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 -1مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

چكيده

دریافت1399/11/30 :

ویرایش1399/12/07 :

پذیرش1400/02/25 :

آنالین1400/03/01 :

زمينه و هدف :در سالهای اخیر تعداد بیمارانی که از زخمهای دیابتی رنج میبرند ،افزایش یافته و روشهاای مرساوم
درمانی دارای نارساییهایی میباشند .هدف از این تحقیق بررسای ارارات سالولهای بنیاادی مزانشایمی ژلاه وارتاون
بندناف ( )WJMSCsدر التیام زخم دیابتی در مدل حیوانی است.
روش بررسي :طی این تحقیق تجربی آزمایشگاهی که در مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی طی فروردین

 -2گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه،

 1399تا آذر  1399انجام گرفت ،سلولهای  WJMSCجداسازی شده و توانایی تمایز آنها به سلولهای استخوان و

واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان،

چربی و نیز بیان مارکرهای اختصاصی ارزیابی شد .استرپتوزوسین جهت القای دیابت در موشهای صحرایی نر نژاد

ایران.
 -3گروه بیولوژی ،کالج بینالمللی اویسینا،
بوداپست ،مجارستان.

 Wistarمورد استفاده گرفت .حیوانات به دو گروه کنترل (تزریق نرمال سالین) و تزریق  WJMSCsتقسیمبندی
گردیدند .زخمهایی به قطر  0/8سانتیمتر در ناحیه پشت موشها ایجاد شدند .پس از تزریق سابدرمال نرمال سالین
و  ،WJMSCsالتیام زخم به روش فتوگرافی در روزهای  14 ،7و  21ارزیابی شد .دادهها با استفاده از آزمون  t-testو
آنالیز واریانس ) SPSS software, version 16 (IBM SPSS, Armonk, NY, USAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها WJMSCs :مارکرهای تخصصی سلولهای مزانشیمی را بیان کردند و قابلیت تماایز باه سالولهای اساتخوان و
چربی را داشته و از میزان زندهمانی بااییی برخاوردار بودناد .تزریاق سالولهای  WJMSCباه ناحیاه ساابدرمال در
موشهای دچار زخم دیابتی سبب تسریع التیام زخم نسبت به گروه کنترل شد.
نتيجهگيري :تزریق  WJMSCsدر ناحیه سابدرمال زخم دیابتی میتواند بهطور مورری سبب تسریع التیام زخم دیاابتی

*نویسنده مسئول :همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
دانشکده علوم پایه ،گروه زیستشناسی.

گردد .بر این مبنا استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده از ژله وارتاون بنادناف میتواناد در سالول درماانی
بهویژه در حیطه ترمیم زخمهای دیابتی مورد توجه قرار گیرد.

تلفن021-66567050 :
E-mail: drrahahmadi@yahoo.com

كلمات كليدي :زخم دیابتی ،تزریق ،سلولهای بنیادی مزانشیمی ،ژله وارتون.

دیابت یکی از شایعترین بیماریهای غدد درونریز بدن است که
بهدلیل عدم جذب سلولی قند خون ناشی از کاهش ترشح انسولین یا

بیماری عروقی ،تغییر شکل پا و عفونت بروز میکند .زخم دیابتی
یکی از عوارض قابل توجه دیابت است که بهسختی التیام مییابد و
حتی منجر به قطع عضو میشود.

1و2

مقااومت سالولهای بدن در برابر انساولین ایاجاد میشود .هامزماان

احتمای سلولهای بنیادی مزانشیمی بتوانند در درمان این زخمها

با پیشرفت بیماری دیابت ،وضعیت بالینی زمیانهای مانناد نوروپااتی،

مؤرر واقع شوند .یکی از انواع سلولهای بنیادی ،سلولهای بنیادی
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هستند.

مزانشیمی

سلولهای

بنیادی

مزانشیمی

(،)MSCs

تنظیمکنندههای ایمنی ،چند توان و بهسرعت تکثیرشونده هستند.

سلولهای بنیادی پیوندشده در محل زخم از موانع مهم کارآیی
درمانی این سلولها در بازسازی زخمها میباشند.

19

پیشرفتهای اخیر در زمینه تکنولوژی جداسازی سلول این امکان

ابتال به زخم دیابتی در جهان و ایران شایع بوده و عوارض بالینی،

را فراهم آورده است که بتوان MSCها را از بافتهای بالغ و جنینی

اجتماعی و اقتصادی حاصل از ابتال به زخم دیابتی قابل توجه
20و22

گوناگون از جمله سینوویوم ،پریوستئوم ( ،)Periosteumماهیچه

هستند.

اسکلتی ،بافت چربی ،خون محیطی ،ریه ،حتی دندانهای شیری

سلولهای بنیادی مزانشیمی ،معطوف به بررسی اررات آنها بر

کندهشده ،کبد جنینی ،مایع آمنیونی ،خون بندناف ،پرزهای کوریونیک

زخمهای پوستی بوده است و تحقیقات محدودی در حوزه ارر تزریق

جفت و نیز ژله وارتون جداسازی و شناسایی نمود.

سلولهای بنیادی مزانشیمی بر ترمیم زخم دیابتی انجام گرفته و نتایج

سلولهای بنیادی مزانشیمی قادرند به سلولهای استخوان،

همچنین عمده مطالعات پیشین در خصوص اررات

مطالعات پیشین در موارد قابل مالحظهای ضد و نقیض بودهاند.

21و24

غضروف ،ماهیچه ،لیگامنت ،تاندون ،ماهیچه قلب ،بافت چربی،

بر این اساس ،پژوهش حاضر به بررسی اررات تزریق سلولهای

سلولهای بافت همبند مغز استخوان ،سلولهای بافت همبند تیموس،

بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بر ترمیم زخم دیابتی در موشهای

سلولهای ادونتوژنیک (دندانساز) ،و سلولهای اپیتلیوم کبد ،اپیتلیوم

صحرایی نر میپردازد و نتایج حاصل از این پژوهش دارای اهمیت

ریه و اپیتلیوم روده تمایز پیدا کنند.

3و4

مطالعات نشانگر آنند که سلولهای بنیادی میتوانند در ترمیم
زخمها بهویژه در ترمیم زخمهای پوستی و زخم دیابتی مورر
باشند.

5و8

ویژهای در حوزه ترمیم زخم دیابتی توسط سلولهای بنیادی
مزانشیمی است احتمای میتواند در درمانهای بالینی زخم دیابتی
کاربرد داشته باشد.

از میان سلولهای بنیادی ،سلولهای بنیادی مزانشیمی

پتانسیل ویژهای در تحریک ترشح فاکتورهای رشد در بافتها را
دارند و از این طریق میتوانند در ترمیم و بهبودی زخمها نقش قابل
توجهی ایفا کنند.
مورر باشند.

9و10

این سلولها میتوانند بر بهبود زخم دیابتی نیز

روش بررسي
این تحقیق در مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه
تهران اجرا گردید .در این پژوهش مجوز کمیته اخالق در

11و13

سلولهای بنیادی مزانشیمی که از ژله وارتون جداسازی میشوند

پژوهشهای زیست پزشکی از طرف سازمان معاونت تحقیقات و

از جمله سلولهای بنیادی مزانشیمی هستند که بهنظر میآید میتوانند

IR. TUMS.

در بهبود زخمها نقش ایفا نمایند.

14و15

در همین رابطه تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده اند که
سلول های بنیادی مزانشیمی ژله و ارتون اررات مهمی بر بهبود

فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با شناسه

VCR.REC.1397.506دریافت شد .در طول پژوهش ،تمامی قوانین
بینالمللی حقوق حیوانات ،براساس استانداردهای بینالمللی رعایت
25

گردید.

نشان دهنده آنند که سلول های بنیادی جدا شده از ژله وارتون

اهدا کننده با رعایت اخالق در پژوهش و کسب رضایت مادر پس از

بندناف انسان سبب افزایش بهبود زخم پوستی و دیابتی از طریق

زایمان در بیمارستان اکبرآبادی در تهران از بین زنان  20تا  40ساله

تمایز به کراتینوسیت (  )Keratinocytesو آزادسازی مولکولهای

تحت سزارین دریافت شد .معیار ورود نمونهها به تحقیق،

زخم های پوستی دارند.

مهم میشوند.

16

17

برخورداری از سالمت کامل مادر و نوزاد و عدم وجود بیماریهای

برخالف یافتههای تحقیقاتی که مؤید اررات سلولهای بنیادی

عفونی یا بیماریهای زمینهای در مادر بود .متوسط سن حاملگی 39

مزانشیمی بر ترمیم زخمها میباشند ،برخی نتایج پژوهشی نشان

هفته بود .ظرفهای نامونه به روش اساتریل به آزمایشگاه منتقل شد.

دادهاند که سلولهای بنیادی مزانشیمی نمیتوانند ترمیم زخم را بهبود

مطابق مطالعات پیشین بافت بندناف با قیچی کامال خرد شده و

بخشند 18.همچنین ،اعتقاد بر این است که پیوند ضعیف و احتباس

سپس سانتریفوژ ( 1750 RPMو  7دقیقه) انجام گردید و محیط رویی
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تجربیات آزما یشگاهی دیگری نیز

در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی ،نمونه کامل جفت از  30مادر

اثر تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف بر ترمیم زخم دیابتی در موش

تخلیه شد .به  10سی سی نمونه بافتی داخل لوله فالکون  25سی سی،
یک میلیگرم برمیلیلیتر آنزیم کالژناز ،شرکت سیگما (

Collagenase

 )enzyme, Sigma-Aldrich, USAاضافه گردید و به مدت دو ساعت

211

بر روی سلول ها ریخته شد و بهمدت  10دقیقه در دمای اتاق قرار
داده شد.
رنگ آلیزارین رد

(Alizarin-Red, Stemcell Technology

در انکوباتور قرار داده شد 26.سپس فعالیت آنزیم با اضافه کردن حجم

) research center, Iranبه مدت دو تا پنج دقیقه بر روی سلولها ریخته

مساوی از محیط کشت  %10خنثی شد.

و دو تا سه بار با  PBSشستشو داده شد.

محتویات لوله فالکون از قیف حاوی گاز بهعنوان صافی عبور داده

جهت بررسی سالمت و کیفیت سلولها پیش از پیوند ،از کیت

شده و تمام محتویات سلولی جمعآوری گردید .نمونه محتویات مورد

انکسین (شرکت گیبکو ) ،))GIBCO, USAاستفاده شد 29.سلولها در
6

سانتریفوژ ( 1750 RPMو  7دقیقه) قرار گرفت و محیط رویی تخلیه

فالسک ( 25پاساژ  ،3تراکم  %80و  10سلول) ،جهت بررسی میزان

شده و پلیت سلولی در محیط کشت  DMEMبا گلوکز پایین حاوی

آپاپتوز و نکروز به آزمایشگاه فلوسایتومتری ارسال شد.

 %20سرم  FBSشرکت اتوسل

(DMEM culture medium, Atocel,

) Hungary and Austriaمورد کشت قرار گرفت.

روند آمادهسازی نمونه به این صورت بود که سلولها ابتدا با PBS

یک بار شستشو و سانتریفوژ شدند (پنج دقیقه و  300دور در دقیقه).

جهت اطمینان از هویت دقیق سلولها و بیان مارکرهای

مایع رویی دور ریخته شد و  100میکرولیتر بافر اتصال انکسین به

اختصاصی سلولهای بنیادی مزانشیمی بر مبنای مطالعات پیشین عمل

سلولها اضافه شد .سپس انکسین  Vو یدید پروپیدیوم ) (PIاضافه شد

گردید 27.سلولها در پاساژ سوم مورد ارزیابیهای تأییدی با روش

و به مدت  15دقیقه در دمای اتاق و تاریکی قرار داده شدند .سپس به

فلوسایتومتری قرار گرفتند .سلولها در فالسک ( 25پاساژ  ،3تراکم

لولهها  400میکرولیتر بافر اتصال اضافه شد و خوانش انجام شد.

 %80و  106سلول) به آزمایشگاه فلوسایتومتری ارسال شده و

 12موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی  200تا 250

نمونههای سلولی از نظر بیان سلولها مارکرهای ،CD73 ،CD44

گرم از مؤسسه پاستور خریداری گردیده و در قفسهای مخصوص

 CD34 ،CD105 ،CD90و  CD45مورد بررسی قرار گرفتند.

نگهداری شدند .دمای اتاق حدود  22±2 °Cبود که با برنامه نوری

مطابق مطالعات پیشین جهت اطمینان از هویت دقیق سلولها و

شامل  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی که با شروع روشنایی

بررسی قابلیت تمایزی آنها بهعنوان یک سلول مزانشیمی سلولها در

صبحگاهی در ساعت حدود هشت همراه بود انجام شد و آب و غذا

پاساژ سه با تراکم  40-50درصد در دو چاهک از پلیت کشت داده

بهصورت نامحدود در اختیار حیوانات قرار گرفت.

شدند .تمایز به سلولهای چربی و استخوان ارزیابی و سلولها با
میکروسکوپ اینورت ( )Inverted microscopeمورد ارزیابی و
28

عکسبرداری قرار گرفت.

جهت تمایز به سلولهای چربی ،سلولها برای  15روز در محیط
تمایز به بافت چربی قرار داده شدند .دو روز در میان محیط کشت

هر روز آب حیوانات تعویض و آب تازه در اختیار آنها قرار
میگرفت .بهمنظور ایجاد مدل دیابت ،مطابق با مطالعات پیشین با استفاده
از تزریق یک دوز  50mg/kgاسترپتوزوتوسین (( )STZشرکت سیگما
) ))Streptozotocin, Sigma-Aldrich, USAبهصورت داخل صفاقی،
30

دیابت در رتها القا گردید.

ریخته شد و بهمدت یک ساعت در دمای محیط قرار داده شد .سپس،

پر ادراری در رتها ظاهر گردید .سطح گلوکز در نمونه خون گرفته

(Oil-Red, Stemcell Technology research center,

شده از دم با استفاده از گلوکومتر چهار روز پس از تزریق اندازهگیری

)( Iranشرکت بنیاخته) ،بهمدت  15دقیقه بر روی سلولها ریخته

شد .رتهایی که میزان گلوکز خون آنها بیش از  246 mg/dlبود،

شده و دو تا سه بار با  PBSشستشو داده شد.

بهعنوان رتهای دیابتی در نظر گرفته شدند.

رنگ اویلرد

جهت بررسی تمایز به سلولهای استخوان ،سلولها برای 15

با هدف ایجاد زخم در پشت حیوان مطابق مطالعات پیشین ،پس

روز در محیط تمایز به بافت استخوان قرار داده شدند .دو روز در

از ایجاد دیابت و اندازهگیری میزان قند خون ،موشها بیهوش شدند

میان ،محیط کشت تمایزی تعویض شد .روز  16یک سیسی متانول

و ناحیه پشتی آنها با آب و مایع دستشویی ،خیس و توسط تیغ کامال
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تمایزی تعویض شد .روز  16یک سی سی فرمالین بر روی سلولها

پس از گذشت سه روز از تزریق ،عالیم دیابت مانند پرنوشی و

محمد علی نیلفروشزاده و همكاران
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موزدایی شد 31.سپس این ناحیه با الکل و بتادین ضدعفونی گردید و

يافتهها

موشها ،زخمی مشابه قالب با برداشتن تمام ضخامت پوست شامل

نتایج نشان داد که پروسه جداسازی باید حداکثر چند ساعت پس از

اپیدرم و درم ایجاد شد .آنگاه ناحیه زخم با گاز استریل و نرمال

عمل سزارین انجام میشد .نگهداری نمونه برای یک روز یا بیشتر باعث

سالین تمیز گردید.

آلودگی شد و نتیجه دلخواه از جداسازی حاصل نشد .شستشوی نمونه با

پس از آن با قرار دادن پانچ  0/8میلیمتر استریل در ناحیه پشتی

جهت تزریق سلول ها به ناحیه زخم طبق گروه بندی ،در گروه
یک ،یک سی سی نرمال سالین و در گروه دو 2×105 ،سلول در

 PBSسرد و آنتیبیوتیک بهعلت لختهشدن خون موجود در بافت امکان
حذف تعداد زیادی از RBCها را امکانپذیر کرد.

یک سی سی نرمال سالین به صورت ساب درمال در ناحیه زخم

خرد کردن بافت تا حد امکان برای روش آنزیمی مناسب بود.

تزریق شد و پس از قرارگرفتن پانسمان سیلیکونی مپیتل شرکت

انکوباسیون در  37درجه حداقل  45دقیقه مناسب بود .تا روز پنجم

(Mepitel

سلولها بهصورت گرد دیده شدند و پس از آن بهصورت دوکی و

) Mölnlycke, Swedenروی زخم هر دو گروه ،با چسب شفاف

کشیده درآمدند .مورفولوژی سلولها بهصورت دوکی در حالت

پوشانده شد.

متراکم و بهصورت استطالهدار در حالت غیرمتراکم بود (شکل .)1

مونلیکه

layer,

contact

wound

transparent

به منظور نگه داری سلول ها پس از انتقال بر روی ناحیه زخم

نتایج نشان دادند که سلولهای مزانشیمی جداسازی شده هر یک

پس از پیون د ،پانسمان مپیتل بر روی زخم قرار داده شد و بر روی

از مارکرهای

را در سطح باییی

آن چسب شفاف قرار داده شد و دور حیوان پیچیده شد.

(بهترتیب  100 ،99/9 ،99/6و  100درصد) بیان میکنند و دو مارکر

CD105 ،CD90 ،CD73 ،CD44

با هدف بررسی میزان ترمیم و بستهشدن زخم ،ظاهر زخم ،میزان

 CD45و  CD34را اصال یا بهمیزان بسیار کم (بهترتیب  %0/089و

ترمیم و بستهشدن آن در روزهای  14 ،7و  21مورد ارزیابی قرار

 )%0بیان میکنند .همچنین  WJMSCsقابلیت تمایز به سلولهای

گرفت.

چربی و استخوان را دارند .در مجموع نتایج فوق ارباتکننده ماهیت

با هدف ربت تصاویر ناحیه زخم در روزهای مختلف،

مزانشیمی سلولهای جداشده از ژله وارتون میباشند.

پانسمان ها پس از بیهوش شدن حیوانات برداشته شدند و

ارزیابی آپاپتوز در  WJMSCsنشان داد که درصد باییی از

عکس برداری از حیوانات در شرایط یکسان و استاندارد در اتاق

سلولها ( )%83/1در پاساژ سه زنده هستند و تعداد کمی از آنها

عمل انجام شد .جهت بررسی سطح زخم در روزهای مختلف،

( )%14دچار آپوپتوز شده و بنابراین مناسب پیوند جهت ترمیم زخم

عکس های گرفته شده از سطح زخم در هر یک از گروه ها ،در

بودند (شکل .)2

روزهای  14 ،7و  21به صورت کور با استفاده از نرم افزار

ترمیم زخم در گروه تزریق  WJMSCsنسبت به گروه کنترل با

()ImageJ software, National Institutes of Health, USA

سرعت بایتری انجام شد .مشاهده شد در روز  14در گروه تزریق

ارزیابی شد.

تقریبا زخم بسته شده بود و اسکار مشاهده نشد .رشد مو در ناحیه

جهت مقا یسه مساحت سطح زخم بین گروه های کنترل و

شد (شکل .)3

آزمون تی تست مستقل ( )Independent t-testاستفاده شد و جهت

در بررسی تغییرات مساحت سطح زخم در موشهای صحرایی

مقایسه تغییرات مساحت سطح زخم در گروه های تحت آزمایش

در گروههای کنترل و تزریق  ،WJMSCsمساحت زخم در روز هفتم

طی روزهای صفر 14 ،7 ،و  21از آزمون آنالیز واریانس درون

نسبت به روز صفر تغییر معناداری نشان نداد اما در روز  14و 21

( One-way analysis of variance test within

نسبت به روز صفر از کاهش معناداری برخوردار بود .از طرفی بین

 )the subjectا ستفاده شد .معناداری اختالف بین گروه ها در سطح

مساحت سطح زخم در روزهای  14 ،7و  21تفاوت معناداری

 α<0/05در نظر گرفته شد.

مشاهده شد (جدول .)1

آزمودنی یک طرفه

مجله دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،خرداد  ،1400دوره  ،79شماره  209 ،3تا 217

] [ Downloaded from tumj.tums.ac.ir on 2022-06-26

دریافتکننده  WJMSCsدر روزهای مختلف به صورت جداگانه از

زخم در گروه تزریق نسبت به گروه کنترل با سرعت بیشتری انجام
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از سویی بررسی مساحت سطح زخم بین گروههای کنترل و
تزریق  WJMSCsدر روزهای مختلف نشاندهنده آن بود که در روز
صفر تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت ،حال آنکه
مساحت سطح زخم در روزهای  14 ،7و  21بین دو گروه دارای
تفاوت معنادار بوده و در گروه تزریق  WJMSCsبهطور معناداری
کمتر از گروه کنترل بود .این امر نشانگر بهبودی سریعتر زخم در
شكل :1تراكم

WJMSCs

در روز  10پس از جداسازي

()20X

(َ )Aو پاساژ اول

(.)B( )20X

گروه تزریق  WJMSCsنسبت به گروه کنترل بود.

بحث
مطالعات بسیاری نشان دادهاند که سلول های بنیادی مزانشیمی
دارای اهمیت قابلتوجهی در حوزه ترمیم زخمها میباشند 32.در این
راستا ،نتایج این مطالعه نیز نشان دادند که سلولهای بنیادی
مزانشیمی ژله وارتون میتوانند سبب تسریع ترمیم زخمهای دیابتی
در موش های صحرایی نر گردند .موافق با این یافته پژوهشهای
دیگری نیز نشان دادهاند که سلولهای بنیادی مزانشیمی در ترمیم
زخمها تأریرگذار میباشند.
نتایج حاصل از مطالعه انجام گرفته در خصوص تاریر ترشحات
سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بر التیام زخمهای دیابتی
بیانگر آن است که استفاده از ترشحات سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز

شكل  :2نتايج فلوسايتومتري مربوط به ميزان آپاپتوز در

WJMSCs

در پاساژ

سوم.

33

استخوان انسان موجب افزایش استحکام زخم دیابتی میشود.

همچنین نتایج آزمایشات انجام شده در خصوص توانایی درمانی
سلولهای بنیادی مزانشیمال کاشته شده بر داربست کالژنی برای
بازسازی پوست مبین توانایی سلولهای بنیادی جداسازی شده از
چربی برای تمایز به کراتینوسیت و نیز ترمیم زخم در شرایط
34

درونتنی میباشد.

از سویی تجربیات آزمایشگاهی در خصوص تاریر سلولهای
دیابتی در مدل حیوانی مؤید آن است که سلولهای بنیادی میتوانند
شاخصهای التیام زخم را بهبود بخشند 35.همچنین نتایج مطالعات
اخیر در خصوص بکارگیری  WJMSCsدر ترمیم به شیوه رانویه
در زخم های جلدی حاکی از آن است که این سلول ها از طریق
شكل :3بررسي موفولوژيک بستهشدن مكانيكي زخم در گروههاي كنترل و تزريق
 WJMSCsدر روزهاي صفر 14 ،7 ،و .21

اپیتلیالیزاسیون سریع و انقباض مؤرر در ناحیه زخم ،تاریر مفیدی
در ترمیم زخم های پوستی دارند.

36
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جدول  :1بررسي مساحت زخم در گروههاي كنترل و تزريق  WJMSCsبين روزهاي صفر 14 ،7 ،و  21در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
روز

Mean±SEM

روز صفر

0/403±0/002

روز 7
روز 14
روز 21

0/287±0/006
0/058±0/001
0/020±0/003

P1

P2

P3

(كنترل)

(كنترل)

(كنترل)

-

-

-

0/493±0/004

-

-

0/193±0/003

-

0/027±0/001

()P=0/001
P>0/01

P1

()P=0/000

()P=0/000

P >0/001

P >0/001

()P=0/000

()P=0/000

()P=0/002

P >0/001

P >0/001

P>0/01

Mean±SEM

()WJMSCs

P2
()WJMSCs

P3
()WJMSCs

-

-

-

-

-

0/010±0/001

()P=0/000
P >0/001

()P=0/000

()P=0/001

P >0/001

P>0/01

()P=0/000

()P=0/000

()P=0/017

P >0/001

P >0/001

P>0/05

-

همچنین نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در خصوص

سرکوب سیستم ایمنی را نیز دارند .همچنین از آپوپتوز سلولی جلوگیری

تاریرسلولهای بنیادی ماتریکس بندناف بر بهبودی زخمهای پوستی

میکنند .اکثر موادی که توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی ترشح

در موشهای دیابتی بیانگر آن هستند که این سلولها میتوانند از

میشوند شامل فاکتورهای مختلف رشد ،سایتو کاینها ،کموکاینها،

طریق بازسازی فنوتیپهای ماکروفاژ ،ترمیم عملکردی سلولهای

میکروRNAها و وزیکولهای خارج سلولی (میکرووزیکولها و

اندوتلیال عروقی را تحریک کنند که ممکن است در تسریع قابل

اگزوزومها) میباشند که عالوه بر ترمیم بافتی ،قابلیت تمایز خود

توجه ترمیم زخم در موشهای دیابتی نقش داشته

باشد37.

38

سلولهای بنیادی مزانشیمی را نیز تحت تأریر قرار میدهند.

در مقابل برخی یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که سلولهای

همچنین وظیفه اصلی سلولهای بنیادی مزانشیمی ،رهایش

بنیادی مزانشیمی دارای ارر قابل توجهی بر ترمیم زخمها نیستند .در

مولکولهای زیست فعال است که خاصیت ضد آپوپتوزی و عدم

این خصوص نتایج حاصل از مطالعه انجام گرفته درباره اررات

تولید اسکار ،افزایش رگزایی و تسریع فرآیند ترمیم را دارند 39.از

سلولهای بنیادی با منشا چربی در ترمیم زخم در رت بیانگر آن است

سویی مطالعات پیشین ،بیانگر قدرت بایی سلولهای بنیادی

که سلولهای بنیادی مشتق از چربی چه بهتنهایی و یا همراه با

مزانشیمی در القای سنتز کالژن میباشند .همچنین ،این سلولها هم

داربست نمیتوانند ترمیم زخم را بهبود بخشند 18.همچنین ،اعتقاد بر

رشااد ساالولهای فیبروبالسات را تحریک میکنند و هم میتوانند

این است که پیوند ضعیف سلولهای بنیادی پیوند شده از موانع مهم

بهطور ارربخشی بیان ژنهای تولیدکننده کالژن را به مقدار زیادی

در کارآیی درمانی آنها در بازسازی زخمهاست.

19

40

افزایش دهند و بدین ترتیب در التیام زخم تاریر گذار باشند.

ترمیم زخم دیابتی باید گفت که این سلولها با مهاجرت به بافتهای

بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بر ترمیم زخم دیابتی در موشهای

آسیبدیده باعث بازسازی بافتهای آسیبدیده میشوند .چراکه این

صحرایی نر انجام گرفته و تفسیر نتایج در این حیطه قابل تبیین

سلولها عالوه بر قابلیت تمایز به ردههای سلولی مختلف ،فاکتورهای

میباشد.

رشد مختلفی را تولید و ترشح میکنند که در ترمیم و بازسازی بافتی
نقش دارند.

با توجه به محدودیت پشتیبانی مالی و تسهیالت در دسترس
محققین این پژوهش ،امکان بررسی موضوع در سطح ریزتر سلولی

سلولهای بنیادی مزانشیمی بهواسطه تولید فاکتورهای ضد

و مولکولی به ویژه بیان ژن ها و پروتیین های مورر در ترمیم زخم

فیبروتیک و آنژیوژنیک به ترتیب باعث مهار فیبروز بافتی و تحریک

دیابتی و نیز مطالعات میکروسکوپ الکترونی فراهم نگردید .بر این

آنژیوژنز میشوند .بهعالوه این سلولها قابلیت ترمیم سیاستم ایمنی و

اساس ،و در ادامه این پژوهش اررات تزریق سلولهای بنیادی
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درباره مکانیسم اررات تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بر

تحقیق حاضر در محدود ه بررسی اررات تزریق سلولهای

et al.بررسی اثرات تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی
 بر ترمیم زخم دیابتی در موشهای صحرایی نرNilforouszadeh
ژله وارتون بندنافM.,
مشتق از
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مزانشیمی جداشده از ژله وارتون بندناف میتواند در سلول درمانی

مزانشیمی ژله وارتون بر ترمیم زخم دیابتی در سطوح ریزتر سلولی

.بهویژه در حیطه ترمیم زخمهای دیابتی مورد توجه قرار گیرد

و مولکولی به ویژه از نظر ت اریر تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی

 این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی تحت عنوان تهیه:سپاسگزاری
جایگزین پوستی بیولوژیک همراه با سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از

مشتق از ژله وارتون بر بیان ژن ها و پروتیین های مرتبط با کالژن و
.ترمیم زخم دیابتی پیشنهاد میگردد

بندناف برای ترمیم زخمهای مزمن در مدل حیوانی مصوب معاونت

 در مجموع نتایج این پژوهش نشان دادند که تزریق:نتیجه گیری

 به کد1397 تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال

سابدرمال سلولهای بنیادی مزانشیمی جداشده از ژله وارتون

 میباشد که با حمایت مرکزIR. TUMS. VCR.REC.1397.506

بندناف در ناحیه زخم دیابتی میتواند بهطور مورری سبب تسریع

.تحقیقات پوست و سلول های بنیادی اجرا شده است

 بر این مبنا استفاده از سلولهای بنیادی.التیام زخم دیابتی گردد
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Background: The number of patients suffering from diabetic ulcers has been increased
in recent years and the current therapies have faced failure. This study aimed to
investigate the effects of Wharton’s jelly stem cells (WJMSCs) on the diabetic wound
in an animal mode.
Methods: During this laboratory experimental study carried out in Skin and Stem Cells
Research Center from March 2021 to November 2021, WJMSCs were isolated and
their differentiation capability to osteocytes and adipose cells was assessed using the
colorimetric method, and the expression of specific markers was evaluated using flow
cytometry. 12 male Wistar rats weighing 200 to 250 grams were purchased from the
Pasteur Institute and kept in the animal room in standard condition. Streptozotocin was
used to induce diabetes in male Wistar rats. Animals were divided to control (normal
saline injection: n=6) and WJMSCs injection (n=6) groups. Wounds with 0.8 cm in
diameter were made on the back of rats. After subdermal injection of normal saline and
WJMSCs, wound healing was evaluated 7, 14 and 21 days using the photography
method. Data were analyzed using a t-test and analysis of variance.
Results: The results showed that the isolation process should be performed no later than
a few hours after the cesarean section. Storing the sample for one day or more caused
sample contamination leading to significant failure in cell proliferation and
differentiation. WJMSCs were positive for specific mesenchymal stem cell markers
(CD44, D73, CD90 and CD 105, and negative for CD45 and CD 34. They were
capabale to differentiate into osteocytes and adipose cells and had a high viability rate
(83.1%). Subdermal injection of WJMSCs in diabetic rats resulted in acceleration of
diabetic wound healing compared with the control group.
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Conclusion: Subdermal injection of WJMSCs can effectively accelerate diabetic wound
healing. According to which, applying Wharton’s jelly stem cells can be considered in cell
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therapy particularly in the field of diabetic wound healing.
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