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چکیده
زمینۀ مطالعه :تاکنون مطالعات بسیاری بر روی سلولهای بنیادی مزانشیمی به عنوان راه درمان بیماریهای اسکلتی – عضالنی در اسب انجام شده است .مغز استخوان
و بافت چربی منابع اصلی جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی در اسب بودهاند .علیرغم وجود شباهت زیاد سلولهای این دو منبع ،تفاوتهایی نیز در ویژگیهای
زیستشناختی ،تکثیری ،تحریک ایمنی و تمایزی آنها وجود دارد و هنوز توافقی بر سر اینکه کدام منبع برای ایجاد بانک سلولهای بنیادی مزانشیمی آلوژن مناسبتر
است ،وجود ندارد .ازآنجاییکه برخی از این تفاوتها در سطح بیان ژن قابلردیابی هستند ،استفاده از روش آنالیز کمّی بیان ژن ) (qPCRدر شناسایی بهتر این سلولها
و مقایسه این منابع توصیه میشود.
هدف :بررسی مقایسهای میزان رونوشت ژنهای ) Cluster of Differentiation-90 (CD90) ،Major Histocompatibility Complex-I (MHC-Iو
 CD29در سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی و مغزاستخوان اسب که به ترتیب ژنهای مؤثر در ایمنیزایی و نشانگرهای شناسایی مؤثر در استئوژنز و النهگزینی
در این سلولها میباشند.
روشکار :برای این منظور ،سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی و مغز استخوان  3رأس اسب مورد استفاده قرار گرفت RNA .تام سلولهای پاساژ سوم استخراج
گردید و پس از سنتز  ،cDNAمیزان بیان ژنهای مورد بررسی ،با روش  qPCRمورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :بر اساس نتایج این مطالعه مشخص شد که سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی میزان برابری از ژن  MHC-Iو میزان بیشتری از ژنهای  CD90و
 CD29را در مقایسه با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان بیان میکنند که در خصوصیات بیولوژیک آن ها از جمله در مهاجرت و توان تمایزی تأثیر گذار
میباشند.
نتیجهگیری نهایی :بر اساس نتایج به دست آمده ،سلول های بنیادی مزانشیمی گرفته شده از مغزاستخوان و بافت چربی اسب از نظر الگوی بیان ژنی تفاوتهایی را
نشان میدهند که مؤید تفاوتهای عملکردی آنها میباشد .تفاوتهایی که باید در درمانهای مبتنی بر سلول مورد توجه قرار گیرند.
کلمات کلیدی :سلولهای بنیادی مزانشیمی ،اسبCD90 ،MHC-I ،CD29 ،
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
یکی از کاربردهای درمانی سلولهای بنیادی در دامپزشکی ،استفاده
از این سلولها در درمان جراحات ارتوپدیک اسب است ( .)1سلولهای
بنیادی مزانشیمی تقریب ًا در اغلب بافتهای بالغ وجود دارند .در میان

این منابع ،مغز استخوان و بافت چربی منابع اصلی مورد استفاده در
سلول درمانی در اسبها بودهاند ( .)2،3این سلولها در عین
شباهتهایی که دارند در زمینههای مختلف همچون تکثیر ،تمایز،
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ایمنیزایی و سرکوب ایمنی و بیان نشانگرهای شناسایی تفاوتهایی
را نشان میدهند .به طور کلی شناسایی سلولهای بنیادی مزانشیمی
به وسیله ترکیبی از ویژگیهای فیزیکی ،مورفولوژیکی ،فنوتیپی و
عملکردی انجام میشود و به علت محدودیت در دسترسی به
آنتیبادیهای مختص گونه اسب و عدم واکنش برخی آنتیبادیهای
انسانی با مارکرهای اسبی ،مجموعهای از مارکرهای مثبت شامل
 MHC-I ،CD105 ،CD29 ،CD90و تعدادی از ماکرهای منفی
همانند  CD79 ،CD45 ،CD34 ،CD11b ،CD14و  CD19در
سطح  mRNAشناسایی میشوند ( CD90 .)4در سلولهای بنیادی
مزانشیمی به عنوان نشانگر بنیادی بودن مورد توجه است (CD90 .)5
با سلولهای استئوپروژنیتور مرتبط بوده ( )6و همراه با ،CD146
کالژن نوع  Ιو  ،IIIاستئوپنتین یا  OPNو استئونکتین یا  OCNدر
استئوژنز نقش دارد ( .)7گزارش شده است سلولهای بنیادی
مزانشیمی که بیان باالتری از  CD90دارند ،از توان تمایزی باالتری
در تمایز به استخوان برخوردار میباشند ( .)8بنابراین  CD90میتواند
بهعنوان نشانگری مؤثر در مهندسی بافت استخوان بهمنظور جداسازی
جمعیتهایی که قابلیت استخوانسازی باالتری دارند ،مورد استفاده
قرار گیرد و گفته میشود سلولهای بنیادی با بیان باالی CD90
کاندیدای مناسبی برای کاربردهای درمانی میباشند CD29 .نقش
مهمی در مهاجرت درون تنی سلولهای بنیادی مزانشیمی دارد (.)9
 CD29جزء  βبرخی از مولکولهای اینتگرین بوده و در ارتباط با زیر
واحدهای مختلف  αبه لیگاندهای المینین ،کالژن ،فیبرونکتین،
اپیلیگرین سلول را به ماتریکس خارج سلول مرتبط ساخته و از طریق
مولکول اتصالی عروق یا ) VCAM-1(CD49d, CD29و با واسطه
 P-selectinسلولهای بنیادی مزانشیمی را به سلولهای اندوتلیوم
عروق متصل کرده و از این طریق سلولهای بنیادی مزانشیمی
گامهای ابتدایی خروج از عروق را طی میکنند VLA-4 .اینتگرینی
است که  CD49dیا  α4بهعنوان جزء  αآن بوده و  CD29جزء βآن
است .ترکیبات  CD29با زیر واحدهای  αبر روی اغلب سلولها یافت
میشوند درحالیکه  VLA-4تنها بر روی لنفوسیتهای  Bو ،T
سلولهای تیغه عصبی و سلولهای بنیادی مزانشیمی بیان میشود و
در رابطه با مهمترین گیرنده خود یعنی  VCAM-1سبب اتصال
سلولهای بنیادی مزانشیمی به اندوتلیوم عروق میگردد ( .)10مسئله
پذیرش سلول پیوند شده یکی از چالشهای اساسی سلول درمانی
است .اغلب مطالعات بر روی سلولهای بنیادی مزانشیمی با منشأ
خودی (اتولوگ) انجام شده است و کارایی این نوع درمان در اسبها
به صورت بالینی به اثبات رسیده است ( .)11زمان بر بودن اخذ سلول
و تکثیر آن برای هر بیمار به صورت جداگانه و امکان اثرپذیری سلولها

از بیماری فرد یا حیوان از معایب استفاده از سلولهای بنیادی
مزانشیمی اتولوگ است ( .)12سلولهای بنیادی آلولوگ (Allo-
) MSCsعالوه بر صرفهجویی در زمان ،از افراد سالم اخذ میشوند
( .)13با وجود اینکه تعدیل ایمنی و ایمنیزایی کمتر در سلولهای
بنیادی مزانشیمی نشان دهنده کارایی برابر این سلولها با سلولهای
اتولوگ است ،گفته میشود سلولهای بنیادی مزانشیمی از لحاظ
ال مصون نیستند و میتوانند پاسخ لنفوسیتهای  Tرا
ایمنیزایی کام ً
برانگیزند و بهتر است این سلولها را هیپوایمونوژنیک دانست و
متأسفانه اطالعاتی از اطمینان و کارایی درمان با سلولهای بنیادی
مزانشیمی آلوژن در اسبها وجود ندارد و هدف اصلی در پاسخ ایمنی
ایجاد شده علیه پیوند ،مولکولهای سازگاری نسجی ()MHC
بیانشده بر سطح سلولهای دهنده است ( .)14،15مطالعات نشان
دادهاند سلولهای بنیادی مزانشیمی با منشأ بافت چربی و
مغزاستخوان پاسخهای ایمنی بر ضد  MHCرا فعال میکنند (.)13
برخی مطالعات گزارش کردهاند سلولهای بنیادی مزانشیمی اسب
 MHC-IIرا بیان نکرده است ( )16یا به میزان کم بیان میکنند (،)17
در واقع سلولهای بنیادی مزانشیمی در بیان  MHC-IIهتروژن
میباشند .بنابراین میتوان گفت  MHC-Iمهمترین آلوآنتی ژن
پیوندی در این سلولها است MHC-I .مولکولی است که بر سطح
تمام سلولهای هستهدار بیان میشود و میتواند در ارتباط
لنفوسیتهای CD8+ Tو سلولهای کشنده طبیعی و لنفوسیتهای
 Bموجب رد پیوند سلولهای آلوژن گردد ( .)18بنابراین به نظر
مـیرسد خصوصیات تعدیل ایمنی در این سلولها مانع از رد پیوند
آنها نمــیشود و این مسئله نشاندهنده یک خطر در درمان با Allo-
 MSCsاست و میتواند کارایی سلول درمانی و تکرار درمان با این
سلولها را تحت تأثیر قرار دهد و نشاندهنده ضرورت بیشتر مطالعه
در مورد جنبههای مختلف ایمنیزایی و ایمونوبیولوژی Allo-MSCs
در اسبها است .لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسهای میزان
بیان ژنهای  CD90 ،MHC-Iو  CD29در سلولهای بنیادی
مزانشیمی بافت چربی و مغزاستخوان اسب بود که محصوالت این ژنها
به ترتیب در ایمنیزایی ،استئوژنز و النهگزینی مؤثر میباشند.

مواد و روش کار
جداسازی سلولها ،کشت و تعیین هویت آنها :سلولهای
مورد مطالعه ،سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و بافت چربی
مربوط به سه مادیان سال ِم نژاد دو خون با سن  6 ،3و  9سال بودند
که قبال گرفته شده و تعیین هویت شده بودند ( .)19،20سلولهای
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پاساژ سوم مربوط به هر اسب در دمای  -80درجه سانتیگراد برای
استخراج  RNAو انجام مراحل بعدی ذخیره شده بودند.
استخراج  :RNAبرای استخراج  ، RNAاز کیت High Pure

) RNA Isolation (Roche, Germanyاستفاده شد و مراحل بر
اساس پروتکل شرکت سازنده انجام شد RNA .استخراج شده به
فریزر -80درجه سانتیگراد منتقل گردید .کیفیت  ،RNAبهوسیله
ران کردن  RNAاستخراج شده بر روی ژل آگارز  1درصد بررسی
گردید .کمیت و خلوص  RNAنیز با استفاده از دستگاه نانودراپ مورد
سنجش قرار گرفت.
ساخت  :cDNAساخت  cDNAبا استفاده از کیت ساخت
 )AccuPower® RT Premix( cDNAو بر اساس پروتکل شرکت
سازنده انجام شد .یک مرحله از نرماالیز کردن تفاوت بین نمونهها در
این سطح ،با استفاده از برداشت مقادیر برابر از  RNAاستخراج شده
نمونههای مختلف برای ساخت  cDNAانجام شد.
طراحی و آمادهسازی آغازگرها :آغازگرهای مورد نیاز برای
این ژنها ،بهمنظور انجام  ،qPCRطبق توالیهای موجود در بانک ژنی
 NCBIو با استفاده از نرم افزار Primer Premier (version 6.0,
) Premier Biosoft Internationalطراحی شدند .اطالعات مربوط
به آغازگرها در جدول  1آورده شده است .ابتدا با استفاده از گرادیان
دمایی ،دمای اتصال بهینه برای هر ژن مشخص شد و سپس ارزیابی
ی ژنهای مورد نظر ،با استفاده از سنجش
صحت عملکرد آغازگرها ِ
اختصاصی عمل کردن آغازگرها در واکنش زنجیرهای پلیمراز و بررسی
محصوالت این واکنش به وسیله الکتروفورز ژل آگارز ،صورت گرفت.
عالوه بر این ،برای اطمینان از انجام واکنش رونویسی معکوس و
ساختن  ،cDNAتمام  6نمونه  cDNAبا استفاده از آغازگر ژن
 GAPDHدر واکنش زنجیرهای پلیمراز معمول ،مورد ارزیابی قرار
گرفتند.
واکنش زنجیرهای پلیمراز همراه با بررسی همزمان
پیشرفت واکنش ):(Real-Time Polymerase Chain Reaction

بهمنظور ارزیابی کمی نسبی میزان رونوشت ژنهای مورد مطالعه،
 qPCRاز روی  cDNAانجام شد .در این واکنش از Maxima
)SYBR® Green qPCR master Mix (Thermo Scientific

استفاده شد .واکنش در شرایط دمایی زمانی شامل  5دقیقه
واسرشتگی اولیه در دمای  94درجه سانتیگراد در مرحله اول و سپس
مرحله دوم با  40سیکل شامل  30ثانیه واسرشتگی مجدد در دمای
 94درجه سانتیگراد و مرحله هم سرشتگی به مدت  45ثانیه در دمای
 56/5درجه سانتیگراد و  60ثانیه مرحله جمع آوری نور فلئورسنت
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سبز به مدت  60ثانیه در دمای  72درجه سانتیگراد انجام شد .برای
محاسبه کارایی واکنش ،برای تمام ژنها منحنی استاندارد رسم گردید.
به این منظور ،ابتدا مخلوطی از نمونههای  cDNAرقیق شده ،تهیه
گردید .این مخلوط بهعنوان رقت  1در نظر گرفته شد و از آن تا 5
رقت متوالی تهیه گردید .هرکدام از رقتها بهعنوان نمونه واکنش
 ،qPCRاستفاده شدند .همچنین به منظور اثبات اختصاصیت اتصال
پرایمر و وجود یک محصول در واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان
واقعی ،منحنی ذوب رسم گردید و محصوالت واکنش بر روی ژل رانده
شدند.
انتخاب ژن رفرانس :برای به دست آوردن نتایج قابل اطمینان
و معتبر در بررسی تغییرات بیان ژنها بهصورت نسبی دادهها باید
نرمال شوند .برای نرمال کردن دادهها و حذف سهم تغییرات غیر واقعی
ی ژنها ،از ژن مرجع استفاده شد که
از تغییرات بیولوژیک واقع ِ
دقیقترین و بهترین راه است .ژن مرجع مناسب باید در تیمارها و
شرایط متفاوت یا در بافتها و سلولهای متفاوت ،به میزان یکسان
بیان شود .بنابراین ثبات بیان سه ژن B2M (Beta-2
) ACTB (Actin, beta) ،microglobulinو  GAPDHکه
ژنهای پرکاربرد در بررسیهای کمی بیان ژن در سلولهای بنیادی
جداسازی شده از مغز استخوان و بافت چربی اسب میباشند (،)21
مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای بررسی ثبات بیان ژن مرجع طبق کار
لیواک و اشمیتگن در سال  2008از فرمول  2-CTاستفاده شد .در
محاسبه  fold changeبا استفاده از فرمول  2-CTنیز شروط استفاده
از روش  comparative CT methodبرقرار است .برای استفاده از
روش  comparative CT methodبه منظور ارائه نتایج باید کارایی
دو ژن هدف و مرجع به هم نزدیک بوده و در محدودهای از  10درصد
کارایی  2قرار گیرند و زمانی این شرط محقق میشود که کارایی
بین 1/8تا  2/2قرار گیرد (.)22
رسم منحنی استاندارد :با استفاده از رقتهای متوالی بهعنوان
نمونه در واکنش  ،qPCRمنحنی استاندارد مربوط به ژنها ،که در آن
لگاریتم رقتها در محور Xها و CTها در محور عمودی قرار دارند،
توسط نرمافزار  Rotor-Gene Series Q Software 2.1.0مربوط به
دستگاه ) ،Real-Time (Qiagen, Germanyرسم گردید .با
استفاده از شیب این خط ،کارایی واکنش با استفاده از فرمول زیر
محاسبه شد.
1

1
)
𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 ] −

(−

Efficiency of the Reaction = [10
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آنالیز آماری بیان ژنها :با توجه به وجود تفاوت در میزان

بررسی بیان کمّی نسبی ژنها :به منظور بررسی کمی

کارایی واکنش برای ژنهای هدف و مرجع و همچنین مزیتهای
روش آنالیز  Pfafflبر روش Comparative CT method (delta
) delta CTاز جمله محاسبه و بهکارگیری کارایی واکنشها در
محاسبات ،دادهها با استفاده از روش  Pfafflمورد ارزیابی قرار
گرفتند .ابتدا دادهها به نرمافزار اکسل منتقلشده و در فرمول
مربوطه قرار گرفتند.

نسبی و مقایسه میزان رونوشت ژنهای مورد مطالعه در دو دسته
سلول بنیادی ،واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی انجام
گرفت .فلورسنتی که توسط دستگاه  Real time PCRدر هر
چرخه واکنش زنجیرهای پلیمراز ،جذب میشد متناسب با
محصوالت تولید شده بود و مقادیر  ،CTکه از تقاطع خط آستانه با
منحنی تکثیر به دست آمد ،به صورت معکوس متناسب با مقادیر
رونوشت هدف اولیه در نمونه بود؛ اما این تناسب تنها در سیکلهای
ابتدایی فاز تصاعدی در  PCRبرقرار بود .این موضوع در انتخاب
محل خط آستانه برای تعیین مقادیر  ،CTمورد توجه قرار گرفت.
مقادیر  CTبه نرم افزار  Excelمنتقل شدند و مورد بررسی قرار
گرفتند .وجود یک پیک در منحنی ذوب ،نشاندهنده اختصاصیت
در تکثیر محصوالت حیـن واکنش و در واقع نشان دهنده عدم
حضـور پرایمر  -دایمر و محصوالت ناخواسته بود .در مــورد همه
ژنهای مورد مطالعه ،منحنیهای تکثیر نشان دهنده تکثیر یک
محصول بود .تصویر  ،1منحنیهای ذوب مربوط به ژنهای مورد
مطالعه را نشان میدهد .به منظور اطمینان از تکثیر قطعات مورد
نظر ،محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز بر روی ژل رانده شدند.
ژل الکتروفورز محصوالت واکنش در تصویر  2دیده میشود.

)𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠(𝐸𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 )∆𝐶𝑇𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−
)𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠(𝐸𝑟𝑒𝑓 )∆𝐶𝑇𝑟𝑒𝑓 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅

با استفاده از این روش نسبت بیان ژنهای هدف با استفاده از
کارایی واکنشها و تفاضل مقادیر سیکل آستانه مربوط به نمونههای
بافت چربی از مقادیر سیکل آستانه مربوط به نمونههای مغز استخوان
(که بهعنوان بافت کنترل یا کالیبراتور فرض گردید) نسبت به ژن
مرجع  MHC-Iتعیین شد .دادههای به دست آمده به کمک نرم افزار
 SPSSو با استفاده از آزمون ( Mann-Whitneyبه دلیل توزیع
غیرنرمال) آنالیز شدند و  P<0/05به عنوان اختالف معنیدار در نظر
گرفته شد.

نتایج
بررسی کیفیت و کمیت  RNAاستخراج شده و عدم

آلودگی به  DNAژنومی :نتایج نانودراپ و حضور باندهای  28sو
 18sدر راندن  RNAاستخراجی بر روی ژل آگارز نشاندهنده کیفیت
مناسب و عدم تخریب  RNAبود .الکتروفورز محصوالت واکنش
زنجیرهای پلیمراز مربوط به نمونههای دارای آلودگی به Genomic
 DNAو نمونههای استخراج شده با کیت  High Pureنشاندهنده
این بود که با  DNase treatmentانجام شده طی مراحل استخراج
 RNAآلودگی به  DNAاز بین رفته است.
بررسی صحت عملکرد آغازگرها با ارزیابی محصوالت
واکنش زنجیرهای پلیمراز :ژل الکتروفورز محصوالت واکنش
زنجیرهای پلیمراز ژنهای مختلف ،نشاندهنده اتصال صحیح
آغازگرها ،تکثیر قطعات مورد نظر و عدم تکثیر قطعات ناخواسته بود.
عالوه بر این ،بررسی محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز برای تمام
نمونههای  cDNAو با استفاده از آغازگر  ،GAPDHنشاندهنده عدم
وجود آلودگی ژنومی ،صحت انجام واکنش رونویسی معکوس و
ساختهشدن  cDNAبرای هر  6نمونه  RNAبود.

بررسی تغییرات ژنهای مرجع و آنالیز دادهها :مقادیر
سیکلهای آستانه مربوط به بیان ژنهای مرجع (ACTB ،GAPDH

و  )B2Mمورد بررسی بین دو گروه سلولی بنیادی مزانشیمی با منشأ
مغزاستخوان و سلولهای بنیادی مزانشیمی با منشأ ،بافت چربی ثبات
نداشتند ،اما نوسان بیان ژن  MHC-Iبسیار محدود بود و به عنوان
ژن مرجع مورد استفاده قرار گرفت .به عبارت دیگر ،میزان بیان این
ژن در دو گروه سلولی برابر بود.
نتایج تغییرات در میزان رونوشت ژنهای  CD29و CD90

بر اساس ژن مرجع  MHC-Iدر سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت
چربی نسبت به سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در
تصویر  3نشان داده شده است .بر اساس آزمون آماری مشخص شد
که میزان بیان رونوشت ژن  CD29در سلولهای بنیادی
مزانشیمی بافت چربی نسبت به سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز
استخوان بیشتر است ()P<0/05؛ اما این آزمون تفاوت معنیداری
را در میزان بیان ژن  CD90در سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت
چربی نسبت به مغزاستخوان نشان نداد ( )P=0/132هر چند که
میزان بیان در سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی نسبت به
مغزاستخوان بیشتر بود.
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جدول  .1اطالعات مربوط به آغازگرهای ژنهای مورد مطالعه.
ردیف

طول قطعه تکثیرشده
(از )cDNA
234 bp

دمای اتصال
آغازگر
56/5

2

110 bp

56/5

3

155 bp

56/5

1

توالــی

GenBank Accession
Numbers

نام ژن

F:AATCGGGACAAGTTACCTCA
R: CTTCCAAATCAGCAGCAAT
F: CTGGGTCTCCCTGTCGTTG
R: CCTTGGGCACTGTCACTG
F: AGAATACCACCGCCACA
R:GGATAAGTAGAGGACCTTGATG

XM_001492665

CD29

NM_001123381

MHC-I

XM_001503225

CD90

تصویر  .1منحنیهای ذوب مربوط به ژن های مورد مطالعه .وجود یک پیک در منحنی ذوب ،نشان دهنده اختصاصی بودن تکثیر محصوالت در حیـن واکنش است و در
واقع نشاندهنده عدم حضـور پرایمر  -دایمر و محصوالت ناخواسته است .تصویر -1الف مربوط به ژن  CD90تصویر -1ب مربوط به ژن  CD29و تصویر -1ج مربوط به ژن
 MHC-Iاست.

بحث
سلول های بنیادی مزانشیمی آلوژن منبع سلولی امیدوار
کننده ای در درمان جراحات ارتوپدیک اسب ها می باشند .این
سلول ها از منابع متفاوتی جداسازی می شوند و بافت چربی و
مغز استخوان منابع اصلی این سلول ها می باشند ،)22( .اما هنوز
بر سر این که کدام منبع برای ایجاد بانک سلول های بنیادی
مزانشیمی آلوژن مناسب تر است توافقی وجود ندارد (.)23
می توان از روش  qPCRبا بررسی های کمّی نشانگر ها و
مشخصات مولکولی خاص سلول های بنیادی با منبع جداسازی
متفاوت به منظور پیش بینی رفتارهای بیولوژیک آن ها استفاده
کرد ( .)25در مطالعه حاضر مشخص شد که بیان ژن MHC-I
254

در سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و چربی اسب
تفاوتی ندارد ولی میزان بیان ژن  CD29در سلول های بنیادی
مزانشیمی چربی بیشتر از سلول های مغز استخوان بود .همچنین
میزان بیان ژن  CD90در سلول های بنیادی مزانشیمی چربی
بیشتر از مغز استخوان بود ،هر چند که این تفاوت معنیدار نبود.
عدم ثبات بیان ژن های مرجع شامل  ACTB ،GAPDHو
 B2Mدر دو گروه سلولی بنیادی مزانشیمی با منشأ
مغزاستخوان و سلول های بنیادی مزانشیمی با منشأ بافت چربی،
قبالً مورد ارزیابی قرار گرفته بودند و مشخص شده بود که از
ثبات برخوردار نمی باشند.)24( .
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تصویر  .2ژل الکتروفورز ،محصوالت تولید شده در واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی را نشان میدهد .وجود تنها یک باند اختصاصی بیانگر تأیید واکنش و تکثیر
یک محصول است .تصویر -2الف مربوط به ژن  ،CD90تصویر -2ب مربوط به ژن  CD29و تصویر -2ج مربوط به ژن  MHC-Iاست.

تصویر  .3مقادیر نسبت بیان مربوط به ژنهای  CD90و  CD29را در سلولهای
بنیادی مزانشیمی بافت چربی نسبت به سلولهای بنیادی مزانشیمی
مغزاستخوان نشان میدهد که به ترتیب برابر با  )P>0/05( 3/59و 9/8
( )P<0/05بودند.

علیرغم فواید استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی آلوژن
در درمان صدمات مفصلی اسبها شواهدی وجود دارد مبنی بر
اینکه این سلولها در انسان ،موش و اسب هم در شرایط درون
تنی و هم برون تنی ایمونوژنیک میباشند ( .)26عامل اصلی در رد
پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی ،ناسازگاری بین
مولکولهای MHCمتعلق به سلول بنیادی مزانشیمی فرد دهنده
و گیرنده است ( .)27با توجه به اینکه سلولهای بنیادی مزانشیمی
اسب در مورد بیان  MHC-IIهتروژن میباشند و سلولهای مورد
مطالعه در این مطالعه بیانی از این مولکول نداشتند (بر اساس
آزمایش تعیین هویت سلولها) ،بنابراین مولکول  MHC-Iنقش
مهمی در شناسایی و رد پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی دارد.
لنفوسیتهای  B ،Tو سلولهای کشنده طبیعی قادر به شناسایی
مولکول  MHC-Iسلولها ی بنیادی مزانشیمی آلوژن در محیط
برون تنی میباشند و میتوانند عاملی در رد پیوند این سلولها در
255
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محیط درون تنی باشند ( .)28مطالعه حاضر بیان ژن  MHC-Iدر
سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی نسبت به سلولهای
بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تفاوت مشخصی را نشان نداد تا
حدی که این ژن بهعنوان ژن مرجع برای نرمالسازی دادههای
سایر ژنها مورد استفاده قرار گرفت .عالوه بر اثر مهم میزان بیان
ژن  ،MHC-Iتحریک سیستم ایمنی توسط سلولهای بنیادی
مزانشیمی در محیط درون تنی تحت عوامل دیگری نیز میباشد.
عالوه بر تعداد سلولهای تزریقی به محل ،شرایط عفونی بودن یا
ایسکمیک بودن محیطی که سلولها به آن وارد میشوند نیز مهم
است .وقتی سلولهای بنیادی مزانشیمی در شرایط التهابی مثل
تحریک توسط  IFN-ɣقرار بگیرند ،ویژگی سرکوب ایمنی در آنها
افزایش مییابد و از سوی دیگر بیان بیشتری از مولکولهای
 MHC-Iخواهند داشت که موجب افزایش لیز با واسطه
لنفوسیتهای  CD8+ Tخواهد شد .برخی مطالعات با توجه به
محیط پذیرنده و اثر  IFN-ɣسلولهای بنیادی مزانشیمی مغز
استخوان را ایمونوژنیکتر دانستهاند ( .)29بنابراین ،برای قضاوت
در مورد تحریک سیستم ایمنی توسط این سلولها و مقایسه این
ویژگی در سلولهای بنیادی مزانشیمی در محیط درون تنی ،عالوه
بر توجه به سطوح اولیه بیان ژن  MHC-Iنیاز است تا به عوامل
دیگری همانند محیطی که سلولها به آن وارد میشوند ،نیز توجه
شود .در نهایت ،باید توجه داشت که به منظور مقایسه دقیق
ایمنیزایی در این سلولها توجه و بررسی واسطههای تعدیل ایمنی
نیز ضروری به نظر میرسد CD90 .یا  Thy-1به عنوان یک نشانگر
بنیادی بودن سلول مورد توجه است و نقش آن در سلولهای
بنیادی مزانشیمی به صورت واضح مشخص نشده است .میتوان با
هدف رسیدن به فنوتیپی که بر اساس آن بتوان رفتار سلولی را
پیشبینی کرد ،از نشانگرهای سطحی برای پیشبینی توانایی
تمایزی بهره برد و در واقع به منظور رسیدن به تمایز بهتر به بافت
مورد نظر بدون کشت سلولها در محیط آزمایشگاه به جمعیتی
هموژن رسید ( .)29برخی مطالعات با تقسیم سلولهای بنیادی
مزانشیمی بافت چربی به دو دسته  CD90+و  CD90-و با بررسی
و مقایسه رنگآمیزی خاص بافت استخوان و همچنین بیان ژنهای
نشان دهنده تمایز به استخوان اثبات کردهاند که تمایز به استخوان
در سلولهای  CD90+بیشتر از  CD90-است ( .)30در مطالعه
حاضر ،بیان این ژن در سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی و
مغز استخوان تفاوت معنیداری را نشان نداد ،هرچند تفاوت 3/6
برابری بیان در سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی نسبت به
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سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از نظر بیولوژیک حائز
اهمیت است.
استاندارد فعلی درمان با سلولهای بنیادی مزانشیمی در
انسان ،شامل تزریقات متعدد و با روشهای تجویز مختلف است.
در اسب نیز تزریق داخل وریدی سلولهای بنیادی مزانشیمی
عوارض حادی در پی ندارد ( )31و میتواند بهصورت مطمئن و در
ترکیب با سلول درمانی موضعی برای بهبود آسیبهای
درماتولوژیک و بهبود تاندونهای آسیب دیده مورد استفاده قرار
گیرد .در تجویز داخل وریدی سلولهای بنیادی مزانشیمی مسئله
النهگزینی یا  homingو مهاجرت به بافت هدف وجود دارد که
مرحله اتصال به دیواره عروق در این روند تحت تأثیر عوامل
مختلفی از جمله مولکولهای چسبندگی استCD49d ،CD44 .
و  CD29مولکولهای چسبندگی میباشند.که در سلولهای
بنیادی مزانشیمی بیان میشوند و در رابطه با گیرندههای P-
 selectinو  VCAM-1و یا پروتئینهای ماتریکس خارج سلولی
موجب اتصال به سلولهای اندوتلیوم و یا ارتباط با ماتریکس خارج
سلولی میشوند .این مولکولها مهمترین مولکولهای مؤثر در النه
گزینی سلولهای بنیادی مزانشیمی میباشند .از بین این
مولکولها ،در حالیکه نقش  CD29در مهاجرت سلولهای بنیادی
مزانشیمی به اثبات رسیده است ،در نقش سایر مولکولها تردید
وجود دارد ( .)32در مطالعه حاضر ،بررسی کمّی میزان رونوشت
ژن  CD29نشان از تفاوت معنیدار در میزان رونوشت این مولکول
در سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی نسبت به مغز استخوان
داشت .سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی mRNA
ژن CD29را حدود  9/8برابر بیش از سلولهای بنیادی مزانشیمی
بافت مغز استخوان بیان کردند .تفاوت در بیان mRNA
مولکولهای چسبندگی در سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز
استخوان و چربی میتواند نشان دهنده ویژگیهای متفاوت این
سلولها در النهگزینی باشد که دارای پیامدهای مهمی در
درمانهای مبتنی بر سلول است ( .)33با توجه به نقش مهم
 CD29در النهگزینی سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوان این
طور نتیجه گرفت که احتماالً سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت
چربی در مهاجرت به بافت صدمه دیده بهتر عمل میکنند .اما با
توجه به نقش سایر عوامل مؤثر در النه گزینی سلولهای بنیادی
مزانشیمی شامل گیرندههای کموکاین و پروتئازها برای قضاوت
بهتر در خصوص مهاجرت در سلولهای بنیادی مزانشیمی با منابع
مخ تلف نیاز است تا این عوامل نیز بررسی گردند .میزان رونوشت
بیشتر  CD29به عنوان فراوانترین اینتگرین بیان شده بر سطح
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اسب در بیان برخی از ژنها مشابه و در بیان برخی متفاوت از
یکدیگر میباشند و این مسئله میتواند نشاندهنده تفاوتهای
،اساسی بین این سلولها باشد چرا که تفاوت در الگوی بیان ژنی
 توان تمایزی و مهاجرت سلولها بسیار،بر خصوصیات رفتاری
 تفاوتهایی که میتوانند منجر به رفتار و.تأثیرگذار است
واکنشهای متفاوت این سلولها در شرایط درون و برونتنی و
متعاقب ًا تفاوت در کارایی درمانهای مبتنی بر سلول شود که
بایستی بهطور جد در پروتکلهای سلولدرمانی مورد توجه قرار
 به نظر، بر اساس دادههای حاصل شده در مطالعه حاضر.گیرد
میرسد که سلولهای با منشأ بافت چربی برای سلول درمانی از
.ارجحیت بیشتر برخوردار باشند

سپاسگزاری
از دانشگاه فردوسی مشهد برای تامین مالی این مطالعه تقدیر
.و تشکر میشود

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 در سلولهای بنیادی مزانشیمی،سلولهای بنیادی مزانشیمی
چربی نسبت به سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از جنبه
 درCD29  بهعلت نقش مهم.دیگری نیز قابلتوجه است
 ممکن است،سیگنالینگ مربوط به رفتارهای سلولی همچون تکثیر
 نشان دهنده اتصال مؤثرتر سلول،CD29 میزان رونوشت باالتر
بنیادی مزانشیمی بافت چربی به فیبرینوژن پوشاننده کف فالسک
و توجیه کننده سرعت باالی تقسیم در این سلولها نسبت به
سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در محیط آزمایشگاه
 همچنین انتظار میرود در صورت تزریق داخلی مفصلی این.باشد
 کیفیت،سلولها اتصال به بافت پذیرنده بهتر بوده و این اتصال بهتر
 حتی برخی.تکثیر و تمایز این سلولها را تحت تأثیر قرار دهد
معتقدند با کشت همزمان سلولهای بنیادی مزانشیمی با
 در آنها افزایش یافته وCD29 سلولهای اندوتلیال میزان بیان
 سازماندهی اسکلت سلولی،در پی آن انتقال سیگنالهای سلولی
.)21( و مهاجرت این سلول متأثر میشود
 بنابراین با توجه به نتایج حاصل از مطالعه:نتیجهگیری
 سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی و مغز استخوان،حاضر
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Abstract
BACKGROUND: Several studies have reported the application of mesenchymal stem cells (MSCs) for the treatment of

equine musculoskeletal disorders. Bone marrow (BM) and adipose tissue (AT) are the main sources for isolation of
MSCs. Although the MSCs derived from various sources have similarities, certain differences have been reported in
terms of biological, proliferative, immunological, and differentiative characteristics. They are also different concerning
gene expression profiles. So, comparative gene expression analysis on mRNA level via quantitative real-time
polymerase chain reaction (qRT-PCR) is believed to be of great value for better characterization of MSCs from
different sources.
OBJECTIVES: We conducted the current study to evaluate gene expression analysis of MHC-I, CD90, and CD29 genes
in equine AT- and BM-derived MSCs,which are effective on immunogenicity, osteogenesis and homing, respectively.
METHODS: For this purpose, BM- and AT-derived MSCs of three mares were utilized. Total RNA was extracted and
cDNA was synthesized. Subsequently, the expression level of the target genes was analyzed with qPCR.
RESULTS: The result of gene expression in these cells revealed that expression of MHC-I was invariant (P>0.05) and
the expression of CD29 was different between AT- and BM-derived MSCs (P<0.05). Although the expression value
of CD90 was invariant (P=0.132), the expression level of this gene was 3.59 folds higher in AT-MSCs compared to
that in BM-MSCs, which could have important biological effects on migration and differentiation potentials.
CONCLUSIONS: Our results suggested that MSCs isolated from AT and BM probably preserve tissue-specific gene
expression differences, which might contribute to different functional potentials and have important implications for
cell-based therapies.
Keywords: Mesenchymal stem cells, Equine, CD90, MHC-I, CD29
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Details of the primers used for the analysis.
Figure 1. Melting curves of the analyzed genes. Only one peak in the curve shows that the amplification is specific and there is no
primer dimer and unspecific products. A) CD90, B) CD29, and C) MHC-1.
Figure 2. Representative gel electrophoresis depicts the size of all the generated qPCR products. Only one band confirms that the
amplified product is specific. A) CD90, B) CD29, and C) MHC-1.
Figure 3. Expression ratios of CD90 and CD29 in adipose-derived mesenchymal stem cells (AT-MSCs) relative to bone marrowderived mesenchymal stem cells (BM-MSC) were 3.59 (P>0.05) and 9.8 (P<0.05), respectively.
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