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 های بنیادی پالپ دندان خرگوشبررسی اثر شیرسویا و شیر گاو بر بقا سلول 
 

 4اکبر وحدتی، 1، پریچهر یغمایی3و2*ی، داود مهربان1ور شعله فاطمه

  .تحقیقات، تهران، ایران وگروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  -1

  .ادی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس، ایرانهای بنیمرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک و سلول -2

 .گروه طب ترمیمی، دانشگاه مانیتوبا، وینیپگ، مانیتوبا، کانادا -3

  .گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، فارس، ایران -4
 

 24/08/1394 :لهتاریخ پذیرش مقا                                   31/04/1394 اریخ دریافت مقاله:ت

  چکیده
. در صورت خروج (DPSCs) شوندمیهای بنیادی پالپ دندانی نامیده که سلول باشدمیبنیادی مزانشیمی  هایسلولپالپ دندان منبعی غنی از  زمینه و هدف:

ین مطالعه به بررسی اثر شیر سویا و شیر گاو بر بقا ای در بازسازی بافت آسیب دیده دارند. انقش برجسته DPSCsکامل دندان از حفره آلوئول و شکستگی دندان، 

DPSCs  در مقایسه با محیط بافری هنکز(HBSS)  .پرداخته است 

 

روز شیرسویا،  3چاهکی کشت داده شده و پس از  24های پاساژ سوم در پلیت DPSCsجدا گردید.  خرگوش های پیشیندندان16از   DPSCs ها:مواد و روش

ساعت بررسی  6و  3دقیقه و  90و  45ها پس از رل مثبت( و آب مقطر )کنترل منفی( جایگزین محیط کشت گردید. قابلیت زنده ماندن سلول)کنت HBSSشیرگاو، 

بررسی به منظور . قرار گرفتارزیابی مورد ها طی رنگ آمیزی با تریپان بلو . زنده ماندن سلولگردیدبررسی  RT-PCRوسیله ه ها بشد. ماهیت مزانشیمی سلول

 ها، آنالیز کاریوتیپ انجام شد.پایداری سیتوژنیک سلول

 

ساعت، میزان  6طور معنی داری نسبت به محیط کنترل منفی بیشتر بوده است. بعد از گذشت ه ها بها در تمام زماندر تمام محیط DPSCsمیزان بقای  نتایج:

ساعت، در هر دو محیط  6بوده است. بعد از گذشت  74/74±70/5و   00/100±00/0  ،00/100±00/0به ترتیب  HBSSدر شیرسویا، شیرگاو و  DPSCsبقای 

 ها زنده ماندند. ، درصد بیشتری از سلولHBSSشیرسویا و شیر گاو در مقایسه با 

 

را تا مدت  DPSCs دد و قادر است بقاگرهای کشیده یا شکسته شده پیشنهاد میشیرسویا همانند شیر گاو به عنوان یک محیط نگهدارنده برای دندان گیری:نتیجه

 طوالنی حفظ کند. 

 

 دندان، خرگوش پالپ بنیادی هایسلول شیرسویا، شیر گاو، بقا، کلمات کلیدی:

 

 

 

 مقدمه
های مختلفی مثل مغز استخوان های بنیادی از بافتسلول

( جدا 5( و پالپ دندان )4(، بندناف )3(، اندومتر )2(، چربی )1)

های مختلف مزودرمی ها قابلیت تمایز به بافتسلولاند. این شده

( را دارند. 8( و کاردیومیوسیت )7(، عصب )6مثل استخوان )

به دلیل ماهیت مزانشیمی،  (DPSCs)های پالپ دندان سلول

قدرت تکثیر و تمایز باال، سهولت دسترسی و جداسازی آسان یکی 

 (. 9باشند )از منابع پر طرفدار در طب ترمیمی می

های دندانی، خروج کامل آن از حفره آلوئول پس یکی از آسیب

باشد ای و حوادثی از این قبیل میاز زمین خوردن، تصادفات جاده

توان این دندان خارج شده را که با توجه به آسیب ایجاد شده می

به منظور جاگذاری مجدد و ترمیم ضایعات، مورد استفاده قرار داد 

های پالپ گردد که سلولر صورتی میسر می(. وقوع این امر د9)

مقاله پژوهشی

  

  ،های بنیادی، مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک و سلولنویسنده مسئول: داود مهربانی

 Email: mehrabad@sums.ac.ir                        دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس، ایران.
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دندان زنده مانده و توانایی تکثیر خود را حفظ کرده باشند. هر چه 

مدت زمان تلف شده برای انتقال دندان افتاده یا شکسته شده به 

محیط نگهدارنده مناسب کمتر باشد، پس از انتقال دندان به 

مانند زنده می های پالپ دندانآزمایشگاه درصد بیشتری از سلول

(9 .) 

های تاکنون مطالعات زیادی در زمینه بررسی محیط

، (HBSS)نگهدارنده گوناگون از قبیل محلول نمک بافری هنکز 

محیط کشت، محلول نمکی )سالین(، محصوالت طبیعی از قبیل 

آب، بزاق، شیرگاو، سفیده تخم مرغ، چای سبز، آب نارگیل، آب 

های پریودنتال ده نگهداشتن سلولانار، آلوئه ورا به منظور زن

(. شیرگاو به دلیل سهولت 10انجام شده است ) (PDL)لیگامنت 

( و دارا 12، 11و اسموالریته خنثی ) pHدسترسی، قیمت ارزان، 

ها، بودن مواد مغذی مورد نیاز سلول از قبیل کربوهیدرات

( در مقایسه با سایر 13آمینواسیدها و فاکتورهای رشد )

 (. 14نگهدارنده مطلوب تر بوده است )های محیط

 (Glycine Max)های سویا شیرسویا عصاره آبی حاصل از دانه

باشد که فاقد برخی از فیبرهای نامحلول بوده ولی حاوی کلیه می

(. 15باشد )های سویا میترکیبات بیوشیمیایی موجود در دانه

چربی  2%پروتئین )مشابه شیر گاو(،  5/3شیرسویا دارای حدود %

(. مقدار پروتئین شیر سویا تقریبا 15باشد )کربوهیدرات می 3و %

با شیر گاو برابر بوده ولی از نظر توالی آمینواسیدی متفاوت است. 

برخالف شیر گاو، شیر سویا دارای مقدار کمی چربی غیراشباع، 

بوده و فاقد  (LDL)تری گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی پایین 

(. تحقیقات نشان داده است که شیر سویا 16د )باشکلسترول می

ها به دلیل ماندگاری طوالنی و مواد مغذی فراوان اعم از ویتامین

های پریودنتال لیگامنت به و مواد معدنی، قادر به تغذیه سلول

 (. 17باشد )ها میمنظور حفظ بقای آن

 ها، توکوفرولهاز ایزوفالووناهای سویا منابع غذایی غنی دانه

هستند که دارای فعالیت آنتی اکسیدانتی  و آسکوربیک اسید

های موجود در (. مهمترین ایزوفالوون19، 18باشند )می

جنیستئین و دائیدزئین بوده که غلظت جنیستئین  شیرسویا،

فعالیت آنتی اکسیدانتی شیرسویا در مقایسه  (.20باشد )بیشتر می

(. در این تحقیق، 21) برابر گزارش شده است 5با شیر گاو تقریبا 

شیر سویا و شیر گاو با محیط نگهدارنده محلول نمک بافری هنکز 

(HBSS) های بنیادی پالپ دندان مقایسه شده است. در بقا سلول 

 هامواد و روش
 ای و تجربیاز خانه حیوانات مرکز پزشکی مقایسهحیوانات 

طابق با تهیه و تمام مراحل مطالعه م دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دستور العمل کار با حیوانات آزمایشگاهی و رعایت قوانین اخالقی 

توسط کمیته اخالق  مطالعهکلیه مراحل حیوانات انجام گردید و 

 دانشگاه تأیید گردید.

یک ساله به  خرگوش نر نیوزیلندی 5پس از بی هوش کردن 

کشیده شده و  دندان پیشین 16تعداد کیلوگرم  5/2وزن تقریبی 

دندان تحت شرایط کامال استریل جداسازی گردید. بافت  پالپ

، به صورت (PBS)با بافر فسفات سیالین پس از شستشو پالپ 

مکانیکی به وسیله تیغ استریل اسکالپل قطعه قطعه گردید. 

دقیقه  5به مدت  1200در دور  PBSقطعات بافت پالپ در محلول 

 I (Sigmaنوع  آنزیم کالژنازبه رسوب سپس شد،  فوژیسانتر

Aldrich, USA)  در انکوباتور معمولی دقیقه  30به مدت اضافه و

)2CO 5%C/37°( فعالبه منظور غیرپس از آن  .داده شد قرار 

DMEM  (Biowest, France ) سازی آنزیم، سه برابر حجم آنزیم،

مجددا ها منفرد گردیدند. حاوی سرم اضافه و به خوبی سلول

شده و رسوب  سانتریفوژه طریق مشابه های فالکون بمحتویات لوله

درصد سرم جنین  10حاوی  DMEMدر محیط کشت  حاصل

درصد پنی  1(، Gibco, Germany) (FBS)گاوی 

 ,Biofluids, Rockville)سیلین/استرپتومایسین و فانگیزون 

Germany)  درصد  1وL- گلوتامین  (Biowest, France کشت )

 3هر شده و  منتقل انکوباتوربه داده شدند. سوسپانسیون سلولی 

 تازه جایگزین محیط قبلی گردید و محیط کشت یک بار روز

از  پس قرار گرفت.ررسی مورد بها با میکروسکوپ وضعیت سلول

 پاساژ سلولی صورت گرفت.، با سلول کف پلیت %75پر شدن 

 g 5/17 چربی،   g 4پروتئین،  g 3/6 یای حاوی سو ریش

 ACEکلسیم در هر لیتر ) mg 313م، سدی mg 25 کربوهیدرات، 

CANNING CORP, Malaysia ،)(، شیرگاو )پگاه فارس، ایران

به عنوان کنترل  (Biowest, Franceمحلول نمکی بافری هنکز )

مثبت و آب مقطر کامال استریلیزه تزریقی و دارای تاریخ انقضاء به 

 منظور محیط نگهدارنده کنترل منفی از داروخانه تهیه گردید.

http://journal.fums.ac.ir/


 

 

  4139 پاییز | 3شماره  |پنجم سال  |مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 و همکارانور  شعله مهفاط

journal.fums.ac.ir 

 427  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط نگهدارنده آزمایشی )شیرسویا(، کنترل  pHاسموالریته و 

و کنترل منفی )آب مقطر( به وسیله اسمومتر  (HBSS)مثبت 

(Osmomat 030 و )pH ( سنجMetrohm اندازه گیری شد )

 (.  1)جدول 

DPSCs  گروه )شیر سویا، شیرگاو،  4به  3در پاساژHBSS  و

 45های زمانی یر گروه )دورهز 4آب مقطر تزریقی( و هر گروه به 

ها ساعت( تقسیم گردیدند. سلول 6ساعت و  3دقیقه،  90دقیقه، 

چاهکی منتقل شده به طوری که تراکم سلولی  24های در پلیت

سلول در میلی لیتر باشد. بعد از  30000در هر چاهک برابر با 

ها به انکوباتور منتقل شدند. پس اضافه کردن محیط کشت، پلیت

های میلی لیتر محیط 1روز، محیط کشت حذف و  3ذشت از گ

و آب مقطر تزریقی( در  HBSSنگهدارنده )شیر سویا، شیرگاو، 

ساعت  6ساعت و  3دقیقه،  90دقیقه،  45چهار دوره زمانی 

داده شدند. پس از  قرار در انکوباتورها جایگزین آن گردید. پلیت

تریپان بلو در با آمیزی رنگهای زمانی مربوطه، طی گذشت دوره

PBS 4/0 های زنده و مرده با شمارش تعداد سلول و درصد

که به طور مستقیم در  DPSCsاستفاده از الم نئوبار، میزان بقای 

این  (.3های آزمایشی بودند ارزیابی گردید )جدول معرض محیط

 ها از نظر آماری آنالیز گردید. بار تکرار و داده 4مرحله از تحقیق، 

های بنیادی به دست ور ارزیابی مزانشیمی بودن سلولبه منظ

های )مارکر اختصاصی سلول CD73آمده، بیان سه مارکر سطحی 

)مارکرهای اختصاصی  CD45و  CD34بنیادی مزانشیمی(، 

مورد ارزیابی  RT-PCRهای بنیادی هماتوپوئیتیک( طی سلول

 قرار گرفت.  

ده از کیت پاساژ سوم با استفا DPSCsاز  RNAاستخراج 

(DENAZist column RNA isolation kit-III, Iran)  و مطابق با

دستوالعمل کیت انجام شد. پس از تعیین غلظت و درصد خلوص 

RNA  به دست آمده به وسیله اسپکتروفتومترThermo (

, Cambridge Nanodrop 1000 spectrophotometer Scientific

Scientific, Watertown, Massachusetts, USA) 1، مقدار 

با استفاده از کیت  cDNAبرای سنتز  RNAمیکروگرم 

AccuePower CycleScript PreMix (dN6) (Bioneer, South 

Korea ،مورد استفاده قرار گرفت و مطابق با دستورالعمل کیت )

cDNA  سنتز گردید. در ادامه واکنشPCR  با استفاده از

درجه سانتی گراد به  95( در 2پرایمرهای طراحی شده )جدول 

درجه سانتی گراد به مدت  95دقیقه و سپس در دمای  5مدت 

درجه  72ثانیه،  40درجه سانتی گراد به مدت  64ثانیه،  30

درجه سانتی گراد به  72ثانیه و دمای  40سانتی گراد به مدت 

سیکل انجام شد. پس  35دقیقه برای تکثیر نهایی و در  10مدت 

درصد  5/1به وسیله ژل  PCRمحصوالت  از تکثیر، هر یک از

های نگهدارنده مختلف و اسمواللیته محیط pHمیزان :  1جدول 

 آزمایشی. 

 (mOsm/kg)اسمواللیته pH گروه

 3 18/5 آب مقطر )کنترل منفی(

HBSS )293 28/7 )کنترل مثبت 
666 01/7 321 

 294 76/6 شیرگاو
HBSSمحیط بافری شده هنکز : 

 

 های بنیادی به دست آمده بر اساس مارکر سطحیوالی پرایمرهای مورد استفاده به منظور شناسایی سلولت :2جدول
 

 طول توالی ژن هدف نام جفت پرایمر

Forward: 5´-TAC ACC GGC AAT CCA CCT TC-3´ 

Reverse:  5´-CTT GGG TCT TCG GGA ATG CT-3´ CD73 bp 212 

Forward: 5´-ACC ATC TCA GAG ACT AGA CTG-3´ 

Reverse: 5´-GAA AGT TCT GTT CTG TTG GC-3 CD34 512bp 

Forward: 5´-CAG TAC TCT GCC TCC CGT TG-3´ 

Reverse: 5´-TAC TGC TGA GTG TCT GCG TG-3´ 
CD45 269bp 
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قابل  DNA safe stainآگاروز جداسازی و طی  رنگ آمیزی با 

 مشاهده و ارزیابی گردید. 

ساعت  5/2را برای مدت  6های پاساژ سلول :آنالیز کاریوتیپ 

کولسماید درون انکوباتور قرار داده،  µg/ml10دقیقه( با  150)

  KClدرصد 56/0و محلول ها را تریپسینه کرده سپس سلول

(Sigma-Aldrich, USA)  ها اضافه نموده و به حجم به سلولml6 

ها ، سلولC 37˚دقیقه انکوبه کردن در  20رسانیده شد. پس از 

ml 5/2 (1:2 )( و 1:3) ml 1 (1:3  ،)ml 3بار در  3به ترتیب 

 (MERC, Germany)محلول فیکساتیو سرد متانول: اسیداستیک 

ها از ارتفاعی بر سطح الم گسترانیده شد. سپس سلول قرار داده

قطره از سوسپانسیون سلولی در هر اسالید تثبیت گردید.  3شدند؛ 

ها از رنگ آمیزی گیمسا: گرلیشمان با برای شمارش کروموزوم

دقیقه استفاده شد و با  2به مدت  3:1نسبت 

رؤیت و با نرم   (ECLIPSE E600, Nikon, Japan)میکروسکوپ

آنالیز   Cytovision   (CytoVision 7.0 software, USA)افزار 

 سلول آنالیز شد.  750گردید. در هر رده سلولی بیش از 
برای تائید توزیع بار تکرار شد.  3کلیه مراحل آزمایش حداقل 

نرمال متغیر تعداد سلول، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده 

قابلیت برای مقایسه  ،هاتوزیع دادهنرمال بودن پس از تأیید . گردید

های شامل های مختلف )گروهبین گروه هازنده ماندن سلول

( از آزمون آماری آنالیز کنترل های نگهدارنده مختلف ومحیط

استفاده شد و سطح معنی  Two way ANOVAواریانس دوطرفه 

نیز به کار برده  Tukeyبود. آزمون تکمیلی  05/0داری کمتر از 

 قرار گرفت.استفاده مورد   11.5SPSS vنرم افزار شد. 
 

 نتایج
های جدا شده همگی در پاساژهای مختلف دوکی شکل سلول

های (. سلول1و چسبیده به کف ظرف کشت سلولی بودند )شکل 

همگی  HBSSهای نگهدارنده شیرسویا، شیرگاو و مواجه با محیط

های گروه ولظاهر دوکی شکل خود را حفظ نمودند درحالی که سل

کنترل منفی دچار مرگ سلولی شدند و ظاهر دوکی شکل خود را 

 (.2از دست دادند )شکل 

پالپ  های بنیادیسلولشیرسویا در زنده نگه داشتن  توانایی

طی شمارش سلولی به روش رنگ آمیزی تریپان  (DPSCs)دندان 

آید، میزان بر می 3بلو ارزیابی گردید. همان طور که از جدول 

در تمام محیط ها در تمام زمان ها بطور معنی داری  DPSCsای بق

(. P<05/0باشد )نسبت به محیط کنترل منفی بیشتر می

ها هایی که در مجاورت شیرگاو قرار داشتند در تمام زمانسلول

درصد زنده ماندند.  100ساعت(،  6دقیقه تا زمان  45)از زمان 

در محیط موجود  DPSCsدقیقه، همه  45پس از گذشت 

شیرسویا، شیرگاو، کنترل مثبت و میانگین( در ±های بنیادی پالپ دندان )انحراف معیارمیانگین درصد قابلیت زنده ماندن سلول:  3جدول 

 های زمانی گوناگونکنترل منفی در دوره
 

 های آزمایشیگروه
 سلول زنده)%(

 دقیقه 45

 سلول زنده)%(

 ساعت 5/1

 سلول زنده)%(

 ساعت 3

 سلول زنده)%(

 ساعت 6

 c23/91±7/65 c36/42±9/47 c12/38±4/18 d00/00±0/0 آب مقطر )کنترل منفی(

HBSS )کنترل مثبت( a00/00±0/100 a12/62±4/97 a37/13±1/84 b70/74±5/74 

 a00/00±0/100 a00/00±0/100 a44/44±4/97 a00/00±0/100 شیرسویا

 a00/00±0/100 a00/00±0/100 a00/00±0/100 a00/00±0/100 شیرگاو

دقیقه،  45دهند. به طوری که بعد از گذشت نشان می  aار را در مقایسه بااختالف معنی د b-dدهد. حروف های معنی دار را در هر ستون نشان میتفاوت dو  a ،b ،cحروف 

ساعت  6ها بود. بعد از های بنیادی پالپ دندان در آب مقطر کمتر از سایر گروهساعت، به طور معنی داری درصد قابلیت زنده ماندن سلول 3ساعت و همچنین بعد از  5/1

به طور معنی داری نسبت به شیرسویا و شیر گاو کمتر بود و نسبت به آب مقطر به طور معنی داری بیشتر بود. بعد از  HBSSدر  های مذکوردرصد قابلیت زنده ماندن سلول

 ساعت کمتر شد.  3و  5/1دقیقه،  45های زمانی ها در آب مقطر به طور معنی داری نسبت به دورهساعت درصد قابلیت زنده ماندن سلول 6گذشت 
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زنده ماندند.  و شیرگاو HBSSهای واقع در شیرسویا مانند سلول

 
 

 های بنیادی جداسازی شده از بافت پالپ دندان در تمامی پاساژهای سلولی ظاهری دوکی. سلولDPSCsفولوژی مور :1شکل 

، د: روز (day2/p3)وم ، ج: روز دوم پاساژ س(day3/p2)روز سوم پاساژ دوم ب: ، (day2/p0)الف: روز دوم پاساژ صفر شکل داشتند. 

 .(day5/p6)پنجم پاساژ ششم 

 

 

ل )کنتر HBSSدقیقه مواجهه با الف: شیرسویا ب: شیرگاو،   ج:  45های بنیادی پالپ دندان خرگوش پس از ژی سلولمورفولو :2شکل 

های نگهدارنده به جز کنترل منفی، ساختمان دوکی شکل خود را به خوبی ها در همه محیطسلول مثبت(، و د: آب مقطر )کنترل منفی(.

ها دوکی شکل و زنده باقی یدند و تنها تعداد اندکی از آنسلولی گرد  ای واقع در آب مقطر، دچار مرگهاند. تقریبا نیمی از سلولحفظ نموده

 ماندند.
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های زنده واقع ساعت به تدریج از درصد سلول 5/1بعد از گذشت 

هایی که تحت تیمار با کاسته شد اما تقریبا همه سلول HBSSدر 

 6شیرسویا بودند زنده باقی ماندند. به طوری که بعد از گذشت 

در شیرسویا به طور معنی داری  DPSCsی ساعت، میزان بقا

)کنترل مثبت( و آب مقطر )کنترل منفی(  HBSSنسبت به، 

 (. 3باشد )جدول بیشتر می

در مطالعه  DPSCsهای حاصل از بررسی شیرسویا بر داده

های بنیادی پالپ تواند سلولحاضر نشان داد که شیرسویا می

 

 

 های آزمایشی در مقایسه با کنترل مثبت و منفیدر محیط DPSCsمقایسه درصد زنده ماندن  : 1نمودار 

 

 

 
 

های بنیادی هماتوپوئیتیک( )مارکرهای سطحی سلول CD34و  CD45به  مارکرهای سطحی. ژن مربوط RT-PCRنتایج حاصل از   :3شکل 

های بنیادی حاصل های بنیادی مزانشیمی( به خوبی بیان گردیده است. سلول)ماکر سطحی سلول CD73بیان نشده در حالی که  DPSCsدر 

 بودند. CD -34CD / -45CD /73+از پالپ دندان خرگوش، 
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 45هایی که به مدت دندان را زنده نگه دارد. به طوری که سلول

ساعت مستقیما در معرض شیر  6ساعت و  3ساعت،  5/1دقیقه، 

  .(1نمودار سویا قرار داشتند تقریبا همگی زنده ماندند )

های بنیادی ، سلولRT-PCRهای حاصل از بر اساس یافته

های بنیادی )مارکر اختصاصی سلول CD73پالپ دندان، ژن 

)مارکرهای  CD45و  CD34های کنند و ژنمزانشیمی( را بیان می

کنند؛ به های بنیادی هماتوپوئیتیک( را بیان نمیاختصاصی سلول

 (.3باشند )شکل می 45CD ,-34, CD+73CD-عبارتی 

تحت تیمار با شیرسویا، مانند  6های پاساژ کاریوتیپ سلول

ظاهری طبیعی  (HBSS)های گروه شیرگاو و کنترل مثبت سلول

 (.4نقص کروموزومی مشاهده نشد )شکل داشتند و هیچ گونه 

 گیریبحث و نتیجه
باشد که توسط پالپ دندان، بافتی منحصر به فرد می

شود. چنانچه این بافت، بر اثر های سخت عاج محافظت میدیواره

شکستگی و افتادن دندان در معرض هوا قرار گیرد، منبعی عظیم 

های ا که سلولرود؛ زیرهای بنیادی پرتوان از دست میاز سلول

بنیادی پالپ دندان، به دلیل منشأ جنینی خود )تیغه عصبی(، 

های تخصصی را ظرفیت تمایز به انواع بسیار گوناگونی از سلول

توانند در پزشکی و دندانپزشکی جهت ترمیم باشند و میدارا می

ها مورد استفاده های آسیب دیده و درمان بسیاری از بیماریبافت

باشد که (. لیکن این امر مهم زمانی امکان پذیر می22قرار گیرند )

های بنیادی مورد نظر، زنده باشند. ما در این مطالعه، اثر سلول

های بنیادی پالپ دندان ارزیابی شیر سویا و شیر گاو را در بقا سلول

 ها بررسی گردد. نموده تا در مواقع ضروری قابلت استفاده آن

ع ضروری به عنوان یک محیط انتقال تواند در مواقشیر گاو می

های کشیده یا شکسته شده به خوبی دهنده مناسب برای دندان

تواند یک محیط را حفظ کند و می DPSCsتوانایی حفظ 

های کشیده شده معرفی شود که نگهدارنده موقتی برای دندان

( اما پتانسیل 23های پریودنتال لیگامنت را زنده نگه دارد )سلول

 2-3های بنیادی، پس از برای زنده نگهداشتن سلول شیر گاو

 
 

ها پس از مواجهه ای بنیادی پالپ دندان خرگوش نر بالغ نژاد نیوزیلندی در پاساژ ششم. ساختار و تعداد کروموزومهکاریوتیپ سلول: 4شکل 

 باشند.با شیرسویا، شیر و محیط بافری هنکز کامال طبیعی می
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های در این مطالعه، سلول(. 25، 24یابد )ساعت کاهش می

ساعت ارزیابی و شیر گاو به خوبی باعث  6بنیادی پالپ دندان تا 

ها گردید اگر چه نوع شیر مصرفی و همچنین نوع بقای سلول

 تواند در نتایج حاصله مؤثر باشد. سلول می

های حاصل از مطالعه ما، شیرسویا یک محیط ساس یافتهبر ا

. بوده استو شیر گاو  HBSSنگهدارنده مطلوب و قابل مقایسه با 

در  HBSSاین محیط نگهدارنده عالوه بر این که نسبت به 

باشند، قادر است درصد بیشتری دسترس تر و ارزان قیمت تر می

  را زنده نگه دارد. DPSCsاز 

Moura ن ن تأثیر شیر سویا را بر قابلیت زنده ماندو همکارا

های فییبروبالست انسان بررسی نمودند و بدین نتیجه سلول

های فیبروبالست دند که شیر سویا قادر به حفظ سلولرسی

ها شیر (. با توجه به نتایج حاصل از آن مطالعه، آن14باشد )می

 سویا را به عنوان یک محیط مناسب جهت انتقال سلولی پیشنهاد

ه( شیر دقیق 45نمودند. البته این گروه، تأثیر کوتاه مدت )حداکثر 

و بررسی قرار داده  مورد مطالعه های فیبروبالستسویا را بر سلول

هت که با نتایج حاصل از مطالعه ما صرف نظر از گذشت زمان، شبا

و اسموالریته  pHتواند به علت دارد. این قابلیت شیر سویا می

( و همچنین خصلت آنتی اکسیدانتی و مواد 1مناسب )جدول 

 باشد.مغذی موجود در آن می

های نگهدارنده و محیطبنابراین شیر گاو و شیر سویا هر د

های کشیده شده و شکسته شده مناسبی برای انتقال دندان

، قابلیت HBSSتوانند قلمداد شوند و حتی بهتر از محیط رایج می

در دسترس  HBSSرا دارند. در شرایطی که  DPSCsنگهداری 

باشد؛ شیر سویا مانند شیر گاو به عنوان یک محیط نگهدارنده نمی

بنیادی پالپ دندان بوده و در صورت لزوم در  هایمناسب سلول

 تواند مورد استفاده قرار گیرد. تسهیل ترمیم بافت آسیب دیده می
  

 تشکر و قدردانی
نمایم از جناب آقای دکتر مهدی دیانت پور و سپاسگزاری می

جناب آقای دکتر نادر تنیده از دانشگاه علوم پزشکی شیراز که با 

ینجانب را یاری نمودند. جناب آقای دکتر اطالعات گرانبهای خود ا

محمدمهدی نقی زاده مشاور محترم واحد توسعه تحقیقات بالینی 

دانشگاه علوم پزشکی فسا که در آنالیز آماری این مطالعه همکاری 

نمودند. جناب آقای مهندس شاهرخ زارع، تکنسین آزمایشگاه 

ابتدا تا انتهای های بنیادی که با تجربیات گهربار خود، مرا از سلول

طرح یاری نمودند. کلیه کارمندان محترم مرکز تحقیقات 

های بنیادی و فناوری ترانسژنیک دانشگاه علوم پزشکی سلول

های اجرایی طرح با اینجانب همکاری شیراز که در هماهنگی برنامه

نمودند. این طرح برگرفته از رساله مصوب دانشجویی جهت اخذ 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  مدرک دکتری بیوشیمی از

 تحقیقات بوده است. 
 

 تعارض منافع
 نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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Abstract 
Background & Objectives: Dental pulp stem cells (DPSCs) are alternate source of mesenchymal stem cells. Subsequent 

to tooth avulsion and fracture, DPSCs can play a prominent role in tissue regeneration. This study was conducted to 

evaluate the effect of soymilk and milk on survival of dental pulp stem cells. 

 

Materials & Methods: DPSCs were isolated from 16 freshly extracted incisors of 5 rabbits. The 3rd passage was seeded 

in 24 well plates, and after 3 days, soymilk, cow milk, HBSS, and distilled water were replaced with culture media. After 

45 minutes, 1.5, 3, and 6 hours, the viability of DPSCs were investigated. Mesenchymal nature of stem cells was 

investigated by RT-PCR. The cell viability was determined by Trypan blue exclusion. Karyotyping was done to evaluate 

the cytogenetic stability of cells.   

 

Results: The viability of DPSCs in all media were significantly more than distilled water at all intervals. After 6 h, the 

viability of DPSCs in soymilk, cow milk, and HBSS were 100,000±0.00, 100,000±0.00, and 74.74±5.70, respectively. 

After 6 h, both soymilk and cow milk maintained cells significantly better than HBSS.  

 

Conclusion: Like cow milk, soymilk is a suitable alternative transfer media for avulsed and broken teeth that can increase 

the survival of DPSCs.     
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