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مطالعه اثر داربست پلی-ال-الکتیک-اسید در تمایز استخوانی سلولهای بنیادی
مزانشیمی جداشده از بافت چربی اسب
4

بهناز بگشلوی افشار ،*1رضا راهچمنی ،2عبداهلل محمدی سنگچشمه ،3احسان سیدجعفری  ،یوسف مصطفیلو

2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران.
 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران.
 .3استادیار ،گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران.
 .4استادیار ،گروه زیست فناوری ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ وصول مقاله1395/05/024 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/03/06 :

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی امکان جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از بافت چربی اسب و مطالعه بازده تمایز استخوانی این سلولها در
شرایط کشت تک بعدی (در ظرف کشت بافت پالستیکی) و سه بعدی (روی داربست های پلی-ال-الکتیک-اسید) بود .بافت چربی به روش
بیوپسی از ناحیه قاعده دم اسب تهیه و سلولهای بنیادی مزانشیمی با کمک هضم مکانیکی و آنزیمی از بافت چربی جدا شد .سلولها بنیادی
جداشده ،در دو شرایط جداگانه شامل شرایط ظرف کشت بافت پالستیکی (گروه شاهد) و شرایط داربست پلی-ال-الکتیک-اسید با سه
تکرار ،به رده استخوان تمایز داده شدند .در طول  21روز تمایز آزمونهای آلیزارین رد ،اندازهگیری آنزیم آلکالینفسفاتاز و اندازهگیری میزان
کلسیم رسوبی برای ارزیابی راندمان هر یک از این شرایط در تمایز سلولها به رده استخوان مورد استفاده قرارگرفت .دادهای حاصل در قالب
طرح کامالً تصادفی تجزیه شدند .رنگآمیزی آلیزارین رد بهعنوان یک آزمون کیفی نشان داد در هر دو شرایط سلولهای بنیادی مزانشیمی
مشتقشده از بافت چربی اسب میتوانند به رده استخوان تمایز یابند .با این حال سلولهای بنیادی مزانشیمی کشت داده شده روی داربست
پلی-ال-الکتیک-اسید در مقایسه با سلولهای کشت داده شده در شرایط ظرف کشت بافت پالستیکی دارای فعالیت آنزیم آلکالینفسفاتاز و
مقدار کلسیم رسوبی بیشتری بودند .یافتههای این مطالعه نشان داد استفاده از داربستهای پلی-ال-الکتیک-اسید امکان رشد و تمایز بهینه
سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتقشده از بافت چربی اسب را به رده استخوانی فراهم میسازد.
کلیدواژهها :بافت چربی ،پلی-ال-الکتیک-اسید ،تمایز استخوانی ،داربست ،سلولهای بنیادی مزانشیمی.

* نویسنده مسئول

Email: behnaz97@gmail.com

بگشلوی افشار و همکاران

مقدمه

جنس داربست نقش مهمی در رشد سلول و ایجاد

سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی با توجه

سطح مورد نیاز برای چسبندگی سلولی ایفا میکند.

به داشتن ویژگیهایی نظیر توانایی تمایز به ردههای

پلیاسترهای آلیفاتیک یکی از پرمصرفترین پلیمرهای

مختلف ،در دسترس بودن نسبی و قابلیت تکثیر گسترده

زیستتخریبپذیر هستند .پلی-ال-الکتیک-اسید ،یک

بدون از دست دادن قدرت تمایزی ،بهعنوان منبع سلولی

پلیاستر آلیفاتیک خطی است و باتوجه به زیستسازگاری

قابلتوجهی برای سلولدرمانی بهخصوص برای افراد

و زیستتخریبپذیری ذاتی خود و همچنین با توجه

مسن میباشند [ 4 ،1و .]6

بهاینکه در داخل بدن ظرف مدت  6-2ماه تخریب

برای اولین بار جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی

میشود یک داربست مطلوب برای ترمیم استخوان است

چربی اسب را گزارش کردند .پس از آن گزارشهای

[ 21 ،7و .]22

دیگری با موضوع تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت

هدف از این مطالعه بررسی امکان جداسازی سلولهای

چربی اسب منتشر شد [ 23و  .]12بهمنظور جداسازی

بنیادی مزانشیمی از بافت چربی اسب و مطالعه بازده تمایز

سلولهای بنیادی مزانشیمی از بافت چربی از خاصیت

استخوانی این سلولها در شرایط کشت تک بعدی (در ظرف

چسبندگی این سلولها به سطوح پالستیکی استفاده شده

کشت بافت پالستیکی) و سه بعدی (روی داربستهای

است [ .]10با این روش سلولهای بنیادی مزانشیمی از

پلی-ال-الکتیک-اسید) بود.

جانوران گوناگونی مانند موش [ ،]13موش صحرایی [،]2
گربه ،سگ [ ،]14خرگوش [ ،]15شتر [ ،]20خوک [،]16

مواد و روشها

بابون و انسان [ ]9استخراج شده است.

بافت چربی از قاعده دم سه راس اسب پس از ایجاد

سلولها در کشت دو بعدی نمیتوانند جهتگیری

بیحسی موضعی با تزریق  30سیسی لیدوکائین دو

مناسب و سه بعدی را بهدستآورند [ 5و  .]22برای بهتر

درصد در بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران بیوپسی

شدن اتصال و کلونیزایی سلولها و نیز افزایش کارایی

شد .حدود دو تا سه گرم از بافت چربی از هر حیوان

کشت ،نیاز به کشت سه بعدی است .درنتیجه میتوان

استحصال شد و به لوله فالکون حاوی محیط کشت

رفتار سلولها را در این نوع کشت ارزیابی و بررسی کرده

)Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium( DMEM

و آن را به شرایط تنی ) (in vivoتعمیم داد [ 24و .]17

همراه با  100میلیگرم در میلیلیتر آنتیبیوتیک
پنیسیلین-استرپتومایسین به آزمایشگاه انتقال داده شد.

یکی از اساسترین قسمتهای مهندسی بافت،
داربستهای زیستتخریبپذیر هستند .داربستها بستری

در آزمایشگاه بافت چربی با استفاده از قیچی استریل

متخلخل میباشند که رشد سلولها را به سمت تشکیل

به قطعات کوچک قطعهقطعه شد و سپس به آن شش

بافت موردنظر جهت میدهند .یک داربست پلیمری

میلیلیتر آنزیم کالژناز بهمدت  20دقیقه اضافه شد .پس از

مناسب برای کاربردهای مهندسی بافت باید چندین

آن بافت چربی بههمراه محیط حاوی آنزیم کالژناز در

ویژگی کلی مانند تخلخل باال ،سطح تماس باال و

لوله فالکون قرار گرفت و بهمدت پنج دقیقه در دور

استحکام ساختاری داشته باشد [ .]16عملکرد داربست،

 1200×rpmسانتریفیوژ شد .محیط باالیی به آرامی

هدایت ،رشد و مهاجرت سلول میباشد [ 18و .]8

برداشته و دور ریخته شد و رسوب پایینی به داخل
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فالسک مخصوص کشت سلول ( )TCPدر محیط DMEM

تیمار پالسما استفاده میشود .در این مطالعه تیمار با پالسما

با  10درصد سرم جنین گاوی ( )FBSمنتقل شد .این

توسط اکسیژن تحت فشار  0/4میلیبار و بهمدت چهار دقیقه

فالسک در انکوباتور قرار گرفت و در شرایط 37

انجام شد .جهت مطالعه ساختار نانو الیاف و ارزیابی

سانتیگراد و پنج درصد دیاکسیدکربن کشت داده شد.

مورفولوژی داربست نانوفیبری پلی-ال-الکتیک-اسید ،از

پس از  24ساعت محیط کشت تعویض شد و سلولهایی

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی در آزمایشگاه

که به سطح فالسک مخصوص کشت سلول چسبیدند

فیزیک دانشگاه امیرکبیر استفاده شد .در روند بررسی این

بهعنوان سلولهای بنیادی مزانشیمی برای آزمایشهای این

میکروسکوپ الزم است که نمونهها با الیه نازکی از طال

مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند.

 99درصد پوشش داده میشوند.

رشد سلولها هر  24ساعت زیر میکروسکوپ نوری

برای همه آزمایشهای این مطالعه از پاساژ سه

ارزیابی شد و هر زمان سلولها  80درصد از سطح

سلولهای بنیادی مزانشیمی برگرفته از بافت چربی اسب

فالسک مخصوص کشت سلول را پر کردند با استفاده از

استفاده شد .بهمنظور ارزیابی میزان رشد و چسبندگی

آنزیم تریپسین از سطح فالسک جدا شدند و در

سلولها ،تعداد  10هزار سلول در هر چاهک پلیت 24

فالسکهای جدید با محیط کشت تازه قرار گرفتند و

خانه کشت داده شد و در روزهای سه ،پنج و هفت به

بهعبارتی پاساژ داده شدند [.]24

چاهکهای مربوطه مقدار  200میکرولیتر محلول نمک

داربست پلی-ال-الکتیک-اسید بهروش الکتروریسی

تترازولیوم ) (MTTاضافه شد و پلیت بهمدت سه ساعت

ساخته شد .به این منظور از دستگاه الکتروریسی ساخت

در انکوباتور قرار گرفت .در این آزمون نمک زرد

کشور ایران در آزمایشگاه مهندسی بافت دانشگاه تهران که

تترازولیوم بهوسیله سلولهای زنده جذب شد و

شامل یک پمپ سرنگی برای تزریق محلول پلیمری و

کریستالهای بنفش رنگ نامحلول فرمازان تشکیل شد که

یک منبع تولید ولتاژ قوی بین صفحه جمعکننده و پمپ

با افزودن یک شوینده حل شد .این رنگ با روش

تغذیه میباشد ،استفاده شد .ابتدا پلیمر پلی-ال -الکتیک-

اسپکتروفتومتری در طول موج  570نانومتر سنجش و

اسید(سیگما ،آلمان) در حالل کلروفرم و دی متیل

اندازهگیری شد .برای هر نوع سلول یک رابطه خطی میان

فرمالدهید (مرک ،آلمان) کامالً حل شد .سپس محلول

تعداد سلولها و میزان جذب اندازهگیری شده وجود دارد

الکتروریسی در سرنگ پنج میلیلیتری قرار گرفت .سوزن

که این رابطه امکان تعیین دقیق هرگونه تغییرات در میزان

سرنگ به جریان ولتاژ و الکترود بعدی به سطح ورق

تکثیر سلولها را فراهم میسازد [.]12

آلومینیومی جمع کننده متصل شد و سپس ولتاژ قوی 20

برای مطالعه آزمایشهای مرتبط با القا ،تعداد  10هزار

کیلو ولت ایجاد گردید .نانوالیاف تشکیل شده بر روی

سلول بنیادی مزانشیمی به هر چاهک پلیت  24خانه انتقال

صفحه جمعکننده که در فاصله  15سانتیمتری از نوک

یافت و سلولها پس از  24ساعت انکوباسیون تحت تأثیر

سوزن قرار داشت ،جمعآوری شد [.]11

فاکتورهای القاکننده تمایز استخوانی قرار گرفتند .این

الکتروریسی در محیط آزمایشگاه با دمای حدود 25

فاکتورها شامل دگزامتازون با غلظت  100نانوموالر،

سانتیگراد و طی شش ساعت انجام گرفت .معموالً جهت

اسیدآسکوربیک

و

افزایش چسبندگی سلولها به سطح داربست از تکنیک

بتاگلیسروفسفات با غلظت  10میلیموالر بودند .تمایز
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سلولها در شرایط ذکرشده بهمدت  21روز انجام شد و

ابتدا تمام نمکهای معدنی رسوب کرده توسط اسید

هر سه روز یک بار تعویض محیط کشت انجام شد.

کلریدریک  0/6نرمال استخراج گردید .سپس برای
اندازهگیری میزان کلسیم از کیت تجاری شرکت پارس

مطالعه ذخایر کلسیمی ایجادشده طی تمایز به رده

آزمون استفاده شد.

استخوانی بسیار حائز اهمیت است .برای این منظور از
رنگآمیزی آلیزارین رد در روزهای هفت 14 ،و  21استفاده

دادههای حاصل بااستفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 11

شد .مقدار  250میکرولیتر رنگ آلیزارین رد به هر چاهک

) (SPSS, IL, USAدر قالب طرح کامالً تصادفی تجزیه و

اضافه شد و  10دقیقه پلیتهای محتوی سلولهای در حال

میانگینها به کمک آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

تمایز در دمای اتاق انکوبه شدند .سپس سلولها با

) (ANOVAدر سطح معنیداری پنج درصد مقایسه شدند.

میکروسکوپ نوری معکوس ارزیابی شدند.
نتایج و بحث

افزایش فعالیت آنزیم آلکالینفسفاتاز میتواند یکی از

رشد و تکثیر سلولهای بنیادی در فالسک مخصوص

نشانههای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به رده

کشت سلول مورد ارزیابی قرار گرفت (شکل .)1

استخوانی باشد .جهت اندازهگیری فعالیت آنزیم
آلکالینفسفاتاز در روزهای هفت 14 ،و  ،21ابتدا کل

شکل  A-1رسوب پایینی بهدست آمده بافت چربی

پروتئینهای سلولهای روی فالسک مخصوص کشت

پس از هضم آنزیمی (بهوسیله آنزیم کالژناز) و سپس

سلول (گروه شاهد) و روی داربست (گروه تیمار) با

سانتریفیوژ کردن را نشان میدهد که بههمراه محیط کشت

استفاده از  200میکرولیتر بافر لیزکننده استخراج شد.

 DMEMبه فالسک مخصوص کشت سلول منتقل شده

سپس فعالیت این آنزیم با استفاده از کیت مخصوص

است .شکل  B-1سلول بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت

ساخت شرکت پارس آزمون اندازهگیری و در طول موج

چربی اسب را نشان میدهد که پس از مدت  3روز به کف

 450نانومتر خوانده شد [.]12

فالسک مخصوص کشت سلول چسبیدهاند و مورفولوژی
دوکی و چندوجهی خود را داشته و فاز رشد را سپری

برای اندازهگیری رسوبات کلسیمی خارج سلولی

میکنند تا بیشتر سطح فالسک را پر کنند (شکل .)C-1

ایجادشده طی فرایند تمایز در روزهای هفت 14 ،و ،21

شکل  .1مورفولوژی و مراحل افزایش سلولها و پرکردن کل سطح فالسک کشت سلول طی پاساژ سه )A .یک ساعت پس از
ریختن سلولها بر روی فالسک ،سلولها هنوز به کف فالسک نچسبیدهاند )B .سلولها پس از  24ساعت ،تعداد کمی از سلولها
به کف فالسک چسبیدهاند )C .پس از هشت روز ،سلولها رشد کردند و سطح فالسک را پرکردند.
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شکل  2مورفولوژی داربست پلی-ال-الکتیک-اسید را

دلیل ساختار مطلوب سطحی همانند فالسک مخصوص

با استفاده از تصاویر بهدست آمده از میکروسکوپ

کشت سلول توانایی چسبندگی سلول به سطح را داشته و در

الکترونی روبشی نشان میدهد .این تصاویر نشان میدهد

نتیجه امکان رشد و تکثیر بهینه سلولها را در طی کشت

داربست ساختهشده در این مطالعه ساختار فیبری پیوسته

فراهم میسازد .بر اساس دادههای آزمون  ،MTTتفاوتی در

و یکنواخت داشته و تخلخل باالیی را دارا میباشد و

رشد سلولها در دو تیمار وجود نداشت .لذا داربست پلی-

منافذ و قطر الیاف نانومتری آن نشان میدهد که

ال-الکتیک-اسید همانند فالسک مخصوص کشت توانسته

زنجیرههای پلیمری آن درگیری خوبی با یکدیگر داشته که

است زیستسازگاری مطلوبی را فراهم سازد (جدول .)1

منجر به تشکیل مهره و دانه در فیبر نشده است .در

روند تمایز استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمی را

مجموع این تصویر نشان میدهد ساختار سه بعدی

میتوان از روی مورفولوژی سلولها ارزیابی کرد.

داربست پلی-ال-الکتیک-اسید برای رشد سلولها و

سلولهای بنیادی در طی روند تمایز از حالت دوکی شکل

تمایز آنها شرایط مناسب را فراهم کرده است (شکل .)2

و چندوجهی به حالت گرد در میآیند (شکل  )3و

ارزیابی روند زندهمانی سلولها در طی کشت آنها روی

موقعیت هسته در این سلولها از موقعیت مرکزی خارج و

فالسک مخصوص کشت سلول و همچنین روی داربست

به کناری رانده میشود .تفاوتهای عملکردی و ساختاری

پلی-ال-الکتیک-اسید با استفاده از آزمون  MTTانجام شد.

سیتواسکلتون داخلی این سلولها باعث ایجاد تفاوت

نتایج آزمون نشان داد که داربست پلی-ال-الکتیک-اسید به

مورفولوژیک آنها بعد از تمایز سلولی میشود.

شکل  .2الکترومیکروگراف از سطح داربست پلی-ال الکتیک-اسید خالص ،بزرگنمایی .1000X
تخلخل زیاد و همچنین یکنواختی در قطر فیبرها و فیبرها بدون هیچگونه مهره مشاهده شدند.
جدول  .1اثر پلیت و داربست پلی-ال-الکتیک-اسید بر رشد سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی اسب
بر روی داربست در طی  5روز کشت
گروهها

چگالی نوری
روز 1

روز 3

روز 5

فالسک مخصوص کشت

0/26±0/03

0/64 ± 0/04

0/73 ± 0/05

داربست پلی-ال-الکتیک-اسید

0/39±0/09

0/59 ± 0/11

0/81 ± 0/01
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آلیزارین رد یک ترکیب آلی است که بهطور

جذب نکردند (شکل  .)A-4فعالیت آنزیم آلکالینفسفاتاز

اختصاصی ماتریکس معدنیشده را در سلولها به رنگ

از جمله شاخصهای ارزیابی کمی روند تمایز استخوانی

قرمز رنگآمیزی میکند .بهطوریکه شدت رنگپذیری

محسوب میشود و میتواند در بررسی روند تمایزی

سلولها با میزان مواد معدنی موجود در ماتریکس آن

مطالعه شود .این آنزیم توسط سلولهای استئوبالست

ارتباط مستقیم دارد .این آزمون بهدلیل محدودیتهایی که

تولید میشود .تفاوت معنیداری در فعالیت آنزیم

در عکسبرداری از داربست وجود دارد نمیتواند برای

آلکالینفسفاتاز در سلولهای تمایزیافته روی داربست

سلولهای در حال تمایز روی داربست انجام شود.

پلی-ال-الکتیک-اسید با فعالیت آنزیم آلکالینفسفاتاز در

سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض محیط تمایز

سلولهای گروه شاهد (که روی فالسک مخصوص کشت

استخوان قرار گرفتند و برای ارزیابی میزان رسوبهای

تمایز یافتند) در روز هفت دوره تمایز مشاهده نشد .با این

کلسیمی با آلیزارین رد رنگآمیزی شدند .بررسی عکسها

حال سلولهای تمایز یافته روی داربست پلی-ال-

نشان داد که گرههای کلسیمی ،رنگ آلیزارین را به خود

الکتیک-اسید فعالیت آنزیمی بیشتری ( )P>0/05را در

جذب کرده و به رنگ قرمز دیده میشوند (شکل .)B-4

مقایسه با سلولهای گروه شاهد در روزهای  14و 21

سلولهای فاقد محیط تمایزی رنگ سلولی را به خود

تمایز نشان دادند (جدول .)2

شکل  .3سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب را در محیط پایه بدون فاکتورهای تمایزی ( )Aو در محیط پایه
حاوی فاکتورهای تمایزی استخوان ( )Bرا پس از کامل شدن روند تمایز آنها نشان میدهد.

شکل  .4سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب را پس از رنگآمیزی آلیزارینرد در محیط پایه بدون فاکتورهای
تمایزی ( )Aو در محیط پایه حاوی فاکتورهای تمایزی استخوان ( )Bنشان میدهد.
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جدول  .2اثر فالسک مخصوص کشت و داربست پلی-ال-الکتیک-اسید بر میزان فعالیت آنزیم آلکالینفسفاتاز سلولهای
بنیادی مشتق از بافت چربی اسب در طی روند  21روزه تمایز استخوانی
گروهها

فعالیت آلکالینفسفاتاز (واحد بینالملی در میلی گرم کل پروتین)
روز 14

روز 21

روز 7

فالسک مخصوص کشت

9/6 ± 0/6

5/8 ± 0/4b

2/5 ± 0/3b

داربست پلی-ال-الکتیک-اسید

8/9 ± 1/9

7/9 ± 0/5

4/3 ± 0/6

a

a

میزان رسوب کلسیم خارج سلولی نیز از شاخصهای

مطابقت دارد [ 6و  .]23برای جداسازی سلولهای بنیادی

ارزیابی کمی روند تمایز استخوانی میباشد که میتواند در

مزانشیمی از بافت چربی و کشت و تکثیر آنها

بررسی القا تمایز استخوانی مطالعه شود .میزان رسوب

دستورالعملهای متنوعی وجود دارد ،ولی نتایج حاصل از

کلسیم در سلولهای تمایز یافته روی داربست پلی-ال-

این مطالعه نشان داد که دستورالعملهای بهکار گرفتهشده

الکتیک-اسید در روزهای هفت 14 ،و  21بیشتر از

در مطالعات قبلی در جداسازی و کشت این سلولها از

سلولهای تمایز یافته روی فالسک مخصوص کشت

بافت چربی اسب نیز موفقیتآمیز بودهاست [.]20

(شاهد)  P>0/05بود (جدول .)3

از آنجاییکه در استراتژیهای سلولدرمانی از

سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی یکی

سلولهای کامالً تمایز یافته استفاده میشود اولین قدم در

از منابع سلولی مناسب برای استفاده در زمینه تحقیقات

استفاده از سلولهای مزانشیمی بهمنظور بازسازی ضایعات

مهندسی بافت استخوان میباشد .در سالهای اخیر استفاده

استخوانی ،تمایز آنها به استئوبالستها در شرایط

از این منبع سلولی مورد استقبال گستردهای قرار گرفته و

برونتنی میباشد .عالوه بر این در بیشتر پژوهشها ،تمایز

با تکثیر و تمایز این سلولها به بافت استخوان میتوان از

به استخوان بهعنوان بخشی از پتانسیل سلول مزانشیمی

آنها برای اهداف سلولدرمانی استفاده کرد [ 6و .]8

مورد توجه قرار میگیرد.

گزارش شده است که سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از

یکی از ابزارهای ارزیابی تمایز سلولهای بنیادی

بافت چربی شتر میتواند در شرایط برونتنی به رده

مزانشیمی به استئوبالستها ،رنگآمیزی اختصاصی

استخوانی تمایز یابد [ .]20ارزیابی مورفولوژیکی

آلیزارینرد برای معدنی شدن میباشد [ .]17مثبت شدن

سلولهای چسبیده به فالسک مخصوص کشت اشکال چند

رنگآمیزی آلیزارینرد دلیلی بر تشکیل نودولهای

وجهی و دوکی را نشان میدهد که از ویژهگیهای

کلسیمی در ماتریکس سلول و تمایز سلولهای بنیادی

سلولهای بنیادی مزانشیمی بهشمار میرود [ 4و .]6

مزانشیمی به سلولهای استئوبالست است .در این مطالعه،

جمعیت سلولی جداشده از بافت چربی اسب در کشت

نودولهای کلسیمی بعد از روز هفتم قابل رویت بود و

اولیه بهصورت یک جمعیت ناهمگون و هتروژن خود را

رنگ قرمز ناشی از رنگآمیزی نودولهای تشکیلشده از

نشان دادند ،لیکن با پاساژهای متوالی در محیط کشت

نظر کیفی در روزهای  14و  21پس از شروع تمایز نسبت

حاوی  10درصد سرم ،جمعیت سلولی یکدست و

به روز هفت افزایش یافت .تشکیل نودولهای کلسیمی

همگونی بهدست آمد که این مشاهدهها با سایر گزارشها

وابسته به حضور کلسیم در داخل سلول است [.]16
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جدول  .3اثر فالسک مخصوص کشت و داربست پلی-ال-الکتیک-اسید بر میزان رسوبات کلسیمی سلولهای بنیادی مشتق
از بافت چربی اسب در طی روند  21روزه تمایز استخوانی
رسوب کلسیم (میکروگرم در چاهک)

گروهها

روز 7

روز 14

روز 21

فالسک مخصوص کشت

0/01 ±0 /002b

0/24 ± 0/013b

0/59 ± 0/004b

داربست پلی-ال-الکتیک-اسید

0/06 ± 0/011

0/33 ± 0/013

0/64 ± 0/01

a

a

a

در مطالعه حاضر میزان کلسیم داخل سلولی افزایش

در فرایند تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به

قابلمالحظهای را از روز هفت تمایز تا روز  21نشان داد

استئوبالست،

استئوپونتین،

که تأییدی بر تشکیل نودولهای کلسیم در طی روند 21

استئوکلسین ،استئونکتین ،رانیکس  ،2کالژن تیپ یک،

روزه تمایز میباشد .این افزایش برای سلولهای

آلکالینفسفاتاز و غیره دخالت دارند .در این میان ژن

تمایزیافته روی داربست پلی-ال-الکتیک-اسید در مقایسه

آلکالینفسفاتاز بهعنوان اولین ژنی که در روند تمایز بیان

با سلولهای تمایزیافته روی فالسک مخصوص کشت

میشود از اهمیت ویژهای برخوداراست [ .]16در راستای

بیشتر بود که نشان میدهد تمایز سلولهای بنیادی

این نظریه نتایج این مطالعه نیز نشان داد که در روز هفت

مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب با راندمان بهتری در

تمایز ،فعالیت آنزیم آلکالینفسفاتاز بیشترین حد خود را

مقایسه با تمایز آنها روی فالسک مخصوص کشت انجام

داشت و بهتدریج از فعالیت آن کاسته شده تا به حداقل

میشود.

میزان خود در روز  21رسید .در صورتیکه میزان فعالیت

ژنهای

مختلفی

مانند

برای حضور کلسیم ،فعالیت آنزیم آلکالینفسفاتاز

آنزیم آلکالینفسفاتاز کاهش نیابد (با توجه به نسبت

ضروری است [ .]16در مطالعه حاضر در روز هفتم،

یونهای کلسیم به فسفات) میزان کلسیم از غلظت

فعالیت آنزیم آلکالینفسفاتاز در سلولهای بنیادی

متعارف داخل سلول خارج شده و باعث مرگ سلول

مزانشیمی تمایزیافته در مقایسه با سلولهای بنیادی

میگردد ،لذا برای نگهداری غلظت کلسیم داخل سلول

کشتدادهشده در محیط پایه (بدون فاکتورهای تمایزی)

کاهش میزان فعالیت آنزیم آلکالینفسفاتاز توجیحپذیر

افزایش یافت (دادهها گزارش نشده است) .روند فعالیت

است .دادههای حاصل از این مطالعه نیز نشان میدهد که

آنزیم آلکالین فسفاتاز در طی  21روز تمایز کاهشی

در روز  21میزان کلسیم داخل سلولی افزایش

میباشد و دادههای این مطالعه نیز نشان میدهد که

قابلمالحظهای را نسبت به روز  14و هفت نشان میدهد

فعالیت این آنزیم در روز  21به مراتب کمتر از روز  14و

که تأییدی بر تشکیل نودولهای کلسیم در روند  21روزه

هفت تمایز بودهاست .سلولهای تمایزیافته روی داربست

تمایز میباشد [.]19

پلی-ال-الکتیک-اسید در مقایسه با سلولهای تمایزیافته

مطالعه حاضر نشان داد که سلولهای بنیادی مزانشیمی

روی فالسک مخصوص کشت فعالیت آنزیمی بیشتری را

استخراجشده از بافت چربی اسب عالوه بر کشت بهصورت

در روزهای  14و  21نشان دادند هرچند این تفاوت در

تک بعدی قادرند در محیط سه بعدی نیز بهخوبی رشد کنند

روز هفت معنیدار نبود.

و همانند شرایط فالسک مخصوص کشت رشد و تکثیر
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Abstract
This study was conducted to investigate the differentiation potential of equine adipose-derived
mesenchymal stem cell into bone in single-dimensional culture system (in plastic tissue culture) and in
three-dimensional system (on poly-l-lactic acid scaffolds; PLLA). A porous structure that allows use of
three-dimensional distribution and provides optimal growth of cells is of great clinical significance in the
field of tissue engineering. In current study using equine adipose-derived stem cells (ASCs), we intended
to compare the osteogenic differentiation potential of PLLA nanofibrous scaffold with tissue culture
plastic (TCP). Adipose tissues were collected from 3 adult horses, and ASCswere isolated by enzymatic
digestion. PLLA nanofibrous scaffold was successfully prepared using a phase separation method.
Viability and growth characteristics of ASCs on TCP and scaffold were investigated by tetrazolium
(MTT) based colorimetric assay. Alizarin Red staining was performed for determination of calcium
deposition following osteogenic differentiation. Furthermore, other common osteogenic markers such as
alkaline phosphatase (ALP) activity, and calcium content were also analyzed. Our data showed that the
PLLA scaffold had no detrimental effect on the cell growth rate as evaluated by MTT assay. However,
ASCs that differentiated on PLLA nanofibrous scaffolds indicated higher ALP activity and more calcium
content than that on TCP. Adequate proliferation rate and higher expression of osteogenic markers of
stem cells cultured on PLLA nanofibrous scaffolds provide this scaffold as a suitable substrate to support
proliferation and differentiation of ASCs in equine.
Keywords: Adipose tissue, mesenchymal stem cells, osteogenic differentiation, poly-L-lactic-acid, scaffolds.
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