, Inc., Chicago, IL, USAنﺴخه  ٢٢استﻔاده شد .درصد
استخوان سازي و نيز درصد بيومتريال باﻗيمانده در ﻫر يك از گروهﻫا و
در زمانﻫاي  ٦و  ١٢ﻫﻔتهاي مﺤاسبه و گزارش گرديد .ﻫمچنيﻦ تعداد
و درصد نمونهﻫا از نظر درجات مختلﻒ اﻟتهاب ،نوع استخوان ساخته شده،

شكل  -٢نماي هيستولوژيك نمونه گروه  PDFDBپس از  ١٢هفته از

اﻟگوي شروع استخوان سازي ،و نوع اﻟتهاب در گروهﻫاي آزمايشي و

ﺗرميم )(a: H&E, ×40; b:H&E, ×200

كنترل در نمونهﻫاي  ٦و  ١٢ﻫﻔتهايي تعييﻦ و گزارش شد .مقايﺴه درصد

 .١مواد پيوندي باقيمانده .٢استخوان جديد  .٣ماﺗريكس

١٣٩
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روش ﺗجزيه و ﺗﺤليل آماري

)دوره  ،٣٢شماره  ،٣پاييز (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
استخوان سازي و بيومتريال باﻗيمانده در گروهﻫاي مختلﻒ و در ﻫر يك

 ١٢ﻫﻔتهاي ) (P=٠/٩٨وجود نداشت .از نظر ميزان استخوان سازي بيﻦ

از زمانﻫاي  ٦و  ١٢ﻫﻔتهايي با آزمون آناﻟيز واريانس تكراري انجام شده

دورهﻫاي ترميم  ٦و  ١٢ﻫﻔته ،در گروه  ،(P=٠/٢٥) FDBAدر گروه

و مقايﺴه گروهﻫا از نظر متغيرﻫاي كيﻔي ﻫم توسط آزمون غير پارامتري

 (P=٠/٦٢) PDFDBو در گروه كنترل ) ،(P=٠/٩٠اختﻼف معنيداري

 Friedmanصورت گرفت .از آزمون  Mann-Whitneyجهت مقايﺴه

وجود نداشت .مقايﺴه ميزان مواد باﻗيمانده در گروهﻫاي مورد مطاﻟعه

گروهﻫا بيﻦ  ٦و  ١٢ﻫﻔته استﻔاده شد .ميزان خطاي نوع اول در ايﻦ

جدول  ٢آورده شده است.
بعد از  ٦ﻫﻔته درصد ماده پيوندي باﻗيمانده در گروهﻫاي  FDBAو

تﺤقيق برابر  ٠/٠٥تعييﻦ گرديد.

 PDFDBبه ترتيب معادل  ٢٨/١٤±٣/٦٢و  ١٧/٤٢±٩/٦٧درصد برآورد

يافتهها

گرديد .بعد از  ١٢ﻫﻔته نيز درصد ماده پيوندي باﻗيمانده در گروهﻫاي

در مطاﻟعه ﺣاضر ،تعداد  ٤٨عدد ديﻔكت ﻫم اندازه ،در كاﻟواريوم

 FDBAو  PDFDBمعادل  ١٤/٨٥±١٠/٦٢و  ١٠/٩٣±٧/٨٥درصد

 ١٦رأس خرگوش ايجاد شد دو عدد از خرگوشﻫا پس از جراﺣي ،يكي

بوده است .آزمون آناﻟيز واريانس با مقادير تكراري نشان داد تﻔاوت

در گروه  ٦ﻫﻔته ويكي در گروه  ١٢ﻫﻔته  expireشدند ،به ايﻦ ترتيب

معنيداري از نظر درصد ماده پيوندي باﻗيمانده در گروهﻫاي مختلﻒ

تعداد نمونهﻫاي مورد بررسي در كل  ٤٢نمونه بود .مقايﺴه ميزان

آزمايشي در نمونهﻫاي ٦ﻫﻔتهاي ) (P=٠/٠٤وجود داشته وﻟي ايﻦ

استخوان ساخته شده در گروهﻫاي مورد مطاﻟعه در جدول  ١آورده شده

تﻔاوتﻫا در نمونهﻫاي  ١٢ﻫﻔتهاي ) (P=٠/٤١معنيدار نبوده است .در

است.

نمونهﻫاي  ٦ﻫﻔتهاي مقدار ماده پيوندي باﻗيمانده در گروه

درصد تشكيل استخوان جديد پس از شش ﻫﻔته در گروه

PDFDB

نﺴبت به  FDBAبه طور معنيداري كمتر بوده است.

FDBA

 ،٧/٨٥±١٤/٢٢در گروه  ٢٣/٤٧±١٥/٠٢ PDFDBدر گروه كنترل

از نظر درصد ماده پيوندي باﻗيمانده بيﻦ دورهﻫاي ترميم  ٦و ١٢

 ٢٠/٥٤±١٠/٠٧بود .ايﻦ مقادير براي نمونهﻫاي دوازده ﻫﻔتهاي به ترتيب

ﻫﻔته در گروه  FDBAبا ) ،(P=٠/٠١اختﻼف معنيداري وجود دارد.

 ٢٦/٤٨±١١/٠٧ ،٢٧/٥٤±٢٠/١٩و  ٢٦/٤٨±١٤/١٨بودند.

در ﺣاﻟي كه در گروه  PDFDBبا ) (P=٠/١٦اختﻼف معنيداري وجود
ندارد .مقايﺴه نوع استخوان ساخته شده در گروهﻫاي مورد مطاﻟعه

تﻔاوت معنيداري از نظر مقادير استخوان سازي در گروهﻫاي مختلﻒ

جدول  ٣آورده شده است.

شامل گروهﻫاي آزمايشي و كنترل در نمونهﻫاي  ٦ﻫﻔتهاي ) (P=٠/٣٣و

جدول  -١متوسط درصد ﺗشكيل استخوان پس از  ٦و  ١٢هفته در هر گروه مطالعه

زمان

گروه
FDBA

كنترل

 ٦هفته
ميانگيﻦ

انﺤراف معيار

بازه

ميانگيﻦ

انﺤراف معيار

بازه

١٤/٢٢
٢٣/٤٧
٢٠/٥٤

٧/٨٥
١٥/٠٢
١٠/٠٧

٧/٣-٢٤/١١
٤/١-٤١/٥١
٥/١٩-٢٨/١٨

٢٧/٥٤
٢٦/٤٩
٢٦/٤٨

٢٠/٩١
١١/٠٧
١٤/١٨

٢/٣-٥٤/٦٤
١٤/٩٢-٤٢/٤٩
١٠/٠٢-٤٦/٦٤

جدول  -٢متوسط درصد ميزان بايومتريال باقيمانده پس از  ٦و  ١٢هفته در گروه

زمان

گروه
FDBA
PDFDB

 FDBAو PDFDB

 ١٢هفته

 ٦هفته
ميانگيﻦ

انﺤراف معيار

بازه

ميانگيﻦ

انﺤراف معيار

بازه

٢٨/١٤
١٧/٤٢

٣/٦٢
٩/٦٧

٢٢/٦٧-٣٣/٠٧
٥/٥١-٣٥/٠٩

١٤/٨٥
١٠/٩٣

١٠/٦٢
٧/٨٥

٢/٦-٢٦/٦٨
٣/٤-٢٢/٦

١٤٠
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PDFDB

 ١٢هفته
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بررسي تأثير كاربرد آﻟوگرفت استخواني منجمد خشك و آﻟوگرفت استخواني منجمد خشك ...

جدول  -٣نوع استخوان جديد ساخته شده ) Wovenو ﻻمﻼر( پس از  ٦و  ١٢هفته در هر گروه مطالعه

زمان
 ٦هفته

گروه
FDBA
PDFDB

كنترل

ﻻمﻼر

Woven

ﺗعداد

٤
٣
٧

 ١٢هفته
 Wovenو ﻻمﻼر

ﻻمﻼر

Woven

 Wovenو ﻻمﻼر

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

٥٧/١
٤٢/٩
١٠٠

٠
٠
٠

٠
٠
٠

٣
٤
٠

٤٢/٩
٥٧/١
٠

٠
٠
٤

٠
٠
٥٧/١

٠
٠
٠

٠
٠
٠

٧
٧
٣

١٠٠
١٠٠
٤٢/٩

جدول  -٤الگوي رژنراسيون استخوان )از مارژيﻦ يا مركز ديفكت( پس از  ٦و  ١٢هفته در هر گروه مطالعه

زمان
 ٦هفته

گروه
FDBA
PDFDB

كنترل

مارژيﻦ

 ١٢هفته

مركز

مارژيﻦ

مارژيﻦ و مركز

مارژيﻦ و مركز

مركز

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

١
٢
٧

١٤/٣
٢٨/٦
١٠٠

٠
٠
٠

٠
٠
٠

٦
٥
٠

٨٥/٧
٧١/٤
٠

٠
٠
٧

٠
٠
١٠٠

٠
٠
٠

٠
٠
٠

٧
٧
٠

١٠٠
١٠٠
٠

جدول  -٥درصد التهاب پس از  ٦و  ١٢هفته در هر گروه مطالعه

زمان
 ٦هفته

گروه
FDBA
PDFDB

كنترل

 ١٢هفته
%٣٠-١٠

كمتر از %١٠

%٣٠-١٠

كمتر از %١٠

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

ﺗعداد

%

٤
٣
٧

٥٧/١
٤٢/٩
١٠٠

٣
٤
٠

٤٢/٩
٥٧/١
٠

٥
٥
٧

٧١/٤
٧١/٤
١٠٠

٢
٢
٠

٢٨/٦
٢٨/٦
٠

 (lamellarدر گروهﻫاي مختلﻒ و در نمونهﻫاي  ٦ﻫﻔتهايي وجود نداشت

اﻟگوي شروع استخوان سازي اوﻟيه از مركز و ﺣاشيهﻫا يا ﻫر دو در

) (P=٠/١١در ﺣاﻟي كه تﻔاوت گروهﻫا از ايﻦ جهت در نمونهﻫاي

دورهﻫاي  ٦ﻫﻔتهايي ) (P=٠/٠١وجود داشت .به گونهاي كه گروهﻫاي

١٢ﻫﻔتهايي معنيدار برآورد گرديد .به گونهاي كه از نظر آماري تﻔاوت

 FDBAو  PDFDBاختﻼف معنيداري با گروه كنترل داشتند .در

معنيداري بيﻦ گروهﻫاي  FDBAو  PDFDBبا گروه كنترل از ﻟﺤاظ

دورهﻫاي  ١٢ﻫﻔتهايي گروهﻫاي  PDFDB ،FDBAكامﻼً مشابه ﻫم

نوع استخوان ساخته شده وجود داشت ) .(P=٠/٠١از نظر نوع استخوان

بوده و اختﻼف معنيداري با گروه كنترل داشتند ) .(P<٠/٠٠٠١از نظر

ساخته شده ) wovenو  (lamellarبيﻦ دورهﻫاي ترميم  ٦و  ١٢ﻫﻔته در

اﻟگوي شروع استخوان سازي اوﻟيه بيﻦ دورهﻫاي ترميم  ٦و  ١٢ﻫﻔته در

گروه  (P=٠/٠٧) FDBAدر گروه  ،(P=٠/٢٠) PDFDBدر گروه كنترل

گروه  ،(P=٠/٧١) FDBAدر گروه  (P=٠/٣٨) PDFDBو در گروه

) (P=٠/٢٠اختﻼف معنيداري وجود نداشت .مقايﺴه اﻟگوي شروع

كنترل ) (P=١/٠٠اختﻼف معنيداري وجود نداشت .مقايﺴه ميزان اﻟتهاب

استخوان سازي در گروهﻫاي مورد مطاﻟعه در جدول  ٤آورده شده است.

در گروهﻫاي مورد مطاﻟعه در جدول  ٥آورده شده است.
١٤١
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تﻔاوت معنيداري از نظر نوع استخوان ساخته شده ) wovenو

تﻔاوت آماري معنيداري بيﻦ گروهﻫاي مختلﻒ مورد بررسي از نظر

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
در ﻫيچ يك از نمونهﻫا اﻟتهاب ﺣاد ديده نشد .در نمونهﻫاي

)دوره  ،٣٢شماره  ،٣پاييز (١٣٩٨
معمول جهت ارزيابي متريالﻫا ﻗبل از استﻔاده در ﺣيوانات بزرگتر استﻔاده
ميشود ).(١٤

 ٦ﻫﻔتهايي ،تﻔاوتﻫاي معنيداري از نظر فراواني ميزان اﻟتهاب در
گروهﻫاي سه گانه ديده شد ) .(P=٠/٠٣به گونه اي كه تﻔاوت بيﻦ

ضايعات با اندازه بﺤراني ) (critical size defectضايعات استخواني

گروهﻫاي  FDBAو  PDFDBبا گروه كنترل از ﻟﺤاظ آماري معنيدار

ﻫﺴتند كه نميتوانند به خودي خود ترميم پيدا كنند ) .(١٥مدل ضايعات

بود ،در ﺣاﻟي كه در نمونهﻫاي  ١٢ﻫﻔتهايي ،تﻔاوت گروهﻫاي مختلﻒ

استخواني با اندازه بﺤراني در تﺤقيقات مختلﻔي براي ارزيابي نتايج

آزمايشي و كنترل از نظر ميزان اﻟتهاب معنيدار نبود ).(P=٠/١٩

استخوان سازي به كار گرفته شده است ) .(١٦،١٧در تﺤقيق ﺣاضر،

از نظر فراواني ميزان اﻟتهاب بيﻦ دورهﻫاي ترميم  ٦و  ١٢ﻫﻔته در

ديﻔكتﻫاي با ﻗطر  ٨ميليمتر در نظر گرفته شد .اگر چه ﻗبﻼ ﻗطر

گروه  ،(P=٠/٣٨) FDBAدر گروه  (P=٠/٣٨) PDFDBو در گروه

 ١٥ميليمتر جهت اندازه بﺤراني در خرگوش سﻔيد نيوزﻟندي گزارش شده

كنترل ) (P=١اختﻼف معنيداري وجود نداشت.

بود ) (١٠وﻟي تعداد زيادي از مﺤققيﻦ ديﻔكت كوچكتر از اندازه بﺤراني
را جهت تﺤقيقات وﻗايع اوﻟيه رژنراسيون و يا مقايﺴه بيﻦ متريالﻫاي

در تﺤقيق ﺣاضر موردي از واكنشﻫاي جﺴم خارجي در ضايعات

مختلﻒ در نظر گرفتند ) .(١٨،١٩بر اساس نتايج مطاﻟعه  Kramerو

ترميم شده توسط بيومتريالﻫاي مختلﻒ مشاﻫده نگرديد.

ﻫمكاران ) (٢٠ﻗطر  ٨ميليمتر جهت بررسي تشكيل استخوان در كاﻟوايوم

بﺤﺚ و نتيجهگيري

خرگوش مناسب ميباشد Borie .و ﻫمكاران ) (٢١) (٢٠١١گزارش كردند
كه در استخوان كاﻟوارياي خرگوش ضايعات استخواني با ﻗطر  ٨ميليمتر

در مطاﻟعه ﺣاضر ،سير ترميم ضايعات استخواني در استخوان

نميتوانند بدون استﻔاده از مواد پيوند استخوان ترميم پيدا كنند.

كاﻟوارياي خرگوش در دو ماده  FDBAو  PDFDBمقايﺴه شد .مواد
پيوندي  FDBAو  PDFDBﻫر دو از مﺤصوﻻت شركت ﻫمانند ساز

در مطاﻟعه ﺣاضر ميزان استخوان جديد ساخته شده ،در ﻫر مقطع

PDFDB

زماني بيﻦ مواد پيوندي مختلﻒ و نيز گروه كنترل از ﻟﺤاظ آماري معنيدار

است.

نبود ،ﻫمچنيﻦ تﻔاوتﻫا بيﻦ دو زمان مشاﻫده معنيدار نبودند .با توجه به

كارخانه سازنده مدعي است كه ايﻦ ماده خاصيت جذب ديررس FDBA

اينكه در پارهاي مطاﻟعات با سايز نقايص مشابه ،ميزان استخوان سازي

و اثر استئواينداكتيو  DFDBAرا توام ًا داراست.

در گروهﻫاي پيوندي نﺴبت به گروه كنترل به طور ﻗابل مﻼﺣظهاي بيشتر

بافت بوده و به صورت كورتيكوكنﺴلوس ميباشند كه ماده

فقط در ايران توﻟيد شده ،كه به صورت نﺴبي معدني زدايي شده

مدل ضايعات كاﻟوارياي استخواني خرگوش يك پروتكل تﺤقيقاتي

بوده است ) ،(٢١،٢٢ايﻦ عدم تﻔاوت بيﻦ مواد پيوندي مختلﻒ و گروه

پره كلينيكي مناسب براي ارزيابي كارآيي بيومتريالﻫا ﻗبل از كاربردﻫاي

كنترل در مطاﻟعه ﺣاضر ميتواند به دﻟيل استﻔاده از ممبران در زير

انﺴاني است ) .(٩،١٠با توجه به اينكه تكامل فاز امبريونيك استخوان

پريوست باشد.

كاﻟوارياي خرگوش به عنوان مدل استخواني مشابه استخوان اﻟوئول مدل

 ١٢تﺤقيق بيﻦ گروهﻫاي مختلﻒ بﺴيار شبيه ﻫم بود ،به عبارت ديگر

مناسبي خواﻫد بود ) .(١١استخوان كورتيكال كاﻟواريوم از نظر

تﻔاوت اﻟقاء استخوان سازي بيﻦ مواد پيوندي مختلﻒ با گذشت زمان

فيزيوﻟوژيك شبيه منديبل آتروفيك ميباشد ) .(١٢رژنراسيون استخوان

نﺴبت به مراﺣل اوﻟيه ترميم كمتر شده بود .به ايﻦ موضوع در مطاﻟعات

در خرگوش تقريب ًا  ٣تا  ٤برابر سريعتر از انﺴان ميباشد .بنابرايﻦ خرگوش

ديگر نيز اشاره شده است ) .(٢٢-٢٤در مقايﺴه نتايج تﺤقيق با ساير

مدل مناسبي جهت تﺤقيقات در يك دوره كوتاه ميباشد ) .(١٣ايﻦ مدل

مطاﻟعات ،از آنجايي كه ﻫيچ مطاﻟعهاي در رابطه  PDFDBوجود ندارد

نميتواند به دﻟيل تﻔاوت در ژئومتري و بيومكانيك ،خصوصيات باﻟيني در

نتايج آن با  FDBAو  DFDBAمقايﺴه شده است.

بيماران انﺴاني را به صورت كامل و بدون نقص بازسازي نمايد.

در تﺤقيق  Leeوﻫمكاران ) (٢٢) (٢٠١٠مقايﺴهاي بيﻦ  FDBAو

بر ايﻦ اساس بايد با اﺣتياط كامل نتايج به دست آمده از تﺤقيق ﺣاضر را

 DFDBAروي ديﻔكتﻫاي با ﻗطر  ٨ميليمتر در كاﻟواريوم  ٩خرگوش

در شرايط باﻟيني و در انﺴان تعميم داد .با ايﻦ ﺣال خرگوش به طور

سﻔيد نيوزﻟندي انجام شد .نتايج تﺤقيق نشان داد كه در  ٤ﻫﻔته بعد از
١٤٢
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آﻟوئول و آرچ كاﻟواريا ،به صورت داخل غشايي صورت ميگيرد ،استخوان

ﻫمچنيﻦ مقايﺴه نتايج نشان داد كه ميزان استخوان سازي در ﻫﻔته

بررسي تأثير كاربرد آﻟوگرفت استخواني منجمد خشك و آﻟوگرفت استخواني منجمد خشك ...

دكتر مﺤمد نجﻔي و ﻫمكاران

ترميم مقدار استخوان سازي  FDBAنوع كورتيكوكنﺴلوس به طور

شود .در مورد  DFDBAايﻦ پروسه دمينراﻟيزاسيون ﻻزم نيﺴت ) .(٦به

معنيداري )  ٢٥/٣٧درصد( نﺴبت به  ٢٠/٤٣) DFDBAدرصد( بيشتر

نظر ميآيد سرعت جذب سريعتر در مورد  PDFDBبه علت نﺴبت ًا

بود .در تﺤقيق ﺣاضر در  ٦ﻫﻔته بعد از ترميم ميزان استخوان سازي

دمينراﻟيزه بودن آن باشد.

١٤/٢٢ FDBAدرصد و  ٢٣/٤٧ PDFDBدرصد بود .شايد دو خاصيت

در بررسي  Behfarniaو ﻫمكاران ) (٢٥) (٢٠١٢روي ضايعات

 osteoinductiveو  osteoconductiveبودن  PDFDBعلت ايﻦ

استخوان كاﻟوارياي خرگوش با ﻗطر  ١١ميليمتر مشخص گرديد كه در

تﻔاوت باشد .اما در  ١٢ﻫﻔته درصد استخوان سازي  FDBAو PDFDB

 ٦ﻫﻔته بعد از ترميم ميزان ماده باﻗيمانده در گروه

بﺴيار نزديك به ﻫم بودند به ترتيب )٢٧/٥٤درصد ٢٦/٤٩ ،درصد(.

) ١٦/٦٠ (CenoBoneدرصد و در  ١٢ﻫﻔته بعد از ترميم ٩/٥٤ ،درصد

بنابرايﻦ در فاز ترميم  ١٢ﻫﻔته تﻔاوت كمتري در ميزان تشكيل استخوان

بود كه مشابه نتايج  PDFDBدر تﺤقيق ﺣاضر بود.

جديد نﺴبت به فاز اوﻟيه ترميم ديده ميشود .شايد علت آن از بيﻦ رفتﻦ

DFDBA

در مطاﻟعه ﺣاضر ،در ﻫﻔته  ٦در گروهﻫاي پيوندي در پارهاي نمونهﻫا
استخوان  Wovenو در بقيه مخلوط  wovenو  lamellarبود .وﻟي در

مواد پيوندي در  ١٢ﻫﻔته باشد.
در بررسي  Behfarniaو ﻫمكاران ) (٢٥) (٢٠١٢روي ضايعات

گروه كنترل فقط استخوان  wovenتشكيل شده بود .اگرچه تﻔاوت

استخوان كاﻟوارياي خرگوش با ﻗطر  ١١ميليمتر ،ميزان استخوان سازي

آماري معنيداري مشاﻫده نشد ،وﻟي ايﻦ يافته ﻫيﺴتوﻟوژيك نشان

در انواع مختلﻒ تجاري  DFDBAبا نامﻫاي  CenoBone ،DBMو

ميدﻫد كه فرآِيند تشكيل و بلوغ استخوان در گروه كنترل كه فاﻗد ﻫر

 DemoBoneبعد از  ٦ﻫﻔته و  ١٢ﻫﻔته بررسي شد .مقدار

گونه ماده پيوندي بوده نﺴبت به گروهﻫاي پيوندي كندتر بود .ﻫمچنيﻦ

استخوان سازي بيﻦ دو دوره ترميم  ٦ﻫﻔته و  ١٢ﻫﻔته در مورد

در ﻫﻔته  ١٢از ايﻦ جنبه تﻔاوت معنيداري بيﻦ گروه كنترل با دوگروه

 cenoboneافزايش پيدا كرده بود ،كه در  ٦ﻫﻔته ١٣/٩٠ ،درصد و ١٢

 FDBAو  PDFDBوجود داشت ،كه باز ميتواند نشانگر روند سريعتر

ﻫﻔته ٢٦/٣٣،درصد بود PDFDB ،استﻔاده شده در مطاﻟعه ﺣاضر ،درصد

بلوغ استخوان در دو گروه  FDBAو  PDFDBباشد.
تشكيل استخوان در تمام ضايعات چه در  ٦ﻫﻔته و چه در  ١٢ﻫﻔته

استخوان سازي به مراتب بيشتري در ٦ﻫﻔته ) ٢٣/٤٧درصد( نشان داد

به جز گروه كنترل عﻼوه بر مﺤيط و ﺣاشيه ضايعه در ﻗﺴمت مركزي

وﻟي در  ١٢ﻫﻔته نيز نتايج دو تﺤقيق مشابه بود.
بر روي ضايعات ايجاد شده در سمت باكال فك ميمون گزارش گرديد

روي ديﻔكتﻫاي با اندازهﻫاي متﻔاوت كه با ﻫيچ ماده پيوندي پر نشده

كه  FDBAباعث تشكيل سريعتر و با مقادير بيشتر استخوان در مقايﺴه

بودند ،ترميم ذاتي ضايعات از مﺤيط و ﺣاشيه ديﻔكت درﻫﻔتهﻫاي اوﻟيه

با  DFDBAميشود كه اﻟبته ايﻦ تﻔاوت در تﺤقيق ﺣاضر ﻗابل توجه

ترميم مشاﻫده شد ،وﻟي از ﻫﻔته  ٨به بعد در بعضي نمونهﻫا جزاير

نبوده است .در ﺣاﻟيكه در مطاﻟعه ﺣاضر  PDFDBتشكيل سريعتر و

استخواني در مركز ضايعات نيز ديده شدند ،كه ايﻦ پديده ميتواند ناشي

بيشتر استخوان را در طي  ٦ﻫﻔته اوﻟيه نشان ميداد كه شايد به علت

از تأثير پريوستئوم و دورامتر باشد .بنابرايﻦ تشكيل استخوان در ﻗﺴمت

تﻔاوت در نوع ﺣيوان )ميمون( و مﺤل ايجاد ضايعات )منديبل( و نوع

مركزي ضايعات مراﺣل اوﻟيه ترميم در مطاﻟعه ﺣاضري تواند ناشي از اثر

ضايعات باشد.

استئوكانداكتيو مواد پيوندي به كار رفته باشد كه ايﻦ امر با نتايج مطاﻟعات
ديگر نيز ﻫمخواني دارد ).(٢٥،٢٧

ميزان ماده پيوندي باﻗيمانده در مطاﻟعه ﺣاضر در رابطه با  FDBAو
 PDFDBبه ترتيب  ٢٨/١٤و  ١٧/٤٢درصد در  ٦ﻫﻔته ١٤/٨٥ ،و

در رابطه با ميزان و نوع اﻟتهاب در ايﻦ مطاﻟعه اﻟتهاب ﻗابل توجهي

PDFDB

ديده نشد ،در عيﻦ ﺣال نتايج ﺣاكي از وجود اﻟتهاب مزمﻦ خﻔيﻒ يا عدم

در مقايﺴه با گروه  FDBAدر ﻫﻔته  ٦معنيدار بود وﻟي در  ١٢ﻫﻔته

وجود اﻟتهاب بود .در نمونهﻫاي  ٦ﻫﻔتهايي تﻔاوت معنيداري از نظر

معنيدار نبود .زماني كه  FDBAبه عنوان ماده پيوندي ﻗرار داده ميشود،

فراواني ميزان اﻟتهاب در گروهﻫاي سه گانه ديده شده و اﻟتهاب بيشتري

استئوكﻼستﻫا جزء معدني را تجزيه ميكنند تا اينكه  FDBAدمينراﻟيزه

در گروه  PDFDBو  FDBAدر مقايﺴه با گروه كنترل به ثبت رسيد،

 ١٠/٩٣درصد در  ١٢ﻫﻔته بود .مقدار ماده باﻗيمانده در گروه

١٤٣
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در تﺤقيق تجربي ديگري توسط  Yuknaو (١) (٢٠٠٥) Vastardis

آن ﻫم مشاﻫده گرديد .در مطاﻟعه  Sohnو ﻫمكاران ) ،(٢٦) (٢٠١٠بر

(١٣٩٨  پاييز،٣  شماره،٣٢ )دوره

 درماني تهران،مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

مطاﻟعات مشكﻼت ﺣجم نمونه و عدم ﻗطعيت نتايج مطاﻟعات تﺤليلي در

 تﻔاوت گروهﻫاي مختلﻒ آزمايشي، ﻫﻔتهايي١٢ در ﺣاﻟي كه در نمونهﻫاي

 بنابرايﻦ بايﺴتي اﺣتياط،مقابل اصاﻟت نتايج توصيﻔي را ميتوان نام برد

 در ضمﻦ تعداد.و كنترل از نظر ميزان اﻟتهاب معنيدار نبوده است

.ﻻزم را در تﻔﺴير و تعميم نتايج ايﻦ گونه مطاﻟعات مد نظر ﻗرار داد

 ايﻦ يافته، ﻫﻔته كاﻫش پيدا كرده بود١٢  به٦ نمونهﻫاي داراي اﻟتهاب از
.(١١،٢٥) با نتيجه ساير مطاﻟعات مطابقت داشت

ﺗشكر و قدرداني

PDFDB  وFDBA بر اساس نتايج ﺣاصل از ايﻦ مطاﻟعه استﻔاده از

ايﻦ مقاﻟه برگرفته از پاياننامه تخصصي دندانپزشكي رشته

به عنوان مواد جايگزيﻦ استخوان به طور مشابهي سبب ترميم

.پريودنتيكس مربوط به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاﻫد ميباشد

 ﻫر دو ماده.موفقيت آميز ضايعات استخوان كاﻟواريوم خرگوش شدند

بديﻦ وسيله از كليه كﺴاني كه ما را در انجام ايﻦ مطاﻟعه ياري كردند

.پيوندي در مقايﺴه با گروه كنترل سبب تﺴريع بلوغ استخوان شده بودند

 خاطر نشان ميشود كه مطاﻟعه ﺣاضر به تأييد.تشكر و ﻗدرداني ميگردد

 نﺴبت به ماده پيوندي ديگر روندFDBA تشكيل استخوان در نمونهﻫاي

كميته اخﻼق دانشگاه شاﻫد رسيده است )كد كميته اخﻼق

 نﺴبتPDFDB  ميزان ماده پيوندي باﻗيمانده در گروه.كندتري نشان داد

.(shahed.REC.1394.38

 از مﺤدوديتﻫاي ايﻦ نوع.به ماده ديگر به طور ﻗابل توجهي كمتر بود

[ Downloaded from jdm.tums.ac.ir on 2022-06-30 ]

:منابﻊ
1- Yukna RA, Vastardis S. Comparative evaluation of
decalcified and non-decalcified freeze-dried bone allografts in
rhesus monkeys. I. Histologic findings. J Periodontol.
2005;76(1):57-65.
2- Darby I, Chen ST, Buser D. Ridge preservation techniques for
implant therapy. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24
Suppl:260-71.
3- Iasella JM, Greenwell H, Miller RL, Hill M, Drisko C, Bohra
AA, et al. Ridge preservation with freeze-dried bone allograft
and a collagen membrane compared to extraction alone for
implant site development: a clinical and histologic study in
humans. J Periodont. 2003;74(7):990-9.
4- Nevins M, Camelo M, De Paoli S, Friedland B, Schenk RK,
Parma-Benfenati S, et al. A study of the fate of the buccal wall
of extraction sockets of teeth with prominent roots. Int J
Periodontics Restorative Dent. 2006;26(1):18-29.
5- Dorea H, McLaughlin R, Cantwell H, Read R, Armbrust L,
Pool R, et al. Evaluation of healing in feline femoral defects
filled with cancellous autograft, cancellous allograft or Bioglass.
Vet Comp Orthop Traumatol. 2005;18(3):157-68.
6- Wood RA, Mealey BL. Histologic comparison of healing after
tooth extraction with ridge preservation using mineralized versus
demineralized freeze-dried bone allograft. J Periodonto.
2012;83(3):329-36.
7- Tay BK, Patel VV, Bradford DS. Calcium sulfate–and
calcium phosphate-based bone substitutes. Orthop Clin North
Am. 1999;30(4):615-23.
8- Scantlebury TV. 1982-1992: a decade of technology
development for guided tissue regeneration. J Periodontol.
1993;64(11 Suppl):1129-37.
9- Boden SD, Schimandle JH, Hutton WC. An experimental
lumbar intertransverse process spinal fusion model.
Radiographic, histologic, and biomechanical healing
characteristics. Spine J. 1995;20(4):412-20.
10- Morone MA, Boden SD. Experimental posterolateral lumbar

spinal fusion with a demineralized bone matrix gel. Spine J.
1998;23(2):159-67.
11- Rokn A, Moslemi N, Eslami B, Abadi HK, Paknejad M.
Histologic evaluation of bone healing following application of
anorganic bovine bone and β-tricalcium phosphate in rabbit
calvaria. J Dent (Tehran). 2012;9(1):35-40.
12- Frame J. A convenient animal model for testing bone
substitute materials. J Oral Surg 1980;38(3):176-80.
13- Chung I, Choung P, Jo Y. Bioengineering of the tooth and
jaw. J Tissue Eng Regen Med. 2005;2(2):86.
14- Mapara M, Thomas BS, Bhat K. Rabbit as an animal model
for experimental research. Dent Res J. 2012;9(1):111-8.
15- Cho YJ, Yeo SI, Park JW, Shin HI, Bae YC, Suh JY. The
effects of synthetic peptide derived from hBMP-2 on bone
formation in rabbit calvarial defect. J Tissue Eng Regen Med.
2008;5(3):488-97.
16- Harms C, Helms K, Taschner T, Stratos I, Ignatius A, Gerber
T, et al. Osteogenic capacity of nanocrystalline bone cement in a
weight-bearing defect at the ovine tibial metaphysis. Int J
Nanomedicine. 2012;7:2883-9.
17- Pelegrine AA, Aloise AC, Zimmermann A, Mello e Oliveira
R, Ferreira LM. Repair of critical‐size bone defects using bone
marrow stromal cells: a histomorphometric study in rabbit
calvaria. Part I: Use of fresh bone marrow or bone marrow
mononuclear fraction. Clin Oral Implants Res. 2014;25(5):
567-72.
18- Glowacki J, Altobelli D, Mulliken JB. Fate of mineralized
and demineralized osseous implants in cranial defects. Calcif
Tissue Int. 1981;33(1):71-6.
19- Urist MR, Nilsson O, Rasmussen J, Hirota W, Lovell T,
Schmalzreid T, et al. Bone regeneration under the influence of a
bone morphogenetic protein (BMP) beta tricalcium phosphate
(TCP) composite in skull trephine defects in dogs. Clin Orthop
Relat Res. 1987;214:295-304.
20- Kramer I, Killey H, Wright H. A histological and
radiological comparison of the healing of defects in the rabbit
calvarium with and without implanted heterogeneous anorganic

١٤٤

دكتر مﺤمد نجﻔي و ﻫمكاران

... بررسي تأثير كاربرد آﻟوگرفت استخواني منجمد خشك و آﻟوگرفت استخواني منجمد خشك

[ Downloaded from jdm.tums.ac.ir on 2022-06-30 ]

bone. Arch Oral Biol. 1968;13(9):1095-IN1017.
21- Borie E, Fuentes R, Del Sol M, Oporto G, Engelke W. The
influence of FDBA and autogenous bone particles on
regeneration of calvaria defects in the rabbit: a pilot study. Ann
Anat. 2011;193(5):412-7.
22- Lee DW, Koo KT, Seol YJ, Lee YM, Ku Y, Rhyu IC, et al.
Bone regeneration effects of human allogenous bone substitutes:
a preliminary study. J Periodontal Implant Sci. 2010;40(3):
132-8.
23- Cammack GV, Nevins M, Clem Dr, Hatch JP, Mellonig JT.
Histologic evaluation of mineralized and demineralized freezedried bone allograft for ridge and sinus augmentations. Int J
Periodontics Restorative Dent. 2005;25(3):231-7.
24- Rummelhart J, Mellonig J, Gray J, Towle H. A Comparison
of Freeze-Dried Bone Allograft and Demineralized Freeze–

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Dried Bone Allograft in Human Periodontal Osseous Defects. J
Periodontol. 1989;60(12):655-63.
25- Behfarnia P, Shahabooei M, Mashhadiabbas F, Fakhari E.
Comparison of bone regeneration using three demineralized
freeze-dried
bone
allografts:
A
histological
and
histomorphometric study in rabbit calvaria. Dent Res J.
2012;9(5):554-60.
26- Sohn JY, Park JC, Um YJ, Jung UW, Kim CS, Cho KS,
et al. Spontaneous healing capacity of rabbit cranial defects of
various sizes. J Periodontal Implant Sci. 2010;40(4):180-7.
27- Behnia H, Khoshzaban A, Zarinfar M, Khojasteh A.
Histological evaluation of regeneration in rabbit calvarial bone
defects using demineralized bone matrix, mesenchymal stem
cells and platelet rich in growth factors. J Dent Sch.
2012;30(3):143-54.

١٤٥

