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روشهای جداسازی سلولهای بنيادی مزانشيمي موش

مقاله مروری

روشهای جداسازی سلولهای بنيادی مزانشيمي موش؛ یک مطالعه مروری نظاممند
 -1دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران
 -2مرکز تحقیقات ژندرمانی سرطان ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران
 -3دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1395/02/12 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/05/27 :

چکيده
سالیان متمادي مغز استخوان را بهعنوان منبع اولیه سلولهاي بنیادي خونساز میدانستند .تحقیقات اخیر نشان داده است که در مغز استخوان عالوه بر
سلولهاي خونی مجموعه هتروژنی از سلولهاي بنیادي غیر خونساز وجود دارد .تابهحال محققین با روشهاي مختلف و بعضاً مشابهی سلولهاي بنیادي
غیرخونساز ،با اسامی مختلفی از قبیل سلولهاي بنیادي مزانشیمی و یا سلولهاي پروژنیتور با پتانسیل چند دودمانی را از منابع بافتی و از گونههاي
حیوانی مختلف جداسازي کردهاند .توانایی تمایز این سلولها به دودمانهاي مزانشیمی زمینه تحقیقاتی مناسبی را در مهندسی بافت و طب ترمیمی ایجاد
نموده است .از سلولهاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان موش بهعنوان مدل مناسبی در تحقیقات پیش کلینیکی روي سلول درمانی انسانی یاد میشود.
بااینوجود جداسازي سلولهاي بنیادي مزانشیمی از مغز استخوان موش بهعنوان یک مسئله حلنشده در پژوهشهاي سلولهاي بنیادي مزانشیمی مطرح
است .در این مقاله مروري روشهاي بکار گرفتهشده در جداسازي سلولهاي بنیادي مزانشیمی موش موردبحث قرار گرفته است.
کلمات کليدی :سلولهاي بنیادي مزانشیمی موش ،مغز استخوان ،جداسازي

مقدمه
سلولهاي بنیادي) ، (Stem Cellsسلولهاي سوماتیک تمایز
نیافتهاي ) (undifferentiated Somatic cellsهستند که قادرند
ال تمایزیافته (Mature
تحت شرایط خاص به سلولهاي بالغ کام ً
)Differentiated Cellsتبدیل شوند ( .)1سلولهاي بنیادي را
بر اساس پتانسیل تمایز به دودمانهاي مختلف در پنج گروه
طبقهبندي میکنند (شکل  .)1مغز استخوان منبع اصلی دو نوع
از سلولهاي بنیادي به نام سلولهاي بنیادي خونساز و
سلولهاي بنیادي مزانشیمی است .سلولهاي بنیادي مزانشیمی
توان تمایز به چندین دودمان سلولی ازجمله استخوان ،عصب،
غضروف و کبد را دارند ( .)2در سالهاي اخیر این سلولها با
اسامی دیگر از قبیل سلولهاي فیبروبالستی تشکیلدهنده
کلنی ( ،)3سلولهاي فیبروبالست مغز استخوان ( ،)4سلولهاي
اجدادي مزانشیمی ( )5و سلولهاي استرومایی مغز استخوان
( )6خوانده شدهاند.
ویژگی سلولهاي بنیادي مزانشیمی در شرایط in Vitro
*نویسنده مسئول :دکتر صمد ندری ،دکترا تخصصی نانوتکنولوژي پزشکی ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران
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بهمراتب بیشتر از شرایط  in Vivoمورد بررسی و مطالعه قرار
گرفته است .سلولهاي بنیادي مزانشیمی درصد خیلی کمی از
سلولهاي مغز استخوان را تشکیل داده و تا  60ساعت بعد از
کشت وارد فاز سنتز ) DNA (S-phaseنمیشوند .این سلولها

شکل  -1طبقهبندي سلولهاي بنیادي .با توجه به نمودار ،سلولهاي
تمایز نیافته توانایی شکلپذیري بیشتري دارند

به سطح ظروف پالستیک چسبیده ،مورفولوژي دوکیشکل
داشته و توانایی ایجاد کلنیهایی با اشکال مختلف را دارند
(شکل  2الف و ب) ( .)3توانایی باالي تکثیر و تمایز باعث شده
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صمد ندری و همکاران

که از سلولهاي بنیادي مزانشیمی بهعنوان یک منبع ایدهآل
براي سلولدرمانی ،ژندرمانی و بهعنوان ابزاري براي درمان

ارتباط موضوعی مقاالت با بررسی دقیق عنوان و خالصه مقاالت
ارزیابی شد .مقاالت با هدف بررسی روشهاي ایزوالسیون

موردنظر توانایی تشکیل کلنی دارند (کلنیها با فلش نشان دادهشدهاند( ).میکروسکوپ فاز کنتراست معکوس ،بزرگنمایی .)100

بیماريهاي مادرزادي استفاده گردد ( .)7گزارشهایی مبنی بر
استفاده از این سلولها در مدلهاي حیوانی براي درمان نواقص
استخوانی ( ،)8جراحات نخاعی ( ،)10 ،9سکته مغزي (،)11
پارکینسون ( )12و سکته قلبی ( )13وجود دارد.
با وجود اینکه موش بهعنوان مدل ارزشمند فیزیولوژیکی
پستانداران مطرح است اما جداسازي سلولهاي بنیادي
مزانشیمی از مغز استخوان به دلیل آلودگی به سلولهاي خونی
و ماکروفاژ مشکل است .تابهحال روشهاي مختلفی بهمنظور
جداسازي و تخلیص این سلولها از مغز استخوان موش گزارش
شده است .در این مقاله روشهاي مختلفی که براي جداسازي
سلولهاي بنیادي مزانشیمی موشی بکار گرفته شده مورد بحث
قرار گرفته است.

مواد و روشها
این مقاله مروري با جستجو در بانکهاي علمی معتبر
PubMed, Science Direct, Web of Science, Embase,
Magiran SID, IranMedexو با استفاده از کلیدواژههاي

استاندارد :سلولهاي بنیادي

مزانشیمی (Mesenchymal Stem
موش (Mice,

)،cells & Mesenchymal Stromal Cell
) ،Murine & Mouseجداسازي و ایزوالسیون ) (Isolationو
مغز استخوان ) (Bone Marrowاز بین مقاالت منتشرشده بین
سالهاي  1990-2015استخراج گردید .در این مطالعه انواع
مقاالت از جمله کارآزمایی بالینی ،کوهورت آیندهنگر،
گذشتهنگر ،مقطعی ،مورد -شاهدي مورد بررسی قرار گرفتند.
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سلولهاي بنیادي مزانشیمی ) (Mesenchymal stem cellsوارد
مطالعه شدند .مطالعات با گروه هدف انسان و حیواناتی بهجز
موش کوچک آزمایشگاهی و نیز مقاالت نگارش شده به زبانی
غیر از انگلیسی و فارسی حذف گردیدند .از مجموع  129مقاله
بهدستآمده پس از اعمال معیارهاي ورود و خروج مقاالت،
تعداد  53مقاله حاصل شد که با بررسی دقیق مقاالت مذکور و
حذف موارد تکراري) ، (Duplicateتعداد  26مقاله که واجد
اطالعات معتبر و طراحی مطالعه قابلاعتماد بودند بهمنظور
بررسی در این مطالعه مروري وارد و اطالعات آنها مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند (جدول .)1
جداسازی سلولهای بنيادی مزانشيمي موش
سلولهاي بنیادي مزانشیمی با روش آسپیره کردن مغز
استخوان از استخوان ران ( )Femurو درشتنی ()Tibia
استخراج میشود .در مطالعات اخیر سلولهاي بنیادي
مزانشیمی از مایع آمنیوتیک موش نیز جدا شده است ( .)14در
سالهاي اخیر سلولهاي بنیادي مزانشیمی با روشهایی از
قبیل چسبیدن به ظرف کشت پالستیک (،)plastic adherence
غنیسازي فیزیکی بر اساس اندازه سلول ،حذف سلولهاي غیر
مزانشیمی با استفاده از مواد سیتوتوکسیک ،انتخاب بر اساس
تراکم سلولی و مارکرهاي سطحی سلول جداسازي گردیده
است .سلولها در محیط  DMEMبا میزان سرم  10-20درصد
کشت داده میشوند .سلولهاي بنیادي مزانشیمی در محیط
کشت (( Cell cultureمورفولوژي شبه -فیبروبالستی داشته و
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ال در شکل مشخص است ب .سلولهاي
شکل  -2سلولهاي بنیادي مزانشیمی موش در محیط کشت ( .(in vitroالف .مورفولوژي دوکیشکل سلولها کام ً
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جدول  -1روشهاي بکار گرفته شده براي جداسازي سلولهاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان موش
نویسندگان

روش کار

سال
انتشار

نژاد موش

 Fallaو همکاران ()21

انکوبه کردن با مواد سمی

1993

BALB/c

 Van Vlasselaerو همکاران ()39

جداسازي سلولی

1994

Balb/c

 Moddermanو همکاران ()22

حذف سلولهاي خونساز و ماکروفاژها بر پایه استفاده از
) (EBو )potassium thiocyanate (KSCN

ethidium bromide
1994

Balb/c

 Phinneyو همکاران()23

استفاده از فاکتورهاي رشد

1999

BALB/c, C57Bl/6, DBA/1, FVB/N

 Baddooو همکاران ()19

انتخاب منفی

2003

FVB/N, Bl/6

 Meirelles Ldaو همکاران ()48

استفاده از محیطهاي ویژه

2003

C57/Bl/6, Balb/c

 Sunو همکاران ()5

افزودن  bFGFبه محیط کشت

2003

C57/Bl/6

 Tropelو همکاران ()40

پلیت با پوشش فیبرونکتین ،حاوي  FBSو فاکتورهاي رشد

2004

C57Bl/6J

 Peisterو همکاران ()17

تراکم باالي سلولی

2004

Bl/6, Balb/c, FVB/N, DBA1,
Transgenic strain

 Eslaminejadو همکاران ()44

تراکم پایین سلولی در کشت اولیه

2006

NMRI, Balb/c

 Nadriو همکاران ()20

انتخاب مثبت

2007

C57/Bl/6

 Nadriو همکاران ()47

تعویض مداوم محیط کشت و تیمار با تریپسین

2007

Balb/c

 Rivkinو همکاران ()29

استفاده از میکروبیدهاي فیبرینی

2007

C57/BL

 Phinneyو همکاران ()49

خارج کردن سلولهاي خونی با تعویض محیط در فاصله زمانی  72ساعت

2008

FVB/N

 Anjos-Afonsoو همکاران ()25

استفاده از محیط کشت عاري از کلسیم و منیزیم و انجام پاساژهاي مکرر

2008

C57Bl/6J, 129, FVB/N,
C57Bl/6Actb-eGFP, Rosa26-eGFP
(FVB/N background), Rosa26LacZ (129/Bl6 background),
NOD/SCID mouse strains

 Sungو همکاران ()27

استفاده از محیط اختصاصی رشد و تکثیر سلولهاي بنیادي مزانشیمی

2008

BALB/c, C3H and C57BL/6

StemXVivo medium

 Eslaminejadو همکاران ()16

سیستم کشت بر پایه تراکم پایین و تراکم باالي سلولی

2009

NMRI

 Morikawaو همکاران ()26

هضم آنزیمی قطعات استخوان ساق و ران با استفاده از کالژناز و استحصال
مقادیري زیادي از سلولها بهمنظور کشت و پاساژ دادن

2009

wild-type of C57BL/6 and B6.SJLPtprca Pep3b/BoyJ
)(C57BL/6Ly5.1;Ly5.1

 Liuو همکاران ()28

استفاده از موش ترانس ژن و جداسازي سلولهاي  SCA1 and CD29با
فلوسایتومتري

2010

Twist2-Cre x Cre reporter

 Shainerو همکاران ()30

استفاده از میکروبیدهاي فیبرینی و پوشش کالژنی سطح پلیت

2010

 Yamachikaو همکاران ()24

استفاده از ( bFGFفاکتور رشد فیبروبالستی بازي) و ( LIFفاکتور مهاري
لوکمیا) بهمنظور رشد سلولها

2012

 Chengو همکاران ()33

استفاده از پلیت هاي پالستیک کشت سلولی مخصوص که بهطور موقت زمینه
چسبندگی سلولها را فراهم میکند

2012

fluorescent transgenic green
protein C57/Bl mice
C57-GFP transgenic (C57BL/6
TgN [ACT6EGFP]) and SCID
mice

 C57BL/6و

BALB/c

)transient lower-density plastic adherence (tLDA

استفاده از فسفات سالین بافر حاوي هپارین و استفاده از دو عدد فیلترهاي
نایلونی با قطر منافذ  20میلیمتري که روي هم قرار گرفتهاند

2013

C57BL/6

 Bahrebarو همکاران ()32

استفاده از توانایی چسبندگی سلولهاي بنیادي مزانشیمی در اتصال به پلیت
پالستیکی

2013

Balb/c

 Habibianو همکاران ()34

استفاده از توانایی چسبندگی سلولهاي بنیادي مزانشیمی در اتصال به پلیت
پالستیکی

2015

NMRI

 Ahmadbeigiو همکاران ()31

قادر به اتصال به سطوح پالستیکی میباشند (شکل  .)2این

419

سلولها براي اولین بار توسط فریدنشتین ( )Friedensteinاز
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 Wangو همکاران ()18

تراکم پایین سلولی

1990

C57Bl/6, DBA/2, BDF1

صمد ندری و همکاران
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بحث
در این مطالعه روشهاي متداول بکار گرفته شده براي
جداسازي سلولهاي بنیادي مزانشیمی موش عنوان شده است.
اولین جداسازي موفقیتآمیز سلولهاي شبه -فیبروبالستی از
مغز استخوان حدود  40سال قبل صورت گرفت ( .)15در این
تحقیق روش جداسازي بر اساس خاصیت چسبندگی سلولهاي
شبه -فیروبالستی و عدم چسبیدن سلولهاي خونی به پلیت
کشت سلول بود .سلولهاي بنیادي مزانشیمی بهدستآمده با
این روش هتروژن بوده و به علت رشد و تکثیر سلولهاي غیر
مزانشیمی در محیط کشت مجموعه ناخالص از سلولهاي
استروماي مغز استخوان به دست آمد (.)38 ،6
تابهحال ،روشهاي متعدد دیگري بهمنظور حذف سلولهاي
خونساز و تخلیص سلولهاي بنیادي مزانشیمی از مغز
استخوان موش بکار گرفته شده است .دو گروه از محققین با
انکوبه کردن کشت سلولهاي مغز استخوان با مواد
سیتوتوکسیک از قبیل تیوسیانات پتاسیم و -5فلوئورو اوراسیل،
سلولهاي ماکروفاژ و سلولهاي خونساز را از کشت سلولهاي
مغز استخوان موش حذف کردند ( .)22 ،21همچنین استفاده از
مواد سیتوتوکسیک علیرغم حذف سلولهاي غیر مزانشیمی از
محیط کشت موجب از بین بردن توان تمایزي سلولهاي
بنیادي مزانشیمی به دودمانهاي مختلف سلولی میشدVan .
 Vlasselaerو همکاران با استفاده از آنتیباديهاي  Sca-1و
 Wheat germ agglutininو با بهکارگیري دستگاه Cell sorter
سلولهاي بنیادي مزانشیم را از مغز استخوان موش نژاد
 Balb/cجداسازي کردند ( .)39ایراد این روش کاهش توان کلن
زایی و پتانسیل تمایز به دودمان استخوانی سلولها بود.
تحقیقات بهمنظور کشف روشی مناسب جهت جداسازي
سلولهاي بنیادي مزانشیمی موش ادامه داشت تا اینکه توجه
محققین به استفاده از مارکر (آنتیژن)هاي سطح سلول معطوف
گردید .در این مسیر مشکلی که سد راه محققین ،عدم
شناسایی مارکر اختصاصی براي سلولهاي بنیادي مزانشیمی
موش بود .محققین دریافته بودند که مارکر سلولهاي خونساز
( CD11bو  )CD45در سلولهاي مزانشیمی موش بیانی ندارند؛
لذا در روش انتخاب منفی ( )Negative Selectionسلولهاي
خونی با استفاده از آنتیباديهاي  CD11bو  CD45حذف
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مغز استخوان رت جداسازي گردید ( .)15از آنجا که جداسازي
این سلولها صرفاً بر اساس خاصیت چسبندگی به ظرف کشت
پالستیک کافی نیست؛ لذا محققین از روشهاي مختلف جهت
جداسازي این سلولها بهره جستهاند (جدول  .)1از جمله
میتوان به روش تراکم پایین یا باالي سلولی اشاره کرد که بر
اساس پژوهشهاي انجام شده هردو روش تا حدودي مؤثر
بودهاند ( .)18-16انتخاب منفی ( )Negative Selectionو
همچنین انتخاب مثبت ( )Positive Selectionنیز با وجود
تناقض ظاهري هر دو روش مؤثري در یافتههاي محققین
بودهاند ( .)20 ،19استفاده از مواد توکسیک و در برخی از موارد
موتاژن نیز با وجود خطرات احتمالی بسیار ،تاکنون در
جداسازي سلولهاي بنیادي مزانشیمی با موفقیت همراه بودهاند
( .)22 ،21هرچند که استفاده از فاکتورهاي ویژه رشد نیز در
اغلب موارد بسیار کاربردي ارزیابی شده است ( 23 ،5و  ،)24اما
امروزه روشهاي بهمراتب پیشرفتهتري مانند استفاده از
محیطهاي کشت ویژه با طراحی اختصاصی مرسوم گردیده
است که غالباً به علت وجود حق تجاريسازي چندان عمومیت
نیافتهاند (.)27-25
روشهایی با استفاده از تکنولوژي مانند سیستم  Creو یا GFP
نیز بسیار مؤثر بودهاند که به علت هزینههاي باال چندان مورد
استفاده قرار نگرفتهاند ()28؛ اما با توجه به نیاز روزافزون
آزمایشگاهها به استخراج سلولهاي بنیادي مزانشیمی ،اقبال
عمومی به سمت استفاده از روشهایی با تکرارپذیري باال و
ارزان مانند استفاده از سیستم بسیار کارآمد ریزگویچههاي
فیبرینی ( )30 ،FMB=Fibrin MicroBeads) (29و نیز
روشهاي بسیار ارزانی چون خاصیت چسبندگی پالستیک
فالسک ( )34-31بوده است .البته ریزگویچههاي فیبرینی
مدتهاست بهعنوان حامل تجزیهپذیر ،کارآمد و طوالنیمدت
سلولهاي بنیادي مزانشیمی مورد استفاده است (FMB .)35
که بر پایه ترکیبات بیولوژیکی چون فیبرینوژن و ترومبین بر
طبق دستورالعملی خاص تولید میگردد ،غالب ًا در تمایز و کشت
تک الیه سلولهاي بنیادي بخصوص بهمنظور تزریق به جراحات
مورد ارزیابی بوده است .کارایی باال و آمادهسازي کمهزینه
برخالف گویچههاي سفاروز سبب اقبال بیشتر به آن شده است
که البته همچنان مورد بررسیهاي تکمیلی پیش بالینی است
(.)37 ،36
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براي جداسازي سلولهاي بنیادي مزانشیمی موش ساده و
راحت به نظر میرسد اما داراي معایبی است که میتوان به
موارد زیر اشاره داشت :اوالً امکان به دست آوردن مجموعه
کامالً خالص از سلولهاي بنیادي مزانشیمی موش با این روش
بسیار مشکل است و مهمتر اینکه با افزایش زمان کشت سلول و
تعداد پاساژها ،توان تمایزي سلولها کاهش مییابد ( .)45روش
دوم که بر اساس آن محققین به جداسازي سلولهاي بنیادي
مزانشیمی پرداختهاند ،روش کشت با تراکم پایین سلولی است.
در این روش سلولها با تراکم  6تا  50سلول در هر سانتیمتر
مربع کشت داده میشوند  .بمانند روش قبل ،پس از پر شدن
نسبی سطح ظرف کشت پاساژ صورت گرفته و مراحل فوق تا
پاساژ  3یا  4که مجموعه خالص از سلولها به دست آید تکرار
میگردد .در روش تراکم پایین سلولی با وجود اینکه مشکالت
مربوط به روش تراکم باالي سلولی وجود ندارد و در مدتزمان
کمتري جمعیت خالص از سلولهاي بنیادي مزانشیمی موشی
به دست میآید اما امکان تأثیر تراکم سلولی بر خصوصیات
بیولوژیکی و فنوتیپی سلولها وجود دارد ( .)46اخیراً ،ندري و
همکاران موفق به ابداع روشی جدید مبتنی بر تعویض مداوم
محیط کشت و کاهش زمان تریپسینه براي جداسازي
سلولهاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان موش شدهاند (.)47
در این روش جمعیت خالص از سلولهاي بنیادي مزانشیمی با
توان تکثیر و تمایزي باال در زمان بسیار کوتاهی (سه هفته بعد
از کشت اولیه) به دست آمد .در این روش بهمنظور حذف
سلولهاي غیر مزانشیمی و خونی ،اقدام به تعویض مداوم
محیط کشت در ساعات اولیه کشت سلولهاي مغز استخوان
شد .نتایج نشان داد که تعویض پیدرپی محیط کشت مانع از
چسبیدن بیشتر سلولهاي غیرمزانشیمی و سلولهاي خونی به
ظرف کشت میشود .در ادامه پس از پر شدن نسبی ظرف
کشت با کاهش زمان تریپسینه کردن تمام سلولهاي غیر
ال خالص
مزانشیمی از محیط کشت حذف گردید و جمعیت کام ً
از سلولهاي بنیادي مزانشیمی پس از پاساژ اول و تنها سه
هفته پس از کشت اولیه سلولهاي آسپیره شده از مغز
استخوان موش به دست آمد .در این روش از هیچ عامل خارجی
(آنتیبادي و مواد سیتوتوکسیک) و یا تراکم سلولی که تأثیرات
منفی بر رشد ،تمایز و خصوصیات بیولوژیکی سلولهاي بنیادي
مزانشیمی دارند ،استفاده نگردید.
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شدند .در این روش باوجوداینکه در مدتزمان بسیار کمی
جمعیت خالص از سلولهاي دوکیشکل به دست آمد و
سلولهاي مزانشیمی توان تمایزي به دودمانهاي مختلف
سلولی را داشتند اما بیان ژنهایی که در تکثیر سلولها دخالت
داشتند کاهش یافت ( .)19در ضمن تروپل ( )Tropelو
همکاران گزارش دادند که علیرغم انتخاب منفی سلولهاي
مشتق از مغز استخوان با استفاده از آنتیبادي  ،CD11bاین
سلولها یک هفته پس از کشت اولیه در پلیت کشت سلولی
ظاهر شدند ( .)40در تحقیق اخیر صورت گرفته توسط ندري،
سلولهاي بنیادي مزانشیمی  CD34+با استفاده از روش انتخاب
ایمنی مثبت ( )Positive Selectionاز موش C57Bl/6
جداسازي شد ( .)41سلولهاي جداشده در این مطالعه توانایی
تکثیر باالیی نسبت به سلولهاي جداشده با روش انتخاب
ایمنی منفی داشتند و توان تکثیري خود را بدون احتیاج به
فاکتورها ي رشد و میتوژنی تا پاساژ سوم حفظ کردند .عالوه بر
این در کشت سلولها هیچ آلودگی به سلولهاي غیر مزانشیمی
 CD11bو  CD45مشاهده نشد .تحقیقات پیشین نشان داده
است که آنتیژن  CD11bدر مونوسیتها ،گرانولوسیتها،
ماکروفاژها و سلولهاي کشنده طبیعی و مارکر  CD45در همه
دودمانهاي سلولهاي خونی بیان میشود ( .)43 ،42بههرحال
این روش براي جداسازي سلولهاي بنیادي مزانشیمی از
نژادهاي مختلف مناسب نبود که خود میتواند بیانگر این مطلب
باشد که روشهاي بکار گرفته شده براي جداسازي سلولهاي
بنیادي مزانشیمی محدود به نژاد است.
یکی از روشهاي مرسومی که تابهحال براي جداسازي
سلولهاي بنیادي مزانشیمی بهوسیله محققین انجام شده،
استفاده از تراکم سلولی است .تراکم سلولی (تراکم باال و پایین)
روش نسبتاً خوبی براي جداسازي سلولهاي بنیادي مزانشیمی
موشی است ( .)17 ،44جداسازي سلولها با روش تراکم باالي
سلول مستلزم انجام پاساژهاي متعدد است .در این روش
سلولها با تراکم  1000سلول در هر سانتیمتر مربع در ظروف
پالستیکی کشت داده میشوند و پس از اینکه بیشتر سطح
ظرف کشت بهوسیله سلولها پر شد ،سلولهاي کندهشده با
پاساژ دادن به ظروف کشت بعدي منتقل میشوند .مراحل فوق
تا به دست آوردن مجموعه نسبتاً خالصی از سلولهاي
دوکیشکل ادامه داده میشود .با این روش سلولها در
پاساژهاي  5یا  6خالص میشوند .هرچند استفاده از این روش
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مارکر سطح سلولهاي مزانشیمی موش میتواند کمک شایانی
به این مهم نماید؛ اما تابهحال مارکر اختصاصی براي سلولهاي
بنیادي مزانشیمی موشی پیشنهاد نشده و در این شرایط ما
پیشنهاد میکنیم که بهمنظور جداسازي سلولهاي مزانشیمی
موش از روش تعویض مداوم محیط کشت و کاهش زمان
تریپسینه که کمترین استرس ممکن را بر سلولهاي بنیادي
.دارد استفاده شود

تشکر و قدرداني
نویسندگان مقاله از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه
.علوم پزشکی زنجان کمال تشکر و قدردانی را دارند

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردهاند
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نتيجهگيری
در مجموع با وجود اهمیت سلولهاي بنیادي مزانشیمی موش
 مطالعه آنها با،بهعنوان مدل ارزشمند فیزیولوژیک پستانداران
 اندوتلیال و،مشکالتی از قبیل آلودگی به سلولهاي خونساز
 به همین دلیل.)47  و44 ،41 ،14 ،5( ماکروفاژ همراه است
محققین حوزه سلولهاي بنیادي مزانشیمی همواره درصدد
 کمهزینه و در عین حال با کارایی باال،یافتن روشهاي مناسب
هستند که در آن کمترین استرس از نظر از دست دادن توانایی
 نتایج.تکثیر و تمایز بر سلولهاي بنیادي مزانشیمی وارد گردد
این مقاله مروري نشان داد که روشهاي بکار گرفته شده توسط
محققین پیشین تأثیرات نامطلوب بر خصوصیات سلولهاي
بنیادي مزانشیمی داشته و امکان مطالعه و تحقیقات پیش
 کشف.کلینیکی مؤثر بر روي این سلولها را ناموفق میکند
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Abstract
Bone marrow (BM) has been regarded as the primarily source of hematopoietic stem cells for many
years. Recent researches have shown BM contains not only hematopoietic but also heterogeneous nonhematopoietic stem cells. Until now, similar or overlapping isolation strategies of primitive nonhematopoietic stem cells in BM were named by different investigators and hence were assigned
different names (e.g. mesenchymal stem cells, or multipotent adult progenitor cells) from alternative
sources and different animal species. The differentiation potential of these cells to mesenchymal lineages
has generated a great deal of interest in regenerative medicine and tissue engineering. Murine
Mesenchymal stem cells (mMSCs) are appropriate models for preclinical investigations on human cell
therapies. The isolation of BM-derived mMSCs is discussed as an unresolved issue in mesenchymal
stem cells researches. The objective of the present review is the description of multiple methodological
approaches to isolate mMSCs.
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