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Abstract 

Background: Tooth avulsion is defined as the complete displacement of the tooth from its 

normal position which causes damage to the periodontal ligament structure, cementum, 

alveolar bone, gingiva, and dental pulp. Since, the milk is storage medium for the short-term 

storage of avulsed teeth, the purpose of this study was to determine the ability of the new 

storage media (symphytum+ Mihan long-life milks) in keeping the Periodontal Ligament 

(PDL) cells viability. 

 Methods: Following atraumatic extraction of healthy human premolars, the PDL cells were 

cultured. A certain number of the cells was seeded in each well of a 96-well plate and treated 

with Mihan long-life milks, Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS), composition media 

(symphytum+ Mihan long-life milks), and Apada fresh milk for 1, 3, 6, and 24 hours. 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) and dry medium were considered as positive 

control and negative control media, respectively. Cell viability was determined by using the 

MTT assay. Moreover One Way-ANOVA and post Hoc (LSD) test were used for comparing 

the study groups. 

Results: After 24 hours, the cells' viability in composition media was significantly better than 

Apada fresh milk medium (P=0. 03). Moreover, the results of One-way ANOVA showed that 

the PDL cells' viability in composition media was higher than the HBSS medium after 24 

hours. At this time point, the mean of viable cells in composition media, Mihan long-life milk 

medium, and HBSS was 135%, 64%, and 35%, respectively. 

Conclusion: According to the study results, composition media (symphytum+ Mihan long-

life milks) are considered as desirable storage media which are comparable to HBSS. This 

media are not only able to keep more cells viability after 24 hours time period compared to 

the expensive commercial solutions, but they can also be easily accessed and used. 
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 چکیده

ــه دنرردان از حهررره دنرردانی اسررث کرره باعرر  آسرری  برره      دنرردان برره م نررای جابجررایی کامرر   ( بیرررون ااتررادن ) :مقدم

 یرک  شریر  کره  ایر   بره  توجره  برا  .شرود  لثره و پالرد دنردان مری     سرمان، اسرتاوان آلولرول،    ساختارهای لیگامان پریودونترال، 

حاضرر بررسری میرزان     مطال ره هرد  از  ، باشرد  مری  کوتراه  زمران  مردت  در هرا  سرلول  داشرت   نگره  زنرده  برای آل ایده محیط

در مرردت زمرران   داروی گیرراهی سرریمهیتوم   در محرریط ترکی رری شرریر و  لیگامرران پریودونتررال هررای  زنررده مانرردن سررلول 

 . بودهای استاندارد  ی آن با محیط و مقایسه( ساعث 21)طوالنی 

 DMEM (Dulbecco’s Modified Eagleمحررریط کشرررث  لیگامررران پریودونترررال درهرررای  سرررلول :روش و مـــواد

Medium) 96 در پلیررث-wellهررا برره پلیررث، در و تررا زمرران اتسررال سررلول  کشررث داده شررد  º12 ب ررد از آن . انکوبرره شررد

 دار مرریه ، شرریر مرردتهررای  میکرررو لیتررر از محرریط 300برره میررزان  ،wellرا برداشررته و برره هررر  DMEMمحرریط کشررث 

دار  شرریر مرردت+ سرریمهیتوم )و محرریط ترکی رری Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS)  م مررولی آپررادا، شرریر

بره عنروان محریط کنتررل مث رث و محریط خشرک بره عنروان محریط کنتررل منهری در ن رر               (DMEM).اضااه شد  (میه 

هرا بررا   زنرده مانردن سرلول   . شرد قررار داده   12°سرراعث در انکوبراتور    21و  6و1و  3هرا بره مردت     سرپ  پلیرث  . گراتره شرد  

نرررم  نتررایم مطال رره بررا اسررتهاده از  .ارزیررابی شررد MTT(Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide)اسررتهاده از رو  

  .بررسی شد post Hoc (LSD) One-Way ANOVA ,آماری آزمونو  SPSSاازار 

داری نسر ث بره محریط     هرا در محریط ترکی ری بره صرورت م نری       سراعث میرزان بقرای سرلول     21ب رد از گششرث    :ها يافته

عرووه برر ایر ، نترایم آنرالیز واریران  یرک طراره نشران داد کره ب رد از گششرث             (. p= 01/0)شیر م مولی آپرادا بیشرتر برود   

 گررش شررث  از ب ررد. بررود HBSSدر محرریط ترکی رری بیشررتر از    PDLهررای  سرراعث میررانگی  زنررده مانرردن سررلول    21

و % 11در حرالی کره در محریط شریر بلنرد مردت مریه          ،برود % 311هرای زنرده در محریط ترکی ری      ساعث میزان سرلول 21

  .ها زنده ماندند سلول% HBSS 61در محیط 

تروان   را مری  (شریر مردت دار مریه    +سریمهیتوم  )برر ط رن نترایم مطال ره ی حاضرر محریط ترکی ری        :گیرینتیجه و بحث

ایر  محریط نره تنهرا توانرایی نگهرداری        .در ن رر گرارث    HBSSمحریط  قابر  مقایسره برا    به عنوان یک محیط حد واسرط  

بلکرره نسرر ث برره ایرر  محلررول   ،دارد HBSSسرراعث نسرر ث برره محرریط   21هررای بیشررتری ب ررداز گششررث   میررزان سررلول

 .باشد تجاری پرهزینه به راحتی در دسترس و قاب  استهاده می

  DMEM، سیمهیتوم لیگامان پریودنتال، :کلیدی واژگان
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 مقدمه

بررره م نرررای  ( Avulsion)بیررررون ااترررادن  دنررردان  

جابجایی کام  دنردان از حهرره دنردانی اسرث کره باعر        

، سررمان آسرری  برره سرراختارهای لیگامرران پریودونتررال،   

 در .(3) شررود و پالررد دنرردان مرریلثرره  اسررتاوان آلولررول،

هرایی کره منجرر بره خررول کامر  دنردان از         بیشتر ضربه

اقررط یررک دنرردان درگیررر    شرروند، حهررره دنرردانی مرری 

ترری  دنردان درگیرر بال را انایرای میرانی        شود و شایع می

در  ایر  صردمات تروماتیرک م مروال     . (2) اک براال اسرث  

برابررر  1کنررد و پسرررها   سررال بررروز مرری   2-3سررنی  

 پرریآ آگهرری درمرران دنرردان.شرروند هررا گراتررار مرریدختر

Avulsed  تحرررث تررراایر زنرررده مانررردن  شرررده عمررردتا

هررای لیگامرران پریودونتررال و توانررایی آنهررا برررای    سررلول

برررای . (1) باشررد پرولیهررره شرردن در سررط  ریشرره مرری  

تررر  بایسررث هر رره سررریع ااررزایآ مواقیررث درمرران، مرری

ن درمرا )دندان در حهرره دنردانی جاگرشاری مجردد شرود      

و یررا آنکرره تررا زمرران جاگررشاری مجرردد در یررک ( انتاررابی

 .(2و3)ماده حد واسط مناس  نگهداری شود

ترررراایر بیشررررتری بررررر پرررریآ آگهرررری    دو عامرررر  

یکرری طررول مرردت  . شررده دارنررد Avulsedهررای دنرردان

گررشرد و  زمررانی کرره از خرررول آن از حهررره آلولررول مرری  

دیگری محریط حرد واسرطی کره دنردان در آن نگهرداری       

طال رات تجربری نشرران دادنرد کره نرو  مرراده      م .شرود  مری 

حد واسط بیشرتر از مردت زمران خرارل آلولرول برودن در       

نرا مناسر  برودن     .نهرایی درمران نقرآ دارد   پیآ آگهری  

، سرر   ااررزایآ نکررروز سررلولها و در  محرریط حررد واسررط

یررا تحلیرر  ریشرره دنرردان پرر  از       نتیجرره انکیلرروز و 

  .(1) شود جاگشاری مجدد می

واسرررط مت رررددی جهرررث زنرررده تررراکنون مرررواد حرررد 

نگهداشرت  سرلولهای لیگامرران پریودونترال مرورد بررسرری     

از آن جملرره مری ترروان برره شرریر، سرررم   .قررار گراترره انررد 

، شرریر نارگیرر  (1)ایزیولررو،ی، بررزاب، آب شرررب شررهری 

مرررواد  همچنررری  و . . .و(2)، سرررهیده تاررر  مرررر  (6)

از  .اشرراره نمررود Viaspan (8 )و HBSSتجرراری مثرر   

تررری  مرراده اسررث و   آل ایررده Viaspan برری  ایرر  مررواد 

سرراعث  36مطال رات تجربرری نشران دادنررد کرره حتری تررا    

هررر  نررد . (3)توانررایی زنررده نگهداشررت  سررلولها را دارد 

امرا گرران بروده و     ،مواد تجاری اوب بسریار مروار هسرتند   

 .باشند بال ا در مح  حاداه دردسترس نمی

 mosmol/kg ای اسررث بررا اسررمواللیتی   شرریر مرراده 

ت ررداد برراکتری آن نررا یز اسررث و حرراوی مررواد کرره  221

لررشا از شرریر برره عنرروان  .(30) باشررد مغررشی ضررروری مرری

دردسررترس برررای  یررک مرراده حدواسررط مطلرروب و کررامو 

شرریر برره . شررود یرراد مرری ،شررده Avulsedهررای دنرردان

ترررری  محررریط حرررد واسرررط جهرررث  عنررروان کررراربردی

شررده مطررر   Avulsedنگهررداری کوترراه مرردت دنرردان  

یی هررا و ویتررامی  شرریر حرراوی آمینررو اسرریدها .باشررد مرری

هرایی کرره   باشررد کره سرر   بیرر ا ررال کرردن آنررزی     مری 

 .(33)شوند می ،مضر هستند PDLبرای سلولهای 

 HBSSای برابررر بررا  شرریر دارای رت رره در سررط  سررلولی،

هر نرد کره تراایر     ،باشرد  به عنوان محیط حد واسرط مری  

شرریر نسرر ث برره  .سرراعث کرراهآ مرری یابررد 2آن ب ررد از 

بررزاب بررا توجرره برره میررزان زنررده نگهداشررت  و توانررایی    

. (32) هررا برتررری دارد هررا  و ترررمی  زخرر   به ررود سررلول

ی م مرولی طرول عمرر کمری داشرته       شیرهای پاسرتوریزه 

شرریرهای  .ی نگهررداری احتیررال برره یاچررال دارنررد برررا و

هررا در  تواننررد برردون ایرر  محرردودیث   بلنررد مرردت مرری 

ترر مری باشرد بره      هایی که صردمات دنردانی شرایع    محیط

 .دسترس باشندراحتی در

یکی از م ایر  شریر بره عنروان محریط حرد واسرط عردم         

هررا برررای مرردت زمرران طرروالنی  توانررایی نگهررداری سررلول

ی  بررا توجرره برره سررهولث دسترسرری و هزینرره  .باشررد مرری

 .نیرراز اسررث کرره ایرر  مشررک  مرتهررع گررردد  ارزان شرریر،

ی  گونرره  ی سررهدارا( symphytum) سرریمهیتوم گیرراه

 و asperunz ،officinaleهررررای  ماتلررره برررره نررررام 

ktsrclicun ه سررریمهیتوم .  باشرررد مررریofficinale  
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گیررراهی اسرررث کررره جهرررث درمررران    comfreyیرررا 

 .(31) رود های پوستی به کار می زخ 

 هاسرراکارید من  رری برررای موکررو پلرری گیررا ه سرریمهیتوم 

 300در هررر  .محسرروب مرری شررود  (گلرروکز واروکترروز )

میلری   3گررم تیرامی ،    میلری  1/0گیراه  میلی گرم از ایر   

گررررررم اسرررررید   میلررررری1   گررررررم ری رررررواووی ، 

 B12 ،28000گرررم ویتررامی    میلرری 02/0نیکوتینیررک،

گررررم  میلررری A ،300واحرررد بررری  المللررری ویترررامی   

گررم   میلری  38/0وE گررم ویترامی    میلری  C،10ویترامی   

ایرر  گیرراه دارای میررزان قابرر      .آالنتررولی  وجررود دارد 

اکسرریدانی  کره دلیر  خاصرریث آنتری    اسررثتروجهی تران    

تررری  من ررع  گیرراه سرریمهیتوم سررریع.باشررد ایرر  دارو مرری

یکری   اسرث و  ی پرروتئ  جهران در بری  گیاهران      سازنده

ی ویتررامی   از م رردود گیاهررانی اسررث کرره تولیررد کننررده 

B12  ایرر  گیرراه یکرری از اجررزای مهرر   .(31) مرری باشررد

هررای  ارررآورده داروهررا و بسرریاری از داروهررای گیرراهی، 

 (درصردآب  3/81)ی ایر  گیراه    تجزیره  .باشرد  دارویی مری 

درصررد پررروتئی  خررام و   21/22ی وزن خشررک  بررر پایرره

اسرررهر وپرررروتیی   کلسررری ، قابررر  تررروجهی مقرررادیر

باشرد کره تمرایز     ای  گیاه حراوی آالنترولی  مری    .باشد می

به ررود  ی زخمهررا و برره هرر  آورنررده هررا، ی سررلول دهنررده

یراه دارویری بره جهرث     ایر  گ  .هرا اسرث   ی جراحث دهنده

تحریررک رشررد سررلولی و ضررد  خسوصرریات ضررد التهررابی،

ایرر  گیرراه .گراترره اسررث دردی مررورد اسررتهاده قرررار مرری 

 گررردد باعرر  بازسررازی سررلولها وبااتهررای هم نرردی مرری 

تررا کنررون در حیطرره ی صرردمات دندانپزشررکی از    .(31)

 ایر   بره  توجره  برا  .گیاه سریمهیتوم اسرتهاده نشرده اسرث    

 داشررت  نگرره زنرده  برررای آل ایرده  محرریط یرک  شرریر کره 

هررد  از ؛ باشررد مرری کوترراه زمرران مرردت در سررلولها

تحقیررن حاضررر بررسرری میررزان زنررده مانرردن سررلولهای   

PDL   در مرردت در محرریط ترکی رری شرریر و سرریمهیتوم

مقایسررره ی آن برررا   و( سررراعث 21)زمررران طررروالنی  

  .بودهای استاندارد  محیط

 روش مواد و 

ر یرک پرهوهآ کارآزمرایی برالینی برود کره       مطال ه حاضر 

 PDLهرای   بررسری میرزان زنرده مانردن سرلول     با هرد   

انجررام  3133سررال  درکشررث ماتلرره  محرریطشررآ در 

 . شد

هرای   های لیگامران پریودونترال از دنردان   برای تهیره سرلول  

پرمولر و مولر سروم سرال  کره بره دلیر  اهردا  درمرانی        

باارث پریرو    .شرود  انرد اسرتهاده مری    ماتله کشریده شرده  

دنتررالی در ایرر  ااررراد بایررد سررال  برروده و ااقررد هرگونرره  

سرالی    برار توسرط نرمرال    1سرپ  دنردان   . التهاب باشرد 

 30شسرررته شرررده و داخررر  لولررره آزمرررایآ حررراوی    

 ,DMEM(Bioseraلیترررر محررریط کشرررث   میلررری

South Africa)   دقیقررره  بررره   10حرررداکثر طررری

 1/3هررای ناحیرره  سررپ  سررلول .آزمایشررگاه منتقرر  شررد

میانی سرط  ریشره برا اسرتهاده از تیرح جراحری اسرتری         

پر  از شستشروی باارث جردا      .از سط  دندان جردا شرد  

بررا  را برره قط ررات کو ررک تقسرری  کرررده  و   ، آنشررده

( mg/ml3) و دیسرررپاز( mg/ml4)اسرررتهاده از کو،نررراز

بررررره صرررررورت سوسپانسررررریون سرررررلولی در آورده و 

 و سرررپ  در محررریط کشرررث     کرررردی  رد Strainerاز

DMEM برررا  همرررراهFBS 10% (Biosera)  ،

10% AB-Serum،    پنررری سررریلیU/ml 100 ،

% 3و   100 U/ml(PAA)استرپتومایسرررررررری  

Antimycotic در درجرررره حرررررارتº 12 ،31 % هرررروا

روز کرررره  6-1پرررر  از .کشررررث داده شررررد  Co2%1و

، رسررریدند    confluence%80-20هرررا بررره  سرررلول

trypsinized      شررده  و برررای ادامرره رونررد تکثیررر برره

جهررث انجررام آزمررایآ از   . پلیررث جدیررد منتقرر  شررد  

سرلولها ترا مرحلره     .اسرتهاده شرد   1-2هرای پاسرا،    سلول

هررا را بررا  هررا، آن ب ررد از ذوب سررلول. آزمررایآ اریررز شررد

هموسررررایتومتر شررررمرده و سررررپ  برررره میررررزان     

محرریط کشررث   در( سررلول در هرخانرره  30³×8)یکسرران

DMEM 36در پلیررررث-well   کشررررث داده شررررد و

انکوبره   12°سرال سرلولها بره پلیرث، در     سپ  تا زمران ات 
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را برداشررته و  DMEMب ررد از آن محرریط کشررث  . شررد

هررای  میکرولیتررراز محرریط 300برره میررزان  ،wellبرره هررر 

 :مورد آزمایآ به ترتی  زیر اضااه گردید

 Mihan food)) دارمررررریه  شررررریر مررررردت (3)

industries Group  درصد 1/3با  ربی 

*سیمهیتومدار میه  و  ترکی  شیر مدت   (2)
 

رکث شرر) درصررد1/2شریر م مررولی  آپرادا بررا  ربری     (1)

 (زری  بزال

 (کنترل مث ث) DMEMمحیط کشث  (1)

 ( کنترل منهی) محیط کشث خشک (1)

-Biosera-XC)محررررررررررریط کشرررررررررررث   (6)

S2065)HBSS  
دار مرریه  برره  شرریر مرردت% 20محرریط ترکی رری شررام  *

 از داروی گیرررررراهی سرررررریمهیتوم % 10همررررررراه 

(Organic Comfrey Herb Tincture-

(Fushi co باشد می. 

سررراعث در  3و  6و1و 3هرررا بررره مررردت  سرررپ  پلیرررث

پرر  از طرری مرردت زمرران   .قرررار گراتنررد 12°انکوبرراتور 

هررا  روی سررلولمررورد ن ررر، مررواد مررورد آزمررایآ از     

 FBSو  DMEMبرداشرررته شرررده و مررردیای حررراوی  

 18هررا اضررااه شررد و پرر  از گششررث     برره سررلول % 30

سرراعث میررزان سایتوتوکسیسرریتی مررواد مررورد آزمررایآ   

اسراس ایر    . انردازه گیرری شرد    ((MTTبا انجرام تسرث  

رنر   )تسث  احیاء نمرک تترازولیروم و تولیرد یرک رنر       

نررده را هررای ز ترروان ت ررداد سررلول  اسررث کرره مرری ( آبرری

برردی  صررورت کرره ابترردا محرریط    . گیررری نمررود  انرردازه

هررا  جررایگزی  شررده و پلیررث MTTآزمررایآ بررا محلررول 

سرپ   . انکوبره شردند   12°سراعث در دمرای    1به مردت  

برداشررررررررررته شررررررررررده و  MTTمحلررررررررررول 

برررره   DMSO(Dimethyl sulfoxide)محلررررول 

well  هررا بررا   زنررده مانرردن سررلول   .هررا ااررزوده شرردند

 nmدر  Optical Density(OD)گیررررری  انرررردازه

بررر روی اسررپکترواوتومتر برررای هررر گررروه جداگانرره  130

 .محاس ه گردید

مطال رره توسررط کمیترره اخرروب دانشررگاه علرروم پزشررکی   

 . شیراز مورد تایید قرار گراث

 آزمون و SPSSنرم اازار  با استهاده از اطوعات

 ANOVA One-Way و post Hoc (LSD)آماری

  .شد تجزیه و تحلی 

 ها يافته

 مرورد  ماتلره  کشرث  محریط  شرآ  حاضرر  ی مطال ره  در

 شرریرهای برره مربررو  محرریط دو .گراررث قرررار بررسرری

ترکیرر  شرریر  آپررادا، م مررولی مرریه  و شرریر بلندمرردت

 عنرروان برره DMEM  مرردت مرریه  و سرریمهیتوم،  بلند

 محرریط عنرروان برره خشررک محرریط و مث ررث کنترررل

 برره نیررز HBSS  .شررد گراترره ن ررر در منهرری کنترررل

  .شد گراته ن ر در استاندارد محیط یک عنوان

  هررای سررلول بقررای میررزان کرره داد نشرران مطال رره نتررایم

PDL برره هررا زمرران تمررام درو  هررا محرریط تمررام  در 

 منهرری کنترررل محرریط برره نسرر ث داری م نرری صررورت

 محرریط در زنررده PDL سررلولهای میررانگی  .بررود بهتررر

 تهراوت  هرا  محریط  سرایر  برا  سراعث  یرک  ترا  م مولی شیر

 از ب ررد و% 21 سرراعث 1 گششررث از ب ررد امررا نداشررث،

 در PDL هررای سررلول از% 10 حرردود  سرراعث 6 گششررث

 ایر   در کره  حرالی  در .ماندنرد  زنرده  م مرولی  شیر محیط

 شرریرهای محرریط در سررال  هررای سررلول میررزان زمرران

برره مراترر   HBSSو  محرریط ترکی رری ،مرریه  دار مرردت

نتررایم مطال رره گویرای ایرر  بررود کرره ب ررد از   .بیشرتر بررود 

هررا در محرریط  سرراعث میررزان بقررای سررلول  21گششررث 

داری نسر ث برره محریط شرریر    ترکی ری بره صررورت م نری   

عررووه بررر ایرر   (. p= 01/0)م مررولی آپررادا بیشررتر بررود  

نتررایم آنررالیز واریرران  یررک طرارره نشرران داد کرره ب ررد از 

هررای  سرراعث میررانگی  زنررده مانرردن سررلول  21گششررث 

PDL    در محررریط ترکی ررری بیشرررتر ازHBSS برررود .

هررای زنررده در محرریط  میررزان سررلولبرردی  صررورت کرره 

در حررالی کرره در محرریط شرریر     ؛بررود% 311ترکی رری 

% HBSS 61و در محرررریط % 11بلندمرررردت مرررریه   

  .(3جدول )بود

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=fushi-symfytu&source=images&cd=&cad=rja&docid=wYHAyDQO7knaDM&tbnid=gp1uhrAoymSXVM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.fushi.co.uk%2Fherbal%2Ftinctures%2Fsingle%2Fcomfrey-herbal-tincture.html&ei=GGE3UbO9MIOsPJLTgcAB&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNEt9PgPKgQ55SH3SMInyt2bQjS0-g&ust=1362669905424598
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 های ماتله و زمانها  میانگی  زنده ماندن سلولهای لیگامان پریودنتال در محیط :3جدول 

 

 محیط حد واسط
 زنده ماندن سلولهای لیگامان پريودنتال 

 ساعث 21 ساعث 6 ساعث 1 ساعث 3
 (انحرا  م یار)میانگی  (انحرا  م یار)میانگی  (انحرا  م یار)میانگی  (انحرا  م یار)میانگی 

DMEM(کنترل مث ث          ) (01/1)300 (12/2)300 (21/2)300 (02/1)300 

 (03/2)32 (01/1)12 (22/1) 21 (3/2)31                            شیر آپادا

 (31/1) 11 (02/1)81 (33/3)31 (31/2)36 دار میه                شیر مدت

 (82/2)311 (33/2)326 (11/2)30 (1/1)32 (       سیمهیتوم+شیر)ترکی ی محیط
HBSS 31(32/3) 31(18/0) 82(02/3) 61(28/2) 

 (28/3)30 (21/2)10 (01/1)11 (02/1)18 (کنترل منهی) محیط خشک
Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS), Negative Control: Media free conditio 

 بحث

شرده بایسررتی شررام    Avulsedرونرد درمرران دنرردانهای  

برره من ررور به ررود   PDLهررای پالررد و  کنترررل سررلول 

 .هرا باشرد   بقرای ایر  دنردان    طروالنی مردت و   آگهی پیآ

هررا یررا مرواد حررد واسررط نامناسرر  برره   اسرتهاده از محرریط 

طررور بررالقوه سرر   ااررزایآ  ریسررک نکررروز سررلولهای    

PDL  توانرررد باعررر  برررروز   ،کررره مررریAnkylosis و 

زمرران بیرررون . (1)ودشرر تحلیرر  جررایگزینی ریشرره گررردد،

بررودن دنرردان از محرریط دهرران و محیطرری کرره دنرردان در 

تررری  ااکتورهررا در زنررده   آن قرررار دارد برره عنرروان مهرر  

هرای حرد    محریط  .(2)باشرد  مری  PDLمانردن  سرلولهای   

 .واسط ماتلهی تاکنون مرورد بررسری قررار گراتره اسرث     

دقیقرره مانرردن دنرردان در   11اندریاسرر  نشرران داد کرره  

 PDLی اهر  نامناسر  شران  زنرده مانردن سرلول     محیط 

هرای ای روبوسرث    سرلول  .(1)دهرد  کاهآ مری % 20را تا 

از  بررسررری قرارگرارررث کررره در ایررر  مطال ررره مرررورد 

هررای پرمررولر و مررولر سرروم سررال  کرره برره دلیرر     دنرردان

. تهیره شرد   ،اهدا  درمانی ماتلره کشریده شرده بودنرد    

ی حاضررر یررک محرریط حررد واسررط جدیررد  مطال رره نتررایم

تشررکی  شررده اسررث  از ترکیرر  شرریر و سرریمهیتوم  کرره 

 گششررث از ب رردداد و نشرران داد کرره مررورد بررسرری قرررار 

محرریط ایرر  هررای زنررده در   سرراعث میررزان سررلول  21

کرره درصررد زنررده بررودن سررلولها در   بررود% 311ترکی رری 

شریر بره عنرروان   . ایر  محریط بیشرتر از سرایر مروارد برود      

تررری  محرریط حررد واسررط جهررث نگهررداری      کرراربردی

کره بره    اسرث  ،شرده  Avulsedهرای   کوتاه مردت دنردان  

بررره آسرررانی در هرررر مکرررانی در دسرررترس     راحتررری و

آمینواسریدهای   هرا و  کره دارای ویترامی    شریر،  .باشرد  می

هرایی کره    ، توانایی بیرر ا رال کرردن آنرزی     اسثماتله 

 .(33) دارد ، رامضررر هسررتند  PDLهررای  برررای سررلول 

 در شرریر توانررایی کرره انررد داده نشرران مت ررددی مطال ررات

 سررراعث 1-2 گششرررث از پررر  PDL حیرررات حهررر 

 همکرراران و (Blomelof)بلوملررو   .یابررد مرری کرراهآ

 بررای  مناسر   واسرط  حرد  محریط  یرک  عنروان  به را شیر

 ای مطال رره در. (36)کردنررد م رارری کوترراه زمرران مرردت

% 10 تنهررا سراعث  32 از پر   داد  نشران  بلوملرو   دیگرر 

ی  مطال ررره  در .(32)ماندنرررد زنرررده  PDL سرررلولهای

حاضر سریمهیتوم بره عنروان یرک داروی گیراهی محرر        

دار مرریه   پرولیهراسرریون سررلولی بررا شرریر مرردت  رشررد و

در مرردت  PDLترکیرر  شررد تررا میررزان بقررای سررلولهای 

و برا محریط هرای اسرتاندارد ن یرر      زمان طوالنی ارزیرابی  

HBSS  وDMEM  مرردت شرریربلند .مقاسرره گردیررد 

 برردون شرریر خشررک ی مرراده% 8 حررداق  دارای مرریه 

 3/0کربوهیرردرات، گرررم 2/1پررروتئی ، گرررم 1/1 ربرری،
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 شریر  کره  حرالی  در اسرث  اسرهر  گررم 32/0و کلسی  گرم

 مقرردار و برروده خشررک ی مرراده ااقررد م مررولی هررای

 گیرررراه .دارد کمتررررری اسررررهر و کلسرررری  پررررروتئی ،

 جهرران پررروتئ  ی سررازنده من ررع تررری  سررریع سرریمهیتوم

 اسرث  گیاهرانی  م ردود  از یکری  و اسرث   گیاهران  بی  در

 ایرر  .(31)اسررث  B12 ویتررامی  ی کننررده تولیررد کرره

 گیرراهی، داروهرای  از بسریاری  مهرر  اجرزای  از یکری  گیراه 

 گیراه  ایر   ی تجزیره  .اسرث  دارویری  هرای  ارآورده و داروها

 21/22 خشررررک وزن ی پایررره  بررررر (درصررردآب  3/81)

 کلسرری ،  ترروجهی قابرر  مقررادیر و خررام پررروتئی  درصررد

 آالنتررولی  حرراوی گیرراه ایرر  .اسررث وپررروتیی  اسررهر

 ی آورنرده  هر   بره  سرلولها،  ی دهنرده  تمرایز  کره  باشرد  می

 گیراه  ایر   .اسرث  هرا  جراحرث  ی دهنرده  به رود  و هرا  زخ 

 تحریررک التهررابی، ضررد خسوصرریات جهررث برره دارویرری

 قررررار اسرررتهاده مرررورد دردی ضرررد و سرررلولی رشرررد

 و هرا  سرلول  بازسرازی  باعر   گیراه  ایر   .اسرث  گراتره  می

 یرررک HBSS  .(31) گرررردد مررری هم نررردی بااتهرررای

 در گسررترده طررور برره کرره اسررث اسررتاندارد محلررول

 از بسرریاری رشررد من ررور برره Biomedical مطال ررات

 سرمی،  بیرر  محلرول  ایر   .رود مری  کرار  بره  سرلولها  انوا 

 برررشایی مرررواد بسررریاری وحررراوی بررراالن PH دارای

ی حاضررر  نتررایم مطال رره .   (38) باشررد مرری ضررروری

شریر م مرولی آپرادا ب رد     در محریط   نشان می دهرد کره   

و در محرریط هررای % 21برره میررزان سرراعث  1از گششررث 

 HBSSمحررریط ترکی ررری و  شررریر مررردت دار مررریه ،

 6ب ررد از گششررث   .سررلولها زنررده ماندنررد % 30برریآ از 

در محررریط شررریر  PDLسرررلولهای % 10سررراعث تنهرررا 

 و مکرررررکلو  لکیررررک ی مطال رررره در .زنرررده ماندنررررد 

(Lekic & McCulloch) شرررریر همکرررراران و 

 از ب رد  کره   نرد  هرر  داد نشران  HBSS برا  برابرر  ارزشی

 در . (36)کرررد پیرردا کرراهآ آن ترراایر سرراعث 2 گششررث

 محرریط  برره مربررو  نتررایم  بهتررری  سرراعث 6زمرران 

. بررود% 326بررود کرره میررزان شررمار  سررلولی   ترکی رری

و در % 81دار مرریه   درایرر  زمرران در محرریط شرریر مرردت

در مطال رره  .سررلولها زنررده ماندنررد % HBSS 82محرریط 

و همکرراران صررورت   (Tomas)تومرراسای کرره توسررط  

در محررریط  PDLگرارررث میرررزان بقرررای سرررلولهای   

سرراعث بهتررر از   3مرردت ب ررد از گششررث  شرریرهای بلند

HBSS (32)بررود. HBSS  ط حررد واسررط  ییررک محرر

هرا ترا مردت زمران      که توانایی حهر  سرلول   اسثآل  ایده

ب ررد  حاضررر نیررز ی مطال رره در . (38) سرراعث را دارد 21

سررلولها در محرریط % 60سرراعث برریآ از  21از گششررث 

HBSS دار مرریه   در محرریط شرریر مرردت .زنررده ماندنررد

 .سررلولها زنررده ماندنررد % 11سرراعث  21ب ررد از گششررث 

هررا در ایرر  زمرران در دو محرریط    میررزاان بقررای سررلول  

ایرر   . یکسرران برود  خشرک و شریر م مررولی آپرادا تقری را     

در حررالی اسررث کرره در محرریط ترکی رری سرریمهیتوم و    

سرراعث  21شرریر مرریه  میررزان بقررای سررلولها ب ررد از    

ترراکنون در  .سررلولهای زنررده شررمار  شررد %311حرردود 

 نرردی  مطال رره ااررر باشرری سرریمهیتوم در رشررد و      

در  .(31و31)تحریرررک سرررلولی بررسررری شرررده اسرررث  

ی حاضر نیز برا اضرااه کرردن ایر  مراده بره شریر         مطال ه

هررای  دار مرریه  ااررر ایرر  ترکیرر  بررر بقررای سررلول مرردت

PDL در مطال ررره ای کررره در سرررال   .اارررزایآ یاارررث

برره  (rat)هررا مررو  بررر روی in vivoبرره صررورت  2032

من رور ارزیررابی ااررر سرریمهیتوم بررر ترررمی  زخرر  صررورت  

گراررث میررزان رسرروب کررو،ن در بااررث صرردمه دیررده از  

آ ااررزای %210برره %10روز سرروم تررا بیسررث وهشررت  از  

اینهیلتراسرریون   کرراهآ% 11همچنرری  حرردود  . یااررث

. (33)شرردسررلولهای التهررابی در ایرر  مرردت مشرراهده    

ی  ی حاضررر  برره طررور واضرر  نشرران دهنررده      مطال رره

به ررود زخرر   خاصرریث تحریررک پرولیهراسرریون سررلولی و

برا توجره بره خاصریث پرولیهراسریون       .باشرد  ای  داررو می

محرریط سرراعث،  21سررلولی سرریمهیتوم ب ررد از گششررث  

هررا از جملرره محرریط    ترکی رری نسرر ث برره تمررام محرریط  

دار مررریه  میرررزان   شررریر مررردت  و HBSSکنتررررل،

 .بیشتری سلولهای زنده شمار  گردید
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با توجه بره ایر  کره مطال ره ی حاضرر ناسرتی  کراربرد        

باشررد  داروی گیرراهی سرریمهیتوم در دندانپزشررکی مرری   

گررردد کرره بررا مطال ررات بیشررتر در ایرر      پیشررنهاد مرری 

سترسی بره یرک محریط حرد واسرط کر  هزینره        زمینه، د

 PDLهررای  و قابرر  دسررترس جهررث نگهررداری سررلول   

 .      مهیا گردد

 

 گیری نتیجه

یکی از اهردا  ایر  مطال ره دسترسری بره محیطری کره         

هرای   توانایی شریر را جهرث حهر  طروالنی مردت سرلول      

 حاضرر  یمطال ره  .لیگامان پریودنترال اارزایآ دهرد برود    

بررا داروی مرریه  دار  مرردتترکیرر  شرریر   بررسرری بررا

نشررران داد کررره ایررر  محررریط در  سررریمهیتوم گیررراهی

هررا، از میررزان بقررای سررلولی   مقایسرره بررا سررایر محرریط  

بررر ط ررن نتررایم ایرر  مطال رره  .بیشررتری برخرروردار اسررث

را برره عنرروان یررک محرریط حررد   کیرر ترروان ایرر  تر مرری

 .واسط جدید در ن ر گراث
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