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بررسي سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق از ديواره وريد ناف
انساني و تعيين روند تمايز آن به غضروف و استخوان
محمدعلي زارع  ،4محمدرضا باغباناسالمينژاد  1و  ،*1احمد حسيني

1

 4گروه بيولوژي و علوم تشريحي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 1پژوهشگاه رويان ،پژوهشكده زيستشناسي و فناوري سلولهاي بنيادي جهاد دانشگاهي ،تهران
 1مرکز تحقيقات علوم سلولي ،گروه سلولهاي بنيادي و زيستشناسي تكميلي ،تهران
 1مرکز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران
(دريافت مقاله -39/41/41 :پذيرش مقاله)31/1/4 :

چكيده
زمينه :سلولهاي بنيادي مزانشيمي شامل پيشسازهاي چندظرفيتي نادري هستند که قادر به تمايز به دودمانهاي استخوانساز ،چربيساز،
بافت و سلول درماني تبديل شدهاند .هدف از اين مطالعه استفاده از بند ناف بهعنوان يک منبع در دسترس سلولهاي بنيادي مزانشيمي
بوده است.
مواد و روشها :در اين مطالعه تعداد  11نمونه از بافت بند ناف مربوط به نوزادان فول ترم و سالم مورد مطالعه قرار گرفت.
يافتهها :سلول هاي جدا شده ظاهر فيبروبالستي داشتند و پتانسيل تمايز به  1رده استخوان ،چربي و غضروفي را نشان دادند .پروفايل
مارکرهاي سطحي اثبات کننده مزانشيمي بودن آنها بود.
نتيجهگيري :بر اساس يافتههاي کنوني سلولهاي بنيادي ،مزانشيمي مشتق از ديواره وريد نافي قابل جدا کردن ،کشت و تمايز به سه رده
استخوان غضروف و چربي ميباشند.
واژگان کليدي :سلولهاي بنيادي مزانشيمي ،بند ناف انسان ،وريد نافي ،تمايز
*تهران ،پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه رویان
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مقدمه

احاطه شدهاند ( .)12عروق بند ناف و مزانشیم احاطه

سلولهای بنیادی مزانشیمی بهدلیل رشد کاربرد آنها

کننده آن که شامل بافت همبند ماتریکس یا ژله وارتون

در مهندسی بافت و همچنین توانایی آنها در تعدیل

میباشد از مزودرم خارج رویانی منشأ میگیرد ،این

پاسخهای ایمنی بهطور روز افزونی مورد توجه
محققین میباشد (.)1-5
سلولهای بنیادی مزانشیمی در انسان بهطور معمول از

6

بافتها و همچنین سلولهای زاینده بدوی از
اپیبالست پروگزیمال تمایز مییابند (.)13
هدف بررسی پیش رو عالوهبر جدا سازی سلولهای

نمونههای مغز استخوان مشتق شده از ستیغ ایلیاک

1

بنیادی مزانشیمی از دیواره ورید نافی بهعنوان منبعی

استخوان لگن و یا از استخوانهای درشت نی 2و ران

3

در دسترس ،ارزیابی سلولهای به دست آمده از لحاظ

جدا میگردند (.)6

شاخصههای تکثیری و توان تمایز به استخوان و

اشکال بزرگ وارده به مغز استخوان بهعنوان منبع

غضروف بوده است.

سلولهای بنیادی مزانشیمی تهاجمی بودن آن در حین
نمونهگیری ،میزان باالی آلودگی ویروسی و همچنین
کاهش قابل مالحظه در تعداد و ظرفیت تکثیر و تمایز
با پیشرفت سن میباشد ( 7 ،5و .)8
بنابراین بررسی برای یافتن منبع جایگزین مناسب که
حاوی سلولهایی با قدرت تمایز و تکثیر بیشتر و
خطر آلودگی ویروسی کمتری باشد از اهمیت
چشمگیری برخوردار میباشد ( 5و .)7
جفت و بند ناف از منابعی است که دارای سلولهای
بنیادی مزانشیمی میباشند ( 7و  .)9در مقایسه با مغز
استخوان این منابع به راحتی در دسترس است و
جداسازی سلول بنیادی مزانشیمی از آنها راحتتر
میزان سلولهای بنیادی مزانشیمی در این منابع فراوانتر
از میزان آنها در مغز استخوان است ( 11و .)11
عروق بند ناف از دو شریان و یک ورید تشکیل شده
است که توسط یک بافت همبند استرومائی یکنواخت
سرشار از پروتئوگلیکانها 4و موکوپلی ساکاریدها

5

جمعآوري نمونههاتعداد  35بند ناف را که مربوط به زایمانهای
 full termو نوزادان نرمال و مادران فاقد بیماری
خاص بودند ،با اطالع والدین از بیمارستان تهیه شد و
تحت شرایط  asepticو در  PBSحاوی پنیسیلین،
استرپتومایسین ،جنتامایسین و فونجیزون به آزمایشگاه
منتقل و طی  6-12ساعت فرایندآوری شدند (.)18
با توجه بهاینکه جفت و بند ناف از جمله ارگانهای
زائد میباشد و پس از زایمان دفع میگردند و در
ضمن با اطالع والدین و پس از بررسی در کمیته
اخالق دانشگاه از آنها استفاده گردید ،از نظر
مالحظات اخالفی با مشکلی مواجه نمیباشد.
 جداسازي و کشت سلول هاي بنيادي مزانشيمياز ديواره وريد نافي
جهت جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از ورید
نافی در آزمایشگاه ورید نافی کانالیزه شده و توسط

1
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میباشد .مزیت دیگر استفاده از این منابع این است که

مواد و روشها

زارع و همكاران

تمايز سلولهاي بنيادي وريد نافي به غضروف و استخوان4411 /

 PBSمحتوی  111واحد در میلی لیتر هپارین ،دو

سوم یا چهارم با استفاده از تکنیک فلوسایتومتری مورد

مرتبه شسته شد .سپس ورید را با کالژناز  1/1درصد

بررسی قرار گرفت.

در محیط کشت  M199تکمیل شده با آنتیبیوتیک
پر کرده و بهمدت  21دقیقه در دمای  37درجه
سانتی گراد در انکوباتور قرار داده شد در مرحله بعد
پس از ماساژ مالیم ورید آن را با  PBSشستشو
می دهیم .سوسپانسیون سلول های آندوتلیال و ساب
آندوتلیال جمع شده و به مدت  11دقیقه در
سانتریفیوژ  611gقرار می دهیم .در مرحله بعد
نمونه را در  DMEMتکمیل شده با  111واحد در
میلیلیتر پنیسیلین 111 ،میکروگرم در میلیلیتر
استرپتومایسین و  15درصد  FBSقرار داده و سپس
سلول ها با تراکم  1×116MNC/cm2در فالسکهای
 75محتوی  DMEDکشت داده شدند و بهعنوان
پاساژ صفر محاسبه و سپس در دمای  37ocو 5
درصد  co2انکوبه گردید .بعد از سه روز با عوض
کردن محیط کشت سلول های غیر چسبنده برداشته
شدند .سلول های چسبیده در محیط کشت نگهداری
شده و هر سه روز یک بار با محیط کشت تازه تغذیه
شدند تا اینکه حدود دو هفته بعد کلونیهای
سلول های فیبروبالستوئید ظاهر شدند .پس از آنکه
سلولها  71-81درصد همپوشانی کردند سلولها را
با استفاده از  Trypsin/EDTAاز کف فالسکها

بررسي توان تكثيري سلولهاي بنيادي مزانشيميارزيابي پتانسيل کلونيزايي :جهت ارزیابی کلونیها
در پاساژ سوم سلولها را با تراکم  1/5×115در پلیت
 11سانتیمتر کشت داده شد .تعویض محیط هر  3روز
یکبار تا  14روز صورت گرفت .سپس برای بررسی
کلونیها ،کشتها با کریستال ویولت رنگآمیزی شدند
و نمونهها از نظر تعداد کلونی و اندازه کلنیها مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
محاسبه تعداد دو برابر شدگي جمعيتي ( 1)PDNو
زمان دو برابر شدن جمعيت(:8)PDT
تعداد دو برابر شدگی جمعیت برای سلولهای پاساژهای
سوم و چهارم بررسی شد .بدینترتیب که سلولها با
تراکم  21×113سلول ( )N0در هر چاهک پلیت شش
چاهکی کشت شدند .هر سه روز یک بار محیط کشت
تعویض شد و طی روزهای سوم ششم و نهم سلولها
جدا شده و شمارش شدند )N( .و بر اساس فرمول
( PDN=Log2 )N/N0دو برابر شدن جمعیت سلولی
محاسبه گردید .و با تقسیم زمان تقسیم بر دو برابر شدگی
جمعیت زمان دو برابر شدن جمعیتی محاسبه گردید.

منتقل شدند (.)14

تمايز به استخوان :جهت القاء استخوانسازی

 بررسي ماهيت بنيادي مزانشيمي سلولهاي جدا شدهجهت اثبات بنیادی مزانشیمی بودن سلولهای استخراج
شده بر اساس مارکرهای سطحی آنها از روش
فلوسایتومتری استفاده شد .بدینمنظور سلولهای پاساژ

سلولهای پاساژ سوم را با غلظت  31×113سلول در
محیط کشت  DMEMحاوی  15درصد  FBSدر 3
پلیت  6خانه کشت داده شدند ،پس از اینکه کف
پلیت را پر کردند ( 81درصد پیوستگی) ،در  2خانه از
Population Doubling Number
Populaition Doubling Time
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پلیتها ،محیط  DMEMحاوی  15درصد FBS

بهعنوان کنترل و در خانههای دیگر ،محیط کشت القاء
کننده

استخوانسازی

حاوی

1.1

میکروموالر

دگزامتازون 11 ،میلی موالر بتاگلیسروفسفات1/15 ،
میلی موالر آسکوربات و  11 FCSدرصد ریخته و در
دمای  37درجه سانتیگراد و  5درصد  CO2انکوبه
شدند .محیط تمایز سلولها هر  2روز یک بار تعویض
و در پایان هفته سوم ،تمایز سلولها را با روشهای
بررسی بیان ژنها بهروش  9RT PCRو تجمع کلسیم
ارزیابی گردید.
تمايز به غضروف :بهمنظور تمایز به غضروف از
روش  Micromass cultureاستفاده شد .و 2115
سلول به یک لوله  15میلیلیتری منتقل شد .سلولها
تحت  1211RPMبهمدت  5دقیقه سانتریفوژ شدند.
سپس محیط رویی تخلیه شده و محیط کندروژنیک
حاوی

511

نانو

گرم

در

میلیلیتر

bone

 DMEM ،morphogenetic protein-2با گلوکز باال
غنی شده با  11نانوگرم در میلیلیتر transforming

 7-11 ،growth factor-β3موالر دگزامتازون51،
میکروگرم در میلیلیتر آسکوربات دو فسفاته41 ،
میکروگرم در میلیلیتر پرولین 111 ،میکروگرم در
میلیلیتر پیرووات و  51میلیگرم در میلیلیتر
 ITS+premixبه پلیت اضافه شد و پس از
سانتریفوژ و در دمای  37درجه سانتیگراد و  5درصد
 CO2انکوبه گردید .محیط تمایز هر دو روز یک بار
بهمدت  3هفته تعویض شد .برای ارزیابی تمایز به
غضروف از روش رنگآمیزی اختصاصی تولوییدن بلو
و بررسی بیان ژنها استفاده شد.

 کشت سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق از وريدنافي (شكل )4
در کشتهای اولیه بیشتر سلولهای قابل مشاهده دارای
مورفولوژی سلولهای آندوتلیال بودند ،طی مدت 11
روز سلولهای آندوتلیالی شروع به از بین رفتن کردند و
سلولهای شبه فیبروبالستی جایگزین آنها میشدند.
پس از دو هفته با تشکیل کلونی جمعیت یکسانی از
سلولهای مزانشیمی تشکیل گردید.
پس از پاساژ سوم سلولها کامالً خالص شدند و
کلونیهای تشکیل شده نسبت به پاساژهای اولیه
بزرگتر بوده و با سرعت به تکثیر خود ادامه دادند و تا
پاساژ بیستم بدون تغییر در سرعت به تکثیر خود ادامه
دادند .ولی زمانی که سلولها دارای تراکم باال
میگردند ،سرعت رشد آنها کاسته شده و شکل
سلولها شروع به تغییر میکردند.
بررسي ماهيت بنيادي مزانشيمي سلولهاي جدا شدهتوسط فلوسايتومتري
در بررسی فلوسایتومتری سلولهای بنیادی مزانشیمی
مارکرهای دودمان هماتوپویتیک ( )CD45/34و مارکر
سلولهای انوتلیال ( )CD31را بیان نکردند و مارکرهای
سلولهای بنیادی مزانشیمی (-CD44-CD73-CD115
 )CD29-CD91را بیان کردند(جدول  1و شکل .)2
تمايز به استخوان و غضروف :برای تعیین تمایز به
استخوان از رنگآمیزی آلیزارین رد و از رنگآمیزی
تولوئیدین بلو برای بررسی تمایز به غضروف استفاده
گردیده است .تشکیل کریستالهای رسوب کلسیم بیانگر
تمایز به استخوان میباشد .و تشکیل غضروف هیالین
نمایانگر تمایز به استخوان میباشد.

Polymerase Chain Reaction Reverse Transcriptio
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سوسپانسیون با دور  1211RPMبهمدت  5دقیقه

يافتهها

تمايز سلولهاي بنيادي وريد نافي به غضروف و استخوان4413 /

زارع و همكاران

شکل  )1سلولهای شبه بنیادی مزانشیمی جدا شده از الیه آندوتلیال و ساب آندوتلیال دیواره ورید نافی A-B .پاساژ اولیه در روزهای ششم و دهم C .پاساژ اول روز سوم و D
پاساژ سوم در روز دهم

جدول  )4فلوسايتومتري بيان مارکرهاي مزانشيمي

پس از جداسازی و تکثیر سلولهای جدا شده از دیواره

UVMSCS

CD44B

CD14

CD11/11

CD13

CD11

CD11

CD39

CD491

-

-

-

+

+

+

+

+

ورید نافی ،در کشتهای اولیه بهطور عمده دو نوع سلول
مشاهده گردید یک گروه ویژگی مورفولوژیک سلولهای
آندوتلیال داشت و گروه دوم ویژگی سلولهای بنیادی
مزانشیمی .سلولهای نوع اول طی کشت با این روش به
مرور پراکنده شده و از بین میروند و قابلیت تکثیر پیدا

یافتههای بررسی کنونی نشان میدهد که سلولهای شبه

مزانشیمی به تکثیر خود ادامه داده و تشکیل

بنیادی مزانشیمی در الیه ساب آندوتلیال ورید نافی

کلونی میدهند.

وجود داشته که با روش بهکار برده شده در این تحقیق
قابل جدا کردن ،کشت و تکثیر میباشند.
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شکل  )2فلوسایتومتری ایمنوفنوتایپ سلولهای بنیادی مزانشیمی ورید نافی را نشان می دهد.

نتایج

حاصل

از

مطالعات

مورفولوژیک

ایمونوفنوتیپیک سلول ه ای شبه بنیادی مزانشیمی

سلول ها را تقویت می کند .و تمایز به سلولهای

مشتق از بند ناف انسانی بیان کننده شباهت نزدیک

استخوانساز

را

این سلول ها با سلول های مزانشیمی استخراج شده

تقویت میکند.

از مغز استخوان و سایر منابع می باشد (،11 ،5 ،3

هر چند روش کار در مطالعات گذشته با روش کار

.)15-17

در مطالعه حاضر متفاوت بوده و بعضی از مارکرهای

ویکدنشتاین ( )wicdensteinو همکاران سلولهایی

بیوشیمیایی استفاده شده در تحقیقات مختلف تا

از دیواره نافی جدا کردند که از نظر مورفولوژی و

حدودی با هم متفاوت هستند ولی احتماأل سلولهای

ویژگی های ایمنوفنوتیپیک مشابه سلولهای بهدست

به دست آمده در تمام این تحقیقات یکی بودهاند.

آمده در این بررسی میباشد (.)14

یافتههای این بررسی بی انگر کاربرد مناسب سلولهای

وجود سلولهایی با مورفولوژی و ویژگیهای

جدا شده از دیواره ورید نافی در مهندسی بافت و

ایمنوفنوتیپیک مشابه سلولهای به دست آمده در این

ترمیم میباشند.

وغضروفساز

این

ایده

بررسی توسط مارتین ( )Martinو همکاران و مانکا
( )Mancaو همکاران و وی ( )Weiو همکاران و
سانتوس ( )Santosو همکاران نیز گزارش گردیده
است (.)18-21
نمای شبه فیبروبالستی و بیان نشدن مارکرهای
آندوتلیالی و هماتوپوئتیک و بیان مارکرهای

http://bpums.ac.ir

سپاس و قدرداني
این طرح با همکاری و هزینه پژوهشگاه رویان
انجام گردیده است.

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-15

و

مزانشیمی ایدهی پیش ساز و مزانشیمی بودن این

4414 /تمايز سلولهاي بنيادي وريد نافي به غضروف و استخوان

زارع و همكاران
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Abstract
Background: Mesenchymal stem cells (MSCs) comprise a rare population of multipotent progenitors
capable of supporting hematopoiesis and differentiating into three (osteogenic, adipogenic, and
chondrogenic) or more (myogenic, cardiomyogenic, etc.) lineages. Due to this ability, MSCs appear to be
an attractive tool in the context of tissue engineering and cell-based therapy. Currently, bone marrow
represents the main source of MSCs for both experimental and clinical studies. The purpose of this study
was isolation and quantitative comparison of mesenchymal stem cells derived from umbilical vein.
Materials and Methods: In this study, 35 samples of umbilical cord of healthy full- term newborn were studied.
Results: The cells had fibroblastoid like appearance and had revealed the potential to differentiate into
three linage of bone, Adipose and cartilage. Surface markers for mesenchymal nature were their
demonstratives.
Conclusion: Based on our findings the mesenchymal stem cells, from umbilical vein wall can be isolated,
cultured and differentiated into three categories of bone, cartilage and adipose.
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