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ي بنیــادي بافــت چربــی هاســلولبــر تمــایز  Nogginو  MBP-4ي حاضــر بــه منظــور بررســی تــاثیر  همطالعــ

)ADSC،ي بنیادي بافت چربی زیر جلدي انسان جداســازي و کشــت هاسلول)انسانی طراحی شده است.در این مطالعه

 B27و  DMEMز در محــیط هــاي حــاوي ها به مدت چهــار رو ADSCداده شدند.به منظور تمایز کاردیومیوسیتی،

دو  و همچنــینbFGFو غلظــت ثــابتی از  BMP-4با غلظت هــاي مختلــف  FBS%10و  DMEMومحیط حاوي 

مورد بررسی قرار گرفتند.بیست و یک روز پــس از اغــاز تمایز،بیــان  FBS%10در محیط  Nogginغلظت متفاوت از 

ی شــدند.پس از بررســی ژن هــاي قلبی،غلظــت مطلــوب فاکتور هاي نسخه برداري و ژن هــاي اختصاصــی قلبــی بررســ

BMP-4  مشخص شد.انالیزایمنوسیتوشیمی،فلوسیتومتري و وسترن بالت بیــان پــروتئین هــاي قلبــی را نشــان داد.بــه

هــا  ADSCي قلبی ازهاسلولدر تمایز  Nogginو  BMP-4طور خالصه نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که 

  نیز می تواند در این تمایز نقش داشته باشند. B27و  DMEMهاي حاوي  نقش دارند.همچنین محیط

 BMP-4،Noggin،کاردیومیوسیت،ADSC: هاواژه کلید
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 قلبی عروقی  هايبیماري  - 1-1

یکی از دالیل مرگ و میر در سراسر جهان است که درمان هاي رایج توانسته اند  1آسیب هاي قلبی

تنها پیشرفت آن ها را به تأخیر بیاندازند. تجربیات آزمایشگاهی و آزمایشات پزشکی روشهایی براساس 

  )Segers and Lee, 2008(لکرد قلب پیشنهاد کردند. سلول درمانی براي بهبود عم

در قلب پستانداران اغلب منجر به کمبودهاي  2آسیب هاي ایسکمی از بین رفتن میوسیت ها در

  )Jackson., Majka et al, 2001(برگشت ناپذیر در عملکرد قلب می شود. 

قلبی در ناحیه  3پاسخ هاي بافت قلبی به آسیب هاي ایسکمی، نکروز آپوپتوز و هایپرتروفی مهمترین

ی ترین اهداف سلول درمانی، درمان بیماریهاي قلبی از ایسکمی میوکارد است. به همین دلیل یکی از اصل

   )Palpant and Metzger, 2010(طریق بازسازي میوکارد آسیب دیده است.

به و یژه  ي از دست رفته در حمالت قلبی را نشان دادند.هاسلولاد ي بنیادي پتانسیل ایجهاسلول

ي بنیادي چند توان القاء شده یک منبع غنی براي باز زایی و احیاي هاسلولو  ي بنیادي جنینیهاسلول

  )Liau., Zhang et al, 2012(.هستند in vitroکاردیو میوسیت ها و مهندسی بافت قلب در 

 ي بنیادي به قلب، عملکرد قلب را از طریق مکانیسم هاي اندوکرین بهبود می بخشد.هاسلولپیوند 

این مکانیسم ها در جهت کاهش مرگ سلولی، تحریک رگ زایی، به کارگیري سلولهاي بنیادي بافت 

  )Palpant and Metzger, 2010( .ن پاسخ هاي التهابی، عمل می کنندهدف و کاهش میزا

  ي بنیادي هاسلول - 1-2

را سلولهاي تمایز نیافته اي هستند که در مراحل جنینی و بزرگسالی یافت می  4سلولهاي بنیادي

و ارگان ها را ایجاد می کند.  هابافتشوند و قادر به ایجاد سلولهاي تمایز یافته اي هستند که ساختمان 

                                                
1 . Heart failure  
2 . Ischemia 
3 . Hypertrophy 
4 . Stem cells  
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)Volarevic., Bojic et al, 2014(  ي بنیادي پستانداران که تاکنون شناخته شده اند هاسلولدو نوع مهم

که از الیه داخلی بالستوسیت جداسازي می شوند و دیگري سلولهاي  1عبارتند از سلولهاي بنیادي جنینی

  )al,t , Kuo e.Cheng 2011(که در بافتهاي بزرگساالن وجود دارند.  2بنیادي بزرگسالی

  ي بنیادي جنینی هاسلول -1- 2- 1

ي هابافتي سلولی را دارند اما قادر به ایجاد هاردهجنینی توانایی تمایز به تمام  سلولهاي بنیادي

نا میرا هستند و به طور نامحدود تقسیم می شوند. از  هاسلولخارج جنینی مانند جفت نیستند. این 

دستکاري ژنتیکی آن ها در محیط آزمایشگاه است.  جنینی، سهولت ديویژگی هاي برجسته سلولهاي بنیا

به همین دلیل، استفاده از سلولهاي بنیادي جنینی براي درمان بیماري هاي تحلیل رونده و جایگزین کردن 

 )Ciosk., DePalma et al, 2006(ي آسیب دیده مورد توجه زیادي قرار گرفته است. هابافت

   ي بنیادي بالغهاسلول -2- 2- 1

ي تمایز نیافته اختصاصی بافتهاي بدن هستند که توانایی خود نوزایی هاسلولي بنیادي بالغ هاسلول

 Christensen and(ي بالغ بافت اختصاصی خود را دارند.هاسلولباالیی دارند و قادر به تکثیر و ایجا د 3

Serakinci,2012(  ي اسیب دیده هاسلولیی باز سازي ي بالغ وجود داشته و تواناهابافتدر  هاسلولاین

را می توان از مغز استخوان،بافت عصبی،پري  هاسلولاین  )Snippert and Clevers,2011(را دارند.

ي بنیادي بالغ یک بافت، می هاسلول )Li., Hokugo et al,2014(استئوم یا پوشش استخوان بدست اورد.

ي بافت دیگري تبدیل شوند که مربوط به الیه زایاي متفاوتی هاسلولتحت شرایط خاص ، به  توانند

 با تغییر در محیط کشت یا پیوند ي بنیادي می نامند.هاسلولاست. این پدیده را دگر تمایزدهی 

جود زنده می توان دگر تمایزدهی را القاء کرد. ي بنیادي بالغ به یک بافت متفاوت در بدن موهاسلول

)Ciosk., DePalma et al, 2006(  

لی غیــر خــونی متعــدد تمــایز ي ســلوهاردهمی توانند به  4به طور مثال سلولهاي بنیادي مغز استخوان

امروزه با توجه بــه تومــورزایی، رد ایمنــی و مباحــث اخالقــی کــه  )Colter., Sekiya et al, 2001(یابند. 

                                                
1 . Embryonic stem cells  
2 . Adult stem cells  
3 . Self- renewal 
4 . Bone marrow stem cells  
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ســمت بیشــتر توجهــات بــه  )Taha and Hedayati,2010(ي بنیادي جنینی مطرح اســت،هاسلول پیرامون

بنیــادي ي هاسلولوجود .)Bunnell., Flaat et al,2008(.ي بنیادي بزرگساالن معطوف شده استهاسلول

ظرفیــت بازســازي قــوي دارنــد.  هــابافتبرخــی  بزرگساالن این کمک را می کند که توضیح دهــیم چــرا

)Cheng., Kuo et al, 2011(  

  به صورت زیر است :  1ي بنیادي جهت کاربرد آن ها در پزشکی بازساختیهاسلولمالك هاي 

 باید در مقادیر فراوان بدست آیند.  )1

  می کنند به دست آیند. با روش هایی که کمترین درد را ایجاد )2

 ي مختلف تمایز یابند. هاردهبتوانند به  )3

 ,.Bunnell(اي خودي و غیر خودي پیوند زد. بتوان آن ها را به صورت ایمن و موثر به میزبان ه )4

Flaat et al, 2008(  

  شیمی ي بنیادي مزانهاسلول -3- 2- 1

یا  استخواني بنیادي مغزهاسلولدر برخی موارد به عنوان  (MCSs)2ي بنیادي مزانشیمی هاسلول

ي اجدادي بزرگسال هاسلولک کالس از یدهندهاشاره می شود که نشان  3ي بنیادي چند توانهاسلول

را می توان از  اهسلولاین  ي مزانشیمی را دارند.هاسلولي مختلف هاردهاست که توانایی تمایز به 

را از مغز استخوان جدا می کنند.  هاسلولي زیادي جدا کرد اگرچه در اغلب موارد این هابافت

)Pittenger, 2011(  ي بافت پیوندي، چربی، غضروف و هاسلولقابلیت تمایز به  هاسلولدر واقع این

  )Barry and Murphy, 2004(ماهیچه را دارند.

 ي مفید تولید می کنند که به ترمیمي بنیادي مزانشیمی فاکتورهاي رشد و سایتوکین هاهاسلول

  (Pittenger, 2011).کمک می کنند بافتهاي اضافی ( دیگر )

اما سرعت  این است که می توانند به سرعت در محیط کشت گسترش یابند هاسلولاز ویژگی این 

در محیط کشت و مدت  هاسلولي چند توان به طور معکوس به تراکم هاسلولگسترش و بازده ایجاد 

از لحاظ  هاسلولاین  )Sekiya., Larson et al, 2002(زمان انکوبه شدن در هر پاساژ ارتباط دارد.

                                                
1 . Regenerative medicine  
2 . Mesenchymal stem cells  
3 . Multipotent 
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موروفولوژي کشیده و دوکی شکل هستند و هسته اي بزرگ دارند و شبیه فیبروبالست می 

   )Kitada and Dezawa 2012(باشند.

  

 

  )Caplan, 2007(مزانشیمی ي بنیادي هاسلول: تمایز  1-1شکل 

 

  معیارهاي الزم براي نامیدن یک سلول به عنوان سلول بنیادي مزانشیمی به صورت زیر است : 

1 (MCSs .باید در شرایط استاندارد کشت به سطوح کشت پالستیکی متصل شود   

  باید قابلیت تمایز به استخوان ، غضروف و چربی را داشته باشند.  هاسلول) این 2

  ، را بیان کنند.  CD 105 , CD 90 , CD 73) مارکرهاي 3

،  CD14  ،CD19 , CD45 , CD34 , CD11bمارکرهاي رده ي خون ساز مانند  CD) فاقد بیان 4

DR , C-KIT , CD 79 a .باشند)Mabuchi, Houlihan et al. 2013(   
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  )Pittenger, 2011(ي بنیادي مزانشیمی انسانهاسلول: مارکرهاي سطحی  2-1شکل 

 

  ي بنیادي مزانشیمی هاسلولایمنولوژي  -4- 2- 1 

MSC 1 2هاي انسانی سطح مناسبی ازI-MHC  را بیان می کنند اما قادر به بیان CD40

در واقع آنها غیر ایمنولوژیک هستند و می توان به یک میزبان غیر )Williams and Hare,2011(نیستند.

 Chamberlain., Fox et(خودي پیوند زد. آن ها همچنین ویژگی تنظیم کنندگی سیستم ایمنی را دارند.

al, 2007(   

  بافت چربی  - 1-3

که حاوي (Zuk., Zhu et al,2002) بافت چربی همانند مغز استخووان داراي منشأ مزودرمی است

ي ماهیچه هاسلولو  3ي اندوتلیال عروقیهاسلولانواع متعددي سلول شامل ادیپوسیت ، پري دیپوسیت، 

                                                
1 . Mesenchymal stem cells  
2 . Myosin heavy chain 
3 . Vascular endothelial cells  
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ي مختلف هاردهیی هستند که توانایی تمایز به هاسلولآن ها همچنین حاوي  صاف عروقی هستند.

ي هاسلولخونی،  يهاسلولسلولی مانند چربی ، استخوان ، غضروف ، ماهیچه اسکلتی، صاف و قلبی، 

  )Fraser., Wulur et al, 2006(ي عصبی را دارند. هاسلولکبدي و 

درصد وزن  20- 25درصد و در زنان با وزن طبیعی  15- 20بافت چربی در مردان با وزن طبیعی 

ي بافت چربی در سراسر طول عمر فعالیت دارند. هاسلول(Mescher,2010) بدن را تشکیل می دهد.

و تقریبا با ماکروفاژها در ارتباط و در دوران پیري  ي پیش ساز بافت چربی فراوان هستند.هاسلول

   )Tchkonia., Morbeck et al, 2010(غیرقابل تمایز هستند و به یک فاکتور پیش التهابی تبدیل می شود.

بافت چربی عالوه بر منبع انرژي ، در ایمنی و عملکرد به عنوان غده درون ریز ، تنظیم دما، حفاظت 

،  II، آنژیوتنسین  IL-16اهمیت دارد. این بافت همچنین هورمون هایی نظیر  مکانیکی و باز زایی بافت

و سبب فعال شدن هورمونهایی مانند  تولید کرده ) را 3GH( در پاسخ به  IGF-21لپتین ، ادیپونکتین و 

   )Tchkonia., Morbeck et al, 2010(گلوکوکورتیکوئید و استروئیدهاي جنسی می شود. 

چاقی و مسائل پیرامون آن نظیر ناراحتی هاي قلبی و دیابت اهمیت مطالعات مرتبط با بافت چربی و 

  )Zeve., Tang et al, 2009(ادیپوسیت ها را نشان می دهد. 

  ربی تقسیم بندي بافت چ -1- 3- 1

بافت چربی سفید  دارد. و بافت چربی قهوه اي وجود بافت چربی به دو صورت بافت چربی سفید

بیشتر  انرژي را ذخیره می کند و بافت چربی قهوه اي انرژي را به صورت گرما در بدن انتشار می یابد.

  )Zeve., Tang et al, 2009(حجم بافت چربی را ادیپوسیت ها تشکیل می دهند. 

ي بنیادي براي هاسلولبافت چربی به آسانی قابل برداشت از بزرگساالن است و منبع سرشاري از 

سلول درمانی است که این امر امیدواري فراوانی را در حوزه ي پزشکی باز ساختی ایجاد کرده 

  )Casteilla and Dani ,2006(است.

                                                
1 . Interleukin 6 
2 . Insulin- Like growth factor 1  
3 . Growth hormone  
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  ي بنیادي بافت چربی هاسلول -3-2- 1  

ي هاسلولاز نظر مورفولوژي و فنوتیپ مشابه  1 (ASCs)ي بنیادي مشتق از بافت چربی هاسلول

در  هاسلولبنیادي مشتق از مغز استخوان است اما تفاوت هاي مهمی هم از نظر شیوه جداسازي و تعداد 

  )Markarian., Frey et al, 2014(هنگام جداسازي در واحد حجمی دارند.

ي مزانشــیمی ماننــد ادیپوســیت، هــاردهي بنیادي مشتق از بافت چربی توان تمــایز بــه انــواع هاسلول

 ,.Strem(ن ها رادارنــد.ي غیر مزانشیمی نظیر نوروهاردهکندروسیت، استئوسیت و میوسیت و همچنین به 

Hicok et al, 2005(   

ي هاسلولي بنیادي بافت چربی به وسیله روشهاي یکسانی که براي شناسایی هاسلولشناسایی 

 صورت می گیرد :  بنیادي مشتق از مغز استخوان استفاده می شود

از طریق ایمنوفنوتیپ آنها در حالت تمایز نیافته و همچنین از طریق پتانسیل تمایزي آنها به سمت 

ي ادیپوژنیک، استئوژنیک و کندروژنیک در حضور فاکتورهاي القائی اختصاصی رده سلول هارده

.(Lindroos., Suuronen et al, 2011)  ي هاسلولزمانی که بافت چربی از طریق تجزیه ي آنزیمی به

رسوب  وفیوژ قابل شناسایی است که شامل :تشکیل دهنده تقسیم می شوند، سه ناحیه در لوله سانتری

می نامند و ادیپوسیت هاي معلق و  (SVF)2عروقی  –ایی اصل از سانتریوفیوژ که کسر استرومسلولی ح

شامل  هاسلولجمعیتی ناهمگن از  SVFدر واقع  )Hollenberg and Vost,1969(مایع بین این دو الیه 

لیال، پري دیپوسیت ها ، ماکروفاژ هاي ضدالتهابی و سلول ي اندوتهاسلولي بنیادي مزانشیمی، هاسلول

به ماهیت بافت چربی و شرایط کلی فرد دهنده بستگی دارد.  SVFظیمی است. بازده فرایند جداسازي تن

)Nae., Bordeianu et al, 2013(  

  ي بنیادي بافت چربی هاسلولمارکرهاي سطحی  -3- 3- 1

 , MHC-IIها بیان می شوند شامل :  ADSCمارکرهایی که با الگوي سازگاري باالیی در سطح 

MHC-I , CD 133 , CD90 , CD73 , CD29 , CD13  است. اما مارکرهاي هماتوپویتیک و آنژیوژنیک

ان شده یا فاقد بیان است. آن ها همچنین ها به طور کم بی ADSCدر  CD133 , CD45 , CD31مانند 

                                                
1 . Adipose – drived stem cells  
2 . Stromal – vascular fraction  
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 CDرا نشان دادند.اما در مورد  STRO-1 , CD 106 , CD49d , CD34 , CD9بیان مناسبی از مارکرهاي 

106 , CD 34 , STRO-1  اختالف نظر وجود دارد. برخی محققین حضور این مارکرها را درADSC 

 ,.Lindroos(ن این مارکرها را گزارش کردند. هاي کشت داده شده تایید کردند و برخی دیگر فقدا

Suuronen et al, 2011(  

درصد  90 ي بنیادي مغز استخوان بیش ازهالولسي بنیادي بافت چربی و هاسلولایمنوفنوتیپ 

را بیان کرده اما  CD49d ,ها ADSCمشابه یکدیگر است اما تفاوتهایی هم نشان می دهند. به عنوان مثال 

CD106  ي بنیادي مغز استخوان برعکس هاسلولرا بیان نمی کنند. در حالیکه بیان این مارکرها در

   )Fraser., Wulur et al, 2006 Pawitan 2009(است.

  ي بنیادي بافت چربی هاسلولمزیت هاي  -4- 3- 1

هستند بدست می آید و همچنین از  بافت چربی نسبت به دیگر منابع به روشهایی که کمتر تهاجمی

به طور  )Kern, Eichler et al, 2006(ي بیشتري دارد.هاسلولنظر کمیت نسبت به مغز استخوان تعداد 

بدست می آید که یک روش ایمن است و در آن بیش از یک  1کلی بافت چربی از طریق لیپوساکشن

ي بنیادي بافت چربی تشکیل می دهند در حالی که این نسبت در بافت هاسلولرا  هاسلولدرصد کل 

ان می را نیز بی VEGF  فاکتور رشد هاسلولدرصد است.همچنین این  001/0 – 002/0مغز استخوان 

  ),Fraser., Wulur et al, 2006 Sugii., Kida et al, 2010(کنند.

  میوسیت ها ي بنیادي بافت چربی به کاردیو هاسلولتمایز -5- 3- 1

ي بنیادي مشتق از بافت چربی توان تمایز به کاردیومیوسیت ها را داشته و یک منبع سلولی هاسلول

  )Choi., Dusting et al, 2010(مناسب براي کاربرد در مهندسی بافت تلقی می شود.

علی رغم تمام تالش هایی که در زمینه تحقیقات علمی و پزشکی صورت گرفته است ، بیماریهاي 

تعداد  2005به عنوان یکی از دالیل مرگ و میر جهانی گزارش شده است. در سال  2عروقی –قلبی 

مرگ از  %30میلیون نفر تخمین زدند که این رقم  5/17عروقی را  –مرگ و میر در اثر بیماریهاي قلبی 

  ها یک کاندید خوب در مهندسی بافت هستند که  ADSCو میرهاي جهانی را تشکیل می دهد. در واقع 

                                                
1 . Liposuction  
2 . Cardiovasoular Disease  
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initiation of differentioation, expression of transcription factors and cardiac-specific genes were 
studied.so wsa determined optimal concentration of BMP-4.Expression of cardiomyocyte proteins 
were studied by flow cytometric analysis, immunocytochemistry and western blot tecnics.In 
conclusion, result of this study have shown, BMP-4 and Noggin can be used for cardiac 
differentioation of ADSCs.also B27 can be used for this differentioation. 
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