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Abstract 

Background and Aim: Allografts are a group of grafting materials in two types of DFDBAs and FDBAs with 

various applications in restoration of osseous defects. Considering high price of foreign brands of these 

materials, we decided to launch a study and compare 2 types of FDBA and DFDBA osseous powders 

manufactured by Faravardehaye Peyvandi Iran Company and their application in restoration of calvaria bone 

damages in rabbits.  

Materials and Methods: The research performed on randomized clinical trial on 12 white rabbits.We made 4 

full thickness 8 millimeter defects in calvaria bones of each rabbit. Then, in two groups, DFDBA and FDBA 

were used and other two groups were the positive and negative control group. Within the 2 consecutive months 

(2,4,6, and 8 weeks) every session, 5 rabbits were sacrificed and removed the calvaria bone for histologic and 

histomorphometric study. Data were analyzed using Friedman and Kruskal-Wallis and Wilcoxon tests. We 

utilized SPSS ver:20 software.  

Results: There were no statistically significant differences between FDBA and DFDBA groups regarding the 

inflammation and amount of resorption .In the filling status of the defect, DFDBA group was significantly better 

than FDBA group. (p<0.05) At the end of 4 weeks in both groups, bone powder was completely absorbed. 

Foreign body reaction and complete remodeling of bone was not observed in both groups during the study 

period. 

Conclusion: Both FDBA and DFDBA groups were similar regarding the inflammation and amount of 

resorption. In the filling status of the defect, DFDBA group was preferred vs. FDBA group.   
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 :خالصه

 یدر بازساز یفراوان یهستند که کاربردها FDBAو  DFDBA یبا دو فرم اصل یوندياز مواد پ یگروهآلوگرافتها  :سابقه و هدف

دو نوع پودر استخوان  سهیمطالعه مقا نیهدف از ا ،یاستخوان یپودرها یانواع خارج یباال متيدارند لذا با توجه ق یاستخوان عاتیضا

FDBA   وDFDBA  خرگوش بالغ بود یایدر استخوان کالوار یاستخوان عاتیضا یازسازدر ب رانیا یونديپ یشرکت فراورده ها. 

ميلی متر  0نقيصه مشابه به قطر  4.خرگوش سفيد نيوزلندی انجام شد28روی  به روش کارآزمایی بالينی  این تحقيق: و روش ها مواد

 2قرار گرفت و  FDBAو  DFDBA ضایعه ایجاد شده پودر استخوان2سپس در . در استخوان کالواریم همه خرگوشها  ایجاد شد

شدند و مورد ارزیابی  sacrificeخرگوش 2هفته در هر نوبت  0-3-4-2در طی. ضایعه دیگر گروه کنترل منفی و مثبت بودند

 آزمون های آماری و از  SPSS Ver:20برای تجزیه تحليل آماری از نرم افزار  . هيستولوژیک و هيستومورفومتریک قرار گرفتند

.شد استفادهواليس و ویلكاکسون -کروسكال فریدمن ،

از نظر ميزان التهاب، ميزان جذب پودر استخوان تفاوت معناداری در طول دوره پيگيری  FDBAو  DFDBAدو گروه :يافته ها

 .یمبودعمل کرده و استخوان سازی بيشتری را شاهد بهتر  FDBAاز گروه  DFDBAگروه  ،اما در ميزان پر شدن نقيصه.نداشتند

(82/8>P ) ميزان التهاب در گروه  .به صورت کامل جذب شد 4در هر دو گروه پودر استخوان در پایان هفته FDBA گروه و

DFDBA نشدجسم خارجی و بازیابی کامل استخوان در دو گروه در طی دوره مطالعه مشاهده  واکنش.نداد کاهش نشان. 

 زانياز نظر م یمشابه بودند ول   یالتهاب،جذب و واکنش جسم خارج زانير ماز نظ DFDBAو  FDBAهر دو ماده  :یريگ جهينت

 .دارد تيارجح DFDBA یاستخوان ساز

 DFDBA،FDBAآلوگرفت، ،یستومورفومتريه :کليد واژه ها

 

 : مقدمه

ز استخوان از دست رفته، استفاده ا یبازساز جیرا یاز درمانها

 یوندهايدر حال حاضر پ (5-2).پودر استخوان است ایبالك 

موجود شامل آلوگرفت ها ،اتوگرفت ها ، زنوگرفت  یاستخوان

استخوان  ونديپ)اگرچه اتوگرفت ها (5).ها وآلوپالست ها است

 عاتیضا انبه عنوان استاندارد در درم( مارياز بدن خود ب

 یه داخل دهاناما اتوگرفت ها خوا رونديبه کار م یاستخوان

 یو با جراح ندیناخوشا ،یتهاجم یروش ،یخارج دهان ایباشند 

استفاده از  ليدل نيهمبه  (5-2).شوند یمحسوب م عيوس

از  (2).است عیاتو گرفت ها شا یبه جا یاستخوان یپودرها

 عات،آلوگرفتیضا ميجهت ترم جیرا یاستخوان یانواع پودرها

موجودند که   DFDBA و FDBA ها هستند که به دو فرم

در مطالعات  (4).قرار گرفته اند یابیمورد ارز وانيدر انسان و ح

 عاتیدو ماده  در ضا نیشده درمورد استفاده از ا یبررس

 یدر بعض.به دست آمده است یمتفاوت جی،نتایاستخوان

 در  (4)بوده شتريب عاتیضا ميدر ترم DFDBA ريمطالعات تاث

 

 

 را برتر   FDBA اتقياز تحق گرید یکه  بعض یطیشرا

هستند که تفاوت  یسوم مقاالت یو در دسته  (2).دانسته اند

 (3).نكرده اند انيدو ماده ب نیا نيرا ب یآشكار

 نیا یخارج یحال در مقاالت مشابه از نمونه ها نيع در

 ی سهیدر خصوص مقا یمحصوالت استفاده شده و مقاله ا

لذا  مطالعه . وجود ندارد یرانیدو نوع پودر استخوان ا نیا

شرکت  DFDBAو  FDBAاثر ی سهیحاضر با هدف مقا

 یاستخوان عاتیضا یدر بازساز رانیا یونديپ یفرآورده ها

نر بالغ  یوزلنديخرگوش ن یایشده در استخوان کالوار جادیا

 .انجام گرفت
 

 :مواد و روش ها

    Randomized clinical trial  به صورت قيتحق نیا

 با و بالغ نر، جنس از نيوزلندی سفيدخرگوش  28سر یبر رو

 بالينی آزمایشات براساس که کيلوگرم  2/2-2 حدود در وزنی

 یو نگهدار رتكثي بخش از خرگوشها. شد انجام  بودند، سالم
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 ورپاست تويتحقيقات انستمؤسسه » یشگاهیآزما واناتيح

به . شدند یمخصوص نگهدار یو  در قفس ها هيته «رانیا

 با محيط، واناتيمنظور پرهيز از استرس وسازگارشدن ح

 صورت  هاهيچگونه آزمایشی به مدت یک هفته روی خرگوش

 ایهیو تغذ یطيمح طیتحت شرا واناتيح تمامی و نگرفت

ی و تعداد دفعات دما، رطوبت، نور، نوع جيره غذای) كسانی

 /یدر چرخه روشنای و شدند ینگهدار( كسانی یغذا

تغذیه خرگوشها با استفاده . ساعت نگهداری شدند52تاریكی

مخصوص حيوانات آزمایشگاهی صورت گرفت  یاز پلت آماده 

پروتكل . قرار گرفت واناتيح اريبصورت آزاد در اخت زيو آب ن

د کميته های بين این مطالعه مطابق اصول اخالقی مورد تائي

( 4).دیاز حقوق حيوانات آزمایشگاهی انجام گرد حمایتالمللی 

 NPO طیتحت شرا یساعت قبل از جراح 3 واناتيح

آب  دنياز آشام یساعت قبل از جراح 2شدند و  ینگهدار

 .شد یريجلوگ

مخلوطی از  داروهای کتامين  یهوشيب جادیا جهت

بصورت  (mg/kg5) و زایالزین (mg/kg40) دیدروکلرايه

پس از شروع بيهوشی، حيوانات بر روی . استفاده شد یعضالن

ميز جراحی قرار داده شدند، موهای ناحيه کالواریوم به دقت 

( بتادین قهوه ای% )2/4شده و با استفاده از بتادین  دهيتراش

سپس ناحيه مورد نظر توسط محلول بتادین . شد اسكراب

د و با استفاده از شان مجدداً ضدعفونی ش( بتادین سبز% )58

یک برش  یدر این مرحله با استفاده از تيغه جراح. ایزوله شد

 در مترسانتي 2به طول حدود ( وکائوداليکران)قدامی ـ خلفی 

  crest محل بر منطبق امكان حد تا و کالواریوم ميانی خط

External sagittal  ایجاد شد و پوست به همراه پریوست

 Glickman periostal elevator) توسط الواتور پریوست

سپس با مشاهده دو سوچور . از روی استخوان کنار زده شد ( 

بر روی جمجمه، حدود استخوان فرونتال ( عرضی و ساژیتال)

 هیزاو سيهندپ ازآنگاه با استفاده . و پاریتال مشخص گردید

 0به قطر  Dask  و با فرز قهيدور در دق 2888دار با دور 

ميلی  0ر حفره یک شكل و هم اندازه به قطر ميلی متر، چها

عمق . پاریتال ایجاد شد و فرونتال هایمتر بر روی استخوان

همة حفرات تا روی پرده مننژ رسيد، به طوری که نرمی پرده 

در هنگام دریل کردن . مننژ توسط پروب کامال قابل لمس بود

ه از سرم فيزیولوژی استفاده شد تا از گرم شدن بيش از انداز

 2از نظر موقعيت در تمام حيوانات . استخوان جلوگيری شود

عدد  2و ( چپ و راست)عدد از حفرات در استخوان فرونتال 

. ایجاد گردید(  چپ و راست)دیگر در استخوان پاریتال 

، توسط Dask حاصل از تراش با مته دورم یقطعات استخوان

خرد شده و بعنوان  (Bone Mill) استخوان ابيآس کی

چهار حفره به  بيترت نیبد. دیتخوان اتوژن استفاده گرداس

 :شد جادیشرح ا نیا

 ) یکنترل منف)  یخال یحفره -5

 )کنترل مثبت)استخوان اتوژن یدارا یحفره -2

 DFDBA یدارا یحفره -2

 FDBA یدارا یحفره -4

 یپودرها ی، همه  رهايمتغ دنيبه حداقل رسان یبرا

 کیاز  ران،یا یونديپ یساخت شرکت فراورده ها یاستخوان

 .دهنده گرفته شد

مواد به آرامی و بدون فشار در حفرات گذاشته شد تا   

 اینكه عليرغم. نشوند مننژ فضای وارد آنها هایپارتيكل

 ولی بود، یكسان هانمونه تمام در شده ایجاد حفرات موقعيت

 تعيين تصادفی طور به چهارحفره از یک هر پرشدن ترتيب

 رد و چرخشی صورت به مواد گرفتن قرار موقعيت. گردید

و بدین ترتيب  دیجهت حرکت عقربه های ساعت تعيين گرد

سعی شد تا تأثير احتمالی موقعيت نقيصه بر نتایج مطالعه به 

 محل در هاپس از قرار دادن بيومتریال. حداقل ممكن برسد

و به  4-8  لیكروی جذب قابل بخيه نخ با پریوست نظر، مورد

 یومسپس پوست کالوار (0،5).سری ساده بخيه شدصورت سرتا

از . ساده بخيه شد یو به صورت تك 2-8با نخ بخيه نایلون 

 چينمونه ها سالم کنار زده شد از ه هيدر کل وستیآنجا که پر

ناحيه عمل مجدداً . جهت پوشش استفاده نشد ینیممبر

توسط محلول بتادین ضدعفونی شد و حيوان برای برگشت از 

 یاريبه یک محل گرم منتقل شد تا پس از هوشبيهوشی 

اطالعات   (58،55).کامل به محل نگهداری خود بازگردانده شود

جهت جلوگيری از عفونتهای . دیمربوط به هر نمونه ثبت گرد

 یليم 28 نيسفازول شیمورد آزما واناتياحتمالی به همه ح
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ضد درد به مدت  یوزن بدن و دارو لوگرميهر ک یگرم به ازا

 ایحضور ورم   كباریهر روز . شد قیتزر یروز بصورت عضالن 2

ها و حضور  هيباز شدن بخ ه،يدر  ناح یالتهاب احتمال

 هيبخ. شد یموضع بررس یاحتمال یعفونت ها  ایترشحات 

از  (55).شدند دهيروز بعد از عمل کش 58پوست  یها

باشد، که جهت  یکار عفونت م نیا یاحتمال یامدهايپ

الزم از جمله کار کردن به روش  ريتداب امديپ نیاز ا یريشگيپ

نمونه ها  هيکل یبعد از جراح کيوتيب یو دادن آنت لیاستر

 .احراز شد

خرگوش به  2تعداد  ،یاز زمان جراح كباریهفته  2هر  سپس

 Sacrifice .شدند  sacrifice انتخاب و یصورت تصادف

   دیداروی بيهوشی وری یبا تزریق مقادیر کشنده  واناتيح

(Sodium Thiopental)  بصورت تزریق داخل قلبی 

 (Intra-   cardiac های برداشت شده  نمونه. رفتیانجام پذ

به آزمایشگاه % 58کننده فرمالين  ایدارداخل محلول پ

عوض  نيساعت بعد محلول فرمال 24و  افتیپاتولوژی انتقال 

 .شد

 آماده سازی هيستولوژيك مراحل

 به صورت کامل 22ریوم با تيغه شماره پوست ناحيه کالوا    

Dissect و بخش Forehead  جمجمه توسط اره با حفظ ریم

از بقيه ( به منظور تعيين قدام و خلف نمونه ) فوقانی اوربيت 

قسمت ها جدا شد  و بافت های نرم ناحيه کامالً از نمونه 

فرمالين  لنمونه ها به صورت جداگانه در داخ. حذف گشت 

کامل  fixation ساعت نگهداری شدند تا 40 به مدت% 58

نمونه ها در  ونيكاسيفيسپس به منظور دکلس. صورت گرفت 

هفته قرار داده  4برای مدت % 58داخل محلول اسيد فرميک 

شدند و در این مدت به صورت روزانه بررسی شدند تا ميزان 

دستگاه  ادکلسيفيكاسيون جهت تسهيل برش ب)نرم شدن آن 

نمونه های داخل اسيد فرميک . تحت کنترل باشد( ميكروتوم 

یک روز در ميان داخل فرمالين قرار داده شدند تا مناطق 

در پایان این مدت نمونه ها . دکلسيفيه مجددا فيكس شوند 

در داخل  Neutralization دقيقه به منظور 2به مدت 

مرحله در  اینقرار داده شدند که % 28محلول کربنات ليتيوم 

 .نگ پذیری نمونه ها تأثير بسياری داردکيفيت ر

 هر نمونه با یک شماره و هر یک از مواد قرار داده شده در    

Defect با یكی از حروف A تا D نيهمچن. نامگذاری شدند 

مشخص شده مورد  یاز نمونه ها در مقاطع زمان کیهر 

 ینشانه گذار 4تا  5 سیمطالعه قرار گرفت که به صورت اند

صاحب یک کد شناسایی  Defect ین ترتيب هرشد که به ا

ها به صورت عمودی و در جهت  Defect هر یک از. دیگرد

قدامی خلفی به دو قسمت تقسيم شدند و لبه برش خورده 

 Indian می باشد توسط Defect که معرف قسمت ميانی

ink  توسط اتانول ) عالمت گذاری و پس از دهيدراته شدن

ت گذاری شده داخل بلوك های از سمت عالم%( 588تا  48

از هر بلوك پارافين  .( Embedding )داده شدند رپارافين قرا

 Stating ) ميكرون تهيه و رنگ آميزی 2برش به ضخامت  2

کروم ماسون  یو تر  ( H&E ) توسط هماتوکسيلين ائوزین (

مونته شده و توسط  دهایسپس اسال. صورت گرفت

 (52).زیابی قرار گرفتمورد ار olympus یميكروسكوپ نور

در بررسی هيستوپاتولوژیک پارامترهای ذکر شده در     

 قسمت متغير ها ارزیابی و در فرم کدبندی شده متعلق به هر

Defect متغير ها در زمان بررسی الم ها توسط . ثبت شد

پاتولوژیست و بر اساس تعاریف ارائه شده در قسمت متغير ها 

شده  آمادهاز تمام مقاطع : شدند ، به طریق زیر اندازه گيری 

در  Olympus DP12 توسط دوربين دیجيتال Defect از هر

 تصاویر حاصل با فرمت. عكسبرداری شد X 40 بزرگنمایی

JPEG به محيط نرم افزار فتوشاپ ( Photoshop 8.0/cs ) 

 و تنظيم Magic Wand برای هر تصویر با ابزار. وارد شد

Tolerance که )  الاز استخوان و بيومتری نواحی تشكيل شده

انتخاب و ( مشخصاً خصوصيت رنگی مشابهی با هم داشتند 

این مناطق محاسبه و  Pixel تعداد Histogram با دستور

 SPSSاز نرم افزار   یآمار ليتحل هیتجز یبرا)52).ثبت شد

Ver:20 یو از روش ها Friedman  وMann-Whitney  

 .استفاده شد
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 يافته ها
مورد مطالعه در قالب  یگروه ها کیستولوژيه یها افتهی

، وجود التهاب ،واکنش جسم صهينق یبازساز زانيم نييتع

در  .شد یبررس یونديماده پ ماندهيباق زانيو م یخارج

در هفته ی هشتم اختالف معنا ،هخصوص پر شدن محل نقيص

وکنترل  FDBAبا دو گروه  DFDBAداری بين دو گروه 

در پر کردن  DFDBAن صورت که بدی شدمنفی مشاهده 

 الزم به ذکر  مچنينه>P) 82/8) نقيصه بهتر بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

است که در تمام گروههای مورد مطالعه در طول دوره ی 

پيگيری وضعيت محل پرشدن نقيصه ، تفاوت معناداری بين 

به طوری که به سمت پر شدن  نشان ميدهد 0تا  2هفته 

 (5جدول()>82/8P) .صه با استخوان پيش رفته اندمحل نقي

، در هفته ی هشتم گروه های التهابدر خصوص ميزان 

FDBA  وDFDBA  از نظر التهاب با هم تفاوت معنی داری

 (P>82/8) .نداشتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 وضعيت پرشدن محل نقيصه را بين گروههای مورد مطالعه درطول دوره ی پيگيری -9جدول 

 

 وهگر زمان

 طبقات متغير

FDBA 
 تعداد( درصد) 

DFDBA 
 تعداد( درصد) 

Positive 

Control 
 تعداد( درصد)

Negative 

Control 
 (درصد)

 تعداد

p-value 

 

0 

 هفته

     عدم پر شدن نقيصه

 3(922) 1(32) 3(922) 3(922) فقط بافت فيبروزه 252/8

  9(02)   مقادير مساوی بافت فيبروز و غضروف

 

 

1 

 فتهه

     عدم پر شدن نقيصه
 

 
*882/8 

 3(922) 3(922)   فقط بافت فيبروزه

  9(02) 9(02) 9(32) مقادير مساوی بافت فيبروز و غضروف

   3(922) 0(12) مقادير زياد غضروف و کمي فيبروز

 

 

3 

 هفته

 عدم پر شدن نقيصه

*54/8 

 فقط بافت فيبروزه

 0(12) يبروز و غضروفمقادير مساوی بافت ف

 0(12) 3(922) 9(32) مقادير زياد غضروف و کمي فيبروز

 9(02) 9(02) فقط غضروف

 3(922) 9(02) غضروف زياد با اندکي استخوان نابالغ

 

 

3 

 هفته

     عدم پر شدن نقيصه

 

 
*824/8 

 

 

     فقط بافت فيبروزه

 0(12)    وفمقادير مساوی بافت فيبروز و غضر

  3(922)  9(32) مقادير زياد غضروف و کمي فيبروز

     فقط غضروف

 1(32) 0(12)  9(02) غضروف زياد با اندکي استخوان نابالغ

 9(02) 9(02)  9(32) غضروف  و استخوان نابالغ به نسبت مساوی

  0(12) 3(922) 9(02) مقدار برجسته استخوان نابالغ و کمي غضروف

p-value *229/2 

 

*2229/2 

 

*229/2 

 

*2229/2 
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در هفته ی هشتم گروه های  ،التهابدر خصوص ميزان  

FDBA  وDFDBA لتهاب با هم تفاوت معنی داری از نظر ا

و کنترل مثبت  DFDBAو  FDBAو گروه های  .نداشتند

با گروه کنترل منفی تفاوت معنا داری نشان دادند که التهاب 

 .گروه کنترل منفی کمتر از دو گروه ذکر شده بود

و گروه کنترل مثبت هم از نظر  DFDBAبين دو گروه 

طوری که گروه التهاب اختالف معنی داری یافت شد به 

DFDBA همچنين در  .التهاب بيشتری را نشان داد

 و کنترل منفی در طول دوره  DFDBAو  FDBAگروههای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داری بين پيگيری در خصوص ميزان التهاب اختالف معنا

 ( 2جدول(. )>82/8P). وجود داشت 0تا  2هفته ی 

هفته ی هشتم در  از نظر ميزان پودر استخوان جذب شده،

نمونه های تمام گروه ها جذب کامل داشتندکه %  588

همچنين در  .اختالف معنی داری بين گروه ها یافت نشد

وکنترل مثبت در طول دوره   FDBAو DFDBAگروههای 

پيگيری ميزان جذب پودر استخوان تفاوت معنی داری را بين 

 (2جدول) P) <82/8). نشان داد  0تا  2هفته ی 

العه ی حاضر در هيچ یک از گروههای مورد مطالعه در مط  

 .در طول دوره ی پيگيری واکنش جسم خارجی دیده نشد 

 

 

 

 
 

 ميزان التهاب را در طول دوره پيگيری بين گروههای مورد مطالعه -0دول ج

 

 گروه زمان

 

 طبقات متغير

FDBA (درصد)تعداد DFDBA 
 (درصد)تعداد

Positive Control 
 (درصد)تعداد

Negative 

Control 
 (درصد)تعداد

p-value 

     0(12) %03حضور سلولهای التهابي کمتراز  هفته0

 1(32) 1(32) 1(32) 9(32) %03-32حضور سلولهای التهابي

 9(02) 9(02) 9(02)  %32- 63حضور سلولهای التهابي

 

 هفته1

      عدم حضور سلول های التهابي

 
*223/2 
 

 

حضور سلولهای التهابي کمتر از 

03% 

   (32)1 

 9(02) 3(922) 0(12) 1(32) %03-32حضور سلولهای التهابي

   9(32) 9(02) %32- 63حضور سلولهای التهابي

 

 هفته3
   9(02)   های التهابي عدم حضور سلول

*293/2 

 
 

حضور سلولهای التهابي کمتر از 

03% 

   (02)9 

 1(32) 0(12)  9(02) %03-32حضور سلولهای التهابي

  0(12) 3(922) 1(32) %32- 63سلولهای التهابيحضور 

 

 هفته3

      عدم حضور سلول های التهابي
*223/2 

 

 

حضور سلولهای التهابي کمتر از 

03% 

   (32)9 

 0(12) 1(32)  9(02) %03-32حضور سلولهای التهابي

  9(02) 3(922) 1(32) %32- 63حضور سلولهای التهابي

p-value *290/2 

 

*291/2 
 

333/ 
 

*293/2  
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 :بحث 

روی   Randomized clinical trialاین تحقيق به صورت  

از نظر پر شدن   .خرگوش سفيد نر نيوزلندی انجام شد 28

تمام گروههای مورد  درنقيصه و استخوانی شدن آن، محل 

مطالعه در طول دوره ی پيگيری وضعيت محل پرشدن نقيصه 

نشان ميدهد به طوری که  0تا  2، تفاوت معناداری بين هفته 

 در .به سمت پر شدن محل نقيصه با استخوان پيش رفته است

 خوك 23روی کالواریای   (4)مطالعه ای که کيانی و همكاران

هفته جهت بررسی توانایی ترميم مواد پيوندی  0گونيایی طی 

از نظر تشكيل استخوان که  مختلف انجام دادند، نشان دادند

 جدید اختالف در بين گروههای اتوژن ، کنترل منفی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DFDBA بدین صورت که گروه اتوژن بيشترین . معنادار بود

ین ميزان تشكيل استخوان را بين و گروه کنترل منفی کمتر

بين  0ی در مطالعه ی ما در هفته .سایر گروهها نشان دادند

که  شداختالف معنی داری مشاهده  DFDBAگروه اتوژن و 

   البته پودر استخوان  .باشدنمیهمسو با  آن مطالعه 

DFDBA شده در مطالعه  استفادهKiani   با  و همكاران

ا متفاوت بوده و مربوط به دو شرکت پودراستخوان مطالعه م

و  DFDBAبين گروه  0اما در هفته ی  .باشد مختلف می

کنترل منفی اختالف معنی داری مشاهده کردیم با برتری 

 بين گروههای مورد مطالعه ميزان پودر استخوان جذب شده -9ولجد

 

 

 زمان

 گروه

 طبقات 

 متغير

FDBA 
 (درصد)تعداد

DFDBA 
 (درصد)تعداد

Positive 

Control 
 (درصد)تعداد

p-value 

 

 هفته 2

 

 

     عدم جذب 

888/5 

 

 9(02) 9(02) 9(02) %03-32جذب 

1(32) 1(32) %32-63جذب   (32)1  

    جذب کامل

 

 هفته 1

 

 

     عدم جذب 

 
*882/8 

 

 1(32)    %03-32جذب 

 9(02)   %32-63جذب 

  3(922) 3(02) جذب کامل

 

 هفته 3

 

     عدم جذب

552/8 

 
    %32-03جذب 

 0(12)   %32-63جذب 

 9(32) 3(922) 3(922) جذب کامل

 

 هفته 3

 

     عدم جذب 

50888 

 

    %32-03جذب 

    %63-32جذب 

 3(922) 3(922) 3(922) جذب کامل

p-value *2229/2 *2229/2 
 

*220/2  
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و همكاران   Kianiکه از این نظر با مطالعه   DFDBAگروه 

 (4).همسو ميباشد

بيمار طی  48روی  (0)و همكاران wood در مطالعه ای که 

 و DFDBAته انجام دادند، به مقایسه هيستو لوژیک هف 55

FDBA  در بيمارانی که نيازمندRidge Preservation 

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که . بودند، پرداختند

هيچگونه اختالف معنا داری در خصوص تغيير ابعاد ریج 

و FDBA گروه  2آلوئوالر و درصد بافت همبند بين 

DFDBA  درصد استخوان زنده در خصوص . ردوجود ندا

مشاهده  DFDBAتفاوت معناداری بين دو گروه با برتری 

در مطالعه ی ما در هفته ی هشتم تفاوت معنا داری بين .شد

مشاهده شد که از  DFDBAدو گروه مورد مطالعه با برتری 

 (0).باشد همسو می Woodاین نظر با مطالعه ی 

 Behfarnia 2مطالعه ای انجام دادند،که در آن   و همكاران 

 DBM)که شامل  DFDBAنوع پودر استخوانی 

,Cenobone,Dembone ) ،مورد آزمایش قرار دادند را بودند

و یكی از نقيصه ها را به عنوان کنترل منفی ، خالی رها 

هفته به بررسی ضایعات ایجاد شده  52و  3د از کردند و بع

در تمام گروههای مورد مطالعه ی آنها بازسازی . پرداختند

  .صورت گرفته بود 52و  3استخوان بعد از هفته ی 

کمترین ميزان استخوان سازی  Cenobone   3در هفته ی 

را نشان داد که حتی از گروه کنترل نيز به طور معنی داری 

ی بين سه نوع آلوگرفت از نظر پر شدن نقيصه کمتر بود ول

همه ی گروه ها  52در هفته ی  .تفاوت معنی داری یافت نشد

رشد  3در پر شدن نقيصه نسبت به هفته ی  DBMبه جز 

حتی از کنترل منفی  DBMاند و استخوان سازی گروه داشته

 DFDBAدر مطالعه ی ما در بين دو گروه  (5).هم کمتر بود

به این  دیده شدرل منفی تفاوت معنی داری با گروه کنت

در پر کردن نقيصه بهتر عمل کرده  DFDBAصورت که 

باشد  نمی همسوو همكاران Behfarnia بود که با مطالعه ی 

تشكيل  3فته ی نسبت به ه 0در مطالعه ی ما در هفته ی 

همسو آن مطالعه  استخوان بهتر صورت گرفته که باز هم با 

علت این پدیده ميتواند التهاب شدید ایجاد  ( 5).باشد نمی

 در مطالعه ی  DBMشده در اطراف ذرات باقی مانده ی 

Behfarnia (5).باشدو همكاران 

Borie ای با هدف  مقایسه ی مطالعه و همكارانFDBA  و

خرگوش بالغ با فواصل  3استخوان اتوژن روی کالواریای 

در این مطالعه . روز انجام دادند  58هفته، طی  2زمانی 

اختالف از لحاظ آماری بين گروههای مورد مطالعه ی آنها 

.  باشد با مطالعه ی ما همسو میمعنادار نبود که از این لحاظ 

در این مطالعه ضایعه ی پرشده با 3و 4اما در هفته ی 

نشان داده که  FDBAاتوژن،استخوان سازی بهتری نسبت به 

 در مطالعه ی ما در . با مطالعه ی ما همسو نميباشد

 3بيشتر و در هفته ی   FDBAاستخوان سازی  4ی هفته

علت این تفاوت .ر نيستاختالف بين این دو ماده معنی دا

 (58).باشد مطالعه ایشانميتواند کم بودن تعداد نمونه های 

Lee  نوع  2و همكاران مطالعه ای با هدف مقایسه ی

مشابه گروه )Freeze-dried cortical boneآلوگرفت 

FDBA استفاده شده در مطالعه ی ما  )  ،Freeze-dried 

cortico-cancellous bone وDemineralized bone 

matrix همراهFreeze-dried cancellous bone  در

خرگوش سفيد   5بازسازی ضایعات استخوانی  روی 

تشكيل   0در هفته ی  آنها نيوزیلندی انجام دادند ، در مطالعه

استخوان در تمام گروه ها نسبت به گروه کنترل منفی بيشتر 

  (55).باشد همسو می 0بود که با مطالعه ی ما در هفته ی 

و  FDBAدر گروههای  از نظر ميزان التهاب، در مطالعه ی ما

DFDBA  و کنترل منفی در طول دوره پيگيری در خصوص

وجود  0تا  2ميزان التهاب اختالف معنا داری بين هفته ی 

در مطالعه ای که کيانی و همكاران انجام  P) <82/8( .داشت

در   که در همه ی گروههای مورد مطالعه مشخص شد دادند، 

، سلول های التهابی وجود دارد، که از این نظر هشتمهفته ی 

ایشان و در مطالعه ی    (4).باشد با مطالعه ی حاضر همسو می

گروه کنترل منفی به صورت معناداری باالترین همكاران 

ميزان التهاب را در بين سایر گروهها داشت که از این نظر با 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behfarnia%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behfarnia%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behfarnia%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behfarnia%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behfarnia%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behfarnia%20P%5Bauth%5D
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لعه ی ما کمترین در مطا (4).ی ما غير همسوستمطالعه

 .ميزات التهاب متعلق به کنترل منفی بود

 و همكاران Raymondی  در مطالعه
در هيچ یک از دوره (52)

ماهه در هيچ یک از گروه های مورد  2و  2،  5های زمانی 

در حالی که در . مطالعه سلول های  التهابی دیده نشده بود

ر دوره مطالعه ی حاضر در همه گروه  های مورد مطالعه د

. هفته سلولهای التهابی رویت شد 0و  3،  4،  2های زمانی 

و تفاوت  این اختالف می تواند ناشی از تعداد نمونه های کم

 (52).ایشان باشد در مطالعه ی زمان پيگيری 

 DFDBAاز نظر ميزان جذب، در مطالعه ی ما در گروههای 

وکنترل مثبت در طول دوره پيگيری ميزان جذب   FDBAو

  0تا  2ودر استخوانی تفاوت معنی داری را بين هفته ی پ

نشان داد بدین صورت که در  هفته ی هشتم جذب کامل 

در مطالعه ی کيانی و .نسبت به هفته ی دوم اتفاق افتاد

 DFDBAهفته ، در گروه  0، بعد از گذشت  (4)همكاران

که از این نظر با مطالعه ی ما .  جذب کامل وجود داشت

 .اشدهمسو می ب

و همكاران   درصد ذرات باقی مانده   wood در مطالعه ی  

به طور  DFDBAهفته در گروه  55ی گرفت در مدت زمان 

بود که از این نظر با مطالعه  FDBAمعناداری کمتر از گروه 

هفته ، همه  3در مطالعه ی ما ، بعد از . ما همسو نمی باشد

 .ی ذرات مواد پيوندی جذب شدند

در همه دوره های  (52)و همكاران  Raymond ی در مطالعه

 ماهه ذرات باقی مانده  گرفت در گروههای 2و 2، 5زمانی  

DFDBA و FDBA وجود داشتند . 

در این خصوص بين گروههای  2و  5که در ماههای 

DFDBA و FDBA  تفاوت معناداری وجود نداشت ولی

 به طور معنا داری FDBAذرات باقی مانده گرفت در گروه 

 در مطالعه ی ما نيز. کمتر بود DFDBAدر ماه سوم از گروه 

 

 

 

 

 

 FDBA و DFDBAبين گروههای  0و  4در هفته  های 

 تفاوت معناداری وجود نداشت که از این لحاظ مشابه 

است ولی بر خالف و همكاران است   Raymondمطالعه ی 

جذب کامل پودر استخوان در  0در هفته ی  ایشانمطالعه ی 

و گروه و جود دارد که این اختالف نيز می تواند ناشی از هر د

 ( 52).باشدآن مطالعه تعداد کم نمونه های 

در مطالعه ی حاضر در هيچ  یدر مورد واکنش جسم خارج 

یک از گروههای مورد مطالعه در طول دوره ی پيگيری 

 Behfarniaدر مطالعه ی  .واکنش جسم خارجی دیده نشد

در هر دو زمان مورد بررسی  DBMدر گروه  و همكاران

که با مطالعه ی حاضر  شدواکنش جسم خارجی مشاهده 

(5)همسو نيست
و همكاران ،  Raymondدر مطالعه ی   .

ميمون ریزوس نشان  3بررسی های  هيستولوژیک روی فک 

یک از گروههای مورد مطالعه شامل  چداد که  در هي

جسم و کنترل منفی واکنش   FDBA ، DFDBAگروههای 

خارجی وجود ندارد که از این جهت با مطالعه ی ما همسو 

 (52).بود

 

 :نتيجه گيری

از نظر ميزان التهاب،جذب  DFDBAو  FDBAهر دو ماده 

ولی از نظر نتيجه مشابه داشتند و واکنش جسم خارجی 

بطور معنی داری ارجحيت   DFDBAميزان استخوان سازی 

صه با گروه کنترل مثبت دو گروه از نظر پر شدن نقي   .داشت

 .که استخوان اتوژن بود مشابهت نشان دادند
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