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 1401چهارم خرداد  یهفته/668 یشماره/چهلمسال  مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 28/3/1401تاریخ چاپ:  4/12/1400تاریخ پذیرش:  13/11/1400تاریخ دریافت: 

  
 چشم رت ییدهد یبآس ییهشبکضخامت  یمشتق از دندان بر رو یادیبن یهاحاصل از سلول یروئ یطر محیثتا

 
  ،2زادهسروش ساره ،2کرمعلی فرشته ،1احمدی ملک محمد ،1دهقانی علیرضا

 2اصفهانی نصر محمدحسین ،3طالبی اردشیر ،1قنبری الهحشمت

 
 

 چکیده

 یطاثر مح یمطالعه، بررس ینباشد. هدف از ایم یضد التهاب یتخاص یکه دارا استمختلف  یفاکتورها یها حاوو ترشحات آن یمیمزانش یادیبن یهاسلول مقدمه:

در موش  یژنهاز آب اکس یناش یهشبک یتسم یبه رو SCAP (Stem cells from apical papilla) دندان یالیآپکس پاپ یادیبن یهاحاصل از سلول یروئ
 .بود ییصحرا

سپس به طور  .انجام شد H2O2 یایهداخل زجاج یقتزر 2و  1ها در روز آن یمطالعه انتخاب شدند که در چشم راست همه ینا یسالم برا ییموش صحرا 20 ها:روش

دندان، داخل  یالیپاپ آپکس یادیبن سلول از حاصل یروئ یطگروه دوم، در روز پنجم، مح انجام نشد اما در یگرید یمداخله ،گروه اول شدند: در یمبه دو گروه تقس یتصادف
 .یدانجام گرد یشناستباف یابیزشدند و ار یاتاناز ،هاموش یدر نظر گرفته شد. پس از دو هفته، همه شاهدشد. چشم چپ به عنوان  یقچشم راست تزر ییهزجاج

 تر بود یکنزد شاهدبه گروه  و یشتر( بیکرونم 3/65 ± 9/199با گروه اول ) یسه( در مقایکرونم 8/20 ± 8/236در گروه دوم ) یهضخامت شبک ها:یافته

 .باشدمیدار یمعن یتفاوت از نظر آمار ین( که ا3/16 ± 9/262)

 ییدهدیبآس یهاسلول بر یاثر محافظت تواندیباشد که میم یترشح یفاکتورها یحاو ،SCAP حاصل از یروئ یطمطالعه نشان داد که مح ینا گیری:نتیجه

 .را کاهش دهد یهشبک یآتروف یزانچشم داشته باشد و م ییهشبک

 یروئ یطمحیادی؛ بن یهاسلول یژنه؛آب اکس یه؛شبک ؛دندان یالیپاپ واژگان کلیدی:

 
حاصل از  یوئر یطر محیثتا .حمدحسینماصفهانی  نصر طالبی اردشیر، اله،قنبری حشمت  زاده ساره،سروش کرمعلی فرشته، احمدی محمد، ملک دهقانی علیرضا، ارجاع:

 256-261 (:668) 40؛ 1401مجله دانشکده پزشکی اصفهان . چشم رت ییدهد یبآس ییهشبکضخامت  یمشتق از دندان بر رو یادیبن یهاسلول

 

 مقدمه

بهه  منجر ،کیستمیس یهایماریو ب سن شیافزامانند ضربه،  یعوامل مختلف

 یکهی ی،شوند. انحطاط سلولیم یینایو از دست دادن ب هیشبک یدائم بیآس

 یهههان(. درما1-3) باشههدیم یینههایدر از دسههت دادن ب یاز عوامههل ا ههل

 بیهتخر ی، بهرایبر سهلو  درمهان یمبتن یبازساز یهامانند درمان یمختلف

 نی(. چنهد8-4همراه بوده اسهت ) ینسب تیشده که با موفق شنهادیپ هیشبک

 یلولسه ینیگزیجها قیطر از تواندیم یدرمان سلو  که اندداده نشان مطالعه

کنهد و  لیتعهد هیشبک یهیآپوپتوز را در ال ندی، فرارشد یفاکتورها ترشح ای

 .(3-5شود ) ینور یهارندهیگ یباعث بهبود بقا جهیدر نت

( مشهتق شهده MSCs) یمیمزانش یادیبن یهاانواع مختلف سلو 

، مغهز اسهتخوان، بنهد نهان، دنهدان در یمانند بافت چرب ییهااز بافت

انهد کهه محققان نشان داده .(9) است شده استفاده هیشبک بیدرمان آس

اند بها شهده قیهتزر هیهکه در زجاج یمیمزانش یادیبن یهاسلو  شتریب

و  یضد التهاب تیها مثل خا آن یشوند و اثر درمانینم بیترک هیشبک

 نیپهاراکر یعمهدتا  بهه علهت ترشهح فاکتورهها ،یمنهیا یکنندگمیتنظ

 ماننهد یبیمعها یدارا یدرمانسهلو  ن،یه(. عهووه بهر ا12-9باشد )یم

 فیضهع عملکهرد و بقها ف،یضهع یسهتیز فهراهم ک،یزنوزوئ عفونت

 بودن برزمان و باال ینهیهز ده،ید بیآس یهیناح در یوندیپ یهاسلو 
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 گهرید یکی ،قیتزر محل در یوندیپ یهاسلو  سرنوشت نیهمچن. باشدیم

  (.10-8) باشدینم کنتر  قابل ،وندیپ از پس که است یمهم مسائل از

 یروئه یطمحه یاهیهداخهل زجاج قی، تزرریبر اساس مطالعات اخ

 یکهه حهاو CM (Condition medium) یادیهسهلو  بن حا هل از

 نیتوکیرشد، س یمانند فاکتورها یادیبن یهامشتق از سلو  یفاکتورها

 قیههبها تزر سهههیدر مقا یبهتهر یدرمهان جینتهها ،باشهدیم نیوکهایمیو ک

 یروش درمان کیبه عنوان  CM، نیدارد. عووه بر ا یادیبن یهاسلو 

و ههم از نظهر زمهان مقهرون بهه  هرفه  نهیبدون سلو  هم از نظر هز

 (. 13) باشدیم

که شهامل  DSCs (Dental stem cells) دندان یادیبن یهاسلو 

پاله   ،SCAP (Stem cells from apical papilla) ویآپکهس پهاپ

 ودنتهها یو ربههاط پر DPSC(  Dental pulp stem cellدنههدان )

(Periodontal ligament stem cells )PDLSC بهه را یهاخ ،باشدیم 

 کهه شده دهی. داست گرفته قرار توجه مورد آن به آسان یدسترس لیدل

 سههیدر مقا یشهتریب کینروتروف یهانی، پروتئدندان یادیبن یهاسلو 

 نی( و همچنه14. )کننهدیم دیهتول یمیمزانش یادیبن یهاسلو  ریبا سا

 رشتیانتشار ب لی( به دلSCAPدندان ) یویآپکس پاپ یادیبن یهاسلو 

مشههتق از مغههز  کیههماننههد فههاکتور نوروتروف کیههنروتروف یفاکتورههها

(BDNFاثر محافظت ،)رینسبت به سا یشتریب یعصب ی DSC ها نشهان

 (.12-10) داده است

  ژنیاکسههه فعههها  یهاگونهههه از یناشههه ویداتیاسهههترس اکسههه

(Reactive oxygen species )ROS، باشهدیم آپوپتوز ریآغازگر مس 

ء القها یمعموال  برا ROS( به عنوان منبع H2O2) دروژنیه دیپراکس و

، in vivoدر مهد   نیشود. بنابرایاستفاده م هیشبک یهاانحطاط سلو 

روش  کیه H2O2با اسهتفاده از  ییایمیاز مواد ش یناش هیشبک تیسم

 یدرمهان یهانههیو گز هیشهبک یهایماریب سمیمکان یابیارز یبرا دیمف

  .(15باشد )یم دیجد

 یهاسهلو  حا ل از یروئ یطمح یمحافظت اثر ما مطالعه، نیدر ا

 تی( بر سمSCAPدندان ) یوی( مشتق شده از آپکس پاپCM) یادیبن

 .میکرد یابیارز ییرا در مد  موش  حرا H2O2از  یناش هیشبک

 

 هاروش

 یسسههؤ( توسهط مSCAPدنهدان ) یویآپکس پهاپ یادیبن یهاسلو 

( تعهداد  SCAP-CM) یروئه طیمحه یهیهته یفراهم شد. برا انیرو

2cccc/cc410  75سلو  در فوسکT دنیکشت داده شد. بعد از رسه 

ها دوبهار بها کشت حذن و سهلو  طیمح در د، 80ها به تراکمسلو 
+PBS ها اضهافه و بهه بدون سرم به سهلو  طیشسته شدند. سپس مح

شهد  لتهریو ف یآورجمهع CM تیروز انکوبه شدند. در نها کیمدت 

 ابتههدا  ین،سههنجش غلظههت پههروتئ ی(. بههراکرومتههریم 2/0ر لتههی)ف

SCAP-CM  یوایمونوپرسیپیتیتبافر راد یمقدادر مجاورت (RIPA )

 قهرار گرفهت و سهپس بهه مهدت  یقهدق 30درجه به مدت  4 یدر دما

 یهزبا امواج فرا وت در حمام سرد مواجهه شهد کهه باعهث ل یهثان 30

 پروتئههاز و فسههفات در  یهاکننههده. سههپس مهارگردیههد یروئهه یطمحهه

شهدن کامهل،  یهزبهه دنبها  ل شده اضافه شهد. یزبه بافر ل 1:10 غلظت

 .گردید یریگاندازه BCA یتبا استفاده از ک ینغلظت پروتئ

 شهگاهیآزما نظهر ریهز ییهااتاق در( گرم 200)ی اهفته 3رت  20

نور منظم و  گراد،یسانت یدرجه 25-20 نیب ییدما طیشرا با استاندارد

 یههاتمهام پروتکل شهدند. یراحت بهه آ  و غهذا نگههدار یدسترس

بها کهد  ا هفهان یپزشهک علهوم دانشهگاه اخوق یتهیکم در یشیآزما

(IR.MUI.MED.REC.1399.053) شد دأییت . 

، در ابتهدا بها ههارت یهیشهبک در ویداتیاسهترس اکسه یالقا یبرا

  نیلههزی( و زالههوگرمیگرم/کیلیم 50) نیکتههام یداخههل  ههفاق قیههتزر

چشهم  ،مطلعهه نیهشهدند. در ا ههوشیها ب( رتلوگرمیگرم/کیلیم 5)

  نیبها بتهاد قیهقهرار گرفهت و محهل تزر بررسهیسمت راست مورد 

  ،سههههپس در روز او  مطالعههههه .شههههد یدر ههههد ضههههدعفون 5

  یدر فا ههله (H2O2) دروژنیههه دیپراکسهه تههریکرولیم/کروگرمیم 10

 قیهههر رت تزر یبهرا ترا ینتراویبه  ورت ا مبوسیلی متریلیم 5/1

 تکهرار زیهروز دوم مطالعهه ن یعنهیروز بعهد  کی H2O2 قیشد. تزر

 .(15) گردید

گهروه  2بهه  یها بهه  هورت تصهادف( رت5روز )روز  3پس از 

 یهان( تها پایژنهشدند. گروه او  )گروه آ  اکس یمتقس ییتا10 یمساو

 ،انجهام نشهد. در گهروه دوم یگهرید یشده و مداخله یگیریمطالعه پ

 یداخهل  هفاق یهقهها بها تزرابتهدا رت ی،داخل چشهم یقجهت تزر

mg/kg50 و  ینکتامmg/kg5 قهرار گرفتنهد.  یهوشهیتحت ب یوزینزا

  یههادیبن یهاحا ههل از سههلو  یروئهه یطمحههدر گههروه دوم )گههروه 

SCAP-CM شهده را  مجهاور یطمحه یکرولیترم 1 ،مطالعه 5( در روز

مهوارد، بهه  یدر تمام .(8)یم کرد یقها تزرچشم رت ییهدرون زجاج

 یسرنگ را در محل نگه داشته تها مهاده یق،پس از تزر یهثان 30مدت 

  یزد.نر یرونشده در فضا پخش شده و ب یقتزر

 یها یداخهل چشهم یزیرخهون یرنظ یکه دچار اختوالت ییهارت

ج شدند، از مطالعه خهار یتاندوفتالم ینو همچن یادبه وسعت ز یهشبک

 یمطلهو  نگههدار یطروز در شهرا 10مهدت  یها برا. موشیدندگرد

 ،چه  یهاها تحت کنتر  قرار گرفت. چشمآن یستیز یطشده و شرا

 در نظر گرفته شد. شاهدبه عنوان گروه  یقبدون تزر

 2CO هها بها اسهتفاده ازرت یهمه یب،آس یجادپس از ا 15در روز 

یهد شده در پارافرمالده جدا یهاها خارج شدند. چشمکشته شده و چشم

 از میکرونهی 8 مقهاطع سهپس. شدند تثبیت ساعت 24 مدت به در د 4

 . شد آمیزیرنگ ائوزین و هماتوکسیلین با و تهیه چشم یکره
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گذاشته شده از گروه  یدر نمونه ینبرابر. ضخامت رت 40 یینمابا بزرگ ینو ائوز یلینبا هماتوکس یزیآمها پس از رنگچشم رت ییهشبک یشناسمقاطع بافت .1شکل 

باشد. به یم یکرونم 228و  184 یبکردند به ترت یافترا در ییرو یطکه مح 2( و گروه یژنه)آب اکس 1گروه  یدر نمونه ینباشد. ضخامت رتیم یکرونم 246 شاهد

 ید.دقت کن 1گروه  یها در نمونهیهال یختگیو به هم ر یو نازک شدگ یخارج یهسته ییهو ال یداخل یاهسته ییهال یآتروف
ONL: Outer Nuclear Layer; INL: Inner Nuclear Layer  

 

( بها Olympus, USA) نهوری میکروسکوپ زیر در شبکیه ضخامت

 AnalySIS LS Starter (Olympus, Japan) افههزاراسههتفاده از نرم

software 5/0 یهههک،از عصهههب اپت یکرونهههیم 600 یدر فا هههله 

 ینبهه یفا ههله ین،ضههخامت رتهه یمحاسههبه یشههد. بههرا یریگانههدازه

Internal limiting membrane  فتورسپتورها بهر  یو قسمت خارج

 شد. یریگاندازه یکرونسب مح

 25ی نسهخه SPSS افهزاریهق نرماز طر یآمهار یهلو تحل یهتجز

(version 25, IBM Corporation, Armonk, NY ) .انجهام شهد

 Kolmogorov-Smirnovها از آزمون نرما  داده یعتوز یابیارز یبرا

طرفهه  یهک یهانسوار یهلهها بها اسهتفاده از تحلگروه ینب ییسهمقا و

(ANOVA بها آزمهون )LSD post-hoc  .هها بها یانگینمانجهام شهد

 P < 05/0گرفهت و  مسهتقل مهورد بررسهی قهرار tاستفاده از آزمون 

 .دار در نظر گرفته شدمعنی

 

 هاافتهی

 یمختلهف، آتروفه یههادر گروه یهشهبک یشناسبافت یلو تحل یهتجز

کهه  یدر گروهه یه(. نهاز  شهدن شهبک1را نشان داد )جهدو   یهشبک

SCAP-CM تر بهود یینپها یکرده بودند به طور قابل تهوجه یافتدر

 (. 1)شکل 

 SCAP-CMنشهان داد کهه  یهشبک یهایهال یقدق یلو تحل یهتجز

و  ONL( Outer nuclear layer) یخهارج یاهسهته ییهتواند الیم

را حفه  کنهد  INL (Inner nuclear layer) یداخله یاهسته ییهال

 .(2شکل  ،1 )جدو 

 

 
 یژنه، گروه آب اکس1باشد. گروه یها م، چشم چپ رتشاهدگروه . 2شکل 

حاصل از  یروئ یطمح یژنه،که عالوه بر آب اکس یگروه ،2است و گروه 

 .اندکرده یافتدر یزدندان را ن یالیپکس پاپآ یادیبن یهاسلول

 

 مختلف یهادر گروه یهضخامت شبک یانگینم .1جدول 

 ضخامت کل  یانگینم گروه

 استاندارد  یخطا ± ینرت

  یاهسته ییهضخامت ال یانگینم

 استاندارد یخطا ± یخارج

  یاهسته ییهضخامت ال یانگینم

 استاندارد یخطا ± یداخل
 3/2 ± 6/56 3/4 ± 6/81 3/16 ± 99/262 شاهد
 8/3 ± 6/42 1/6 ± 6/53 3/65 ± 91/199 1گروه 
 6/1 ± 7/51 5/7 ± 4/69 8/20 ± 87/236 2گروه 

P value     

 025/0 006/0 048/0 2گروه ا و 

 007/0 000/0 009/0 1و  شاهدگروه 
 306/0 070/0 237/0 2و  شاهدگروه 
 کرده است. یافتدر یزدندان را ن یویپکس پاپآ یادیبن یهاحا ل از سلو  یروئ یطمح یژنه،عووه بر آ  اکس 2است و گروه  یژنه، گروه آ  اکس1باشد. گروه یها م، چشم چ  رتشاهدگروه 
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 بحث

ادن ها منجر به از دسهت دیماریها و بیباز آس یاریبس یی کهجااز آن

 یثر بهراؤمه یههاشوند، کشف درمانیم یهشبک یبآس یقاز طر یناییب

اده اسهتف ،ما نشهان داد یمطالعه(. 2، 1است ) یتحائز اهم یاربهبود بس

دنهدان،  یویآپکهس پهاپ یهادیبن یهاسهلو  حا ل از یروئ یطمحاز 

 را دارد. یهشبک یباز تخر یریجلوگ یلپتانس

از  یاریدر بس یلدخ ی( عوامل ا لROS) یژنفعا  اکس یهاگونه

 ( بهه عنهوان منبهعH2O2) یدروژنه یدهستند. پراکس یناییاختوالت ب

ROS اسهترس  یهقاز طر یهشهبک یهاسلو  یتسم یالقا یمعموال  برا

 یقزرنشان داده است ت ی(. مطالعات قبل15) شودیاستفاده م یداتیواکس

 یجهادرا ا یداتیواسترس اکس یوانیتواند مد  حیم H2O2داخل چشم 

 H2O2داخهل چشهم  یقاز تزر یزن حاضر ی(. در مطالعه17-15) کند

 استفاده شد. یهشبک یبآس یجادا یبرا

 یبههرا ییبههاال یلپتانسهه ،پوسههت یههاههها ماننههد روده بافت یبرخهه

از  یکهیچشهم  یهاز دست رفته دارنهد امها شهبک یهاسلو  یگزینیجا

 یمطالعهه ین(. چنهد9محدود است ) یبازساز یلبا پتانس ییساختارها

 یههایماریدر ب یادیبن یهادرمان سلو  یرتأث ینی،بال یشو آزما یتجرب

 یهادیبن یهاکه سهلو  داد(. شواهد نشان 9) اندکرده یابیرا ارز یهشبک

زنهده  یالتههاب یطمحه در یونهد،پس از پ یمدت کوتاه یبرا یمیمزانش

از  کننهد. یجادرا ا یفضع ی، ممکن است پاسخ درمانینمانند. بنابرایم

 یمنههیا یسههتمس یکننههدهیلو تعد ی، اثههرات ضههد التهههابیگههرطههرن د

ر منتشه ینعوامل پاراکر یبا واسطه عمدتا  یمیمزانش یادیبن یهاسلو 

  (.13، 12) شودیاد میجا یخارج سلول یطشده در مح

Duarte مغهز اسهتخوان  یادیبن یهاکه سلو  یافتندو همکاران در

 ینوپهاتیاز عوئهم رت یریجلوگ یاندازه برا یکها هر دو به آن CMو 

 یهقرسهد تزریظهر م(. بهه ن6هسهتند ) ثرؤمه یهوانیدر مهد  ح یابتید

ماننههد  یههادیبن یهاعوامههل مشههتق از سههلو  یحههاو CM ینتراویتهرا ا

 یهقنسهبت بهه تزر یبهتهر یدرمهان یجنتا ین،رشد و کموکا یفاکتورها

 (. 8، 7دارند ) یادیبن یهاسلو  یممستق

  ینتراویتههراا یههقحاضههر نشههان داد کههه تزر یمطالعههه یهههاداده

SCAP-CM از  یناشهه یبههیتخرتوانههد بهها کههاهش اثههرات یمH2c2 ،

 یدر کهاهش آتروفه یثرؤو اثر م را حف  کند INLو  ONLضخامت 

 . داشته باشد یهشبک

Sugitani حا هل از یروئه یطو همکاران نشان دادنهد کهه محه 

 یبدر برابهر آسه یاثهر محهافظت یدارا ،انسان یچرب یادیبن یهاسلو 

 و  in vitro یطدر شههرا یههوانیح یهااز نههور در مههد  یناشهه یهشههبک

in vivo in (.18) دارند 

Mead  پاله   یهادیبن یهاو همکاران، گزارش کردند کهه سهلو

بهر  یقابل تهوجه یکننده و محافظت یاثر بازساز یک( DPSCs) دندان

 (. 19دارند ) یهشبک یونیگانگل یهاسلو  یرو

 یهها را درحف  ضخامت شبکDPSCنقش  یگری،د یدر مطالعه 

شده  یمسد یدات یقبه دنبا  تزر یهشبک یبکه دچار تخر ییهادر رت

 (. 20) بودند را نشان داد

 یهدینقش کل ،SCAPاز  BDNFهمانطور که قبو  ذکر شد، ترشح 

بهه  (.21، 14دارد ) یشهگاهیآزما یطدر شهرا یعصهب یهادر رشد سلو 

در  BDNFنشان داده است که ترشهح  یقاتیتحق یمطالعه یک، تازگی

SCAP قابهل  یهزاندنهدان بهه م یهادیبن یهاسهلو  یربا سا یسهدر مقا

 یهالو سه یربا سا یسهدر مقا یزن SCAP-CMاست و  یشترب یتوجه

 (. 10)بود  یرگذارترآکسون تاث یدندان در بازساز یادیبن

 

 یریگیجهنت

 یادیبن یهاسلو  حا ل از یروئ یطنشان داد که مح مطالعه این یجنتا

در  یعصهب یاثهر محهافظت یدارا ،(SCAP-CMدندان ) یآپکس پاپو

تحت درمان با  یهاباشد و در رتیم H2O2از  یناش ییهشبک یبآس

SCAP-CM کمتهر  یهشهبک یآتروفه یهزانها، میرگروهبا سا یسهدر مقا

بر بقا و حفاظت را گزارش کرد.  SCAP-CM ما، اثرات یهادادهبود. 

محافظهت و  یبرا یدیبه عنوان منبع جد توانیم SCAPاز ترشحات 

و  CM یبههاال یلحهها ، پتانسهه یههن. بهها انمههوداسههتفاده  یهشههبک یمتههرم

مهورد  ینهدهدر مطالعهات آ یهدبا SCAP یخهارج سهلول هاییکو وز

 .یرندقرار گ یشترب یابیارز

 

 تشکر و قدردانی

 رتهین و ویتهره یرشهته فلوشهیپی مقطهع ینامهپایان از منتج مقاله این

 علهوم دانشگاه مالی حمایت با که باشدمی 398959 یبا شماره (چشم)

 پژوهشهگاه پرسهنل زحمات از وسیلهبدین. شد ا فهان انجام پزشکی

 .شودمی وتشکر تقدیر رویان
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The Effect of Dental Stem Cell Conditioned Medium on the Thickness of the 

Damaged Retina in Rat 
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Abstract 

Background: Mesenchymal stem cells and their secretions contain various factors that have anti-inflammatory 

properties. The aim of this study was to evaluate the effect of surface environment of stem cells extracted from 

apical papilla (SCAP) on H2O2-induced retinal toxicity in rats.  

Methods: Twenty healthy rats were selected for this study, all of which underwent intravitreal H2O2 injection in 

days 1 and 2 of the right eye. They were then randomly divided into two groups: no other intervention was 

performed in the first group, but in the second group, on the fifth day, the conditioned medium adjacent to the 

stem cell of apex of the dental papilla were injected into the vitreous of the right eye. The left eye was 

considered as the control. After two weeks, all rats were euthanized and histological evaluation was performed. 

Findings: Retinal thickness in the second group (236.8 ± 20.8 microns) was closer to the control group 

compared to the first group (199.9 ± 65.3 microns) which was statistically significant. 

Conclusion: This study showed that the conditioned medium adjacent to SCAP contains secretory factors that 

can have a protective effect on damaged retinal cells and reduce the rate of retinal atrophy. 

Keywords: Dental Papilla; Retina; Stem cells; Hydrogen peroxide; Conditioned medium. 
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