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 ده یکچ

 شده اند، از جمله سلول  ییدهان شناسا  ی در حفره    ی مختلف بالغ  یادیبن  های به امروز، سلول  تا

،  کالیآپ   الیپاپ   یادیبن  های  ، سلول  یدندان  کولیفول  یادیبن  یها سلول  پالپ دندان،  یادیبن  های

 ی سلول ها دارا  نیا  یاز لثه. همه    یمیمزانش  یادیبن  های و سلول  ودنتالیرباط پر  یادیبن  های سلول

توان  یمنشا گرفته اند که م  ین یدر دوران جن  یعصب  غیست  یهستند و از سلول ها  یعصب  لیپتانس

شده استفاده    لیچالش بزرگ تبد  کیکه امروزه به    یعصب  ستمیو نقص س  یاز آنها در سلول درمان

  یذات  لیانساست که پت   یپالپ دندان   یادیبن  ی سلول ها ، سلول ها  نیا  نیاز پرکاربردتر  یک یکرد.   

منابع هستند و    نیتر  یختنیو دور ر  نیدردسترس تر  سلول ها  نی به عصب دارد. ا  زیتما  یبرا  ییباال

مطالعات    نیرا هم به همراه ندارد. عالوه بر ا  وند یسلول ها مشکالت رد پ   ن یا  یساز  یبه علت شخص

انجام    یعصب  ییدارو  یها  یداروها و غربالگر  دیسلول ها در تول  نی ا  یاستفاده    ی  نهیدر زم  یادیز

مقاله    ن یدندان انجام شده که در ا  یادیبن  ی سلول ها  یعصب  زیتما  ی بر رو  ی ادیشده است. مطالعات ز

  ی م   فیکشت تعر  طیپروتکل ها نه تنها توسط مح نیداشت.ا  میپروتکل ها خواه  ن یکوتاه بر ا  یمرور

 ی مکمل ها  ریکوچک و سا  یارشد، مولکوله  یبه عالوه فاکتورها  هیپا  طیمح  یحاو  طیشوند بلکه مح

، وجود مراحل مختلف کشت، کل دوره  ی/ سطح  هیال  ریز  یبا استفاده از پوششها  نیکشت ، همچن

 ط یمح  یاستفاده شده برا  ییبازآرا  ی/ نوروسفر برا  یشکل کرو  ایآ   نکهیو ا هیکشت ،تراکم کشت اول

  نکهیا  د یبه ام در داخل بدن است.  یکیولوژیزیاز نظر ف  یعیاست که به طور طب  یسه بعد  ی عصب  زیتما

  ستمینقص س  یها  یماریدر راه درمان ب  یدیعصب بتوان ام  یالقا  ی  نهیدر زم  شتریبا مطالعات ب

 کرد.  دا یپ  یعصب
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Abstract 

To date, various adult stem cells have been known in the oral cavity, 

including dental pulp stem cells, dental follicle stem cells, papillary apical 

stem cells, periodontal ligament stem cells, and gingival mesenchymal 

stem cells. All of these cells have nerve potential and are derived from 

embryonic stem cells in the embryo, which can be used in cell therapy and 

nervous system defects, which has become a major challenge today. One 

of the most widely used of these cells is the dental pulp stem cells, which 

have a high innate potential for neuron differentiation. These cells are the 

most accessible and disposable resources and due to the personalization of 

these cells do not cause transplant rejection problems. In addition, many 

studies have been performed on the use of these cells in the production of 

drugs and neurological drug screening. Many studies have been done on 

the neural differentiation of dental stem cells, and in this article, we will 

have a brief overview of these protocols. These protocols are not only 

defined by the culture medium but also the medium containing the base 

environment desirable growth factors, small molecules and others. Culture 

supplements, also using substrate/surface coatings, the presence of 

different culture stages, the total culture period, the initial culture density, 

and whether the spherical/neutrosphere shape for rearrangement used for 

the three-dimensional neural differentiation medium is naturally the 

physiological view is in vivo. Hopefully, with further studies on nerve 

induction, hope can be found in the treatment of diseases of the nervous 

system. 
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 تمایز عصبی در شرایط آزمایشگاهی

هستند که توان   هایی¬سلول  ،یبنیادی به طور کل  یهاسلول

نوزایی به  لیتبد  لیپتانس  و  خود  سلول  شدن   های¬انواع 

حفظ   یاختصاص و  تکثیر  معنای  به  نوزایی،  خود  دارند.  را 

.از  تکوینی برای تمایز به انواع دیگر سلول ها می باشد  لیپتانس

سلول ترین  اکثر مهم  توجه  امروزه  که  بالغ  بنیادی  های 

محققین را در زمینه سلول درمانی به خود جلب کرده است،  

سلول  می به  ستوان  کرد.  اشاره  مزانشیمی  بنیادی  لول  های 

های بنیادی پالپ دندان از پر کاربردترین سلول ها در زمینه 

دارد. مزانشیمی  ماهیت  که  است  عصبی  تمایز       ی 

را دارند    یمنیا  ستمیازس  زی گر  یی توانا  یمیمزانش  های¬سلول

از    ها¬ی ژگیو  نیا  ی که هر دو  کنند یرا مهار م  یمنیو پاسخ ا

سلول های بنیادی    وند یاست که مشکالت رد پ   ی نکات مهم

دندان درمان  پالپ  سلول  م  یدر  کاهش  لحاظ    .دهد  ی را  از 

از سلول  یستیز  یدندان ها،یتئور   ی ادیبن  هایساخته شده 

  ی نیبال  یبازساز  یانتخاب برا  نی،بهتر  ماریپالپ دندان فرد ب

  از  که  است  آن  ها ¬سلول  ن یا  گرید   تیباشند. مز  ی دندان م

  دن یکه بطور معمول پس از کش  ندیآ  می  بدست  لعق  دندان

کمتر   نهیبا هز  یراحت  هب  یتوانم  نیشود. بنابر ا  یدور انداخته م

پالپ    هایسلول  یتهاجم  ریبدن و با روش غ  یها- بافت  ریاز سا

  ن یزد. در ا  وندیدندان را از خود فرد جدا کرد و به خود او پ 

وجود ندارد.   یمنیا  ستمیس  یاز سو  وندیصورت مشکالت رد پ 

توسط    عصبی  شبه  سلول  سمت  به  هاسلول  نیا  زیتما

آق   نیمحقق   یبرخ خود  جمله  و   Gronthos  ی ااز 

است شده  انجام  تحقیقاتی    [1]  . همکارانش  تیم  همین 

نور  در جهت نتایج خود   فعال  ایجاد  از ون  عملکرد  دارای 

همین    [2].بنیادی پالپ دندان انسان منتشر نمودندهایسلول

های پالپ دندان را به مغز جنین جوجه پیوند زده گروه سلول

 CXCL12 ها با ترشح مادهو مشاهده نمودند که این سلول

را به سوی خود جذب می     trigeminalعقده    هایآکسون

ویژگـی[3]نمودند دندان  پالپ  بنیادی  های  سلول  هـای  . 

قبیـل از  نوروتروفیـک  فاکتورهـای  تولیـد  شـامل    :نـورونی 

neurotrophin4,NGF,BDNF  عصبی    و مارکرهای  بیان 

Nestin،Glial marker    ، GFAP می دارا  که  را  باشند 

تاثیرات حفاظتی این فاکتورها بر  نورون ها به خوبی بررسی  

اسـت بزرگساالن   یاد یبن  هایسلول.  [2]شده  دندان  پالپ 

سلول به  )  یمیمزانش  های¬شبیه  استخوان    ( BMSCsمغز 

  ها¬سلول  نیفیبروبالستی دارند. اهستند و مورفولوژی شبه  

 کندروبالست،  به  توانندمی  و   دارند   زیادی  تکثیر  قابلیت

  تمایز  هپاتوسیت  و  هانورون انواع میوبالست، آدیپوبالست،

های بنیادی پالپ  به دلیل جمعیت ناهمگون سلول  .[ 3]یابند

آنها در تمایز عصب در   از  پتانسیل هر کدام  تفاوت  دندان و 

به روش فلورسانس    های با پتانسیل بیشتر را ابتدا باید سلول

 ها را غربال کرد. ی سلولسیمغناط  تیخاصفعال یا 
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Dai    و همکاران در مطالعه ای ثابت کردند که بیان رسپتور

منجر به جداسازی سلول های بنیادی پالپ    P75وتروفین  نور

دندان با پتانسیل باالی تمایز عصبی از سلول های کم پتانسیل  

میشود. مطالعات زیادی در زمینه ی تمایز عصب انجام شده  

باشد که در این مقاله  که هر کدام شامل یک پروتکل مجزا می

عصبی  تمایز  مهم  های  پروتکل  بیان  به  اختصار  خواهیم    به 

های    Tsutsuiو    Xiaoپرداخت.    سلول  که  اند  کرده  ادعا 

هم   عصب  تمایز  محیط  بدون   حتی  را  دندان  پالپ  بنیادی 

میتوان در محیط محلول بدون سرم به اسفروئید تبدیل کرد  

این   مارکرهای عصبی  بیان  بررسی  با  را  ادعای خود  این  که 

مطالعات زیادی اثبات کرده که     .[ 4]سلول ها ثابت کرده اند  

با استفاده از محیط شکل دهی اسفروئید میتوان برای تمایز  

کرد،  سلول استفاده  دندان  پالپ  بنیادی  و   Gervoisهای 

و همچنین   گزارش   [5]همکارانو    Osathanonهمکارانش 

غیر   های  ظرف  و  نوروسفر  محیط  از  استفاده  که  اند  کرده 

تمایز  به  تمایز عصب منجر  پروتکل  ابتدایی  فاز  در  چسبنده 

بهتر سلول های بنیادی دندان به عصب میشود. اما مرحله ی  

عدی در تمایز عصب حضور مراحل مختلف در محیط کشت ب

نوروسفر  .[6] باشدمی از محیط  بتامرکاپتو  وتیمار استفاده  با 

یا   روزها  -5اتانول  در  و  ابتدا  در  .  [7]   8تا    6آزاسیتیدین 

مشاهده میشود    و همکارانش  Niهمانطور که در مطالعه ی  

که پیش تیماری با بتا مرکاپتو اتانول ، به عنوان یک ماده  

و با اثبات افزایش بیان مارکر نستین    [8] ی آنتی اکسیداز

تواند باعث پیش روی سلول های پیش ساز عصبی در  می

. مطالعات دیگری در این زمینه  محیط تمایز عصب شود

تمایز عصب    8تا    6به واسطه تشکیل نوروسفیر در روز  

انجام شده است که به خوبی پیش تیماری با بتا مرکاپتو  

پیش  بنابراین    .[9]آزاسیتیدین پیش رفته است  5اتانول و  

تیماری در زمینه ی تمایز عصبی با بتا مرکاپتو اتانول به  

مارکر   بیان  افزایش  باعث  اکسیداتیو  عامل  یک  عنوان 

میشود،   عصب  تمایز  رفت  پیش  همچنین  و  نستین 

همچنین در کنار این پیش تیماری ها تشکیل نوروسفیر  

در طی تمایز عصب به پشرفت روند تمایز عصب کمک  

اض آن  کنار  در  دمتیالسیون  میکند  کردن    5افه 

همچنین گزارش    آزاسیتیدین به این پروسه کمک میکند.

تمایز  برای  خوبی  عامل  اسید  رتینوئیک  که  شده 

به طور کلی مطالعات زیادی    .[9,  1]دوپامینرژیک میباشد

ه تا محققان  در زمینه متغیر های تمایز عصبی انجام شد

بتوانند به بهترین پروتکل که سلول های بنیادی دندان  

را به عصب دارای عملکرد تبدیل کرد انجام شده اما هنوز  

به  عصب    دانشمندان  تمایز  برای  واحدی  پروتکل 

 عملکردی نرسیده اند.

 بحث :

 ی برا  که  است  سلول  مختلف  نوع  هاصد  یدارا  انسان  بدن

  اعمال  نکهیا  یبرا  هاسلول  نی ا.  هستند  ی اتیح  ما   روزانه  سالمت

  ،یمغز  یهاتیفعال انجام  قلب،  ضربان  :همچون ما  بدن  یاتیح
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  مرده   یهاسلول  ینیگزیجا  ها،  هیکل  له یبوس  خون  کردن  زیتم

محققین بر   باشند.کنند حائز اهمیت میرا تنظیم می  ره یغ   و

بنیادی های  سلول  فناوری  حاضر،  قرن  در  که  باورند  و    این 

که  روش است  برتری  تکنولوژی  آن  بر  مبتنی  درمانی  های 

کشورهای صاحب این فناوری جایگاه ویژه ای در دنیای فردا  

دنیای . از این رو حجم وسیعی از تحقیقات [3]خواهند داشت

 امروز در جهت دستیابی هر چه بیشتر به قابلیت های سلول 

ها به دیگر  ها و تمایز دادن آنهای بنیادی در درمان بیماری

های حیاتی و دانش  های مورد نیاز و در ادامه تولید اندامسلول

مهندسی بافت متمرکز شده. سلول های بنیادی به دلیل توان 

ت خودنوزایی بسیار مورد توجه ها و قابلیتمایز به سایر سلول

ادی یکی از شگفت انگیز ترین  بنی  های امروزه سلول.باشند می

باشد، که دلیل   های تحقیق در علم زیست شناسی می ه زمین

ویژگی  در  میتوان  را  جستجو آن  سلولها  این  خاص  های 

  هایماریاز ب  ی عیوس  فیدر ط ی و بافت درمان   ی کرد.سلول درمان 

که   است  استفاده  ممورد  جمله  آن  پ   توانیاز  اعضا،    وند یبه 

ها و  سرطان  ،یعصب  ،یمنیخودا  ،ی غضروف  ،یپوست  یهایماریب

 بیکه زوال و تخر  ییهایماریب  اشاره کرد.  یقلب   های¬یماریب

ازجمل  ی بافت به دنبال دارند  را  با    یی ها  یمار یب  هدر بدن  که 

س در  آلزا  یعصب  ستمینقص  مانند  هستند   مر،یهمراه 

در سالمت    ی معضل اساس  کی   ، ام اس و...  یماریب  نسون،یپارک

م به شمار  دائم  افتنی و    روندیانسان ها    یبرا  ، یبافت  ی منبع 

ا درمان  در  ب  نیاستفاده  وجود    هایماری گونه  علت  به  و 

  ،یی ایمیش  یداروها  ازو عوارض استفاده    وندیپ   های¬یدشوار

به    ها،یماریب  نیدرمان ا  یبهتر برا  یدنبال راه پژوهشگران به  

اند.    یروش درمان رو  نیبه عنوان بهتر  یسلول درمان آورده 

های تمایز نیافته ای هستند که تحت  های بنیادی، سلولسلول

جنین   رویان،  از  می    ا یشرایط خاصی  به دست  بالغ  موجود 

بزرگ محققان، به دست آوردن سلول    یاز چالش ها  ی ک ی  آیند.

نخاع    ا ی مغز    یعصب  یاست که بتوانند همانند سلول ها  یی ها

  ن یگزیجا  یکنند. از آنجا که در بدن انسان نورون ها  تیفعال

شود که سلول   ی وجود دارند، تالش م  وندیپ   یبرا  یمحدود

تبد   دا یپ   ی گریدر دسترس د  یها قابل  تا  به سلول    لیشود 

 . [10]باشند یعصب  یاه

  علت   به  بالغ  بنیادی   هایسلول   از  استفاده حاضر  درحال

 توجه  مورد  هاآن  بودن  دسترس  در  و   کمتر  اخالقی  مشکالت

  یمرکز  یعصب  ستمیس  یهاسلول   که  آنجا  از.  است  گرفته  قرار

  م یترم  به  قادر  د یشد  یهاجراحت  از  پس (    نخاع   و   مغز :    شامل )

  افتنی  جهت  قیتحق  حال  در  محققان  ستند،ین  یعصب  بافت

 منظور  به  دهید  بیآس  منطقه  به  هاسلول  وندیپ   مناسب  طیشرا

  ش یپ  مشکالت  نیبزرگتر  از  ی کی .هستند آن  تیفعال  بازگشت

  بتوانند  که  است  ییهاسلول  آوردن  دست  به  محققان،  یرو

 که  آنجا  از.  کنند   تیفعال  نخاع  و  مغز یعصب  یهاسلول  همانند

  وند یپ   یبرا  ی محدود  نیگزیجا   یعصب  یهاسلول  انسان  بدن  در

 یگرید  دسترس  در  یها  سلول  که  است  شده  تالش  دارند،

.   باشند دارا را یعصب  یهاسلول به ل یتبد تیقابل  تا شود دایپ 

  ی ادیبن  یهاسلول  موضوع  نیا  یبرا  منابع  نیبهتر  از   یکی

 دارند   را  خود  خاص  مشکالت  که  است انسان   نیجن   از  حاصل
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  با   و  نهیپرهز  سخت،  ها   سلول   نیا  به  یدسترس  جمله  از

  ی هاسلول  لیدل  نیهم  به.  است  همراه  یمتعدد  مشکالت

  و   کینوروژن  ی های ژگیو  داشتن  علت   به  دندان  پالپ   یادیبن

  ن یگزیجا نیتواند بهتر یم ی ادیز یهاتیداشتن مز نیهمچن

ها  تیمز  نیا  جمله  ازباشد.    ینیجن  یادیبن  یهاسلول  یبرا

  یهادندان  از کرد که    اشاره ها  سلول  ن یا  نیمنبع تام  به  توانیم

 م یتنظ  تیخاص  نی. همچنهستند   یختنیر  دور  وخارج شده  

ها امکان  سلول  نیا  مورد  در  شده  گزارش  ی منیا  ستمیس  کننده

  فراهم   یتهاجم  ریغ   یهاروش  با  را  فرد  بهمنحصر    یهادرمان

این سلول ها عالوه بر دارا بودن ویژگـیهـای نـورونی    .سازدیم

از  نوروتروفیـک  فاکتورهـای  عصبی،  مارکرهای  بیان  شـامل 

را تولیـد     NGFو     NT3    ،NT4    ،BDNF    ،GFAPقبیـل   

ها به خوبی  ها بر روی نورونمی کنندکه تاثیرات حفاظتی آن

همچنین درمطالعات مختلفی نشان   . [11]بررسی شده است  

بخودی بصورت خود   DPSCsو    SHEDداده شده است که  

 و  β tubulin III   ،Nestin  ،THمارکرهای عصبی از جمله :

MAP2  می بیان  این را  بر  محققین  این  از  ای  دسته  کنند. 

که   با    DPSCباورند  مقایسه  از   SHEDدر  باالتری  بیان 

 را دارد  Nestinو   PAX6ی از قبیل اکتودرم عصبمارکرهای  

[12 ,13] . 

  پالپ   یادیبن  یهاسلول  زیتما   یالقا  یرو  بر   یادی ز  مطالعات

  ن ییپا  راندمان  علت  به  اما  است  شده  انجام  نورون  به  دندان

نبودن یعصب  یهاسلول   به  هیشب  ییها)سلولزیتما کارا  و   )

 
 

  در  هاآن  از  استفاده  امکان  کنون  تا   حاصل،   یعصب  یهاسلول

  فراهم  ی عصب  رونده   لیتحل  ی هایماریب  ی بازساخت  ی هادرمان

همچنین تحقیقات مختلفی در زمینه تمایز این  ،  است  نشده

پروتکلسلول از  که  است  شده  انجام  از  ها  که  مختلفی  های 

پایه کشت  محیط  مولکول  ،لحاظ  رشد،  هاریز  ،  فاکتورهای 

های کف پلیت و همچنین طول دوره تمایز و مراحل پوشش

 آن متفاوت هستند، در شرایط آزمایشگاهی استفاده شده است

[14].  

های مختلف در شرایط آزمایشگاهی باعث  استفاده از پروتکل 

های پیش  افزایش بیان مارکرهای عصبی و افزایش بقای سلول

های ساز عصبی شده است ولی همچنان در دستیابی به سلول

پایدار عصبی دارای عملکرد مشکالت بسیاری وجود دارد به  

تحت    های حاصلگونه ای که در بسیاری از مقاالت از سلول

   . [13]های شبه عصبی یاد می شود عنوان سلول

-سلول  2014اران در سال  و همک  1به عنوان مثال اوساتانون 

روز تحت القای محیط عصبی شامل:    14را طی    DPSCای ه

EGF,bFGF,B27,Neurobasal   بررسی که  دادند  قرار 

-Semiquantitative RTمیزان بیان مارکرها با استفاده از  

PCR  های شبه نورونی  ها توانستند به سلولنشان داد که آن

از لحاظ طول مدت تیمار تمایزی با    پژوهش   نیا.  دست یابند

پژوهش ما متفاوت است ولی از نظر فاکتورهای رشد مشابهت  

کربانف   همچنین  دارد،  در   (Karbanov)وجود  همکاران  و 
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سلول  21طی    2011سال   تیمار    DPSCهایروز  تحت  را 

شامل:   عصبی    EGF,bFGF,B27,Neurobasalمحیط 

FBS  بی سطح  بررسی  نهایت  در  و  داده  مارکرهای  قرار  ان 

Musashi1    وNG2  آن که  بود  مساله  این  بیانگر  ها  را 

ین دو تحقیق  ، اهای شبه نورونی دست یابندتوانستند به سلول

با پژوهش صورت گرفته از نظر طول دوره تمایزی، از نظر ریز  

ها و نداشتن گام اسفیر تفاوت دارند. یکی از گزارشمولکول

های سلول  2015ر سال  و همکاران د  2ای موجود گرویس  ه

DPSC     روزتحت تیمار قرار دادند و در پایان    36-38را طی

مارکرهای   بیان  میزان  ایمونوسایتومتری  روش  از  استفاده  با 

میزان عملکرد    patch clampعصبی را سنجیدند و با روش  

تمایز  نورون دهنده  نشان  حاصل  نتایج  نموند.  بررسی  را  ها 

 . [15]های دارای عملکرد است به نورون DPSCهای سلول

ها  با این وجود دوره تیمار نسبتا طوالنی و عدم نگهداری سلول

به طور طوالنی مدت در این وضعیت نشان بیانگر این مطلب  

لعات بیشتر جهت بهبود کیفیت  است که این روش نیاز به مطا 

و کارایی تمایز را نشان می دهد. ما در این تحقیق از روش  

القایی این پژوهش استفاده کردیم با این تفاوت که طول دوره  

  زیتما   یمنظور القا  به را تقلیل دادیم. همانگونه که ذکر شد  

سلول  یعصب روش  یادیبن  یهادر  انسان  دندان   یهاپالپ 

که به استفاده شده است  یکاررفته واز مواد مختلف هب یمتفاوت

به مورد  است:چند  گردیده  اشاره  درزیر  مختصر    صورت 

Gronthos  از مح و   Neurobasal Aکشت    طیو همکاران 

 
 

 FGF  (  40( و  ng/ml20)   EGFبه عالوه    B27مکمل  

ng/ml ی ژن ها انیب شیافزا زی( استفاده کردند و پس از تما  

Nestin GFAP،   NeuN   برا ها  یرا    افته ی  زیتما  یسلول 

 ها بود.  DPSCعصب    زیگزارش از تما  نیاول  نیا  .نشان دادند

به  سلول  نیا  ل یموفق به تبد  2008گروه در سال    نیهم ها 

محدارای    یهانورون در      .[2]شدند  in vivo  طیعملکرد 

Zhang  ن  و مح  زیهمکارانش  از  استفاده    طیبا 

  BME(10mM)  ،DMSO(2%)سرم، ،حذفąMEMکشت

ها  سلول  نیرا در ا  یزعصبیموفق شدند تما  BHA(200µM)و

ا کنند.البته  گذشت    نیالقا  با  که  کردند  گزارش    5-6گروه 

ب القا  آغاز  از  از    ی نورون  کیپیها شکل تسلول  شتریساعت  را 

،در واقع بعد از گذشت این زمان زوائدی از  خود نشان دادند

  ی عصب زیتما  یالقا یهامحیطاز  ی کی.ها نمایان شداین سلول

در سال در  خود  و همکاران    woodburyاست که    یطیحم

سلولدر    2000 موش    یادیبن  یهامورد  استخوان  مغز 

بردندهب  ییصحرا به میروش    نیا  یایمزا جمله  از    کار  توان 

سر مح  ی ادیبن  ی هاسلول  عیپاسخ  به  استخوان  القا    طیمغز 

-و همکاران در مورد سلول  ی عقوبی  . اشاره کرد  ی کننده عصب

استخوان موش صحرا  یی استروما  یادیبن  یها نشان    ییمغز 

سلول  د دادن مح  پس ساعت  2ها  که  اعمال  کننده    طیاز  القا 

ظاهر  رییتغ دارا  کردند  دایپ   یشکل  نور  یو  مانند    تیزوائد 

زمان به بعد شروع به   نیاز ا  یسلول عصب  یهامارکرو    دشدن

ساعت بعد از   NF-H ،  6:؛ به عنوان مثال  کردندظاهر شدن  
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  مسلم .شود  ی خاموش م  NS  ی ادیالقا ظاهر و مارکر سلول بن

شبکه که  پروتئ  انیم  یهااست  که    نیپروتئ  –   نیکنش 

را برعهده    یافتگین  زیو حالت تما  یتوان  شیحفظ ب  یتمسئول

هادارند سلول  باه  یادیبن  ی،در  فرق  مختلف  به  .کنندمیم 

این القا   کهدلیل  شبکه  د یبا   یی عوامل  در  خود    یهابتوانند 

مس  یبازساز و  شوند  ا  یرهایغالب  به  تخصص    جادیمربوط 

شبکه   ایندر    اختالف.  بنمایندرا فعال    یسلول  زیو تما  یافتگ ی

بازساز  یها ب  یخود  تف  یتوان  ش یو  پاسخ  اموجب  در  وت 

به    یهاسلول م   ییالقا  طیمح  کیمختلف    ی خاص 

تواند نسبت   یم  زین  یادیبن  یهاپاسخ انواع سلول  نیشود.بنابرا

قبل    نکهیا  ل یدل  به  متفاوت باشد.  ی القا کننده عصب  طیبه مح

  یتوان  شیدر ب  یمهم و اصل  یهاژن یبرخ  انیب  قیتحق   نیاز ا

پالپ دندان انسان    یادیبن  ی هادر مورد سلول  یوخود بازساز

در    ریدرگ  ی ژن ها  ان یب  نمایهاحتمال تشابه    گزارش نشده بود، 

سلول ها   نیا نیب یو مرگ سلول یسلول ،چرخهیسلول میتقس

رفت خصوصا که   یمغز استخوان انسان م  یادیبن  یو سلول ها

کاررفته توسط هب  یالقا کننده عصب  طیهر دو نوع سلول به مح

Gronthos    داده مثبت  شد،پاسخ  ذکرآن  که  همکاران  و 

پاسخ    لیدل  نیبودند.به هم  ی هاسلول  مثبتو    سریعامکان 

از منابع سلول   یکیانسان به عنوان  بالغ  پالپ دندان    یادیبن

مغز استخوان وجود   یادیبن  یهابزرگسال مثل سلول  یادیبن

ها گزارش    DPSC  یرو  طیمح  نیا  ییاثر القا  نی.همچن  داشت

)مغز   یرکزم  یعصب  ستمیس  یاز آنجا که سلول ها.دنشده بو

  یبافت عصب م یقادر به ترم   د ی شد  ی ها بیو نخاع( پس از آس

مناسب   طیشرا  افتنیجهت   قیمحققان در حال تحق  ستند،ین

  ت یبه منظور بازگشت فعال  دهید  بیسلولها به منطقه آس  وندیپ 

 .  [2]آن هستند

  ی ادیبن  ی مشخص شده است که سلول ها  ی هرچند که به خوب

از سلول    افتهی  زیتما  یساز عصب  شیپ   یسلول ها  ای  یعصب

م  یادیبن  یها آستروس  دتوانن  یپرتوان  ها،  و    تینورون  ها 

 ی گرید  یسلول  یها  تیکنند، جمع  دیها را تول  تیگودندروسیال

مورد    یمرکز  یعصب  ستمیس  ی ها  یماریبه منظور درمان ب  زین

ا در  اند.  قرار گرفته  پالپ    یادیبن  یسلول ها  انیم  نیتوجه 

و داشتن  علت  به  همچن  کینوروژن  یها  یژگ یدندان   ن یو 

سلول ها از   نیا  نیمنبع تام  نکهیاز جمله ا  ییها  تیداشتن مز

ها ر  یدندان  دور  شده  همچن  یم  یختنیخارج  و   نیباشد 

منحصر به    یسلول ها امکان درمان ها  نیا  یمیمزانش  تیماه

  یادیبن  یهابه سلول  یدسترس  ی تهاجم  ریغ   یهافرد را با روش

   سازد.  یفراهم م 

نه   یا  ندهیدرآ  ریانجام شده اخ  تاست با توجه به مطالعا  دیام

را با    ینخاع  عاتیحاصل از ضا  یهایماریچندان دور بتوان ب

از تما که    ماریپالپ دندان فرد ب  ی ادیبن  یهازسلولیاستفاده 

شود به    یم  یتلق  یادیبن  یمنبع سلول ها  نیدردسترس تر

کمتر   یا  نهیو با هز  وندیو بدون وجود مشکالت رد پ   یراحت

  میدواریام .درمان کرد  یادیها بن  رسلولیسا  واسطهاز درمان به  

 . باشد یعصب  عاتیکوچک در درمان ضا ی قدماین مطالعه 
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