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 اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: 

 بررسی رادیولوژیک و هیستوپاتولوژیک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر فرزانه حسینی****دکتر ایرج کریمی، ***دکتر امین بیغم صادق، **مرضیه ابراهیمی دستگردی، *
 

  
 اتصتا   بت   بخشتيدن  سترت   هتا   شكستتيي  التيام سازی آسان برای يانسان و دامپزشكي دیارتوپ در امروزه

استتخوان   هتای  پيونتد  همچنتي،   شود. مي استفاده استخوان پيوند از استخواني های نقيص  ترميم و مفصلي

 مطتر   یستاز  استتخوان  کننتده  يتك تحر توامت   ستاير  با مقايس  در طاليي معيار يك تنوان ب   تازه خودی

 هتايي  ستلو   حاوی التيام  ةکنند عيرست مواد داشت، بر تالوه (Autograft) خودی استخوانپيوند  .هستند

 هتای  دام در .(3)دشتو  نمتي  مسری های یربيما انتقا  باتث و کند نمي تحريك را ايمني های واکنش ک  اس 

 و نتي  درشت   استتخوان  بتايی  طرف داخلي سطح ايلئوم  ستيغ از خودی استخوان آوری جمع برای کوچك

 همتي،  ولتي  شتود   متي  استتفاده  ايلئتوم  ستيغ از هم انسان در .شود مي استفاده بازو استخوان باييي انتهای

 مراحت   افتزايش  و ختون  دادن دست   از شكستتيي   تفون   درد  مث  توارضي خودی استخوان از استفاده

 بت   توجت   بتا  حاضتر  حتا   در .(2)است   محتدود  شتده  برداشت   استخوان مقدار نيز و دارد پي در را جراحي

 توارض با و بهتر جاييزي، برای جستجو حا  در ارتوپدی جراحان دارد  استخوان خودی پيوند ک  مشكالتي

 متواد  و هتا  ستلو   حاوی و باشد شت ندا وجود محدودي  برداش  مقدار ازنظر تا هستند  کمتر های آسيب و

 .(1)باشد استخوان التيام ساز آسان پروتئيني

 

 مقدمه

 چکیده

يوندهای استخواني پاستخواني از  های کاستيها و ترميم  يستيكشسازی التيام  آسان منظور  ب در ارتوپدی امروزه  :زمینه پیش

يوندهای غيرخودی پشود. در حا  حاضر با توج  ب  مشكالتي ک  پيوند استخوان خودی دارد  تماي  ب  استفاده از  استفاده مي

ساز التيام استخوان  ها و مواد پروتئيني آسان مقدار برداش  محدودي  ندارند و حاوی سلو  ازنظربيشتر شده اس . اي، پيوندها 

ي زنبورهای تس  کارگر توليد حلقيرزيدرنگ اس  ک  از غدد فك پاييني و سفی ژيتيني ا ماده« Royal jelly»هستند. ژ  رويا  

اس . در مطالعة  ضدالتهاباکسيدان  ضد تومور و  يآنتتريا   باک آنتي شود. اي، ژ  غذای اصلي ملك  زنبورها و دارای خواص مي

 نقيص  استخواني خرگوش اس .کاستي و ی ژ  رويا  در التيام ساز استخوانحاضر  هدف ما ارزيابي خواص 
جربي در يلوگرم استفاده شد. اي، مطالع  تک 2خرگوش نيوزلندی سفيد نر  با وزن تقريبي  30در اي، مطالع  از ها:   مواد و روش

دو برابر  اندازه ب انجام گرف . قطعة استخواني از راديوس ب  فرم طولي و  3131دانشكده دامپزشكي دانشياه شهرکرد  در آذرماه سا 

 تنوان ب مورد ديير  5مورد  همراه با پودر ژ  رويا  در مح  نقيص  قرار داده شد و در  5ترض استخوان راديوس برداشت  و در 

ميزان جوش خوردگي  فعالي   ازلحاظ 12و  22  31های پرتونياری در روزهای  يبررسی گذاشت  شد. ا مادهون هيچ گروه شاهد  بد

 .گرف ی و ميزان بازسازی انجام شد و نتايج حاصل  مورد تجزي  آماری قرار ساز استخوان

نشان دادند ک   آمده دس  ب سي شدند. نتايج پس از جراحي برر 12های هيستوپاتولوژی نيز در روز  نمون  گیری: ها و نتیجه یافته

دار  يمعندارای اختالف  22( و فقط در روز <05/0pدار نبوده اند ) يمعنها  اختالف 12و  31راديولوژيكي در روزهای  ازنظر

(03/0p= )س  و ترميم استخوان در گروه ژ  رويا  بهتر از گروه شاهد بوده اس . در مقايسة هيستوپاتولوژی اختالف ا بوده

 (. <05/0pداری در دو گروه مشاهده نشد ) يمعن

 

 يوندهای استخواني  خرگوشپترميم استخوان  ژ  رويا    واژگان کلیدی:

 ماه قب  از چاپ 3 پذیرش مقاله:؛ بار 3 بازنگری:مراحل اصالح و ؛ ماه قب  از چاپ 5 مقاله: دریافت

 فارغ التحصي  دامپزشك تمومي* 

و راديولوژی  استاد بخش جراحي** 

دانشكده دامپزشكي دانشياه شيراز  

تاد بخش جراحي و شيراز  اس

راديولوژی دانشكده دامپزشكي  

 دانشياه شهرکرد  شهرکرد

*** دانشيار  بخش پاتولوژی 

 دانشياه شهرکرد

**** دانشيار  بخش جراحي و 

 راديولوژی دانشياه شهرکرد
 

 نویسنده مسئول: 

 دکتر امین بیغم صادق

، 8898638989کدپستی 

 991صندوق پستی 
Email:  
dr.bigham@gmail.com 

mailto:dr.bigham@gmail.com


 مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
 اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش 903-901های  ، صفحه9318 تابستان(، 66)شماره مسلسل  3، شماره هفدهمدوره 

 

301 

 رويتا   ژ  از ختود  حيتا   ابتدای روز س  در زنبورتس  يروهای

 از تمتر  پايتان  تتا  کت   است   ملك  تنها  ازآن پس شوند. مي تغذي 

 مهمتي  هتای  ترکيتب  حتاوی  رويا  ژ  کند. مي استفاده رويا  ژ 

 استيدهای  آزاد  آمينت   استيدهای  قنتدها   ها  ي،پروتئ انواع چون

 ختواص  زيادی تحقيقا  .(1)اس  ها يتامي،و و معدني مواد چرب 

 ضتتتدتوموری  ضتتتدانعقادی  ضتتتدآلرژی  ي ضتتتدالتهاب فتتتراوان

 بت   را رويتا   ژ  ايمنتي  سيستتم  ةکننتد  يكتحر و ضدفشارخون

 بت   وابستت   هتای  بيمتاری  رويا  ژ  مصرف .(1تا1)اند دهرسان اثبا 

 .کنتتد متتي برطتترف را قاتتتدگي از پتتس ستتندرم جملتت  از پيتتری

 نشتان  آزمايشتياهي  حيوانتا   در شتده  انجام تحقيقا   همچني،

 توانتد  متي  و گردد مي تروقي اتساع سبب رويا  ژ  ک  اس  داده

 رشتد  سترت   توانتد  مي ماده اي، شود. يرسان خون افزايش سبب

 و بخشتتد بهبتتود را ستتلولي تمتتايز و دهتتد افتتزايش را ستتلولي

 اثتر  ازجملت   .(2 1 5)باشتد   توموری آنتي فعالي  دارای حا  ي،درت

دليت     بت   تجربتي  صتور   ب  ک  هايي ر  در آن خوراکي مصرف

 صتور   ب  بودند شدهبيرون آوردن تخمدان دچار پوکي استخوان 

 کشت   محتيط  در و (30 3)شده بود برطرف پوکي استخوان نسبي

 نشتان  ختود  از استروژن مشاب  اثر (osteoblastساز ) استخوان

 روی بتر  رويتا   ژ  اثتر  روی بر اندکي مطالعا  .(31تا33)اس  داده

 شده انجام آن ب  وابست  سلولي های فعالي  و استخوان متابوليسم

 شتك   بت   رويتا   ژ   صتحرايي  متوش  در مطالعت   يك در اس  

 استتخواني  ةنقيصت  بتر  آن ترميمي اثرا  و شده استفاده خوراکي

 دييتر  ةمطالعت  در يتا   (31)است   گرفت  قرار بررسي مورد جمجم 

 استتخواني  ةنقيصت  تترميم  در کيتوزان با رويا  ژ  ترکيب اثرا 

 حاضتر  مطالعت   انجتام  از هتدف  .(35)بتود  گرفت  قرار بررسي مورد

 در استتخواني  نقيصت   محت   در پتودر  شك  ب  رويا  ژ  کاش 

 بتا  ستازی  استتخوان  سترت   نظتر  از و بود خرگوش حيواني مد 

  گرف . قرار بررسي مورد هيستوپاتولوژيك و راديولوژيك ارزيابي

 
 هنشكددا ژیيولوراد و حياجر بخش در حاضتر  پژوهشتي  ةمطالع

 ي،ا گرفت .  صتور   3131 پائيز در شهرکرد دانشياه دامپزشكي

 در و گرف  ارقر ييدأت ردمو هنشيادا قخالا ةکميت در لع مطتتتتتتا

 مطابق و شتتتتتد تاي ر  نااحيو قحقو متما هشوپژ  مد  طو

 شماره ب  دانشكده پژوهشي شورای مصوب    نااحيو با رکا  صوا

   شد. انجام 339/310

 توستط  زنبورتست   هتای  کنتدو  در طبيعتي  صتور   بت   رويا  ژ 

 فتروش  مراکتز  از را آن توان مي و شود مي توليد کارگر های زنبور

  د.کر تهي  زنبورتس  محصوي 

  رویال: ژل پودر تهیه

 کتترديم. استتتفاده رويتتا  ژ  پتتودر از مطالعتت  ايتت، انجتتام بتترای

 خشتتكاندن انجمتتادی روش از رويتتا  ژ  پتتودر تهيتت  منظتتور بتت 

«freeze drying» ميتزان   منظور بدي، کرديم. استفاده gr20 

 کت، انجمتادی   خشتك  دستتياه  در ستات   12 متد   ب  را ژ  از

«freeze dryer» ةتود ب  تبدي  رويا  ژ  ازآن پس .ميقرارداد 

  آورديم. در پودر صور  ب  هاون از استفاده با را آن ک  شد  ی جامد

 دامپزشتكي  دانشتكده  حيوانتا   ةخانت  از خرگوش قطع  30 ابتدا

 پتانزده  متد   بت   و شد تزريق يرپوستيز اني  ضد داروی و تهي 

 نيهتداری  شتده  پليت   استتاندارد  غتذای  و جديتد  محيط در روز

   کنند. تاد  تا شدند

 خرگتوش  5 شدند. تقسيم تايي 5 گروه دو ب  خرگوش قطع  30

 دييتر  خرگتوش  5 در و ندشد گرفت  نظر در کنتر  گروه تنوان ب 

 کتار  گترم  يلت يم يتك  ميتزان  بت   رويا  ژ  پودر نقيص  مح  در

   شد. گذاشت 

 با mg/kg 2/0 آسپرومازي، و mg/kg10 کتامي، با ها خرگوش

 و تراشتيده  هتا  آن راست   دس  و شدند هوش يب تضالني تزريق

 بر داخلي-قدامي سطح در پوس  برش .شدند جراحي برای آماده

 و نترم  هتای  باف  زدن کنار با و شد ايجاد راديوس استخوان روی

 از ای  قطع  گرف . قرار ديد معرض در راديوس استخوان تضال  

 (متتتر يلتتيم 30 بتتاًيتقر)آن  تتترض برابتتر دو ةانتتداز بتت  استتخوان 

 روش و مواد» بخش در ک  ترتيبي ب  پيوندی مواد و شد برداشت 

 .شد گذاشت  کار نقيص  مح  در شد اشارهب  آن  «کار

 و جلتدی  زير شك  ب  پوس  و ندشد بخي  تضال  پيوند  از بعد

 کامالً ها  خرگوش نك يا بعداز .شد زده بخي  صفر دو ويكري  نخ با

 .شتدند  رهتا  خارجي تثبي  بدون قفس در  گشتند  بر بيهوشي از

 بتا  ،يليست  يپنت  بار كي روزان  و روز 2 مد  ب  ها  خرگوش تمامي

 بتر  گرم يليم 32 استرپتومايسي، و يالملل ،يب واحد 000/10 دوز

   .کردند درياف  تضالني تزريق کيلوگرم

 ةنحتو  از و نتد قرارگرفت مشتاهده  و موردمطالع  ها  خرگوش هرروز

 های  زخم هرگون  شد. کسب اطالع گذاری وزن دس   از استفاده

  گرف . قرار موردتوج  ترميم تدم يا و التهاب موضعي 

  31 هتای   روز در و تمت   از بعد ها  خرگوش دس  از ها  راديوگراف

 X اشع  منبع از فيلم ةفاصل .نددش تهي  جانبي نمای در 12  22

 (KV)لوولت  يک 15 با راديوگرافي دستياه و متر يسانت 10 حدود

 و ارزيتابي  بترای  .شتد  يم تنظيم (mAs) ثاني  بر آمپر يليم 20و

 تغيير یبند درج  سيستم از شده  يته های  راديوگراف یبند درج 

   (.3 )جدو  دش استفاده Sandhu و Lane يافت  شك 

 

 مواد و روش اجرا
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 حداقل( میانه –:  نتایج رادیوگرافی)حداکثر 2جدول

  روزهای

 تم  از پس

 گروه

 کنتر 

  گروه

 رويا  ژ 
pa 

31 (1-3)2 (1-2)1 021/0 

22 (5-2)1 b(30-5)2 011/0 

12 (1-2)1 (1-2)1 3/0 

a: Kruskal-Wallis non parametric ANOVA  
b: p=0. 01(compared with group 2 by Mann-Whitney U test) 

های  بندی التیام در گراف : نحوة ارزیابی و درجه9جدول 

 رادیولوژی با استفاده از 

 .laneو  sandhuسیستم تغییر شکل یافته 

 1 استخوان تشكي 

 2 فوقاني خوردگي جوش

 2 تحتاني خوردگي جوش

 2 بازآرايي

 30 امتياز حداکثر
 

  هیستوپاتولوژیکی بررسی

 معتدوم  انستاني  روش بت   و ندشتد  نيهتداری  هفت  9 ها  خرگوش

 گرفت .  انجام هيستوپاتولوژيكي بررسي برای یبردار نمون . شدند

 فرميتك  استيد  در و شتدند  داده قترار  %30 فرمتالي،  در ها  نمون 

 5 بترش  بتا  گرفتنتد.  قترار  پارافيني های  قالب در و شده دمينرال 

 هيستتوپاتولوژی  يم ائوزي،–هماتوکسي، یزيآم رنگ و ميكروني

دهتتي  نمتتره روش از هيستتتوپاتولوژيك ارزيتتابي در شتتد. تهيتت 

«scoring »استفاده امری استخوان التيام 

 شتر  اي،  ب  بندی  درج  سيستم اي، شد.

 امتيتاز  باشتد  ختالي  نقيص   اس  ک  وقتي

 پر فيبروزه بند هم باف  با تنها نقيص  صفر 

 بافتت  ترکيتتب اگتتر  3 امتيتتاز باشتتد شتتده

 بافتت  لبتتةغ بتتا فيبروکتتارتيلج و فيبتتروز

 بافتت  ترکيتتب  2 امتيتتاز باشتتد فيبتتروزی

 بافتت  لبتتةغ بتتا فيبروکتتارتيلج و فيبتتروز

 بافتتت  فقتتتط  1 امتيتتتاز فيبروکتتتارتيلج

 بافت    1 امتيتاز  باشد موجود فيبروکارتيلج

 بافت   بتا  لبت  غ و باشتد  استتخوان  بافت   همتراه  ب  لجيفيبروکارت

 بافت   همتراه  بت   لجيفيبروکارت باف   5 امتياز باشد فيبروکارتيلج

 1 امتياز و 9 امتياز باشد استخواني باف  با لب غ و باشد استخوان

 تعلتق  باشتد   استتخواني  بافت   فقتط  نقيصت   محت   در ک  زماني

 .(39)گرف  خواهد

 

  آماری تحلیل و تجزیه

 آزمتتتون بتتتا هيستتتتوپاتولوژيك و راديوگرافيتتتك هتتتای داده

Nonparametric Kruskal-wallis قتترار ارزيتتابي متتورد 

-Mann تكميلتي  تست   بتا  شتد   >05/0p ک  زماني و گرفتند

Whitney U Test  05/0 کت   زمتاني  و شدند مقايسp<  شتد 

 نستخ   SPSS افتزار  نرم از آماری آناليز در گرديد. تلقي دار معني

   شد. استفاده 21

 
 ديده تفونتي گون  هيچ ها خرگوش از يك هيچ در مطالع  اي، در

 حالت   ب  دس  روی بر گيری وزن جراحي از پس روز س  و نشد

 بازگش . خود تادی

 گتروه  درك  راديوگرافيت  ارزيتابي  در تتددی  مشتاهدا   اساس بر

 از پتس  دومة هفتت  در استتخوان  يتری گ شك  %25 يباًتقر کنتر 

 در و %50 حتدود  نيتز  چهتارم ة هفت در بود. مشاهده قاب  جراحي

 خوردگي جوش ازلحاظ شد. ديده ترميم %15 يباًتقر ششم هفت 

 شتد  مشاهده ششم هفت  در خوردگي جوش ميزان بيشتري، نيز

 گرفتت   صتور   نستبي  بازستازی  ششم هفت  در کمي تعداد در و

   بود.

 يتری گ شتك   ک  دادند نشان تددی مشاهدا  رويا  ژ  گروه در

 بت   ششم و چهارم هفت  در و %50 يباًتقر دوم هفت  در استخوان

از % رسيد. ميتزان جتوش ختوردگي و بازستازی نيتز      15ز ا بيش

بهتتر از گتروه    مراتتب  ب چهارم شروع شد و در هفت  ششم  هفت 

  ديير بود.

 Kruskal-Wallis non parametric تستت  انجتتام بتتا

ANOVA یها گروه بي، ارزيابي  از حاص  اتداد مجموع روی بر 

 مشتاهده  داری يمعن اختالف 1 و 2 هفت  در رويا   ژ  و کنتر 

 Mann-Whitney U test تكميلي تس  با و( >05/0p) شد

 گتروه  و رويتا  ژ   گتروه  بتي،  چهتارم  هفتت   در آمتاری  اختالف

 و بهتتر  رويتا  ژ   گتروه  در ترميم داد نشان ک  شد ديده کنتر 

 آمتده  دس  ب  اتداد و مشاهدا  ششم هفت  در اس . بوده بيشتر

 آمتاری  ازلحتاظ  امتا داشت     رويتا   گروه در بهتر ترميم از نشان

  (.2 و 3 شك    2 )جدو  نشد مشاهده داری يمعن اختالف

 جه  و شدند خارج استخواني یها نمون  جراحي از پس روز 12

 ارزيابي شدند. داده ارجاع آزمايشياه ب  هيستوپاتولوژيكي ارزيابي

 و شتد  انجتام  ايمتری  استتخوان  التيتام  روش بت   هيستوپاتولوژی

 نتایج
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 بتر  امتا  نشتد   مشاهده داری يمعن اختالف آماری ازلحاظ هرچند

 مراتتب  بت   رويتا   ژ  گتروه  در استخوان ترميم مشاهدا   اساس

 شك   1 )جدو  بود داده رخ تری يعوس صور  ب  و بهتر  تر منظم

  (.1 و 1

 

های زمانی هفته دوم،  : نتایج هیستوپاتولوژی در فاصله 3جدول

 حداقل( میانه –چهارم و ششم بعد از جراحی )حداکثر 

 

ارزيابي هيستوپاتولوژی بر 

 Emeryاساس 

گروه 

 کنتر 

گروه ژ  

 رويا 
Pa 

(1-2)1 (9-1)5 3/0 

a Kruskal-Wallis non parametric ANOVA 

 

 
 خرگتتوش حيتتواني متتد  در رويتا   ژ  پتتودر از مطالعتت  ايت،  در

 جراحتتي  انجتتام جهتت  شتتده انتختتاب استتتخوان و شتتد استتتفاده

 استتتخوان از بخشتتي برداشتتت، بتتا زيتترا  بتتود ستتاتد استتتخوان

 خرگوش  در زندزبري، و زندزيري، بي، اتصا  دلي  ب  زندزبري، 

 رونتد  يجت  درنت ويس  ن داخلي يا خارجي کننده ي تثب ب  نيازی

 .کترد  ارزيابي توان مي کننده ي تثب يرتأث بدون را استخوان التيام

 و شتد  ايجاد radius راديوس استخوان مياني قسم  در نقيص 

 آن در استتخوان  تترض  برابتر  دو شتده  برداشت  قطع  طو ة انداز

  .(31)شود ايجادمتصلي غير و مشخص خاليِ فضای تا بود مح 

Fujii رويتا   ژ  اثر بررسي منظور ب   3330 سا  در همكاران و 

 ب  استرپتوزوتوسي،  با القاشده ديابتي های ر  یها زخم بهبود بر

 انستوليني  شتب   خاصتي   رويا  ژ  اگرچ  ک  رسيدند نتيج  اي،

 اگتزودا  کاهش با اما ندارد  استرپتوزوتوسي، ديابتي یها موش در

 واست    يضدالتهاب اثرا  دارای ی ا دان  باف  در کالژن تشكي  و

 .(32)دهد مي کاهش نيز را پوستي ضايعا  بهبود دوره

Siavash یها زخم روی بر بامطالع   2031 سا  در همكاران و 

 همكتاران  و Fujii کتار  بتا  مشاب  تحقيقي ديابتيك  بيماران پای

 هتا  زختم  روی بتر  مستقيم صور  ب  %5 رويا  ژ  از و داده انجام

 دار يمعن آماری ازلحاظ ها آنمطالعة  نتايج اگرچ  کردند. استفاده

 صتور   بت   رويتا   ژ  از استتفاده  کت   داد نشتان  امتا   نشد تلقي

   .(33)ندارد همراه ب  جانبي تارض  موضعي

Mishima ژ  کتت  کردنتتد ثابتت   2005 ستتا  در همكتتاران و 

 بحث

 

  
 های هفته دوم، چهارم و ششم  : رادیوگراف9شکل

 گروه کنترل

 هفته دوم، چهارم و ششم  یها وگرافی: راد2شکل

 ژل رویالگروه 
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 استتروژنيك  فعاليت   استتروژني   هتای  يرندهگ با تعام  در رويا 

 داد نشان  2009 سا  در همكاران و Narita تحقيقا  .(33)دارد

  هفتت   3 متد   بت   ماده یها موش غذای ب  رويا  ژ  افزودن با

 ايت،  شتد.  مشاهده ها آن تيبيای خاکستر در يتوجه قاب  افزايش

 اجتزای  برختي  يتا  کام  صور  ب  رويا  ژ  ک  داد نشان مطالع 

 کتالژن  توليتد  هتا  استئوبالس  روی بر اثرگذاری با توانند مي آن 

 .(20)دهند افزايش را یساز استخوان فعالي  و يك

Suzuki چترب  استيدهای  بررستي  با 2002 سا  در همكاران و 

 تجتويز  کت   يافتنتد  دست   نتيجت   ايت،  ب  ر  روی بر رويا  ژ 

 دچتار  اواريكتتومي  دليت   بت   کت   هايي ر  در رويا  ژ  خوراکي

 و کترده  برطرف را استئوپروز نسبي طور ب  بودند  شده استئوپروز

 در حتا   يت، ا بتا  .(31)دهتد  متي  نشتان  ختود  از استتروژنيك  اثرا 

 روی بر ک   2032 سا  در همكاران و Shimizu اخير تحقيقا 

 اي، ب  شده يانب نتايج اس   گرفت  انجام شده اواريكتومي های ر 

 جلتوگيری  استخوان تخريب از رويا  ژ  اگرچ  ک  اس  صور 

  .(23)شود مي استخوان قدر  افزايش باتث اما کند نمي

Ozan استتخوان  روی بتر  بامطالعت    2035 ستا   در همكاران و 

 بهبتود  در یمتثثر  نقش رويا  ژ  ک  کردند ثاب  ر  مكسيالی

  .(31)دارد استخوان بازسازی کيفي 

 بتا  را تترميم  بتر  رويا  ژ  مطلوب يرا تأث نيز متنوتي تحقيقا 

 و Hye min park اس . رسانيده اثبا  ب  کالژن ساخ  القای

 القتای  بتا  رويتا   ژ  کت   دادنتد  نشتان   2033 سا  در همكاران

 محافظت   UVB اشتع   برابر در را پوس  تواند مي کالژن ساخ 

 ثابت   ر  روی بتر  تحقيق با نيز  2032 سا  در همچني، و کند

 یهتا  متوش  در کتالژن  توليتد  افتزايش  بتا  رويتا   ژ  کت   کردند

 از تخمتدان   برداشت   از ناشتي  استتروژن  کمبود دارای صحرايي

   .(21و22)کند مي جلوگيری پوس  پيری

 در تنهتا  هتا   راديتوگراف  آماری نتايج در اگرچ   حاضر مطالع  در

 امتا  شتدند   تلقي دار يمعن اختالفا   جراحي از پس چهارم ةهفت

 رويتا   ژ  گتروه  در تترميم  کت   دهتد  متي  نشتان  تتددی  بررسي

 داد نشان تحقيق اي، اس . بوده بهتر بازسازی و داده رخ تر يعسر

 در مطلوب يرا تأث و استروژني فعالي  بودن دارا با رويا  ژ  ک 

های نامنظم( و  های پراکنده و رشته )ساختار متخلخل و متشکل از سلول woven boneتشکیل  –ی گروه رویال ها عکس: 3شکل 

 زایی، نبود یا کمبود بافت فیبروزه عروق
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 اثتر  طريتق  از يضدالتهاب خواص با همچني، و (23)یساز استخوان

 التهتابي  پتيش  های سايتوکي، توليد مهار و فعا  ماکروفاژهای بر

 پتيش  یتتر  مطلتوب  صتور   ب  را ترميم روند  (21)نقيص  مح  در

 هيستتوپاتولوژی   و راديولتوژی  نتايج اساس بر يطورکل ب  برد. يم

 ژ  گتروه  از تتر  يفضتع  مراتتب  ب  کنتر  گروه در یساز استخوان

 نتدر   بت   و فيبتروزه  بافت   بتا  بيشتتر  نقيص  مح  و بوده رويا 

 تترميم  نتوع  ايت،  است .  پرشده استخواني  باف  یجا ب  غضروف 

 حضتتور تتتدم يتت دل بتت  و نقيصتت  محتت  رد استتتخوان نتتامطلوب

 .نبتود  انتظتار دور از  کنتتر   گروه در ترميم القاکننده یفاکتورها

  گرانولتت فيبتتروز بتتا نقيصتت  محتت  غضتتروف  نبتتود صتتور  در

 تتدم  ايت،  شتود.  متي  جاييزي، ها فيبروبالس  توسط شده ساخت 

 آمتدن  وجتود  بت   و ناحيت   در شده ي تشك غضروف در پيوستيي

 التيتام  از متانع  شكستت   قطعتا   بتي،  در فيبروکارتيالژی مراکز

 شتوند.  مي سس  ساختاری آمدن وجود ب  باتث و (25)شده کام 

 بافتت  کتت  دهنتتد متتي نشتتان تتتددی هتتای يبررستت و مشتتاهدا 

 بيشتتتتر رويتتتا  ژ  گتتتروه نقيصتتت  محتتت  در شتتتده ي تشتتتك

 بتتوده استتتخواني بافتت  نتتواحي در و غضتتروف فيبروکتتارتيالژی 

 نشتدند.  تلقي دار يمعن ها اختالف اي، آماری مطالعا  در هرچند

 اينك  ي دل ب  نبوده انتظار از دور نتيج  اي، آمدن دس  ب  البت 

 گرفتت   صتور   ترميم نيز کنتر  روهگ درروز  12 گذش  زا پس

   کند. مي مشك  کمي را هيستوپاتولوژی نتايج بررسي اي، و اس 

 

 
 رويتا   ژ  پودر از فقطدر آن  ک  اس  موردی اولي، تحقيق اي،

 مشتاهدا   و شتد  استتفاده  استتخوان  تترميم در مستتقيم  طور ب 

 از تتوان  متي  کت   دادند نشان آمده دس   ب آماری نتايج و تددی

 يرتتأث  بت   توجت   بتا  و کرد استفاده استخواني نقايص در ماده اي،

 همتراه  ماده اي، از استفاده استخوان  بازسازی در ماده اي، خوب

 همتراه  بت   یتتر  مطلتوب  نتتايج  توانتد  مي بسترساز های گراف  با

   باشد. داشت 

  منافع: دتضا

 در منافعي دتضا هيچيون  ک  کنند مي تاييد ننويسندگا تمامي

 ند.ارند مطالع  ي،ا

 گیری نتیجه

 

 پراکنده صورت بهوجود مراکز فیبروزه در میان نقیصه، تشکیل غضروف  –ی گروه شاهد ها عکس: 8شکل 
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