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ندانپزشكد. 

هاي  نوع انساني بر سلول BMGمقايسه سميت دوبايومتريال مرجان مادرپورا و 
  منونوكلئر خون محيطي انسان

دكتر حسين شاهون
حميدرضا عظيميدكتر ، 

عباس فاطمه مشهديدكتر ، 
  اللهي مهسا نعمت دكتر، 

  

  چكيده

روش جراحان جهت درمان بيماراني كه به داليل متعدد دچار نقايص استخواني هستند استفاده از پيوندهاي استخواني  سابقه و هدف
 bone matrix)محدوديت كاربرد باليني اتوگرافت و آلوگرافت توسعه روزافزون استفاده از مواد جايگزين پيوند استخوان مانند .است

gelatin) BMG  مطالعه حاضر با تكيه بر اهميت روند ترميم نقايص استخواني و . را سبب شده استنوع انساني و مرجان مادرپورا
انساني و  BMGاي اثر سايتوتوكسيك دو بايومتريال  بررسي مقايسه با هدفهاي استخوان ساز و خوني  اهميت پاسخ سلولي و فشار سلول

  .كلئر خون محيطي صورت گرفتهاي منونو مرجان مادرپورا بر روي سلول

نوع انساني و مرجان مادرپورا  و  BMGتهيه  ،در مطالعه تجربي حاضر پس از تهيه خون محيطي به روش فايكول :مواد و روشها
ميلي گرم بر ميلي ليتر تقسيم شدند و بر  50و  20 ،10و مرجان مادرپورا در غلظت هاي  BMGاستريليزاسيون هر دو بايومتريال، 

اثر داده شده، ساعت  72و  48 ،24هاي  در زمان. خانه كشت داده شده بودند 24هاي  سلول منونوكلئر خون محيطي كه در چاهك100000
 Elisaبا استفاده از دستگاه  .استفاده شد MTTگيري سميت سلولي هر دو نمونه از ماده  براي اندازه. در انكوباتور قرارداده شدند

Readir ماري بااستفاده  داده. گيري وميانگين آن خوانده شد نانومتر براي هرنمونه سه باراندازه 540طول موج  ميزان جذب نوري درهاي آ
  . ندسام وآزمون من ويتني يو مورد برسي قرار گرفت-ازانحراف معيار وآزمون ناپارامتري ويلكوكسون رنك

هاي  انساني به طور معناداري در تمام غلظت BMGساعت در مجاورت  72و  48 ،24هاي  ها در زمان فعاليت حياتي سلول: : ها يافته
 50ساعت در دوز  24هاي خوني پس از  سلول ،كه در مورد مرجان مادرپورا درحالي . )>005/0P( ايجاد شده از دارو افزايش يافته بود

ميلي گرم منجر به كاهش فعاليت حياتي  50و  20 ساعت در دوزهاي 72ميلي گرم و پس از  10ساعت در دوز  48ميلي گرم و پس از 
  .ندمحيطي شده بود  هاي مونونوكلئر خون ل سلو

اين هاي منونوكلئر خوني بيشتر شده بود كه  انساني در محيط كشت، ميزان سلول BMGبا افزايش غلظت بايومتريال : گيري نتيجه
كه مرجان مادرپورا براي همين رده از سلول هاي خوني  بود در حاليهاي منونوكلئر خوني  با سلول BMGدهنده سازگاري مطلوب  نشان

  .هاي متفاوت نياز است گرچه براي قضاوت به مطالعه بيشتر با سلول. داراي سميت بود

  .هاي منونوكلئر خون سلول ،انساني، مرجان مادرپورا BMGسميت، ماتريكس،  :كليد واژگان
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  مقدمه

در انگيزترين مسائل مطرح در علم پزشكي بريكي از چالش 
از  نيز بافت استخوان .ترميم نقايص بافتي است ،قرن حاضر

هاي استخواني  افتاز آنجا كه گر. يستناين قاعده مستثني 

ودر شوند  پيشرونده طي مراحل درمان جذب ميبه طور 
واقع آنچه كه دربازسازي استخوان در اين روش مطرح 

نيز امكان  باشد و هاي استخواني مي اندگاري سلولاست م



 156/و همكاران  حسين شاهوندكتر 
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ته با مشكالت خاص خود همراه دسترسي به آنها پيوس
 ها همچنين بدليل محدوديت كاربرد باليني اتوگرافت ،است

بدليل افزايش زمان عمل، پس زدن گرافت، محدوديت دهنده 
 ،نهايت مرگ و مير احتمالي ، عفونت و درد و دراستخوان

و مواد مصنوعي جايگزين شونده  ها آلوگرافت استفاده از
رزش و كارايي از ا ها و پليمرها آلوپالست  ماننداستخوان 

 ).1- 7( اند هاي مربوطه برخوردارشده روزافزوني در جراحي

ازآنجا كه اين مواد از نظر خواص فيزيكي وشيميايي داراي 
د، مواد معدني طبيعي استخوان هستن هاي نزديكي با شباهت

درصورت استفاده باعث تحريك كمتر بافت ميزبان 
-11( گردند هاي دخيل در روند ترميم استخوان مي وسلول

هايي هستند كه  جمله سلول ازهاي منونوكلئر خون  سلول ).8
توانند  مي ,تحت عمل پيوند استخوان با ايجاد آماس در ناحيه

از طريق توليد بافت سازي  باعث تسهيل روند استخوان
بافتي به  از آنجا كه ترميم و رژنرسانس هر و شوند زفيبرو
اي جديد در ناحيه صدمه  سلولي و ساخت ماده زمينه تكثير

هاي جامعه جراحان اثر  ، يكي از دغدغهديده وابسته است
هاي بكاربرده شده در ناحيه نقيصه  سميت بايومتريال

استخواني به منظور تاييد قابل استفاده بودن آن ماده در 
هدف اصلي  بنابراين. )13و12(باشد  مي يه مذكورناح

پژوهش حاضر، بر پايه بررسي امكان تحريك كمتر بافت 
هاي آماسي متعاقب  يزبان و درنتيجه بروز كمتر واكنشم

استفاده از بايومتريالهايي همچون مرجان مادرپورا و 
BMG  زيرا بود انساني در جراحي هاي ترميم استخوان

 انندمواجه شده با مواد خارجي مهاي  اولين سلول

هاي آماسي مانند مونونوكلئرهاي خون  ها سلول بايومتريال
ها  ها بابايومتريال و سازگاري اين سلول محيطي هستند

  .باشد بيانگر سازگاري بدن مي

  

  مواد و روشها

تجربي صورت گرفت و جمع آوري اين مطالعه به روش 
و تكميل  ELISA READERها نيز با جذب نوري  داده

مرحله  4پرسشنامه در دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد طي 
  . انجام شد

 :هاي منونوكلئر خون تهيه محيط كشت سلول  - مرحله اول

ميلي  10 سپس. فايكول در لوله ريخته شدميلي ليتر  5-4
در . گرديدهپارينه به لوله اضافه  با سرنگيهپارين ليتر 
داوطلب سالم و نرمال  ميلي ليتر خون از يك فرد 10 ادامه
ه ك به طوري گرديدم از كنار ديواره لوله خالي و آرا تهيه

خون روي فايكول قرار  ه،شد 1به  2نسبت خون به فايكول 
كارخانه (ديسپنسر سپس با كمك سانتريفوژ. گرفت

Eppendorfبا دور  )آلمان - ، هامبورگrmp 2800 لوله ،
درلوله   اليه وسط. شددقيقه سانتريفوژ  20مذكور به مدت 
امي به آر هاي منونوكلئر بود كه شامل سلول سانتريفوژشده

اي جداگانه قرار  در لوله شده،توسط ساكشن دستي جدا 
وژي قابل تزريق به آن سرم فيزيول cc 5 سپس. ه شدداد

 rmp 1500دقيقه با سانتريفوژ با دور  10مدت ه و ب اضافه

% RPMI+10ليتر  يميل 1پس از افزودن  .گرديدسانتريفوژ 

fbsروي الم  يا هاي تك هسته اي از مايع حاوي سلول ، قطره
نگين آنها و ميا شمارشها  سلول ه شده،شمارش قرار داد

بار جهت بررسي  اين مرحله از تحقيق يك. شدمحاسبه 
جهت بررسي سميت  انساني و بارديگر BMGسميت 

  .مرجان مادرپورا انجام گرديد

نوع انساني بر  BMGاستريل سازي و كشت  - مرحله دوم
 BMGپس از تهيه پودر  :هاي منونوكلئر خون محيطي سلول

حاصل تالش دانشمندان ايراني است و در  كه) 1(نوع انساني
عتي به عنوان اختراع ها و مالكيت صن سازمان ثبت شركت

با كسب مجوز كميته اخالق پزشكي از دانشگاه ، ثبت گرديده
آميزي در  قيتداراي نتايج موف) 35466(شاهد به شماره 

آن  در مقدمه به معرفي مطالعات انساني بوده است و
از اين بايومتريال بر روي يك  گرم ميلي 100 ،پرداخته شد

در ظرفي . پليت در باز در ظرفي به حجم يك ليتر قرار گرفت
ميلي ليتر  10با حجم % 30آب اكسيژنه  ،جداگانه و درباز

  .قرار گرفتانساني  BMGدركنار پليت  ه شده،قرار داد

سپس درب ظرف يك ليتري مذكور به طور كامل بسته و 
گراد و در  سانتي درجه 30اين ظرف در دماي . ايزوله گرديد

 3نوع انساني براي  BMGپودر . اتمسفر قرار گرفت 1فشار 

، جهت استريليزاسيون در اي پيوسته دقيقه 12سيكل 
رفت و درنهايت جهت اطمينان از مجاورت آب اكسيژنه قرارگ

زا مانند  عامل بيماري از هرگونه BMGعاري بودن پودر 
 ار خوني از اين پودردر محيط آگ ،قارچ و باكتري و مخمر

آن، صحت  شت ميكروبي تهيه گشت كه نتيجهك
  .كرد استريليزاسيون را تاييد مي

زي و كشت مرجان مادرپورا بر استريل سا -مرحله سوم
س از تهيه پودر مرجان پ :منونوكلئر خون محيطيهاي  سلول

متري  ميلي 25/0 -5/0 كه شامل قطعات )2( مادرپورا
 )آلمان ،اسكوالپ( اتوكالو ميلي گرم مرجان بوسيله 100بود،

جهت  .، استريل گشتPSI 15و در فشار  121و در دماي 
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، از پودر مذكور در محيط آگار تاييد صحت استريليزاسيون
نتايج مويد استريل بودن  .تهيه شدخوني كشت ميكروبي 

  ..ندپودر مرجان مادرپورا بود

 50و 20، 10هاي  به وزنانساني  BMGابتدا   :مرحله چهارم

سلول منونوكلئر  100000ليتر تقسيم و بر  گرم بر ميلي ميلي
داده خانه كشت  24هاي پليت  خون محيطي كه در چاهك

. داده شد ساعت اثر 72و  48 ،24هاي  در زمان ،شده بود

گرم بر  ميلي 10و 50،20هاي  مرجان مادرپورا نيز به وزن
سلول منونوكلئر خون محيطي  100000ليتر تقسيم و بر  ميلي

خانه كشت داده شده بود، در  24هاي پليت  كه در چاهك
 سپس جهت. ه شدساعت اثر داد 72و  48 ،24هاي  زمان

. شداستفاده  MTTگيري ميزان سميت سلولي از  اندازه

MTT اي است كه توسط  ليوم مادهيا نمك تترازو
اين . شود ورامازون آبي رنگ تبديل ميها به ف ميتوكندري

درسلول تجمع  بوده،قادر به عبور از غشائ سلول ن ماده
گرم  ميلي 100 اين ماده از قبل با غلظت مطلوب. يابد مي

 در دمايو  در فريزر ،در آزمايشگاه تهيه شده ليتر يدرميل

قبل از شروع كار، جهت گرم . شد درجه نگهداري مي) - 20(
 ليتري 22 به انكوباتور اين ماده براي مدت كوتاهي، شدن

)Mobin Teb Laboratory equipment - با دماي  )ايران
ميزان تهيه شده به  MTTاز محلول . شدمنتقل  درجه 37
هاي كشت، به هرچاهك  هركدام از محيطحجم كل  1/0

س محلول سپ. داده شد ساعت در انكوباتور قرار 4 و اضافه
درهر چاهك كشت سلولي  .برداشته شدرويي باقيمانده 

ليتر  و در هر چاهك كشت  ميلي 100انساني  BMGحاوي 
ايزوپروپانول  ليتر ميلي 200سلولي حاوي مرجان مادرپورا 

هاي بنفش رنگ ايجاد شده  ريستالتا ك گرديداسيدي اضافه 
مايع  ،حل شده بودندهايي كه زنده مانده  توسط سلول

قابل ذكر است فورمازون آبي رنگ . كرنگي ايجاد گرددي
د با اضافه كردن اسي MTTتجمع يافته در سلول توسط 

اسيد . شود ايزوپروپانول بدليل غشائ سلولي، آزاد مي
دركف هرخانه را در  هاي موجود ايزوپروپانول كريستال

هاي  كه حاوي كريستال سپس مايع رويي .كرد ميخود حل 
اي پليت اليزا ه ه بود با استفاده از سمپلر به خانهرنگي شد

 ELISA Reader )Index با استفاده از شد و بعد  ميمنتقل 

Instrument، كه نمادي  مقدار جذب نوري هرخانه) انگلستان
و  48، 24هاي  خانه در زمان هرهاي زنده در  از تعداد سلول

گيري  نانومتر اندازه 540در طول موج  ،ساعت بود 72
مل محيط خانه شا 24هاي  اولين رديف چاهك پليت. شد مي

اي بود كه به آن گروه كنترل  كشت سلولي بدون هيچ ماده
ت حاوي بايومتريال هاي كش گويند و مقايسه آن با گروه مي

ها در  رشد و تكثير سلول دهنده مقدار مورد نظر نشان
  .مجاورت آن بايومتريال است

نتايج حاصل از جذب نوري نمونه هاي حاوي دارو در 
 نمونه سه بار مقايسه با گروه كنترل سميت سلولي براي هر

 هاي آماري با داده. ميانگين آن خوانده شد و گيري اندازه

انحراف معيار وآزمون ناپارامتري ويلكوكسون  استفاده از
  . ندسام وآزمون من ويتني يو مورد برسي قرار گرفت- رنك

  

  ها  يافته

  :ساعت 24ها در  نتايج بررسي فعاليت حياتي سلول

هاي  غلظتمشخص است  1شماره  جدول گونه كه درهمان
دار فعاليت حياتي  انساني باعث افزايش معني BMGمختلف 
 ميزان جذب نوري. ها نسبت به گروه كنترل شده بود سلول

به عنوان شاخص فعاليت حياتي در گروه شاهد برابر 
013/0 191/0 ميلي گرم برابر  10گروه  و در
045/0264/0 اري نشان داد كه در گروه بود و آزمون آم
، نسبت به گروه كنترل ها گرمي فعاليت حياتي سلول ميلي 10
كه اين افزايش از نظر  افزايش داشته استدرصد  8/28

  .ودآماري معني دار ب

ميلي گرم از  10و  20 ،50اين درحالي بود كه در دوزهاي 
گر همان ماده مرجان مادرپورا جذب نوري يا به عبارت دي

اما با . ها كاهش يافته بود ميزان فعاليت حياتي سلول
 20و  10در دوزهاي  1در جدول  T-testدرنظرگرفتن 

هر دو بزرگتر  ه، بود 085/0و  123/0كه برابر با  گرم ميلي
اما . دار نبود اين كاهش فعاليت معني بنابراينبودند،  05/0از 

به ميزان عددي تست كه ميلي گرم با توجه  50 در دوز
شده بود، نشانگر كاهش فعاليت  05/0كمتر از  ه،بود 008/0

  .ساعت بود 24ميلي گرم پس از  50ها در دوز  سلول

  :ساعت 48ها در  نتايج بررسي فعاليت حياتي سلول

هاي  هد غلظتد نشان مي 2جدول شماره همانگونه كه 
دار فعاليت  ايش معنيانساني باعث افز BMGاز  تفاوتم

ميزان جذب نوري . ها نسبت به گروه كنترل شد حياتي سلول
 36/0به عنوان شاخص فعاليت حياتي در گروه شاهد برابر 

 .بود 06/0 43/0گرمي برابر  ميلي 10و در گروه  31/0

درصد افزايش  2/41گرمي  ميلي 10آزمون آماري در گروه 
را نشان ها نسبت به  گروه كنترل  فعاليت حياتي سلولدر 
 ).>005/0P(د افزايش از لحاظ آماري معنادار بوكه اين  داد
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 8/125و  54/93گرمي به ترتيب  ميلي 50و  20هاي  در گروه

ه كنترل ، نسبت به گروها درصد افزايش فعاليت حياتي سلول
  .از نظر آماري معنادار بودنيز مشاهده شد كه اين افزايش 

دول جهمان طور كه در  مرجان مادرپورادر مورد اما 
كاهش جذب  50و  20است در دوزهاي  مشخص 1شماره 

 10گرفتن اندازه تست در دوز نوري ديده شد كه با درنظر

 هاتنگزارش شد،  05/0كمتر از  يعني 03/0گرم كه  ميلي

ي گرم معنادار بود و ميل 10ها در دوز  كاهش فعاليت سلول
  .دوزها معني دار نبود سايركاهش در 

  :ساعت 72ها در  نتايج بررسي فعاليت حياتي سلول

هاي  غلظت مشخص است 2شماره  جدولهمان گونه كه در 
دار فعاليت  انساني باعث افزايش معني BMGمختلف از 
ميزان جذب . اند هگروه كنترل شد ها نسبت به حياتي سلول

نوري به عنوان شاخص فعاليت حياتي در گروه شاهد برابر 
37/0 1/0  049/0ميلي گرمي برابر  10و در گروه 45/1 

در ها  آماري نشان داد كه فعاليت حياتي سلولآزمون  .بود

نسبت به گروه ) برابر 5/7(درصد  75رمي ميلي گ 10گروه 
 اين افزايش از لحاظ آماري معناداركه داشته افزايش كنترل 

اين ميلي گرمي  50و  20هاي  در گروه . )>005/0P(بود
كه اين افزايش از  بودبرابر  5/13و  5/11به ترتيب افزايش 

  .نظر آماري معنا دار بود

ال ، بايومتري1شماره  ساعت با توجه به جدول 72پس از 
م منجر به گر ميلي 10و  20 ،50مرجان مادرپورا در دوزهاي 
 50و  20ودند كه فقط دوزهاي كاهش فعاليت سلولي شده ب

 گرم به طور معناداري كاهش فعاليت را نشان دادند ميلي

)005/0P<.( ع مجاورت مرجان مادرپورا با در مجمو
ميلي  50هاي منونوكلئر خون محيطي دوبار در دوز  سلول

 20ساعت و يكبار در دوز  72و  24هاي  گرمي در زمان

ميلي  10ساعت و يكبار در دوز  72لي گرمي در زمان مي
ساعت به طور معنادار به كاهش فعاليت  48گرمي در زمان 

  .)2و1ولاجد( ها منجر شده بود لولس
  

  

  ساعت 72و  48، 24اي خون محيطي در مجاورت مرجان مادرپورا در  هاي تك هسته فعاليت سلولي سلول -1 جدول

    انحراف معيار  ميانگين  3  2  1  كنترل ساعت

24  

Control 

mg/ml 50 

mg/ml 20 

mg/ml 10 

37/0 

3/0  

262/0  

309/0  

443/0 

299/0  

367/0  

364/0  

41/0 

242/0  

264/0  

377/0  

407667/0 

280333/0 

300667/0 

35/0  

036556/0  

033201/0  

065248/0  

036097/0  

  

008398/0 

085578/0 

123792/0 

48  

Control 

mg/ml 50 

mg/ml 20 

mg/ml 10 

202/0 

203/0  

161/0  

191/0  

206/0 

186/0  

177/0  

187/0  

194/0 

147/0  

134/0  

183/0  

200667/0 

178667/0 

157333/0 

187/0  

00611/0  

28711/0  

021733/0  

004/0  

  

314534/0 

065222/0 

039183/0 

72  

mg/ml 50 

mg/ml 20 

mg/ml 10 

142/0 

117/0  

154/0  

144/0 

117/0  

141/0  

136/0 

114/0  

16/0  

140667/0 

116/0  

151667/0 

004163/0  

001732/0  

009713/0  

003653/0 

002945/0 

028562/0 

  

  



  هاي منونوكلئر نوع انساني بر سلول BMGسميت مرجان مادرپورا و / 159

 

 1390 پاييز، 3، شماره 29دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،

  HECBMGميزان جذب نوري سلولهاي تك هسته اي خون محيطي برحسب زمانهاي پيگري و تفكيك مقادير مختلف - 2جدول

 زمان پيگيري

 HECBMGمقادير
  ساعت 72  ساعت 48  ساعت 24

  1/0 ± 37/0  31/0±036/0 191/0±013/0 كنترل

mg/ml10 045/0±264/0 06/0±43/0  049/0 ± 45/1  

mg/ml20 07/0±341/0 01/0±6/0  132/0 ± 25/1  

mg/ml50 07/0±454/0 108/0±7/0  05/0 ±45/1  

  

  بحث

ساز  هاي استخوان به نياز روز افزون به بايومتريالبا توجه 
هاي  كه بايومتريال استالزم  و هزينه باالي اين مواد

د نهاي مناسب تهيه و در دسترس قرار گير متعددي با هزينه
، امكان انتخاب بهترين گزينه درماني تا با توجه به كاربرد.

 هدف. )14( اراي نقص استخواني فراهم گرددبراي بيماران د

هاي  بررسي اثر سميت سلولي بايومتريالحاضر مطالعه از 
BMG هاي  تك  انساني و مرجان مادرپورا بر روي سلول
، حيطي بود تا درصورت توكسيك نبودناي خون م هسته

ها به عنوان جايگزين بافت استخواني  ازاين بايومتريال
با توجه به اينكه يكي ازپارامترهاي  بنابراين .شوداستفاده 

هاي  ، سلولسازي روند استخوان سلولي مطرح در ارتباط با
اين د، سازگاري نسبي نباش خون محيطي ميلئر منونوك
 نشانگر سازگاري نسبي تواند مي  BMGماده  ها با سلول

از آنجا كه براي معرفي يك ماده . )15( اين ماده با بدن باشد
و كاربرد آن در كلينيك در درجه اول به ارزيابي سميت 

 و از آنجااست نياز  in vitro       سلولي اين مواد در محيط

يكي از  هاي منونوكلئر خون محيطي به عنوان ه سلولك
از  سازي خواناست روند لي آغازگرهاي سلو مهمترين رده
كه هدف آنها شونئ  محسوب مياكثر مطالعاتي  اهداف مهم

در ، است هاي استخوان ساز بايومتريال بررسي سازگاري
  ).16(شد ها استفاده  نيز از اين سلولحاضر مطالعه 

Nakamora   2008( همكاران و( BMG   انساني را در
و با  هاي منونوكلئر خون محيطي قرار دادند مجاورت سلول

 48 ،24ها در  طي بررسي فعاليت حياتي سلول MTTروش 

گونه سميتي انساني هيچ  BMGساعت پي بردند كه  72و 
شابه دقيقاً منتايج  اين. ها نداشته است براي اين رده از سلول

  ).17(باشند  حاضر ميطالعه نتايج حاصل از م

Ferri Cani يهاي مادرپورا نيز مرجان )1998( و همكاران 
ساعت در محيط  72و  48 ،24ه را به مدت دار شد نشان

نتيجه  .فيبروبالست و منوسيت قراردادند هاي كشت سلول

هاي  ها با مكانيسم ليزوزم بود كه اين سلول آنمبين  حاصل
اين باشند كه سلولي قادر به حل كردن مرجان مي داخل

ورا براي دهنده عدم سميت مرجان مادرپ نشان خاصيت
از مجاورت  كه نتايج حاصل هاي فوق بود درحالي سلول

 ،هاي منونوكلئرخوني در مطالعه ورا با سلولمرجان مادرپ
تفاوت تواند  علت آن ميكه  دادند عكس اين نتيجه را نشان مي

اين درحالي است كه . )18(د سلولي باش نوع رده در
Gepstain 1987( و همكاران( BMG  نوع انساني را در

از نظر  نتايج حاصل .دادند محيط كشت فيبروبالست قرار
تفاوت  .ند، تفاوت معنادار زيادي نداشتسميت سلولي
ممكن است بعلت تفاوت در نوع رده سلولي در مشاهده شده 

وت در كيفيت بررسي نتايج ن تفاهمچني ، Gepstainآزمايش
مطالعه  در مقايسه بابدليل روش متفاوت انجام تحقيق 

  ).19( بوده باشد حاضر

د كه همگي عدم سميت ناز طرفي تحقيقات متعددي وجود دار
به عنوان نمونه  .اند را گزارش كرده مرجان مادرپورا

Issahakians هاي فيبروبالست لثه  سلول) 1989( و همكاران
كه  انسان را درمجاورت مرجان كشت دادند و اظهار كردند

به طور نرمال  ،ها رشد طبيعي داشته هفته سلول 8از پس 
ها توسط  سلولبا توجه به ارزيابي  مچنينه. اند گسترده شده
ها  ريبوزوم اننداجزاء داخل سلولي م  ،الكترونيميكروسكوپ 
همچنين . )20( اند ها فعاليت نرمال داشتنه و ميتوكندري

Ferrari هاي فيبروبالست بدست  سلول) 2001( و همكاران
مغز استخوان را عالمتگذاري هاي فرانشيمي  از سلول آمده
 .ندوي يك داربست از مرجان سواركردر آنها را بر ،كرده

سپس اين مجموعه را در بافت عضالني موش كاشتند و پس 
هاي  يري به اين نتيجه رسيدند كه سلولروز پيگ 30از 
 ايننتايج تمامي  .دهند بروبالست به فعاليت خود ادامه ميفي

تحقيقات در تناقض با نتايج حاصل از مجاورت مرجان 
منونوكلئر خون محيطي در مطالعه هاي  و سلولمادرپورا 

تواند بعلت تفاوت در نوع رده  بود كه علت اين امر مي حاضر



 160/و همكاران  حسين شاهوندكتر 

 

 1390 پاييز، 3، شماره 29دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،

نتايج در مطالعات  كسبسلولي، روش تحقيق و روش 
  .)21( باشد حاضربا تحقيق در مقايسه مذكور 

هاي  سلول )1991( و همكاران  Okamoto،در تحقيقي مشابه
هاي فزانشيم  محيطي بدست آمده از سلول منونوكلئر خون

حاظ سيستميك را عالمت مغز استخوان افراد سالم از ل
در عضله  ه،انساني سواركرد BMGو روي داربست  گذاري

هاي  نتايج حاكي از آن بود كه سلول .موش كاشتند
اً اين دقيق و اند ر خوني به فعاليت خود ادامه دادهمنونوكلئ

بود گرچه دراين حاضر مشابه نتايج حاصل از مطالعه 
 ضمندر ذكرنشده بود و  BMGژ خاصي براي    تحقيق دوزا

رت گرفته بود در حالي كه صو  in vivoاين تحقيق درمحيط 
   .)22( بود in vivoدر محيط  حاضرتحقيق 

Guess اي  نيز طي يك بررسي يك هفته )1965( رانو همكا
هاي منونوكلئر خوني  انساني براي سلول BMGعدم سميت 

 حاضرتحقيق  نتايج نيز در تاييد نتيجهبيان كردند كه اين را 

  .)23( بود

روي نوعي  بر )2001( و همكاران Nasserدرتحقيقي كه 
استيليني  ونتيپورا انجام دادند تركيبات ديمرجان از گونه م

انسان سمي  Solidهاي تومورهاي  را يافتند كه براي سلول
ودي مشابه نتايج گرچه نتايج اين تحقيق تا حد. و كشنده بود

كم مرجان مادرپورا   مبني بر سميت حاضر حاصل از مطالعه
هاي منونوكلئر خون محيطي بود اما تفاوت در  بر روي سلول

بر روي  Nasser نوع مرجان همچنين رده سلولي كه تحقيق

همخواني در نتايج ناعلت اين  دتوان صورت گرفته بود ميآن 
  .)24( بوده باشد

روش تحقيق و طول  ،هاي سلولي ر ردهبه طور كلي تفاوت د
و  BMGزمان، سه عامل مهم درتعيين ساتيوتوكسيسته 

جهت تعيين  هستند، بنابراين بطور قطعمرجان مادرپورا 
ي نياز به تحقيقات متعدده سميت و عدم سميت اين دو ماد

 .در مطالعه حاضر خواهد بود كه مكمل نتايج حاصل است

  

  گيري نتيجه

انساني در محيط كشت،  BMGمتريال غلظت بايوبا افزايش 
كلئر خوني بيشتر شده بود كه هاي منونو سلول ميزان
هاي  با سلول BMGدهنده سازگاري مطلوب  نشان

براي كه مرجان مادرپورا  منونوكلئر خوني بود در حالي
گرچه براي . بوداراي سميت هاي خوني د همين رده از سلول

هاي متفاوت در  يشتر با سلولقضاوت قطعي به مطالعه ب
هايي متفاوت نياز  باروش تر و طوالني يا و تر هاي كوتاه زمان
   .است

  

  تقدير و تشكر

از همكاري  دانند در اينجا نويسندگان برخود فرض مي
محترم پژوهشي ومركزتحقيقات دانشگاه شاهد كه  معاونت
، سپاسگزاري مالي اين طرح را به عهده داشتند حمايت
  .نمايند
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