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چکیده
هدف :هدف از این مطالعه بررسی تاثیرکاتچین هیدرات ( )CHو اسید بوریک ( )BAبر سلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان
رت) (MSCsمیباشد.
مواد و روشها MSCs :با  CHتیمار و با تست تریپان بلو توانائی حیات آنها در  91 ،42 ،64ساعت بررسی شد .دوزهاي
244و9444میکروموالر  CHبه همراه 1نانوگرم بر میلیلیتر  BAو زمان  91ساعت انتخاب شد .توانایی تکثیر توسط آزمون تشکیل کلونی
()CFAو دو برابر شدگی جمعیت ( ،)PDNمورفولوژي سلولها ،سطح الکترولیتهاي سدیم ،پتاسیم و کلسیم و فعالیت آنزیمهاي
 ALT،AST ،ALP،LDHاندازه گیري شد .میزان مالون دي-آلدئید( ،)MDAآنتیاکسیدان کل و فعالیت آنزیمهاي SODو CATنیز
سنجش شد.
نتایج :در  64ساعت تنها غلظت 9444میکروموالر و در 42و 91ساعت از 244تا9444میکرو موالرCH ،باعث کاهش توانایی زیستی شد.
از طرفی دوزهاي انتخابی باعث کاهش معنیدار توانائی تکثیري ،قطر هسته و مساحت سیتوپالسم شد .تیمار با  CHباعث افزایش فعالیت
 ALT،AST،ALP ،LDHو افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل و کاهش میزان  MDAو سدیم و پتاسیم شد BA .تاثیري بر توانائی
زیستی ،مورفولوژي و  PDNنداشت ولی باعث کاهش  CFAو فعالیت  AST،LDHو ALTشد BA .فعالیت  ALPو میزان کلسیم،
سدیم و پتاسیم ،میزان  MDAو فعالیت CATو SODرا افزایش داد .اثر متقابل CHو BAتا حدودي باعث جبران کاهش توانائی تکثیر،
توانائی زیستی ،تغییرات مورفولوژیک ،تغییر فعالیت آنزیمهاي متابولیک و میزان الکترولیتها ناشی از تیمار با  CHشد .از طرفی تیمار
همزمان باعث شد که  CHبتواند استرس اکسیداتیو حاصل از تیمار با  BAرا جبران نماید.
نتیجهگیری :با توجه به جبران اثرات سمی  CHتوسط بور میتوان هنگام مصرف چاي از کشمش و خرما استفاده کرد.
واژگان کلیدی :سلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان ،کاتچین هیدرات ،اسید بوریک ،توانایی زیستی ،فاکتورهاي بیوشیمیایی
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مقدمه

سلولهاي سرطانی  MCF-7و  SiHaمشخص شد که

کاتچین هیدرات ترکیبی فالونوییدي با خاصیت آنتی

کاتچین هیدرات باعث القاي آپوپتوزیس وابسته به کاسپاز

اکسیدانت قوي موجود در چاي سبز ( )6میباشد که

در این سلولها میشود ( 2و  .)2از طرفی تحقیقات

فرمول مولکولی و وزن مولکولی آن بهترتیب

پیشین نشان داده است که پلی فنلهاي موجود در چاي

 C15H16O7و  434/42گرم بر مول است .این ترکیب

سبز در تامین سالمت بافت استخوان نقش داشته و با

در دماي  42/1درجه سانتیگراد بهمیزان  4/4میلیگرم بر

کاهش بازجذب استخوان و افزایش تشکیل ماتریکس

میلیلیتر در آب و  24میلیگرم بر میلیلیتر در اتانول حل

استخوان و در نتیجه باعث افزایش تراکم استخوان در

می شود .انواع کاتچین هاي موجود در برگ چاي شامل

حیوانات آزمایشگاهی شده است ( .)8در مطالعه  Choiو

 -6اپی کاتچین  -4 ECاپی گالوکاتچین  -9 EGCاپی

 )3( Hwangنشان داده شد که کاتچین با کاهش

کاتچین گاالت  -2 ECGاپی گالو کاتچین گاالت

سیتوکینهاي دخیل در فعال سازي بازجذب استخوان و

 EGCGاست ( .)4اپی گالوکاتچین گاالت از جمله

کاهش آپوپتوزیس در سلولهاي استئوبالست میتواند از

مهمترین پلی فنولهاي آنتیاکسیدانتی موجود در چاي

استئوپورز و ایجاد التهاب در استخوان جلوگیري نماید .با

سبز است که بهطور معمول داراي بیشترین میزان فعالیت

توجه به نتایج دوگانه در تحقیقات پیشین شامل القاي

در مقایسه با سایر آنتی اکسیدانها بوده و خاصیت آنتی

آپوپتوزیس در سلولهاي سرطانی از طرفی و تامین

اکسیدانتی این ماده  42برابر ویتامین  Eو  644برابر

سالمت بافت استخوان از طرف دیگر ،ضرورت انجام

ویتامین  Dگزارش شده است ( .)9از طرفی کاتچین نیز

تحقیقات بیشتر بر روي تاثیر کاتچین اجتناب ناپذیر است.

که از منابع طبیعی بسیاري مانند برگ چاي ،دانه انگور و

بهخوبی واضح است که در جامعه ایرانی چاي بهخصوص

پوست و ساقه درخت آکاسیا استخراج و داراي خاصیبت

نوع سیاه آن بهصورت روز افزون مصرف میشود که این

آنتی اکسیدانی قوي و ضد سرطانی بواسطه القا

مصرف میتواند بهعنوان یک شمشردولبه در سالمت ما

آپوپتوزیس میباشد ( 2و  .)2یکی از مشتقات کاتچین،

نقش بازي کند.

کاتچین هیدرات است که بهصورت تجاري از طرف

از طرفی عنصر بور ( )Bبا عدد اتمی  ،2تنها نافلز در میان

شرکتها متعددي در بازار عرضه میشود .در مطالعه انجام

عناصر گروه  IIIAجدول تناوبی و داراي خواص بین فلز و

توسط  Ejaz Ahmadو همکاران ( )1غلظت  64تا44

نافلز میباشد .بوریک اسید یک ریز مغذي ضروري براي

میلیگرم بر کیلوگرم بهصورت روزانه بهمدت  46روز به

گیاهان محسوب میشود ( .)64عنصر بور بهصورت آزاد در

رت نژاد ویستار داده شد و مشخص شد که کاتچین

طبیعت وجود ندارد و ساده ترین فرم آن در حالت محلول

هیدرات بهواسطه خاصیت آنتیاکسیدانتی و ضدالتهابی

ساختار تري هیدروکسی آن یا اسید بوریک است که یک

خود در درمان بیماري آلزایمر نقش دارد .در مطالعه

اسید ضعیف لویس میباشد ( .)66مطالعات انجام شده

 Ejaz Ahmadتیمار کاتچین هیدرات موجب افزایش

توسط موحدي و آبنوسی نشان داده است که غلظت

بیان آنزیمهاي استیل کولین ترانسفراز و نیتریک اکسید

 1ng/mlاسید بوریک اثر منفی بر سالمت سلولهاي

سنتتاز القائی و کاهش سطح واسطههاي التهابی نظیر

مزانشیم نداشته و باعث افزایش فعالیت آلکالین فسفاتاز و

 TNF-a ، IL1Bشد .این مطالعه مشخص کرد که

میزان کلسیم تام و در نهایت تمایز سلولها به

کاتچین هیدرات در جلوگیري از تخریب حافظه و بهبود

استئوبالست شده است ( 64و  .)69غذاها با منشا گیاهی

استرس اکسیداتیو موثر است .در مطالعهي دیگري بر روي

نظیر خشکبار ،میوههاي خشک و تازه ،بقوالت ،سبزيها
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منبع اصلی این عنصرهستند ( .)62در فرهنگ ایرانی

سر استخوان با قیچی استریل قطع و مغز استخوان با عمل

بهصورت سنتی و براي جلوگیري از مصرف شکر ،مصرف

فالشینگ خارج و بهداخل لوله فاکون حاوي محیط کشت

محصوالت گیاهی مانند توت و خرما به هنگام نوشیدن

کامل هدایت و سپس بهمدت  2دقیقه با دور 4244

چاي سفارش شده است که البته با توجه به بررسیهاي

سانتریفیوژ شد .محیط رویی خارج و رسوب سلولی در پنج

انجام شده دلیل علمی نیز براي آن یافت نشد .از آنجاکه

میلیلیتر محیط تازه معلق شد و در فالسک  T25کشت

محصوالت گیاهی حاوي مقادیر قابل توجهی از عنصر بور

و در انکوباتور  CO2دار (دماي  92درجه سانتیگراد2 ،

بوده و چاي نیز داراي مقادیر زیادي از کاتچین است .لذا با

درصد  )CO2انکوبه گردید .بعد از  42ساعت محیط رویی

توجه به اهمیت سلولهاي بنیادي مزانشیمی مغز

حاوي سلولهاي غیرچسبنده خارج و سپس بهمدت 62

استخوان ( )MSCsکه سلولهاي پرتوان بوده و از طریق

روز هر سه روز یکبار محیط سلولها تعویض شد.

تمایز به استئوبالست نقش مهمی در سالمت استخوان

زمانیکه کف فالسک به تراکم باالیی از سلول رسید،

دارند ،دراین پژوهش تاثیر کاتچین هیدرات بر این

سلولها با کمک

سلولها بررسی و همچنین تاثیر متقابل کاتچین هیدرات

) Companyاز کف فالسک جدا و به فالسکهاي جدید

و بوریک اسید نیز بهعنوان مکمل مورد مطالعه قرار

منتقل شدند .براي بهدست آوردن خلوص باال از این

میگیرد.

سلولها سه مرحله پاساژ تکرار شد.

Trypsin/EDTA

(Gibco

سنجش توانایی زیستی :براي بررسی تاثیر کاتچین
مواد و روشها

هیدرات بر توان زیستی سلولها و یافتن دوز موثر،

کلیه مواد مورد استفاده در این تحقیق از شرکتSigma-

سلولهاي پاساژ سوم با تراکم  24444سلول در پلیت 42

 Aldrichتهیه شد مگر در مواردي که ذکر شده است.

خانه کشت داده شدند .محیط رویی سلولها خارج و

در این مطالعه تجربی از موش صحرائی نر نژاد ویستار با

محیط کامل حاوي سرم و غلظت هاي ،444 ،644 ،4

سن  24روز و وزن  624 ± 44گرم استفاده شد .حیوان

 9444 ،6144 ،844 ،244و  1244میکروموالر کاتچین

مورد استفاده در این پژوهش پس از خریداري از انسیتو

هیدرات به چاهک هاي مختلف اضافه شد .سپس پلیت به

پاستور در خانه حیوانات دانشگاه اراك در شرایط دمایی

انکوباتور انتقال یافت .بعد از سپري شدن  42 ،64و 91

 42 ± 9درجه سانتیگراد و با دسترسی مناسب به غذا و

ساعت سلولهاي چسبیده تریپسین زنی و محیط کشت

آب در قفسهاي پلی اتیلن نگهداري شد .با رعایت اصول

حاوي سلول به نسبت  6:6با تریپان بلو  4/2درصد

اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی ،موشها بهکمک دي

مخلوط شد .پلیت بهمدت  4دقیقه در انکوباتور  92درجه

اتیلن اتر بیهوش شده ،استخوانهاي ران و ساق پاي آنها

سانتیگراد انکوبه شد .با استفاده از الم نئوبار سلولهاي

جدا و سپس بافتهاي پیوندي اطراف استخوانها بهطور

آبی رنگ (سلولهاي مرده) و سلولهاي بیرنگ

کامل پاك گردید .استخوانها در محیط کشت DMEM

(سلولهاي زنده) شمارش و درصد حیات سلولها محاسبه

Modified

)Eagle’s Medium
) (Gibco Companyحاوي  62درصد سرم جنین گاوي
)(FBS

(Dulbecco’s

) (Gibco Companyو پنیسیلین –

استرپتومایسین ) (Gibco Companyدر دماي  2درجه
سانتیگراد قرار گرفته ،به زیرهود المینار منتقل شد .دو
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گردید.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون تریپان بلو دو غلظت
 244و  9444میکرو موالر از کاتچین هیدرات و با در نظر
گرفتن مطالعه آبنوسی و موحدي ( )64غلظت  1نانوگرم
بر میلیلیتر اسید بوریک انتخاب شد .در ادامه گروه هاي
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آزمایشی زیر براي آزمونهاي بعدي و زمانهاي مورد نظر

رنگ کریستال ویولت بهمدت  2دقیقه رنگ آمیزي شد.

طراحی شدند.

کلونیهاي تشکیل شده در گروه هاي فوق الذکر در زیر

( C )6گروه کنترل) ،این گروه در تمام مدت زمان تیمار

میکروسکوپ مشاهده و شمارش شد ،همچنین قطر

تنها با محیط کشت تازه تیمار شدند.

کلونیها نیز با کمک نرم افزار موتیک (شرکت موتیک

 -BA )4این گروه تنها با غلظت  1نانوگرم بر میلیلیتر
بوریک اسید تیمار شد.

مدل  )6/4اندازهگیري شد .براي بررسی  ، PDNتعداد 44
هزار سلول در پلیت تکخانه کشت و سپس سلولهاي بر
اساس گروههاي آزمایشی در زمانهاي 9 ،6و  1روز تیمار

 -CH400 )3این گروه با غلظت  244میکروموالر

شد .سلولها تریپسینه و مورد شمارش قرار گرفتند و

کاتچین هیدرات تیمار شد.

 PDNبا استفاده از فرمولN0) logN/N0 × 3.31 ،

 -CH3200 )2این گروه با غلظت  9444میکروموالر

تعداد سلول در آغاز کشت و Nتعداد سلول در پایان

کاتچین هیدرات تیمار شد.

کشت) محاسبه شد.

 -CH400+BA )2این گره با غلظت  244میکروموالر
کاتچین هیدرات و  1نانوگرم بر میلیلیتر اسید بوریک
تیمارشد.

اندازهگیری فاکتورهای بیوشیمیایی :سلولهاي کنترل
و تیمار شده پس از  91ساعت ،تریپسینه و شستشو شدند،
سپس بهکمک نیتروژن مایع سائیده و پس از لیز شدن با
بافر  Tris-Hcl PH = 2/2استخراج و در 4444 rpm

 -CH3200+BA )6این گروه با غلظت 9444

بهمدت 64دقیقه سانتریفیوژ شد .میزان پروتئین موجود

میکروموالر کاتچین هیدرات و  1نانوگرم بر میلیلیتر اسید

در محلول رویی بهکمک روش لوري و با استفاده از سرم

بوریک تیمارشد.

آلبومین گاوي ) (BSAبهعنوان استاندارد اندازه گیري

بررسی مورفولوژی :پس از تیمار سلولها ،مورفولوژي

شد .کلیه اندازهگیريها در نمونههاي تیمار شده و کنترل

هسته با استفاده از رنگ فلورسنت هوخست (6میلیگرم
در میلیلیتر  )PBSو مورفولوژي سیتوپالسم با استفاده از
رنگ

فلورسنس

آکریدین

اورنژ

)6میلیگرم

بر

میلیلیتر ( PBSبررسی و توسط میکروسکوپ فلورسانس
)(Olympus IX70-Japanمجهز به دوربین )مدل
 (DP71عکسبرداري شدند .قطر هستهها و مساحت
سیتوپالسم به کمک نرم افزار موتیک (شرکت موتیک
مدل  )6/4اندازهگیري و گزارش شد.
بررسی توان تکثیر :در راستاي بررسی توان تکثیر ،توان
کلونی زائی ( )CFAو میزان دو برابر شدگی جمعیت
( )PDNبررسی شد .براي بررسی  ،CFAسلولهاي پاساژ
سوم با تراکم  24444در پلیتهاي تک خانه ،بهمدت 2
روز کشت شد .در پایان سلولها دو بار با  PBSشسته و با
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بر اساس میزان پروتئین ثابت انجام شد.
براي اندازه گیري فعالیت آنزیمهاي الکتات دهیدروژناز
) (LDHکد محصول ( ،)62444 44آالنین ترانس آمیناز
) (ALTکد محصول )6244463و آسپارتات ترانس
آمیناز)  (ASTکد محصول (  )6244468از کیتهاي
شرکت پارس آزمون (تهران – ایران) استفاده شد .طبق
پروتکل  64میکرولیتر از نمونه را با یک میلیلیتر از
محلول واکنش موجود در کیت مخلوط و اختالف جذب
بین صفر و  9دقیقه در طول موج  924نانومتر با استفاده
از دستگاه اسپکتروفتومتر (PG Instrument Company,
) Englandقرائت شد.

در بررسی فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز تام ) (ALPsاز
کیت پارس آزمون (کد محصول  )624444استفاده شد و
براساس روش ارائه شده توسط شرکت تولید کننده میزان
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 44میکرولیتر از نمونه با یک میلیلیتر از محلول واکنش

مخلوط و در طول موج  424نانومتر سرعت حذف H4O4

موجود در کیت مخلوط و اختالف جذب بین صفر و 9

بهمدت  4دقیقه اندازهگیري شد (الزم بهذکر است که قبال

دقیقه در طول موج  242نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر

میزان جذب  H2O2در بافر فسفات در  4/2تنظیم شد که

) (PG Instrument Company, Englandقرائت شد.

نقطه شروع براي اندازهگیري سرعت واکنش بود) .میزان
فعالیت آنزیم با استفاده از ضریب خاموشی

فعالیت ویژه آنزیم بر حسب واحد بر میلیگرم پروتئین
محاسبه شد.

93/2mM

میزان کلسیم تام سلولی با کمک کیت کلسیم شرکت

پراکسیدهیدروژن در دقیقه بر میزان میلیگرم پروتئین

پارس آزمون (کد محصول )624442اندازهگیري شد .در

محاسبه شد.

این روش  44میکرولیتر نمونه سلولی با یک میلیلیتر

سنجش

محلول واکنش موجود در کیت مخلوط و اختالف جذب

دیسموتاز( :)SODفعالیت آنزیم  SODبراساس روش

بین صفر و  9دقیقه در طول موج  224نانومتر با کمک

 Giannopolitisو همکاران ( )62اندازهگیري شد .در این

دستگاه اسپکتروفتومتر

)Company, England

براساس

فعالیت

سرعت

مصرف

-6

cm

-6

آنزیم

میکرومول

سوپراکسید

روش اندازهگیري فعالیت سوپراکسید دیسموتاز براساس

 ( PG Instrumentاندازهگیري و برحسب میلیگرم بر

اثر بازدارندگی آنزیم با احیاي نوري نیتروبلوتترازولیوم

دسی لیتر گزارش شد.

است .مقدار  24میکرولیتر از نمونه سلولی و  6میلیلیتر از

اندازه گیري غلظت سدیم و پتاسیم توسط دستگاه جذب

محلول واکنش ( 42میلیموالر بافر فسفات با ،pH=8/1

شعلهاي ( )Flame photometerساخت انگلستان مدل

 64میلیموالر متیونین 22 ،میکرو موالر نیتروبلو

 PFP7انجام شد .در این روش سدیم و پتاسیم نور با طول

تترازولیوم 6 ،میلیموالر ریبوفالوین 4/6 ،میلیموالر

موجهاي متفاوت را ساطع میکنند که انتشار نور توسط

 EDTAو  24میلیموالر سدیم کربنات) در لولههاي

فیلتر مناسب اندازهگیري و میزان انتشار نور متناسب با

آزمایش ریخته شد .از محلول فاقد عصاره بهعنوان کنترل

غلظت این عناصر است .با استفاده از این روش و تهیه

و شاهد استفاده شد .لولههاي آزمایش حاوي نمونه کنترل

غلظتهاي متفاوت از کلرید سدیم و کلرید پتاسیم نمودار

و نمونههاي تیماري را بهمدت  64دقیقه در روشنایی (نور

فرمولهاي

مصنوعی در یک اتاقک) و نمونه بالنک در شرایط کامال

و

تاریکی قرار داده شد .براي صفر کردن دستگاه

بهترتیب

اسپکتوفتومتر از محلول بالنک که فاقد رنگ بود استفاده و

غلظتهاي سدیم و پتاسیم موجود در نمونه ها محاسبه

سپس در طول  214نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر

شد .در فرمولهاي فوق الذکر  yمیزن جذب و  xغلظت

(مدل  T80+ساخت شرکت  PG instrumentکشور

الکترولیتها بوده و میزان الکترولیتها در نمونههاي

انگلستان) جذب نمونه خوانده شد و در صد فعالیت آنزیم

بهصورت میکروگرم بر میلیلیتر گزارش شد.

سوپراکسید دیسموتاز براي هر نمونه محاسبه شد .میزان

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز ( :)CATفعالیت آنزیم

فعالیت آنزیم در دقیقه بهازاي میلیگرم پروتئین گزارش

 CATبا استفاده از روش  Cakmakو Marschner

گردید.

اندازهگیري شد .مقدار  24میکرولیتر از عصاره آنزیمی را

تعیین

با  444میکرولیتر از محلول بافر فسفات پتاسیم 42

پراکسیداسیون لیپید از روش اصالح شدهHeath and ،

میلیموالر ( )pH=2و  944میکرولیتر )64 mM( H2O2

 Packerسنجیده شد .در این پژوهش سنجش مالون دي

استاندارد

تهیه

و

استفاده

با

و

y=0.0127x+0.0053
y=0.3169x+0.0001

468

و

از

R2=0.996
R2=0.999

میزان

پراکسیداسیون

لیپید:

میزان
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آلدهید بهعنوان شاخص پراکسیداسیون در نظر گرفته

در طول موج  239نانومتر خوانده شد .براي تهیه منحنی

شده است .یک میلیلیتر محلول تري کلرواستیک اسید

استاندارد

 44درصد حاوي تیوباربیتوریک اسید  4/2درصد به 644

)((FeSo4.7H2Oشرکت  Merkآلمان) استفاده شد.

میکرولیتر نمونه اضافه شد .مخلوط بهدست آمده بهمدت

کلیه مراحل تهیه نمونههاي استاندارد مانند مراحل فوق

 94دقیقه در حرارت  644درجه سانتی گراد در حمام آب

الذکر انجام شد و به جاي نمونههاي تیمار شده از

گرم قرار داده شد و بالفاصله لولهها بهمدت  62دقیقه در

غلظتهاي مختلف سولفات آهن استفاه شد .فعالیت

یخ خرد شده قرار گرفت و بعد بهمدت  64دقیقه

آنتیاکسیدانتی نمونههاي تیمار شده پس از رسم منحنی

سانتریفیوژ شد .سپس غلظت کمپلکس تیوباربیتولیک

استاندارد

خطی

اسید-مالون دي آلدئید با استفاده از دستگاه

 y=0.0011x+0.0245با  R2=0.981محاسبه و غلظت

PG

آنتی اکسیدانت تام بر حسب میکرو مول در میلیگرم

اسپکتروفتومتر (مدل  T80+ساخت شرکت

 instrumentکشور انگلستان) در طول موج  249نانومتر

از

با

محلول

استفاده

سولفات

از

فرمول

آهن

پروتئین گزارش شد.

خوانده شد .چون در طول موج  249نانومتر بعضی از
ترکیبات بهعنوان ترکیبات مزاحم جذب دارند پس جذب

آناليز آماري

محلول را در طول موج  144نانومتر نیز خوانده و از جذب

آنالیز آماري دادهها با کمک نرم افزار ( SPSSساخت

خوانده شده در طول موج  249نانومتر کم شد .غلظت

شرکت میکروسیستم آمریکا مدل  )61توسط روش آنالیز

کمپلکس تیوباربیتوریک اسید-مالون دي آلدئید تشکیل

واریانس یکطرفه تست توکی انجام و سطح معنیداري

شده با استفاده از ضریب خاموشی622 mmol-6 cm -6

معادل p<4/42در نظر گرفته شد.

= Ԑو فرمول  :A( A= Ԑbcجذب خوانده شده :Ԑ ،ضریب
خاموشی :b ،عرض کووت ( :c ،)6cmغلظت کمپلکس

نتایج

مالون دي آلدهید) اندازهگیري و برحسب میکرومول

مقایسه میانگین توانایی زیستی سلول ها نشان داد که در

گزارش شد.

طی  64ساعت کاهش توانایی زیستی از دوز 9444 µM

تام

به بعد نسبت به گروه کنترل معنیدار بوده (،)p<4/42

اندازهگیری

فعالیت

آنتی

اکسیدانت

(روش :) FRAPفعالیت آنتیاکسیدانتی کل با استفاده از

این در حالیاست که در طی زمان  42و  91ساعت این

روش  Benzie and Strainطبق مراحل زیر تعیین شد.

کاهش از دوز  244µMمشاهده شده است (جدول.)6

بههر لوله حاوي  624میکرولیتر نمونه 6244 ،میکرولیتر

براي ادامه مطالعات در جهت بررسی اثرات همزمان

محلول ( FRAPبافر سدیم استات  944میلیموالر pH

کاتچین هیدرات و  1 ng/mlنانوگرم بر میلیلیتر بوریک

 ،1/9محلول  64میلیموالر  TPTZو محلول 44

اسید ،غلظتهاي 244میکرومول و  9444کاتچین

میلیموالر کلرید آهن با حجم هاي مساوي) و 824

هیدرات در طی زمان  91ساعت انتخاب شدند .مقایسه

میکرولیتر آب مقطر اضافه شد .سپس لولهها را بهمدت 64

میانگین دادهها نشان داد که تیمار سلولها با اسید

دقیقه در تاریکی در  92درجه سانتیگراد قرار داده شدند.

بوریک تاثیر معنیداري بر توانائی زیستی سلولها در

جذب نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل

مقایسه با گروه  Cنداشت .از طرفی نیز تیمار همزمان

 +T84ساخت شرکت PG instrumentکشور انگلستان)

کاتچین هیدارت و اسید بوریک نیز نتوانست مسمومیت
ناشی از کاتچین هیدارت را مرتفع سازد ،لذا کاتچین

مجله سلول و بافت (علمی -پژوهشی) ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 6331

463

محمد حسین آبنوسی و همکار

بررسی اثر کاتچین هیدرات بر توان زیستی...

هیدرات در تیمارها باعث کاهش معنیدار ()p<4/42

 BAشد (جدول.)4

توانائی زیستی سلولهاي  MSCsنسبت به گروه  Cو
جدول  :6مقایسه میانگین توانایی درصد زیستی سلولها ي بنیادي مزانشیم مغز استخوان رت پس از تیمار  42 ،64و  91ساعته با
دوزهاي مختلف کاتچین هیدرات توسط رنگ آمیزي تریپان بلو

زمان(ساعت)

12

36

52/87a±0/12

52/21a±0/23

52/22a±0/13

200

a

52/30 ±0/11

a

52/68 ±0/22

ab

52/23 ±0/86

100

ab

52/61 ±0/16

ab

53/08 ±0/25

ab

51/28 ±0/32

200

ab

53/62 ±0/22

b

51/22 ±0/22

b

52/82 ±0/32

200

ab

51/25 ±0/23

c

50/62 ±0/12

c

2600

ab

51/32 ±0/32

cd

75/22 ±0/17

77/25 ±0/65

3100

b

52/00 ±0/03

d

77/22 ±0/01

d

73/62 ±0/22

6200

c

e

e

دوز ()µM
0

21

68/28 ±0/16

31/22 ±2/50

77/77 ±2/75
c

30/82 ±0/32

مقادیر بهصورت  mean±SDمیباشد .میانگینها با کد حرفهاي متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنیدار میباشد (p<4/42
بهعنوان سطح معنیداري در نظر گرفته شد).one way ANOVA،Tukey test ،
جدول  :4مقایسه میانگین توانایی زیستی سلولها پس از تیمار  91ساعته برطبق گروههاي فوق الذکر توسط رنگ آمیزي تریپان بلو
گروه ها
C

52/10a±0212

BA

a

52/32 ±0211

CH400

52/78 b±0216

CH400+BA

51/22b ±0220

CH3200

73/22c ±0252

CH3200+BA

76/ 67d±0/63

مقادیر بهصورت  mean±SDمیباشد .میانگینها با کد حرف-
هاي متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنیدار میباشد
( P<4/42بهعنوان سطح معنی داري در نظر گرفته شد)،
.one way ANOVA،Tukey test

در مدت زمان  91ساعت تغییرات مورفولوژیک هسته

تیمار شده با غلظتهاي  244و 9444میکروموالر کاتچین

سلولها در مقایسه با کنترل در گروه تیمار شده با 1

هیدرات نسبت به کنترل تغییرات مرفولوژیک شامل

نانوموالر اسید بوریک مشاهده نشد .ولی در گروههاي

متراکم شدن ،شکستگی و تغییر شکل هسته مشاهده شد

442
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(شکل  .)6عالوه بر نتایج میکروسکوپی ،آنالیز آماري

درحالیکه چروکیدگی و کوچک شدن سیتوپالسم و گرد

دادهها نیز کاهش معنیداري ( )p<4/42بهصورت وابسته

شدگی نسبی سلولها در گروههاي تیمار شده با کاتچین

به دوز در گروههاي  244و  9444میکرومول کاتچین

هیدرات در مقایسه با کنترل قابل مشاهد بود (شکل .)4

هیدرات نسبت به گروههاي کنترل را نشان داد .تیمار

پیرو مشاهدات میکروسکوپی ،آنالیز آماري دادهها نیز

همزمان کاتچین هیدرات و اسید بوریک در گروه

کاهش معنیدار ( )p<4/42مساحت سیتوپالسم را

 C400+BAباعث بهبود معنیدار ( )P<4/42تغییرات

درگروههاي تیمار شده با کاتچین هیدرات نسبت به گروه

ناشی از تیمار با کاتچین هیدرات شد ولی این تاثیر در

 Cو  BAتایید کرد .تیمار همزمان کاتچین هیدرات و

رابطه با دوز  9444میکرومول مشاهده نشد (جدول .)9

اسید بوریک توانست تغییرات مورفولوژیک سیتوپالسم را

رنگ آمیزي آکریدین اورنژ نیز نشان داد که شکل

در مقایسه با تیمار کاتچین هیدرات به تنهائی جبران کند،

سیتوپالسم در سلولهاي گروه  Cو  BAچندوجهی و

بهصورتیکه دادهها نسبت به گروه کنترل معنیدار نبود

زوائد سلولی قابل تشخیص بوده و هستههاي آنها در

(جدول .)9

موقعیت مرکزي نسبت به سیتوپالسم قرار داشتند،

شکل  : 6رنگ آمیزي فلورسنت هسته سلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان رت با رنگ فلورسنس هوخست پس از  91ساعت تیمار ()Aکنترل
( 1 ng/ml)Bاسید بوریک و دوزهاي ( 244 µM )Cکاتچین هیدرات ( 244 µM)Dکاتچین هیدرات و 1 ng/mlاسید بوریک (9444 µM)E
کاتچین هیدرات (9444 µM)Fکاتچین هیدرات و  1ng/mlاسید بوریک (بزرگنمایی .)444 x
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شکل  :4رنگ آمیزي سلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان رت با رنگ فلورسنس آکریدین اورنژ پس از  91ساعت تیمار ()Aکنترل (1 ng/ml)B
اسید بوریک و دوزهاي ( 244 µM )Cکاتچین هیدرات ( 244 µM)Dکاتچین هیدرات و 1 ng/mlاسید بوریک ( 9444 µM)Eکاتچین هیدرات
( 9444 µM)Fکاتچین هیدرات و  1ng/mlاسید بوریک (بزرگنمایی .)444 x

جدول :9مقایسه میانگین قطر هسته ( )µmو مساحت سیتوپالسم ( )µm2سلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان رت در گروههاي
فوق الذکر پس از  91ساعت تیمار
گروه ها

میانگین قطر هسته

میانگینمساحت سیتوپالسم

C

10/25a ± 1/52

2715/62a ±175/21

BA

25/88a ±1207

2870/32a±322/32

CH400

bc

27/23 ±1/02

b

2220/62 ±108/27

CH400+BA

25/26ab ±1232

2825/23a±256/77

CH3200

28/27c ±2/61

2372/16b±106/65

CH3200+BA

27/32bc±1220

2666/58ab±312/63

مقادیر به صورت  mean±SDمیباشد .میانگینها با کد حرفهاي متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنیدار میباشد( P<4/42به عنوان
سطح معنی داري در نظر گرفته شد).one way ANOVA،Tukey test ،

تعداد دو برابرشدگی) (PDNدر روزهاي  9،6و 1روز

زمانهاي تیمار اثر غلظت  244میکروموالر کاتچین

بررسی شد .در روزهاي  9 ،6و 1گروه اسید بوریک نسبت

هیدارت را بهصورت معنیدار ( )p<4/42در مقایسه با

به گروه  Cتغییر معنیدار نشان نداد ( .)p>4/42این

تیمار فقط با کاتچین هیدرات جبران نماید .این در

درحالی است که در گروههاي تیمار شده با کاتچین

حالیاست که اثر جبرانی بوریک اسید بر غلظت 9444

هیدرات کاهش معنیداري ( )p<4/42نسبت به

کاتچین هیدرات فقط در زمان کوتاه یک روز قابل جبران

گروههاي  Cو  BAدیده شد بهطوريکه این کاهش در

بود و در  9و  1روز میزان  PDNدر سلولهاي تیمار

گروه  9444میکرو مول در  9 ،6و 1روز بسیار معنیدار

شده بهصورت همزمان با کاتچین هیدرات و بوریک اسید

( )p>4/446بود .در گروههاي تیمار همزمان کاتچین

نسبت به گروههاي  Cو  BAکاهش معنیدار نشان داد

هیدرات و اسید بوریک ،اسید بوریک توانست در همه

(جدول .)2
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جدول :2مقایسه میانگین تعداد دو برابر شدگی جمعیت سلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان رت در گروههاي فوق الذکر پس از
 9،6و  1روز تیمار

6

زمان (روز)

1

9

گروه ها
C

2/022a±0221

2/127a±0220

1/658 a±.0.0

BA

0/588a±0/21

2/276ab±0220

1/591ab±.000

C400

0/877ab±0/22

0/503b±0/00

1/.51b ±./11

C400+BA

0/503ab±0200

2/212ab±0200

1/710ab ±.0..

C3200

0/232 b±0/36

0/218c±0/27

./71.c ±./..

C3200+BA

0/857ab.±0/27

0/232c±0/27

./010c ±./15

مقادیر بهصورت  SD±meanمیباشد .میانگینها با کد حرفهاي متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنیدار می باشد (p<4/42
بهعنوان سطح معنیداري در نظر گرفته شد).one way ANOVA،Tukey test ،

دادههاي مربوط به قطر و تعداد کلونی نشان داد که تیمار

( )p<4/42بود .تیمار همزمان با اسیدبوریک و کاتچین

با اسید بوریک باعث کاهش معنیدار ( )p<4/42تعداد و

هیدرات نیز نسبت به گروههاي  Cو  BAکاهش

قطر کلونی هاي تشکیل شده توسط  MSCsدر مقایسه

معنیدار ( )p<4/42نشان داد و نتوانست جبران کاهش

با گروه  Cشد .از طرفی نیز تیمار سلولها با غلظتهاي

ناشی از تیمار با کاتچین بهتنهائی را بههمراه داشته باشد

 244و  9444میکرومول همراه با کاهش بسیار معنیدار

(جدول .)2

جدول: 2مقایسه میانگین تعداد و قطرکلونیهاي ( )mmتشکیل شده توسط سلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان رت در گروههاي
فوق الذکر پس از  2روز تیمار
میانگین تعداد کلونی

گروه ها

میانگین قطرکلون

C

211/20a±0/20

2/27 a ±0/13

BA

223/ 22 b±3/23

2/18 b±0/05

C400

88/00c ±1/73

2/02 c ±0/22

C400+BA

52/00d ±2/12

2/12b ±0/27

C3200

0/00 e ±0/00

0/00d ±0/00

C3200+BA

0/00 e ±0/00

±0/00

d

0/00

مقادیر بهصورت  SD±meanمیباشد .میانگینها با کد حرفهاي متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنیدار می باشد (P<4/42
بهعنوان سطح معنیداري در نظر گرفته شد).one way ANOVA،Tukey test ،
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بوریک اسید باعث افزایش معنی دار ( )p<4/42فعالیت

کاهش معنی دار ( )p<4/42میزان فعالیت آنزیمهاي

آنزیمهاي  LDHو  ALPنسبت به گروه  Cشد در

 AST ،LDHو  ALTدر مقایسه با گروههاي تیمار شده

حالیکه این ترکیب شیمیائی باعث کاهش معنیدار

با کاتچین هیدرات به تنهائی شد البته فعالیت این

( )p<4/42فعالیت آنزیمهاي  ALTو  ASTدر

آنزیمها در مقایسه با گروه  Cنیز کاهش معنیدار داشت

سلولهاي مزانشیم مغز استخوان رت شد .از طرفی تیمار

مگر در رابطه با تاثیر غلظت  9444میکروموالر کاتچین

سلولها با غلظت  244میکروموالر کاتچین هیدرات

هیدرات بر فعالیت آنزیم  LDHکه نسبت به گروه C

تغییري در فعالیت این آنزیمها در مقایسه با گروه C

افزایش نشان داد (جدول.)1

بهوجود نیاورد ولی غلظت  4944میکروموالر باعث
افزایش معنیدار فعالیت کلیه آنزیمهاي فوق الذکر شد.
تیمار همزمان کاتچین هیدرات و بوریک اسید باعث

جدول:1مقایسه میانگین فعالیت ) (IU/Lآنزیمهاي آالنین ترانس آمیناز ) (ALTو آسپارتات ترانس آمیناز ) ،(ASTالکتات دهیدروژناز
) ،(LDHآلکالین فسفاتاز ) (ALPسلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان رت در گروهاي مختلف پس از  91ساعت تیمار
گروه ها

LDH

AST

ALP

ALT

C

2070/0a ± 81/2

32/28a±8/5

11/68 a±0231

8/55ac ±./59

BA

820/0b±6020

22/61b±3/2

28/83b ±0210

0/18b ±./70

CH400

2270/0ac±32/6

36/62a±2/5

13/12a ±0/20

0/.1ac ±./ 99

CH400+BA

726/6b ±70/7

22/61b±5/07

25/70c±0212

0/18b±./70

CH3200

6612/0c ±100/3

27/06b±0/00

12/22 d ±0/20

0/01c ±1/8

CH3200+BA

6623/0d ±230/2

61/13c±2/ 5

10/87e± 0237

0/98ab ±./70

مقادیر بهصورت  mean±SDمی باشد .میانگین ها با کد حرف هاي متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنیدار می باشد( p<4/42بهعنوان سطح معنیداري در نظر گرفته شد)،
.)one way ANOVA،Tukey test

بوریک اسید بهتنهائی باعث افزایش معنیدار ()p<4/42

حالیاست که غلظت  9444میکرو موالر باعث کاهش

غلظت کلسیم و سدیم و کاهش معنیدار ()p<4/42

معنی دار ( )p<4/42میزان سدیم و پتاسیم گردید ولی

غلظت پتاسیم در مقایسه با گروه  Cشد .در گروههاي

غلظت  244میکروموالر تنها غلظت پتاسیم را کاهش داد.

تیمار شده با غلظتهاي  244و  9444میکروموالر

غلظت همزمان کاتچین هیدرات و بوریک اسید باعث

کاتچین هیدرات میزان کلسیم داخل سلولی در مقایسه

افزایش معنیدار سدیم و کاهش معنی دار پتاسیم در

با گروه  Cهیچگونه تغییري نشان ندادند .این در

مقایسه با گروه Cشد (جدول .)2
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جدول- 2مقایسه میانگین غلظت کلسیم ،سدیم و پتاسیم داخل سلولی در سلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان رت
در گروهاي مختلف پس از  91ساعت تیمار

گروه ها

کلسیم ()mg/dl

سدیم ()µg/dl

پتاسیم ()µg/dl

C

2/322a±02222

2/70a±0232

0/78a ±0203

b

b

b

BA

2/702 ±0/12

6/52 ±0232

0/83 ±0202

CH400

2/323a±0/05

2/12a±0/31

0/22c ±0/02

ab

c

b

CH400+BA

2/686 ±0203

6228 ±0225

0/22 ±0202

CH3200

2/102a±0/23

3/61c±0/32

0/28c ±0/02

CH3200+BA

a

d

2/360 ±0/21

d

0/38 ±0/03

2/25 ±0/33

مقادیر بهصورت  SD±meanمیباشد .میانگینها با کد حرفهاي متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنیدار میباشد (p<4/42
بهعنوان سطح معنیداري در نظر گرفته شد).one way ANOVA،Tukey test ،

آنالیز آماري دادهها نشان داد بوریک اسید باعث افزایش

آلدئید در مقایسه با گروه  Cبهوجود نیاورد .تیمار همزمان

معنیدار ( )p<4/42غلظت  MDAو فعالیت آنزیمهاي

کاتچین هیدرات و بوریک اسید باعث کاهش میزان آنتی

آنتی اکسیدانتی  SODو  CATدر سلولهاي مزانشیم

اکسیدانت کل در مقایسه با گروههاي تیمار شده با

مغز استخوان رت شد ،در حالیکه هیچگونه تغییري در

کاتچین هیدارت بهتنهائی شد ولی تغییر در غلظت

میزان آنتی اکسیدانت کل بهوجود نیاورد .تیمار سلولهاي

 MDAو فعالیت آنزیمها آنتی اکسیدانت در مقایسه با

با غلظتهاي مختلف کاتچین هیدرات بهتنهائی باعث

گروه  Cو گروههاي تیمار شده با کاتچین هیدرات به

افزایش معنیدار ( )p<4/42میزان آنتی اکسیدانت کل

تنهائی بهوجود نیاورد (جدول .)8

گردید ولی تغییر در فعالیت آنزیمها و میزان مالون دي

جدول :8مقایسه میانگین میزان آنتیاکسیدانت کل( ،)FRAPمحتوي مالون دي آلدئید( ،)MDAفعالیت آنزیمهاي کاتاالز ( )CATو
سوپراکسیددیسموتاز( )SODسلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان رت در گروههاي مختلف پس از  91ساعت تیمار
گروه ها

FRAP
()µM mg-1 of protein

MDA
))µM

CAT
( Unit min-1 mg-1 of
)protein

SOD
()Unit min-1 mg-1 of protein

C

22/33 a±0/28

0/28a±0/02

0/26a±0/01

2/53a±0/07

BA

22/33a±2/21

0/12b±0/02

0/81b±0/03

6/25b±0/02

CH400

10/00b±2/00

0/22a±0/03

0/26a±0/01

2/62a±0/08

CH400+BA

26/68 ab±0/28

0/10 ab±0/02

0/27a±0/00

2/73a±0/02

CH3200

16/00c±1/00

0/22c±0/01

0/25a±0/01

2/28a±0/02

CH3200+BA

12/33b ±1/2

0/27a±0/02

0/ 61 a±0/02

2/32 a±0/03

مقادیر بهصورت  mean±SDمیباشد .میانگینها با کد حرفهاي متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنیدار میباشد ( p<4/42بهعنوان
سطح معنیداري در نظر گرفته شد).one way ANOVA،Tukey test ،
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بحث

مطالعات زیادي در رابطه با اثر کاتچین و مشتقات آن بر

در مدت زمان کم با دوز زیاد و در مدت زمان زیاد با دوز

روي انواع سلولهاي مختلف انجام گرفته اما در رابطه با

کم ،کاتچین هیدرات باعث کاهش این فاکتور زیستی در

اثر این ماده در استخوان سازي و فرآیند استئوژنز

سلولهاي مزانشیم مغز اسخوان رت شده است .رنگ

اطالعات کافی در دسترس نیست .با توجه به اهمیت

تریپان بلو قابلیت عبور از غشاي سیتوپالسم را ندارد مگر

سلولهاي مزانشیم مغز استخوان در فرآیند ترمیم و

اینکه تمامیت غشاي از بین رفته باشد( ،)44یکی از

بازسازي استخوان و با استناد بر مقاله  Choiو Hwang

فاکتورهایی که باعث از بین رفتن تمامیت غشا میشود،

( )3مطالعه اثر کاتچین هیدرات بروي سالمت MSCs

عدم تعادل در غلظت الکترولیتها میباشد .در بررسی

قابل بحث و بررسی است .همچنین مطالعات آبنوسی و

میزان الکترولیتها مشخص شد که کاتچین هیدرات

موحدي ( 64و  )69در رابطه با اسید بوریک و تاثیر آن بر

باعث اختالل در سطح الکترولیتهاي کلسیم ،سدیم و

روي  MSCsاز طرفی و حضور قابل مالحظه عنصر بور در

پتاسیم میشود ،البته باید در نظر گرفت که بوریک اسید

گیاهان از طرف دیگر ،مطالعه نقش کاتچین هیدرات

خود نیز این اختالل را بهوجود آورد .تیمار همزمان

بههمراه اسید بوریک بر شاخصههاي بیوشیمیایی،

کاتچین هیدرات و اسید بوریک نیز کاهش توانایی زیستی

مورفولوژي و توانایی حیات سلول هاي بنیادي مزانشیم

را نشان داد اگرچه این کاهش در تیمار همزمان تا

مغز استخوان را ضروري میسازد.

حدودي نسبت به تیمار کاتچین هیدرات بهتنهایی مرتفع

جداي از اثر بازداندگی رشد سلولهاي سرطانی که

شده بود ولی دلیل بر جبران نیست و همچنان نسبت به

گزارشهاي متعددي در رابطه با آن وجود دارد (،)61 ،2 ،2

گروه کنترل معنیدار بود .لذا عدم جبران کاهش توانائی

اثر آنتی اکسیدانی کاتچین هیدرات ( )68 ،62 ،1بخوبی

زیستی ممکن است به این دلیل باشد که بوریک اسید

بررسی شده است .البته بررسیهاي انجام شده بر روي

نتوانسته است اختالل در سطح الکترولیتها را جبران

سلولهاي بنیادي مزانشیم مغز استخوان در این پژوهش

نماید .در نتیجه میتوان گفت که استفاده همزمان این دو

نشان دادند که کاتچین هیدرات با غلظتهاي تعیین شده

ترکیب فاقد هرگونه اثر هم افزایی یا جبران کنندگی در

باعث کاهش توانایی زیستی ،قطر هسته و مساحت

رابطه با توانائی زیستی است.

سیتوپالسم میشود که این می تواند بهعلت اختالل در

نتایج دوبرابر شدگی جمعیت کاهش تعداد جمعیت سلولی

غشاي سلول و القا آپوپتوزیس و فعال شدن نوکلئازها و

در  9 ،6و  1روز ،در هر دو غلظت کاتچین هیدرات نسبت

پروتئازهاي متعدد باشد که باعث متراکم شدن کروماتین

به کنترل را نشان داد ،البته در گروه تیمار شده با دوز

و چروکیدگی سلول میشود ( .)63مطالعه صورت گرفته

 9444میکرو مول کاهش بیشتري مشاهده شد .همچنین

توسط الشتاوي نشان دادند که کاتچین هیدرات باعث

بررسی توانایی تشکیل کلونی نیز با نتیجه بهدست آمده

القاء آپوپتوز وابسته به  P53و کاسپاز در سلولهاي

در آزمون دو برابر شدگی جمعیت سلولی همراستا بود.

سرطان پستان انسانی میشود ( .)61لذا همانطور که

این نتایج نشان داد که افزایش غلظت و طوالنیتر شدن

قبال متذکر شدیم احتماال تغییر در مورفولوژي MSCs

زمان تیمار اثر مسمومیت بیشتري را اعمال میکند و

شامل تراکم کروماتین و چروکیدگی سیتوپالسم در این

توانائی حیات و توانائی تکثیري سلولهاي بنیادي

پژوهش بهدلیل بروز مرگ سلولی برنامه ریزي شده می-

مزانشیم مغز استخوان تحت تاثیر کاتچین هیدرات را

باشد .از طرفی کاهش توانائی زیستی نیز مشاهده شد که

بهشدت کاهش میدهد .کاتچین هیدرات بر توانائی تکثیر

441

مجله سلول و بافت (علمی -پژوهشی) ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 6331

محمد حسین آبنوسی و همکار

بررسی اثر کاتچین هیدرات بر توان زیستی...

 MSCsتاثیر نامطلوب دارد و این تاثیر نیز در مورفولوژي

سیکل سلولی نیاز مبرم به انرژي براي سنتز بیوملکولهاي

این سلولها دیده شد .در بررسی تاثیر همزمان کاتچین

مورد نیاز در مراحل مختلف این فرآیند وجود دارد.

هیدرات و بوریک اسید ،خسارت وارد شده توسط غلظت

اختالل در فرآیند تولید انرژي سلول میتواند باعث فقر

کم کاتچین هیدرات ( 244میکروموالر) توسط بوریک

انرژي در سلول و در نتیجه دلیل ایجاد اختالل در روند

اسید در آزمون  ،PDNقطر هسته و مساحت سیتوپالسم

تکثیر سلولی باشد .در محیط کشت سلولی،

جبران شده بود ولی در رابطه با غلظت زیاد (9444

کربوهیدراتها در مرکز متابولیزم قرار دارند که در نتیجه

میکروموالر) اگرچه تاحدودي صدمات وارده جبران شد

سلول با مصرف گلوکز از طریق مسیر هوازي بخش مهمی

ولی کامال بهحد کنترل نرسیده بود .جبران کاهش قطر

از نیاز انرژتیک خود را تامین میکند .در فرایند هوازي،

هسته و مساحت سیتوپالسم میتواند به این دلیل باشد

گلوکز در مسیر گلیکولیز به  4مول پیروات تبدیل شده

که بوریک اسید باعث ممانعت از ورود کاتچین هیدرات

که این مولکولها پس از تبدیل به استیل کوآ وارد چرخه

بهداخل سلول شده است .همانطور که تحقیقات پیشین

کربس میشوند .در این چرخه ،که در میتوکندري اتفاق

اشاره میکند کاتچین هیدرات اثر آنتی اکسیدانتی دارد

می افتند ،انرژي موجود در گلوکز در حمالهاي انرژي از

( ،)68 ،62 ،1لذا در این تحقیق با روش FRAPمشخص

جمله  NAD+و  FADذخیره و از طریق زنجیره انتقال

شد که در گروههاي  CH400و  CH3200میزان آنتی

الکترون در فرآیند اکسیداسیون فسفوریالسیون در حضور

اکسیدانت کل بهصورت معنیدار و وابسته به غلظت

اکسیژن باعث تولید  ATPمورد نیاز سلول میشود (.)44

افزایش داشته است .در صوتیکه تیمار همزمان اسید

عالوه بر تبدیل به استیل کوآ ،پیروات میتواند به الکتیک

بوریک و کاتچین هیدرات نشان داد که میزان آنتی

اسید تبدیل شود ،این واکنش در حضور آنزیم الکتات

اکسیدانتی کل سلول کاهش معنیدار داشته است ،که این

دهیدروژناز انجام میپذیرد که در این صورت تنها تعداد

میتواند بهدلیل اختالل در ورود کاتچین هیدرات به درون

کمی  ATPنسبت به مسیر هوازي تولید میشود (.)49

سلول بهواسطه حضور اسید بوریک باشد .همانطور که

این تغییر در فرآیند تولید انرژي را اثر واربرگ ()42

قبال نیز اشاره شده است اسید بوریک یک اسید ضعیف

مینامند که در اینصورت میزان مصرف گلوکز از طریق

( )66است که میتواند با گروه هیدروکسی در ترکیبات

مسیر غیر هوازي افزایش یافته ولی میزان تولید  ATPدر

واکنش دهد و با تولید کمپلکس از ورود کاتچین هیدرات

سلول کمتر از متابولیزم هوازي است و در نهایت سلول

بهداخل سلول جلوگیري کند.

دچار فقر انرژي میشود.

اختالل ایجاد شده توسط کاتچین هیدرات که در توانائی

در مطالعه حاضر تیمار سلولها با اسید بوریک بهتنهایی،

تکثیر سلولهاي مزانیشم مغز استخوان (بر اساس

با تایید نتایج آبنوسی و موحدي ،باعث کاهش فعالیت

آزمونهاي  PDNو  )CFAبهوجود آمد ممکن است

آنزیمهاي الکتات دهیدروژناز ،آالنین ترانس آمیناز و

بهدلیل اختالل در سیکل سلولی اتفاق افتاده باشد (.)46

آسپارتات ترانس آمیناز شد ،که این نشاندهنده تامین

تا حدودي توانائی تکثیر سلولی توسط بوریک اسید جبران

انرژي سلول از طریق مصرف گلوکز بهواسطه متابولیزم

شده است بهخصوص در رابطه با توانائی دوبرابر شدگی

هوازي است .نتایج تیمار سلول با غلظت 9444

جمعیت سلولی که تحت تاثیر غلظت کم (244

میکروموالر کاتچین هیدرات نشان داد که فعالیت

میکروموالر) کاتچین هیدارت بود است .در مرحله S

آنزیمهاي دخیل در متابولیزم سلولی مانند فعالیت

مجله سلول و بافت (علمی -پژوهشی) ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 6331

442

محمد حسین آبنوسی و همکار

بررسی اثر کاتچین هیدرات بر توان زیستی...

آسپارتات ترانس آمیناز ،آالنین ترانس آمیناز و الکتات

اسید بوریک با تولید رادیکال آزاد باعث پروکسیداسیون

دهیدروژناز افزایش معنیداري نسبت به کنترل داشته

اسیدهاي چرب غیر اشباع در سلول شده است .افزایش

است ،این بدان معنی است که فرآیند تولید انرژي اوال از

میزان فعالیت آنزیمهاي آنتیاکسیدانت نیز در جهت

طریق بیهوازي انجام و اثر واربرگ بهوجود آمده است که

کاهش فعالیت رادیکالهاي آزاد بوده است .احتماال برخی

در نتیجه آن فقر انرژي در سلول ایجاد شده است .ثانیا با

از اختالالت ایجاد شده توسط اسید بوریک مانند کاهش

توجه به نتایج بهدست آمده در مطالعه حاضر افزایش

معنیدار توان کلونی زائی یا کاهش  2الی  62درصدي

فعالیت آنزیمهاي ترانس آمیناز سبب شده است که

قطر هسته ،مساحت سیتوپالسم و توانائی زیستی سلولها

سلولها براي تامین واسطههاي چرخه کربس و جبران

میتواند بهدلیل تولید رادیکال آزاد باشد .از طرفی تیمار

کمبود انرژي ،مصرف آمینواسیدها و پروتئینها بهعنوان

سلولها با کاتچین هیدرات باعث کاهش میزان تولید

منبع انرژي را در دستور کار خود قرار داده اند .از طرفی

 MDAنسبت به گروه کنترل شده است که این خود

تاثیر متقابل کاتچین هیدرات و اسید بوریک باعث تخفیف

نشان دهندهي خاصیت آنتیاکسیدانتی کاتچین هیدرات

در فرآیند بیهوازي و بهبود تولید انرژي با کاهش این

( )42است .تیمار همزمان کاتچین هیدرات و اسید بوریک

فرآیند شده است .نتیجهگیري کلی از این مطالعه نشان

باعث کاهش میزان  MDAداخل سلولی نسبت به تیمار

داد که تیمار کاتچین هیدرات کاتابولیزم سلول را هرچه

بوریک اسید بهتنهایی شده است ،بهطوريکه مقدار

بیشتر بهسمت متابولیزم بی هوازي هدایت میکند که

 MDAبه حد کنترل رسید .میتوان اینطور تفسیر کرد

عالوه بر فقر انرژي باعث مصرف اسید آمینه و پروتئینها

که اثر آنتیاکسیدانتی کاتچین هیدرات موجب کاهش

براي تولید انرژي میشود .این تغییرات بیوشیمیائی عالوه

استرس اکسیداتیو تولید شده بهوسیلهي بوریک اسید

بر اختالل در تعادل الکترولیتی میتواند دلیل دیگري بر

شده و مصرف همزمان این ترکیبات میتواند اثرات منفی

تغییر در توانائی زیستی ،توانائی تکثیر و تغییرات

ناشی از عنصر بور که در محصوالت گیاهی وجود دارد را

مورفولوژیک باشد.

مرتفع سازد .مطالعات انجام شده توسط Yetuk

در این پژوهش نکته قابل تامل دیگري وجود دارد که

همکاران ( )41و مهرا و همکاران ( )42نشان داد که

تاثیر کاتچین هیدرات و اسید بوریک بر فعالیت آنزیم

مصرف کاتچین باعث کاهش میزان  MDAو فعالیت

آلکالین فسفاتاز است .کاتچین هیدرات و بوریک اسید ،هر

آنزیمهاي آنتی اکسیدانتی میشود ،این مطالعات در

یک بهتنهائی باعث افزایش فعالیت آنزیم  ALPشدند و

راستاي مطالعه حاضر میباشند.

و

اثر متقابل آنها نیز حاکی از اثر هم افزائی در فعالیت این
آنزیم است .با توجه به مطالعات آبنوسی و موحدي ( 64و

نتيجهگيري

 )69و تحقیق منتشر شده از  Choiو )3( Hwang

کاتچین هیدرات یک ترکیب فالونوییدي موجود در چاي

بررسی بیشتر در این زمینه را پیشنهاد مینمائیم واز ارائه

سبز است و طبق مطالعه حاضر این ترکیب سبب کاهش

تفسیر در این زمینه خودداري می شود.

توانایی حیات و توانائی تکثیر سلولهاي مزانشیم بهدلیل

از نکات قابل اهمیت دیگر در این پژوهش این است که

تخریب غشا ،تغییر در تعادل یونها و انتقال متابولیزم از

اسید بوریک باعث افزایش میزان  MDAو همچنین

هوازي به بیهوازي میشود .از طرفی مصرف عنصر بور

افزایش فعالیت آنزیمهاي  SODو  CATدر سلولهاي

بهصورت اسید بوریک توانست در مواردي باعث جبران

تیمار شده است .این امر نشاندهنده این واقعیت است که

صدمات سلولی ناشی از کاتچین هیدرات بهخصوص در
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Abstract
Aim: Investigating the effect of catechin hydrate (CH) and boric acid (BA) on rat bone
marrow mesenchymal stem cells (MSCs).
material and Methods: MSCs were treated with culture media containing CH, then with the
help of trypan blue the viability was investigated at 12, 24 and 36hours. 400 and 3200µM of
CH along with 6ng/ml of BA and 36hours were selected for further study. Proliferation based
on colony forming assay (CFA) and population doubling number (PDN), morphology, level
of sodium, potassium and calcium and activity of LDH,ALP,AST,ALT were analyzed.
Malondialdehyde (MDA), total antioxidant and activity of SOD and CAT were measured too.
Results: only 3200µM at 12hours and from 400 to 6400µM at 24 and 36 hours, the CH
caused significant reduction in viability, proliferation, nuclei diameter and cytoplasm area.
Treatment with CH caused increase in activity of LDH,ALP,AST,ALT and increased in
FRAP as well as reduction of MDA and sodium, potassium level. BA did not show any effect
on viability, morphology and PDN but caused reduction of CFA and activity of LDH,AST
and ALT. BA also caused elevation of ALP activity and level of calcium, sodium, potassium
as well as MDA level and activity of CAT and SOD. Co-treatment compensated the viability,
proliferation, morphological changes, metabolic enzyme activity variation and level of
electrolyte to some extent. On the other hand, co-treatment showed, CH ameliorated the
oxidative stress induced by BA.
Conclusion: since boron ameliorated the CH toxicity, along with tea we may consume dry
grapes and dates.
Key words: bone marrow mesenchymal stem cells, catechin hydrate, boric acid, viability,
biochemical factors
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