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Aim: In the present study, the effects of hydroalcoholic extract of Berberis
integrrima root on the induction of differentiation in mesenchymal stem cells
derived from adipose tissue of male Wistar rats towards osteoblasts were
investigated.
Material and Methods: In this study, stem cells derived from male Wistar rat
tissue were isolated and flow cytometry was performed to confirm the surface
markers. Stem cells were treated with 10, 20, 40 and 80 μg/ml hydroalcoholic
extract of B. integrrima root. The cell toxicity of the extract was evaluated by
MTT assay and its differentiated effects was evaluated by alizarin red staining
and alkaline phosphatase activity, calcium deposition assay. Results were
analyzed using one-way ANOVA at a significance level of P <0.05.
Results: Stem cells markers including CD105, CD44, and CD73 had positive,
and CD45 and CD34 had negative expression in these cells. The results of the
MTT assay showed Concentrations less than 20 µg/ml do not have significant
toxic effects on cells. Higher alkaline phosphatase activity was observed in the
treatment group compared to the control group on day 10. The results of Alizarin
red staining and measurement of calcium content for 21days showed that this
extract in a concentration dependent manner leads to the differentiation of stem
cells into osteoblasts.
Conclusion: The findings of this study showed that mesenchymal stem cells
derived from adipose tissue of male Wistar rats treated with hydroalcoholic
extract of Berberis integrrima root enter osteoblasts in the differentiation
pathway.
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اثر تمایزی عصاره هیدرو الکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بر سلولهای بنیادی
مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار
*3
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چکیده
هدف :در مطالعه حاضر اثرات عصاره هیدرو الکلی ریشه گیاه زرشک زرافشاان بار ال اای تماایز سالولهاای
بنیادی مزانشمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار بهسمت استئوبالست بررسی شد .مواد و روشهاا:
در این مطالعه سلولهای بنیادی مشتق از بافت رت نر نژاد ویستار جادا شاد و بارای تاییاد بنیاادی باودن

تاریخ دریافت1400/07/05 :
تاریخ بازنگری1400/11/05 :
تاریخ پذیرش1400/12/04 :

مارکرهای سطحی بهروش فلوسایتومتری انجام شد و سلولهای بنیاادی باا للظاتهاای  40 ، 20 ،10و 80
میکروگرم بر میلیلیتر عصاره هیدرو الکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان تیماار شادند .سامیت سالول عصااره
مذکور بهروش  MTTو اثرات تمایزی آن با رنگآمیزی الیزارین قرمز ،سنجش فعالیت آنزیم آلکالین فسافاتاز
و سنجش میزان رسوب کلسیم بررسی شد .نتایج با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه در سطح معنایداری
 p<0/05بررسی شد .نتایج :مارکرها بنیادی شامل  CD73 ،CD44،CD105در این سالولهاا بیاان مثبات
داشتند ،و نسبت به مارکرهای سطحی  CD45و CD34بیان منفی داشتند .نتاایج حاصال از آزماون MTT

نشان داد للظتهای کمتر از  20میکروگرم بر میلیلیتر اثرات سمی قابل توجهی بر سلولها ندارناد .فعالیات
آلکالین فسفاتازی باالتر در گروه تیمار نسابت باه گاروه کنتارل در روز  10مشااهده شاد .نتاایج حاصال از
رنگآمیزی آلیزارین قرمز و سنجش میزان کلسیم در مدت 21روز نشان داد که این عصاره بهصاورت وابساته
به للظت منجر به تمایز سلولهای بنیادی به استئوبالست میشد .نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش نشان
داد سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویساتار تیمارشاده باا عصااره هیادروالکلی
ریشه گیاه زرشک زرافشان در مسیر تمایز به استئوبالست وارد میشوند.

 -1مقدمه
با توجه به عملکردهای متفاوت و چندگانه بافت استخوان در بدن ،هر تغییری که بهدنبال آسیب ،ضایعه یا بیماری در
ساختار آن ایجاد شود ،تعادل بدن و زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد .بهطور معمول بهدنبال ایجاد یک ضایعه ،استخوانها
دارای توانایی ذاتی ترمیم خودبهخودی هستند .در شکستگیها و آسیبهای کوچک استخوانی روند درمان توسط بدن انجام
میگیرد ،بهطوریکه بهدنبال یک آسیب استخوانی سلولهای بنیادی و استرومایی ،بههمراه ماکروفاژها و دیگر سلولهای موجود
در بافت استخوان ازجمله استئوبالستها و استئوکالستها بهطور هماهنگ فعالیت میکنند تا آبشاری از عملکردهای ترمیمی
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اثر تمایزی عصاره هیدرو الکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار

را بهمنظور بهبود آسیب وارده به استخوان پیش ببرند ( .)1در مورد آسیبهای وسیع و تخریبهای ویژه گاهی سیستم ترمیم
استخوان بهتنهایی قادر به بازسازی بافت بهطور مناسب نیست در این موارد استفاده از عواملی که به بهبود و ترمیم استخوان
کمک میکنند ضروری میباشد .از جمله سلولهایی که در ترمیم استخوان آسیب دیده ن ش ویژهای دارند سلولهای بنیادی
مزانشیمی هستند .که امروز در پروتوکلهای درمانی استفاده از سلولهای بنیادی برای ترمیم بافتهای استخوانی مورد توجه
قرار گرفته است .دسترسی بهمنبعی مناسب از سلولهای بنیادی ،یک اصل مهم در سلول درمانی است و بافت چربی ،منبعی در
دسترس از این سلولها میباشد ،که طبق مطالعات این بافت دارای مزیتهای متعددی نسبت به سایر منابع استخراج
سلولهای بنیادی مزانشیمی میباشد از جمله این مزیتها میتوان به درصد باالی سلولهای بنیادی موجود در بافت ،توان
تکثیری باال و امکان تامین سلولهای اتولوگ بهمنظور اهداف درمانی اشاره کرد ( .)4-2ولی استفاده مست یم از این سلولها
میتواند خطراتی ازجمله ایجاد سرطان داشته باشد .لذا این سلولها همراه با مواد تمایز دهنده برای ترمیم بافتی استفاده
میشوند ( .)5یکی از این عوامل تمایز دهنده عصارههای گیاهی هستند ،از عصارههای گیاهان بهعنوان داروهای مکمل برای
ترمیم استخوان استفاده میشود ( )6همچنین تاکنون اثرات عصاره گیاهان مختلف بر تمایز استخوانی سلولهای بنیادی
مزانشیمی مورد مطالعه قرار گرفته است .بهعنوان مثال  Mahmoudiهمکاران اثرات ریشه گیاه باریجه را بر تمایز سلولهای
بنیادی مزانشیمی مطالعه نمودند و گزارش دادن این عصاره قادر بهتمایز استئوژنیک سلولهای مذکور میباشند (.)7
درتح ی یدیگر توسط نشان داده شده که عصاره گیاه گلپر قادر به تمایز استئوژنیک سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز
استخوان میباشند ( .)8گیاه زرشک زرافشان با نام علمی  Berberis integerrimaنوعی گیاه دارویی با خواص آنتی اکسیدانتی
و ضد التهابی است ( )9که در طب سنتی از عصاره ریشه آن برای ترمیم آسیب دیدگیهای استخوانی استفاده میشود (.)10
عصاره ریشه این گیاه دارای انواع فالونوئید ،بتاکارتن و انواع آلکالوئیدها میباشد ( )11 ،10ولی تاکنون اثرات این گیاه بومی بر
تمایز سلولهای بنیادی بهسمت ردههای استخوانی مورد مطالعه قرار نگرفته است ،باتوجه بهوجود گیاهان دارویی در کشور ما
همچنین پیشینه لنی استفاده از طب سنتی از یه طرف و افزایش آسیبهای استخوانی ازجمله پوکی استخوان و تروما در
جمعیت رو به سالمندی ایران بررسی علمی بیشتر و دقیقتر گیاهان موثر در تمایز و بهبود استخوان ضروری بهنظر میرسد
( .)12لذا در این مطالعه اثرات تمایزی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان (بهعنوان گیاهی که در طب سنتی برای
بهبود آسیبهای استخوانی استفاده میشود) بر تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رتهای نژاد ویستار
بهسمت ردههای استخوانی بررسی شد.

 -1مواد و روشها
روش تحقیق :این تح یق از نوع تجربی آزمایشگاهی در سال  1400در دانشگاه خوارزمی-مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات
آزمایشگاهی انجام

شد .

جمعآوری و شناسایی ریشه گیاه زرشک زر افشان :ریشه گیاه زرشک زرافشان  Berberis Integerrimaدر هرباریوم
دانشگاه فردوسی

مشهد با کد  -FUMH 35966شناسایی شد.

تهیه عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان :ریشههای جمعآوری شده با آب م طر شستوشو و در سایه
خشک شدند .سپس ریشه گیاه زرشک زرافشان بهقطعات کوچک خرد شد و با استفاده از آسیاب صنعتی کامال خرد شد .برای
تهیه عصاره هیدروالکلی م دار 50گرم از ریشه گیاه خرد شده را در  500میلیلیتر متانول  80درصد (متانول+آب)
)(Merck, Germanyمخلوط شد و بهمدت  48ساعت در دمای محیط قرار داده شد .در نهایت مخلوط حاصل با استفاده از
کالذ صافی واتمن شماره  1صاف شد ،با استفاده از دستگاه روتاری تغلیظ شد و در انکوباتور خال و دمای  40درجه سانتیگراد
خشک شد .محصول بهدست آمده برای استفادههای بعدی در یخچال نگهداری شد.
استخراج سلول بنیادی از بافت چربی رت نر نژاد ویستار و شناسایی آنها با مارکرهای سطحی :سلولهای
بنیادی از چربیهای پشت ران رت نر نژاد ویستار با سن ت ریبی 6تا 4هفته با استفاده از روش آنزیمی استخراج شد .سپس
سلولها در دمای  37درجه سانتیگراد و  5درصد  CO2انکوبه شدند .و زمانی که تراکم سلولها به  80درصد رسید ،پاساژ
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سلولی انجام و سلولها پس از پاساژ سوم جهت کشت مورد استفاده قرار گرفتند .برای تایید بنیادی بودن سلولهای استخراج
شده از آنتیبادیهایCD35 ،CD45 ،CD90 ،CD105 ،CD 44 ، CD73و  (Abcam,Germany( CD11bو روش
فلوسایتومتری استفاده شد .
بررسی سمیت سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان با
استفاده از آزمون MTT :برای ارزیابی میزان سمیت عصاره ریشه گیاه زرشک زرافشان بر سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا
شده از بافت چربی از روش ) (Sigma,Uk)3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliu bromide (MTTاستفاده
شد .بدین منظور سلولها با تعداد  2 ×104در پلیت 96خانه کشت داده شد ،پس از گذشت  24ساعت سلولها با للظتهای ،5
 60 ،40 ،20 ،10و  80میکروگرم بر میلیلیتر از عصاره بهمدت  72ساعت تیمار شد .پس از گذشت دوره تیمار م دار 10
میکرولیتر محیط کشت جدید بهعالوه  10میکرولیتر محلول  MTT (5میلیگرم در ) PBSبههر چاهک اضافه شد .بعد از 4
ساعت انکوباسیون در 37درجه سانتیگراد محلول روی سلولها بهآهستگی حذف شد و کریستالهای فورمازان ایجاد شده در
 100میکرولیتر ) Dimethyl sulfoxide (DMSO) (Sigma,Ukحل شد .پس از چند دقی ه انکوباسیون در دمای اتاق و حل
شدن کامل کریستالها در جذب  570نانومتر توسط دستگاه االیزا ) (Biotake, USمحاسبه شد .پس از محاسبه درصد زندهمانی
با فرمول زیر از للظتهای لیرکشنده عصاره ریشه برای تمایز سلولهای بنیادی بهسمت استخوان استفاده شد(×100 .تعداد
کل سلولهای شمارش شده/تعداد سلولهای زنده) =درصد زندهمان
بررسی مورفولوژی سلولهای مزانشیمی بنیادی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان:
برای انجام این آزمون سلولها با تعداد  105عدد در پلیتهای  24خانه کشت داده شد بعد از گذشت  24ساعت با عصاره ریشه
گیاه زرشک زرافشان در للطتهای  10و  20میکروگرم بر میلیلیتر تیمار شدند و نمونهها در روزهای مختلف با میکروسکوپ
معکوس ) (Biomed, Koreaمشاهده و عکسبرداری شدند.
تیمار سلولهای بنیادی مزانشیمی با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان برای بررسی تمایز
استخوانی :جهت بررسی اثرات تمایزی و آزمونهای الکالین فسفاتاز و آلیزارین رد ،سلولهای بنیادی با تعداد  105عدد در هر
پاهک پلیتهای  24خانه کشت داده شدند بعد از گذشت  24ساعت و اطمینان از چسبیدن سلولها به کف پلیت با عصاره
ریشه گیاه زرشک زرافشان در للظتهای  10و  20میکروگرم برمیلیلیتر تیمار شدند .در طی تمایز استخوانی محیط کشت
سلولهای تیمار شده هر سه روز عوض شدند و مجددا با عصاره تیمار شدند.
سنجش فعالیت آلکالین فسفاتازی سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه
زرشک زرافشان :برای انجام این آزمون سلولها بهمدت  10روز کشت داده شدند ،بعد از گذشت زمان مورد نظر سلولها با
استفاده از  PBSسرد ،از سطح پلیت جدا شدند و بهوسیله تریتون  X100لیز شدند و با استفاده از پیپتاژ ،هموژنایز شدند .بعد از
تعیین للظت پروتئین ،بااستفاده از کیت سنجش آلکالین فسفاتاز شرکت ) (Biorexfars, Iranبا روش رنگسنجی فعالیت
آلکالین فسفاتازی نمونهها بررسی شد جذب نمونهها در طول موج  405نانومتر بااستفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر (Biorad,
)USقرائت شد و با گروه کنترل م ایسه شد.
بررسی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان
بهسلولهای استخوانی با رنگآمیزی آلیزارین قرمز :برای انجام این آزمون سلولها بهمدت  21روز با عصاره ریشه گیاه
زرشک زرافشان تیمار شدند ،بعد از گذشت زمان مورد نظر سلولها با  PBSشستوشو داده شدند و بهمدت 10دقی ه با متانول
) (Kimia Razi,Iranتثبیت شد سپس رنگآمیزی با محلول رنگی آلیزارین قرمز ) (Merck, Germanyبهمدت 5دقی ه صورت
گرفت سپس نمونهها با آب م طر شستوشو داده شدند و با میکروسکوپ معکوس ) (Biomed, Koreaمشاهده و عکسبرداری
شدند.
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سنجش میزان کلسیم سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک
زرافشان :برای انجام این آزمون سلولها با تعداد  105عدد در پلیتهای  24خانه کشت داده شند بعد از گذشت  24ساعت با
عصاره ریشه گیاه زرشک زرافشان در للطتهای  10و  20میکرولیتر بهمدت  21روز تیمار شدند .بعد از گذشت زمان مورد نظر
سلولها بعد از  21روز تیمار با عصاره مورد نظر با استفاده از  PBSسرد ،از سطح پلیت جدا شدند و بهوسیله تریتون X100لیز
شدند و با استفاده از پیپتاژ ،هموژنایز شدند .محلول حاصل ،با استفاده از کیت سنجش کلسیم ) (Biorexfars, Iranو با روش
رنگسنجی مورد آزمایش انجام گرفت.

 -2آنالیز آماری
در همه م وارد آزمون ها ،سه بار تکرار شد ،نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل رسم شد .بررسی تجزیه و تحلیل آماری
دادهها بااستفاده از آزمون واریانس یکطرفه  One-way ANOVAو آزمون  Tukeyبا استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16انجام
شد.

 -3نتایج
نتایج حاصل از شناسایی مارکرهای سطحی سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی
نتایج بررسی فلوسایتومتری مارکرهای سطحی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بعد از پاساژ سوم نشان
داد که مارکرها بنیادی شامل(  (2/86)CD73 ،(6/82) CD44 ،) CD10571/9در این سلولها بیان مثبت داشتند ،درحالیکه
سلولهای ذکر شده نسبت به مارکرهای سطحی رده هماتوپویتیک شامل( ) CD45 0/73و( ) CD34 0/73بیان منفی داشتند
(شکل .)1

شکل  1نتایج حاصل از بررسی مارکرهای سطحی سلولهای بنیادی استخراج شده از بافت چربی بااستفاده از روش فلوسایتومتری .این
سلول ها برای مارکر CD105 ،CD73، CD44مثبت و برای مارکر  CD45و

 CD34منفی بود.

نتایج حاصل از بررسی سمیت سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک
زرافشان بااستفاده از آزمونMTT
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نتایج بررسی سمیت سلولی عصاره زرشک زرافشان بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رتهای نژاد
ویستار نشان داد که سمیت عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بهصورت وابسته به للظت منجر به مهار تکثیر و
مرگ سلولی در سلولهای مذکور میشود .للظتی که موجب ازبینرفتن نیمی از جمعیت سلولها میشود  40میکروگرم بر
میلیلیتر بود  .دوزهای پایینتر از این للظت  40میکروگرم بر میلیلیتر باعث مهار رشد و دوزهای باالتر از این للظت 60،و80
میکروگرم بر میلیلیتر موجب مرگ سلولها در ساعات اولیه تیمار میشوند (نمودار .)1

)MTT Assay (72 h
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نمودار  1بررسی میزان سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت
چربی در مدت  72ساعت .این نمودار نشان میدهد عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بهصورت وابسته به غلظت منجر
به مهار تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی میشود ))***P<0/01 ،**p<0/01

بررسی مورفولوژی سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان
تغییرات مورفولوژی سلولهای بنیادی تحت تیمار با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان تحت تیمار با للظت 20
میکروگرم بر میلیلیتر بعد از  21روز در م ایسه با نمونهها کنترل که تیماری دریافت نکرده است ،نشان داد که در روز  7پس
از تیمار جهتگیری سلولها نسبت به گروه کنترل متفاوت شده است و بهنظر میرسد سلولها بهتدریج از حالت دوکی و
کشیده خارج میشوند .در روز 14و  21این جهتگیری و تفاوت آرایش فضایی سلولها در نمونه کنترل و تیمار کامال مشخص
است سلولها پهن شده و حالت ستارهای شکل گرفتهاند و بهوضوح از حالت دوکی شکل خارج شدهاند و این تغییرات نشان
دهنده تاثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بر تمایزسلولهای بنیادی و تغییر مورفولوژی سلولها است (شکل
.)3
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) 7(Bروز

) (Aکنترل

) 21(Dروز

) 14(Cروز

شکل 3تغییرات مورفولوژی سلولهای بنیادی تحت تیمار با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان )A) .نمونهها کنترل که
تیماری دریافت نکرده است ،)B( ،نمونهها بعد از  7روز تیمار )C) .و ) ، (Dنمونهها در روز  14و  21بعد از تیمار (بزرگنمایی برابر با
.)200x

نتایج سنجش کمی آنزیم آلکالین فسفاتاز سلولهای مزانشیمی بنیادی تیمار شده با عصاره هیدرو الکلی ریشه
گیاه زرشک زرافشان
نتایج حاصل از اندازهگیری کمی فعالیت آلکالین فسفاتاز در روز  10نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم در گروههای
تیمار ،درم ایسه با گروه کنترل افزایش یافته است در للظت  10میکروگرم بر میلیلیتر افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز
نسبت به کنترل از نظر آماری بیمعنی بود درحالیکه در گروههای تیماری با للظت  20میکروگرم بر میلیلیتر عصاره ریشه
گیاه زرشک زرافشان افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز از نظر آماری نسبت به نمونه تیمار نشده معنیدار بود (نمودار .)2
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ALP Assay
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نمودار  :2نتایج حاصل از میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز درسلولهای تیمار شده با دوزهای  10و  20میکروگرم بر میلیلیتر در
روز  10در مقایسه با گروه کنترل (.)**p>0/05

نتایج رنگآمیزی آلیزارین قرمز سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه
زرشک زرافشان
رنگآمیزی آلیزارین قرمز  21روز پس از تیمار سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انجام شد .بررسی نتایج
رنگآمیزی آلیزارین قرمز نشان داد که عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان ،قادر به ایجاد تمایز در سلولهای بنیادی
مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی بهسمت استئوبالستها میباشد .با باالرفتن للظت عصاره ،میزان رسوبگذاری و
رنگپذیری نمونه سلولی نیز بیشتر می شود بهعبارتی عصاره مذکور بهصورت وابسته به للظت باعث تمایز سلولهای بنیادی
تحت تیمار میشود (شکل .)4
)(C

)(B

)(A

شکل  4رنگآمیزی آلیزارین رد (A) .نمونه کنترل که تحت هیچ تیماری قرار نگرفت (B) .رنگآمیزی نمونه سلولی تیمار شده با غلظت
 10میکروگرم بر میلیلیتر در مدت زمان  21روز (C) .رنگآمیزی نمونه سلولی تیمار شده با غلظت 20میکروگرم بر میلیلیتر در مدت
زمان  21روز (بزرگنمایی برابر است با ) X200

نتایج سنجش کمی میزان رسوب کلسیم درسلولهای مزانشیمی بنیادی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی
ریشه گیاه زرشک زرافشان
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نتایج حاصل از اندازهگیری کمی رسوب کلسیم در روز  21نشان داد که میزان رسوب کلسیم در گروههای تیمار ،درم ایسه
با گروه کنترل بهصورت معنیدار و وابسته به للظت افزایش یافته است (نمودار .)3
Calcium Asaay
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نمودار  3مقایسه میزان رسوب کلسیم در سلولهای تیمار شده با غلظت  10و  20میکروگرم بر میلیلیتر از عصاره هیدروالکلی ریشه
گیاه زرشک زرافشان در روز .)***P< 0/001 ،*P>0/05( 21

 -4بحث
در این پژوهش تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه زرشک زرافشان با نام علمی  Berberis Integerrimaبرای ال ای تمایز
استئوبالستی در سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار مورد ارزیابی قرار گرفت .ابتدا سلولهای بنیادی با
روش آنزیمی استخراج شدند ،سپس برای شناسایی و تایید بنیادی بودن سلولهای استخراج شده از روش فلوسایتومتری
استفاده شد و مارکر CD105 ، CD73، CD44مثبت و برای مارکر  CD45و  CD34منفی بود .همچنین درسایر مطالعات
پیشین نیز ( )13 ،12سلولهای بنیادی چربی را با روش روش آنزیمی جدا کردند و با استفاده از مارکرهای سطحی بنیادی
بودن آنها را اثبات نمودند .در ادامه پژوهش از عصاره ریشه زرشک زرافشان برای تمایز سلولهای بنیادی استخراج شده
استفاده شد .برای ال ای تمایز در سلولهای بنیادی باید از للظتهای لیرکشنده عصاره استفاده نمود لذا الزم بود ابتدا سمیت
عصاره ریشه زرشک زرافشان بر سلولهای بنیادی مزانشیمی بررسی شود ( .)14بنابراین میزان سمیت عصاره هیدروالکلی ریشه
گیاه زرشک زرافشان بر سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی با روش آزمون  MTTبررسی شد .آزمون سمیت سلولی MTT
یک آزمون رنگ سنجی است که بر اساس احیا شدن و شکسته شدن کریستالهای زرد تترازولیوم بهوسیله آنزیم سوکسینات
دهیدروژناز و تشکیل بلورهای بنفش رنگ نامحلول انجام میشود ( .)16 ،15نتایج این آزمون نشان داد عصاره هیدروالکلی ریشه
گیاه زرشک در للظت 40میکروگرم بر میلیلیتر ،منجر به مهار تکثیر سلولهای بنیادی میشد ،در این رابطه  Ramezaniو
همکاران ( )17در مطالعهای اثر عصاره آبی زعفران را بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مطالعه نمودند ،این گروه للظت مناسب
برای ایجاد تمایز در سلولهای مذکور را با روش  MTTمشخص نمودند ،و از للظتهای کمتر از للظت کشنده برای ال ای تمایز
در سلولهای بنیادی مزانشیمی استفاده نمودند که در مطالعه حاضر نیز با روش  MTTللظتهای لیرکشنده تعیین و برای
ایجاد تمایز استفاده شد .بعد از تیمار سلولها با عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان و ال ای تمایز الزم است با
روشهایی تمایز تغییرات سلولها بررسی شد از اینرو در این پژوهش از آزمون سنجش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز برای
بررسی تمایز استئوسیتی استفاده شد .مطالعات نشان داده است که سطح فعالیت این آنزیم در زمان تمایز سلولهای بنیادی به
استخوانها افزایش می یابد ( .)20-18سطوح فعالیت این آنزیم توسط سوبسترای پارانیتروفنیل فسفات در2حالت سلول¬های
بنیادی مزانشیمی تمایز نیافته و سلول¬های تمایز یافته مورد بررسی قرار گرفت (. )21سنجش این آنزیم در نمونهها نشان داد
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فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروههای تیمار شده با عصاره گیاه زرشک زر افشان نسبت به گروه کنترل بهصورت وابسته به
للظت افزایش یافت .بنابراین طبق مطالعات پیشین و پژوهش انجام شده تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای استئوبالست با
افزایش آنزیم الکالین فسفاتازی پس از گذشت  10روز همراه است . Masoumو همکاران ( )23نیز از آزمون آلکالین فسفاتاز
برای اثبات تمایز استئوژنیک در سلول¬های بنیادی مشتق از پالپ دندان شیری استفاده نمودند این گروه نشان داد ،تمایز
استئوژنیک منجر به افزایش فعالیت آنزیم مذکور میشد .همچنین جهت بررسی تمایز سلولهای بنیادی تحت تیمار با عصاره
زرشک زرافشان به سلولهای استئوبالست از رنگآمیزی الیزارین قرمز و کیت سنجش کلسیم استفاده شد .رنگآمیزی آلیزارین
رد برای تعیین رسوبات کلسیم در بافت ها و سلولها استفاده میشود ( .)26-25نتایج حاصل از رنگآمیزی آلیزارین رد و
سنجش م دار کلسیم نمونهها نشان داد که عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بهصورت وابسته به للظت قادر به
رسوب کلسیم و ال ای تمایز سلولهای بنیادی بهسلولهای استئوبالست میباشد .در این زمینه  Zhangو همکاران ( )27اثرات
بربرین را بر تمایز استخوانی سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان بررسی نمودند ،نتایج این مطالعه نشان داد که بربرین
باعث افزایش بیان ژنهای استخوانساز در این سلولها نسبت به گروه کنترل میشوند . Leeو همکاران ( )28اثرات بربرین را
بر استئوبالستهای جدا شده بررسی نمودند نتایج حاصل از این تح یق حاکی از آن بود که بربرین بهصورت موثر باعث افزایش
فعالیت استخوانسازی در استئو بالستها میشوند .در سال  2021نیز در مطالعاتی اثرات استئوژنیک بربرین بر سلولهای
استئوبالست نشان داده شد ( .)29همانطور که قبال عنوان شده است ماده موثر اصلی عصاره ریشه زرشک رزافشان الکالوئیدی
بهنام بربرین است ،بنابراین میتوان عنوان کرد که بربرین موجود در عصاره اثرات استئوژنیک بر سلولهایی بنیادی مزانشیمی
ال ا میکند و باعث تمایز موثر این سلولها بهسمت ردههای استخوانساز میشود .
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نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آنست که عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان توانایی ال ای تمایز
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