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سطح سلولی  CD33و  CD34جهت رهیافت درمانی لوسمی میلوئیدی مزمن
3

داود نجفی ،1عزتاله فتحی ،2راحله فرحزادی
چكيده
سابقه و هدف

مقاومت دارویی در لوسمی میلوئیدی مزمن ،یکی از چالشها در درمان این بیماری میباشد .در این مطالعه باا
هدف القای آپوپتوز در سلولهای رده سلولی ( K562لوسمی میلوئیدی مزمن) و سلولهای بنیادی مزانشایمی
مشتق از مغز استخوان رت ( )rBMSCsجهت بررسی مارکرهای سطح سالولی  CD33و  CD34و ها چناین
درصد آپوپتوز صورت گرفته ،ه کشتی این دو رده سلولی انجام شد.
مواد و روشها

در یک مطالعه تجربی ،پس از جداسازی  ، rBMSCsاین سلولهاا باه لحاام تماایز باه اساتخوان ،چربای و
غضروف شناسایی و ه چنین از نظر بیان مارکرهای سطحی  CD45 ، CD105 ، CD90و  CD56تعیین ماهیات
شدند .سپس سلولهای  K562جهت بررسی مارکرهای سطح سلولی  CD33و  CD34و آپوپتوز باا اساتفاده از
روش فلوسیتومتری جمعآوری گردیدند.
يافتهها

نتایج حاصل از ایمنوفنوتایپینگ سلولها حاکی از بیان مثبت  CD90و  CD105و بیاان منفای  CD45و
بوده و بیان مارکرهای سطح سلولی  CD33و  CD34در رده سلولی  K562در حضور  rBMSCsبه ترتیا باه
میزان  %55/2و  %97/5افزایش یافت .القای آپوپتوز در رده سلولی  K562به طور معنادار و به میزان  %57/7در
مقایسه با گروه کنترل افزایش نشان داد(.)p< 2/25

CD56

نتيجه گيري

مطالعه حاضر نشان داد ،ه کشتی رده سلولی  K562با  rBMSCsسب افزایش معنادار در میزان بیان مارکرهای
سطح سلولی  CD33و  CD34و القای آپوپتوز در رده سلولی  K562میشود .ایان تااثیر مایتواناد از طریاق
فاکتورها و سیتوکاینهای مترشحه از سلولهای بنیادی مزانشیمی باشد .هر چند که ارزیابی بهتر این سیتوکاین-
ها از نظر نوع آنها در مطالعههای آینده توصیه میشود.
كلمات كليدي :لوسمی میلوئیدی مزمن ،سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان ،آپوپتوز ،ه کشتی

تاريخ دريافت69/21/5 :
تاريخ پذيرش69/1/26 :
 -2دکترای عمومی دامپزشکی ـ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبريز ـ تبريز ـ ايران
 -1مؤلف مسئول :متخصـص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ـ گروه علوم درمانگاهی ـ دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبريز ـ تبريز ـ روبروی شهرک خاوران ـ
ايران ـ کد پستی5299929692 :
 -3متخصص بیوشیمی بالینی ـ استاديار مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبريز ـ تبريز ـ ايران
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تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بر میزان آپوپتوز و بیان نشانگرهای
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مقدمه

لوسمی میلوئیـدی مـزمی يـا ( CML

Chronic myeloid

بــرای تشخیص و جداساوی سلول های پیشساو خونسـاو

 ،)leukemiaيک سرطان میلوپرولیفراتیو اسـت کـ  %25تـا

در ارتباط بـیی سـلولهـا و پیـام رسـانی نقـش دارد ،روی

بیشتريی مطالع روی بدخیمیهای انسان روی ايی بیمـاری

سلول هـای اجـدادی میلوئیـدی و منوسـیتی وجـود دارد و
تقريبـاا در مراحـل آخـر بلــو میلوسـیتی او سـلول حــذف

 %12کل لوسمیهای افـراد بـالر را تشـکیل داده و احتمـا ا
صورت گرفت است( CML .)2توسط کرومـوووم فیددلفیـا

مــیگــردد .آنتــی بــادیهــای مونوکلونــال(= MoAbs

شناخت میشود ک در واقع يک ناهنجاری اکتسابی کلونـال

antibodies

بــوده و او جابـ جــايی کرومــووومهــای  6و  11و تشــکیل

لوسمی میلوئیدی حاد مورد استفاده قرار گرفت است ،حتـی

اخیر تشخیص  CMLراحتتر شده ک علت درک عمیقتـر

قبل او اقدام ب روش درمانی جـايگزينی مغـز اسـتخوان در
ايی بیماران ،در تشخیص لوسـمی حـاد او اهمیـت بـا يی

انکوژن اتصالی  BCR-ABLايجاد مـیگـردد .در دهـ هـای
پاتوژنز مولکولی و تعییی هدفدار داروها ب منظور عملکرد
مناسب در محل مورد نظر میباشد(.)1

 )Monoclonalمولکول  CD33ک بـرای درمـان

برخوردار بودهانـد چـرا کـ امکـان تشـخیص سـلولهـای
لوسمی میلوئیدی حاد را او ديگر سـلولهـای لنفوئیـدی -

در اواسط سالهـای  ،2692پیونـد سـلولهـای بنیـادی

( CD33فاقد ايی نشانگر) میدهنـد( .)22 ،21آپوپتـوو يـک
رخداد طبیعی بوده نقش کلیدی در سیستم ايمنی ،تکامـل و

بیماران  CMLگرديـد( .)3سـلول هـای بنیـادی مزانشـیمی،

وندگی طبیعی موجـودات بـر عهـده دارد( .)23روش هـای

سلول های چند توان هستند ک توان خودنووايی و همچنیی

مختلفی برای بررسی و ارويابی آپوپتوو وجود دارد .يکی او

تمايز ب انواع دودمان های بافت همبند او جمل آديپوسیت،

ايی روش ها ارويابی تغییـرات ششـای سیتوپدسـمی ماننـد

کندروسیت و استئوسیت را دارا میباشند .در تماس مستقیم

بروو فسفاتیديل سـريی اسـت .آمینوفسـفولیپیدهـايی مثـل
فسفاتیديل سريی و فسفاتیديل اتانول آمیی در سمت داخل

ترشح سیتوکايیها در فرآيند خونساوی نقش داشـت باشـند

ششايی قرار گرفت اند .با شروع آپوپتوو ،فسـفاتیديل سـريی

و بديی ترتیب سرنوشـت سـلولهـای بنیـادی خونسـاو را

ب سمت خارج ششايی حرکـت کـرده و در دسـترس قـرار

تعییی میکنند( .)6شواهد آومايشگاهی نشان داده است کـ
سلول های بنیادی مزانشیمی میتوانند موجب توقـف رشـد

میگیرد(شکل .)2
امرووه سعی بر ايی است تا با بـ کـارگیری روشهـای

سلولهای توموری در فاو  G2چرخ سلولی شوند( .)5هـم

متفاوت ،آپوپتوو را القا نمود تا گامی مهم در درمان سرطان

چنیی مطالع های گستردهای ک در ومین کنترل سـلولهـای

و ساير بیماریها برداشت شود( .)26-29در مطالعـ حاضـر

توموری توسط سلولهای بنیادی صورت گرفت  ،نشان داده

با استفاده او همکشتی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق او

ک سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند موجب مهار رشـد

مغز استخوان و سـلولهـای لوسـمی  K562در پلیـتهـای
مخصــوه هــمکشــتی ،بــ بررســی روشــی ســاختی

تغییرات مورفولوژيکی و تشکیل بدخیمیهـا در سـلولهـا

مکانیسمهای دخیل در سطح سلولی پرداخت شد تـا عـدوه

قابل پیگیـری اسـت ،تغییـر در بـروو و بیـان نشـانگرهـای

بر درمانهای موجود او قبیل شـیمیدرمـانی ،دارو درمـانی،

اختصاصی سطح سلول میباشد( .)6او نشـانگرهـای سـطح

درمان القايی و  ...راه را برای روشهـای درمـانی جديـدتر
برای ايی بیماری همـوارتـر سـاود .هـدف او ايـی مطالعـ ،

را نـام بـرد .ايـی دو نشـانگر در

بررسی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت

حالت عادی در سطح سلولهای لوسمی میلوئیـدی مـزمی

بر میزان آپوپتوو و بیان نشانگرهای سطح سـلولی  CD33و

در سطح پايینی بیان میشوند ( .)22در حال حاضر نشـانگر

 CD34در رده سلولـی لوسمـی میلوئیـدی مـزمـی ()K562

 CD34شناخت شدهتريی آنتـیژن سطـح سلولـی اسـت کـ

بـود .بـديی منظـور ابتـدا سلــولهای بنیادی مزانشیمی او

آلوژنیـک موجـب او بــیی رفـتی کلــونهـای  pHمثبــت در

سلول با سلول ،سلولهای بنیادی مزانشـیمی مـیتواننـد بـا

تومــور گردنــد ( .)9-8يکــی او شــواهدی ک ـ ب ـ هنگــام

سلولی موجـود در سـلولهـای لوسـمی میلوئیـدی مـزمی
مـیتـوان  CD33و

CD34
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در تمام ردههای سلولی ب کار میرود( .)22نشـانگر

CD33

درمان  CMLبا سلول های بنیادی مزانشیمی رت

سلول طبیعی

مراحل اولی آپوپتوو

شکل  :1دیاگرام سلولهای سال و درگیر آپوپتوز همراه با نشانگرهای تشخیص آپوپتوز .در سلولهای طبیعی ،فسفولیپید فسافاتیدیل ساریل کاه
دارای بار منفی است به کمک آنزی فلیپاز در سمت سیتوزولی غشای سلول قرار دارد .با شروع آپوپتوز این فسفولیپید به سمت خاار غشاایی
سلول میرود .در مراحل ابتدایی آپو پتوز که سلول هنوز تمامیت غشایی خود را حفظ کرده است ،آنکسین  vدر حضور کلسای باه فسافاتیدیل
سرین اتصال مییابد .در این حالت هنوز رنگ  PIنمیتواند وارد سلول شود چرا که سلول آن را پس میزند .در مراحل انتهایی آپوپتوز ،سالول
تمامیت غشایی خود را از دست داده و بدین ترتی

رنگ  PIوارد سلول میگردد(.)BD Biosciences, August 2011

مغز استخوان رت جدا شده و پس او پاساژهای متوالی بـ

دوو با ی داروهای بیهوشی ،استخوان فمور آنها جدا شد

پلیتهای مخصوه هـم کشـتی کـ حـاوی سـلولهـای

و با افزودن بافر فسفات سالیی( )PBSحاوی آنتـیبیوتیـک

 K562بــود انتقــال داده شــدند .تـاثیر ســلولهــای بنیــادی
مزانشیمی بر روی آپوپتوو و بیان نشانگرهای سطح سلولی

داخل ظرف مناسب قرار داده شدند .ب منظـور جداسـاوی
سلولهای تک هست ای ،ابتدا استخوانها چنديی مرتبـ بـا

 CD33و  CD34در ســـلولهـــای  K562بـــ وســـیل

بافر  PBSحاوی آنتیبیوتیک پنـیسـیلیی -استرپتومايسـیی

فلوسیتومتری مورد ارويابی قرار گرفت.

شستشو داده شدند .پس او شستشوی استخوان در شـرايط

مواد و روشها

مواد و وسايل مصرفی:
مطالعـ انجـام شـده او نــوع تجربـی بـود .تمـام مــواد
شیمیايی مورد استفاده ب شیر او مواردی ک در مـتی مقالـ
اشاره شده است ،او شـرکت سـیگما ـ آلـدري (آمريکا) و
هم چنیی تمام ظـروف مخصـوه کشـت سـلولی نیـز او
شرکت پوچئون(کره) تهی شد.

استخراج سلول:
پس او اخذ موافقت او کمیت اخدق ،پنج سر رت گون
رتـوس نوروژيکـوس( )Rattis mprvegocisبـا سـی 8 -9

استريل وير هود ،دو انتهای اسـتخوانهـا بريـده شـد و بـا
استفاده او سرنگ حاوی  PBSاو يک طرف استخوان عمل
فدشینگ انجام شد تا محتويات داخل اسـتخوان بـ درون
پتری ديشهای استريل ريخت شود .سپس ايـی محتويـات
بــ وســیل ســمپلر و بــا اســتفاده او محلــول

DMEM

( )Dulbecco’s Modified Eagles Mediumشستشــو داده
شد و سلولها جمعآوری شدند .نمون هـا وارد لولـ هـای
فالکون 25میلیلیتـر شـده و بـ مـدت  5دقیقـ بـا دور

g

× 392ســانتريفیوژ شــدند .رســوی ســلولی حاصــل او
سانتريفیوژ در يک حجم او  PBSحـل شـده و بـ داخـل
فالکون حاوی فايکول برده شد .پس او سانتريفیوژ محلول

هفتگی او مرکـز تحقیقـات کـاربردی و دارويـی دانشـگاه
علوم پزشکی تبريـز خريـداری گرديـد .پـس او بیهوشـی

دست آمد ک سـلولهـای فـاو میـانی برداشـت شـد .ايـی

رتها ب وسیل داروهای کتامیی  -وايدويی(کتامیی  %5بـا

سلولها چنديی مرتب توسط محلول  PBSحاوی %5

دوو  62 mg/kgو وايدويی  %1با دوو  )5 mg/kgو تزريـق

حاصل در دور

g

(Bovin Serum

× 622ب مدت  15دقیقـ  ،سـ فـاو بـ
FBS

 )Fetalشستشـو داده شدنـد و بــا دور
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داود نجفی و همکاران
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 392× gب مدت  5دقیقـ سـانتريفیوژ گرديدنـد .پـس او

 .)28جهت آماده ساوی برای فلوسیتومتری ،سـلولهـا بـ

در هر سانتیمتر مربـع در پلیـت شـش خانـ کشـت داده

مرحل  1میلیلیتـر محـیط کشـت بـ آن افـزوده گرديـد.

شدند .يک چهارم فضای پلیت کشت سلول پر شـده و بـا
محیط  DMEMحاوی  FBS %22تغذي شدند(.)29

فالکون حاوی سوسپانسـیون سـلولی بـا دور  392× gبـ
مدت  5دقیق سانتريفیوژ شده و رسوی سلولی دو مرتبـ
با بافر شستشو ( PBSحاوی  )FBS %3شستشـو داده شـد.

تعويض محیط ،پاساژ سلولی و تعییی ومان دوبرابـر شـدن
سلولها:

کونژوگــ بــا فلورســئیی ايزوتیوســیانات(برای ، CD45

تعــويض محــیط کشــت ســلولی در پلیــتهــای شــش
خان ای هر دو روو يک بار با محـیط تـاوه انجـام گرفـت.

 )CD56و فیکــواريتريی(بــرای  )CD90 ، CD105مخلــوط
گرديد .پس او ريختی آنتیبادیها ،حجم نهايی را بـ 222

پس او چسـبیدن سـلولهـای مزانشـیمی دوکـی شـکل و

میکرولیتر رسانده(توسـط بـافر شستشـو) و بـ مـدت 12

رسیدن ب مقدار رشد  %92تا  ،%82سـلولهـا تريپسـین و

دقیق محلول در دمای  6درج سانتیگراد انکوب شد .پس

کشت داده شدند( .)29جداساوی سلول ها او کف فدسک
توسط  2تا  1میلیلیتر محلـول تريپسـیی  %2/26و EDTA

او ايی مرحل  ،با  2میلیلیتر بافر شستشـو ،شسـت شـده و
سانتريفیوژ گرديد .مايع رويی دور ريخت شده و با افزودن

 %2/15در دمای  39درج سانتیگراد برای مـدت  1تـا 3

 522میکرولیتــر او بــافر شستشــو بــ درون تیــویهــای

DMEM

جداگان انتقال داده شد .نمون های حاصـل بـا اسـتفاده او

حاوی  FBS %22بـ ايـی مجموعـ  ،اثـر تريپسـیی خنثـی

فلوسیتومتر( ، BDبیوساينس ،سانديگو) مورد ارويابی قرار

گرديد .سوسپانسیون حـاوی سـلول بـ لولـ فـالکون 25
میلیلیتری منتقل شد و با دور  392× gبـ مـدت  5دقیقـ

گرفت.

دقیق صورت گرفت .بـا افـزودن محـیط کشـت

سانتريفیوژ گرديد .محیط کشت حاوی  FBS %22بـ سـ
چاهــک دواوده خان (نســبت  2بـ  )3افــزوده شــده و بـ
منظور ايجاد سوسپانسیون سلولی يکنواخت ،پیپتاژ گرديد،
در س فدسک با انداوه  T25تقسـیم شـد و بـ انکوبـاتور
منتقل گرديد .ايی سلولهـا تـا پاسـاژ چهـارم کشـت داده
شدند و در تمامی مراحل ايی تحقیق او سلولهـای پاسـاژ
چهارم استفاده شد .ب منظور تعییی ومـان دو برابـر شـدن
سلولها ،او نرمافزار اينترنتی  doubling time calculatorب
آدرس اينترنتی  http:/ www. Doubling-time.comاستفاده
گرديد .شمارش سـلولی در سـاعات  68 ،16و  91انجـام
گرفت و دادههای ب دست آمده در اختیـار ايـی نـرمافـزار
قرار گرفتند.

رســوی ســلولی شستشــو داده شــده بــا آنتــی بــادیهــای

بررسی تـوان تمـايزی سـلولهـای بنیـادی مزانشـیمی بـ
چربی ،استخوان و شضروف:
ب منظور اطمینان او مزانشیمی بـودن و تـوان تمـايزی
ايــی ســلولهــا ،او محــیط تمــايزی اســتخوان ،چربــی و
شضروف برای سلولهای پاسـاژ چهـارم اسـتفاده گرديـد.
6

پس او شمارش بـا م نئوبـار ،تعـداد  8 × 22سـلول در
پلیتهای شـش خانـ کشـت داده شـد .بعـد او ايـی کـ
سلولها  %92تا  %82سطح پلیت شش خان را پر کردند او
محیط تمايز ب چربی(با محیط کشت حـاوی DMEM :بـا
گلــوکز بــا و  2/25 ، FBS %22میلــیمــو ر اســکوربیک
اســـید 2/2 ،میکرومـــو ر دگزامتـــاوون 222 ،نـــانومو ر
ايندومتاسیی) ،محیط تمايز بـ اسـتخوان(با محـیط کشـت
شامل DMEM :با گلوکز با و  22 ، FBS %22میلیمـو ر
بتا-گلیسروفسفات 2/25 ،میلیمو ر اسکوربیک اسید2/2 ،

تايید سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق او مغـز اسـتخوان
توسط فلوسیتومتری:

میکرومــو ر دگزامتــاوون) و محــیط تمــايزی ســلولهــای

در ايی مطالع با استفاده او روش فلوسیتومتری بررسـی

شضروف]محیط  DMEMحاوی  22نانوگرم فـاکتور رشـد

نشانگرهای اختصاصی سطح سلول صورت گرفـت (-12

22 ،)Transforming

Factor-3( TGF-β3

Growth
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شمارش سلولها با م نئوبار ،در تراکم  2/5 × 225سـلول

داخل فالکون  25میلیلیتری انتقال داده شده و پس او ايی

درمان  CMLبا سلول های بنیادی مزانشیمی رت

نـانوگرم

morphogenetic protein-6( BMP-6

داود نجفی و همکاران

52 ،)Bone

دقیق در دمای اتاق فیکس شـدند .بعـد او انجـام مرحلـ

میلیگرم لینولئیک اسید %2 ،سرم گاوی[ ب مـدت  12روو

پس او خشک شدن 1 ،میلیلیتـر او محلـول رنـگآمیـزی

استفاده گرديد .هر  3روو يک بار محیط کشـت سـلولهـا

تولوئیدن بلو(آلمان ،سـیگما) روی سـلولهـا اضـاف شـد.
سلول ها بـرای مـدت  25دقیقـ در دمـای اتـاق بـا رنـگ

سلولها ،رنگآمیزیهای اويل رد ،آلیزاريی رد و تولوئیدن

تولوئیدن بلو انکوب شدند .چنديی مرتب سلول هـا توسـط

بلو ب ترتیب جهت بررسی تمايز بـ اسـتخوان ،چربـی و

آی مقطر شستشو داده شـدند و رسـوبات اگرکـان ايجـاد

شضروف انجام شد.

شده با استفاده او میکروسکوپ معکوس بررسی شدند.

رنگآمیزی اويل رد:

انجام آومايش : RT-PCR

میلــیگــرم

Selenium( ITS

تعويض مـیشـد( .)12-13جهـت تايیـد تمـايز چندگانـ

سلول های تمايز يافت ب چربی س مرتب با  PBSشست

بـرای انجـام آومــايش  ، RT-PCRکـل محتــوای

RNA

شده و با استفاده او پارافرمالدئید  %6ب مدت  32دقیق در

سـلولی ســلولهـای تمــايز يافتـ بـ اسـتخوان ،چربــی و
شضروف با کیت شرکت يکتا تجهیز آوما استخراج گرديد.

مقطر شستشو داده شد و پس او خشک شدن  1میلـیلیتـر
او محلــول رنــگآمیــزی اويــل رد(آمريکــا ،ســیگما) روی

RNAهای استخراج شده با ( DNase Iرُوش) تیمار شـدند
تا در صـورت آلـودگی نمونـ هـا بـا  ، DNAپاکسـاوی و

سلولها اضاف گرديد .پس او آن سلولها در  25دقیقـ در

خالصساوی صورت گیرد .شلظت و خلوه نمونـ هـای

دمای اتاق انکوب شدند .پس او رنگآمیزی چنديی مرتبـ

 RNAبا روش اسپکتروفتومتری مورد ارويابی قرار گرفت.
نسخ برداری معکوس با استفاده او يک میکـروگـرم RNA

دمای اتاق فیکس شدند .پس او فیکس ،سـلولهـا بـا آی

با آی مقطر شستشو داده و واکوئولهای چربی ايجاد شده
با میکروسکوپ معکوس بررسی شدند.

استخراج شـده ،آشـاوگر رانـدوم هگزامـر و کیـت

Revert

AldTMH Minus First Strand cDNA Synthesis
(فرمنتاو) انجام شد .الگوی مـورد اسـتفاده بـرای  PCRدر

رنگآمیزی آلیزاريی رد:
سلولهای تمايز يافت ب اسـتخوان سـ مرتبـ بـا
شستشو داده شـدند و بـا اسـتفاده او پارافرمالدئیـد  %6بـ

PBS

آومايش cDNA ،تولید شده بود .مواد مورد نیـاو شـامل1 :
میکرولیت ــر  1/5 ،)222 ng/mL( cDNAمیکرولیتــر بــافر
 2/95 ، PCRمیکرولیتــر  52( MgCl2میلــیمــو ر)2/5 ،

مدت  32دقیق در دمای اتاق فیکس شدند .بعـد او انجـام

میکرولیتــر  22( dNTPmixمیلــیمــو ر) 2/5 ،میکرولیتــر

شدند و بعد او شستشو اجاوه داده شـد تـا کـامدا خشـک

( Smar Taqســـیناژن (5 unit/µL()TAB 222C ،و يـــک
میکرولیتراو هـر آشاوگر(يـک میکرومـو ر) در يـک لولـ

مرحل فیکساسیون ،سلول هـا بـا آی مقطـر شستشـو داده
شوند .سلولها برای مدت  32تا  92دقیق در دمـای اتـاق
با رنـگ آلیـزاريی رد(آمريکـا ،سـیگما) ( %1بـا )PH: 1/9

 PCRبا هم مخلوط شده و حجم لول با استفاده او آی دو
بــار تقطیــر بــ  15میکرولیتــر رســانده شــد(جدول .)2

انکوب شدند .در نهايت بعد او اتمام رنگآمیزی ،سلول هـا

محصو ت  PCRروی آگارو  %2جدا شده و با اسـتفاده او

شده با استفاده اومیکروسکوپ معکوس بررسی گرديدند.

دســتگاه ژل داک مشــاهده شــدند( .)29 ،13شــرايط
بديی صورت انجام گرديد :الف -واسرشـتگی ابتـدايی (5

را با آی مقطر شستشـو داده و رسـوبات کلسـیمی ايجـاد

PCR

دقیق با دمای  63درج سانتیگراد) ،ی -واسرشتگی هـر

رنگآمیزی تولوئیدن بلو:
سلول هـای تمايـز يافتـ ب شضروف س مرتب با

مرحلـ ( 65ثانی ـ بــا دمــای  63درج ـ ســانتیگــراد) ،ج-
PBS

شست شده و با استفاده او پارافرمالدئیـد  %6بـ مـدت 32

آنیلینـگ(بستـ بـ آشاوگرهای هر ژن تفاوت میکند) ،د-
اکستنشی هر چرخـ ( 65ثانی ) ،و -اکستنشـی ومانــی(22
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5/35 ،)Insulin-Transferin

فیکساسیون ،سلول ها با آی مقطـر شستشـو داده شـدند و

دوره  ،25شماره  ،3پايیز 69

دقیق با دمای  91درج سانتیگراد).

مشـــتق او مغـــز اســـتخوان ،او فلوســـیتومتری اســـتفاده

کشت و نگهداری سلولهای لوسمی رده : K562

 Apoptosisخريــداری شــده و پــس او آمــادهســاوی بــافر

سلول های  K562پـس او خريـداری او مرکـز انسـتیتو
پاستور ب محیط کشت انتقال داده شدند .در آومايشگاه بـا

اتصال( ،)Binding bufferجمعآوری نمون ها و شستی آن-
ها توسط  PBSبا سانتريفیوژ بـا دور  392× gبـ مـدت 5

محیط کشـت  RPMI-2962در شرايـط :دمـای  39درجـ

دقیق انجام گرديد .پس او آن شستشـوی دوبـاره بـا بـافر

ســانتیگــراد؛ انکوبــاتور حــاوی  CO1 %5و  %65رطوبــت

اتصال صورت گرفت و پـس او دور ريخـتی مـايع رويـی،

کشت داده شدند .ب منظور تعويض محیط کشت ،محلـول

 222میکرولیتر بافر اتصال ب همراه  5میکرولیتر

آنکسییV

سوسپانسیون سلولی ب داخل لول فالکون انتقال داده شـد
و سانتريفیوژ گرديد( 392× gب مـدت  5دقیقـ ) .پـس او

متصل ب رنگ  FITCب تعـداد  22سـلول افـزوده شـد.
محلول حاصل بـ مـدت  12دقیقـ در دمـای اتـاق و در

دور ريختی محلول رويـی ،بـا بـافر  PBSشستشـو داده و

تاريکی انکوب گرديد .پس او سـانتريفیوژ بـا دور 392× g

محیط کشت جديـد در ويـر هـود بـ آن اضـاف گرديـد.

بــ مــدت  5دقیقــ  262 ،میکرولیتــر بــافر اتصــال و 22

فدســک حــاوی ســلولهــا در داخــل انکوباتــور قــرار
گـرفت .در مدت ومان کشت و رشد سلولهـا ،بـ لحـا

میکرولیتر پروپیديوم يديد ب منظور رنگآمیزی ب نمون ها
افــزوده شــد 5 .دقیقـ بعــد او افــزودن پروپیــديوم يديــد،

رشد ،تقسیـم سلولی ،مـورفولوژی و آلودگـی محیطی هر

ســـنجش نمونـــ هـــا بـــا دســـتگاه فلوســــیتومتری

روو با میکروسکوپ اينورت مورد بررسی قرار میگرفتنـد

(BD

()FACSCalibursystemبیوساينس ،سانديگو) انجـام

(.)12 ،16

گرديد .نتايج حاصل او فلوسیتومتری در يک جدول چهار

5

خان گزارش میگردد -2 :ناحی آنکسـیی  :V-/PI-در ايـی
ناحی  ،سلولهای ونده قرار میگیرنـد -1 .ناحیـ آنکسـیی

همکشـتی سـلول هـای بنیـادی مزانشـیمی مشـتق او مغـز
استخوان با سلولهای رده : K562

 :V+/PI-در ايی ناحی  ،سلولهـای آپوپتوتیـک اولیـ قـرار

در ايی مرحلـ  ،بـا اسـتفاده او پلیـتهـای مخصـوه

دارند -3 .ناحی آنکسیی  :V+/PI+در ايی ناحی  ،سلولهای

همکشتی با قطر منافذ  2/6میکرومتری ،هـمکشـتی دو رده
سلولی  K562و سلولهای بنیادی مزانشیمی انجام گرفـت.

مرده توسط نکروو و آپوپتوو ثانويـ قـرار مـیگیرنـد-6 .
ناحی آنکسیی  :V-/PI+در ايی ناحیـ  ،سـلولهـای آسـیب

پس او کاشتی تعداد  225او سلول های بنیـادی مزانشـیمی

ديده در طی مراحـل آمـادهسـاوی قـرار دارنـد(آپوپتوو در

در هر کدام او چاهـکهـای بـا يی پلیـت و گذشـت 16

آنها رخ نداده است).

ساعت(ب منظور چسبیدن سلول ها ب کف پلیـت) ،تعـداد

 229عدد او سلول هـای ( K562نسـبت  2بـ  )22در هـر
چاهک او پلیت شش خان کاشت شد .محیط مورد استفاده

جهــت بررســی تـاثیر هــمکشــتی ســلولهــای بنیــادی

در همکشتی  RPMIدارای  FBS %22بود .ب مـدت هفـت

مزانشــیمی مشــتق او مغــز اســتخوان رت بــر میــزان بیــان

روو و با دو بار تعـويض محـیط کشـت ،پلیـت در داخـل

نشانگرهای سطح سلولی  CD33و  CD34سـلولهـای رده

انکوباتور( ،CO1 %5دمـای  39درجـ سـانتی گـراد و %65
رطوبت) قرار گرفت(.)12 ،15 ،19

 K562او روش فلوسیتومتری استفاده شد .در ايـی مرحلـ
سلولها ب داخل فالکون  25میلیلیتری انتقال داده شـده و

بررسی نشانگرهای سطح سلولی  CD33و : CD34

همراه با  1میلـیلیتـر بـافر شستشـو(بافر  PBSحـاوی %3

بررسی آپوپتوو توسط روش فلوسیتومتری:
بـرای بـررسی و ارويابــی آپــوپتوو در سـلولهـــای
رده  K562پس او همکشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی

 )FBSســانتريفیوژ ( 5 ، 392× gدقیقــ ) و شستشــو داده
شدند و رسوی سلولی حاصل با آنتیبادیهـای کونژوگـ
با فلورسئیی ايزوتیوسـیانات(برای  )CD34و فیکـواريتريی
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گرديد( .)19 ،19ب همیی منظور کیـت

Annexin V FITC

درمان  CMLبا سلول های بنیادی مزانشیمی رت

(برای  )CD33تیمار شدند .پس او ريخـتی آنتـیبـادیهـا،
رسانده و ب مدت  12دقیق در دمای  6درج سانتیگـراد
انکوب گرديد .پس او دو بار سانتريفیوژ کـردن بـ منظـور
حذف آنتیبادی های اضاف  522 ،میکرولیتر بـافر شستشـو
داخل میکروتیویهای نمون ريخت شده و چند بار پیپتـاژ
گرديد .پس او ايی ک سلولها ب طـور کامـل در محلـول
شناور شدند ،داخل لول آومـايش بـرده و داخـل دسـتگاه
فلوسیتومتر(بیوساينس ،سانديگو)()FACSCalibursystem
گذاشت تا عملیات فلوسیتومتری صورت پذيرد(.)12

يافتهها

کشت ،پاساژ و ومان دو برابـر شـدن سـلولهـای بنیـادی
مزانشیمی مشتق او مغز استخوان:
طــی ســاعات اولی ـ پــس او کشــت ،ســلولهــا هنــوو
مشخصات سلولهای فیبروبدستی را نشان نمیدادنـد بـ
صورتی ک ايی سلولهـا گـرد بـوده و دارای هسـت هـای
نامشخص بودند .سلولها پس او گذشت  1روو او کشت،
کشـیده شـده و کمـی دوکـی شـکل شـدند و پـس او 91
ساعت او نظر مورفولوژی شبی سـلول هـای فیبروبدسـت
گرديدند.

شکل  :2سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان رت .در شکل باال )A( :سلولها قبل از اتصاال حاالتی گارد و هساته نامشاخص داشاتند اماا
سلولهای جدا شده از مغز استخوان فمور  25ساعت بعد کشت اولیه ،پس از اتصال به کف ظرف کشت ،ظاهری دوکی شکل به خاود گرفتناد.
( )Bسلولهای جدا شده  5روز پس از کشت اولیه را نشان میدهد که کامالً کشیده و دوکی شکل شده و ظاهری شبیه به سلولهای فیبروبالست
پیدا کردهاند )C( .سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان رت در پاساژ  .5سلولها در این تصویر ،کامالً یاک دسات باوده و شاکل
معمول سلولهای بنیادی مزانشیمی را از خود نشان میدهند .در این زمان رشد و تکثیر سلولها باال رفته است ،این سلولها ها اکناون مناسا
مطالعه هستند(بزرگنمایی .)52x

نمودار  :1زمان دو برابر شدن سلولها ی بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان رت .در این تصویر ،محور عمودی نشاندهنده تعداد سلولهاای
زنده شمارش شده با استفاده از رنگآمیزی تریپانبلو بوده و محور افقی نشاندهنده بازههای زمانی در ساعات مختلف  54 ،25 ،2و  92میباشاد.
زمان دو برابر شدن در این سلولها  17/5ساعت بود.
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حجم نهايی محلول را با بافر شستشـو بـ  222میکرولیتـر

داود نجفی و همکاران
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ترتی

 %72/5و  %72/5میباشد.

نمودار  :3آنالیز فلوسیتومتری سلولهای بنیادی مزانشیمی در مجاورت آنتیبادیهای  CD45و  .CD56بیان این نشانگرهای سطح سلولی به ترتی
 %2/29و  %2/37میباشد.

پس او پاساژ سلولی اول ،سرعت دو برابر شدن سـلولهـا

آومون فلوسیتومتری نشان داد ک سلولهای آومايش شده،

تقريباا  12ساعت بود و سلولها پـس او گذشـت  8و 22

نشانگرهای سـطح سـلولی  CD90و ( CD105مربـوط بـ

روو ب پاساژ  1و  3رسیدند(شکل 1و نمودار .)2

سلولهای بنیادی مزانشیمی) را بیان نمـوده ولـی  CD56و
( CD45مربــوط ب ـ ســلولهــای هماتوپوئتیــک) را بیــان

بررسی نشـانگرهـای سـطح سـلولی سـلول هـای بنیـادی
مزانشیمی:

نکردند(نمودارهای  1و .)3

بــا اســتفاده او نشــانگرهــای ســطح ســلولی مــیتــوان
مزانشیمی بودن سلولهای بنیادی مزانشیمی را اثبات نمود.

تمايز ب چربی:
در ايی پژوهش قدرت تمايز ب سلولهـای چربـی نیـز

در ايــی روش بیــان نشــانگرهای ســطح ســلولی ، CD90

مورد بررسی قرار گرفت(شـکل  .)3Aتمـايز  BMSCsبـ

 CD45 ،CD105و  CD56مورد ارويابی قرار گرفت .نتـايج

سلولهای چربی با استفاده او رنگآمیزی با اويل رد تايیـد
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نمودار  :2آنالیز فلوسیتومتری سلولهای بنیادی مزانشیمی در مجاورت آنتیبادیهای  CD90و  .CD105بیان ایان نشاانگرهای ساطح سالولی باه

داود نجفی و همکاران

درمان  CMLبا سلول های بنیادی مزانشیمی رت

قطرات چربی در داخل سـلولهـا را نشـان مـیدهنـد .بـ

داشتند .بررسی بیشتر با روش  RT-PCRنشـان داد کـ در

عدوه نتايج  RT-PCRحاکی او تولید ژنهای ويـژه بافـت

توده سلولی تمايز يافتـ  ،مارکرهـای اختصاصـی آلکـالیی

چربی شامل  PPAR-αو  PPAR-γبود(شکل .)3D

فســفاتاو( )ALPو اســتئوپوئتیی( )OCNبیــان شــده اســت
(شکل .)3E

تمايز ب استخوان:
نتايج حاصل او ايی پژوهش نشان داد کـ سـلولهـای

تمايز ب شضروف:

بنیادی مشتق او مغز اسـتخوان مـیتواننـد پـس او  12روو

در ايــی پــژوهش قــدرت تمــايز بــ ســلولهــای

قرار گرفتی در محیط کشت تمايزی حـاوی عوامـل رشـد
استخوانی ،ب سلول های استخوانساو تبـديل شوند(شـکل

شضروفساو نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفـت .در برخـی
مناطق کشت تودههای سـلولی تشـکیل يافت(شـکل .)3C

 .)3Bاولیی نشان های بارو تغییر مورفولـوژی و تمـايز بـ

دوره تمــايزی ايــی ســلولهــا  12روو بــود و توســط

صورت تشکیل شدن توده های سلولی و بـزر تـر شـدن

رنگ آمیـزی تولوئیـدن بلـو بررسـی شـدند .رنـگ بـنفش

آنها در مناطق يـ هـای تـک سـلولی در روو  5پـس او
القای تمايز ديده شد .برای تشخیص حضور رسوی امدح

نشاندهنده متاکرومیک بودن و حضور ماتريکس شضروفی
در ايی سلولها بود و آنالیز  RT-PCRنشان داد ک mRNA

معدنی ب خصوه کلسیم و تايید تمايز سلول های بنیادی
مزانشیمی مشتق او مغز استخوان او رنگآمیـزی آلیـزاريی

مربوط ب ژنهای اگرکان و کدژن نوع  IIتولید شده است

(شکل .)3F

رد اســتفاده گرديــد .تــودههــای قرمــز رنــگ نشــاندهنــده

شکل  :3تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان به سلولهای چربیساز ،استخوانساز و غضروفساز 21 :A .روز پس از تیمار،
تمایز  BMSCsبه سلولهای چربی با استفاده از رنگآمیزی با اویل رد تایید گردید .وزیکولهای کوچاک پراکناده و قطارات چربای در داخال
سلولها قابل مشاهده میباشد 21:B .روز پس از تیمار ،تمایز  BMSCsبه سلولهای استخوانی توسط رنگآمیزی آلیازارین رد مشاخص گردیاد.
تودههای قرمز رنگ نشاندهنده رسوبات معدنی هستند 21 :C .روز پس از تیمار ،تمایز  BMSCsبه سلولهای غضروفی با استفاده از رنگآمیازی
تولوئیدن بلو تایید گردید .رنگ بنفش رسوبات سلولی ،نشاندهنده حضور رسوبات اگرکان در ماتریکس غضروفی است(بزرگنمایی :D-F .)52x
مارکرهای اختصاصی سلولهای چربی ،استخوان و غضروف با  RT-PCRنشان داده شده است.
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گرديد .نوک پیکانهـا ،وويکـولهـای کوچـک پراکنـده و

رسوبات معدنی بوده و نشان او معـدنی شـدن مـاتريکس

دوره  ،25شماره  ،3پايیز 69

کشت و نگهداری سلولهای لوسمی رده : K562

و مقاومت با است ک در فاو بدستیک لوسمی میلوئیدی
مزمی قرار داشتند.

يکی او ويژگـیهـای آپوپتـوو او دسـت رفـتی ششـای
سلولهـای آپوپتوتیـک مـیباشـد .فسـفاتیديل سـريی در

او ديگر ويژگیهای ايی سلولها خاصیت نیمـ شـناور

سلولهای آپوپتوتیک ب سطح خارجی ششا منتقل شـده و

بودن آنهاسـت کـ نیـاو بـ اسـتفاده او آنـزيم تريپسـیی

آنکسیی  Vتمايل با يی را برای بانـد شـدن بـ آن نشـان

خريداری گرديد .او مشخصات ايی سلولها ،رشـد سـريع

نخواهد داشت .سـلولهـای ونـده در ويـر میکروسـکوپ

میدهد(نمودار  .)6بررسـی نتـايج حاصـل او  9روو هـم-

ظاهری کروی داشت و ب صورت يک کلنی ،کانونهايی را
در نزديک يکديگر ب صورت مجموع تشکیل مـیدهنـد.

کشتی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق او مغز اسـتخوان
با سلولهای  K562نشان داد ک ايی هـمکشـتی مـیتوانـد

در صورتی ک سلولهای مرده ب صورت جمع شده بـوده

موجب القای آپوپتوو ب میزان  %59/9در سلولهای

و جدا جدا هستند.

گردد.

K562

نمودار  :5نمودار نقطهای حاصل از بررسی میزان آپوپتوز در سلولهاای  K562باا اساتفاده از روش آنکساین  A .V/PIو  : Cتوزیاع جمعیات
سلولهای  K562بدون ه کشتی و همراه با ه کشتی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز اساتخوان B .و  : Dمیازان و ناوع مارل سالولی
سلولهای  K562بدون ه کشتی و همراه با ه کشتی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان .ناواحی  Q3 ،Q2 ،Q1و  Q4باه ترتیا
بیانگر میزان توزیع سلولها در منطقه نکروز ،آپوپتوزی ثانویه ،آپوپتوزی اولیه و سال میباشند
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ايی رده سلولی بـ صـورت آمـاده او انسـتیتو پاسـتور

نتــايج حاصــل او آومــايش آنکســیی  V/PIدر ســلولهــای
 K562پس او همکشتی بـا سـلولهـای بنیـادی مزانشـیمی
مشتق او مغز استخوان:

داود نجفی و همکاران

درمان  CMLبا سلول های بنیادی مزانشیمی رت

بیـــان نشـــانگرهای ســـطح ســـلولی  CD33و  CD34در
سلولهای  K562پس او همکشتی بـا سـلولهـای بنیـادی
مزانشیمی مشتق او مغز استخوان:

در سلولهای  K562ک در همکشتی با سلولهـای بنیـادی

جهــت بررســی تـ ثیر هــمکشــتی ســلولهــای بنیــادی
مزانشیمی مشتق او مغـز اسـتخوان بـر نشـانگرهای سـطح

قرار گرفتند ب ترتیب  %65/1و  %99/5بـوده و نسـبت بـ
گروه کنترل افزايش يافت است(نمودارهای  5و .)9

فلوسیتومتری استفاده گرديد .نتايج ايـی بررسـی نشـان داد

ســلولی  CD33و  CD34در ســلولهــای  K562او روش

نمودار  :5نمودار نقطهای آنالیز فلوسیتومتری سلولهای  ، K562در مجاورت آنتیبادی  A .CD33و  : Cتوزیع جمعیت سلولهاای  K562بادون
ه کشتی و همراه با ه کشتی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در حضور آنتیبادی  B . CD33و  : Dمیزان بیان نشانگر ساطح
سلولی  CD33سلولهای  K562بدون ه کشتی و همراه با ه کشتی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان .بیان ایان نشاانگر ساطح
سلولی در حضور سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان  %55/2میباشد.
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ک میزان بیان نشـانگرهای سـطح سـلولی  CD33و

CD34
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ه کشتی و همراه با ه کشتی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در حضور آنتیبادی  B . CD34و  : Dمیزان بیان نشاانگر ساطح
سلولی  CD34سلولهای  K562بدون ه کشتی و همراه با ه کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان .بیان ایان نشاانگر ساطح
سلولی در حضور سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان  %97/5میباشد.
بحث

در مطالع حاضر سلولهای بنیـادی مزانشـیمی او مغـز
استخوان رت استخراج و پس او کشت و پاساژ سلولی تـا
چهار مرحلـ همـراه بـا سـلولهـای رده  K562در پلیـت

بنیــادی مزانشــیمی مغــز اســتخوان را روی رده ســلولی
 BV293ک او سلولهای توموری خونساو هسـتند مـورد
بررسی قرار دادند ک نتايج ايی تحقیق نشان داد سلولهای
بنیادی مزانشیمی اثر ضد رشد را بـ صـورت وابسـت بـ

همکشتی قرار داده شدند .پس او  9روو همکشـتی ،میـزان

دوو ،بر روی ايی رده سـلولی نشـان مـیدهنـد( .)5نتـايج

در سلولهای رده  K562بررسی گرديد.

حاصل او تحقیق راماسامی ،نتايج مطالع انجام شده توسط
لی و همکـاران( )1222را در رابطـ بـا تـاثیر سـلولهـای

آپوپتوو و بیان نشانگرهای سـطح سـلولی  CD33و

CD34

امرووه روشهای درمانی ب سـمت اسـتفاده او سـلول

بنیادی مزانشیمی انسانی بر روی تومور ريوی رده سـلولی

درمانی ب وسیل سلولهای بنیـادی مزانشـیمی بـ عنـوان

 A549و سرطان مری رده سلولی  Eca-109تايید میکند و

روشی مناسب و ايمی در امر درمان سـرطانهـای بـدخیم

نشانگر توانـايی سـلولهـای بنیـادی مزانشـیمی در القـای

سوق پیدا کرده است .سلولهای بنیادی مزانشیمی يکی او

آپوپتوو در سلولهای توموری است( .)18در ايی مطالعـ ،

برجست تريی سلولهای مورد استفاده در امر سلول درمانی

میزان و درصد آپوپتوو با روش فلوسیتومتری و با اسـتفاده

میباشنـد .رامـاسامی و همــکاران( )1229تاثیر سلولهای

او آنکسیی  Vمورد ارويابی و تجزي و تحلیل قرار گرفت.

Downloaded from bloodjournal.ir at 17:44 +0330 on Monday October 22nd 2018

نمودار  :7نمودار نقطهای آنالیز فلوسیتومتری سلولهای  ، K562در مجاورت آنتیبادی  A .CD34و  : Cتوزیع جمعیت سلولهاای  K562بادون

داود نجفی و همکاران

درمان  CMLبا سلول های بنیادی مزانشیمی رت

سطح داخلی ششا سلولی اسـت بـ سـمت خـارجی ششـا

مزمی موجب مهار رشد سلولهای لوسمی گرديد ک ايـی

منتقل میگردد( .)16تحقیقات نشان داده است ک آنکسیی

عملکرد ب وسیل ترشح اينترفرون آلفا بود(.)33

 Vمیتواند ب صورت اختصاصی و در حضور کلسـیم بـ
فسفاتیديل کولیی متصل گردد( .)19 ،19در مطالع سچیرو

 ، CD34نشانگر سطح سـلولی سـلول هـای پـیشسـاو
خونساو بوده کـ توسـط بسـیاری او سـلولهـای طبیعـی

و همکاران ک بر روی ت ثیر همکشتی سـلولهـای بنیـادی

خونساو اولی و نیز بسیاری او لوسـمیهـای حـاد سـاخت

مزانشیمی مغز اسـتخوان انسـان بـا لنفـوم شیـر هـوچکیی

میشود .پس او بررسی بیان  c-kitو  CD34در يک مطالع ،

صورت گرفت ،میـزان آپوپتـوو بـا اسـتفاده او آنکسـیی

V

مشاهده شد ک بیان مولکول  CD34در سـلولهـای

CML

مورد ارويابی قرار گرفت( .)32نتايج ايی تحقیق نشـان داد
ک ايی همکشتی موجب القای آپوپتوو در سلولهای لنفوم

در فاو بدستیک بسیار با میرود( .)36در مطالع ديگـری
نشان داده شد ک میزان سلولهای  CD34+در بیماران مبتد

شیر هوچکیی میگردد و ايی نتايج همسو با نتـايج مطالعـ

ب  CMLنسبت ب سلولهای  CD34+در افـراد طبیعـی بـ

حاضر میباشد.

طور معناداری با تر بـود( .)35نشـانگر  CD33در ارتبـاط

يکــی او جالــب توج ـ تــريی اســتراتژیهــای درمــان
سرطانهای بدخیم استفاده او راهکارهايی است کـ بتوانـد

بیی سلولها و عديمرسانی نقش دارد و روی سـلولهـای
اجــدادی میلوئیــدی و منوســیتی وجــود دارد و تقريب ـاا در

آپوپتوتیک را در ايی سلولها القا نمايد چـرا کـ بـر

مراحل آخر بلـو میلوسـیتی او سـلول حـذف مـیگـردد.

خدف نکروو ،آپوپتوو در يک سلول ب سلولهای مجـاور

الگوی بیان  CD33در سلولهای خونساو نشاندهنده يـک

آسـیبی وارد نمـیکنـد و التهـای يـا آسـیب بـافتی ايجــاد

نقش بالقوه  CD33در تنظیم تمايز سـلول هـای میلوئیـدی

نمــیکنـــد( .)32دينـــگ و همکـــاران( )1226در نتـــايج
مطالعـ هــای خــود بیــان کردنــد کـ ســلولهــای بنیــادی

است .در واقع میتـوان گفـت کـ  CD33در سـلولهـای
میلوئیدی و پیشساوهای آنها بیان میگردد و يک آنتیژن

G1

 )Panمـیباشـد( .)21در

مر

مزانشیمی انسان سلولهای  K562را در مرحلـ  G0و

پـانمیلوئیـدی(myeloid antigen

سلولی نگ داشت و موجب القای آپوپتوو در ايی سلولهـا

مطالع حاضر مشاهده شد ک نشـانگرهای سـطح سـلولی

میشوند .ايی اثر مهاری وابست ب تعداد سلولهای بنیادی
بوده ب صورتی ک در مقادير با  ،باعث اثر مهـاری بیشـتر

 CD33و  CD34در ســلولهــای  K562تیمــار نشــده بــا
سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق او مغز استخوان در حد

میگردد .بررسی ايی عملکرد پس او همکشتی سلولهـای

بسیار پايینی بیـان شـده و يـا اصـدا بیـان نمـیگردنـد .در

لوسمی میلوئیدی مزمی با سلولهای بنیادی در تعداد برابر

صورتی ک همیی سلولها در تیمار با سـلولهـای بنیـادی

و مقادير متفاوت صورت پذيرفت .پس او بررسی با روش

مزانشــیمی مشــتق او مغــز اســتخوان ،نشــانگرهای ســطح

فلوسیتومتری مشخص گرديد ک در تعداد برابر سـلولهـا
در همکشتی ،سلولهای بنیـادی مـیتواننـد موجـب مهـار

سلولی  CD33و  CD34را در حد با يی( %65/1و ،%99/5
ب ترتیـب) بیـان نمودنـد .در مطالعـ اينوئـ و همکـاران

رشد سلولهای  K562شوند ک ايی اثر مهـاری در تعـداد

( )1226مشاهده شـد کـ نشـانگر  CD33در سـلولهـای

با تر سلولهای بنیادی بیشـتر مـیشـود( .)31نتـايج ايـی

 K562ومــانی کــ ســلولهــا در حالــت نابــالر (

محقق همسو با نتايج مطالع حاضر میباشد ک در نسـبت
 2ب ـ  ،22ســلولهــای بنیــادی مزانشــیمی مشــتق او مغــز

 )Immatureباشند ،در حد با يی( )%92/9بیان میگردد ک
البت ايی اختدف ممکی است ب دلیل تفاوت در آنتیبادی

استخوان بـ سـلولهـای  K562هـمکشـتی داده شـدند و

مـــورد اســـتفاده و فـــاکتورهـــای تکنیکی(حساســـیت

مشاهده شد میزان آپوپتوو در سلولهـای  K562بـ میـزان

فلوسیتومتری ،گیتبندی و  )...باشد( .)39عـدوه بـر ايـی

 %59/9افزايش يافت .عدوه بـر ايـی در مطالعـ ای ديگـر

ثابت شده است ک سلولهای  CMLک نشـانگر  CD34را

مشاهده شد ک همکشـتی سـلولهـای بنیـادی مزانشـیمی

در حد با يی بیان میکنند ،نسبت ب سلولهای  CMLکـ

state
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با شروع آپوپتوو ،فسفاتیديل سريی ک در حالت عـادی در

مشتق او مغز استخوان افـراد مبـتد بـ لوسـمی میلوئیـدی
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 موجب القای آپوپتـوو و افـزايش بیـان، K562 سلولهای

 ب درمان با داروهای مهارگـر،ايی نشانگر را بیان نمیکنند

 در سـلولهـایCD34  وCD33 نشانگرهای سطح سـلولی

) وDasatinib(تیـــروويی کینـــاو او قبیـــل داســـاتینیب

 ايی نتیج ممکی اسـت تـاثیر مناسـبی در. میگرددK562

.) ب طور معناداری حساستر هسـتندPonatinib(پوناتینیب

 ب هر حال اقدامات. داشت باشدCML روند بهبود بیماری
بیشتری بايد در ايی ومین صورت پـذيرد تـا تـ ثیر مثبـت

 کـ نشـانگرCML با ايی حال سلولهای پیشسـاو نابـالر
 نســبت ب ـ درمــان مقــاومتــر، را بیــان نمــیکننــدCD34

سلولهـای بنیـادی مزانشـیمی را در درمـان ايـی بیمـاری

 بنابرايی با توج ب شواهد ب دسـت آمـده او.)39(هستند

.بدخیم تايید کند

 درCML تحقیق حاضر و با توج ب ايی کـ سـلولهـای

تشکر و قدردانی

ايی مقال منـتج او پايـاننامـ مقطـع دکتـرای عمـومی
2369 .2128 دامپزشکی دانشگاه تبريـز و بـا کـد اخـدق
 کلی حقوق مادی و معنوی مربـوط بـ ايـی کـار.میباشد
 نويسـندگان او.پژوهشی متعلق ب دانشگاه تبريز میباشـد
مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی دانشـگاه علـوم پزشـکی
تبريز ب دلیل فراهم آوردن مکان و تجهیزات آومايشگاهی
.تشکر و قدردانی مینمايند

حالت بالر عمر کمتری داشت و حساسیت با يی را نسبت
 احتمـال مـیرود روش،ب دارو درمـانی نشـان مـیدهنـد
 داشت باشیم ک بتـوانCML درمانی جديدی برای بیماری
با استفاده او سلولهای بنیـادی مزانشـیمی مشـتق او مغـز
 را بـCML  تمايز سلولهای نابالر و پـیشسـاو،استخوان
.سلولهای بالر القا نمود
نتيجهگيري

در مجموع نتايج ايی مطالع نشـان داد کـ هـمکشـتی
سلولهای بنیادی مزانشـیمی مشـتق او مغـز اسـتخوان بـا

References:
1- Hehlmann R, Hochhaus A, Baccarani M. Chronic
myeloid leukaemia. Lancet 2007; 370(9584): 342-50.
2- Apperley JF. Chronic myeloid leukaemia. Lancet
2015; 385(9976): 1447-59.
3- Ailawadhi S, Akard LP, Miller CB, Jillella A,
DeAngelo DJ, Ericson SG, et al. Exploratory study on
the impact of switching to nilotinib in 18 patients with
chronic myeloid leukemia in chronic phase with
suboptimal response to imatinib. Ther Adv Hematol
2017; 8(1): 3-12.
4- Minguell JJ, Erices A, Conget P. Mesenchymal stem
cells. Exp Biol Med (Maywood) 2001; 226(6): 50720.
5- Ramasamy R, Lam EW, Soeiro I, Tisato V, Bonnet D,
Dazzi F. Mesenchymal stem cells inhibit proliferation
and apoptosis of tumor cells: impact on in vivo tumor
growth. Leukemia 2007; 21(2): 304-10.
6- Qiao L, Xu Z, Zhao T, Zhao Z, Shi M, Zhao RC, et al.
Suppression of tumorigenesis by human mesenchymal
stem cells in a hepatoma model. Cell Res 2008; 18(4):
500-7.
7- Otsu K, Das S, Houser SD, Quadri SK, Bhattacharya
S, Bhattacharya J. Concentration-dependent inhibition
of angiogenesis by mesenchymal stem cells. Blood
2009; 113(18): 4197-205.
8- Cousin B, Ravet E, Poglio S, De Toni F, Bertuzzi M,
Lulka H, et al. Adult stromal cells derived from
human adipose tissue provoke pancreatic cancer cell
death both in vitro and in vivo. PLoS One 2009; 4(7):

e6278.
9- Noyce RS, Bondre DG, Ha MN, Lin L-T, Sisson G,
Tsao MS, et al. Tumor cell marker PVRL4 (nectin 4)
is an epithelial cell receptor for measles virus. PLoS
Pathog 2011; 7(8): e1002240.
10- Inoue T, Swain A, Nakanishi Y, Sugiyama D.
Multicolor analysis of cell surface marker of human
leukemia cell lines using flow cytometry. Anticancer
Res 2014; 34(8): 4539-50.
11- Jin CH, Takada H, Nomura A, Takahata Y, Nakayama
H, Kajiwara M, et al. Immunophenotypic and
functional characterization of CD33+ CD34+ cells in
human cord blood of preterm neonates. Exp Hematol
2000; 28(10): 1174-80.
12- Freeman SD, Kelm S, Barber EK, Crocker PR.
Characterization of CD33 as a new member of the
sialoadhesin family of cellular interaction molecules.
Blood 1995; 85(8): 2005-12.
13- Ly JD, Grubb D, Lawen A. The mitochondrial
membrane potential (deltapsi(m)) in apoptosis; an
update. Apoptosis 2003; 8(2): 115-28.
14- Lebedeva IV, Su ZZ, Sarkar D, Fisher PB. Restoring
apoptosis as a strategy for cancer gene therapy: focus
on p53 and mda-7. Semin Cancer Biol 2003; 13(2):
169-78.
15- Lin LL, Huang HC, Juan HF. Revealing the molecular
mechanism of gastric cancer marker annexin A4 in
cancer cell proliferation using exon arrays. PLoS One
2012; 7(9): e44615.

Downloaded from bloodjournal.ir at 17:44 +0330 on Monday October 22nd 2018

داود نجفی و همکاران
16- Cartier A, Komai T, Masucci MG. The Us3 protein
kinase of herpes simplex virus 1 blocks apoptosis and
induces phosporylation of the Bcl-2 family member
Bad. Exp Cell Res 2003; 291(1): 242-50.
17- Fathi E, Farahzadi R. Enhancement of osteogenic
differentiation of rat adipose tissue-derived
mesenchymal stem cells by zinc sulphate under
electromagnetic field via the PKA, ERK1/2 and
Wnt/beta-catenin signaling pathways. PLoS One
2017; 12(3): e0173877.
18- Farahzadi R, Fathi E, Mesbah-Namin SA, Zarghami
N. Zinc sulfate contributes to promote telomere length
extension via increasing telomerase gene expression,
telomerase activity and change in the TERT gene
promoter CpG island methylation status of human
adipose-derived mesenchymal stem cells. PLoS One
2017; 12(11): e0188052.
19- Fathi E, Farahzadi R, Charoudeh HN. L-carnitine
contributes to enhancement of neurogenesis from
mesenchymal stem cells through Wnt/β-catenin and
PKA pathway. Exp Biol Med (Maywood) 2017;
242(5): 482-6.
20- Trela E, Glowacki S, Błasiak J. Therapy of chronic
myeloid leukemia: twilight of the imatinib era? ISRN
Oncol 2014; 2014: 596483.
21- Fathi E, Farahzadi R. Isolation, culturing,
characterization and aging of adipose tissue-derived
mesenchymal stem cells: a brief overview. Braz Arch
Biol Technol 2016; 59: e16150383.
22- Mobarak H, Fathi E, Farahzadi R, Zarghami N,
Javanmardi S. L-carnitine significantly decreased
aging of rat adipose tissue-derived mesenchymal stem
cells. Vet Res Commun 2017; 41(1): 41-7.
23- Farahzadi R, Mesbah-Namin SA, Zarghami N, Fathi
E. L-carnitine Effectively Induces hTERT Gene
Expression of Human Adipose Tissue-derived
Mesenchymal Stem Cells Obtained from the Aged
Subjects. Int J Stem Cells 2016; 9(1): 107-14.
24- Subhashini J, Mahipal SV, Reddy MC, Reddy MM,
Rachamallu A, Reddanna P. Molecular mechanisms in
C-Phycocyanin induced apoptosis in human chronic
myeloid leukemia cell line-K562. Biochem Pharmacol
2004; 68(3): 453-62.
25- Xu X, Zeng Z, Yao W, Wang X, Sun D, Ka W, et al.
Biomechanical alterations of dendritic cells by coculturing with K562 CML cells and their potential
role in immune escape. J Biomech 2010; 43(12):
2339-47.
26- Han Y, Wang Y, Xu Z, Li J, Yang J, Li Y, et al.
Effect of bone marrow mesenchymal stem cells from
blastic phase chronic myelogenous leukemia on the

 با سلول های بنیادی مزانشیمی رتCML درمان

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

growth and apoptosis of leukemia cells. Oncol Rep
2013; 30(2): 1007-13.
Damiano J, Hazlehurst L, Dalton W. Cell adhesionmediated drug resistance (CAM-DR) protects the
K562 chronic myelogenous leukemia cell line from
apoptosis induced by BCR/ABL inhibition, cytotoxic
drugs, and [gamma]-irradiation. Leukemia 2001;
15(8): 1232-9.
Tian LL, Yue W, Zhu F, Li S, Li W. Human
mesenchymal stem cells play a dual role on tumor cell
growth in vitro and in vivo. J Cell Physiol 2011;
226(7): 1860-7.
Álvarez-Barrientos A, Arroyo J, Cantón R, Nombela
C, Sánchez-Pérez M. Applications of flow cytometry
to clinical microbiology. Clin Microbiol Rev 2000;
13(2): 167-95.
Secchiero P, Zorzet S, Tripodo C, Corallini F, Melloni
E, Caruso L, et al. Human bone marrow mesenchymal
stem cells display anti-cancer activity in SCID mice
bearing disseminated non-Hodgkin's lymphoma
xenografts. PLoS One 2010; 5(6): e11140.
Kamesaki H. Mechanisms involved in chemotherapyinduced apoptosis and their implications in cancer
chemotherapy. Int J Hematol 1998; 68(1): 29-43.
Ding Y, Lu H, Lu S, Lu R, Liu P, Wu Y, et al. Effects
of human bone marrow mesenchymal stem cells on
proliferation and apoptosis of k562 cells. Zhongguo
Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 2009; 17(1): 137-40.
[Article in Chinese]
Zhang HM, Zhang LS. Influence of human bone
marrow mesenchymal stem cells on proliferation of
chronic myeloid leukemia cells. Ai Zheng 2009;
28(1): 29-32.
Muroi K, Nakamurat M, Amemiya Y, Suda T, Miura
Y. Expression of c-kit receptor (CD 117) and CD34 in
leukemic cells. Leuk Lymphoma 1995; 16(3-4): 297305.
De Fabritiis P, Dowding C, Bungey J, Chase A,
Angus G, Szydlo R, et al. Phenotypic Characterization
of Normal and CML CD34-Positive Cells: Only the
Most Primitive CML Progenitors Include Ph-neg
Cells. Leuk Lymphoma 1999; 11(1-2): 51-61.
López-Karpovitch X, Cárdenas R, Piedras J.
Immunophenotypic characteristics of the blast crisis in
chronic myeloid leukemia. Revista de investigacion
clinica; organo del 1997; 49(1): 31-6.
Pietarinen PO, Eide CA, Ayuda-Durán P, Potdar S,
Kuusanmäki H, Andersson EI, et al. Differentiation
status of primary chronic myeloid leukemia cells
affects sensitivity to BCR-ABL1 inhibitors.
Oncotarget 2017; 8(14): 22606-15.

Blood
Transfus Organ 2018; 15(3): 210-225
69Sci
پايیزJ Iran
،3 شماره
،25 دوره

Downloaded from bloodjournal.ir at 17:44 +0330 on Monday October 22nd 2018

Original Article

Investigation of rat bone marrow mesenchymal stem cells
effect on apoptosis and cell surface markers expression
of CD33 and CD34 as an approach to treatment
of chronic myeloid leukemia
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Abstract
Background and Objectives
Drug resistance is one of the main challenges in the treatment of chronic myeloid leukemia
(CML). In this study, with the aim of inducing apoptosis in K562 cell line (CML), this cell line
was co-cultured with rat bone marrow mesenchymal stem cells (rBMSCs). Then, the rate of
apoptosis as well as cell surface markers expression of CD33 and CD34 in the K562 cells line
was evaluated.
Materials and Methods
In this experimental study, after isolating rBMSCs, the multilineag differentiation capacity of
rBMSCs as well as the mesenchymal stemness of these cells was identified by evaluation of
CD90, CD105, CD45, and CD56 cell surface. Then, the K562 cells were subjected for
evaluation of CD33 and CD34 cell surface markers and apoptosis using a flow cytometry
technique.
Results
Immunophenotyping of the cells indicated positive expression of CD90 and CD105 and
negative expression of CD45 and CD56. The expression of CD33 and CD34 cell markers in
the K562 cell line was increased 45.2% and 76.5%, respectively. Also, induction of apoptosis
in the K562 cell line significantly increased (56.6%) compared to the control (p < 0.05).
Conclusions
Briefly, this study showed that the co-culturing of the K562 cells line with rBMSCs causes
significant increase in the expression of CD33 and CD34 cell surface markers as well as
induction of apoptosis in the K562 cells (p < 0.05). This effect can be through the secreted
factors and cytokines of rBMSCs; however, better evaluation in terms of type of cytokines is
recommended in the future studies.
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