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ABSTRACT
Introduction: Efforts have been taken to find appropriate sources to replace liver
transplantation. Wharton’s jelly is an unlimited source of stem cells that can be used in cell
therapy and tissue engineering. In this study we investigated whether Wharton’s jelly-derived
mesenchymal stem cells (WJMSCs) could trans-differentiate into hepatocyte in the presence
of mouse liver cell-free extract. Materials and Methods: Mesenchymal stem cells
(MSCs) were isolated from the umbilical cord. The cells were permeabilized by Sterptolysin
O in the presence of mouse liver cell-free extract for 21 days. To evaluate differentiation
and morphological changes, immunostaining for cytokeratin 18 and 19 were performed for
differentiated and control cells. Functional assays were done by periodic acid Schiff (PAS)
stain. Results: The phenotype of treated MSCs in the presence of liver cell-free extract
changed into polygonal cells. Immunostaining demonstrated the expression of cytokeratin 18
and 19 in differentiated cells. Glycogen storage in differentiated cells revealed by PAS stain�ing indicated functional property of differentiated cells. Conclusion: It seems that factors
existing in the extract able to trans-differentiate WJMSCs into functional hepatocyte.
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مقدمه :برای پیدا کردن منابع مناسب در جایگزینی پیوند کبد تالشهایی صورت گرفته شده است .ژله
وارتون یک منبع نامحدود از سلولهای بنیادی است که میتواند در سلول درمانی و مهندسی بافت به کار
رود .در این مطالعه بررسی کردیم که آیا سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از ژله وارتون بند ناف
میتوانند در حضور عصارۀ عاری از سلول کبد موش به سلولهای کبدی تمایز یابند .مواد و روشها:
سلولهای بنیادی مزانشیمی از بند ناف جدا شدند .سلولها توسط استرپتولیزین  Oدر حضور عصارۀ
عاری از سلول کبد موش بهمدت  21روز نفوذپذیر شدند .بهمنظور ارزیابی تمایز و تغییرات ریختشناسی،
ایمونوهیستوشیمی برای سیتوکراتین  18و  19برای سلولهای تمایز یافته و کنترل انجام شد .سنجش
ش رنگآمیزی  PASانجام شد .یافتهها :فنوتیپ سلولهای بنیادی مزانشیمی در حضور
عملکرد توسط رو 
عصارۀ عاری از سلول کبدی به سلولهای چند ضلعی تغییر پیدا کرد .ایمونوهیستوشیمی بیان سیتوکراتین
 18و  19در سلولهای تمایز یافته را نشان داد .ذخیرهسازی گلیکوژن در سلولهای تمایز یافته توسط
رنگآمیزی  PASخاصیت عملکردی سلولهای تمایز یافته را نشان داد .نتیجهگیری :به نظر میرسد که
عوامل موجود در عصاره میتوانند سبب تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف به سلولهای
کبدی عملکردی شوند.
كليد واژهها:
 .1ســلولهای مزانشــیمی
اســترومال
 .2عصار ة كبد
 .3هپاتوسیتها
 .4ژله وارتون
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بیان نشانگرهای کبدی در سلولهای بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف توسط عصارۀ سلول کبد
موش
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ســلولهای بنیــادی بالغیــن 1ســلولهای بنیــادی هســتند
کــه تقریبــاً در تمــام بافتهــای بــدن موجــود میباشــند.
سـ�لولهای بنیـ�ادی مزانشـ�یمی ) 2)MSCsبالغیــن بهعنــوان
گــروه بزرگــی از ایــن نــوع ســلولها محســوب میگردنــد .ایــن
ســلولها در بافتهایــی نظیــر مغــز اســتخوان ،بافــت چربــی،
ژلــه وارتــون بنــد نــاف ،مایــع آمنیــون و بــه میــزان متفــاوت
در ســایر بافتهــا یافــت میشــوند ( .)2از ویژگیهــای
خــاص در مــورد  ،MSCsایمنوژنیــک نبــودن آنهــا و یــا
ایجــاد کمتریــن واکنــش ایمنــی در میزبــان میباشــد (.)3
امــروزه توجــه زیــادی بــه ســلولهای مزانشــیمی اســتخراج
شــده از ژلــه وارتــون بنــد نــاف ( 3)WJMSCsمیشــود .از
جملــه مزایــای ایــن ســلولها نســبت بــه منابــع دیگــر کــه
آن را بــرای ایــن منظــور بهعنــوان بهتریــن کاندیــدا معرفــی
میکنــد ،میتــوان بــه در دســترس بــودن بنــد نــاف اشــاره
کــرد .بنــد نــاف یــک محصــول دور ریــز پــس از زایمــان
اســت و روش تهیــۀ آن غیــر تهاجمــی و بــدون درد اســت.
بنابرایــن نگرانیهــای اخالقــی در مــورد آن وجــود نــدارد.
 WJMSCsابتداییتــر از ســلولهای مزانشــیمی مشــتق شــده
از ســایر بافتهــا اســت .همچنیــن تراتــوم القــاء نمیکننــد.
ســلولهای  WJMSCsطــی پدیــدۀ تغییــر تمایــز 4بــه
ســلولهای کبــدی متمایــز میشــوند .تغییــر تمایــز فراینــدی
اســت کــه بــه موجــب آن یــک نــوع ســلول تبدیــل بــه نوعــی

 :Cloning Nuclear Transfer.1انتقــال هســتۀ ســلول
ســوماتیک 5بــه اووســیتی کــه هســتۀ آن قب ـ ً
ا خــارج شــده
اسـ�ت (.)5
 :Cell Fusion.2ادغــام ســلول ســوماتیک بــا ســلول بنیــادی
چنــد ظرفیتــی ســلولی را میســازد بــه نــام هیبریــد 6کــه
خاصیــت هــر دو ســلول در آن وجــود دارد (.)6
 :Gene Transfection.3اســتفاده از حاملهــای مختلــف
جهــت انتقــال ژنهــای مــورد نظــر بــه ســلولهای ســوماتیک
و القــای بیــان فاکتورهــای نســخهبرداری (.)7
 :Co-Culture.4هــم کشــتی ســلولهای مختلــف بــا هــم
شــرایطی را ایجــاد میکنــد کــه ســلولهای ســوماتیک
میتواننــد مجــددا ً برنامــهدار شــوند (.)8
 :Cell Extract .5استفاده از عصارههای سلولی (.)9
در ایــن تحقیــق ســعی مــا بر ایــن بود تــا بــا اســتفاده از عصارۀ
کبــد 7کــه حــاوی پروتئینهــا و فاکتورهــای نســخهبرداری
فــراوان اســت و اضافــه نمــودن آن بــه ســلولهای بنیــادی
مزانشــیمی اســتخراج شــده از ژلــه وارتــون بنــد نــاف کــه بــا
کمــک اســترپتولیزین 8بــه ایــن فاکتورهــا تــراوا شــده ،ایــن
ســلولها را بــه ســلولهای کبــدی متمایــز کنیــم.
مواد و روشها

 -1استخراج WJMSCs

بنــد نــاف نــوزاد تــازه متولــد شــده را بــا  PBSشســته و بــه
قطعــات  0/5ســانتیمتری بریــده شــد .قطعــات بنــد نــاف
بــا کمــک پنــس بــه کــف پلیــت  10ســانتیمتری منتقــل
و پــس از آن کــه قطعــات بــه کــف ظــرف چســبید ،محیــط
کشــت  9MEM-αحــاوی  10( FBSدرصــد) را اضافــه کــرده و
ظــرف کشــت بــه انکوباتــور بــا دمــای  37درجــۀ ســانتیگراد
منتقــل گردیــد (تصویــر  .)1محیــط کشــت هــر پنــج روز
یکبــار تعویــض شــده و بعــد از مــدت حــدود  10تــا 14
روز ســلولهای مزانشــیمی توســط آنزیــم تریپســین پاســاژ
گردیدنــد.

تصویر  -1مراحل استخراج  WJMSCsاز ژله وارتون بند ناف.
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Liver extract
8
Sterptolysin
9
Minimum essential medium eagle alpha

Adult stem cell
Mesenchymal stem cells
3
Wharton’s jelly mesenchymal stem cells
4
Transdifferentiation
5
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بــر اســاس آمارهــای ســازمان بهداشــت جهانــی بیــش از صدها
میلیــون نفــر در سراســر دنیــا مبتــا بــه بیماریهــای کبــدی
هســتند .در حــال حاضــر پیونــد کبــد یکــی از مؤثرتریــن
راههــای درمانــی بــرای بیمــاران مبتــا بــه نارســاییهای
مزمــن یــا حــاد کبــدی میباشــد ،امــا متأســفانه تعــداد کــم
اندامهــای اهدایــی ،نیــاز بــه ســرکوب ایمنــی شــدید شــخص
گیرنــده و پیچیدگیهــای عمــل جراحــی ،ایــن گزینــه را
نیــز محــدود ســاخته اســت .کبدهــای مصنوعــی یــا پیونــد
ســلولهای کبــدی ،از ایدههــای مطــرح شــده بــرای درمــان
اســت .امــروزه فنــاوری ســلولهای بنیــادی و قابلیــت تمایــز
آنهــا بــه انــواع ســلولهای بالــغ میتوانــد بهعنــوان یکــی
از گزینههــای مــورد نظــر بــرای تهیــۀ ســلولهای کبــدی
در نظــر گرفتــه شــود .در ســالهای اخیــر ،انــواع مختلفــی
از ســلولهای بنیــادی جهــت تمایــز بــه ســلولهای کبــدی
مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت (.)1
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مقدمه

متفاــوت از ســلول بــا منشــاء متفــاوت میگــردد ( .)4تغییــر
تمایــز بــه روشهــای متفاوتــی انجــام میشــود تاکنــون از
روشهــای مختلفــی جهــت انجــام ایــن کار اســتفاده شــده
اســت کــه عبارتنــد از:
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ســلولها بیــن لولههــای فلوســایتومتری بــه گون ـهای تقســیم
شــدند کــه در هــر لولــه بــه طــور متوســط  500000سـ�لول
 WJMSCsقــرار داده شــدند .آنتیبادیهــای نشــاندار ،بــر طبق
جــدول  1بــه هــر یــک از لولههــای فلوســایتومتری اضافــه
گردیدنــد .جهــت فیکــس کــردن ســلولها ،پارافرمالدئیــد 1
درصــد بــه مــدت  15دقیقــه بــه آنهــا اضافــه شــد و ســپس
نمونههــا بــه دســتگاه فلوســایتومتری انتقــال داده شــد.
 -3به دست آوردن عصارۀ کبد

 -6نفوذپذیــر نمــودن ســلولهای  WJMSCsو تمایــز
ایــن ســلولها توســط عصــارۀ کبــدی
نفوذپذیــر نمــودن ســلولهای  WJMSCsتوســط
اســترپتولیزین  Oانجـ�ام شدــ .عصــارۀ کبــد همــراه بــا سیســتم
بازســازی  18ATPش��امل فســفوکراتین ،19تــری فســفات
22
گوانوزیــن ( ،ATP، 20)GTPکراتیــن فســفوکیناز 21و dNTP
بــه ســلولهای  WJMSCsاضافــه شــد .ســلولها بــه مــدت
جــدول  -1نحــوۀ اضافــه نمــودن نشــانگرها بــه ســلولهای مزانشــیمی ژلــه وارتــون،
جهــت انجــام فلوســایتومتری و بررســی نشــانگرهای ســطح ســلول.

 -4اندازهگیری میزان پروتئین موجود در عصاره
پــس از ذوب شــدن عصــاره بــر روی یــخ ،از روش برادفــورد
اســتفاده شــد .ســپس بــه وســیلۀ دســتگاه اســپکترومتر بــا
طــول مــوج  595نانومتــر میــزان  13ODاندازهگیرــی گردیـ�د.
12

17
18

11

Fluorescein isothiocyanate
Adenosine triphosphate (ATP) regenerating system
19
Phosphocreatine
20
Guanosine triphosphate
21
Creatine phosphokinase
22
Deoxynucleotide
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Hanks’ balanced salt solution
Dithiothreitol
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ابتــدا  6میلیلیتــر محلــول  10HBSSحــاوی  3 FBSدرصــد
بــه درون بطــن چــپ مــوش نــژاد  C57BL/6تزریــق شــد در
حالــی کــه دهلیــز راســت جهــت خــروج خــون شــکاف داده
شــده بــود .ســپس  6میلیلیتــر محلــول  HBSSحــاوی 3 FBS
درصــد و  0/1 collagenase IVدرصــد و  5میلیلیتــر محلــول
 HBSSحــاوی  3 FBSدرصــد و  0/1 EDTAدرصــد بــه ترتیــب
تزریــق شــد .بعــد از روشــن شــدن رنــگ کبــد ،کبــد جــدا شــده
و بــه پلیــت کوچــک حــاوی  PBSســرد حــاوی پنیســیلین
 /استرپتومایســین  1درصــد ،منتقــل شــد .ســپس کبــد بــه
قطعــات بســیار کوچــک تقســیم شــد .قطعــات کوچــک کبــد
توســط  PBSســرد شستشــو داده شــد .بــه قطعــات کبــد ml
 ،Trypsin / EDTA 3بــه مــدت بیســت دقیقــه در دمــای 37
درجــۀ ســانتیگراد اضافــه شــد .قطعــات بافتــی توســط PBS
ســرد شستشــو و بــه داخــل یــک کرایوتیــوب منتقــل شــدند.
کرایوتیوبهــا داخــل نیتــروژن مایــع انداختــه شــد تــا منجمــد
شــوند ،ســپس محتویــات تیــوب بــا دور  ،800 gبــه مــدت 10
دقیقــه در دمــای  4درجــۀ ســانتیگراد ســانتریفیوژ شــد .بــه
رســوب حاصــل  Lysis bufferحــاوی  11DTTاضافــه و بــا دور
 ،800 gبــه مــدت  10دقیق�هـ ،در دمـ�ای  4درجــۀ ســانتیگراد
ســانتریفیوژ گردیــد .بــه انــدازۀ حجــم پلیــت تشــکیل
شــده Lysis buffer،حــاوی 0/1 Protease Inhibitorدرصــد،
اضافــه شــد .سوسپانســیون حاصــل بــه مــدت  45دقیقــه روی
یــخ در یخچــال قــرار داده شــد .نمونههــا  7بــار بــا  ،%25پالــس
 0/5ثانیــه 45 ،ثانیــه ســونیکیت شــده و سوسپانســیون بــا
دور  15000gبــه مــدت  15دقیقــه در  4درجــۀ ســانتیگراد
ســانتریفیوژ شــد .محلــول رویــی برداشــته شــده Snap Freeze
شــد و ســپس بــرای اســتفادۀ بعــدی در دمــای  - 80درجــۀ
ســانتیگراد نگهــداری شــد.

آزمــون نفوذپذیــری 14جهــت اطمینــان از نفوذپذیــر شــدن
15
غشــاء ســلول  ،WJMSCقب�لـ از شرــوع ،برنامهریــزی مجــدد
انجــام میگــردد .ایــن آزمــون در حضــور دکســتران 16متصــل
بــه  17FITCبــا وزن مولکولــی  70000کیلــو دالتــون انجــام
شــد .جهــت ایــن آزمــون ابتــدا ســلولها ،دکســتران متصــل
بــه  FITCو اسـ�ترپتولیزین  Oرا دریافــت نمودنــد .در اینجــا
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر میرســد کــه جهــت
آزمــون نفوذپذیــری ،غلظــت اســترپتولیزین  920 Oنانوگــرم
ب��ر میلیلیت��ر در نظ��ر گرفت��ه ش��د .میکروتیوبهــای حــاوی
ســلول ،بــه مــدت  50دقیقــه بهصــورت افقــی در بــن مــاری
بــا دمــای  37درجــۀ ســانتیگراد قــرار داده شــدند .بعــد از
گذشــت  50دقیقــه ،ســلولها بــه پلیــت  24خان ـهای حــاوی
المــل گــرد منتقــل و محیــط کشــت بــا دمــای  37درجــۀ
ســانتیگراد حــاوی  2( CaCl2میلیمـ�والر) بــه هــر خانــه
اضافــه شــد ســپس ســلولها بــه مــدت  2-4ســاعت درون
انکوباتــور بــا دمــای  37درجــۀ ســانتیگراد قــرار داده شــدند.
بعــد از گذشــت ایــن زمــان محیــط کشــت از روی ســلولها
برداشــته و نتایــج بــا میکروســکوپ فلورســانس ارزیابــی شــد.
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 -2فلوســایتومتری جهــت بررســی نشــانگرهای ســطح
ســلولهای مزانشــیمی ژلــه وارتــون

-5آزمون نفوذپذیری
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 -7بررسی عملکرد سلولهای تمایز یافته
جهــت بررســی عملکــردی شــدن ســلولهای تمایــز یافتــه
رنگآمیــزی  23PASانجــام شــد تــا ســنتز گلیکــوژن در
ســلولها بررســی شــود.
 -8بررســی بیــان نشــانگرهای کبــدی ســیتوکراتین
 18و  19توســط روش پلیمــر دکســتران

یافتهها
بررسی ریختشناسی سلولهای WJMSCs

پــس از گذشــت حــدود  10روز از کشــت ســلولها در محیــط
کشــت ،ســلولهای شــبه فیبروبالســت بــا ظاهــری دوکــی
شــکل ،کشــیده و یــا اســتطال ه دار از اطــراف قطعــات بنــد نــاف
جوانــه زدنــد (تصویــر .)2

تصویر  -2جوانه زدن سلولهای مزانشیمی از یک قطعه بند ناف.

نمــودار  -1بیــان نشــانگرهای ســطحی ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی مشــتق از ژلــه
وارتــون .ســلولها نشــانگرهای  CD105 ، CD44و  CD106را بیــان کردنــد ،امــا نشــانگرهای
 CD34, CD144بــه میــزان بســیار کمــی بیــان شــدند.

نتایــج بررســی غلظــت پروتئیــن موجــود در عصــارۀ
کبــدی بــا اســتفاده از آزمــون برادفــورد
ایــن آزمــون جهــت تعییــن غلظــت پروتئیــن موجــود در
عصــارۀ کبــد انجــام شــد .بعــد از انجــام کار ،میــزان پروتئیــن
موجــود در عصــاره  7530میکروگــرم در میلیلیتــر بــرآورد
شــد.
نتایج آزمون سمی بودن عصارۀکبد
بــا اضافــه نمــودن عصــاره بــه ســلولهای  ،WJMSCsآنهــا در
معــرض مقادیــر زیــادی فاکتورهــای نســخهبرداری ،آنزیــم و
پروتئینهــای ســاختمانی موجــود در عصــاره قــرار میگیرنــد.
ایــن مــواد ممکــن اســت اثــرات کشــنده بــر ســلولها داشــته
باشــند .هرچنــد ایــن آنزیمهــا توســط مهارکننــدۀ پروتئازهــا
مهــار میشــوند امــا ممکــن اســت بــهطــور بالقــوه بــه
ســلولها آســیب برســانند؛ بنابرایــن بایســتی قبــل از شــروع
ـمیت عصــاره ارزیابــی شــود .بررســی بــا
آزمایــش ،میــزان سـ ّ
تریپانبلــو نشــان داد کــه درصــد ســلولهای زنــدهای کــه در
مجــاورت عصــاره قــرار گرفتــه بودنــد  76/2درصــد و در گــروه
کنتــرل  93درصــد بــود.

بررســی بیــان نشــانگرهای ســطحی ســلولهای

آزمــون نفوذپذیــری بــرای اطمینــان از عملکــرد
اســترپتولیزین O

بهمنظــور بررســی نشــانگرهای ســطح ســلولی ،فلوســایتومتری

ایــن آزمــون بــرای اطمینــان از عملکــرد اســترپتولیزین  ،Oبــا

WJMSCs

Periodic acid–schiff
Hydrogen peroxide
25
3,3’-diaminobenzidine
23
24

55
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ابتــدا ســلولها توســط پارافرمالدئیــد  4درصــد فیکــس شــدند
ســپس در تاریکــی محلــول 0/3 24H2O2درصــد بــه مــدت 20
دقیقــه بــر روی ســلولها قــرار داده شــد .آنتیبادیهــای
غیــر اختصاصــی توســط ســرم بــز  10درصــد بــه مــدت 20
دقیقــه بــاک گردیــد .آنتیبــادی اولیــه ســیتوکراتین 18
و ســیتوکراتین  19بــه مــدت  45دقیقــه روی ســلول هــا
اضاف��ه گردیـ�د ســپس آنزیــم  super enhancer envisionبــه
مــدت  15دقیقــه بــر روی ســلولها قــرار داده شــد بعــد از
آن آنتیبــادی ثانویــۀ SS label envision: polymer HRP
بــه مــدت  30دقیق��ه روی سلــولها ریخت��ه شـ�د .در پایــان
محلــول  25DABرا بــه ســلولها اضافــه کــرده تــا کرومــوژن
بــا کمــک آنزیــم نشــاندار کننــده ،رســوب رنگــی را در محــل
آنزیــم -کــه بــه آنتیبــادی متصــل اســت -ایجــاد نمایــد.
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 21روز درون انکوباتــور بــا دمــای  37درجــۀ ســانتیگراد قــرار
داده شــد و در ایــن فاصلــۀ زمانــی محیــط کشــت بــه طــور
مرتــب تعویــض میگردیــد.

انجــام گرفــت .ســلولهای مزانشــیمی ژلــه وارتــون
نشــانگرهای ســلولهای خونساز ) (CD34و ســلولهای
اندوتلیــال ) )CD144را بســیار کــم و بــه ترتیــب  1/78درصــد
و  2/33درصــد بیــان کردنــد ،با این حــال ،بــا نشــانگرهای
 CD106 ،CD105و  CD44واکنــش دادنــد و بــه ترتیــب ایــن
نشــانگرها را بــه میــزان  92/4درصــد 47/67 ،درصـ�د و 96/76
درص��د بیــان کردنــد (نمــودار .)1
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کمــک دکســتران متصــل بــه  FITCانجــام شــد .دکســتران
متصــل بــه  FITCانــدازهای شــبیه بــه متوســط انــدازۀ
پروتئینهــای موجــود در عصــاره دارد .کــه در صــورت ورود
دکســتران متصــل بــه  FITCبــه درون ســلول پــس از نفوذپذیر
کــردن غشــای آن توســط اســترپتولیزین  Oمیتــوان مطمئــن
شــد کــه پروتئینهــای موجــود در عصــاره نیــز پــس از
نفوذپذیــر شــدن وارد ســلول میشــوند .نتایــج حاصــل از
ایــن آزمــون نشــان داد غلظــت  920نانوگــرم بــر میلیلیتــر
اســترپتولیزین  Oبــرای نفوذپذیرکــردن غشــاء ســلول مناســب
اســت .در بررســی بــا میکروســکوپ فلورســانس ،دکســتران
متصــل بــه  FITCدرون ســلولهای نفوذپذیــر شــده بــا
اسـ�ترپتولیزین  Oمشــاهده شــد (تصویــر .)3

 PASدر ســلولهای  WJMSCsبعــد از دریافــت عصــاره

تصویــر  -3ســلول مزانشــیمی ژلــه وارتــون بعــد از دریافــت دکســتران متصــل بــه  FITCو
اســترپتولیزین  .Oدانههــای ســبز نمایانگــر دکســتران متصــل بــه  FITCاســت کــه پــس از
نفوذپذیــری وارد ســلول شــده اســت و رنــگ آبــی مربــوط بــه  DAPIاســت کــه هســتهها را
رنــگ میکنــد.

رنگآمیــزی  PASکــه بــرای نشــان دادن گلیکــوژن ذخیــره
شـ�ده در ســلول اس�تـفاده ش��د ،نشــان داد کــه گروه ســلولهای
دریافــت کننــدۀ عصــاره بســیار شــدید بــا  PASواکن��ش دادنــد
کــه نشــان دهنــدۀ ذخیــرۀ گلیکــوژن بیشــتر توســط ایــن
ســلولها پــس از تمایــز اســت (تصویــر .)5

بررســی مطالعــۀ ریختشناســی ســلولهای
 WJMSCsبعــد از دریافــت عصــاره
در حالــت طبیعــی ســلولهای  WJMSCsکشــیده و اســتطاله
دار میباشــند .ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی ســلولهای
مزانشــیمی در ظــرف مخصــوص کشــت داده شــده و در
معــرض عصــاره قــرار داده شــدند ،تغییــر ریختشناســی داده
و بــه صــورت ســلولهای چنــد وجهــی تغییــر فــرم دادنــد.
بررســی بیــان نشــانگرهای کبــدی در ســلولهای
 WJMSCsبــه وســیلۀ ایمونوسیتوشــیمی بعــد از
دریافــت عصــاره
بهمنظــور ارزیابــی تأثیــر عصــاره بــر روی سرنوشــت ســلولها،
بیــان  3پروتئیــن درون ســلولهایی کــه روی آنهــا رونــد
تغییــر ،تمایــز و برنامهریــزی مجــدد انجــام شــده بــود ،مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت .ایــن پروتئینهــا شــامل :ســیتوکراتین
 18و  19بودنــد .در گــروه کنتــرل بــه ترتیــب  %21/13 ± 2و
 %9/43 ± 1ســلولها ســیتوکراتین  18و  19را بیــان کــرده
بودنــد %83/6 ± 2/7 .ســلولهای تمایــز یافتــه ســیتوکراتین
 18را بیــان کــرده بودنــد %57/3 ± 4 .ســلولهای تمایــز
یافتــه ســیتوکراتین  19را بیــان کــرده بودنــد (تصویــر .)4
بررســی میــزان ســنتز گلیکــوژن توســط رنگآمیــزی
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تصویــر  -5بررســی ســنتز گلیکــوژن توســط رنگآمیــزی  PASدر ســلولهای WJMSCs
بعــد از دریافــت عصــاره .ســلولهای تمایــز یافتــه بــا عصــاره بــا شــدت بیشــتری نســبت بــه

گــروه کنتــرل بــا  PASواکنــش دادنــد.

بحث و نتیجهگیری
در ســالهای اخیــر پژوهشهــای زیــادی در مــورد ســلولهای
بنیــادی و کاربــرد آن در درمــان بیماریهــای مختلــف انجــام
شــده اســت .اگــر چــه از نظــر بعضــی محققیــن مغــز اســتخوان
بهعنــوان مهمتریــن منبــع ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی
در نظــر گرفتــه شــده اســت ،امــا از بســیاری از بافتهــای
دیگــر نیــز ســلول بنیــادی مزانشــیمی اســتخراج گردیــده
اســت کــه یکــی از آنهــا ژلــه وارتــون بنــد نــاف میباشــد.
از ســلولهای مزانشــیمی ژلــه وارتــون بهعنــوان ابــزاری
نویدبخــش بــرای درمــان بســیاری از بیماریهــا انتظــار
مـیرود WJMSCs .دارای پتانســیل تمایــز گســترده بــه انــواع
ســلولها ماننــد ســلولهای تولیــد کننــدۀ انســولین (،)10
ســلولهای عصبــی ( )11و ســلولهای قلبــی و همچنیــن
ســلولهای شــبه کبــدی میباشــند (.)12
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تصویــر  -4بیــان نشــانگرهای کبــدی در ســلولهای  WJMSCsبــه وســیلۀ ایمونوسیتوشــیمی
بعــد از دریافــت عصــاره .درصــد باالتــری از ســلولهای تمایــز یافتــه نســبت بــه گــروه کنتــرل
ســیتوکراتین  18و  19را بیــان کردنــد.

دوره پنجم ،شماره دوم ،ضمیمه اول .بهار 1396

طبــق اطالعاتــی کــه از مطالعــات گذشــته بــه دســت آمــده
اســت ،روشهــای مختلفــی بــرای تغییــر برنامــۀ ســلولها
وجــود دارد کــه شــامل روش انتقــال هســته ،ادغام ســلولی ،هم
کشــتی اســتفاده از عصارههــای ســلولی و  ...میباشــد .جهــت
تمایــز از عصــارۀ ســلولی در تحقیقــات متعــددی اســتفاده
شــده اســت .شــین 28و همــکاران نشــان دادنــد کــه عصــارۀ

ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســلولهای مزانشــیمی ژلــه
وارتــون بنــد نــاف بــا اســتفاده از عصــاره ،قابــل تمایــز بــه
ســلولهای کبــدی هســتند و بــا توجــه بــه امــکان اســتفاده از
کبــد افــراد دهنــده کــه قابلیــت پیونــد زدن بــه افــراد متقاضــی
کبــد پیونــدی را ندارنــد میتــوان از ایــن روش بهعنــوان
روشــی مناســب و قابــل دســترس جهــت ســلول درمانــی و نیــز
تولیــد ســلولهای هپاتوســیت جهــت مطالعــات آزمایشــگاهی
و تحقیقــات بــر روی تکامــل کبــد یــا Trans differentiation
اســتفاده کــرد.
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روشهــا و پروتکلهــای متفاوتــی بــرای تمایــز ایــن
ســلولهای بنیــادی بــه ســلولهای شــبه کبــدی عملکــردی
وجــود دارد ( .)18، 19بــرای مثــال ســلولهای مزانشــیمی
ژلــه وارتــون کــه در معــرض محیــط کشــت حــاوی فاکتورهای
رشــد مناســب قــرار داده شــدند بــه ســلولهای شــبه کبــدی
تمایــز یافتنــد ( .)18نشــان داده شــده اســت کــه اضافــه کردن
عصــارۀ ســلولی (فاقــد ســلول) بــه محیــط کشــت ســبب القــاء
تمایــز در ســلولهای بنیــادی میشــود در فراینــد تغییــر
تمایــز ،26ســلولها مجــددا ً برنامــه دار میشــوند .برنامــه
دار شــدن مجــدد بــه پــاک کــردن نشــانگرهای اپــی ژنتیــک
ســلولها و ایجــاد نشــانگرهای جدیــد اطــاق میشــود (.)20
در واقــع بــا اســتفاده از ایــن روش میتــوان سرنوشــت ســلول
را تغییــر داده و ســلولهای خــودی ،27بــرای درمــان انــواع
مختلفــی از بیماریهــا تولیــد نمــود (.)21

نتایــج حاصــل از آزمایشــات مــا نشــان داد کــه ســلولهای
مزانشــیمی ژلــه وارتــون هنگامــی کــه نفوذپذیــر شــده و در
معــرض عصــارۀ کبــد قــرار بگیرنــد توانایــی تمایز به ســلولهای
عملکــردی کبــدی را دارا میباشــند .تشــخیص پروتئینهــای
کبــدی در سیتوپالســم ســلولهای مزانشــیمی ژلــه وارتــون
بنــد نــاف نمیتوانــد بــه دلیــل باقــی مانــدن پروتئینهــای
موجــود در عصــاره ،در سیتوپالســم ایــن ســلولها باشــد،
زیــرا فاصلــۀ زمانــی قرارگیــری ســلولها در معــرض عصــاره بــا
بررســی نشــانگرهای مــورد نظــر تقریب ـاً طوالنــی بــوده اســت
( 21روز) .همچنیــن ایــن ســلولهای تمایــز یافتــه قــادر بــه
ذخیــرۀ گلیکــوژن بودنــد کــه نشــان دهنــدۀ عملکــردی بــودن
ایــن ســلولهای تمایــز یافتــه اســت (.)24
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روش آســان اســتخراج ســلولهای مزانشــیمی بنــد نــاف،
توانایــی تکثیــر بــاالی ایــن ســلولها ( ،)13خاصیــت تعدیــل
سیســتم ایمنــی و داشــتن اثــر مهــاری بــر روی ســلولهای
 Tتحریــک شــده در محیــط  In vitroمیتوانــد یــک مزیــت
بــرای پیوندهــای آلــوژن بــه حســاب آیــد ( .)14عــاوه بــر ایــن
مطالعــات بالینــی نشــان دادهانــد کــه  WJMSCهــا میتواننــد
عملکــرد کبــد را بهبــود بخشــیده و فیبــروز کبــدی را در مــدل
حیوانــی بــا آســیب کبــدی کاهــش دهنــد ( .)15مزیتهــای
ذکــر شــده بــرای ایــن ســلولها و همچنیــن بیــان نشــانگرهای
اولیــۀ کبــدی توســط ایــن ســلولها ( ،)16آنهــا را کاندیــدای
مناســبی بــرای اســتفاده در ســلول درمانــی بیماریهــای
کبــد میگردانــد .قابلیــت تمایــز ســلولهای مزانشــیمی
ژلــه وارتــون بــه ســلولهای شــبه کبــدی قب ـ ً
ا توســط ســایر
دانشــمندان نشــان داده شــده اســت (.)12، 17، 18

جفــت میتوانــد بهعنــوان یــک ترکیــب جدیــد جهــت تمایــز
ســلولهای بنیــادی بــه ســمت ســلولهای شــبه کبــدی
اس��تفاده ش��ود .عصــارۀ جفــت دارای تعــدادی از ســایتوکین
و کموکینهــای ضــروری بــرای تمایــز ســلولهای بنیــادی
بــه ســمت ســلولهای شــبه کبــدی میباشــد ( .)22عصــارۀ
ســلول (فاقــد ســلول) شــامل فاکتورهــای رونویســی الزم بــرای
بیــان نشــانگرهای خــاص بافــت بالــغ اســت .برخــی از محققــان
ســلولهای نفوذپذیــر شــده را در معــرض عصــاره عــاری از
ســلول قــرار داده کــه ایــن کار ســبب تمایــز ســلولهای
بنیــادی بــه ســمت ســلولهای تمایــز یافتــه شــده اســت.
گوســتاد 29و همــکاران توانســتند بــا اســتفاده از عصــارۀ
ســلولهای قلبــی ،ســلولهای مزانشــیمی بافــت چربــی را
بــه ســلولهای کاردیومیوســیت متمایــز کننــد (.)23
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