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 وانی خرگوشيم استخوان در مدل حيزنوگرافت بر ترم PRPآلوگرافت و  PRPر يثتأ

 
 ،5محمد شادخواست، 4انياحمد عر ،3، موسی جاودانی*2فیياوش شري، س1غم صادقين بيام

 6ما منتظری باال جادهيس

 

 ران.يا -، شهرکرددانشگاه شهرکرد ،یدانشکده دامپزشک ،یگروه علوم درمانگاه ،استاد .1
 ران.يا -شهرکرد ،دانشگاه شهرکرد ،یدانشکده دامپزشک ،یگروه علوم درمانگاه ،اريداستا .2

 ايران. -، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرددرمانگاهیدانشيار، گروه علوم  .3

 ران.يا -رازيش ،رازيدانشگاه ش ،یدانشکده دامپزشک ،یولوژيگروه پاتوب ،استاد .4

 ران.يا -شهرکرد ،دانشگاه شهرکرد ،یکده دامپزشکدانش ،هيگروه علوم پا ،اريدانش .5

 ران.يا -شهرکرد ،دانشگاه شهرکرد ،یدانشکده دامپزشک، یدامپزشک یاحرفه یدانش آموخته دکترا .6

 
 

 89ماه خرداد 4 پذيرش:       89مردادماه  31دريافت: 
 

 

 نيازمند اصالحی هایاستئوتومی يا تثبيتی، ادوات شدن شل استئوميليت، تومور، تصادف، از ناشی استخوانی وسيع هایآسيب
 به هنوز خودی استخوان پيوند. گيردمی انجام محدود و کوچک هایآسيب در فقط خودی به خود ترميم زيرا ؛هستند جراحی مداخالت

ها عبارتند از: برخی از آنسازی بسياری موجود است که عوامل القا کننده استخوان .آيدمی شماربه پيوند در طاليی استاندارد يک عنوان
ها. معمواًل ها و فيبروبالستی سلولی سلولی، تزايد دهندهدهنده تمايز و رشد عامل و عروقی رشد عامل پالکت، از مشتق رشد فاکتورهای

ای در بين گونهپالسمای غنی از پالکت  تأثيريابد. هدف از انجام اين پژوهش مقايسه بافتی کاهش می تخريبدر تزريق پالکتی مقدار 
ها خرگوش استفاده گرديد. رأس( 5رأس هر گروه  21) التيام شکستگی تجربی در خرگوش است. در مطالعه حاضر از چهار گروه خرگوش

 برای انجام ها تراشيده و آمادههوش شدند و دست راست آنبا تزريق عضالنی بی (mg/kg 2/1 )و آسه پرومازين( mg/kg 11) با كتامين
های نرم و عضالت، استخوان راديوس داخلی روی استخوان راديوس ايجاد شد و با كنار زدن بافت-برش پوست در سطح قدامی شد. جراحی

 گروه . بهبرداشته شد با اره استخوان بری متر(ميلی 31 )تقريبًا آن ی دو برابر عرضای از استخوان به اندازهقطعه در معرض ديد قرار گرفت.
 از نقيصه، محل در که( خرگوش 5) اتولوگرافت گروه و در( خرگوش 5) نشد زده پيوند ایماده هيچ بود استخوانی یقيصهن دچار که شاهد

( خرگوش 5) آلوگرافت گروه در گاوی استفاده شد و PRP از آن در که( خرگوش 5) زنوگرافت گروه در. شد استفاده خودی استخوان
 هفته 9 تا هفته دو هر راديوگرافی ارزيابی و گرفت صورت 9 و 5، 1 روزهای در گروه 4 اين به تزريق شد، استفاده آن در خرگوش PRPکه
در التيام  خرگوش استخوانی نقيصه در PRPاز استفاده که نتايج مطالعه حاضر نشان داد .گرفت صورت هشتم هفته در هيستوپاتولوژی و

 .نمود داشت شتربي( زنولوگ) گاوی PRP با مسأله اين و است شکستگی کارآمد

 .استخوان ترميم گاو، PRP خرگوش، PRPخرگوش، کليدی: هایواژه

 
 مقدمه

از تصادف، تومور،  یناش یع استخوانيوس یهابيآس

 یهایا استئوتومي، یتيت، شل شدن ادوات تثبيلياستئوم

م يرا ترميز ؛دهستن یازمند مداخالت جراحين یاصالح

محدود انجام  کوچک و یهابيفقط در آس یخود به خود

ک يهنوز به عنوان  یوند استخوان خوديرد. پيگیم

 یول ؛ديآیشمار م هوند بيدر پ يیاستاندارد طال

محل برداشت و  یو ابتال یريمثل درگ يیهاتيمحدود

وند ين نوع از پيمقدار برداشت از مشکالت به کار بردن ا

وند يمثل پ يیهاکي. امروزه استفاده از تکن(2 و 3) است

 چكيده

 .18-99(: 2)89؛ 8931انگاهی دامپزشکی ایران؛ نشریه علوم درم
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 یهانيگزيو جا (5و  4 ،1))آلوگرافت(  یر خودي، غیخود

ن يا یول ،ج شده استيار رايبس یاستخوان یمواد معدن

مثل مشکالت  یخاص یهاتيها هم محدودکيتکن

ن يبنابرا ،(6 و 3)دارند  خود را یکيومکانيو ب یکيولوژيب

ت يو هدا یسازاستفاده از مواد القا کننده استخوان

شتر مورد يزمان ببه شکل هم یسازاستخوان یهاکننده

نراله شده استخوان و يکس دميتوجه است. استفاده از ماتر

ک يتحر به منظورزمان رشد به شکل هم یفاکتورها

رشد  ی. فاکتورها(9)از آن جمله هستند  یسازاستخوان

که  ندموجود یاز پالکت انسان یغن یدر پالسما یمختلف

فاکتور رشد مشتق از پالکت، فاکتور رشد  :عبارتند از

بتا و  یر شکل دهندهييال عروق، فاکتور رشد تغياندوتل

 کننده در ميترم یعامل اصل .ینيفاکتور رشد شبه انسول

نسج  بيسآمقدار  و هياول یاستخوان شدت تروما ميترم

 یرسانخون شود شترينسج ب بيسآهرچه  است. نرم

 جهيدر نت و شودیم شتريعوارض ب جاديا استخوان کمتر و

 آهسته ميترم .(9) افتدیاتفاق مجوش نخوردن استخوان 

نرم بعد از جراحت به  یهااستخوان، رباط، تاندون و بافت

 عيشا یدهيپد کيها، اندام نيبه ا فيضع یرسانخون ليدل

هزاران عامل رشد  نيب از .(8) است مارانيدر اغلب ب

 یعامل رشد عروق به عوامل رشد مشتق از پالکت، توانیم

که بعد از ترشح  اشاره کرد ز دهندهيو عامل رشد و تما

 نيهمچن ساز وشيپ یهاسلول ريرشد و تکث موجب

 ليبه دل یاگر در موضع شود.یموضع م یهابروبالستيف

 لعوام ايو  ها کم باشدسلول نيخون تعداد ا انيکاهش جر

 قيبا تزر توانیم ،نباشد یکاف ميترم یرشد آزادشده برا

داد. هدف  شيافزا را ميروند ترم ،هاآن یمحتوا ايپالکت و 

ده يب دياز پالکت درعضو آس یغن یق پالسماياز تزر

 .(31) بافت مورد نظر است ب دريزان تخريکاهش م

مواد فعال بيولوژيكی هستند كه  یرشد پالکت یهافاکتور

مكانيسم ترميم بافت مانند كموتاكسی پروليفراسيون 

 سرعتسلولی آنژيوژنز و رسوب ماتريكس خارج سلولی را 

ها مواد ميتوژن و پالكت ،بخشند. در محل آسيب بافتیمی

های ترميم سازند كه تمام جنبهالتهابی از خود آزاد می

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

ها بالينی شامل زخم اموروسيعی برای درمان موضعی انواع 

از . (33) اندقرار گرفته پژوهشبافت نرم مورد  عاتيو ضا

توان اتولوگ يا همولوگ تهيه میاز پالکت  یغن یپالسما

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

ضد و  یهاپژوهشو اثرات با توجه به  -پژوهشن يدر ا

شده  یسع -تو آلوگراف گرافتاتو فت،گرازنو PRPض ينق

 م استخوانيدر روند ترم ن مهمياکرد ق عمليدق یبه بررس

 توجه شود. یخرگوش در مدل

 

 مواد و روش کار

ابتدا ، از پالکت یغن یه پالسمايتهبه منظور 

از پالکت  یغن یه پالسماياز گاو به منظور ته یريگخون

ه يظور تهبه من پژوهشتحت  یهاک و از خرگوشيزنوژن

قلب هر کدام ک انجام شد. از ياز پالکت آلوژن یپالسما غن

خون  تريلیليم 1 تا 2 ها،آن ها بسته به وزنخرگوشاز 

اخذ شده، نمونه خون  یهاسپس از نمونه ،اخذ شد

به  g 221 ×خون با دور یهاه شد. نمونهيتراته تهيس

 یحاو يیع رويوژ شد. مايفيقه سانتريدق 21مدت 

 یاز پالکت بود که مجددًا به منظور جداساز یغن یپالسما

 وژيفيقه سانتريدق 21به مدت  g491 ×ها با دور پالکت

 یحاو یجدا شد که از نظر تراکم سلول يیع رويما .شدند
 پالکت بود. 1/9×831

هر )در چهار گروه  خرگوش 21 یحاضر رو پژوهش

 یصهينق دچار که شاهد گروه به .شد انجام (رأس 5گروه 

 گروه و در نشد زده ونديپ یاماده چيه بود یاستخوان

 استخوان از صهينق محل در( خرگوش 5) اتولوگرافت

 در و یگاو PRP از زنوگرافت گروه در. شد استفاده یخود

 به قيتزر. شد استفاده خرگوش PRP از آلوگرافت گروه

 یابيارز و گرفت صورت 9 و ،1 یروزها در گروه 4 نيا

 در یستوپاتولوژيه و هفته 9 تا هفته ود هر یوگرافيراد

 .گرفت صورت هشتم هفته
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 ها با كتامينخرگوش ،صهيجاد نقيا به منظور

(mg/kg 11 )نيو آسه پروماز ( mg/kg2/1)  با تزريق

ها تراشيده شده هوش شدند و دست راست آنعضالنی بی

برش پوست در سطح  .شد یسازآماده یجراح یبرا و

خوان راديوس ايجاد شد و با كنار داخلی روی است-قدامی

های نرم و عضالت، استخوان راديوس در معرض زدن بافت

ی دو برابر ای از استخوان به اندازهقطعه ديد قرار گرفت.

متر( برداشته شد و بعد از برش، یليم 31 بًاي)تقر آن عرض

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

از  پس از برگشت هاخرگوش .ديگردويكريل دو صفر بخيه 

اندام مورد  بدون تثبيت خارجیالبته  -در قفس  ،یهوشیب

 پسها روزانه يك بار رها شدند. تمامی خرگوش -یجراح

المللی و واحد بين 111/41سيلين با دوز پنی یجراحاز 

تزريق  به فرم گرم بر كيلوگرمميلی 32استرپتومايسين 

ها خرگوش یتمام .کردند افتيدر روز 1به مدت  عضالنی

 یديراستروئيضد التهاب غ یبه مدت سه روز دارو

و التهاب بعد از  کاهش درد یبرا نين مگلوآميفلونگس

 .افت کردنديدر ،عمل

و  یوگرافي، رادینيها در سه سطح بالیابيارز

 صورت گرفت. یستولوژيه

 شدندیم یبررسها هر روز خرگوش، بالينی یارزيابدر 

عضو  یرو گذاریوزن استفاده از دست، یو از نحوه

های هر گونه زخم شد ویم اطالع كسبشده  یجراح

 گرفت.یمموضعی، التهاب و يا عدم ترميم مورد توجه قرار 

 یجانب یبا نماها راديوگراف، اديوگرافيكیرارزيابی در 

، 29، 34 هایو در روز یجراحها بعد از از دست خرگوش

 91حدود  Xفيلم از منبع اشعه  شد. فاصله تهيه 56و  42

 (KV) كيلو ولت 45متر و دستگاه راديوگرافی با سانتی

( تنظيم شده بود. برای mAsآمپر بر ثانيه )ميلی 21و

از سيستم  ،های تهيه شدهارزيابی و درجه بندی راديوگراف

استفاده  Sandhuو  Laneدرجه بندی تغيير شكل يافته

 .(13) شد

بعد از عمل  هفته هشت، هيستوپاتولوژيكی یابيارزدر 

 یدارو یبا دوز باال یروش انسانبه ها خرگوش یجراح

برداری برای بررسی نمونه .معدوم شدند نيکتام یهوشیب

از محل  و شده یجراح یاز اندام حرکت هيستوپاتولوژيكی

قرار داده  % 31ها در فرمالين انجام گرفت. نمونهصه ينق

های در اسيد فرميك دمينراله شده و در قالب شدند و

آميزی ميكرونی و رنگ 5گرفتند. با برش  پارافينی قرار

. در ديگرده يته یستوپاتولوژيين الم هائوز -هماتوكسين

ارزيابی هيستوپاتولوژيكی از روش اسكوربندی التيام 

 .(8) استخوان امری استفاده شد

ابتدا نتايج به دست ، تجزيه و تحليل آماریبه منظور 

 Kruskal-Wallis nonیآزمون آمار باآمده 

parametric ANOVA  شدند؛تجزيه و تحليل آماری 

شد، دوباره با آزمون می 15/1كمتر از  P ارزش چنانچه

تجزيه و تحليل آماری  Mann-Whitney Utest آماری

دار نظر آماری معنی از >15/1P. در اين آزمون شدندیم

افزار های آماری از نرمبرای انجام تست. شدتلقی می

SPSS  استفاده شد. 38نسخه 

 

 جينتا

بازگشت  و ها بعد از انجام عمل جراحیتمامی خرگوش

ی جراحی تورم و در ناحيه .بودندهوشی بسيار آرام از بی

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

ها تا روز چهار بعد به کلی رفع شد و تا روز خرگوشلنگش 

طرف اب و تورم در موضع عمل به کلی برنيز الته مپنج

کدام از گونه عفونت موضعی در هيچهيچ نيهمچن د،يگرد

 ها ديده نشد.خرگوش

 مختلف یهاگروهارزيابی راديوگرافيکی روند التيام در 

 انجام شد. 56 و 42و  29، 34های در روز

در ارزيابی هيستوپاتولوژی  روز بعد از عمل 56

کدام از ای از التهاب و عفونت در هيچگونه نشانههيچ

 (.9الی  5های و شکل 2)جدول  ها مشاهده نشدخرگوش
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 دست آمده از ارزيابی راديوگرافيکه نتايج ب -1جدول 

 حداقل( ميانه -)حداکثر

 a p الوگرافت PRP زنوگرافت PRP رافگکنترل اتو کنترل منفی عمل روزهای بعد از

14 (1-0)0 b (5-1)5 (7-0)1 (0-1)1 1/0 

22 (6-1)1 (9-5)5 (10-1)1 (2-1)1 1/0 

42 (6-1)1 c (10-5)5 (10-1)7 (4-1)4 1/0 

56 (9-1)4 d (10-9)10 (10-2)3 (2-1)5 02/0 

Wallis non parametric ANOVA -Kruskal a 
Whitney U test) -Graft& Empty group by MannP=0.02 ( compared Auto  b 

Whitney U test) -P=0.04 ( compared Auto Graft& Alo Graft by Mann b 
Whitney U test) -by Mann-Auto Graft & Alo Graft P=0.005 ( compared c 

Whitney U test) -Auto Graft & Empty group by Mann P=0.009 ( compared d 

Whitney U test) -group by Mann -Auto Graft & Alo Graft .007 ( comparedP=0 d 

نسبت به گروه  یرد و حتکعملبهتر یداریشکل معن به (=02/0P) )شاهد( یگروه اتوگراف نسبت به گروه کنترل منف 14در روز 
کرده است  لبهتر عم ،یمارآد يگروه اتوگرافت نسبت به گروه آلوگرافت از د 42در روز  است. داشته یترهب کردعمل =p)04/0( آلوگرافت

(05/0(P= گروه و نسبت به  روه اتوگرافت نسبت به گروه شاهدگ 56در روز  است.ه اتوگرافت از گروه شاهد بهتر عمل کردهگرو 42. در روز
ر يسا با و استداشته یترهب کردلعم تنسبت به گروه آلوگراف تگروه زنوگراف یطور کلبه است. بهتر عمل کرده (=007/0P) آلوگرافت

 .(4الی  1 یهاشکلو  1 جدول) نداشته است یارد یاختالف معن ،سهيمورد مقا یهاگروه

 

  

  
 تزنوگرافگروه  (د آلوگرافتگروه (ج توگرافتگروه ا (ب شاهدگروه  (الف :دوماز موضع عمل هفته  وگرافيراد -1 شکل

 

  

  

فتزنوگراگروه  (د آلوگرافته گرو (ج توگرافتگروه ا (ب شاهدگروه  (الف :چهارماز موضع عمل هفته  وگرافيراد -2شکل 

 ب الف

 د ج

 ب الف

 د ج
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 زنوگرافتگروه  د( آلوگرافتگروه  ج(توگرافت گروه ا (ب شاهدگروه (الف: ششماز موضع عمل هفته  وگرافيراد -3شکل 
 

  

  
 فتزنوگرا گروه (د آلوگرافتگروه  (ج توگرافتگروه ا(ب شاهدگروه  (الف: هشتماز موضع عمل هفته  وگرافيراد -4شکل 

 
 حداقل( ميانه -)حداکثر یپاتولوژهيستونتايج  ارزيابی -2 جدول

 a p )زنوگرافت( گاو PRP )آلوگرافت( خرگوش PRP اتوگرافت گروه شاهد

(3-0)1 b(6-2)6 (6-1)1 (7-2)2 05/0 

 =P 04/0 است. دهکرداری داشته است و بهتر عمل گروه اتوگرافت نسبت به گروه شاهد اختالف معنی
a  مقدار ارزشیP  برای تستWallis-Kraslcal 05/0که تست مذکور  صورتی در .است>P ،تست  گرددWithney-Mann  انجام

 گرفته شد.

 
 بحث

در اين پژوهش گروه اتوگرافت از نظر آماری و سرعت 

ها بهترعمل کرده ترميم بهترين گروه بود و از تمامی گروه

ان پيوند طاليی بود. پيوند استخوانی اتوگرافت به عنو

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

شود که در پژوهش حاضر نيز به از اتوگرافت استفاده می

 کرد مطلوبی داشت.کنترل مثبت، عملعنوان گروه 

و همکاران  Tuominen پژوهشی را 2111در سال 

اثرات زنوگرافت تهيه  پژوهشدر اين  به انجام رساندند.

نی سگ استفاده شده از استخوان گوساله در نقيصه نازک 

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

پژوهش حاضر گروه زنوگرافت تقريبا مانند گروه اتوگرافت 

توان عمل کرده بود و از گروه شاهد نيز بهتر بود که می

های آزاد شده کرد بهتر آن را به دليل وجود پروتيينعمل

 ب الف

 د ج

 ب الف

 د ج
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 دانست.  PRPاز 

و همکاران به  Arpornmaeklong، 2114در سال 

های يک سلولبر توانايی تمايز استوژن PRP تأثيربررسی 

پرداختند. نتايج نشان داد که موش صحرايی مزانشيمی در 

PRP ،سبب افزايش فعاليت  به صورت وابسته به دوز

در پژوهش  .(35) شودهای مزانشيمی میتکثيری سلول

توان نقش افزايش ترميم استخوانی در محل حاضر می

و  Kilianهمچنين نسبت داد.  PRPنقيصه را به حضور 

به بررسی اثرات عوامل رشد پالکتی  (2114) همکاران

های مزانشيمی و اندوتليالی انسان در محيط روی سلول

بعد از دگرانوالسيون  کشت پرداختند. در اين پژوهش،

استفاده از ترومبين و کلسيم، عوامل رشد  پالکتی با

های مزانشيمی و زاد شده به محيط کشت سلولآپالکتی 

اندوتليالی افزوده شد. اين امر سبب افزايش تکثير و 

نزيز ژهای اندوتليالی گرديد و توانايی استومهاجرت سلول

ها افزايش يافت رضور اين فاکتوحهای مزانشيمی در سلول

(36). 

 Graziani  دريافتند که  (2116)و همکاران

های سبب افزايش سلول PRPهای مطلوب غلظت

های آزمايشگاهی فيبروبالست و استئوبالست در محيط

 سو با پژوهش حاضر است.که اين مسأله هم(39) شودمی

Kasten  با پژوهش روی ترميم  (2119)و همکاران

 CDHAاتولوگ و  PRPاستخوان و با اضافه کردن 

دريافتند که افزودن پالسمای غنی از پالکت اتوژن در 

شود مدل خرگوش سبب افزايش روند بهبود استخوانی می

سويی دارد همو اين نتيجه به طور کامل با پژوهش ما 

توان وجود کرد آن میالبته از داليل عمل ؛(39)

کرد آغازعملآن را دانست. های رشد آزاد شده از فاکتور

 ای است که با تحريکبه گونه PRPفاکتورهای رشد 

 آزاد های رشدفاکتور کلسيم، و ترومبين توسط اهپالکت

 از رشد مشتق فاکتور شامل هافاکتور اين اهم .شوندیم

-Platelet-Derived Growth Factorsپالکت )

PDGF) ،( فاکتور رشد ترانسفورمينگTransforming 

Growth Factors-B-TGFBفاکتور رشد اپی تليال ) 

Epithelial Growth Factor- EGF) فاکتور رشد ،)

 Vascular Endothelial Growthاندوتليال عروقی ) 

Factor-VEGF)،  فاکتور رشد فيبروبالست

(Fibroblast Growth Factor –FGF  و فاکتور )

 -Insulin Like Growth Factorرشد شبه انسولين )

IGF  ) های تمايز نيافته فراخوانی سلول موجبکه هستند

عالوه . (38) شوندبه محل التهاب و آغاز تقسيم سلولی می

آزادسازی  که در هستندها حاوی پروتئيناز پالکت ،بر اين

 د.نها نقش دارهای پروتئوليتيک توسط ساير سلولآنزيم

ها در تجزيه غشای پايه و ماتريکس خارج سلولی اين آنزيم

زاد سازی آها همچنين در مهار پالکت موثر هستند.

های ها نقش دارند. مدلها توسط ماکروفاژکاينسيتو

ر های درگير دمختلف آزمايشگاهی نشان دادند که سلول

های رشد پالکتی حساس ترميم بافتی به نوعی به فاکتور

کموتاکسی  موجب  TGB-B، بدين صورت کههستند

مهاجرت و  موجب PDGFها، ها و مونوسيتنوتروفيل

نفوذپذيری  VEGFها به محل زخم و بالستتکثير فيبرو

در التيام زخم و در تکثير  IGFدهد.عروقی را افزايش می

های اپی در تکثير سلول EGFها و و تمايز استئوبالست

ها همچنين در ، پالکت(21) دنتليال نقش دار

های دفاعی ميزبان در ناحيه زخم از طريق فراهم مکانيسم

آوردن پپتيدهای سيگنال دهنده که ماکروفاژها را به ناحيه 

؛ عالوه بر اين (23) کننداورند، نقش مهمی ايفا میمی

رچند اندک از پالکت تغليظ شده حاوی مقاديری ه

های درگير در هاست که در سنتز اينترلوکينلکوسيت

های . گرانول(22)پاسخ ايمنی غيراختصاصی نقش دارند 

های رشد هستند بلکه مواد نه تنها حاوی فاکتور پالکتی

ها و امينفعال بيولوژيک ديگر نظير سروتونين کاتکول

ها وجود دارد. تست باکتريال نيز در آنهای انتیپروتئين

پپتيدها عليه ی فعاليت اينميکروبيولوژيک نشان دهنده

کوکوس استافيلو، اشريشيا کلیهای ارگانيسمميکرو

و  کريپتوکوکوس نئوفورمانس ،انديدا آلبيکنسک، اورئوس
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 .(21)است  پسودوموناس

در  PRP مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از جينتا

 استکارآمد  یگشکست اميخرگوش در الت یاستخوان صهينق

 شتري)زنولوگ( ب یگاو PRPله با استفاده از أمس نيو ا

 نمود داشت.

 

  

  
جوش  :گرافتاتوگروه  ب( یصه استخوانيدر محل نق الژيکارتبرويل بافت فيتشک :گروه شاهد . الف(ک يلوژپاتوستويه یهاافتهي -5 شکل

صه همراه با يدر محل نق د رنگ(يکان سفي)پ یاستخوان یهاغهيل تيتشک و رنگ( یآبکان ي)پ استخوان متراکم باصه يمحل نق یخوردگ
استخوان  باصه يمحل نق یخوردگجوش :گرافتآلوگروه  ج( صهياز محل نق یمياز ن کمتردر  کان زرد رنگ(ي)پظهور مغز استخوان قرمز

کان زرد ي)پ صه همراه با ظهور مغز استخوان قرمزير محل نقد د رنگ(يکان سفي)پیاستخوان یهاغهيل تيو تشک رنگ( یکان آبي)پ متراکم
د يکان سفي)پ یهمراه با بافت غضروف رنگ( یکان آبي)پ ل استخوان متراکميتشک :گروه زنوگرافت د( صهياز محل نق یمياز ن شتريبدر  رنگ(

 .یصه استخوانيدر محل نق کان زرد رنگ(ي)پ و ظهور مغز استخوان رنگ(
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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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