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تأثير  PRPآلوگرافت و  PRPزنوگرافت بر ترميم استخوان در مدل حيوانی خرگوش
امين بيغم صادق ،1سياوش شريفی ،*2موسی جاودانی ،3احمد عريان ،4محمد شادخواست،5
سيما منتظری باال جاده6
 .1استاد ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.
 .2استاديار ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.
 .3دانشيار ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.
 .4استاد ،گروه پاتوبيولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شيراز ،شيراز -ايران.
 .5دانشيار ،گروه علوم پايه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.
 .6دانش آموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.

دريافت 31 :مردادماه 89

پذيرش 4 :خردادماه 89

چكيده
آسيبهای وسيع استخوانی ناشی از تصادف ،تومور ،استئوميليت ،شل شدن ادوات تثبيتی ،يا استئوتومیهای اصالحی نيازمند
مداخالت جراحی هستند؛ زيرا ترميم خود به خودی فقط در آسيبهای کوچک و محدود انجام میگيرد .پيوند استخوان خودی هنوز به
عنوان يک استاندارد طاليی در پيوند بهشمار میآيد .عوامل القا کننده استخوانسازی بسياری موجود است که برخی از آنها عبارتند از:
فاکتورهای رشد مشتق از پالکت ،عامل رشد عروقی و عامل رشد و تمايز دهندهی سلولی ،تزايد دهندهی سلولها و فيبروبالستها .معموالً
در تزريق پالکتی مقدار تخريب بافتی کاهش میيابد .هدف از انجام اين پژوهش مقايسه تأثير پالسمای غنی از پالکت بين گونهای در
التيام شکستگی تجربی در خرگوش است .در مطالعه حاضر از چهار گروه خرگوش ( 21رأس هر گروه  5رأس) استفاده گرديد .خرگوشها
با كتامين ( )11 mg/kgو آسه پرومازين(  )1/2 mg/kgبا تزريق عضالنی بیهوش شدند و دست راست آنها تراشيده و آماده برای انجام
جراحی شد .برش پوست در سطح قدامی-داخلی روی استخوان راديوس ايجاد شد و با كنار زدن بافتهای نرم و عضالت ،استخوان راديوس
در معرض ديد قرار گرفت .قطعهای از استخوان به اندازهی دو برابر عرض آن (تقريبًا  31ميلیمتر) با اره استخوان بری برداشته شد .به گروه
شاهد که دچار نقيصهی استخوانی بود هيچ مادهای پيوند زده نشد ( 5خرگوش) و در گروه اتولوگرافت ( 5خرگوش) که در محل نقيصه ،از
استخوان خودی استفاده شد .در گروه زنوگرافت ( 5خرگوش) که در آن از  PRPگاوی استفاده شد و در گروه آلوگرافت ( 5خرگوش)
که PRPخرگوش در آن استفاده شد ،تزريق به اين  4گروه در روزهای  5 ،1و  9صورت گرفت و ارزيابی راديوگرافی هر دو هفته تا  9هفته
و هيستوپاتولوژی در هفته هشتم صورت گرفت .نتايج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از PRPدر نقيصه استخوانی خرگوش در التيام
شکستگی کارآمد است و اين مسأله با  PRPگاوی (زنولوگ) بيشتر نمود داشت.
واژههای کليدی :خرگوش PRP،خرگوش PRP ،گاو ،ترميم استخوان.

میگيرد .پيوند استخوان خودی هنوز به عنوان يک

مقدمه
آسيبهای وسيع استخوانی ناشی از تصادف ،تومور،

استاندارد طاليی در پيوند به شمار میآيد؛ ولی

استئوميليت ،شل شدن ادوات تثبيتی ،يا استئوتومیهای

محدوديتهايی مثل درگيری و ابتالی محل برداشت و

اصالحی نيازمند مداخالت جراحی هستند؛ زيرا ترميم

مقدار برداشت از مشکالت به کار بردن اين نوع از پيوند

خود به خودی فقط در آسيبهای کوچک و محدود انجام

است ( 3و  .)2امروزه استفاده از تکنيکهايی مثل پيوند
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خودی ،غير خودی (آلوگرافت) ( 4 ،1و  )5و جايگزينهای

التهابی از خود آزاد میسازند كه تمام جنبههای ترميم

مواد معدنی استخوانی بسيار رايج شده است ،ولی اين

بافتی را در بر می گيرند مواد آزاد شده پالكتی به صورت

تکنيکها هم محدوديتهای خاصی مثل مشکالت

وسيعی برای درمان موضعی انواع امور بالينی شامل زخمها

بيولوژيکی و بيومکانيکی خود را دارند ( 3و  ،)6بنابراين

و ضايعات بافت نرم مورد پژوهش قرار گرفتهاند ( .)33از

استفاده از مواد القا کننده استخوانسازی و هدايت

پالسمای غنی از پالکت میتوان اتولوگ يا همولوگ تهيه

کنندههای استخوانسازی به شکل همزمان بيشتر مورد

کرد و تهيه آن آسان و کم هزينه است (.)32

توجه است .استفاده از ماتريکس دمينراله شده استخوان و

در اين پژوهش -با توجه به اثرات و پژوهشهای ضد و

فاکتورهای رشد به شکل همزمان به منظور تحريک

نقيض  PRPزنوگرافت ،اتوگرافت و آلوگرافت -سعی شده

استخوانسازی از آن جمله هستند ( .)9فاکتورهای رشد

به بررسی دقيق عملکرد اين مهم در روند ترميم استخوان

مختلفی در پالسمای غنی از پالکت انسانی موجودند که

در مدل خرگوشی توجه شود.

عبارتند از :فاکتور رشد مشتق از پالکت ،فاکتور رشد
اندوتليال عروق ،فاکتور رشد تغيير شکل دهندهی بتا و

مواد و روش کار

فاکتور رشد شبه انسولينی .عامل اصلی ترميم کننده در

به منظور تهيه پالسمای غنی از پالکت ،ابتدا

ترميم استخوان شدت ترومای اوليه و مقدار آسيب نسج

خونگيری از گاو به منظور تهيه پالسمای غنی از پالکت

نرم است .هرچه آسيب نسج بيشتر شود خونرسانی

زنوژنيک و از خرگوشهای تحت پژوهش به منظور تهيه

استخوان کمتر و ايجاد عوارض بيشتر میشود و در نتيجه

پالسما غنی از پالکت آلوژنيک انجام شد .از قلب هر کدام

جوش نخوردن استخوان اتفاق میافتد ( .)9ترميم آهسته

از خرگوشها بسته به وزن آنها 2 ،تا  1ميلیليتر خون

استخوان ،رباط ،تاندون و بافتهای نرم بعد از جراحت به

اخذ شد ،سپس از نمونههای اخذ شده ،نمونه خون

دليل خونرسانی ضعيف به اين اندامها ،يک پديدهی شايع

سيتراته تهيه شد .نمونههای خون با دور  221× gبه

در اغلب بيماران است ( .)8از بين هزاران عامل رشد

مدت  21دقيقه سانتريفيوژ شد .مايع رويی حاوی

میتوان به عوامل رشد مشتق از پالکت ،عامل رشد عروقی

پالسمای غنی از پالکت بود که مجددًا به منظور جداسازی

و عامل رشد و تمايز دهنده اشاره کرد که بعد از ترشح

پالکتها با دور  491× gبه مدت  21دقيقه سانتريفيوژ

موجب رشد و تکثير سلولهای پيشساز و همچنين

شدند .مايع رويی جدا شد که از نظر تراکم سلولی حاوی

فيبروبالستهای موضع میشود .اگر در موضعی به دليل

 9/1×318پالکت بود.

کاهش جريان خون تعداد اين سلولها کم باشد و يا عوامل

پژوهش حاضر روی  21خرگوش در چهار گروه (هر

رشد آزادشده برای ترميم کافی نباشد ،میتوان با تزريق

گروه  5رأس) انجام شد .به گروه شاهد که دچار نقيصهی

پالکت و يا محتوای آنها ،روند ترميم را افزايش داد .هدف

استخوانی بود هيچ مادهای پيوند زده نشد و در گروه

از تزريق پالسمای غنی از پالکت درعضو آسيب ديده

اتولوگرافت ( 5خرگوش) در محل نقيصه از استخوان

کاهش ميزان تخريب در بافت مورد نظر است (.)31

خودی استفاده شد .در گروه زنوگرافت از  PRPگاوی و در

فاکتورهای رشد پالکتی مواد فعال بيولوژيكی هستند كه

گروه آلوگرافت از  PRPخرگوش استفاده شد .تزريق به

مكانيسم ترميم بافت مانند كموتاكسی پروليفراسيون

اين  4گروه در روزهای  ،1و  9صورت گرفت و ارزيابی

سلولی آنژيوژنز و رسوب ماتريكس خارج سلولی را سرعت

راديوگرافی هر دو هفته تا  9هفته و هيستوپاتولوژی در

میبخشند .در محل آسيب بافتی ،پالكتها مواد ميتوژن و

هفته هشتم صورت گرفت.
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به منظور ايجاد نقيصه ،خرگوشها با كتامين

در ارزيابی هيستوپاتولوژيكی ،هشت هفته بعد از عمل

( )11 mg/kgو آسه پرومازين ( )1/2 mg/kgبا تزريق

جراحی خرگوشها به روش انسانی با دوز باالی داروی

عضالنی بیهوش شدند و دست راست آنها تراشيده شده

بیهوشی کتامين معدوم شدند .نمونهبرداری برای بررسی

و برای جراحی آمادهسازی شد .برش پوست در سطح

هيستوپاتولوژيكی از اندام حرکتی جراحی شده و از محل

قدامی-داخلی روی استخوان راديوس ايجاد شد و با كنار

نقيصه انجام گرفت .نمونهها در فرمالين  % 31قرار داده

زدن بافت های نرم و عضالت ،استخوان راديوس در معرض

شدند و در اسيد فرميك دمينراله شده و در قالبهای

ديد قرار گرفت .قطعهای از استخوان به اندازهی دو برابر

پارافينی قرار گرفتند .با برش  5ميكرونی و رنگآميزی

عرض آن (تقريبًا  31ميلیمتر) برداشته شد و بعد از برش،

هماتوكسين -ائوزين الم هيستوپاتولوژی تهيه گرديد .در

عضالت بخيه شد و پوست به شكل زير جلدی و با نخ

ارزيابی هيستوپاتولوژيكی از روش اسكوربندی التيام

ويكريل دو صفر بخيه گرديد .خرگوشها پس از برگشت از

استخوان امری استفاده شد (.)8

بیهوشی ،در قفس  -البته بدون تثبيت خارجی اندام مورد

به منظور تجزيه و تحليل آماری ،ابتدا نتايج به دست

جراحی -رها شدند .تمامی خرگوشها روزانه يك بار پس

آمده با آزمون آماری Kruskal-Wallis non

از جراحی پنیسيلين با دوز  41/111واحد بينالمللی و

 parametric ANOVAتجزيه و تحليل آماری شدند؛

استرپتومايسين  32ميلیگرم بر كيلوگرم به فرم تزريق

چنانچه ارزش  Pكمتر از  1/15میشد ،دوباره با آزمون

عضالنی به مدت  1روز دريافت کردند .تمامی خرگوشها

آماری  Mann-Whitney Utestتجزيه و تحليل آماری

به مدت سه روز داروی ضد التهاب غيراستروئيدی

میشدند .در اين آزمون  P<1/15از نظر آماری معنیدار

فلونگسين مگلوآمين برای کاهش درد و التهاب بعد از

تلقی میشد .برای انجام تستهای آماری از نرمافزار

عمل ،دريافت کردند.

 SPSSنسخه  38استفاده شد.

ارزيابیها در سه سطح بالينی ،راديوگرافی و
هيستولوژی صورت گرفت.

نتايج

در ارزيابی بالينی ،هر روز خرگوشها بررسی میشدند

تمامی خرگوشها بعد از انجام عمل جراحی و بازگشت

و از نحوهی استفاده از دست ،وزنگذاری روی عضو

از بیهوشی بسيار آرام بودند .در ناحيهی جراحی تورم و

جراحی شده اطالع كسب میشد و هر گونه زخمهای

التهاب و در حين وزن گذاری ،اندکی لنگش مشاهده شد.

موضعی ،التهاب و يا عدم ترميم مورد توجه قرار میگرفت.

لنگش خرگوشها تا روز چهار بعد به کلی رفع شد و تا روز

در ارزيابی راديوگرافيكی ،راديوگرافها با نمای جانب ی

پنجم نيز الته اب و تورم در موضع عمل به کلی برطرف

از دست خرگوشها بعد از جراحی و در روزهای ،29 ،34

گرديد ،همچنين هيچگونه عفونت موضعی در هيچکدام از

 42و  56تهيه شد .فاصله فيلم از منبع اشعه  Xحدود 91

خرگوشها ديده نشد.

سانتیمتر و دستگاه راديوگرافی با  45كيلو ولت )(KV
و 21ميلیآمپر بر ثانيه ( )mAsتنظيم شده بود .برای

ارزيابی راديوگرافيکی روند التيام در گروههای مختلف
در روزهای  29 ،34و  42و  56انجام شد.

ارزيابی و درجه بندی راديوگرافهای تهيه شده ،از سيستم

 56روز بعد از عمل در ارزيابی هيستوپاتولوژی

درجه بندی تغيير شكل يافته Laneو  Sandhuاستفاده

هيچگونه نشانهای از التهاب و عفونت در هيچکدام از

شد (.)13

خرگوشها مشاهده نشد (جدول  2و شکلهای  5الی .)9
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جدول  -1نتايج به دست آمده از ارزيابی راديوگرافيک
(حداکثر -حداقل) ميانه
a

روزهای بعد از عمل

کنترل منفی

کنترل اتوگراف

 PRPزنوگرافت

 PRPالوگرافت

14

(0)0- 1

5)1-5( b

(1)0- 7

(1)1- 0

0/1

22

(1)1-6

(5)5- 9

(1)1-10

(1)1- 2

0/1

42

(1)1-6

56

(4)1- 9

c
d

(7)1-10

(5)5-10

(3)2-10

(10)9-10

(4)1- 4
(5)1- 2

p

0/1
0/02
a

Kruskal- Wallis non parametric ANOVA
)P=0.02 ( compared Auto Graft& Empty group by Mann- Whitney U test
b
)P=0.04 ( compared Auto Graft& Alo Graft by Mann- Whitney U test
c
)P=0.005 ( compared Auto Graft & Alo Graft-by Mann- Whitney U test
d
)P=0.009 ( compared Auto Graft & Empty group by Mann- Whitney U test
d
)P=0.007 ( compared Auto Graft & Alo Graft- group by Mann- Whitney U test
در روز  14گروه اتوگراف نسبت به گروه کنترل منفی (شاهد) ( )P=0/02به شکل معنیداری بهترعملکرد و حتی نسبت به گروه
آلوگرافت ) (p=0/04عملکرد بهتری داشته است .در روز  42گروه اتوگرافت نسبت به گروه آلوگرافت از ديد آماری ،بهتر عمل کرده است
( .(P=0/05در روز  42گروه اتوگرافت از گروه شاهد بهتر عمل کردهاست .در روز  56گروه اتوگرافت نسبت به گروه شاهد و نسبت به گروه
آلوگرافت ( )P=0/007بهتر عمل کرده است .بهطور کلی گروه زنوگرافت نسبت به گروه آلوگرافت عملکرد بهتری داشتهاست و با ساير
گروههای مورد مقايسه ،اختالف معنی داری نداشته است (جدول  1و شکلهای  1الی .)4
b

الف

ب

ج

د

شکل  -1راديوگراف از موضع عمل هفته دوم :الف) گروه شاهد ب) گروه اتوگرافت ج)گروه آلوگرافت د) گروه زنوگرافت
الف

ب

ج

د

شکل  -2راديوگراف از موضع عمل هفته چهارم  :الف) گروه شاهد ب) گروه اتوگرافت ج) گروه آلوگرافت د) گروه زنوگرافت
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الف

ب

ج

د

شکل  -3راديوگراف از موضع عمل هفته ششم :الف)گروه شاهد ب) گروه اتوگرافت ج) گروه آلوگرافت د) گروه زنوگرافت
الف

ب

ج

د

شکل  -4راديوگراف از موضع عمل هفته هشتم :الف) گروه شاهد ب)گروه اتوگرافت ج) گروه آلوگرافت د) گروه زنوگرافت
جدول  -2ارزيابی نتايج هيستوپاتولوژی (حداکثر -حداقل) ميانه
گروه شاهد

اتوگرافت

 PRPخرگوش (آلوگرافت)

 PRPگاو (زنوگرافت)

(1)0- 3

6)2- 6(b

(1)1-6

(2)2- 7

a

p

0/05

گروه اتوگرافت نسبت به گروه شاهد اختالف معنیداری داشته است و بهتر عمل کرده استP=0/04 .
 aمقدار ارزشی  Pبرای تست  Kraslcal-Wallisاست .در صورتی که تست مذکور  P>0/05گردد ،تست  Mann-Withneyانجام
گرفته شد.

بحث

در سال  2111پژوهشی را  Tuominenو همکاران

در اين پژوهش گروه اتوگرافت از نظر آماری و سرعت

به انجام رساندند .در اين پژوهش اثرات زنوگرافت تهيه

ترميم بهترين گروه بود و از تمامی گروهها بهترعمل کرده

شده از استخوان گوساله در نقيصه نازک نی سگ استفاده

بود .پيوند استخوانی اتوگرافت به عنوان پيوند طاليی

شد و نتايج مشابهی از اتوگرافت به دست آمد ( .)34در

مطرح است ( .)8در پژوهشها به عنوان گروه کنترل مثبت

پژوهش حاضر گروه زنوگرافت تقريبا مانند گروه اتوگرافت

از اتوگرافت استفاده میشود که در پژوهش حاضر نيز به

عمل کرده بود و از گروه شاهد نيز بهتر بود که میتوان

عنوان گروه کنترل مثبت ،عملکرد مطلوبی داشت.

عملکرد بهتر آن را به دليل وجود پروتيينهای آزاد شده
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 )Growth Factors-B-TGFBفاکتور رشد اپی تليال

از  PRPدانست.
در سال  Arpornmaeklong ،2114و همکاران به

) ،)Epithelial Growth Factor- EGFفاکتور رشد

بررسی تأثير  PRPبر توانايی تمايز استوژنيک سلولهای

اندوتليال عروقی ( Vascular Endothelial Growth

مزانشيمی در موش صحرايی پرداختند .نتايج نشان داد که

،)Factor-VEGF

فيبروبالست

 PRPبه صورت وابسته به دوز ،سبب افزايش فعاليت

( ) Fibroblast Growth Factor –FGFو فاکتور

تکثيری سلولهای مزانشيمی میشود ( .)35در پژوهش

رشد شبه انسولين ( Insulin Like Growth Factor-

حاضر می توان نقش افزايش ترميم استخوانی در محل

 ) IGFهستند که موجب فراخوانی سلولهای تمايز نيافته

نقيصه را به حضور  PRPنسبت داد .همچنين  Kilianو

به محل التهاب و آغاز تقسيم سلولی میشوند ( .)38عالوه

همکاران ( )2114به بررسی اثرات عوامل رشد پالکتی

بر اين ،پالکتها حاوی پروتئيناز هستند که در آزادسازی

روی سلولهای مزانشيمی و اندوتليالی انسان در محيط

آنزيمهای پروتئوليتيک توسط ساير سلولها نقش دارند.

کشت پرداختند .در اين پژوهش ،بعد از دگرانوالسيون

اين آنزيم ها در تجزيه غشای پايه و ماتريکس خارج سلولی

پالکتی با استفاده از ترومبين و کلسيم ،عوامل رشد

موثر هستند .پالکتها همچنين در مهار آزاد سازی

پالکتی آزاد شده به محيط کشت سلولهای مزانشيمی و

سيتوکاينها توسط ماکروفاژها نقش دارند .مدلهای

اندوتليالی افزوده شد .اين امر سبب افزايش تکثير و

مختلف آزمايشگاهی نشان دادند که سلولهای درگير در

مهاجرت سلولهای اندوتليالی گرديد و توانايی استوژنزيز

ترميم بافتی به نوعی به فاکتورهای رشد پالکتی حساس

سلولهای مزانشيمی در حضور اين فاکتورها افزايش يافت

هستند ،بدين صورت که  TGB-Bموجب کموتاکسی

(.)36

نوتروفيلها و مونوسيتها PDGF ،موجب مهاجرت و

فاکتور

رشد

 Grazianiو همکاران ( )2116دريافتند که

تکثير فيبروبالستها به محل زخم و  VEGFنفوذپذيری

غلظتهای مطلوب  PRPسبب افزايش سلولهای

عروقی را افزايش میدهد IGF.در التيام زخم و در تکثير

فيبروبالست و استئوبالست در محيطهای آزمايشگاهی

و تمايز استئوبالستها و  EGFدر تکثير سلولهای اپی

میشود ()39که اين مسأله همسو با پژوهش حاضر است.

تليال نقش دارند ( ،)21پالکتها همچنين در

 Kastenو همکاران ( )2119با پژوهش روی ترميم

مکانيسم های دفاعی ميزبان در ناحيه زخم از طريق فراهم

استخوان و با اضافه کردن  PRPاتولوگ و CDHA

آوردن پپتيدهای سيگنال دهنده که ماکروفاژها را به ناحيه

دريافتند که افزودن پالسمای غنی از پالکت اتوژن در

میاورند ،نقش مهمی ايفا میکنند ()23؛ عالوه بر اين

مدل خرگوش سبب افزايش روند بهبود استخوانی میشود

پالکت تغليظ شده حاوی مقاديری هرچند اندک از

و اين نتيجه به طور کامل با پژوهش ما همسويی دارد

لکوسيتهاست که در سنتز اينترلوکينهای درگير در

()39؛ البته از داليل عملکرد آن میتوان وجود

پاسخ ايمنی غيراختصاصی نقش دارند ( .)22گرانولهای

فاکتورهای رشد آزاد شده از آن را دانست .آغازعملکرد

پالکتی نه تنها حاوی فاکتورهای رشد هستند بلکه مواد

فاکتورهای رشد  PRPبه گونهای است که با تحريک

فعال بيولوژيک ديگر نظير سروتونين کاتکولامينها و

پالکتها توسط ترومبين و کلسيم ،فاکتورهای رشد آزاد

پروتئينهای انتیباکتريال نيز در آنها وجود دارد .تست

میشوند .اهم اين فاکتورها شامل فاکتور رشد مشتق از

ميکروبيولوژيک نشان دهندهی فعاليت اينپپتيدها عليه

اشريشيا

کلی،

استافيلوکوکوس

پالکت (Platelet-Derived Growth Factors-

ميکروارگانيسمهای

 ،)PDGFفاکتور رشد ترانسفورمينگ ( Transforming

اورئوس ،کانديدا آلبيکنس ،کريپتوکوکوس نئوفورمانس و
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پسودوموناس است (.)21

و اين مسأله با استفاده از  PRPگاوی (زنولوگ) بيشتر

نتايج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از  PRPدر

نمود داشت.

نقيصه استخوانی خرگوش در التيام شکستگی کارآمد است
الف

ب

ج

د

شکل  -5يافتههای هيستوپاتولوژيک  .الف) گروه شاهد  :تشکيل بافت فيبروکارتيالژ در محل نقيصه استخوانی ب) گروه اتوگرافت  :جوش
خوردگی محل نقيصه با استخوان متراکم (پيکان آبی رنگ) و تشکيل تيغههای استخوانی (پيکان سفيد رنگ) در محل نقيصه همراه با
ظهور مغز استخوان قرمز(پيکان زرد رنگ) در کمتر از نيمی از محل نقيصه ج) گروه آلوگرافت  :جوشخوردگی محل نقيصه با استخوان
متراکم (پيکان آبی رنگ) و تشکيل تيغههای استخوانی(پيکان سفيد رنگ) در محل نقيصه همراه با ظهور مغز استخوان قرمز (پيکان زرد
رنگ) در بيشتر از نيمی از محل نقيصه د) گروه زنوگرافت :تشکيل استخوان متراکم (پيکان آبی رنگ) همراه با بافت غضروفی (پيکان سفيد
رنگ) و ظهور مغز استخوان (پيکان زرد رنگ) در محل نقيصه استخوانی.
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Summary
Bone injuries caused by accidents, tumors, osteomyelitis, loosening devices, fixed or corrective
osteotomy surgical interventions are needed to surgical interventions because spontaneous recovery
occurs only in small and limited damage. Autografting technique is still as a golden standard technique
but there are some limitations like harvested area complications. There are many osteoinduction agents
such as platelet-derived growth factor, vascular growth factors and growth factor that cause cell
differentiation, proliferation of cells and fibroblasts deposition. This study was conducted on 4 groups
(20 Rabbits, each group=5) of rabbits. The control group the defected area was left empty and in
autograft group autologous bone was implanted in the defected area. In xenogenic PRP group, bovine
PRP 1 ml was injected in the defected area. Finally, in allogenic PRP group, rabbit PRP 1 ml was
injected in the defected area. X-rays were taken on 14th, 28th, 42nd and 56th postoperative days. After
8 weeks Post-Operation bone samples were taken from healed area for for histopathological
evaluation. Results showed that the use of PRP has been efficient in rabbit bone defect healing and the
use of bovine PRP is more representative.
Keywords: Rabbit PRP, bovine PRP, bone healing, rabbit model.
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