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Abstract
Background and purpose: Cerebrospinal fluid (CSF) has a broad set of molecules which is
essential for neurogenesis. Human dental pulp stem cells (hDPSCs) are putatively neural crest cell-derived that
can differentiate into neurons and glial cells under appropriate neurotrophic factors. The aim of this study
was to induce differentiation of hDPSCs into neuroglial phenotypes using Retinoic acid (RA) and CSF.
Materials and methods: The hDPSCs were isolated by mechanical enzymatic digestion from
an impacted third molar and cultured. 2 × 105 cells were treated by 10-7 µM Retinoic acid (RA group) for
8 days, CSF (CSF group) for 8 days and pre-induced with RA for 4 days followed by inducing with CSF
for 4 days (RC group). Nestin, βIII-tubulin and GFAP immunostaining were used for evaluating the
differentiated cells. Axonal outgrowth was detected using Bielschowsky's silver impregnation method and
Nissl bodies were stained in differentiated cells by Cresyl violet. Data analysis was performed in SPSS
V.16 applying One-way ANOVA and Chi-square test.
[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

Results: The morphology of differentiated cells in treated groups significantly changed after 3-5
days. The immunocytochemistry results showed that nestin, the neuroprogenitor marker, was observed in
all groups. Whereas, a high percentage of nestin positive cells and ΒIII-tubulin, as mature neural markers,
were seen at the pre-induction and induction stage, respectively. Nissl bodies were detected as dark-blue
particles in the cytoplasm of treated cells.
Conclusion: The findings suggest that the RA as pre-inducer and CSF as inducer could be used
for in vitro differentiation of neuroglial cells from hDPSCs.
Keywords: hDPSCs, cerebrospinal fluid, retinoic acid, neuroglial, differentiation
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چكیده
سابقه و هدف :مایع مغزی -نخاعی ( )CSFدارای طیف وسیعی از مولکولهای ضروری در فرآیند نوروژنزیس است.
سلولهای بنیادی پالپ دنددا انسدانی ( )hDPSCsکد از سدلولهدای سد یغ عصد ی مشد شدد اندد مدیتوانندد در حضدور
فاک ورهای نوروتروفیک مناسب ب سلولهای گلیال و نورو تمایز یابند .هدد از ایدن مطالعد القدای تمدایز  hDPSCsبد
سلولهای نوروگلیال با اس فاد از اسید رتینوئیک و  CSFاست.
مواد و روشها :در این مطالع تجربی  hDPSCsاز دنددا مدو ر سدون انسدانی بد رون مکدانیکی -آنزیمدی دددا و
کشت داد شدند 2 × 015 .سلول ب هر یک از چاهکهای پلیت  6خان ای من قل و با اسیدرتینوئیک (گرو  0گدرو )RA
و ( CSFگرو  2گرو  )CSFب مدت  8روز القاء شدند .همچنین ب مدت  4روز توسط اسدید رتینوئیدک و  4روز توسدط
( CSFگرو  3گرو  )RCتیمار شددند .ایمنوسی وشدیمی  βIII-tubulin Nestinو  GFAPدهدت ارزیدابی اسد فاد شددند.
طول آکسو سلول ها ب رون نی رات نقر بررسی و ادسان نیسل با کریزل ویول رنگآمیزی شد .محاس ات آماری توسدط
نرنافزار  SPSS 16و با آزمو های آماری  One-way ANOVAو  Chi Squareانجان گرفت.
یافتهها :مورفولوژی سلولهای تمایز یاف ب طور مشخص در گرو های تمدایزی بعدد از روز  3-5تغییدر یافدت .ن دای
ایمنوسی وشیمی نشا داد ک  Nestinدر هم گرو ها بیا شد .همچنین بیشترین درصدد سدلولهدای بیدا کنندد  Nestinو
 βIII-tubulinب ترتیب در مراحل پیشالقایی و القایی مشاهد شدند .ادسان نیسل ب صدورت ررات تدوپر بدنفش رندگ در
سی وپالسم سلولهای تمایز یاف شناسایی شدند.
استنتاج :یاف ها نشا میدهد ک میتوا از اسید رتینوئیک ب عنوا پیش القاگر و  CSFب عنوا القاگر دهت تمدایز
در شرایط آزمایشگاهی  hDPSCsب سلولهای نوروگلیال اس فاد کرد.

مقدمه
تاکنو مطالعات بسیاری بر روی سلولهای بنیدادی
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گوناگو ازدمل اخ ال ت نورولوژیک شد است(.)0-3

خود بعدد از فریدز بد مددت طدو نی تواندایی بدا تر در

مزیت مهم سلولهای بنیادی بزرگسال قابلیت اس فاد از

سرکوب سیس م ایمنی میزبا و فعالیت بیشتر م ابولیکی

سلولهای خود شخص برای درما نواحی آسیبدید و

در زمین تحقیقات کلینیکدال اردحیدت دارد( .)00-03از

عدن برانگیخ گی سیس م ایمنی است(ASCs .)4

آ داییک یکی از وی گیهای سلولهای بنیادی تغییر

در گرو سلولهای بنیادی مزانشیمی قرار میگیرند و در

مسیر تمایزی تحت تاثیر شرایط محیطی است و بدا تغییدر

بافتهایی نظیر مغز اس خوا یافت مدیشدوند .در همدین

شرایط محیطی رشد و تکثیر آ هدا در دهدت تمدایزی

راس ا در سال  2111گرو ددیدی از سلولهای بنیدادی

خاصی قرار میگیرد القاگرهدای گونداگونی بد منظدور

مزانشیمی بزرگسدال بد ندان سدلول بنیدادی پالدپ دنددا

تمایز سلولهای بنیادی چند ظرفی دی بد سدمت دودمدا

) (Dental Pulp Stem Cellsکشددف شددد ک د از نظددر

سلولی مورد نظر ب طور اخ صاصی در محدیط آزمایشدگاهی

منشدددا دنیندددی و وی گدددیهدددای بیولوژیدددک بدددا سدددایر

ب کار رف است( .)05 04موادی مانندد رتینوئیدک اسدید

سلولهای مزانشیمی م فاوت است( .)6 5این سدلولهدا را

) bFGF (Basic Fibroblast Growth Factorو

مددیتددوا از پالددپ دندددا انسددا و ربدداد دور دندددانی

) EGF (Epidermal Growth Factorبد عندوا القداگر

اس خراج کرد .سدلولهدای بنیدادی پالدپ دنددا انسدانی

عص ی مورد بررسی قرار گرف د اندد( .)08-06بدا ایدن کد

) (Human Dental Pulp Stem Cells,hDPSCsحاصل

مطالعدددات بسدددیاری بدددر روی مدددایع مغدددزی -نخددداعی

مهددادرت سددلولهددای اک ددودرمی بددا منشددا سد یغ عصد ی

) (Cerebrospinal fluid, CSFانجددان شددد اسددت امددا

) (Neural Crestکرانیال ب ناحی دهدانی هسد ند کد بد

اطالعات محدودی در مورد اثرات تمایزی آ مشاب آ

در ن یج

محققدین

مییابند( .)7در بررسدیهدای انجدان شدد مشدخص شدد

قرار دارد( CSF .)03-20مایعی است کد از زمدا دنیندی

است ک  hDPSCsبا بیا نشانگر  CD34دزو سلولهای

تا آخر عمر هر شخص درو مجاری و بطنهدای مغدزی

بنیددادی پددیش سدداز اس د رومایی قددرار مددیگیرنددد( .)8ایددن

دریا دارد و نقش مهمی را در تکوین مغدزی در دورا

سلولهای اک ومزانشیمی وی گیهای حائز اهمی ی مثدل

دنیندی درندداژ مددواد م ابولیددک سیسد م عصد ی و ان قددال

قدرت تکثیر با دس رسی آسا قابلیت زند بدود بد

فاک ورهای حیاتی ب قسمتهای مخ لف سیس م عصد ی

مدت طو نی توانایی خودبازسازی و کلو سازی قدوی

مرکزی ) (Central Nervous System,CNSبازی میکندد.

و توانایی گریز از سیس م ایمنی میزبا را دارند .عالو بر

در مراحل اب دایی تکوین لول عص ی مملدو از مدایعی از

این  hDPSCsتواندایی تمدایز بد چنددین رد سدلولی از

دنس مایع آمنیوتیک اسدت .در ادامد در اثدر ترشدحات

دمل دودمدا هدای سدلولی نوروژنیدک اسد یوژنیک و

ساخ اری در مزانسفال ب نان ش ک کوروئید ماهیدت آ

میوژنیک را دارا میباشند .ایدن سدلولهدا پدس از القدای

تغییر میکند و ب مایعی غنی از فاک ورهای تحریدککنندد

نشددانگرهای  Nestin GFAP O1و βIII-tub

تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی عص ی ت دیل میشود(.)21

ک ب ترتیب نشا دهندد سدلولهدای الیگودندروسدیت

از آ داییک  CSFدر تما

مس قیم با ش ک کوروئیدد

آس روسیت پیشساز عص ی و نورو بالغ هس ند را بیا

و سلولهای بنیادی عص ی است میتواند مدواد بسدیاری

میکنند( .)01 3 7 5همچنین  hDPSCsدر مقایس با سدایر

از دمل فاک ورهای رشد سدای وکاینهدا پدروتیینهدای

سلولهای بنیدادی بد د یلدی از دملد تکثیدر سدریعتدر

ماتریکس خارج سلولی مولکولهای چس ند و بسیاری

امکا اس فاد بد صدورت اتولدون نداشد ن مشدکالت

مواد دیگر در تکثیر و تمایز سدلولهدا را در خدود ددای

اخالقی در زمین اس خراج آ حفظ قابلیت چندتمایزی

دهد و م ادل کند( .)20امروز بدا آندالیز دقید مح ویدات

نددورونی
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فنوتیددپ مزانشددیمی در مراحددل اب دددایی تک دوین تمددایز

چ در زما دنیندی ر مدیدهدد در دسد ر

تمایز نوروگليال از سلول های بنيادی پالپ

 CSFمشخص شد است ک حاوی فاک ورهدای رشدد و

دندددددا بدددد مدددددت  5دقیقدددد در محلددددول یدددددین

نوروترفیک بسیاری اسدت( .)21-22هدمچندین تحقیقدات

) (Povidone Iodine10%,Pejnan,Iranقرار گرفت .در

نشا مدیدهدد کد مدواد گونداگو موددود در  CSFدر

ادام با سپراتور و کاتر دراحی عاج و ریش از هم دددا

سالهای مخ لف عمر م فاوت اسدت و  CSFدنیندی دارای

و پالپ با پنس اس ریل ب داخل پ ری دیشدی کد حداوی

بیشترین مقدادیر مدواد مدوثر در تکدوین  CNSبد وید

)DMEM/F12 (Gibco-Life Technologies, Canada

پلیپپ یدها است ک  21درصد را از نورو ها سلولهای

) 01Fetal Bovine Serum, FBSدرصدد( 100 Units/ml

گلیال و سلولهدای لپ دومنن و  85درصدد را از خدو یدا

پندددیسدددیلین ( )Gibcoو  100Units/mlاس رپ ومایسدددین

ش ک کوروئید دریافت میکند و در زما دنینی در حفاظت

( )Gibcoبود (محیط کشت پای ) من قل گردید و سپس

حمایت تغذی و تکوین CNSنقش ب سدزاییدارد(.)24 23 21

با اس قاد از اسدکالپل قطعد قطعد شدد .در مرحلد بعدد

همچنین تحقیقات در  in vitroو  in vivoنشا میدهدد

قطعات بداف ی در محلدول حداوی تریپسدین  1/25درصدد

ک  CSFتوانایی تمایز و تکثیر سلولهای دنینی قشر مغز

( )Gibco,USAبدد مدددت  5دقیقدد در انکوبدداتور قددرار

و ترمیم رش های آسیب دید عص ی را دارد(.)24

گرف نددد .بعددد از ایددن مرحلد قطعددات بدداف ی و تریپسددین

با تود ب نقش حیاتی  CSFدر روند تکوین مغزی

مودود در لول فالکو سان ریفیوژ شدد محلدول رویدی

و داش د ن مددواد م ابولیددک ضددروری ب د نظددر مددیرسددد

خارج و بافت لیز شد ب داخدل فالسدک کشدت سدلول

میتواند در تمایز سلولهای بنیادی مخ لف ب سمت سدلول

 25میلیلی ری مح وی محیط کشت پاید ان قدال یافدت و

گلیال و سلول عص ی بالغ در شرایط آزمایشگاهی مفیدد

در انکوبدداتور بددا دمددای 37درد د سددان یگددراد و میددزا

واقع شود .از طرفی ب علت منشدا مشد ر

 hDPSCsبدا

سلولهای عص ی این سلولها دارای پ انسیل تمایزی بد
رد سلول گلیالی و عصد ی هسد ند( .)23 8هدد

از ایدن

 5درصد دیاکسدیدکربن و شدرایط رطوبدت  35درصدد
کشت داد شدند .هر  3-2روز یک بار فالسک در زیر
میکروسکوپ معکو

مشاهد و محیط کشت فالسدک

پ وهش بهین سازی روند تمایز سلول های  hDPSCsدر

سددلولی تعددوی .شددد .پددس از پددر شددد کددف فالسددک

شرایط آزمایشگاهی ب سلولهای نوروگلیال بدا اسد فاد

( 81-71درصد) سلولها با اسد فاد از تریپسدین دددا و

از القاگرهای اسیدرتینوئیک و  CSFاست.

پاساژ داد شددند .بد منظدور خدالصسدازی سدلولهدای

مواد و روش ها
دداسازی و کشت سدلولهدای بنیدادی مزانشدیمی پالدپ

دمعآوری و نگهداری مایع مغزی -نخاعی
مددایع مغددزی -نخدداعی از نددوزاد یددک روز مددون

در ایددن پدد وهش تجربددی از دندددا مددو ر سددون

صحرایی ن اد  Sparagu Dawlyتهی شد .بددینصدورت

انسددانی دهددت اس خراج سددلولهددای بنیددادی مزانشددیمی

کددد در شدددرایط اسددد ریل مدددایع مغدددزی -نخددداعی از

بافت پالپ دندا اس فاد شد .این دنددا هدا بد صدورت

ناحید  Cisterna Magnaدمدعآوری و بد میکروتیدوب

سدددالم و بددددو پوسدددیدگی از بیمدددارا  25-08سدددال

اس ریل من قل شد .ب منظور دلوگیری از آسدپیر نمدود

مرادع کنندد بد کلینیدک دندانپزشدکی دانشدگا علدون

و خددونریزی

پزشکی مازندرا دمعآوری و در محلدول بدافر فسدفات

اس فاد شد .پس از سان ریفوژ نمود با دور 0411 rpm

) (Phosphate-buffered Saline, PBSب د آزمایشددگا

مایع رویی ب منظور ادام روند پ وهش در دمای ̊-81 С

تحقیقدداتی من قددل شدددند .سددپس ب د منظددور ضدددعفونی

نگ داری شد(.)21

1
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بررسی میزا زند مانی  hDPSCsدر حضور غلظتهای

ب کف فالسک سلولها ب مدت  8روز تحدت القائدات

مخ لف CSF

مایع مغزی -نخاعی (برم نای ن ای حاصل ازتست زندد مدانی)

برای ب دستآورد غلظت موثر  CSFدهت القای
تمایز عص ی و تکثیر سدلولهدای مدذکور

مقددار 5×103

و اسیدرتینوئیک(R2625-100MG, Sigma-Aldrich) RA

ب شر زیر قرار گرف ند:

سلول ب داخل هر یدک از چاهدکهدای پلیدت  36خاند

ب تعدادی از چاهکها اسید رتینوئیدک بد غلظدت

من قل شدند .پس از اطمینا از چسد ندگی سدلولهدا بد

 10-7µmاضاف گردید (گرو  0گرو  )RAب تعددادی

کف پلیت درصدهای مخ لدف  01 5 2/5 1( CSFو

دیگر از چاهدکهدا  10CSFدرصدد اضداف شدد (گدرو 2

 )21رقی د شددد در محددیط کشددت پای د ب د هددر یددک از

گددرو  .)CSFعددالو بددر ایددن برخددی از چاهددکهددا نیددز

چاهکها اضاف شد و سلولها ب صورت روزان ب مدت

بد مدددت  4روز تحددت تیمددار اسددیدرتینوئیک بد غلظددت

 7روز با میکروسکوپ معکو

بررسی شدند .سپس بد

 10-7µmقددرار گرف نددد کد ب د عنددوا مرحل د پددیشالقدداء

دی م یددددل تیددددازول دی فنیددددل ت رازولیددددون برومایددددد

تحت القای  CSFتیمار شدند (گرو  3گدرو  )RCکد

( Dimethylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide,

تحدت عندوا مرحلد القداء ) (Induction stageدر نظددر

 )MTT, Sigma-Aldrichدر یک میلیلی ر  PBSاس ریل

گرف شددند .هدم چندین تعددادی از چاهدکهدا نیدز در

حل کرد و  21میکرولی ر از محلول زردرنگ حاصل ب

محیط کشدت پاید قدرار داد شددند و بد عندوا گدرو

ازای  211میکرولی دددر محدددیط کشدددت در هدددر یدددک از

کن رل در نظر گرف شدند (گرو  4گرو  .)Coزن ب

چاهکها ریخ شدد .پس از چهار ساعت انکوباسدیو

رکر است محیط کشت پای اسد فاد شدد دهدت القدای

در اثدددر واکدددنش آندددزیم سوکسدددینات دهیددددروژناز

تمایز دارای یک درصد سرن بود .تعوی .محیط هدر دو

می وکندددری سددلول با نمددک  MTTبلورهددای ارغددوانی

روز یک بار در طول زما تمایز صورت گرفدت .بددین

رنگ و نامحلول فورمازو در کف پلیت تشکیل شد .با

ترتیب ک در هر بار تعوی .حدود  51درصد از محیط

برگرداند پلیت محددیط روی سلول خالی و در نهایددت

رویی هر چاهک دور ریخ شد و محیط کشت تداز و

ب هر یدددک از چاهدددکهدددا حددددود  211میکرولی دددر

مشاب ) (Refreshدایگزین گردیدد( .)25 20 07ارزیدابیهدای

()Dimethyl sulfoxide, DMSO, Sigma-Aldrich

مورفولوژیددک :مورفولددوژی سددلولهددای تمددایز یاف د در

دهت حلکرد بلورهای مدذکور اضداف شدد .سدرانجان

گددرو هددای مخ لددف توسددط میکروسددکوپ معکددو

دذب نوری در طول موج  571نانوم ر توسددط دسدد گا

) (Nikon,Eclipse-TS100ب صورت روزان مشداهد و

(Eliza plate reader (Synergy H11, Bio Tek, USA

بررسی گردید.

محاس گردید(.)21

ارزیابی ایمونوسی وشیمی
القائ تمایز عص ی و گلیالی:

بررسدددددی بیددددددا مارکرهددددددای نورگلیددددددال در

نحو القای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی پالدپ

سلولهدای حاصدل از تمدایز بد رون ایمونوسی وشدیمی

دندا بدین صورت بود ک اب دا  2 ×015سلول ب هدر یدک

انجددان گرفددت .سددلولهدددا پددس از سدد بددار شس شدددو

از چاهکهای پلیت  6خاند ای اضداف و بد مددت یدک

بدددددددا  PBSتوسدددددددط پارافرمالدئیدددددددد  4درصدددددددد

 (Paraformaldehyde, PFAبدددد

ش ان روز در محیط کشت حداوی  0درصدد سدرن دندین

)Sigma-Aldrich

گاوی قرار داد شد .پس از حصول از چس ندگی سدلولهدا

مدت  05دقیق تث یت شدند .در مرحلد بعدد بد منظدور
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منظور سدنجش کمیدت سدلولهدا  5میلدیگدرن از پدودر

) (Pre-induction stageو در ادام نیدز بد مددت  4روز

تمایز نوروگليال از سلول های بنيادی پالپ

نفور پذیری سلولها و مهار آن ی ژ هدای غیراخ صاصی
بددد ترتیدددب بددد مددددت  31دقیقددد در دمدددای اتدددا بدددا

ب) رنگ آمیزی بیلشوسکینقر
دهت انداز گیری طول آکسو سلولهای مذکور

) Triton X-100 (Sigma-Aldrichو ب مدت  45دقیق

رنگآمیزی بیلشوسکینقدر

بدا )BSA (Bovine serum albumin, Sigma-Aldrich

ب کار رفت .بدین منظور اب دا سلولها ب مدت  05دقیق

انکوب شدند .پس از آ ب مددت یدک سداعت بدا آن دی

در محلول نی رات نقر و در ادام ب مددت  31دقیقد در

)Rabbit to Nestin (ab92391

محلول نی رات نقر آمونیاکی قرار گرف ند .در ادام پلیت

 βIII-tubulin (βIII-tub, ab52901), Rabbit toو

سلولی ب ترتیب در محلول کاری ( Developerمخلدوطی

) Rabbit to GFAP (ab7260انکوب شدند و در نهایدت

از فرمالین اسیدسی ریک اسیدنی ریک آمونیا

و آب

سلولها پس از س مرت شس شو با  PBSب مدت یک سداعت

مقطدر) و هیدروکسددید آمونیددون بد مدددت  0دقیقد قددرار

در دمای  37درد سان ی گراد همرا با آن ی بدادی هدای

گرف و مجدداً در آب مقطر شسد شدد .پدس از آ بد

بددادیهددای اولیدد

ثانوی

((Bielschowsky´s silver

)Donkey anti-Rabbit Phycoerythrin (ab7007

منظور توقف واکنش  5دقیق محلول تیوسولفات سدیم

و ) Goat anti-Rabbit (ab7086نگ داری شدند .تشدخیص

روی سلولها ریخ و سپس شس شد .سرانجان سلولهدای

سددلولهددا بددا )DAPI (Sigma-Aldrich

تمددایز یاف د بددا آکسددو قهددو ای تیددر تددا سددیا دهددت

انجددان شددد .سددرانجان سددلولهددا توسددط میکروسددکوپ

انداز گیری طول آکسو در نظر گرف شدند .زن ب رکدر

فلورسنت ) )Nikon, Eclipse-TE600, Japanبررسی و

است ک بزرنترین اس طال عصد ی بد عندوا آکسدو

عکسبرداری صورت گرفت(.)25

در نظر گرف شدد و طدول ایدن زوائدد در پایدا روز تیمدار

اف راقددی هسدد

مطالعددددات سددددای ولوژیک سددددلولهددددای تمددددایز یاف دددد
))Cytological Studies of the Differentiated Cells
بدینمنظور دهت شناسایی سلولهای تمایز یاف از
دو رنگآمیزی اخ صاصی سدای ولوژیک بد شدر زیدر
اس فاد شد:

الف) رنگآمیزی اخ صاصی کریزلفستویول :
بددد منظدددور شناسدددایی و رندددگآمیدددزی ادسدددان
رندددگآمیدددزی اخ صاصدددی کریزیدددلفسدددتویولددد
) (Cresyl Echt Violet Stain, Merck Germanyدر
پایا روز تیمدار اسد فاد شدد .بد ایدنصدورتکد اب ددا
سلولها ب وسیل  PFAب مدت  21دقیق در دمدای اتدا

انداز گیری و محاس

شد(.)20

آنالیز آماری داد ها
دهددت تجزی د و تحلیددل داد هددا بددر م نددای مقایس د
میانگین م غیرهای کمی و کیفی بین گدرو هدا از آزمدو
آمدداری  One-way ANOVAو  Chi Squareاس د فاد
شد .محاس ات آماری توسط ندرنافدزار  SPSS 16انجدان
گرفددت و عددالو بددر ایددن سددط معنددیداری  p <1/10و
 p <1/15در نظر گرف شد.

یافته ها
ارزیددابیهددای مورفولوژیددک بد عمددل آمددد نشددا

تث یت شدند و پس از س بار شس شو با  PBSسلولهدای

داد کدد اکثددر سددلولهددای پالددپ دندددا بدد صددورت

گرو های مخ لف ب وسدیل رندگ کریزیدلفسدتویولد 0

ش فی روبالس ﻰ دراز ) (elongatedطی هف اول کشدت

درصد ب مدت  3 - 2دقیق رنگآمیزی و ادسان نیسل بنفش

سلولی مشاهد شدند (تصویر شمار  -0الدف) .بد طدور

در سلولهای واکنش مث ت با میکروسکوپ نوری بررسدی و

ط یعی سلولهای بنیادی مزانشیمی پالپ دندا پس از 3

محاس شدند.

الی  4روز ب  81-71درصدد تدراکم رسدیدند و قدادر بد

6
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نیسددددل مودددددود در سددددلولهددددای تمددددایز یاف دددد از

در گدرو

هدای مخ لدف توسدط ندرنافدزار Image J 1.41

پژوهشی

سارا هراتی زاده و همکاران

ایجدداد کلددو زایددی در محددیط کشددت بودنددد .هددمچنددین

نواحی دگم مانند ) (Button likeبردس ای یافدت شدد

فنوتیپ ش فی روبالس ﻰ و دوکیشدکل در پاساژهاﻯ م والﻰ

ک اح ما ً دلیلی بر ارت اد عملکردی بدین ندورو هدای

و موقعیتهاﻯ غیرالقایﻰ حفظ گردید وبرای مراحل بعددی

مذکور میباشد .ساخ ارهای مذکور تنها در گرو  RCو

مطالع مورد اس فاد قرار گرفت (تصویر شمار  -0ب).

در مرحلدد القدداء ) (Induction stageمشدداهد شدددند
(تصویر شمار  -0د).
ن ای حاصل از تست زند مانی ) (MTTغلظتهای
مخ لف مایع مغزی -نخداعی بدر میدزا بقداء سدلولهدای
بنیادی مزانشیمی مش از پالپ دندا حاکی از این است
ک درصد بقاء سلولها در گرو های تیمار شد بدا مدایع
مغزی -خاعی بیشتر از گرو کن درل اسدت بد طدوری
ک حداکثر میزا زند مانی سلولها در غلظت  01درصد

تصویر شماره  :1تصویر میکروسکوپ فاز کن راست( .الف) سلولهدای

مایع مغزی -نخاعی مشاهد شد (نمودار شمار .)0

بنیددادی مزانشددیمی پالددپ دندددا طددی هف دد اول کشددت بدد صددورت
شدد فی روبالسدد ی و دوکددیشددکل مشدداهد شدددند (عالمددت پیکددا
نشا دهند وی گی کلو زایی) (ب) پس از پاساژ سدون فنوتیدپ شد
فی روبالس ی و دوکدی شدکل سدلولهدا حفدظ شددند (ج) سدلولهدای
ش هنورونی و ش گلیدالی تمدایز یاف د از سدلولهدای بنیدادی مزانشدیمی
پالپ دندا در گرو های تحت تیمار بدا مدایع مغدزینخداعی (عالمدت
سدد ار بیددانگر مورفولددوژی الیگودندروسددیت) (د) ترکیددب توامددا
اسیدرتینوئیک و مایع مغزی -خاعی (عالمدت سدرپیکا نشدا دهندد
آکسو )( .مقیا

 01میکروم ر).

نمودار شماره  :1مقایس تاثیر غلظتهای مخ لف مایع مغزی -خاعی
بر درصد بقاء سلولهای بنیادی مزانشیمی مش از پالپ دندا پس از

تغییرات مورفولوژیکی در تمامی گدرو هدای تیمدار

یک هف بر م نای سنجش .(P<0.05*) MTT

قابل مشاهد بودندد .ایدن تغییدرات شدامل پدیددار شدد
) (Multipolarهسددد نسددد اً بدددزرن یوکرومددداتین بدددا

سلولهای پیشساز عص ی ( )Neuroprogenitor cellsو

هسدد ک واضدد و سی وپالسددم غنددی از گرانددول بودنددد

سلولهای عص ی بالغ ب ترتیدب از نشدانگرهای  Nestinو

(تصویر شمار -0ج و د) .عالو بر این دمعیدت کمدی

 βIII-tubاسدد فاد شددد .هددمچنددین دهددت شناسددایی

از سلولها با ظاهر ش الیگودندروسی ی گرد و کوچک

آس روسددیتهددا از نشددانگر خدداو آس روسددی ی GFAP

نیز مشاهد گردیدند ک این پدید بیشتر در گرو های

اس فاد شد .عالو بر این تعداد سلولهدای بیدا کنندد

تحت تیمار مایع مغزی -نخاعی (گرو های  CSFو )RC

نشانگرهای اخ صاصی سدلولهدای عصد ی و گلیدالی در

دید شد (تصویر شمار -0ج و د) .نک قابل تود این کد

گرو های مخ لف مورد بررسی قرار گرفدت .بد طدوری

در برخی از مدوارد سلولها تا حدﻯ زوائدد سی وپالسمﻰ

ک شمارن سدلولی توسدط ندرنافدزار  Image Jصدورت

خود را گس رن دادند و با سلولهاﻯ مجاور خود سیناپس

گرف ست و ن یج حاصل ب صورت درصد در تصدویر

برقرار کردندد .عدالو بدر ایدن در ان هدای زوائدد سدلولی

شمار  2ارائد شدد سدت .حدداکثر درصدد سدلولهدای
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سلولهایی با ادسان سلولی دوقط ی ) (Bipolarو چنددقط ی

در مطالعات ایمونوسی وشدیمی بد منظدور شناسدایی

تمایز نوروگليال از سلول های بنيادی پالپ

بیدددا کنندددد نشدددانگر  Nestinدر گدددرو تحدددت تیمدددار

و ن ای حاصل مورد تجزی و تحلیل قرار گرفت (تصویر

اسیدرتینوئیک و گرو  RCب ترتیب در روزهای هشد م

شمار  3و نمودار شمار  .)2میانگین درصد سدلولهدای

و چهارن مشاهد شد ک ب طدور قابدل تدودهی از سدایر

با فنوتیپ عص ی در گرو های تیمار ب طور قابل تودهی

گرو ها بیشتر بود هر چند کد سدلولهدای پدیش سداز

بدیش تددر از گددرو کن درل بددود .عددالو بدر ایددن حددداکثر

عص ی در گرو تحدت تیمدار مدایع مغدزی -نخداعی نیدز

سلولهای با فنوتیپ عصد ی در گدرو  RCمشداهد شدد

مشاهد شدند .در حالی ک سلولهای بیا کنند نشدانگر

ک نس ت ب سدایر گدرو هدا دارای اخد ال

معندیداری

 βIII-tubدر گرو تحت القاء مایع مغزی-نخداعی دیدد

است(.تصویر شمار  3و نمودار شمار .)2

شدند .ب طوری ک بیشترین درصد سلولهدای بیدا کنندد
 βIII-tubدر گرو تحدتالقداء توامدا اسدیدرتینوئیک و
مایع مغزی-نخاعی بود (ددول شمار  .)0بررسیهای ب
عمل آمد نشا داد کد بدیشتدرین درصدد سدلولهدای
بروزدهند نشانگر آس روسی ی در گرو های تحت تیمار
مایع مغزی -نخاعی مشاهد شدند (ددول شمار .)0

جدول شمماره  :1ن دای درصدد بیدا  βIII-tub Nestinو  GFAPدر
گرو های تحت تیمار
Co

گرو ها

انحرا معیار  ±میانگین

RA
انحرا معیار  ±میانگین

CSF
انحرا معیار  ±میانگین

RC
انحرا معیار  ±میانگین

D4

1/0 ± 2

1/03 ± 28

1/00 ± 03

1/17 ± 27

b

1/02 ± 67

b

1/02 ± 30

b

1

1

D8

8±1/14

D4

1

D8

1

D4

1/00 ± 4

D8

1/15 ± 00

1/05 ± 37
1

c

1/13 ± 8

d

d

1/13 ± 45

d

e

e

1/02 ± 67

e

1/10 ± 2

1/00 ± 38

1/13 ± 27

c

1/14 ± 07
1/03 ± 34

1/13 ± 45

) :(RAگرو تحت القاء اسیدرتینوئیک.
) :(CSFگرو تحت القاء مایع مغزی -نخاعی.
) :(RCگرو تواما اسیدرتینوئیک و مایع مغزی -نخاعی.
) :(Coگرو کن رل.
 .aاخ ال معنیدار با گرو های  CSFو کن رل.
 .bاخ ال معنیدار با سایر گرو ها.

تصویر شماره :2ایمونوسی وشیمی سلولهای ش نورونی و ش آس روسدی ی
تمایز یاف از سدلولهدای بنیدادی مزانشدیمی مشد از پالدپ دنددا .

 .cاخ ال معنی دار با سایر گرو ها.
 .dاخ ال معنیدار با سایر گرو ها.
 .eاخ ال معنیدار با سایر گرو ها ()p <1/15

(الف) بیا نشانگر  Nestinدر روز چهارن گرو تحت القداء توامدا
اسیدرتینوئیک و مایع مغزی-نخاعی( .ب) بیا نشدانگر  βIII-tubدر
روز هش م گرو تحت القاء توامدا اسدیدرتینوئیک و مدایع مغدزی-
نخاعی( .ج) بیا نشانگر خاو آس روسدی ی در روز هشد م گدرو تحدت
القاء تواما اسیدرتینوئیک و مایع مغدزی-نخداعی( .د) بیدا نشدانگر
(و) بیا نشانگر خاو آس روسی ی در گرو کن رل .مقیا

.20µm

یاف های حاصل از رنگآمیزی کریزلویولت نشا
داد ک در تمامی گرو های تیمار سلولهای ش عص ی
واکنش مث دت نشدا داد اندد و ادسدان کدرویشدکل بد

تصویر شماره  :3رنگآمیزی کریزلویولد  .سدلولهدای شد ندورونی

مشدداب ادسددان نیسددل در درو سی وپالسددم سددلولهددای

تمایز یاف از سلولهای بنیادی مزانشدیمی مشد از پالدپ دنددا در

مذکور دید شدند (تصویر شمار  .)3نک د قابدل تودد
این ک در گرو کن درل نیدز سدلولهدای واکدنش مث دت
رویت شدند .در ادام سلولهای واکنش مث ت شدمارن

8
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روز هشدد م( .الددف) گددرو کن ددرل )( (Coب) گددرو رتینوئیددک
اسدید )( (RAج) گدرو مدایع مغدزی_نخداعی ) (CSFو (د) گدرو
تحددت تیمددار توامددا اسددیدرتینوئیک و مددایع مغددزی-نخدداعی
(مقیا

)(RC

 01میکروم ر) .عالمت فلش بیانگر محل های واکنش است
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 Nestinدر گرو کن رل ) ( .بیا نشانگر  βIII-tubدر گدرو کن درل.

پژوهشی

سارا هراتی زاده و همکاران

نمودار شماره  :2میانگین درصد سلولهای با فنوتیدپ شد عصد ی در

نمودار شماره  :3میانگین طول آکسو در (الف) گرو

(الف) گرو کن رل )( (Coب) گدرو رتینوئیدک اسدید )( (RAج)

(ب) گرو رتینوئیک اسید )( (RAج) گدرو مدایع مغدزی_نخداعی

گرو مایع مغزی-نخداعی ) (CSFو (د) گدرو تحدت تیمدار توامدا

) (CSFو (د) گرو تحت تیمار تواما اسیدرتینوئیک و مایع مغزی-

اسیدرتینوئیک و مایع مغزی -نخاعی ()p <1/15

نخاعی )*.(P<0.05

ن ای رنگآمیزی نی رات نقر دال بر حضور زوائدد
ش آکسونی و دندری ی (نوریتها) در سلولهدای تمدایز
یاف د اسددت .در پ د وهش حاضددر زوائددد هددم انددداز یددا
بزرنتر از قطر دسم سلولی ب عندوا آکسدو در نظدر
گرف شد و بر حسدب میکروم در اندداز گیدری شددند.
زوائد ش آکسونی از روز سون در گرو های تحت تیمار
قابل مشاهد و انداز گیری بودند .حداکثر طول آکسو
در گرو تحت القائ مایع مغزی -نخاعی در روز هشد م
مشاهد شد ک نس ت ب گرو تحت تیمار اسدیدرتینوئیک
تفاوت قابل مالحظ ای نداشت .اما حداکثر طول آکسدو
در گرو  RCدید شد ک نس ت ب سایر گرو های تیمار
افزایش معندیداری داشدت (تصدویر شدمار  4و نمدودار
شمار .)3

کن رل )(Co

بحث
در تحقی حاضدر از سدلولهدای بنیدادی مزانشدیمی
مش از پالپ دندا مو ر سون اس فاد شد است .دهت
حصول اطمینا از بنیادی بود ) (Stemnessسلولهددای
مزانشیمی مشددد از پالدددپ دنددددا اب ددددا خصوصدددیت
غیرتمایزی این سلولهدا بد لحداو مورفولدوژیکی مدورد
بررسی قرار گرفت .ن ای ارزیابیها نشا داد ک فنوتیپ
ش فی روبالس ﻰ دراز و دوکددی شددکل سددلولهددا طددی
پاساژهای م والی حفظ گردیدد .عدالو بدر ایدن قابلیدت
چس ندگی زیاد توا تکثیر با و خصوصیت کلو زایی
سلولهای مذکور گوا این مطلب است ک سدلولهدای
ب کار رف در این تحقی دمعیت هموژ و همگونی از
سددلولهددای بنیددادی مزانشددیمی پالددپ دندددا محسددوب
یاف

های سایر محققین مطابقت دارد(.)03 3

در سال  2100مطالع ای بدا هدد

بررسدی پ انسدیل

تکثیر و تمایز  hDPSCsانجان شد .ن دای نشدا داد ایدن
سلولها در پاساژهای م والی بدو از دست داد توانایی
تکثیر خود در محیط کشت ب بقای خود ادام میدهندد.
تصویر شماره  :4میزا رشد آکسو در (الدف) گدرو

کن درل )(Co

ب عالو سلولهدای شد عصد ی تمدایز یاف د بدا اشدکال

(ب) گرو رتینوئیک اسید )( (RAج) گدرو مدایع مغدزی_نخداعی

مخ لفی ب فاصدل زمدانی کمدی پدس از افدزود عوامدل

) (CSFو (د) گرو تحت تیمار تواما اسیدرتینوئیک و مایع مغزی-

القایی در محیط کشت ظاهر میگردند(.)6

نخاعی )( (RCمقیا

 21میکروم ر)
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میشوند ک صحت این ادعا را ب اث ات مدیرسداند و بدا

تمایز نوروگليال از سلول های بنيادی پالپ

مس د قیم بددا کنددان

حاکی از این است کد بدا بد کدار بدرد عوامدل القداگر

مددایع مغددزی -نخدداعی در تمددا

سلولهای بنیادی سیس م اعصاب مرکزی است ب طوری

نوروژنیددک سددلولهددای شدد عصدد ی تمددایز یاف دد از

ک این مایع با داش ن ترکی اتی نظیر فاک ورهدای رشدد و

سلولهای بنیادی مزانشیمی مش از پالپ قدادر بد بیدا

نوروتروفیددک سددای وکاینهددا مولکددولهددای اتصددالی و

نشانگرهای وی نورو ها مثل نس ین و ب اتوبولین هسد ند

پروتیینهای ماتریکس خارج سلولی میتواند نقش قابدل

و آ ها را ب میزا مناس ی بروز میدهند ک صحت این

تودهی در روند تکوین سیس م عص ی داشد باشدد .لدذا

پدید با رنگآمیزی ایمونوفلوروسنت و شمارن سلولی

فرض ما بر این بود ک افزود مدایع مغدزی -نخداعی بد

ب اث ات رسید .سلولهای بیا کنند مارکر نس ین ن تنهدا

ریز محدیط )(Micro-environment

در تمان گرو های تیمار بلک در گرو کن رل نیز مشاهد

محیط کشت القایی

مغذی مناس ی برای حفظ بقاء تکثیر و تمایز سدلولهدای

شد اند .این بدا معنی است عوامل القاگر بد کدار رف د

بنیادی مزانشیمی مش از پالدپ دنددا فدراهم آورد .در

شد در ایدن پد وهش ظرفیدت تحریدک ندوروژنزیس را

مجموع ن ای ارزیابی سدمیت سدلولی در مطالعد کندونی

دارند .اما حضور سلولهای پدیشسداز عصد ی در گدرو

حاکی از این است ک مایع مغزی نخاعی در یک الگدوی

کن رل دور از ان ظار ن ود .شداید ب دوا ایدن پدیدد را بد

وابس ب دوز بر میزا بقاء سلولها تاثیر میگذارد.

ماهیت منشاء نورال کرس ی سلولهدای بنیدادی مشد از

یاف های تحقی حاضدر بدا مطالعدات ق لدی صدورت

پالپ دندا نس ت داد کد بد صدورت خدود بد خدودی

گرف د در ایددن زمین د مطابقددت دارد .در همددین ارت دداد

) (Spontaneousیددا بدددو هرگوندد القدداگر در محددیط

تحقیقات  Lehtinenو همکارا در سال  2100نشدا داد

کشت ظاهر میگردند.

ک مایع مغزی-نخاعی دارای فاک ورهای القاگر تکثیری

حداکثر سلولهای پیشساز عص ی در گرو تحدت

) (Proliferation-inducing factorsاست ک مدیتواندد

تیمار اسیدرتینوئیک در روز هش م القاء مشاهد شد .هدر

در تکثیر و تمایز سلولهای پیشساز عص ی نقش داشد

چند ک سلولهای پیشساز عص ی ب میزا قابلتدودهی

باشد( .)03عالو بر این گزارشات م عددی وددود دارندد

در مرحل پیشالقاء ) (Pre-induction stageگدرو  RCنیدز

م نی بر این ک ماکرومولکولها موددود در مدایع مغدزی

دید شدند .ن ای تحقی حاضر در این زمین در تواف با

نخاعی منجر بد شدکلگیدری آبشداری از سدیگنالهدایی

ن ای ب دست آمد توسط دک ر دارابدی و همکدارا در

میگردد ک بدا تغییدر بیدا فاک ورهدای نسدخ بدرداری و

سال  2103میباشد(.)25

سددلول تدداثیر بدد سددزایی بگذارنددد( .)27 26 21از سددویی

مهمترین نک قابل تود حضور سلولهدای بیدا کنندد

 hDPSCsدر محیط کشت فاک ورهای رشد نوروتروفیدک

 βIII-tubب عنوا سلول عص ی بالغ در گرو های تیمدار

مانند )Brain Drived Neurotrophic Factor (BDNF

است .ب طوریک بیشترین درصد سلولهای بیا کنندد

)(CNDF

Factor

Neurotrophic

 Ciliaryو

 βIII-tubدر گرو تحت تیمار مایع مغزی -نخاعی و بد

) Nerve Growth Factor (NGFرا ترش مدیکندد کد

وی در مرحلد القداء ) (Induction stageگدرو توامدا

باعث بقای عص ی و رشدد نوریدتهدا در محدیط کشدت

 RCمشاهد شد .اما فاک ور اصلی مسیول رف دار تمدایزی

آزمایشگاهی میشود( )28کد ایدن امدر بد نوبد ی خدود

 CSFخدانواد

اثددرات زنددد مددانی تکثیددر و تمددایزی  CSFرا در محددیط

هس ند .آ ها با فعال یا مهدار کدرد مسدیرهای مولکدولی

کشت دو چندا میکند.

وی درو سلولی میتوانند عملکرد خود را ایفدا کنندد.

عالو بر این یاف های حاصل از ن ای ایمونوسی وشدیمی

40
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ژ ها میتوانندد بدر روی برخدی از عملکردهدای حیداتی

در رونددد القدداء نوروژنیددک تحقی د حاضددر شدداید

پژوهشی

سارا هراتی زاده و همکاران

شدددد زنجیدددر ای از پدددروتیینهدددا بدددا ندددان عمدددومی

انسددانی باعددث تجمعددات واض د ادسددان نیسددل و ایجدداد

(Extracellular Signal-Regulated Kinases (ERK

اس طال های طویل سلولی میشود ک بیانگر وی گیهای

میشود .این پروتیینها ) (ERKوظیف ان قدال سدیگنال از

عص ی سلولهای م مدایز شدد اسدت .در مطالعد حاضدر

گیرند سط سلول ب اسیدنوکلییک درو هسد سدلول

علت اح مالی افزایش سلولهای بیا کنند نسد ین در گدرو

را بر عهد دارند و منجر ب بیا آنزیمها و پدروتیینهدای

تحت تیمار با اسیدرتینوئیک نس ت ب سایر گدرو هدا بدر

گوناگو میشوند .بدین ترتیب امکا تمایز عص ی را از

اسددا

گزارشددات مودددود بیددا دسد ای از ژ هددا نظیددر

سلولهای پیشساز عص ی فراهم مدیآورد( .)23در سدال

) (Sonic hedgehog, shhو فاک ورهدای نسدخ بدرداری

 2100نیز پ وهشی با عنوا اثدر فداک ور رشدد  bFGFبدر

نظیر  Pax6و  Pax7مرت ط بدا ندورو زایدی تحدت تداثیر

روی تمایز عص ی  hDPSCsصورت گرفت و نشدا داد

اسددیدرتینوئیک اسددت ک د س د ب تکثیددر و تمددایز اولی د

ک این عامل تمایزی با ان قال سدیگنالهدای وید باعدث

سلولهای پیشساز عص ی از سلولهای مزانشیمی مشد

افددزایش انددداز نوروسددفر  hDPSCsو بیددا مارکرهددای

از پالپ میگدردد( .)27 22لدذا اسدیدرتینوئیک بد عندوا

نوروژنیک در  in vitroمدیشدود( .)02از طرفدی یکدی از

یک فاک ور تمدایزی چندد منظدور و تمایزدهندد اندواع

مهمترین مواردی ک بایس ی در شرایط آزمایشگاهی در

سلولها ب وی مش قات مزودرمی( )31 22و نیدز تواندایی

القای تمایز عص ی مد نظر گرف شود ش ی سازی شرایط

حذ سلولهای ناخواس حاصل از تمایز و خدالصسدازی

تمددایز نورواک ددودرن در دور دنینددی اسددت .ب د ع ددارتی

سلولهای عصد ی اسد فاد از آ در مرحلد پدیشالقداء

ریزمحیط اطرا

سلولها نقش مهمی در تمایز دهتدار

مطلوب ب نظر میرسد.

درصد کم تر سلولهای پیشساز عصد ی در گدرو هدای

ک سلولهدایی بدا اشدکال م فداوت بیدا کنندد نشدانگر

تحت تیمار مدایع مغدزی -نخداعی و حضدور سدلولهدای

 GFAPو در عین حال بدا پاسدخ منفدی بد رندگآمیدزی

عص ی بالغ در مرحل القاء گرو  RCرا میتوا ب نقدش

کریزلفستویول و نی رات نقدر در گدرو  RCبدیشتدر

حددائز اهمیددت  RAنظیددر آ چ د در دورا دنینددی ایفددا

حاضر بودند .در همین راس ا آزمایشی توسدط Buddensiek

میکندد و هدمچندین فاک ورهدای نوروتروفیدک و سدایر

و همکارانش در سال  2101بر روی اثرات تمایزی CSF

ترکی ات مودود در مایع مغزی -نخداعی نسد ت داد کد

ب عمل آمد .ن یج این شد ک  CSFیک تحریککنند

سدد ب شددروع آبشدداری از مسددیرهای مولکددولی م عدددد

قوی تمایز آس روگلیال در محدیط کشدت سدلول بنیدادی

درو سددلولی کدداهش بیددا فاک ورهددای رونویسددی و در

عصد ی ) (Neural Stem Cells,NSCsاسدت .آ هدا بدا

ن یج گذر از مرحل پیشنورونی میشود و امکا تمدایز

اس فاد از مایع مغزی-نخاعی انسدا بزرگسدال توانسد ند

نورو بالغ را در محیط کشت القایی فراهم میآورد.

میزا زند مانی  NSCsرا هم افزایش دهند ک بدا ن دای

ن ای ارزیابیهای سای ولوژیک ب کار رف در ایدن

زند مانی در پد وهش حاضدر همخدوانی دارد .از سدویی

پ وهش ماهیدت ایدن سدلولهدا را بد عندوا سدلولهدای

یکددی از فاک ورهددای مودددود در مددایع -مغددزی نخدداعی

عص ی تایید میکند .در مطالع حاضر رنگآمیدزیهدای

 BMP7است ک در طویلشد نوریتها نقش ب سزایی

اخ صاصی ب منظور بررسی اشکال سلولهدای تمدایز یاف د

دارد( .)31بنددابراین القدداء تمددایز نددوروژنزیس در شددرایط

مشخص نمود ماهیت عصد ی و تغییدرات اسد طال هدای

آزمایشددگاهی مشدداب شددرایط بددد نیدداز بدد دخالددت

سلولی در طول دور تمایز اس فاد شد .یاف ها نشدا داد

مولکولها و فاک ورهای م عدد نوروترفیک و مسدیرهای

اثر تواما  CSFو  RAبر روی سلولهای اک ومزانشدیمی

سیگنالینگ وی و م دوالی دارد .بدا تودد بد یاف د هدای
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سلولهای بنیادی مزانشیمی ب سلولهای عص ی دارد .اما

از نظر تمایز گلیال هم مدیتدوا خداطر نشدا کدرد

تمایز نوروگليال از سلول های بنيادی پالپ

گلیالی کمک قابدلتدودهی کندد و سد ب بهیند سدازی

مورفولوژیددددک ارزیددددابیهددددای ایمونوسی وشددددیمی و

رونددد القددای نددوروژنزیس و گلیددوژنزیس در شددرایط

سددای ولوژیک مددیتددوا چنددین ن یج د گیددری کددرد ک د

.آزمایشگاهی شود

سلولهای بنیادی مزانشیمی مش از پالدپ دنددا انسدا

سپاسگزاری
مقال حاضر حاصل پایا نام دانشجویی کارشناسدی

بددا دارا بددود خصوصددیات منحصددر بدد فددرد گزیندد
مناسددد ی بدددرای تدددرمیم بیمددداریهدددای نورودژنراتیدددو
 از سددویی اسد فاد از پروتوکددل دو.محسدوب مددیشددوند

ارشد آناتومی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگا

مرحل د ای ک د اسددیدرتینوئیک ب د عنددوا پددیشالقدداء و

علون پزشکی مازندرا و س اد توسع علون و فناوریهدای

 نخداعی بد عندوا القداگر ندورونی در نظدر-مایع مغدزی

سلولهای بنیادی اسدت کد نویسدندگا بددینوسدیل از
.مسیولین مح رن تشکر می نمایند

سایر سدلولهدای ناخواسد

گرف شد میتواند با حذ

حاصل از تمدایز بد همگدنسدازی سدلولهدای عصد ی و
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