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تأثیر سلولهای مزانشیمال تیمار شده بر نوتروفیلها

مقاله پژوهشی

اثرات سلولهای مزانشیمال تیمار شده با استروژن بر عملکرد نوتروفیلها
*

ناهیده افضل آهنگران ،زهرا نکویی ،نوروز دلیرژ ،سید میثم ابطحی فروشانی
گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1395/06/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/12/07 :

چکیده
مقدمه و هدف :نقش تنظیمکنندگی سلولهای بنیادی مزانشیمال در ارتباط با عملکرد سلولهای سیستم ایمنی از قبیل نوتروفیل در مطالعات مختلف
مورد بررسی قرار گرفته است .از طرف دیگر هورمون استروژن نیز نوعی ایمونمودالتور است ،مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر سلولهای مزانشیمال تیمار
شده با استروژن ،بر عملکرد سلولهای نوتروفیل طراحی شد.
مواد و روشها :در این مطالعه پس از جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمال از مغز استخوان رتها ،اقدام به تیمار سلولهای مزبور با استروژن در
غلظتهای  10و  20نانوموالر به مدت  72ساعت گردید .سپس سلولهای مزبور با سلولهای نوتروفیل به مدت یک ساعت مجاور شدند .در ادامه ،قابلیت-
های عملکردی نوتروفیلها ارزیابی شد (.) P≤0/05
نتایج :نتایج مطالعه ما بهخوبی نشان داد که درصد فاگوسیتوز و میزان انفجار تنفسی در نوتروفیلهای مجاور شده با سلولهای بنیادی مزانشیمال تیمار
شده با استروژن نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود .همچنین میزان آپوپتوز در نوتروفیلهای تیمار شده با استروژن بهطور معنیداری در هر دو غلظت
استروژن نسبت به گروه کنترل کاهش داشت (.)P ˂ 0/05
نتیجهگیری :به نظر میرسد استروژن میتواند بر روی برهمکنش سلولهای نوتروفیل با سلولهای بنیادی مزانشیمی مؤثر باشد.

مقدمه

*نویسنده مسئول :سید میثم ابطحی فروشانی ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی،
دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
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نقش سلولهای بنیادی مزانشیمی در تنظیم عملکرد
سیستم ایمنی در زمینههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته
که میتوان به مهار تکثیر و عملکرد لنفوسیتهای  Tانسانی و
مدل موشی با تداخل در چرخه سلولی ،از طریق ممانعت از
تقسیم سلولی در مرحله  G0-G1و مهار بیان سیکلین  ،D2مهار
تکثیر لنفوسیتهای  ،Bسلولهای کشنده طبیعی  NKو
سلولهای دندریتیک ) )DCsاشاره کرد ( .)1سلولهای بنیادی
مزانشیمال به دلیل دارا بودن ویژگیهای تعدیلکننده ایمنی به
صوت بالقوه در جهت تخفیف بیماریهای ناشی از پاسخهای
التهابی سلولهای ایمنی در برخی از بیماریها از قبیل دیابت
نوع  ،1آرتریت روماتوئید و اسکلروز متعدد مورد توجه قرار
گفتهاند ( .)2مهمترین فاکتورهای سرکوبکننده ایمنی این
سلولها شامل برخی از مولکولهای مهاری بیان شده در سطح

آنها (از قبیل HLA-G ،TGF-ß ،PDL1:و  ،)Galectinsبرخی
سایتوکاینهای ضدالتهابی (از قبیل IL-10:و  ،)TGF-ßبرخی
متابولیتها (از قبیل :نیتریک اکساید IDO ،و )PAG 2و برخی
از آنزیمهای مهارکننده (از قبیل :ماتریکس متالوپروتئینازها)
میباشند که بهصورت پاراکرین و یا تماس مستقیم سلول به
سلول اثرات خود را ایجاد میکنند ( .)3نوتروفیلها مهمترین
سلولهای سیستم میلوئیدی هستند که از مغز استخوان منشأ
میگیرند که بهعنوان اولین و مهمترین سلولهای سیستم
ایمنی ذاتی در مقابل عفونت میباشند .این سلولها بهعنوان
بیشترین لکوسیتهای چندهستهای در سیستم ایمنی ذاتی
شناخته میشوند و همچنین  %50-70جمعیت لکوسیتها و
بیشترین فراوانی را در میان سلولهای دخیل در فرآیند التهاب
به خود اختصاص دادهاند ( .)4استروژن یک هورمون جنسی
است که از طریق عمل بر لنفوسیت غیر متعهد یا میلویید
پروژنیتور در مغز استخوان ،تمایز سلول بنیادی خونساز را
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تنظیم میکند .استروژن همچنین موجب مهار فعالیت سلول-
های عرضه کننده آنتیژن را در  invitroو  invivoمیشود (.)5
بررسی اثر استروژن بر روی تولید سیتوکین بهوسیله سلولهای
تکهستهای خون محیطی محلول رویی کشت سلولی با یا
بدون آن بررسی شد که تیمار با استروژن افزایش اینترلوکین
 10را بهطور قابلمالحظهای بهوسیلهی سلولهای تکهستهای
خون محیطی ( )PBMCنشان داد و نیز استروژن عالوه بر اینکه
دارای نقش تحریکی بر روی سیستم ایمنی است ،نقش
سرکوبکننده هم دارد ( .)6با توجه به موارد ذکرشده ،مطالعات
چندانی در ارتباط با نقش استروژن در شکلدهی عملکرد
سلولهای بنیادی مزانشیمال بر روی نوتروفیلها صورت نگرفته
است .در مطالعه حاضر ما به بررسی تأثیر سلولهای بنیادی
مزانشیمال تیمار شده با استروژن بر عملکرد نوتروفیلها
پرداختیم.

مواد و روشها
استخوان
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جداسازی سلولهای نوتروفیل و مجاورسازی آنها با
سلولهای بنیادی مزانشیمال
سلولهای نوتروفیل از خون محیطی رتها به کمک
مگلومین کامپاند (داروپخش -تهران) جداسازی شدند ( 8و .)9
سپس تعداد  5×106سلول نوتروفیل به همراه  5سیسی محیط
کشت  DMEMو  10درصد  FBSبه داخل فالسک حاوی
سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان اضافه و به مدت
یک ساعت انکوبه گردید .بعد از گذشت یک ساعت مایع رویی
داخل فالسک که حاوی سلولهای نوتروفیل بود جمعآوری و به
مدت  5دقیقه در  1200دور سانتریفیوژ گردید .سلولها جهت
انجام تستهای تکمیلی با محیط کشت  DMEMبهصورت
سوسپانسیون در آمد.
قابلیت انفجارتنفسی سلولهای نوتروفیل
سوسپانسیون سلولی به تعداد  2× 106 cell/mlاز سلولهای
نوتروفیل تهیه شد .این سلولها در پلیتهای کشت  96خانه به
مدت یک ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد و  5درصد دی
اکسید کربن در حضور مخمر اپسونیزه انکوبه گردید .آنگاه 100
میکرولیتر محلول زیموزان و ( NBTنیترو بلو تترازولیوم) به
هریک از خانهها اضافه و به مدت یک ساعت دیگر انکوبه گردید.
درنهایت  400میکرولیتر  N-Nدی متیل فورماید به هر یک از
خانهها اضافه و با سرعت  3000دور در دقیقه به مدت 10
دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد در سانتریفیوژ یخچالدار
سانتریفیوژ گردید 200 .میکرولیتر از مایع رویی از هر یک از
خانهها را در میکروپلیت  96خانهای ریخته و نتیجه با االیزا نگار
در طولموج  540nmقرائت گردید ( 10و .)11
ارزیابی قابلیت فاگوسیتوز سلولهای نوتروفیل
سوسپانسیون مخمر (کاندیدا آلبیکنس) با غلظت هر
 2×106در هر میلیلیتر  PBSبا سرم تازه رت نژاد ویستار
اپسونیزه شد و سپس با  5×106سلول نوتروفیل در یک سیسی
محیط کشت  RPMIبه شیوه مرسوم انکوبه گردید .پس از
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سلولهای بنیادی مزانشیمال از مغز استخوانهای تیبیا و
فمور رتهای نژاد ویستار مطابق روش  Zappiaو همکاران
جداسازی شد ( .)7رتهای مزبور از حیوان خانه دانشکده
دامپزشکی دانشگاه ارومیه تهیه گردید .کلیه مراحل این تحقیق
در کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه ارومیه مورد تأیید قرار گرفته
است .بهطور خالصه ،اقدام به فالشینگ مغز استخوانهای مزبور
به کمک محیط کشت (- Gibcoانگلستان)  DMEMشده،
سپس سلولهای استحصالی دو بار شستشو داده شده و با
غلظت  4×105سلول به ازای هر سانتیمتر مربع به فالسکهای
کشت  T25حاوی محیط کشت  DMEMو 10درصد (- Gibco
انگلستان)  FBSمنتقل شدند .سلولها به مدت  24ساعت در
دمای  37درجه سانتیگراد و حضور  5درصد  CO2گرمخانه-
گذاری شدند و سپس سلولهای غیر چسبنده حذف گردید و
کشت سلولهای چسبنده ادامه یافت .تعویض محیط کشت هر
 2روز یکبار انجام گرفته و پس از اولین تراکم بیش از 70
درصد ،سلولهای چسبنده با استفاده از تریپسین  10درصد
( )Sigma-Aldrich-Americanحاوی  2درصد  EDTAاز کف
فالسک جداسازی گردیده و جهت پاساژ به فالسکهای بعدی
منتقل گردیدند (.)7

تیمار سلولهای بنیادی مزانشیمال با استروژن :درنهایت از
پاساژ سوم سلولها جهت انجام آزمایشهای مجاورسازی با
نوتروفیلها استفاده شدند 7-10 .روز پس از پاساژ سوم ،سلول-
های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان با غلظتهای  10و 20
نانوموالر استروژن (-Biomoleآلمان) به مدت  72ساعت تیمار
شدند .از سلولهای بنیادی مزانشیمال تیمار نشده بهعنوان
گروه کنترل استفاده گردید.
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فیکس کردن سلولها با فرمالین  10درصد و رنگآمیزی آنها
با هماتوکسیلن-ائوزین اقدام به بررسی سلولهای نوتروفیل
رنگآمیزی شده در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی × 40شد.
تعداد  5شان به ازای هر الم بررسی شد ( 10و  .)12هر شان
حدوداً حاوی  70-100سلول نوتروفیل بود .بدین ترتیب تعداد
کل نوتروفیلهای که فاگوسیتوز انجام داده بودند مشخص
گردید.

تأثیر سلولهای مزانشیمال تیمار شده بر نوتروفیلها

گردید ( 12و .)13
آنالیز آماری :جهت مقایسه دادهها از آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه ( )ANOVAو  Tukey’s testاستفاده گردید .در تمام
بررسیها  p>0/05بهعنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شد.
کلیه بررسیهای آماری در محیط نرمافزاری  SPSSویراست 21
انجام شد و برای ترسیم نمودارها از نرمافزار Excel Microsoft
( )2013استفاده گردید .دادهها بهصورت  Mean±SDگزارش

شدند.

ارزیابی آپوپتوز سلولهای نوتروفیل
پس از رنگآمیزی سلولهای نوتروفیل مجاور شده با سلول
های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان تیمار شده با استروژن
بارنگهای آکریدن اورنج و پروپیدیوم یدید ( acridine
 ،)Sigma Aldrich( )orange/propidium iodideبه شیوه
مرسوم ،میزان زندهمانی نوتروفیلها به کمک میکروسکوپ
فلورسانس و عدسی × 40در  5شان میکروسکوپی بررسی

نتایج
پس از سه بار پاساژ سلولهای آسپیره شده از مغز
استخوان ،سلولهای مزبور شکلی کشیده پیدا نموده و به شکل
تیپیک سلولهای بنیادی مزانشیمال در آمدند (شکل .)1
فرآیند فاگوسیتوز شامل دو مرحله -1 :به درون کشیدن

شده؛ ب) سلولها پس از پاساژ سوم.
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شکل -2سلول های نوتروفیل بعد از رنگآمیزی دوگانه آکریدن اورنج و پروپیدیوم یدید
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عامل مهاجم؛  -2کشتن عامل به درون کشیده با استفاده از
روشهای وابسته به اکسیژن و غیر وابسته به اکسیژن است.
تست ارزیابی فاگوسیتوز که در این مطالعه استفاده شد ،ارزیابی
کلی از قابلیت برداشت بهوسیله سلولهای نوتروفیل را ارائه
میدهد .آزمون احیای  NBTارزیابی کلی از قابلیت انفجار
تنفسی نوتروفیلها را ارائه میدهد .بر این اساس به نظر می-
رسد که سلولهای بنیادی مزانشیمال تیمار شده با استروژن در
هر دو غلظت  10و  20نانوموالر موجب افزایش قابلیت
فاگوسیتوز ،انفجار تنفسی سلولهای نوتروفیل مجاور شده با
آنها میگردد (نمودار  1و .)2
*

ها نفوذ کرده و موجب سبزرنگ شدن هسته آنها میگردد.
پروپیدیوم یدید فقط وارد سلولهایی میشود که غشای آنها
سالم نباشد ،همچنین باعث ایجاد رنگ قرمز در هسته آنها
میشود .سلولهای به رنگ سبز ،سالم؛ سلولهای به رنگ سبز
روشن همراه با کروماتین متراکم و قطعهقطعه ،آپوپتوز اولیه؛
سلولهای دارای رنگ قرمز با کروماتین متراکم و قطعهقطعه،
آپوپتوز ثانویه و آنهایی که دارای هسته نرمال ،متورم و
قرمزرنگ هستند نکروز میباشند(شکل .)2بررسیهای انجام
شده حاکی از آن است که استروژن در هر دو غلظت حداقل
منجر به افزایش قابلیت سلولهای بنیادی مزانشیمال در حفظ
بقا سلولهای نوتروفیل میگردد (نمودار .)3
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نمودار  -1درصد فاگوسیتوز در سلولهای مزانشیمال  72ساعت بعد از
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بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.
نمودار  -3میزان آپوپتوز سلولی در سلولهای مزانشیمال  72ساعت
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بعد از تیمار با دوزهای مختلف استروژن در مقایسه با گروه کنترل .داده-
ها بهصورت میانگین ±انحراف معیار ارائه شده است.

کنترل

گروه های مورد مطالعه

مزانشیمال  72ساعت بعد از تیمار با دوزهای مختلف استروژن در
مقایسه با گروه کنترل .دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار ارائه
شده است.

الزم به ذکر است که درروش رنگآمیزی دوگانه آکریدن
اورنج و پروپیدیوم یدید؛ آکریدین اورنج به داخل تمامی سلول-
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با توجه به افزایش دانش سلولهای بنیادی ،واکنش سلول-
های بنیادی با سلولهای ایمنی امروز قابلتوجه است که
درزمینهی ایمنی اکتسابی و تا حدی ایمنی ذاتی مطالعاتی
صورت گرفته است .استروژن هم بهعنوان یک مدیاتور مهم در
سیستم ایمنی شناخته شده و نیز با توجه به اینکه نوتروفیل
بهعنوان اولین خط دفاعی بدن مطرح است و نیز نقش سلول-
های بنیادی در درمان بیماریها ،واکنش متقابل این دو گروه از
سلولهای مغز استخوان رت در این مطالعه مورد بررسی قرار
گرفته است تا بتوان از نتایج بهدستآمده این مطالعه در درمان
بیماریهای مرتبط با استفاده از تکنیک سلول درمانی استفاده
کرد .باوجوداینکه سلولهای نوتروفیل در محیط داخلی مغز
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نمودار  -2میزان انفجار تنفسی در نوتروفیل مجاور شده در سلولهای

بحث و نتیجهگیری
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آینده تحقیقات بیشتری صورت پذیرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از پایاننامه شماره  1627زهرا نکوئی
دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنیشناسی است .نگارندگان از
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سلولهای نوتروفیل شده درحالیکه مایع رویی حاصل از
سلولهای بنیادی مزانشیمال تیمار شده با کلسی تریول موجب
مهار فعالیت سلولهای نوتروفیل شده است ( .)23حضور
سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از افراد سالم در کنار
سلولهای نوتروفیل به نسبت  1به  500بهصورت معنیداری
موجب کاهش آپوپتوز در سلولهای نوتروفیل در حال
استراحت ،نوتروفیلهای فعال شده با  IL-8و نوتروفیلهای فعال
شده با تریپپتید N-formyl-L-methionin-L-leucyl-L-
 phenylalanineشده است ( 1و  .)18تحقیقات بیشتر مشخص
نموده است که  IL-6تولید شده توسط سلولهای بنیادی
مزانشیمی موجب افزایش بقا و مهار آپوپتوز در سلولهای
نوتروفیل میگردد IL-6 .موجب کاهش سطح پروتئین پیش
آپوپتوزی  Baxو افزایش پروتئین ضد آپوپتوزی  mcl-1در
سلولهای نوتروفیل میگردد ( .)24-19در بررسی ما کاهش
آپوپتوز در نوتروفیل مجاور شده با سلول مزانشیمی که با
استروژن تیمار شده مشاهده گردید که میتوان گفت ممکن
است به همین علت باشد .در منابع دیگری بیان شده که تولید
اینترلوکین  6سبب ایجاد اثرات آنتی آپوپتوتیک میگردد که در
حفظ و تقویت عملکرد نوتروفیل اثر میگذارد ( .)13در مطالعه
ما هم مشاهده شده است که تیمار سلول مزانشیمی با استروژن
سبب افزایش فاگوسیتوز در نوتروفیل گردیده است .با توجه به
نتایج مطالعات قبلی انجام شده به نظر میرسد در این مطالعه
نیز  IL-6در ایجاد چنین نتیجهای دخیل بوده که نیاز به
بررسی و انجام آزمایش دارد .سلولهای مزانشیمی با فعالسازی
فاکتور نسخهبرداری  STAT-3سبب تولید اینترلوکین  6می-
گردند و به دنبال آن تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن بهصورت
لجامگسیخته در نوتروفیلها افزایش پیداکرده و موجب تشدید
ضایعات ایمونوپاتولوژیک ایجاد شده توسط سلولهای نوتروفیل
میشود ( .)13بهطور جالبتوجهی نتایج این مطالعه نشان داد
که تیمار MSCهای مغز استخوان با استروژن موجب افزایش
معنیداری قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی سلولهای
نوتروفیل شده است .الزم است که در این زمینه در مطالعات

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.2.4.5

استخوان بالغ میشوند بااینوجود یک ارتباط مستقیم بین
سلولهای بنیادی مزانشیمی و نوتروفیلهای بالغ در محیط
داخلی مغز استخوان بهطور دقیق شرح داده نشده است .به نظر
میرسد که این سلولها در حفاظت سلولهای نوتروفیل از
مرگ زودرس و مهار فعالسازی آنها در محیط داخلی مغز
استخوان نقش دارند ( 1و  .)14سلولهای بنیادی مزانشیمی
نقش ایمونومودالتوری در مکانیسمهای دفاعی اصلی در برابر
واکنشهای مضر سیستم ایمنی را از خود نشان میدهند و
بدین ترتیب بهعنوان رابط بین محیط داخلی مغز استخوان و
خون در موجود زنده عمل میکنند ( .)15اثرات
ایمونومودالتوری سلولهای بنیادی مزانشیمی نیازمند
فعالسازی اولیه آنها با سلولهای سیستم ایمنی از قبیل
نوتروفیلها و تولید سایتوکاینهای پیش التهابی این سلولها
مانند  TNFαو IL-1است .بعد از فعالسازی ،سلولهای بنیادی
مزانشیمی بهواسطه تولید فاکتورهای محلول از قبیل نیتریک
اکساید ،پروستاگالندین  ،E2اندوالمین  2،3داکسیژناز و  IL-6و
مولکولهای تنظیمکننده شامل گالکتینهاTGFβ ،PDL1 ،
و ،HLA-Gنقش سرکوبکنندهای را روی سیستم ایمنی بازی
میکنند ( 1و  .)16-18تحقیقات نشان میدهد که استروژن بر
روی عملکرد سیستم ایمنی مؤثر است .این هورمون یکی از
اعضای خانواده هورمونهای استروییدی است .همه اعضای این
خانواده در تنظیم بیان ژنها نقش دارند .مشخص شده که
عملکردهای مدیاتوری سیستم ایمنی بر روی سلولهای بنیادی
مزانشیمی ،توسط ارتباط سلول-سلول و یا فاکتورهای محلول
تنظیم میشود .استرادیول همراه با پروژسترون سبب افزایش
بقای نوتروفیل میشود که این عمل از طریق تأخیر در اپوپتوز
با کاهش فعالیت کاسپاز  3و  9صورت میگیرد ( .)17-19در
مطالعات مختلف حضور گیرندههای هورمونهای جنسی و
همچنین تأثیر خود این هورمونها برافزایش بیان گیرندههای
خود ثابت شده است ( .)20این هورمونها عالوه برافزایش
فعالیت سلولهای سیستم ایمنی باعث افزایش بازگردش این
سلولها نیز میشوند ( .)21هموئستاز سلولهای نوتروفیل در
بدن توسط آپوپتوز تنظیم میگردد ER-α .و  ER-βدو گیرنده
هورمون استروژن بر سطح سلولهای نوتروفیل هستند که تحت
تأثیر خود استروژن میزان بیان آنها افزایش مییابد ( .)22در
مطالعه اسمعیلی و همکاران مشاهده است که تیمار سلولهای
بنیادی مزانشیمال با کلسی تریول موجب افزایش فعالیت

تأثیر سلولهای مزانشیمال تیمار شده بر نوتروفیلها
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تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردهاند

ناهیده افضل آهنگران و همکاران

 دانشجوی،زحمات جناب آقای هادی اسمعیلی گورچین قلعه
دکتری تخصص ایمونولوژی به خاطر همکاری صمیمانه در
.پیشبرد پایاننامه کمال تقدیر و تشکر را دارند
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Abstract
Background & Objectives: The regulatory role of the mesenchymal stem cells on the cells of immune
system such as neutrophil has been investigated in several studies. On the other hand, estrogen
hormone is one kind of immunomodulatory agents. This study was designed to investigate the effect of
mesenchymal cells treated with estrogen on the neutrophil function.
Materials & Methods: Having isolated the mesenchymal stem cells from bone marrow of rats, the
researchers treated the cells with 10 or 20 nM concentrations of estrogen for 72 hours. In the next stage,
the MSC cells were co-cultured with neutrophil cells and incubated for one hour. Then, the neutrophil
functions were assessed (P<0/05).
Results: The results of the study clearly showed that the percentage of phagocytosis and the respiratory
burst in co-cultured neutrophil with mesenchymal stem cells treated with estrogen had increased
compared to that of the control group. Moreover, the rate of apoptosis in neutrophils treated with
estrogen significantly decreased in both estrogen concentrations compared to that of the control group
(P<0/05).
Conclusion: It seems that estrogen can modify the interaction of the mesenchymal stem cells and
neutrophil.
Keywords: Mesenchymal stem cells, Estrogen, Neutrophil
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