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 چکیده

آنها از  میانسان و روند ترم یعضالن -یاسکلت ستمیس یهابیامروزه آس

 ای که بتواند از عفونت درماده .باشدیبرخوردار م ییبسزا تیاهم

های باز جلوگیری، مدت زمان درمان را کاهش و ترمیم بافت شکستگی

صرفه بوده و از اولویت استفاده همقرون ب ،استخوان را تسریع کند

 بیعنوان ترکبه مرغ تخمپوسته  غشای داخلیبود.  هدبرخوردار خوا

باعث افزایش جذب کلسیم شده و روند ترمیم بافت  ،یعیطب      کامال 

استخوان  یرو مطالعه که بر نی. در ابخشد میاستخوان را تسریع 

متر در  یسانت 11به طول  یقالده سگ انجام گرفت برش 8 نی درشت

و با کنار زدن عروق و اعصاب و برش در پرده  جادیا نی درشتاستخوان 

 یانیم هیدر ناح متر میلی 8رات به قطر و مته حف لیبا استفاده از در عیضر

مورد نظر توسط پنس دندان  الیومتری. بمیکرد جادیا نی درشتاستخوان 

 یشد. مقاطع بافت جاسازیخارج و در استخوان  لیاستر طیاز مح یموش

 کیستوپاتولوژیاز نظر ه یجراحروز پس از  11و  91صفر،  یها در دوره

 زین یاستئوپالز راتییتغ زانیحاصل از م جیواقع شدند.نتا یابیمورد ارز

 روند کی 11از روز صفر تا  ماریت نشان داد هر دو گروه کنترل و

در  ماریدر گروه ت زانیم نیکه ا اند را داشته شیروبه افزا یساز استخوان

 زین یساز استخوان زانیم. بود لهمه روزها سطح آن باالتر از گروه کنتر

حاصل از  جیبود. نتا شینسبت به گروه کنترل رو به افزا ماریگروه ت در

روند  کیآن بود که در هردو گروه  انگریب زین یکندروپالز راتییتغ زانیم

  .میشاهد بود یکندرو پالز زانیروبه کاهش را در م
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Abstract  
Nowadays the damages of the human 

musculoskeletal system and its healing process are 

crucially important. The material with the 

capability of prevention from infection in open 

fractures, reduction of treatment duration, and 

repair of bone tissue is economical, and it would 

be prioritized in usage. The egg internal membrane 

as a completely natural compound causes an 

increase in calcium absorption and accelerates the 

bone tissue repair process. The current study was 

conducted on the tibia bone of eight dogs. A cut of 

10 cm length was developed in the tibia bone. 8 

mm diameter cavities were developed in the mid 

area of the tibia bone by removing the vessels and 

nerves and cutting in Periosteum using the drill. 

The respective biomaterial was removed out of the 

sterile environment by Mouse-tooth forceps, and it 

was inserted into the bone. The tissue sections 

were evaluated in terms of histopathology at 0, 30, 

and 60 days after surgery. The results of 

osteoplastic changes also indicated that both 

control and treatment groups had an ascending 

bone formation process from day 0 to 60, which it 

was higher in all days in the treatment group 

compared to the control group. The bone formation 

level was increasing in the treatment group 

compared to the control group. The results 

obtained from Chondroplasic changes also 

indicated that in both groups there was a 

decreasing trend in Achondroplasia.  
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  مقدمه
اختالل در  جادیا لیدل هب یاستخوان یها یشکستگ

و  یور بهره د،یباعث کاهش راندمان تول وان،یعملکرد ح
از لحاظ  نیمختلف شده و همچن واناتیدر ح ییکارا
که ارزش  یواناتیح خصوص به واناتیاز ح تیحما

 Bax etبرخوردارند ) باالیی تیدارند، از اهم یاقتصاد

al., 1999یعوارض یدر بردارنده ،ی(. مشکالت ارتوپد 
بر اثر  زیسا رییتغ رینظ یا چهیماه ستمیچون اختالل در س

 ریعضو درگ یریپذ عدم رشد اندام، عدم انعطاف ایکاهش 
اثرگذاشته  وانیح یاشتها یرو بر یحت ایو  یو مرگ بافت

 شودیم وانیمفرط در ح یو منجر به ضعف و الغر
(Ercan et al., 2007  .) 

ی، القای استخوانی و هدایت ساز استخوان
استخوانی سه عامل اساسی مابین استخوان میزبان و 

باشند که در بازسازی استخوان  پیوند استخوان می
. عضو ناکار (Kumar & Fasto, 2007)دخالت دارند 

گذاشته و  تأثیر وانیح یآمد در رفتار و روش زندگ
 یل قوایاشتها، تحل کاهش رینظ یر به عوارضمنج

و  یصنعت واناتیدر ح دیکاهش راندمان تول ،یجسمان
مسابقه  واناتیح یباعث ناکارآمد نیو همچن یاقتصاد

که صاحبان مجبور به  یطور شده به یاز لحاظ جسمان
 ای میشوند و علت، تنها عدم ترم یخود م وانیحذف ح

د. با توجه باش میهنگام استخوان رید ایناقص و  میترم
 میسرعت درترم وانات،یدر ح ودموج طیبه شرا
 نیمهم بوده به ا یاز فاکتورها یکی ها، یشکستگ

و ثابت نمودن عضو  یپس از جراح واناتیکه ح خاطر
نموده و اقدام به  یط یزود دوران درد را به دهید بیآس

و اغلب اوقات  ندینما ینشده م ینیب شیحرکات پ
 ختنیر هم هنداشته و باعث ب دهید بیبه اندام آس یتوجه
مورد استفاده در انواع  یها کننده و ثابت میترم نوع

 (. Theresa, 2007) گردند یها م یشکستگ
ها در موارد  استخوان میکمک به ترم یبرا امروزه

که در آن  نیسنگ های ها و جراحت یشکستگ
ند، شو میها به اشکال مختلف از هم جدا  استخوان

و ... از  یا قطعه ،یچیمارپ یها یشکستگ رینظ

 یها چیو پ ها تیشامل پل یاستخوان یها مپلنتیا
استفاده  ریداشتن عضو درگ ثابت نگه یمخصوص برا

 (. Laughlin & Scott, 2003د )شو می

 شیب یحاو مرغ تخمپوسته  یشده غشا خالص پودر
% 2از  شیبرحسب وزن خشک، ب نی% گلوگوزآم8از 

و  دیاس کیالورونی% ه2از  شیسولفات، ب نیتیکوندرو
د. استفاده از باش می I% کالژن از نوع 22از  شیب

 مؤثرروش مطمئن و  مرغ تخمپوسته  یعیطب یغشا
و  اصلمف یپذیر انعطافدرمان درد و  یبرا دیجد

 انیمحققان بد باش می یوندیبافت پ یها یناهنجار
پوسته  یعیطب یغشا ینمودند که مصرف خوراک

 4گرم در روز در طول  یلیم 200به مقدار  مرغ تخم
 یپذیر انعطاف یدرصد 7/49 شیهفته سبب افزا

درد مفاصل هنگام  یدرصد 3/72مفاصل و کاهش 
 فاصلمبتال به مشکالت م مارانیحرکات مفاصل در ب

 شده است.
 الیومتریب کیان عنو به مرغ تخم یداخلی غشا

در بافت  یو بافت یتداخالت آماس جادیمانع از ا
 هیو عضالت اطراف ناح عیاستخوان و پرده ضر
 هیاستخوان در ناح عیسر میجراحت شده و به ترم

 & Laughlin)   دینما یکمک  م یخارج یغشا

Scott, 2003.) 
اثر  یشناخت بیآس یمطالعه بررس نیاز ا هدف لذا

استخوان  میترم یرو بر مرغ تخم غشای داخلی
 د. باش میدر سگ  یدرشتن
 

  هاو روش مواد
 نیانگیبا م یقالده سگ بوم 1 یرو حاضر بر مطالعه

سالمت  گرفت. قرار یبیسال و وزن تقر 9تا  2 یسن
و مشترک و  یانگل یها یماریاز نظر ب ها سگ یعموم

 یها از عفونت یریجهت جلوگ یکیوتیب یدرمان آنت
 ونیناسیواکس نیروز انجام شد. همچن 2مدت  به یاحتمال

صورت گرفت.  زین ینگلو درمان ضدا یهار یماریب هیعل
 هیبا ته نی درشتسالمت استخوان  یقبل از شروع جراح

گروه  2به  ها سگقرار گرفت.  یابیمورد ارز وگرافیراد



 808 ...مرغ  تخم یاثر غشا داخل کیستوپاتولوژیه یبررسو همکاران:  مقتدایی خوراسگانی 

را با استفاده از  ها سگسپس  شدند. میو کنترل تقس ماریت
 گرم یلیم 2/0 نیآسپروماز یشده و با دارو دیبند مق دهان

 2ن با دوز  یو کتام وانیوزن ح لوگرمیهر ک یازا به
شدند.  هوشیب وانیوزن ح لویهر ک یبه ازا گرم میلی

 کیابتدا  مرغ تخم یداخل یغشا یساز آماده یبرا
نوع مرغ تخم گذار  نی)نژاد لگهورن( که بهتر مرغ تخم

ضد  نیسپس با بتادد را انتخاب کرده شو میمحسوب 
شد. توسط دستگاه  هیآن تخل اتیمحتو هیو کل یعفون

سخت جدا نموده و  یرا از پوسته آهک شاغ کیاولترا سون
سپس در آون خشک  ه،شو دادو شست یولوژیزیبا سرم ف

کرده و در سرم  لیاستر دیاکسا لنینموده و با گاز ات
به طول  یمنظور برش نیه اب شد. ینگهدار یولوژیزیف

و با کنار زدن  جادیا نی درشتمتر در استخوان  یسانت 80
 لیع با استفاده از دریعروق و اعصاب و برش در پرده ضر

استخوان  یانیم هیدر ناح متر میلی 1و مته حفرات به قطر 
. میکرد جادیا کردن ماده مورد نظر نیگزیجهت جا

 طیاز مح یمورد نظر توسط پنس دندان موش الیومتریب
شد. در انتها  جاسازیخارج و در استخوان  لیسترا

 یوبر ر یساده سرتاسر هیبخ 2/0 لونیواسطه نخ نا به
پوست ضد  نیبا بتاد ،آن زده نیریپوست و بافت همبند ز

 .(2 و 8 های شکل) و پانسمان شد یعفون
از  10و  90 ،صفر یروزها یدر ط یبردار نمونه

شده و ماده  هوشیب ها سگصورت گرفت.  ها سگ
درصد در فسفات بافر  4/0 دیآلدئ پارا فرم  کساتوریف

شده  برداشت یها شد. نمونه وانیوارد بدن ح ینمک
 کیتریس دیدرصد، اس 80 کیفرم دیتوسط محلول اس

 2 مدت درصد به 1/8 تراتیس میسد یدرصد و تر 3/2
شدند. مقاطع  یریگ میکلس طیهفته در حرارت مح

  کروسکپیفت مورد نظر توسط مشده از با هیته یبافت
 (OLYMPUSمورد مطالعه قرار گرفتند. همچن )نی 
 و آزمون SPSSافزار  آمده توسط نرم دست هب جینتا

T.test  وANOVA لیو تحل هیطرفه، مورد تجز کی  
 گرفت و تفاوت  ارو کنترل قر ماریدر دو گروه ت

دار گزارش  یمعن (>08/0P Value) ها با نیانگیم نیب
 شد.

 
 الیومتریب ینیگزیپوست بعد از جا هیبخ .1شکل 

 

 
در استخوان  یحفره با استفاده از مته ارتوپد جادیا .2شکل 

 نی درشت

 

 جینتا
 10و  90شده پس از گذشت صفر،  هیته یبافت مقاطع

 کروسکوپیدستگاه م لهیروز از شروع مطالعه به وس
مورد مطالعه قرار گرفت و مطابق  روش  ینور
شد  یابیارزLane & Sandhu (1987 )  یازدهیامت

 را در برداشت. لیذ جیکه نتا
در   یبروپالزیف  راتییتغ زانیحاصل از م جینتا

وشصت  یبود که روز صفر وس نیا  انگریب 8نمودار 
از گروه کنترل بود که  نترییپا ماریگروه ت بروزیف زانیم

در روز  یبروپالزیکاهش ف زانیدر  گروه کنترل م
 دار معنیاختالف  کی یشصت نسبت به روز صفر و س

 (.p < 08/0را نشان داد )
در  یاستئوپالز راتییتغ زانیحاصل از م جینتا

از  مارینشان داد هر دو گروه کنترل و ت زین 2نمودار 
 شیرو به افزا یساز استخوانروند  کی 10روز صفر تا 

ر همه روزها د ماریدر گروه ت زانیم نیرا داشته اندکه ا
 (.p < 08/0تر از گروه کنترل بود )سطح آن باال
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التهاب در  راتییتغ زانیحاصل از م جینتا نیهمچن
التهاب در گروه کنترل از روز  زانینشان داد م 9نمودار 

 یداشت ول یجیکاهش تدر کی ام یصفر تا روز س
شد و در  دیشد و دار معنیکاهش  نیا 10نسبت به روز 

التهاب رو  زانیام م یاز روز صفر تاروز  س ماریگروه ت
کرد  دایپ شیدوباره افزا 10تا  90از روز  یبه کاهش ول

التهاب  زانیدر کاهش م یدار معنیاختالف  چیو ه
مشاهده  ماریدر گروه ت 10و  90صفر و  یهاروز نیب

 (.p < 08/0نشد )
 

در  یکندروپالز راتییتغ زانیحاصل از م جینتا
 کیدو گروه  آن بود که در هر انگریب زین 4نمودار 

شاهد  یکندرو پالز زانیروند روبه کاهش را در م
کاهش  زانیدر گروه کنترل م (p<08/0) میبود

بود  یجیروند تدر کی 90از روز صفر تا  یکندروپالز
با  90روز صفر و  نیرا ب یدار معنیاختالف  کیاما 
 (.p<08/0داد ) ینشان م 10روز 

نشان  1تا  9های در شکل هیستوپاتولوژیک نتایج
 داده شده است.

 
 مختلف روزهای در کنترل و تیمار هایگروه فیبروپالزی تغییرات میزان .1 نمودار

 

 
 مختلف روزهای در کنترل و تیمار هایگروه استئوپالزی تغییرات میزان .2 نمودار

 

 

 
 مختلف روزهای در کنترل و تیمار هایگروه بالتها تغییرات میزان .3 نمودار
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 مختلف روزهای در کنترل و تیمار هایگروه کندروپالزی تغییرات میزان .4 نمودار

 

 
 و (CT) همبند بافت تشکیل :صفر روز کنترل گروه .3 شکل

 است مشاهده قابل غضروف بافت تشکیل همچنین

 (.X800 ،ائوزین -هماتوکسیلین آمیزی )رنگ

 

 
 بافت و (C) غضروف بافت صفر: روز درمان گروه. 4 شکل

 جدید استخوانی بافت .همچنین است شده تشکیل (CT) همبند

(NB) استخوان مغز حفرات و (BMC) است مشاهده قابل نیز 

 (.X800 ،ائوزین -هماتوکسیلین آمیزی)رنگ

 
 (CT) همبند بافت تشکیل:امسی روز کنترل گروه. 5 شکل

 استخوانی بافت تشکیل همچنین و (C) غضروف بافت تشکیل

 ((BMC) استخوان مغز حفرات مشاهده (NB) کم میزان به

 (X800 ،ائوزین -هماتوکسیلین آمیزی)رنگ

 

 
 جدید استخوان ام:سی روز درمان تحت گروه. 6 شکل

 نسبت به فیبروز بافت است. مشاهده قابل (NB) شده ساخته

 دارد وجود نیز استخوان مغز حفرات و (CT) است شده تشکیل

(BMC) رنگ(800 ،ائوزین -هماتوکسیلین آمیزیX.) 
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 میزان به سازیاستخوان شصت: روز کنترل گروه. 7 شکل

 و (CT) شدهتشکیل فیبروز بافت ،(NB) شده مشاهده کم بسیار
 (BMC) است مشاهده قابل نیز استخوان مغز حفرات

 (.X 800 ،ائوزین -هماتوکسیلین )رنگآمیزی

 

 
 به جدید استخوانی بافت شصت: روز درمان گروه. 8 شکل

 آمیزی)رنگ (NB) است شده تشکیل متراکم شکل
 (X 800 ائوزین -هماتوکسیلین

 

 گیرینتیجه و بحث
بدن در  یاسکلت ستمیس ایو  یاستخوان یها یشکستگ

مشکالت   نیاز مهمتر یکیتمام موجودات زنده 
 یسخت لیدل استخوان به امیخاطر که الت نیبه ا باشدیم
مدت بوده و ممکن است  یطوالن اریبافت بس نیا

. دینما جادیا ریرا در عضو درگ یفراوان یعوارض جانب
با  تواند یبلکه م همورد بحث بود رینه تنها عضو درگ
گوارش منجر  ستمیس رینظ گرید یها اختالل در ارگان

کاهش  تیو در نها ییاشتها یاثر ب به کاهش وزن بر
مهم  یکه از لحاظ اقتصاد یواناتیدر ح دیراندمان تول

در دست  یمتعدد یها الیومتریشود. ب باشند، یم

بافت مهم  نیا امید که قادر است در التباش می یبررس
اثر  ینموده و در بهبود ییو ارزشمند کمک بسزا

 ایو  کیبخش باشند. لذا مطرح شدن انواع مواد سنتت
آن  یها ساختریکه در ز عتیبرگرفته شده از طب

نمود  دایبافت مهم پ نیا میدر جهت ترم یراهتوان  یم
د باش میارزشمند بوده و قابل کاربرد  اریبس
(Nohebert, 2005 .) 

 یمطالعه هدف نیشده در ا انجام یها یبررس طبق
 ها الیومتریب تأثیر زانیم یابیارز ،دباش میکه مد نظر 

سازگار با بدن  ستیمواد ز یبوده که در واقع نوع
 یها واکنش زانیو از لحاظ م باشند یموجود زنده م

 یها سلول یآوردر گرد یزیناچ اریبس اتتأثیر یبافت
در  گریتحت درمان داشته و هدف د هیدر ناح یالتهاب

 یها سلول کیتحر زانیم یابیارز یبررس نیا
مورد نظر  الیومتریواسطه حضور ب به ساز استخوان

 .Ghorbanzadeh et alکه  یطور به باشد یم
غشای  یریپذتأثیر زانیاند که م نشان داده (2014)

بافت همبند از  یرو نژاد لگهورن بر مرغ تخم داخلی
 نیاز ا توان یبوده و م زیناچ اریبس یمنیلحاظ پاسخ ا

سازگار با  ستیعنصر ز کیبه عنوان  یعیطب یماده
بدن موجودات زنده استفاده نمود. البته قابل ذکر است 

 .Losso et alانجام شده توسط  یها یکه در بررس
 یماده مورد بررس نیا ییایضد باکتر تیخاص (2000)

از اثر مهار  یج مطالعه آنها حاکیقرار گرفته است که نتا
 بود.  لوسیو الکتوباس ایستریل رینظ ییها یرشد باکتر

 Arias et al. (2008) توسط که یا مطالعه در
 مرغ تخم غشای داخلیانجام گرفت، نشان دادند که 

 یاز حد کال استخوان شیقادر است با ممانعت از رشد ب
 جادیکاهش رشد استخوان اضافه ا یرا برا طیشرا

باشد.  مؤثراستخوان  یشناس ختینموده و در ر
Kanczler & Oreffo (2008 )کردند که  انیب زین

و  عیپرده ضر هیاز ناح ساز استخوان یها منبع سلول
 کیست که بدون تحرو مغز استخوان ا ومیآندوست

 کند.  دیتواند استخوان تول یم
 Brandon et al. (2010) گرید یا مطالعه در
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اتفاق  یموقع یشکستگ امینشان دادند اختالل در الت
 نیا ایشود و  جادیا یرسان که اختالل در خون افتد یم

 یها در بافت استخوان و بافت ینکروز راتییکه تغ
 شود. جادیاطراف ا

Aghazadeh et al. (2010) اثر  یبه بررس
 صینقا میگاو بر ترم زهینرالیاستخوان دم کسیماتر

 نیا جیخرگوش پرداختند که نتا تالیاستخوان پار
گروه  نیب دار معنیاز وجود اختالف  یحاک قیتحق

 استخوان بود. کسیشده از ماتر کنترل و گروه استفاده
 تأثیر کیستوپاتولوژیه یابیبه ارز یقیتحق یط

فارس در روند  جیمرجان خل یمصرف پودر خوراک
 جیاستخوان پرداخته شد که نتا عاتیضا میترم

 کیعنوان  مرجان به دیاثرات مف انگریمطالعات آنها ب
 یبرا یست استخوانبو دار ویاوستئوکونداکت الیومتریب

 یساز استخوان شیافزا قیاز طر نی درشتنقص  امیالت
 نیمطالعه ما با ا جیمورد نظر بود که نتا هیدر ناح

 (.Marjani et al., 2013دارد ) یهمخوان قیتحق
تواند  یها م الیومتریگفت که استفاده از ب دیبا انیپا در

تراکم  زانیم شیو افزا یالتهاب یها در کاهش سلول
اختالف  کیآن که ما  لیدل هباشد ب مؤثر یاستخوان

 صفر و یدر روزها یساز استخوان زانیرا در م یدار معنی
نسبت  ماریدر گروه ت الیومتریب ینیگزیبعد از جا 10 و 90

تراکم  زانیکه م شود میمشاهده  رلبه گروه کنت
شدت  به ماریدر گروه ت یساز و استخوان یاستخوان

باالتر از گروه  زیکرده است و سطح آن ن دایپ شیافزا
 ماریگروه ت در زین یالتهاب یها سلول زانیکنترل است. م

شدت  به الیومتریب ینیگزیمختلف بعد از جا یدر روزها
 میها در ترم الیومتریاز ب توان یاست، پس م افتهیکاهش 

 یها بیآس و یاستخوان یها یتر شکستگ عیهرچه سر
 واردشده به استخوان استفاده کرد. 

 یمطالعه بررو نیآمده از ا دست به جیبا نتا لذا
 رینظ ییها یقالده سگ و بررس 1 نی درشتاستخوان 

 نیو همچن نی درشتبافت استخوان  یسنج تراکم
حضور  رینظ نیشیپ قاتیشده در تحق مطالعات انجام

 کیتحر نیبه کالژن و همچن هیشب یها نیپروتئ
 تیصو خا مرغ تخم غشای داخلیتوسط  بروبالستیف

 یماده در غشا نیتوسط ا میکلس ونیجذب و انتقال 
 ،یرشد بافت یبرا طینمودن شرا ایو مه کیروده بار

قادر  الیومتریب نید که اشو میحاصل  جهینت نیا
شده  نییمد نظر را در طول دوره تع امیخواهد بود، الت

 نی. ادیرا ارائه نما یبخش تیرضا جینموده و نتا جادیا
استخوان در  نیگزیعنوان جا به تواندیم الیومتریب

 اریبس ندهیو در آ دهیها مطرح گرد تیوکامپوزیصنعت ب
 واقع شود. دیمف
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