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چکیده
زمینه و هدف :سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی ) ،(ADSCsبهعنوان یک منبع برای برنامه های کاربردی درمانی و مهندسی بافت بررسی شدهاند.
پروتکلهای تکثیر رایج ازسرم جنین گاوی ( )FBSبهعنوان فاکتور رشد استفاده میکنند که یک منبع بالقوه پاتوژن و حاوی آنتیژنهای حیوانی است که
میتواند بعد از پیوند ایجاد واکنشهای حساسیتی کند و از منظر ایمنی ،سرم انسانی ( )HSمیتواند جایگزین مناسبی برای آن باشد .این مطالعه مقایسهای
بین محیط کشت غنیشده با  FBSیا  HSدر رشد و تمایز  ADSCsاست.
مواد و روشها :سرم انسانی از  90میلیلیتر خون وریدی یک فرد سالم به دست آمد ADSCs .از بافت چربی زائد عمل لیپولیز استخراج و کشت در

نتایج :جداسازی و رشد  hADSCsدر محیط غنیشده با  HSهمانند محیط غنیشده با  FBSبوده ،اما تمایز در محیط دارای  HSچشمگیرتر و اختالف
معنیدار ) (p>0.05است.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که  HSقابلیت جایگزینی  FBSرا در جداسازی ،تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی در محیط را کشت دارد.
کلمات کلیدی :سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی ) ،(ADSCsسرم انسانی ) ،(HSسرم جنین گاوی ()FBS
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در سالهای اخیر سلولدرمانی به دلیل توانایی سلولهای
بنیادی در احیای بافت و ارگانهای آسیبدیده توجه زیادی را
بهسوی خود جلب نموده است .امروزه بسیاری از این سلولها
ازجمله سلولهای بنیادی جنینی ،چندتوان القاءشده و
سلولهای بنیادی پیش ساز بافتهای بزرگسال موارد
امیدبخشی برای سلولدرمانی هستند ( .)1بهعالوه از سلولهای
بنیادی میتوان در تولید سلولها و درنهایت بافتهای گوناگون
در بدن موجود زنده استفاده کرد ( .)2محدودیتهای اخالقی

در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی جنینی ،دانشمندان را بر
این داشت که تحقیقات بیشتری پیرامون سلولهای بنیادی بالغ
داشته باشند ( .)3از مهمترین سلولهای بنیادی بالغین که
امروزه توجه اکثر محققین را به خود جلب کرده است میتوان
به سلولهای بنیادی مزانشیم اشاره کرد .سلولهای بنیادى
مزانشیمی ) Mesenchymal Stem Cells (MSCsبراى اولین بار
در سال  1966در تحقیقات  Friedensteinو  ،Petrakovaکه
موفق به جداسازی سلولهای اجدادى تشکیلدهنده استخوان
از مغز استخوان موش آزمایشگاهی شدند ،مطرح شد ( .)4تقریباً
تمام بافتهای بالغ داراى سلولهای بنیادى مزانشیمی هستند
که ازجمله مىتوان به پوست ،کبد ( ،)5بافت چربى ( ،)6مغز
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محیط غنیشده با  HSیا  FBSانجام گرفت .بیان مارکرهای سطحی سلولی  ADSCsبهوسیله فلوسایتومتری بررسی شد .ارزیابی تمایز استخوانی با استفاده
از رنگآمیزی آلیزارین رد بررسی گردید.

حسین محمد پور و همکاران
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انسانى ،منبع بافتى مناسبى براى جداسازى سلولهای بنیادى
مزانشیمى است چراکه این بافت بهراحتی و بهطور روتین در
مقادیر مناسب از جراحى لیپوساکشن در دسترس بوده و بازده
سلولى آن نسبت به منبع بافتى مغزاستخوان بسیار باالتر است
( .)14بهعالوه ) Adipose-derived Stem Cells (ADSCsدر
شرایط آزمایشگاهی و بدن مصونیت از پاسخ ایمنی ()15
جلوگیری از بیماری پیوند علیه میزبان را نشان داده ( )16و
درکشت طوالنی ازنظر ژنتیکی نسبت به )Bone (BMSCs
 Marrow Mesenchymal Stem Cellsبسیار پایدارترند (.)17
بافت چربی زیر جلدی فراوان و به سهولت قابلدسترسی است
( .)18باوجوداین مزایا  ADSCsباید کشت سالم و سریع داشته
باشد ،درحالیکه پتانسیل چندتوانی آن حفظ شود ( .)19اگرچه
 Human ADSCsامیدواری زیادی برای سلولدرمانی در آینده
ایجاد نموده ،تحقیقات فعلی روی ایجاد روش کشت مورد
استفاده حاوی سرم با مکملهای مختلف تمرکز نمودهاند (.)20
دستورالعملهای رایج برای آزمایشهای بالینی و تحقیقات
بنیادی با بهکارگیری  hADSCsاز محیط کشت تکمیلشده با
سرم جنین گاوی ) Fetal Bovine Serum (FBSاستفاده
میکنند ()21؛ اما  FBSممکن است بهطور ناخواسته منبع
آنتیژنهای گوناگون حیوانی باشد که باعث سرایت بیماریهای
مشترک بین انسان و حیوان ( ،)Zoonosesاز قبیل ویروسها یا
پریونهای حیوانی گردد .بهعالوه  FBSمیتواند در بیماران
گیرنده سلولهای تکثیر یافته در محیط حاوی  FBSدر
واکنشهای آنافیالکتیک یا ازدیاد حساسیت دخالت کند (.)22
اگرچه محیط کشت تکمیلشده با  FBSدرکشت hADSCs
استفاده وسیعی دارد ،سلولهای کشتشده در این محیطها
آنتیژنهای حیوانی -Nگلیکوزیل نورامینیک اسید ( Neu 5
 )Gcرا بیان میکنند ( .)23باال بردن پتانسیل سلولدرمانی
مورداستفاده در آزمایشهای بالینی برای دامنه وسیعی از
بیماریها اهمیت یافته است ( .)24این مسائل بسیاری از
محققین را به تمرکز برای یافتن سرم ایمن ،مناسب و اقتصادی
رهنمون مینماید که خواص شبیه  FBSداشته اما از منبع
حیوانی نباشد ( .)25برای کشت سلولی در شرایط آزمایشگاهی
هماکنون سرم انسانی ) Human Serum (HSبهعنوان
جایگزینی برای  FBSمطرح گردیده است HS .حاوی
پروتئینهای بسیاری شامل فاکتورهای رشد ،ایمنوگلوبولینها،
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استخوان ( ،)7رگهای خونى و عضالت اسکلتى ( )8اشاره نمود.
سلولهای مزانشیمی ،پتانسیل تمایز به سلولهاى مزودرم
احشایى ،استئوبالست ،آدیپوسیت ،کندروسیت و میوسیت را
دارا میباشند .هم چنین در مطالعات اخیر نشان داده شده که
در محیط مناسب ،سلولهای مزانشیمی مىتوانند به
کاردیومیوسیت و یا حتى سلولهایی از مشتقات غیر مزودرمى
نظیر هپاتوسیتها و نورونها ،تمایز یابند ( .)9خصوصیات
ذکرشده ،سلولهای بنیادى مزانشیمی را تبدیل به منبع سلولى
مناسب جهت کاربرد در مهندسی بافت و سلولدرمانی ساخته
است .سلولهای بنیادی مزانشیمی ( )MSCsسلولهای بنیادی
بالغ و چندتوان با پتانسیل باال در تکثیر هستند که اکثراً این
سلولها نهتنها خاصیت خود تجدیدی با مورفولوژی
فیبروبالستی را تا حدود  20تا  30پاساژ دارند ،بلکه هم چنان
پتانسیل تمایز به انواع بافتهای همبندی مثل ماهیچه،
استخوان ،غضروف ،تاندون ،چربی ،بافتهای کبدی و عصبی را
تا تقسیمات باال حفظ میکنند ( .)3یکی دیگر از ویژگیهای
سلولهای بنیادی مزانشیمی این است که پتانسیل انجماد و
ذوب مجدد داشته و به دنبال خروج از این شرایط ،قادر به
تکثیر و تمایز به ردههای مزانشیمی هستند ( .)10کاربرد
متداول کلینیکی سلولهای بنیادی در موارد مختلف ازجمله
درمان استئوژنز ناقص ،آسیب مغزی ،پارکینسون ،انفارکتوس
قلبی ،التیام شکستگی ،پاره شدن تاندون ،درمان بیماریهای
مفصلی ،درمان بیماریهای کبد و اختالالت ایجادشده دیگر در
بدن بهخوبی نشان داده شده است ( .)11درواقع سلولهای
بنیادی مزانشیمی نخستین بار بهعنوان سلولهای بنیادی غیر
خونساز در مغز استخوان شناسایی شدند .این سلولهای
چندتوان بهراحتی و با استفاده از خاصیت چسبندگی خود به
سطح پالستیکی فالسکهای کشت در آزمایشگاه ،جداسازی،
تکثیر و تمایز داده میشوند .به علت اینکه سلولهای بنیادی
مزانشیمی قدرت خود ترمیمی و تکثیری باالیی دارند ،این
سلولها اهداف مناسبی جهت ژندرمانی با استفاده از
وکتورهای رتروویروسی میباشند ( .)12سلولهای استرومایی
چسبنده میتوانند همراه با وکتورها تبدیل به یک سلول
نوترکیب شده و به مدت طوالنی و بهطور مؤثر ژن مربوطه را
بیان کنند .لذا ابزار مناسبی جهت سلولدرمانی و ژندرمانی
محسوب میگردند ( .)13نشان داده شده که بافت چربى
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کمپلمان و ایجاد اثرات وسیع گوناگون درکشت سلول است که
ممکن نیست بهآسانی به فاکتورهای رشد نوترکیب جبران شوند
(.)26
هدف از این مطالعه ،مقایسه اثر سرم انسان در برابر سرم
جنین گاو روی تکثیر و بهطور ویژه تمایز ( ADSCsکه در
مطالعات قبلی کمتر به آن پرداخته شده) درکشت سلولی است.

مواد و روشها
آمادهسازی محیط و سرم HS

استخراج و کشت سلول
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تکثیر سلول ADSCs

سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی ماورد آزماایش در
محاایط کشاات غنیشااده بااا  FBSحاااوی  10درصااد FBS
آنتیبیوتیکهااای پنیساایلین ( )100u/mlو استرپتومایسااین
( )100gr/mlو ) (DMEMو یا محیط کشات غنیشاده باا HS
حاوی  10درصد  ،HSآنتیبیوتیکهای پنیسایلین ()100u/ml
و استرپتومایساااااین ( (Shellmax) )100gr/mlو  DMEMدر
انکوباتور  37درجاه باا  5درصاد  CO2و  %90رطوبات انکوباه
شدند .محیط کشت هر سه روز یکبار با محیط تازه جاایگزین
شد .پس از رسیدن تعداد سلولها به حد الزم (پوشاش بااالی
 )90%با تریپساینه کاردن (تریپساین(Bio )0%/25 EDTA/
) Ideaفالسااک ،ساالولها جاادا و جهاات پاساااژ ساالولی و یااا
آنالیزهای بعدی استفاده شدند (.)19
جهت محاسبه تکثیر سلولها در هر دو محیط  HSو ،FBS
بعد از پاساژ دوم ،قسمتی از سلولها با چگالی  ،103در شارایط
سلولهای کشت شده در فالسک کشت ،در پلیتهای  4خاناه،
کشاات شااده و در روزهااای  7 ،5 ،3و  9مااورد شاامارش قاارار
گرفتند.
پاساژ سلولهای بنیادی
هنگامیکه سلولها  %60-70ساطح فالساک را پار کردناد،
پاساژ داده شدند .محیط رویی سلولها را دور ریخته سلولها با
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در این مطالعه از سلولهای بنیاادی مزانشایمی مشاتق از
بافت چربی انسانی ( )hADScاستفاده شد ،برداشت نمونه بافت
چربی با دریافت راایتنامه شخصای از فارد دهناده داوطلاب
عمل لیپولیز ،توسط پزشک جراح ،در اتاق عمل و تحت شرایط
استریل انجام گرفت .در حدود  50گرم از نمونه بافت چربی در
ظرف استریل به اتاق کشت منتقل گردید .ابتدا بهمنظور حذف
سلولهای خاونی ،نموناه چربای چنادین باار توساط محلاول
) Phosphate-Buffered Saline (PBS) (Shellmaxشستشااو
داده شده ،جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی و قارچی به آن
محلول پنیسیلین -استرپتومایسین ) (Shellmaxااافه شاد و
بافت چربی سفید باقیمانده داخل پلیت به قطعات ریز تبادیل
گردید .بعدازاین مرحله در حدود یک میلیلیتر آنازیم کالژنااز
نوع  (Gibco) )%0/075( Iمحلاول در  PBSباه پلیات افازوده
شده و توسط یک پیپت پاستور با دیساپنس متاوالی باا بافات
چربی مخلوط گردید .بعد از هضام نسابی قطعاات ریاز داخال
پلیت به لوله فالکون منتقل شده و مجدداً یک میلیلیتر آنازیم
کالژناز نوع  )%0/075( Iبه آن ااافه شده و در حمام آب گارم
 37درجه به مدت  30دقیقه قرار داده شد .در طول این مادت
هر  5دقیقه لوله حاوی نمونه را تکان داده تا به تجزیاه بیشاتر

بافت چربی کمک شود .بعد از مرحله تجزیه آنزیمی ،محتویات
را به  2لوله مجزا که یکی حاوی مقداری محایط Dulbecco’s
) Modified Eagle Medium (DMEM) (Shellmaxغنیشده
با ده درصاد  HSو لولاه دیگار محتاوی غنیشاده باا DMEM
غنیشاده باا  10درصاد ) FBS (Shellmaxمنتقال نماوده تاا
بهوسیله پروتئازهای سرم ،کالژناز خنثی شود .سپس لولاههای
مذکور با دور  1300 rpmبه مدت پنج دقیقه ساانتریفیوژ شاد.
روغن و بافت چربی رویی بهآرامی برداشاته و محلاول قسامت
پایین لوله که حاوی سلولهای مزانشیمی بافت چربای باود باا
 PBSشستشااو شااده و بعااد از سااانتریفیوژ مجاادد و رسااوب
سلولها با دور ریختن محلاول رویای ،باه سالولهای تهنشاین
شده در هر لوله بهطور مجزا محیط  DMEMغنیشده با  HSیا
 FBSااافه و بعد از همگن شدن سلولها در محیط ،به داخال
فالسکهای مخصوص کشت سلول منتقل شدند.
درنهایت فالسک حاوی سلول داخل انکوبااتور  37درجاه و
 5درصد  CO2قرار داده شد (.)19
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در این مطالعه حدود  90میلیلیتر خون وریدی از یک فرد
سااالم (ترجیحاااً بااا گااروه خااونی  ABکااه ساارم آن فاقااد
آنتیبادیهای  Aو  Bاست) و باا رااایتنامه کتبای ،باهتناوب
چندروزه گرفته شد .جهت جداسازی سرم ،خون گرفتاه شاده
در  2500rpmبااه ماادت  10دقیقااه سااانتریفیوژ و ساارم جاادا
گردید .سرم جداشده به مدت  30دقیقاه در  56°Cگرماا داده
شد تا غیرفعال شود ،سپس در دمای  -°80Cتا زماان اساتفاده
نگهداری گردید (.)27

اثر سرم جنین گاو ( )FBSو سرم انسان ( )HSبر سلولهای بنیادی

حسین محمد پور و همکاران

PBSشستشو گردیدند .سپس به فالسک تریپسین ااافه شاده،
 2دقیقه در انکوباتور  37درجه سانتیگراد قرار گرفت .زمانی که
 %90سلولها از فالساک جادا شادند باه آنهاا محایط کشات
 DMEMحاوی  FBSیا  HSااافه شاد تاا تریپساین غیرفعاال
شود .سپس محلول حاوی سلولها به یک فالکون  15mlمنتقل
و به مدت  5دقیقه در  1000rpmسانتریفوژ شد .بعاد از خاارج
کردن محلول رویی ،رسوب سلولی در  1mlمحیط کشت بهطور
یکنواخت حل گردید.
جهت شمارش سلولها 10،میکرولیتر از محیط همگن شده
با  10میکرولیتر تریپان بلو مخلوط شده و سلولها شمارش شد.
همچنین درصد سلولهای زنده نیز ارزیابی گردید.
با استفاده از الم نئوبار تعداد سلولها در خانههای مربوط به
گلبول سفید (در چهار ناحیه حاوی  16مربع) شامارش شاده و
تعداد سلولها طبق فرمول زیر محاسبه گردید.
تعداد سلول در میلیلیتر = میانگین تعداد سلولهای شمرده
شده در چهارخانه × 104
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به سمت مرکز چاهک ریخته شد .پلیت به مدت  10دقیقه زیر
هود قرار گرفت و بعد به آهستگی به درون انکوبااتور منتقال و
به مدت  2ساعت در این حاال قارار داده شاد .ساپس مجادداً
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آنالیز فلوسایتومتری
برای تائید مزانشیمی بودن سلولهای جادا شاده از بافات
چرباای عااالوه باار خاصاایت چساابندگی ساالولهای بنیااادی از
فلوسااایتومتری اسااتفاده شااد .در پاساااژ چهااارم ،بعدازاینکااه
سلولها بهوسیله تریپسین 0%/25 EDTA-جداسازی شادند و
سوسپانسیون سلولی در  DMEMتهیه گردید ،سالولها باا الم
نئوبار شمارش شدند .قسمتی از سوسپانسایون سالولی حااوی
 1×105ساالول بااا  Abمحلااول در  PBSحاااوی  FBS %3و %5
 NaN3برای مدت  30دقیقه روی یخ انکوباه شادند .آنتیباادی
کونژوگه اد مارکرهای سطحی سلول شاامل  CD34 ،CD90و
 CD105استفاده شدند .فلوسایتومتری باا اساتفاده از دساتگاه
فلوسایتومتری شرکت  Bio-Radآمریکا انجام گرفت (.)19
ارزیابی ظرفیت تمایز به رده استخوان

journal.fums.ac.ir

ب :تمایز به استخوان در حضور  HSبدون رنگآمیزی ()400x

 200میکرولیتر از محیط تمایز بافت استخوانی به درون چاهک
ااافه گردید .سلولها به مدت  21روز با محیط تمایزی شامل
 DMEMهماااراه باااا دگزامتاااازون  50 μg/ml ،1 Mμاساااید
آسکوربیک -2فسفات در هرکدام از دو محیط غنیشده باا 10
درصد  HSیا  FBSانکوبه شدند .محیط تمایزی بر اسااس دیاد
چشم یا باا اساتفاده از میکروساکوع معماوالً  2باار در هفتاه

202
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برای تمایز به رده استخوان ،در پاساژ چهاارم ،بعاد از جادا
شدن سلولها در هرکدام از فالسکهای حاوی  HSو یاا ،FBS
بهوسااایله تریپساااین ،0%/25 EDTA-از هرکااادام آنهاااا
سوسپانسیون سلولی تهیه گردید.
 300میکرولیتار از محایط القاکنناده تماایز باه اساتخوان
) (sigmaرا به هر یک از چاهکهای پلیت  4خانه ااافه کارده
و  50هزار سلول به آهستگی از جداره چاهک (باه شاکلی کاه
نوک سرسمپلر به کف چاهک نچسبد) با حرکت حلزونی شکل

شکل  -1الف :سلولهای  ADSCsدر محیط غنیشده با .HS
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اثر سرم جنین گاو ( )FBSو سرم انسان ( )HSبر سلولهای بنیادی

تعویض شد .تمایز سلولها با روش هیستوشیمی (رناگآمیزی)
مورد ارزیاابی قارار گرفات .جهات بررسای تماایز اساتخوان از
رنگآمیزی آلیزارین رد ) (Alizarin Redاستفاده شد (.)19

هرچند از روز پنجم کشت ،اختالف در تعداد سلولها به
سطح معنیداری رسید و تکثیر آنها در محیط غنیشده با
 HSسریعتر از محیط غنیشده با  FBSشد )( .(p<0.05شکل
)2

نتایج بهوسیله نرمافازار  SPSSنساخه  17و باا اساتفاده از
آزمون  (t-test) tآنالیز شدند .تمام مقادیر بهصاورت «میاانگین
 ±انحراف معیار» بیاان شاده ،ساطح معنایداری در آزمونهاا
کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.

بیان مارکرهای سطحی سلولی

آنالیز آماری دادهها

نتایج
تکثیر ADSCs

در این مطالعه بعد از استخراج  ADSCsاز بافت چربی و
کشت در محیطهای حاوی  HSو  ،FBSمشاهده شد که

در آنالیز فلوسیتومتری که روی سلولهای برداشت شده از
پاساژ چهارم انجاام گرفات مشاخص گردیاد کاه الگاوی بیاان
مارکرهای سطحی در سلولهای تکثیر یافته در محایط کشات
غنیشااده بااا  ،HSبااا ساالولهای کشاات داده شااده در محاایط
غنیشده با  FBSکه در مطالعات قبلی گزارش شاده باود ()28
مشابه اسات .در هار دو محایط سالولها مارکرهاای  CD90و
 CD105را بیااان مینماینااد (بیااان در حاادود  %85ساالولها)
درحالیکه بیان مارکر سطحی  CD34در هر دو محایط منفای
300

150
100

×1000تعداد سلولها

200

50
0
روز نهم

روز پنجم

روز هفتم

روز سوم

زمان کشت به روز
FBS
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FBS

بود (بیان در حدود  %3سلولها)( .شکل )3
بیان مارکرهای سطحی در محیط  ،HSهمانند الگوهای
بیان در محیط حاوی  FBSبوده و ازنظر بیان  CD90و
 CD105مثبت و ازنظر بیان  CD34منفی است.
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شکل  -2تفاوت تعداد سلولها در روزهای متوالی کشت در هردو محیط غنیشده با  HSو
*اختالف از روز پنجم به سطح معنیداری رسید ).(p<0.05

سرعت رشد و تکثیر سلولهای  ADSCsدر روزهای ابتدایی در
محیط غنیشده با  HSهمانند سرعت آن در محیط غنیشده با
 FBSبود و تفاوت قابلتوجهی میان آنها مشاهده نگردید
)( .(p>0.05شکل )1

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-07
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حسین محمد پور و همکاران

پتانسیل تمایز به سلولهای استخوانی

بحث و نتیجهگیری

بعد از القای تمایز سلولهای  ADSCsبه رده اساتخوان در
هر دو محیط تمایزی حاوی  HSیاا  ،FBSاز روز دهام رساوب
کلسیم که شاخص اصلی ما برای تماایز باه اساتخوان باود ،در
مشاهده میکروسکوپی مشخص شد که این تماایز و رساوب در
روز پانزدهم جهت رنگآمیزی به سطح مطلوب رسید.
در این مشااهدات مشاخص گردیاد کاه تماایز سالولهای
 ADSCsدر محیط غنیشده با  HSساریعتر و باارزتر از تماایز
آنها در محیط غنیشده با  FBSاست ،بهطوریکه هار چاه از

تحقیقات بسیاری درباره تمایز  MSCsانجام شده و
همچنین ،آزمایشهای پیش بالینی گوناگونی با استفاده از
 hADSCsدر حال انجام است تا به کمک نتایج آنها بتوان به
درمانی برای حاالت مختلف مانند انفارکتوس میوکارد ( )29و
نارسایی کبد ( )30دست یافت.
دستورالعملهای رایج برای آزمایشهای بالینی و تحقیقات
بنیادی با بهکارگیری  hADSCsاز محیط کشت غنیشده با
FBSاستفاده میکنند ( ،)21اما این مکمل رشد حاوی
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شکل  -3نمودار آنالیز فلوسیتومتری بیان مارکرهای سطحی سلولی.

بیان مارکرهای بیان  CD90 ،CD34و  CD105در محیط غنیشده با  HSدر پاساژ ششم محاسبه گردید.

اختالف سطح رسوب کلسیم (سطوح قرمزرنگ) در دو محیط قابل مشاهده است.

مدت کشت تمایزی گذشات اخاتالف میازان سالولها بیشاتر
نمایان شد( .شکل )4

journal.fums.ac.ir

پروتئینهای با منشأ حیوانی است که قادر به نفوذ به داخل
 ADSCsهستند ( .)32درنتیجه ممکن است برای میزبان

204
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شکل  -4رنگآمیزی  .)400x( Alizarin redالف :تمایز به استخوان در حضور  .FBSب :تمایز به استخوان در حضور

HS
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 Biebackو همکاران نیز بیان کردند که درصد بهینه تکثیر
سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی ( )hADScدر
محیط رشد حاوی  HSبیشتر از محیط کشت حاوی  FBSاست
( .)34در تحقیق دیگری  Joshو همکاران نشان دادند که رشد
سلولهای مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی در محیط
کشت غنیشده با  HSسریعتر از محیط کشت غنیشده با FBS
است ()19؛ و در مطالعهای که  Bahnو همکاران انجام دادند،
نتایج نشان داد که سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی
( )ADScدر محیط کشت حاوی  HSگسترش و رشد بیشتری
نسبت به محیط کشت حاوی  FBSدارند؛ بنابراین  HSمیتواند
بهطور بالقوه بهجای  FBSدر محیط کشت  ADScاستفاده شود
(.)35
با استفاده از فاکتورهای تمایز میتوان با کارآیی باالیی
سلولهای بنیادی مزانشیمی را به سلولهای استئوبالست تمایز
داد.
در مطالعهای که  Romanovو همکاران ازنظر عملکردی در
خصوص رد پیوند ،روی  ADSCsدر مقایسه با سلولهاى
بنیادی مزانشیمى استخراجشده از مغز استخوان در میزبان
غیرخودی انجام دادند ،توان بقاء این سلولها در نبود
سرکوبکنندههای سیستم ایمنی مشابه با عملکرد  BMSCsبود
و این بدان معناست که تحمل سیستم ایمنی بیمار به این
سلولها مشابه سلولهاى بنیادی مزانشیمى استخراجشده از
مغز استخوان است ( .)36ازنظر توان تمایزپذیری ،هنگامیکه
این سلولها در محیطهای کشت القایی مناسب قرار گیرند،
توانایی تمایزپذیرى باالیی به سلولهاى رده مزانشیمی شامل
استخوان ،غضروف و چربى را دارند که از این نظر نیز تفاوت
چندانی در مقایسه با دیگر سلولهاى بنیادی مزانشیمی ندارند
( .)37اگرچه ،در مطالعاتی نیز نشان داده شده است که
پتانسیل تمایزی و بهبود شرایط بیمار با استفاده از ADSCs
نسبت به  BMSCsبهتر است .برای مثال ،این سلولها در
انفارکتوس قلبی و تمایز به سلولهاى شبه کبدى پتانسیل
باالتری دارند ( .)38اخیراً  Dmitrievaو همکاران ویژگیهای
عمومی عملکردی و تأثیرات درمانی سلولهای مزانشیمی با
منشأ مغز استخوان و چربی را در  43بیمار اهداکننده بررسی
کردند و گزارش نمودند که در پاساژهای پایین هردوی این
سلولها ازنظر ایجاد تعداد کلونیها ،زمان دوبلینگ (سرعت
تزاید) و ترشح واسطههای سیستم ایمنی نظیر اینترلوکین ،6
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مشکالت بالقوه مانند انتقال ویروس و پریون و واکنشهای
ایمنی به وجود آید (.)21
در سال  2011کمیسیون اروپا سندی برای کاهش خطر
انتقال انسفالوپاتی اسفنجی شکل حیوانات از طریق محصوالت
دارویی انسانی و دامی منتشر کرد که بهواوح بیان میکند
استفاده از مواد با منشأ غیر حیوانی باید ترجیح داده شوند
(.)33
نتایج تحقیق حاار نشان میدهد که تکثیر سلولهای
 ADSCsدر محیط کشت غنیشده با HS-supplemented ،HS
) control medium (HS-CMمطلوبتر از محیط کشت
غنیشده با FBS-supplemented control medium ،FBS
) (FBS-CMاست.
همچنین ،در این مطالعه مشخص شد که بیان مارکرهای
سطحی سلولهای  ADSCsتکثیر یافته در  HS-CMهمانند
سلولهای کشت داده شده در  FBS-CMبوده ،الگوهای بیان
پس از گذشت چهار پاساژ با آنچه قبالً گزارش شده بود ()28
مشابه است.
این نتایج نشان میدهد که  HS-CMازنظر بیان مارکرهای
سطحی تفاوتی با  FBS-CMندارد.
بعالوه نتایج ما نشان داد که بهطور مشخص پتانسیل
تمایزی سلولهای  ADSCsدر محیط حاوی  HSبسیار بیشتر
از سلولهای کشت شده در محیط همراه به  FBSبود؛ و این
مشاهدات مشخص کرد که  HSاثرات سوء بر روی ویژگیهای
مشخصه یا پتانسیل تمایزی  hADScندارد و به این مورد که از
نقاط قوت این تحقیق محسوب میشود ،در مطالعات قبلی
کمتر پرداخته شده بود.
درمجموع این نتایج پیشنهاد میکند که  HSجایگزینی
مناسب برای  FBSدر روشهای معمول کاربردهای بالینی است
تا از آن بهعنوان مکمل محیط کشت استفاده کنند.
مطالعات محدودی تاکنون در مورد استفاده ازسرم انسان
برای تکثیر بهینهتر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت
چربی صورت گرفته است که نتایج آنها مشابه و موافق با این
مطالعه است .مطالعه  Lindroosو همکاران نشان داد که تکثیر
سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی ( ،)hADScدر
محیط کشت حاوی سرم انسانی ،در مقایسه با محیط کشت
حاوی سرم جنین گاوی بیشتر است (.)20

اثر سرم جنین گاو ( )FBSو سرم انسان ( )HSبر سلولهای بنیادی

حسین محمد پور و همکاران

پیوند افزایش دهد .بارای نیال باه ایان هادف ،بهتار اسات در
مطالعات آینده ،کشت سلولهای بنیادی در محیط غنیشده باا
 HSهمراه با استرسهای محیطی همچون استرس اکسایداتیو
یا هیپوکسی صورت پذیرد .همچناین بارای بهباود اثار  HSدر
حمایت از کشت و تکثیر سلولهای بنیادی میتوان غلظتهای
مختلاف  HSدر محاایط کشاات ماننااد  20 ،15و  30درصااد را
مطالعه و آزمایش نمود.
با توجه به نتایج به دست آمده این پژوهش میتاوان گفات
که با توجه به عملکرد مشابه  HSو  FBSدر استخراج و تکثیار
 ADSCsو همچنااین کااارایی بیشااتر  HSنساابت بااه  FBSدر
تمایز به استخوان ،بهتر است در مطالعات و کاربردهای باالینی
آینده از پروتکال تکثیار و تماایز در محایط غنیشاده باا HS
اسااتفاده کاارد؛ زیاارا  HSنساابت بااه  FBSسااالم و ایمنتاار و
همچنین مقرونبهصرفه تر و در دسترستر است.

تشکر و قدردانی
مقاله فوق نتیجه طارح تحقیقااتی مصاوب دانشاگاه علاوم
پزشکی رفسنجان با کد  94078است .لذا الزم است از حمایت
مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تقدیر گردد .همچنین از
همکاااران محتاارم گااروه بیوشاایمی بااالینی و مرکااز تحقیقااات
پزشکی مولکولی دانشکده پزشکی رفسنجان و کارکنان محترم
بیمارستان ارتش کرمان که در این پژوهش ما را یاری نمودناد،
قدردانی میشود.
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Abstract
Background & Objectives: Adipose-derived stem cells (ADSCs) have been investigated as a promising
cell source for therapeutic and engineering applications. Common proliferation protocols use fetal
bovine serum (FBS) as a growth factor which is potentially a source of pathogens, and contains animal
antigens that can cause an allergic reaction after transplantation in the recipient, and regarding
immunity, human serum (HS) could be a suitable alternative to it. The aim of this study is to compare
the culture medium enriched with FBS or HS as supplements in the proliferation and differentiation of
ADSCs.
Materials & Methods: Human serum was extracted from 90 ml venous blood of a healthy person, taken
in respective intervals. The ADSCs were isolated according to the protocol from adipose tissue after
lipolysis operation and cultured by mediums enriched with FBS or HS. Expression of the surface
markers of ADSCs was investigated by flow cytometry. Osteogenic differentiation was evaluated by
Alizarin Red staining method.
Results: The analysis of cell growth showed that the isolation and proliferation of ADSCs in both media
(HS & FBS) were similar, but there was a significant difference in case of differentiation in the HS
medium.
Conclusion: This study showed that FBS could be replaced by HS in case of isolation, proliferation and
differentiation of stem cells studies as supplement. Furthermore, our data suggest a fast and safe
proliferation protocol by using human serum in the stem cells culture and cell-based therapies.
Keywords: adipose-derived stem cells (ADSCs), human serum (HS), fetal bovine serum (FBS)
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