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چکیده
زمینه و هدف :ضایعات استخوان فکی ،مشکالت زیادي را در جراحیهاي فک و صورت ایجاد کرده است .براي غلبه بر مشکالت پیوند استخوان خودي ،مهندسی
بافت از سلولهاي فرد همراه با داربستهاي صناعی استفاده میکند .هدف این مطالعه بررسی مشکالت احتمالی استخراج استئوبالستها از پریوست فکی و استخوان
آلوئول و مقایسه کمی آن در صورت استخراج بود.
مواد و روشها :قطعات استخوان و پریوست از  4سگ ابتدا از ناحیه استخوان بین دندانی و رترومولر تهیه شدند که به دلیل عدم رشد سلولی در نمونهگیري
مجدد استخوان از ریج بیدندانی و پریوست از استخوان باکال فک پایین تهیه شد .به علت عدم استخراج سلول در مرحله بعد از ناحیه باکالی دندانهاي پرمولر فک
باال نمونهها جدا شده و در محیط کشت اختصاصی قرار گرفتند .با این روش نمونهبرداري پس از دو هفته که سلولهاي پریوست تقریباً  03درصد کف پلیت را پر
کردند پاساژ داده شدند.
نتایج :با وجود رشد خوب سلولهاي نمونه پریوست هر  4سگ در  P0با گذشت  1هفته از پاساژ اول رشد سلولها متوقف و سلولها به مرور دچار پیري شدند.
نتیجهگیری :مشکل اساسی در رابطه با کشت سلولی ،پیر شدن یا  de-differentiationآنهاست که در نتیجه آن سلولها توانایی خود را براي تکثیر از دست می-
دهند .از عوامل احتمالی عدم موفقیت در کشت سلولی ،آسیب حرارتی سلولها ،آلودگی محیط کشت با سلولهاي فیبروبالست ،عدم هماهنگی محتویات محیط
کشت با نیازهاي تغذیهاي سلول ،آسیب ناشی از آنزیمهاي مورد استفاده جهت پاساژ سلولها و سن باالي دهندهها را میتوان عنوان کرد.
کلمات کلیدی :استئوبالست ،پریوست ،استخوان آلوئول ،کشت سلول

مقدمه
ضایعات استخوانی ثانویه به تومورها ،تروما ،بیماريهاي مادرزادي
یا بیماريهاي پریودنتال مشکالت زیادي را در جراحی دهان ،فک
و صورت و ارتوپدي ایجاد کرده است ( .)1بعد از انتقال خون و
فراوردههاي خونی ،پیوند استخوان رایجترین نوع پیوند در انسان
است ،به طوري که بیش از  103333پیوند استخوان به صورت
سالیانه در آمریکا انجام میشود ( .)1نگهداري و ترمیم ریج آلوئول

اهمیت زیادي داشته و یکی از مشکالت علم کاشت دندان است
( .)3معموالً پیوند استخوان از خود فرد یک استاندارد طالیی براي
جایگزینی استخوان بوده و براي بازسازي نقایص استخوانی تحت
شرایط مشکوك بسیار موثر است ( .)4اما مقدار استخوانی که با
این روش میتواند جدا شود محدود میباشد ( .)0با وجود
پیشرفتهاي بسیار در تصویربرداريهاي تشخیصی ،بیهوشی و
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استخراج استئوبالستهای دهانی از سگ

مواد و روشها
نمونهبرداري از استخوان و پریوست 4 :قالده سگ نر mongrel

با سن یک سال و متوسط وزنی  30 -10کیلوگرم و فاقد بیماري
خاص ،براي این کار در نظر گرفته شدند .حیوانات ،ابتدا به مدت
یک هفته جهت خو گرفتن با شرایط آزمایشگاه و انجام
واکسیناسیون و دریافت داروي ضد انگل در آزمایشگاه نگهداري
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تکنیکهاي جراحی ،بیماران نیازمند بازسازيهاي اسکلتی با پیوند
استخوان خودي 1هنوز در محل دهنده ،درجاتی از ناراحتی 1را
تجربه میکنند ( .)6محدودیتهاي استخوان خودي در 13تا 33
درصد بیماران مشکالت جدي ایجاد میکند ( .)0بنابراین تمایل
کنونی در بازسازي اسکلت صورتی به سمت روشهاي رژنراسیون
است تا از پیوند استخوان خودي اجتناب شود ( .)7تکنولوژي
مهندسی بافت ،براي غلبه بر مشکالت پیوند استخوان خودي
گسترش پیدا کرد که شامل تشکیل بافت جدید از سلولهاي مجزا
و پلیمرهاي زیست تخریبپذیر است (.)0
روشهاي مهندسی بافت براي بازسازيهاي اسکلتی ،نتایج را
از نظر ساختاري 3و عملکرد 4بهبود بخشیده و در عین حال،
مشکالت محل دهنده را محدود میکند ( .)6تاکنون ،گزارش
مواردي از استفاده موفق از مهندسی بافت در ترمیم ضایعات
آلوئول عنوان شده است ( .)3فاکتورهاي حیاتی در بازسازي 0بافت
شامل منبع سلولی ،ساختار داربست ،6قرار دادن سلول روي
داربست و ترکیب محیط کشت است ( .)13براي تامین سلولهاي
استخوان ساز در مهندسی بافت ،پریوست به عنوان منبع ایجاد
سلولهاي مجزا در نظر گرفته شده است  ،Uematsu .عنوان می-
کند که در درمانهاي پریودنتال بازسازي کننده ،ترمیم موفق
استخوان آلوئول ،با استفاده از قطعات پریوست رخ داده است (.)11
 ،Cicconettسلولهاي پریوست فکی و سلولهاي مغز استخوان
توبروزیته را به عنوان سلولهاي پیشساز به عنوان منابع مناسب
سلول براي مهندسی بافت استخوان و جایگزین مناسبی براي مغز
استخوان از کرست ایلیاك معرفی کرد ( ،Park .)11با بررسی
فنوتیپ استئوژنیک و میزالیزاسیون سلولهاي پریوست انسانی به
دست آمده از پریوست مندیبل ،نتیجه گرفت که سلولهاي
پریوست ،پتانسیل استخوان سازي داشته و میتوانند کاندید
مناسبی براي مهندسی بافت در ترمیم ضایعات استخوانی در ناحیة
فک و صورت باشند ( .)13با وجود پیشرفت در مهندسی بافت،
ترمیم ضایعاتی که بخشی از فک پایین را درگیر میکند ،به عنوان
یکی از مشکالت مهم در جراحی فک و صورت باقی مانده است

( 0و  .)14کشت سلولهاي پریوست فک به عنوان منبع سلولهاي
استخوان ساز ،7به علت سادگی روند جراحی و ایجاد حداقل میزان
ناراحتی ،جذاب است ()10؛ ازطرفی دسترسی راحتتري به
پریوست ،در مقایسه با مغز استخوان ،وجود دارد بهطوریکه ضمن
جراحیهاي معمول میتوان به آن دست یافت ( ،Zhu .)16نشان
داد که سلولهاي پریوست و سلولهاي استئوبالست جدا شده از
0
قطعات استخوان آلوئول ،در محیط کشت ،داربست معدنی شده
را تولید و تشکیل استخوان را تحریک میکنند ( .)17در اینجا،
مشکل کشت سلول و تعداد کافی سلول در ارتباط با سلولهاي
خودي وجود دارد ( 13و  .)10این روند عالوه بر نیاز به یک مرکز
کشت سلولی تمیز براي جلوگیري از آلودگی و زمانبر بودن،
همواره با احتمال آلودگی با عفونتهاي ویروسی که از طریق
( FCS3منبع تغذیة معمول در کشت سلولی) منتقل میشود،
همراه است (.)13
تحقیقات زیادي در زمینه جدا سازي و ارزیابی ویژگیهاي
سلولهاي استئوبالست از منابع مختلف صورت گرفته ،اما تاکنون
مقایسهاي بین تعداد سلولهاي جدا شده از منابع سلولی مختلف
انجام نشده است .با وجود اهمیت زیادي که رسیدن به تعداد سلول
کافی در یک زمان محدود و مشخص دارد و با توجه به اینکه
روشهاي متنوع و متعددي در زمینه استخراج سلولی به کار می-
روند که هر یک میتوانند اثرات و نتایج متفاوتی را به همراه داشته
باشند ،هدف از این تحقیق بررسی مشکالت احتمالی استخراج
استئوبالستها از منابع دهانی پریوست و استخوان آلوئول و
مقایسه کمی آن در صورت استخراج بود.
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نتایج
سلللولهللاي پریوسللت جللدا شللده بلله روش سللوم از هللر 4
سللگ ،از روز ششللم و هفللتم شللروع بلله رشللد کردنللد .ابتللدا
خروج سلولهلا از پریوسلت کنلد بلود وللی بعلد از گذشلت دو
هفته زیاد شدند؛ به طوري کله کلف پلیلت کشلت را پلر کلرده
بودنللد .در تمللام نمونللههللا ،سلللولهللا مورفولللوژي دوکللی و
کشللیده 11داشللتند کلله در بعضللی منللاطق پلیللت ،کلنللیهللاي
چنللد الیلله 13تشللکیل داده بودنللد .ایللن در حللالی اسللت کلله
نمونللههللاي اسللتخوانی ،فاقللد سلللول بودنللد .تعللداد سلللولهللاي
اسللتخراج شللده از پریوسللت هللر یللک از سللگهللا در پاسللاژ
صفر ) (P0در نمودار  1نشان داده شده است.
با وجود رشد خوب در پاساژ صفر با گذشت  1هفته از پاساژ
اول ،رشد سلولها متوقف و سلولها به مرور دچار پیري
سلولی 14شدند .به منظور افزایش توانایی تکثیر سلولهاي باقی
10

. Phosphate Buffer Salin
(. IACUS )institutional animal care use committee
12
. Fibroblast like
13
. Swirls
14
. Senescence
11

journal.fums.ac.ir

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 15:07 +0330 on Thursday November 15th 2018

شدند .بعد از بیهوشی عمومی از طریق تزریق داخل عضالنی
) Xylazine hydrochloride 2% (0.1 mg/kgو تزریق وریدي
کتامین ) ،(5 mg/kgدهان حیوان به وسیله کلرهگزیدین 3/1
درصد شستشو داده شد .تزریق موضعی لیدوکائین در فک صورت
گرفت و در دیستال آخرین دندان در ناحیه  Retro molarبرش
کرستال داده شد .فلپ به صورت  Partial thicknessکنار زده شد.
از این ناحیه ،پریوست با ابعاد  1سانتیمتر مربع جدا شده و در لوله
فالکون حاوي محیط کشت ،شامل نسبت مساوي از Dulbecco’s
)F-12 ، Modified Eagle Minimum (DMEM, Gibco, USA
و  1درصد ) Penicillin/Streptomycin (Gibco, USAقرار
گرفت .در ادامه ،بوسیله رانژور کرست استخوان بین دندانی ،جدا
و در لولههاي جدا حاوي محیط کشت ،به آزمایشگاه انستیتو
پاستور منتقل شد.
استخراج سلولهاي استئوبالست وکشت آنها در آزمایشگاه:
در آزمایشگاه ،ابتدا نمونهها به وسیله  ،13PBSسه بار شستشو
داده شدند .سپس ،استخوان به قطعات کوچکتر شکسته شد تا
سلولها به صورت مکانیکی از هم جدا شوند .به دنبال آن ،سلولها
در ظروف کشت سلول  14خانه حاوي نسبت مساوي از DMEM
و  F-12به همراه  13درصد  FBSو  1درصد
 Penicillin/Streptomycinقرار داده شده و در شرایط استاندارد
(دماي  37درجه سانتی گراد 0 CO2 ،درصد و رطوبت  30درصد)
انکوبه شدند .پریوست نیز به قطعات کوچکتر تقسیم شد و در
همان محیط کشت سلولی در شرایط استاندارد قرار گرفت .بعد از
گذشت  6هفته هیچ سلولی در محیط کشت مشاهده نشد.
در نمونهگیري مجدد ،سگها طبق روش قبلی بیهوش شدند.
قطعات پریوست به ابعاد  1سانتی متر مربع از کورتکس باکال فک
پایین جدا شد و نمونههاي استخوانی به وسیلة فرز ترفاین و
شستشوي فراوان با نرمال سالین ،با ابعاد  1سانتی متر مکعب از
ریج مندیبل جدا شد .نمونهها در فالکون حاوي محیط کشت
 DMEMو  1درصد پنیسیلین قرار گرفتند و بالفاصله به
آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه ،این بار از روش هضم
آنزیماتیک جهت کشت سلولی استفاده شد؛ به این ترتیب که

نمونهها پس از سه بار شستشو با  ،PBSبه مدت نیم ساعت تحت
تاثیر آنزیم کالژناز  (Sigma, USA) Type Iقرار گرفته ,به محیط
کشت منتقل و تحت شرایط استاندارد انکوبه شدند .اما باز هم پس
از گذشت 7هفته به جز یکی از نمونههاي پریوست که حاوي تعداد
کمی سلول بود و بعد از گذشت  1هفته از مشاهده اولین سلول،
رشد آن متوقف شد .از سایر نمونهها سلولی استخراج نشد.
در این مرحله ،مجدداً نمونهگیري انجام گرفت و محل نمونه-
برداري به فک باال منتقل شد .پریوست از استخوان ناحیة دندان-
هاي پرمولر باال جدا شد و نمونههاي استخوان نیز از همین محل
و به کمک تیغ جراحی به صورت ( chipsبه منظور پیشگیري از
ایجاد حرارت و آسیب سلولی) جدا شد .سلولها ،مجدداً طبق
روش اول کشت داده شدند .پس از دو هفته ،سلولها با کمک
 Trypsin/EDTAاز محیط کشت جدا و با محلول تریپان بلو 3/4
درصد شمارش شدند .سپس با دانسیتههاي یکسان در فالسک
کشت سلول کشت داده و در شرایط استاندارد انکوبه شدند .محیط
کشت سلولها هر  3تا  4روز یکبار تعویض شد.
این مطالعه با تبعیت از کلیه پروتکل هاي پذیرفته شده توسط
کمیته حمایت و استفاده عملی از حیوانات 11طراحی گردید.
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نمودار  :1تعداد سلول استخراج شده از هر سگ

P0

بحث و نتیجه گیری
یکی از جنبههاي مهم مهندسی بافت ،تکثیر سلولهاي اولیه
در محیط  in vitroاست .این کار اجازه میدهد تا تعداد زیادي
سلول از حداقل ماده اولیه بدست آید .کشت سلولی تحت تاثیر
متغیرهاي زیادي از جمله شرایط محیطی و تغذیهاي سلولها
(مثل دماي مناسب ،سطح مناسب براي اتصال و محیط کشت
متناسب با سلول) و متغیرهاي مربوط به دهنده بافت (مثل سن و
شرایط سیستمیک) قرار دارد .مشکل اساسی این است که سلولها
طی تکثیر ،پیر شده یا دچار 10عدم تمایز میشوند و در نتیجه
توانایی خود را براي تکثیر از دست میدهند (.)13
 ،Mayerدر سال  1334با مطالعه بر روي سلولهاي استخوانی
انسان نشان داد که بین سلولهاي استخراج شده از افراد مختلف،
تفاوتهاي ظاهري زیادي میتوان یافت ( .)13در تحقیق فعلی،
بررسی میکروسکوپ نوري نشان داد که شکل ظاهري سلولهاي
پریوست استخراج شده در تمام نمونهها ،نماي مشابه
فیبروبالست 16داشتند .این مسئله شاید به علت تعداد محدود
نمونهها در این تحقیق باشد .با این وجود ،با افزایش تعداد نمونهها
میتوان این تفاوتهاي ظاهري را با میکروسکوپ نوري مشاهده
کرد.

15

. De-differentiation
. Fibroblast like

16
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مانده ،درصد  FBSموجود در محیط کشت افزایش پیدا کرد اما
پس از مدتی تعداد سلولها در حدي کاهش یافت که امکان
تکثیر آنها وجود نداشت.

طبق نتایج برخی مطالعات ،افزایش سن دهنده میتواند روي
فعالیت استئوژنیک سلولها موثر باشد و آنها را نسبت به شرایط
محیط کشت ،حساستر کند ( .)16به طوري که سلولهاي جدا
شده ،به شدت به شرایط تغذیهاي و درصد  FBSموجود در محیط،
حساس میشوند ( .)11طبق مطالعه  ،Bertramافزایش سن می-
تواند روي درصد شکست در استخراج سلول از استخوان موثر باشد
( .)11در این مطالعه ،از پنج سگ که همگی در محدوده سنی
یکسانی قرار داشتند ،به عنوان دهنده استفاده شد .از غلظت 13
درصد  FBSبا توجه به مقاالت موجود استفاده گردید .پس از جدا
سازي اولیه ،سلولها در پاساژ اول رشد الزم را نداشتند ،به طوري-
که امکان پاساژ دادن آنها وجود نداشت .با توجه به اینکه با
افزایش سن ،احتمال کاهش توانایی بافتهاي بالغ براي تکثیر در
محیط کشت وجود دارد ،به نظر میرسد در این مطالعه نیز عدم
رشد سلولها تا حدي نتیجه سن نامناسب سگها و عدم
هماهنگی شرایط تغذیهاي محیط کشت با نیازهاي سلولی آنها
بوده باشد .از طرفی ،با افزایش سن ،ضخامت پریوست فکی تمایل
به کاهش دارد و جدا کردن الیه فیبروبالست آن دشوار میشود
( .)13بنابراین ،با افزایش سن ،احتمال آلودگی محیط سلولهاي
پیشساز پریوست با فیبروبالستهاي حاضر در الیه خارجی آن
افزایش پیدا میکند ( .)10پس این احتمال وجود دارد که محیط
کشت پریوست با سلولهاي فیبروبالست که سرعت تکثیر باالتري
دارند ،آلوده شده باشد و چون محیط کشت مورد استفاده در این
تحقیق براي رشد فیبروبالستها مناسب نبوده ،بنابراین در
پاساژهاي بعدي ،سلولها قادر به ادامه رشد نبودند.
طبق مطالعه  ،Erikssonآسیبهاي مکانیکی و حرارت باال،
یکی از علل شکست در استخراج سلول است ( .)14با توجه به
اینکه در این مطالعه از فرز ترفاین همراه با شستشوي فراوان براي
جداسازي قطعات استخوان استفاده شده است ،یکی از دالیل
شکست در استخراج سلول را میتوان آسیب حرارتی سلولها
عنوان کرد.
 ،Hefleyدر سال  1301عنوان کرد که سلولها در اثر تماس
با آنزیم آسیب میبینند ( ،Owen .)10در سال 1333نشان داد
که تکثیر و تمایز ،دو پدیده مرتبط با یکدیگرند که طی پاساژ
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سلولی در این سلولهاي آسیب دیده ،از سر گرفته میشوند (.)16
در این مطالعه ،جهت پاساژ سلولها ،از تریپسین EDTA/با غلظت
 3/10درصد 1 /میلی موالر استفاده شد که طبق مقاالت براي
استئوبالستهاي انسانی مناسب میباشد و میتواند دلیل آسیب
سلولهاي استئوبالست سگ باشد.
دکتر ظفرمند با مطالعه بر روي سلولهاي بنیادي پالپ دندان
عقل ،یکی از دالیل عدم موفقیت در استخراج سلول را آلودگیهاي
میکروبی عنوان کرد ( .)17در تحقیق فعلی نیز یکی از دالیل
شکست میتواند آلودگیهاي میکروبی تشخیص داده نشده باشد.
تحقیقات بسیاري اثر فاکتورهاي رشدي مختلف را بر سرعت
میتوز و تمایز سلولهاي مختلف بررسی کردهاند که برخی ،اثر این
فاکتورها را در افزایش میتوز مثبت ( )10و برخی دیگر ،آنها را
موثر بر تمایز و در نتیجه از دست دادن قدرت تکثیر میدانند
( .)13با توجه به نتایج متناقض حاصل از این مطالعات ،بررسی اثر
فاکتورهاي رشدي بر تکثیر سلولها پیشنهاد میشود.
به نظر میرسد که حساسیت تکنیکی و دقت عمل جراحی،
حتی در مطالعات حیوانی ،نیز تاثیر گذار باشد .هر چند در این
مطالعه سعی شده تا با استفاده از متخصصین این رشته تا حدي
از خطاهاي این جنس کاسته شود ولی به هر حال ،سختی و تراکم
فوقالعاده فک سگهاي مورد مطالعه و تفاوت سختی و تراکم
استخوان در هر سگ و زمانبر بودن کار ،خواه ناخواه ،بر نحوه
اجراي تحقیق تاثیر گذار میباشد .به این عامل در مطالعات

مختلف چندان توجهی نشده و میزان تاثیرگذاري این فاکتور در
روند و نتایج مطالعه به دقت مشخص نیست.
کشت سلولی داراي متغیرها و فاکتورهاي مداخلهگر زیادي
است که امکان کنترل ،حذف یا یکسانسازي تمام آنها وجود
ندارد و تمامی آنها میتوانند بر روي عدم دستیابی به نتایج مورد
انتظار موثر باشند .با توجه به اینکه مراحل کشت سلولی در این
تحقیق توسط دانشجوي سال آخر رشته دندانپزشکی و مطابق با
دستورالعملهاي موجود و زیر نظر متخصصین مربوطه انجام
گرفته است ،حصول این نتیجه میتواند در اثر حساسیت تکنیکی
مراحل کشت سلولی و عدم تجربه کافی عمل کننده در این زمینه
باشد.
در مجموع ارزیابیهاي متفاوت ،خطاي عامل ،تکنیک جراحی
و البراتواري ،نژادهاي مختلف سگ و تفاوت در دانسیته استخوان
در هر یک از آنها ،میتواند تا حدي مسئول نتایج متفاوت بین
تحقیقات گوناگون باشد.
یافتههاي این تحقیق نشان میدهد که تحت شرایط آزمایش
ما ،در ناحیه فکی صورتی ،اگر چه جداسازي سلولهاي پریوست
ممکن شد ،اما امکان ادامه رشد و تکثیر آنها در حد قابل قبول
وجود نداشت .بنابراین ،استخراج سلولهاي استئوبالست از
پریوست یا استخوان آلوئول و فراهم کردن شرایط رشدي مناسب
براي آنها در محیط  ،in vitroنیازمند مطالعات بیشتري است.
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Abstract
Background & Objective: Bone defects in jaws create major problems for oral and maxillofacial surgery. To overcome
the limitations of Autografts tissue engineering uses autogenus cells and synthetic scaffolds. Type of cells or cell sources
have an important effect on the construction which is produced. The aim of this study was to evaluate the feasibility and
probable limitations of osteoblast isolation from the periosteum and alveolar bone in an animal model and to compare
their probable results quantitatively.
Materials & Methods: Bone and periosteal samples were harvested from interdental septum and retromolar area of 4
dogs. Because no cell was grown new samples were harvested from edentulous ridge and buccal mandibular periosteum.
Since no cell was isolated in next step samples were harvested from buccal area of maxillary premolars and explants in
cell culture medium. After 2 weeks adherent cells reaching 80% confluent; cells were counted and passaged in cell culture
flasks.
Results: Despite first good proliferation of periosteal cells of all dogs in P0, their growth was stopped and they become
senescence after one week.
Conclusion: The key problems in culture techniques are cell senescence and de-differentiation leading to lose the ability
of proliferation. It seems there are probable reasons for isolating of osteoblasts including thermal damage of cells,
contamination of culture with fibroblasts, inconsistency of medium and cell requirements, enzymatic damage from
enzymes used for cell passage and high donor ages.
Keywords: Osteoblast, periosteum, alveolar bone, cell culturing.
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