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Introduction: The treatment of pulpal necrosis in an immature tooth with an open apex presents a unique challenge to the
dentist. Revascularization is a new treatment procedure for the management of these cases. This study examined the ability
of demineralized bone matrix as a scaffold to aid pulp revascularizaion of immature cat teeth.
Materials & Methods: Sixteen immature teeth from 4 cats after preparation of access cavity and cleaning of canals, were
placed into two groups; control group containing blood in canal and experimental group containing blood + demineralized
bone matrix. Teeth were treated with revascularization technique and cats were followed up for four months. Then
periapical radiographs were taken and analyzed for presence of apical radiolucencies, apical closure and thickening of root
canal walls. The data were statistically analyzed using Fisher's exact test. 0.05 was established as a level of significance.
Results: The two groups showed no statistical difference regarding presence of apical radiolucencies, apical closure and
thickening of root canal walls. In control group, none of the teeth showed any apical radiolucencies and 75% of teeth
showed apical closure and thickening of root canal walls. In experimental group, none of the teeth showed any apical
radiolucencies, 90.9% of teeth showed apical closure and 81.8% showed thickening of root canal walls.
Conclusion: Based on the results of this study, the demineralized bone matrixes do not have adverse effect on
revascularization procedure and can be used as a scaffold in this technique.
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چکیذه
مقذمه :درهاى پالپ ًکرٍز در دًذاىّای ًابالغ با آپکس باز ّوَارُ هطکالتی را برای کلیٌسیي بِ ّوراُ دارد .رٍاسکَالریساسیَى یک رٍش
جذیذ برای درهاى ایي دًذاىّاست .در ایي هطالعِ تَاًایی هاتریکس آلی استخَاى بِ عٌَاى داربست در رٍاسکَالریساسیَى پالپ دًذاىّای
ًابالغ گربِ هَرد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها 16 :دًذاى ًابالغ از  4گربِ پس از تْیِ حفرُ دسترسی ٍ خارج کردى کاهل پالپ ٍ پاکسازی کاًال ،در دٍ گرٍُ قرار گرفت؛
گرٍُ کٌترل :خَى در کاًال ٍ گرٍُ آزهایص :خَى  +پَدر آلی استخَاى در کاًال .دًذاىّا بِ رٍش رٍاسکَالریساسیَى درهاى ٍ بِ هذت  4هاُ
ًگْذاری ضذًذ .سپس رادیَگرافی پریآپیکال از دًذاى ّا گرفتِ ضذ ٍ از ًظر ٍجَد رادیَلَسٌسی ،بستِ ضذى آپکس ٍ ضخین ضذى
دیَارُّای عاجی هَرد ارزیابی قرار گرفت .آًالیس دادُّا تَسط آزهَى دقیق فیطر اًجام ضذ .سطح هعٌیداری ًیس  0/05در ًظر گرفتِ ضذ.
یافتهها :دٍ گرٍُ تفاٍت هعٌیداری از ًظر ٍجَد رادیَلَسٌسی ،بستِ ضذى آپکس ٍ ضخین ضذى دیَارُّای عاجی ًذاضتٌذ .در گرٍُ کٌترل،
 %100دًذاىّا فاقذ رادیَلَسٌسی آپیکال بَدًذ ٍ  %75دًذاىّا ًیس بستِ ضذى آپکس ٍ ضخین ضذى دیَارُّای عاجی را ًطاى دادًذ .در
گرٍُ آزهایص %100 ،دًذاىّا فاقذ رادیَلَسٌسی آپیکال بَدًذ %90/9 ،دًذاىّا اداهِ بستِ ضذى آپکس ٍ  %81/8دًذاىّا ضخین ضذى
دیَارُ عاجی را ًطاى دادًذ.
نتیجه گیزی :طبق ًتایج ایي هطالعِ ،هاتریکس آلی استخَاى تذاخلی با پرٍسِ رٍاسکَالریساسیَى ًذارد ٍ هیتَاى از آى بِ عٌَاى داربست در
ایي تکٌیک استفادُ ًوَد.
واصههای کلیذی :رٍاسکَالریساسیَى ،پالپ ،هاتریکس آلی استخَاى ،دًذاى ًابالغ.
هجلِ داًطکذُ دًذاًپسضکی هطْذ  /سال  1392دٍرُ  / 37ضوارُ . 223-30 : 3

اعشفبدُ هیؽَد ،ایي سىٌیه لبثلیز دیؾگَیی ٍ هَفمیز

مقذمه

درهبى دبلخ ًىزٍس در دًذاىّبی ًبثبلغ ثب آدىظ ثبس

()5ٍ6

ثبالیی دارد

ٍ ّوسٌیي سؼذاد خلغبر درهبًی را

ّوَارُ هؾىالسی را ثزای ولیٌغیي ثِ ّوزاُ دارد .در ایي

وبّؼ هیدّذ )7(.ػیت ػوذُ ّز دٍ سىٌیه فَق ایي اعز

دًذاىّب ثِ دلیل ثبس ثَدى آدىظ لزار دادى هَاد دزوزدگی

وِ ّیسىذام اس ایي سىٌیهّب ثبػث اداهِ سىبهل ریؾِ ٍ

در داخل وبًبل ٍ ایدبد عیل هٌبعت اغلت اهىبىدذیز

افشایؼ ضخبهز ػبج ریؾِ ًویؽًَذ.

ًیغز.

در عبلّبی اخیز رٍػ خذیذی سحز ػٌَاى

لجل اس عبل  ،2004ثِ عَر هؼوَل اس دٍ سىٌیه ثزای

رٍاعىَالریشاعیَى ( )Revascularizationثزای درهبى

درهبى ایي دًذاىّب اعشفبدُ هیؽذ .سىٌیه اٍل،

دبلخ ًىزٍس در دًذاىّبی ًبثبلغ دیؾٌْبد ؽذُ اعز.

آدىغیفیىبعیَى عٌشی ثب اعشفبدُ عَالًی هذر اس

هشایبی ایي رٍػ ؽبهل اداهِ سىبهل ریؾِ ثِ صَرر

ّیذرٍوغیذ ولغین ثِ هٌظَر ایدبد عذ آدیىبلی ولغفیِ

افشایؼ عَل ریؾِ ،افشایؼ ضخبهز دیَارُ ػبج وبًبل ٍ

()1ٍ2

ثَد .ایي سىٌیه لبثلیز دیؾگَیی ثبالیی دارد

اهب ثب

سَخِ ثِ ایٌىِ ایي سىٌیه ًیبس ثِ هذر سهبى عَالًی ٍ
خلغبر درهبًی هشؼذد ٍ افشایؼ ریغه

Cervical

 fractureدارد ،خبیگبُ ایي سىٌیه در درهبى دًذاىّبی
()3ٍ4

ًبثبلغ سٌشیل دیذا وزدُ اعز.

سىٌیه دٍم،

()8ٍ9

ثغشِ ؽذى آدىظ هیثبؽذ.

ثب ایي حبل ایي رٍػ ثِ

دلیل ػذم ٍخَد هغبلؼبر وبفی ػوَهیز سیبدی ًیبفشِ
اعز.
()8

ّ ٍ Iwayaوىبراى

هَفك ثِ رٍاعىَالریشاعیَى در

Artificial

یه دًذاى ًبثبلغ ثب دبلخ ًىزٍس ٍ دارای فیغشَل ؽذًذ.

 apical barrier techniqueهیثبؽذ وِ در ایي سىٌیه اس

آًْب دظ اس ؽغشؾَی وبًبل ثب ولزّگشیذیي ٍ ّیذَولزیز

هَادی هثل  MTAثزای ایدبد عذ آدیىبلی هصٌَػی

اس

عذین

ثذٍى

دبنعبسی

هىبًیىبل،

هخلَعی
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عیذزٍفلَوغبعیي ٍ هشزًٍیذاسٍل در داخل وبًبل لزار دادُ

دًذاًذشؽىی اصفْبى اًدبم ؽذّ .وسٌیي ایي هغبلؼِ در

ٍ رٍی آى را عیل وزدًذ .در خلغبر دیگیزی هؾبّذُ

وویشِ اخالق ثِ ؽوبرُ /17/1/62045ح هَرد سبییذ لزار

وزدًذ وِ  5 mmآدیىبلیسز اس هذخل وبًبل ،ثبفز ًزم

گزفز .در ایي هغبلؼِ اس دًذاىّبی وبًیي فه ثبال ٍ فه

سؾىیل ؽذُ اعز ٍ در اداهِ دیگیزی هشَخِ اداهِ سىبهل

دبییي  4گزثِ ثب عي سمزیجی  7-8هبُ اعشفبدُ ؽذ .لجل اس

ریؾِ ؽذًذ.

ؽزٍع هغبلؼِ اس ّز  4دًذاى وبًیي گزثِ (در هدوَع 16

ٍ Banch

()9

سىٌیه خذیذی را ثزای درهبى

دًذاى) ثزای اعویٌبى اس ثبس ثَدى آدىظ ٍ عبلن ثَدى

ًىزٍس دبلذی ثِ رٍػ رٍاعىَالریشاعیَى در دًذاىّبی

عبخشبر سبخی ٍ ریؾِای ،رادیَگزافی ثِ ػول آهذ (سصَیز

ًبثبلغ هؼزفی وزدًذ .در ایي سىٌیه دظ اس دبنعبسی ٍ

 .)1ثب سَخِ ثِ یىغبى ثَدى ؽزایظ دبلخ ٍ دزی آدیىبل در

ضذػفًَی وبًبل ثب رٍػّبی هىبًیىی ٍ ؽیویبیی ،ثب

ّز زْبر وبًیي ،در ّز گزثِ دًذاى وبًیي عوز راعز فه

اعشفبدُ اس فبیل خًَزیشی در وبًبل المب ؽذُ ٍ دظ اس

ثبال ثِ ػٌَاى وٌشزل ٍ عِ دًذاى وبًیي دیگز در گزٍُ

Set

آسهبیؼ لزار گزفز .در هزحلِ ثؼذ گزثِّب ثب اعشفبدُ اس

ؽذى  MTAسبج سزهین هَلز هیگزدد .لخشِ خَى ثِ ػٌَاى

آعذزٍهبسیي  )Alfasan/Holland( %2ثِ هیشاى 0/02 cc/kg

زبرزَثی ثزای سؾىیل هدذد ػزٍق خًَی ٍ ثِ دًجبل آى

ٍ وشبهیي  )Alfasan/Holland( %10ثِ هیشاى 23 mg/kg

اداهِ سؾىیل ریؾِ هیگزدد .لزار دادى  MTAثز رٍی

ثیَّػ ؽذًذ .ثی حغی هَضؼی ًیش ثِ صَرر ایٌفیلشزُ

لخشِ در ایي سىٌیه ثِ آعبًی اهىبىدذیز ًیغز ،لذا

ثب اعشفبدُ اس هحلَل ثیحغی فبلذ سٌگوٌٌذُ ػزٍلی ثِ

اعشفبدُ اس یه هبدُ ثِ ػٌَاى ثیظ خْز سغْیل در لزار

دعز آهذ .دًذاىّب ثب اعشفبدُ اس راثزدم ٍ ًخ دًذاى ایشٍلِ

دادى  MTAدر صَرسی وِ سذاخلی ثب فزایٌذ

ؽذًذ ٍ در دًذاىّب حفزُ دعشزعی سْیِ ؽذ ٍ دظ اس

رٍاعىَالریشاعیَى دبلخ ًذاؽشِ ثبؽذ ،هیسَاًذ هفیذ ثبؽذ.

سؼییي عَل وبروزد ثِ ووه رادیَگزافی ،ثبفز دبلذی ثب

سىٌیه

اعشفبدُ اس ثبرثذ ثزٍذ ٍ فبیل اًذٍدًشیه ؽوبرُ ٍ 80

رٍاعىَالریشاعیَى ثب اعشفبدُ اس هبسزیىظ آلی اعشخَاى

ّوسٌیي هغَان ثیي دًذاًی ظزیف ٍ هحلَل ّیذَولزیز

ثزای اٍلیي ثبر ثِ ػٌَاى دارثغز ( )Scaffoldدر هخلَط ثب

عذین  20ml( %5/25ثزای ّز دًذاى) ثب حذالل فبیلیٌگ

خَى در دًذاىّبی وبًیي گزثِ هَرد ثزرعی لزار دادُ ٍ

دیَارُّب ،اس فضبی دبلذی دبنعبسی ؽذ (سصَیز  .)2در

اداهِ سىبهل ریؾِ را سَعظ رادیَگزافی هَرد ارسیبثی لزار

اًشْب ،وبًبل ثب هحلَل ًزهبل عبلیي ؽغشِ ٍ ثب وي وبغذی

دادین .هبسزیىظ آلی اعشخَاى ثِ دٍ ّذف اصلی در ایي

خؾه ؽذ .عذظ ثب ػجَر فبیل اس اًشْبی آدىظ در داخل

هغبلؼِ اعشفبدُ ؽذّ .ذف اٍل ،ثِ ػٌَاى یه ثیظ ثزای

وبًبل خًَزیشی المب ؽذ .در هزحلِ ثؼذ در دًذاىّبی گزٍُ

سغْیل در لزار دادى ّ ٍ ،MTAذف دٍم ،ایدبد یه

وٌشزل فزصز دادُ ؽذ سب لخشِ سؾىیل ؽَد ٍ دظ اس آى ثز

دارثغز هٌبعت ثزای رؽذ هدذد ػزٍق خًَی ثِ داخل

رٍی لخشِ  MTAلزار دادُ ؽذ .در دًذاىّبی گزٍُ

وبًبل ثَد.

آسهبیؼ دظ اس ایدبد خًَزیشی ،هبسزیىظ آلی اعشخَاى

Trope

سؾىیل لخشِ رٍی آى ثب  ،MTAعیل هیگزدد ٍ دظ اس

هب

در

ایي

هغبلؼِ،

ثزای

اٍلیي

ثبر

مواد و روشها

اعشزیل ( )CenoBone/Iranدر داخل وبًبل حبٍی خَى سب

ایي هـغبلؼِ در هـزوش سـحمیمبر سزاثیًضاد داًؾىذُ

عَل وبهل وبروزد لزار گزفز ثِ عَری وِ حذ وزًٍبلی

222

(مهذی دستوراني و همكاران)

بررسي تاثیر ماتریكس استخواني دمنیرالیزه به عنوان داربست...

آى حذالل  2mmآدیىبلیسز اس  CEJثَد ٍ عذظ رٍی آى
ثب  MTAعیل گزدیذ .دظ اس عز ؽذى اٍلیِ  MTAدر
ّوِ دًذاىّبی گزٍُ وٌشزل ٍ آسهبیؼ ،حفزُ دعشزعی ثب
آهبلگبم سزهین ؽذ ( سصَیز .)3
دظ اس یه دٍرُ  4هبِّ اس ًوًَِّب رادیَگزافی ثِ

سصَیز : 3

ثالفبصلِ دظ اس درهبى

ػول آهذ (سصَیز  .)4رادیَگزافّب اس ًظز ایدبد یب ػذم
ایدبد رادیَلَعٌغی دزی آدیىبل در عی دٍرُ درهبًی،
ضخین ؽذى دیَارُّبی ػبخی ٍ اداهِ ثغشِ ؽذى آدىظ
سَعظ دٍ اًذٍدًشیغز ٍ یه ًفز رسیذًز اًذٍ ثِ عَر
خذاگبًِ ٍ در ؽزایظ یىغبى هَرد ارسیبثی لزار گزفز.
ارسیبثی ضخین ؽذى دیَارُ ػبخی ٍ ثغشِ ؽذى آدىظ در

سصَیز : 4

دظ اس  4هبُ

ایي هغبلؼِ ثِ صَرر زؾوی ،ثب همبیغِ رادیَگزافی لجل
اس ػول ٍ رادیَگزافی فبلَآح  4هبِّ اًدبم ؽذ ٍ عذظ
دادُّبی ثِ دعز آهذُ اس ثزرعی رادیَگزافی سَعظ

یافتهها

ًزمافشار  ٍ SPSSآسهَى دلیك فیؾز هَرد سدشیِ ٍ سحلیل

ًشبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ عِ هؾبّذُگز اس ًظز

آهبری لزار گزفز .عغح هؼٌیداری در ایي هغبلؼِ 0/05

ارسیبثی هشغیزّبی هَرد هغبلؼِ سفبٍر آهبری هؼٌیداری ثب

در ًظز گزفشِ ؽذ.

یىذیگز ًذاؽشٌذ (.)Inter observer agreement( )P;1/00
ثزرعی رادیَگزافیّب ًؾبى داد در دًذاىّبی گزٍُ
وٌشزل ً %100وًَِّب فبلذ رادیَلَعٌغی آدیىبل ثَدًذ.
ّوسٌیي ً %75وًَِّب در گزٍُ وٌشزل ضخین ؽذى دیَارُ
ػبخی ٍ اداهِ ثغشِ ؽذى آدىظ را ًؾبى دادًذ.
سصَیز : 1

در دًذاىّبی گزٍُ آسهبیؼ یه دًذاى ثِ دلیل
لجل اس درهبى

ؽىغشي سبج عی دٍرُ ًگْذاری حیَاًبر ،اس هغبلؼِ
خبرج ؽذ .در ایي گزًٍُ %100 ،وًَِّب فبلذ رایَ لَعٌغی
آدیىبل %81/8 ،هَارد ضخین ؽذى دیَارُ ػبخی ٍ %90/9
ًوًَِّب اداهِ ثغشِ ؽذى آدىظ را ًؾبى دادًذ (خذٍل .)1
سفبٍر هؼٌیداری ثیي گزٍُ وٌشزل ٍ گزٍُ آسهبیؼ اس ًظز

سصَیز : 2

سؼییي عَل وبروزد

رادیَلَعٌغی آدیىبل ( ،)P;1/00ضخین ؽذى دیَارُ
ػبخی ( ٍ )P;0/637ثغشِ ؽذى آدىظ ( )P;0/476دیذُ
ًؾذ.
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خذٍل : 1

سَسیغ فزاٍاًی ًوًَِّب اس ًظز فمذاى رادیَ لَعٌغی ،ضخین ؽذى دیَارُ ػبخی ٍ ثغشِ ؽذى آدىظ در گزٍُ وٌشزل ٍ آسهبیؼ
سؼذاد ًوًَِ

فمذاى رادیَلَعٌغی

ضخین ؽذى دیَارُ ػبخی

ثغشِ ؽذى آدىظ

گزٍُ وٌشزل

4

)100/0( 4

)75/0( 3

)75/0( 3

گزٍُ آسهبیؼ

11

)100/0( 11

)81/8( 9

)90/9( 10

1/00

0/637

0/476

P-value

بحث

لخشِ خًَی ثِ ّوزاُ هحلَل والصى در وبًبل لزار گزفز ٍ

در ایي هغبلؼِ اس دًذاىّبی وبًیي ًبثبلغ گزثِّبی ثب

گزٍُ ّ :5یر درهبًی صَرر ًگزفز ٍ ثِ ػٌَاى گزٍُ

عي  7الی  8هبُ اعشفبدُ ؽذ .دًذاىّبی وبًیي گزثِ اس ًظز

وٌشزل در ًظز گزفشِ ؽذ .عذظ ّوِ دًذاىّبی گزٍُ

آًبسَهی دبلخ ٍ دزی آدیىبل هؾبثِ دًذاىّبی سه ریؾِ

آسهبیؼ ثب  ٍ MTAآهبلگبم عیل ؽذًذ ٍ ثِ هذر  3هبُ

اًغبى ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى دًذاى ایذُآل ثزای آسهبیؼ

وٌشزل ؽذًذ ،ثزاعبط ًشبیح رادیَگزافیه ایي هغبلؼِ ،ثِ

()10

ٍاوٌؼّبی الشْبثی ٍ ایوٌَلَصیه دیؾٌْبد ؽذُ اعز.
()11

عَر هیبًگیي  %64/6دًذاىّبی گزٍُ آسهبیؼ فبلذ

سهبى رٍیؼ ٍ سىبهل ریؾِ دًذاىّبی

ؽَاّذی اس رادیَلَعٌغی آدیىبل %54/9 ،اس دًذاىّبی

گزثِ را هَرد هغبلؼِ لزار داد ،در ایي هغبلؼِ هؾخص ؽذ

گزٍُ آسهبیؼ دارای ؽَاّذی رادیَگزافیه اس ثغشِ ؽذى

دًذاىّبی وبًیي دائوی گزثِ در  6هبّگی رٍیؼ دیذا

ٍ  %48/8دًذاىّب اداهِی ضخین ؽذى دیَارُ ػبخی را

هیوٌذ ،سمزیجبً در  9هبّگی آدىظ ایي دًذاىّب ؽزٍع ثِ

ًؾبى دادًذ .گزٍُّب اس ًظز رادیَلَعٌغی آدیىبل ٍ ضخین

ثغشِ ؽذى هیوٌٌذ ٍ در  11هبّگی ثغشِ هیؽَد .لذا سهبى

ؽذى دیَارُّبی ػبخی سفبٍر هؼٌیداری ثب ّن ًذاؽشٌذ؛

هٌبعت ؽزٍع درهبى خْز ثزرعی سىبهل ریؾِ  6الی 9

اهب ثغشِ ؽذى آدىظ در گزٍُ  2ثِ عَر هؼٌیداری ثیؾشز

هبّگی هیثبؽذ .در هغبلؼبر اس هَاد هخشلفی ثِ ػٌَاى

اس گزٍُ یه ثَد.

Wilson

دارثغز در سىٌیه رٍاعىَالریشاعیَى اعشفبدُ ؽذُ اعز؛

در هغبلؼِ دیگزی وِ سَعظ  Yamauchiدر دًذاىّبی

در عبل  2007سَاًبیی هحلَل

عگ اًدبم ؽذ ،دًذاىّب دظ اس هزحلِ ایدبد ًىزٍس دبلذی،

والصى ثزای رٍاعىَالریشاعیَى دبلخ در دًذاىّبی عگ

دبنعبسی ٍ ضذػفًَی ؽذًذ ٍ در گزٍُّبی سیز ()n;12

هَرد هغبلؼِ لزار داد .در ایي هغبلؼِ دًذاىّب ثِ هٌظَر

لزار گزفشٌذ :گزٍُ  :1فمظ لخشِ خًَی در وبًبل لزار

ایدبد ًىزٍس دبلذی اثشذا ثِ هحیظ دّبى اوغذَس ؽذًذ عذظ

گزفز ،گزٍُ  :2لخشِ خًَی ثِ ّوزاُ هبسزیىظ والصى ثِ

در گزٍُّبی سیز ( )n;12لزار گزفشٌذ .گزٍُ  :1وبًبل فمظ

ػٌَاى دارثغز در وبًبل لزار گزفز ،گزٍُ  :3لخشِ خًَی

ضذػفًَی ؽذ ،گزٍُ  :2دظ اس ضذػفًَی در وبًبل

دظ اس اوغذَصر دیَارُّبی ػبخی وبًبل ثب  EDTAدر

خًَزیشی ایدبد ؽذ ،گزٍُ  :3دظ اس ضذػفًَی هحلَل

وبًبل لزار گزفز ٍ گزٍُ  :4لخشِ خًَی ثِ ّوزاُ

والصى در وبًبل لزار گزفز ،گزٍُ  :4دظ اس ضذػفًَی

هبسزیىظ والصى دظ اس اوغذَصر دیَارُّبی ػبخی وبًبل

در هغبلؼِ

()12

Thibodeau
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ثب  EDTAدر وبًبل لزار گزفزً .شبیح رادیَگزافیه دظ اس

علَلّبی ثٌیبدی ) (Stem cellsوِ لبدر ثِ سؾىیل ثبفز

یه دٍرُ  3/5هبِّ سفبٍر هؼٌیداری در هیشاى ثْجَدی

عخز ّغشٌذ ،هَلىَلّبی عیگٌبلدٌّذُ هثل فبوشَرّبی

دزی آدیىبل ٍ ضخین ؽذى دیَارُّبی ػبخی ریؾِ ًؾبى

رؽذی ثزای سحزیه دزٍلیفزاعیَى ٍ سوبیش علَلّبی

داد ثِ عَری وِ در گزٍُّبیی وِ اس دارثغز والصى

ثٌیبدی ٍ در ًْبیز یه دارثغز فیشیىی هٌبعت ثزای

اعشفبدُ ؽذُ ثَد ،هیشاى ثْجَدی دزی آدیىبل ٍ افشایؼ

عبدَرر رؽذ علَلی ٍ سوبیش .یه دارثغز هٌبعت ثبیذ

()13

ضخبهز دیَارُّبی ػبخی ثیؾشز ثَد.

()14

در هغبلؼِ ّ ٍ Buherleyوىبراى

دٍ خصَصیز ػوذُ را دارا ثبؽذ؛ اٍل ایٌىِ ثبیذ
وِ در دًذاىّبی

فبوشَرّبی رؽذی را درثزداؽشِ ثبؽذ ٍ دٍم ایي وِ در

ًبثبلغ  Ferretاًدبم ؽذ ،هحمك دظ اس خبرج عبسی ثبفز

عَل سهبى هشحول سدشیِ ثیَلَصیىی ؽَد .در ایي هغبلؼِ

سًذُ اس وبًبل در ؽزایظ اعشزیل ٍ ثذٍى المبء دزیَدًشیز

عؼی ؽذُ ثَد وِ ایي دٍ خصَصیز سَعظ سزویت خَى

آدیىبلی ،در ّوبى خلغِ در وبًبل خًَزیشی ایدبد وزد ٍ

ٍ هبسزیىظ اعشخَاى سبهیي ؽَد.

دظ اس سؾىیل لخشِ رٍی آى را ثب  MTAعیل ًوَد .در

خَى حبٍی فبوشَرّبی رؽذی فزاٍاًی اعز وِ

دیگیزیّبی دٍرُای سىبهل ریؾِ ثِ صَرر افشایؼ

هیسَاًذ در دزٍعِّبی رصًزاعیَى هفیذ ثبؽذ ٍ در

ضخبهز ػبخی ٍ ثغشِ ؽذى آدىظ هؾبّذُ ؽذّ ،وسٌیي

هغبلؼبر گًَبگَى اس خَى ٍ یب دالوزّبی خبلص ؽذُ

در ثزرعی ّیغشَلَصیهّ ،یر ثبفز ػبخی ٍ یب رصًزاعیَى

ثِ ػٌَاى دارثغز در دزٍعِ رٍاعىَالریشاعیَى اعشفبدُ
()8ٍ9ٍ16

دَدر آلی اعشخَاى اعشفبدُ ؽذُ در ایي

ثبفز دبلذی دیذُ ًؾذ ٍ وبًبلّب سَعظ ثبفز عخز هؾبثِ

ؽذُ اعز.

ثبفز عوٌشَئیذ ٍ یب اعشئَئیذ دز ؽذُ ثَد.

هغبلؼِ لبثل خذة ثَدُ ٍ ثِ هزٍر اس وبًبل حذف هیؽَد؛

هب در ایي هغبلؼِ ،سىٌیه رٍاعىَالریشاعیَى را ثب

لذا سذاخلی ثب رؽذ هدذد ػزٍق ثِ داخل وبًبل ایدبد

اعشفبدُ اس هبسزیىظ آلی اعشخَاى در سزویت ثب خَى در

ًویوٌذ ،وِ ایي اس خصَصیبر هْن یه دارثغز هٌبعت

دًذاىّبی وبًیي گزثِ هَرد ثزرعی لزار دادُ ٍ اداهِ

اعز .در  81درصذ اس ًوًَِّبی گزٍُ آسهبیؼ در

سىبهل ریؾِ را سَعظ رادیَگزافی هَرد ارسیبثی لزار

رادیَگزافی دظ اس  4هبُ ،ثالفبصلِ در سیز  MTAیه عذ

دادین .هبسزیىظ آلی اعشخَاى ثِ دٍ ّذف اصلی در ایي

ولغفیِ دیذُ ؽذ وِ ًؾبى هیداد ثبفز ًزم در داخل

هغبلؼِ اعشفبدُ ؽذّ .ذف اٍل :ثِ ػٌَاى یه ثیظ ثزای

فضبی وبًبل رؽذ وزدُ اعز ٍ هَیذ ایي ثَد وِ هبسزیىظ

سغْیل در لزار دادى  ،MTAززا وِ هبسزیىظ آلی

اعشخَاى اعشفبدُ ؽذُ در وبًبل عی ایي هذر خذة ؽذُ

اعشخَاى خبهذ ثَدُ ٍ ثیظ هحىوی را ثزای هشزاون وزدى

ٍ هبًغ رؽذ ثبفز ًزم ثِ فضبی وبًبل ًؾذُ ثَد.

 MTAفزاّن وزدُ ٍ اس ٍرٍد ثیؼ اس حذ  MTAثِ داخل

ػالٍُ ثز ایي دَدر آلی اعشخَاى دارای فبوشَرّبی

وبًبل خلَگیزی هیوٌذّ .ذف دٍم اس وبرثزد هبسزیىظ

رؽذی هشفبٍر ٍ ّوسٌیي سیز گزٍُّبی دزٍسئیٌی

Bone

آلی اعشخَاى ،ایدبد یه دارثغز هٌبعت ثزای رؽذ هدذد

) Morphogenetic Proteins (BMPsهیثبؽذ.

BMPs

ػزٍق خًَی ثِ داخل وبًبل ثَد.

احشوبل هیرٍد در سحزیه آًضیَصًش ٍ رصًزاعیَى ووذلىظ

عجك هغبلؼِ ّ ٍ Hargreavesوىبراى( ،)15عِ ػبهل
ػوذُ در ّز دزٍعِ رصًزاعیَى ؽزوز دارًذ ؽبهل،

ػبج-دبلخ ٍ در ًْبیز سىبهل ریؾِ سبثیز هثجشی داؽشِ
()17-19

ثبؽذ.
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نتیجه گیزی

ثذیي ٍعیلِ اس هؼبًٍز دضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم دشؽىی

ثزاعبط ًشبیح هغبلؼِ حبضز هبسزیىظ آلی اعشخَاى

ُؽْیذ صذٍلی یشد ٍ هزوش سحمیمبر سزاثیًضاد داًؾىذ

ٍ سذاخلی ثب فزایٌذ رٍاعىَالریشاعیَى دبلخ ًذاؽز

دًذاًذشؽىی اصفْبى وِ در اًدبم ایي سحمیك ّوىبری

هیسَاى اس آى در سزویت ثب خَى ثزای سغْیل در لزار دادى

 ّوسٌیي ایي.صویوبًِای داؽشٌذ سمذیز ٍ سؾىز هیؽَد

 ٍ ایدبد یه دارثغز هٌبعت ثزای رؽذ هدذدMTA

9 ُهمبلِ ًشیدِ دبیبى ًبهِ سخصصی اًذٍداًشیىظ ثِ ؽوبر

ػزٍق خًَی ثِ داخل وبًبل در سىٌیه رٍاعىَالریشاعیَى

داًؾىذُ دًذاًذشؽىی داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ؽْیذ صذٍلی

دبلخ دًذاى ًبثبلغ اعشفبدُ ًوَد؛ ّززٌذ در ایي سهیٌِ ثبیذ

.یشد هیثبؽذ

هغبلؼبر ثیؾشزی خصَصبً در دًذاىّبی ًىزٍس صَرر
.گیزد
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