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هاي بنیادي مشتق از بافت چربیسازي شده بر چرخه سلولی در سلولوزنی شبیهاثر بی
5،6، مجتبی داربویی4، سید مهدي طبایی3ابراهیمی، زهرا حاج1،2فرید ابن رسولی

.رانای، مرودشت، اسالمیآزاددانشگاه، فارستحقیقاتوعلومواحد، شناسیزیستگروهدانشجوي دکتري ژنتیک مولکولی، .1
.شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت، مرودشت، ایرانگروه زیستدانشجوي دکتري ژنتیک مولکولی، . 2
، 021- 88362011:تلفن ثابت،)مولف مسوول(پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، تهران، ایراندکتري تخصصی ژنتیک مولکولی، استادیار، .3

zahrahagebrahimi@yahoo.com
.کی جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایراندر پزشاستادیار، مرکز تحقیقات لیزر. 4
.ایران، مرودشت، اسالمیآزاددانشگاه، فارستحقیقاتوعلومواحد، شناسیزیستگروه، مولکولیژنتیکتخصصی دکتري استاد، .5
.ی مرودشت، مرودشت، ایرانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمگروه زیست، مولکولیژنتیکتخصصی دکترياستاد، .6

چکیده
ها به خصوص اي براي دستکاري سلولطور فزایندهوزنی بهویژه بیهاي اخیر، از نیروهاي بیوفیزیکی بهدر سال: هدفوزمینه

شد و تمایز عنوان یک فاکتور مکانیکی، روزنی بهمشخص شده است که بی. براي تمایز سلولی و مهندسی بافت استفاده شده است
وزنی شبیه سازي شده توسط دستگاه کلینواستت تک محوره بر چرخه سلولی در مطالعه حاضر، تاثیر بی. کندسلولی را تحریک می

.هاي بنیادي مشتق از بافت چربی بررسی شدو میزان آپوپتوز در سلول
ها براي مدت سه روز در شرایط سان، سلولهاي بنیادي مشتق از بافت چربی انبعد از جداسازي و تایید سلول:روش بررسی

هاي بعد از سه روز چرخش، نمونه. سازي شده که توسط دستگاه کلینواستت تک محوره ایجاد شده بود؛ قرار گرفتندوزنی شبیهبی
.ها بررسی شدرنگ شدند و چرخه سلولی و میزان آپوپتوز در آنPIوزنی توسط رنگ کنترل و بی

هاي چربی و استخوان کنند و توانایی تمایز به سلولهاي جدا شده مارکرهاي مزانشیمی را بیان مین داد که سلولنتایج نشا: هایافته
داري بر سازي شده توسط کلینواستت تک محوره، ازنظر آماري تاثیر معنیوزنی شبیهروز بی3نتایج ما نشان داد که . را  دارند

.)P<05/0(چرخه سلولی و میزان آپوپتوز ندارد
، چرخه سلولی را RPMسازي شده توسط کلینواستت سه محوره یا وزنی شبیهمطالعات قبلی نشان داده است که بی:گیرينتیجه

رسد که استرس تنشی ایجاد شده توسط کلینواستت نظر میهاي ما، بهبراساس داده. دهددهد و میزان آپوپتوز را افزایش میتغییر می
بنابراین ما کلینواستت تک محوره را براي مطالعات تمایز سلولی و سلول . باشدز کلینواستت سه محوره میتک محوره بسیار کمتر ا

.  کنیموزنی براي مطالعات آینده پیشنهاد میدرمانی در شرایط بی
سازي شده، کلینواستت تک محورهوزنی شبیههاي بنیادي مشتق از بافت چربی، بیسلول: هاي کلیديواژه

24/4/96:پذیرش20/3/96:اصالحیه نهایی13/2/96:مقالهوصول 
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قدمهم
ي جدیدي که به تازگی براي مطالعات سلولی و هااز روش

مولکولی به آن توجه زیادي شده است، استفاده از نیروهاي 
در . بیوفیزیکی مانند جریان تنش برشی و جاذبه است

یی و یا همراه با ي اخیر، استفاده از این نیروها به تنهاهاسال
ي کشت، تمایز و برا،ي بیوشیمیاییهاسایر تکنیک

در طول تکامل، حیات . رواج یافته استهادستکاري سلول
گسترش )g1(جی 1زمین در شرایط جاذبۀکره بر روي 

جاذبه، یکی از مهمترین نیروهاي محیطی است . یافته است
ین حذف ا. که در تکامل موجودات زنده موثر بوده است

تواند منجر به میوزنیبیدر شرایط هانیرو و مطالعه سلول
شناسی و حتی روشن شدن بسیاري از سواالت علم زیست

). 1(زمین گرددکره بهبود کیفیت زندگی بشر بر روي 
نشان داده است که پروازهاي وزنیبیمطالعات در شرایط 

مله از ج. گذاردمیفضایی تاثیر زیادي بر فیزیولوژي بدن 
بولیسم مواد معدنی، تغییر اتوان به تغییر در متمیاین موارد 

سیستم ایمنی، آتروفی عضالنی و کاهش توده استخوانی در
بسیاري از این مشکالت به علت تغییرات ). 2-4(اشاره کرد 

که مطالعات نشان طوريآید، بهمیدر سطح سلولی به وجود 
تکثیر، رشد سلولی و منجر به تغییر دروزنیبیداده است که 

وزنیبیازطرف دیگر، ). 5-8(شود میمسیرهاي انتقال پیام 
تواند میکند که میایجاد هاشرایط جدیدي را براي سلول
و10(ي اصلی سلول شود هامنجر به شناخت بهتر مکانیسم

9 .(
ي چند توانی هستند که هاي بنیادي مزانشیمی، سلولهاسلول

باشند میي مختلف سلولی را دارا هاهتوانایی تمایز به رد
اولین بار از مغز استخوان استخراج شدند هااین سلول). 11(
در بیشتر ها؛ اما پس از آن مشخص شد که این سلول)12(

). 13(ي بدن و از جمله بافت چربی وجود دارند هابافت
Adipose(ي بنیادي مشتق از بافت چربی هاسلول

derived stem cells=ADSCs ( منبع ساده و قابل
ايهي بنیادي هستند که به طور گستردهادسترسی از سلول

مورد استفاده قرار می در مهندسی بافت و پزشکی ترمی
وزنیبیمطالعات نشان داده است که ).14(گیرند می
تواند تمایز سلولی را تسریع و تحریک کرده و منجر به می

بنابراین . ه داربست شودبدون نیاز بهابعدي سلولرشد سه
آل براي رشد سلول، تکثیر سلول و محیط ایدهیک وزنیبی

مطالعات به عنوان نمونه، ). 5-8و15(تشکیل بافت است 
که توسط دستگاه وزنیبیقبلی نشان داده است که 

تاثیر مثبت بر تمایز ؛ استکلینواستت تک محوره ایجاد شده 
که ايهگونی دارد بهي بنیادي مزانشیمهانورونی سلول

ي مزانشیمی به هامنجر به افزایش تمایز سلولوزنیبی
در این هاي شبه عصبی و افزایش بیان نوروتروفینهاسلول
).16و17(گرددمیهاسلول

توان با پروازهاي فضایی و یا سقوط وزنی را میشرایط بی
اد ایجاد شده توسط سقوط آزوزنیبیطول . آزاد ایجاد کرد

تر از آن است که منجر به تغییر در رشد و تمایز معموال کوتاه
به دلیل محدودیت در سفرهاي فضایی و . سلول شود

سازي هایی براي شبیههمچنین هزینه باالي این سفرها، روش
زمین توسعه یافته است که از کره وزنی بر روي شرایط بی

ي براي بین آنها دستگاه کلینواستت تک محوره وسیله مفید
دستگاه ).1(باشدها میسلولبر رويوزنی سازي بیشبیه

هاشود تا سلولمیباعث هاکلینواستت، با چرخاندن سلول
این مسئله موجب می . دهندنتوانند جهت جاذبه را تشخیص 

وزنی در فضاي خارج جو براي شرایطی شبیه به بیشود که 
ل تنظیم سرعت چرخش کلینواستت قاب. ها ایجاد شودسلول

دور بر دقیقه براي 70تا 10ي هاتوان از سرعتمیاست و 
).18(استفاده کرد وزنیبیایجاد شرایط شبیه سازي 

بر انواع مختلف وزنیبیي اخیر بررسی اثر هادر سال
مورد توجه قرار گرفته است، که در این راستا هاسلول
و20(اند ي استخوان و غضروف بیشتر مطالعه شدههاسلول

ي سلولی مانند هابسیاري از مکانیسمهادر این سلول). 19
آپوپتوز و تمایز سلولی مورد بررسی ي پیام رسان،هامسیر

ي سلولی هااز آنجا که مطالعه مکانیسم). 21(اندقرار گرفته
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وزنیبیمانند تکثیر و چرخه سلولی در شرایط شبیه سازي 
شود، و به میهابر سلولوزنیبیباعث درك بهتر ما از تاثیر 
براي تمایز سلولی در وزنیبیمنظور استفاده از شرایط 

شبیه سازي وزنیبیآینده، در این مطالعه به بررسی تاثیر 
ي بنیادي مزانشیمی هاشده بر تکثیر و چرخه سلولی سلول

از وزنیبیبراي شبیه سازي . مشتق از بافت چربی پرداختیم
.استفاده شدکلینواستت یک محوره

بررسیروش
آماده سازي بافت چربی

دربود ونگرآیندهايمداخلهنوعازحاضرمطالعه
آزمایشگاه زیست پزشکی پژوهشگاه هوافضا 

)Aerospace Research Institute (1395در سال
سال که براي انجام 48و 34دو فرد بافت چربی از . انجام شد

لیزر دانشگاه  تهران مرکز پزشکی زیبایی به جراحی
(ACECR) مراجعه کرده بودند، با کسب رضایت

نمونه . لیپوساکشن تهیه شدو طی جراحیشخصی مراجعان
و در حداقل آوري شد جمعلکون استریل اچربی داخل ف

منتقل زیست پزشکی پژوهشگاه هوافضا زمان به آزمایشگاه 
.گردید

بافت چربیمشتق از مزانشیمی ي بنیادي هاجداسازي سلول
به ).22(نجام شد با روش هضم آنزیمی اهاجداسازي سلول

طور خالصه ابتدا فاز خونی نمونه، جداسازي شده و 
HBSS)Hank'sباقیمانده چربی چند بار با محلول 

Balanced Salt Solution;Biowest, France(
درجه و به 37سپس نمونه چربی در دماي . شستشو داده شد

در طول . انکوبه شد%) 1(1در کالژناز نوع دقیقه60مدت 
به هضم بهتر بافت ،این مدت با تکان دادن لوله حاوي نمونه

بعد از مرحله هضم آنزیمی و پس از . چربی کمک شد
درصد سرم 10حاوي DMEMاضافه کردن محیط کشت 

جی و به 400با سرعت هانمونه، )FBS(جنین گوساله 
الیه ،بعد از سانتریفیوژ. نددقیقه سانتریفیوژ شد10مدت 

روغنی باالیی دور ریخته شد و بخش ته نشین شده در 
درصد 10حاويDMEMمحیط کشت ه همراهفالکون ب

به فالسک تی بیوتیکنآدرصد1و سرم جنین گوساله 
در نهایت فالسک کشت سلولی در . کشت سلولی منتقل شد

قرار CO2درصد گاز5درجه سانتیگراد و 37انکوباتور 
ساعت با تعویض محیط کشت، 48بعد از . داده شد

. ي سلولی دور ریخته شدهاي نچسپیده و باقی ماندههاسلول
پاساژ سلولی ،%80به تراکم حدود هاپس از رسیدن سلول

هاسلول. انجام گرفتtrypsinizationبا روش استاندارد 
یمی ي بنیادي مزانشهادر پاساژ سوم براي مراحل تائید سلول

.استفاده شدند
ي استخراج شدههاتائید سلول

با دو ،هاي بنیادي کشت یافتهتایید ماهیت مزانشیمی سلول
ي چربی و استخوانهاروش فلوسایتومتري و تمایز به رده

به طور .)23(انجام شد قبال توضیح داده شد؛ اي کهگونهبه
-CD90هاي باديآنتی، خالصه، جهت انجام فلوسایتومتري

PE ،CD105-FITC وCD73-PE به عنوان
-CD45وCD34-PEي هاباديي مثبت و آنتیهامارکر

FITCبه عنوان مارکر منفی مورد استفاده قرار گرفت .
. ي جداشده در پاساژ سوم استفاده شدهابدین منظور از سلول

از دریک محیط تاریک با غلظت مناسبیهاابتدا سلول
دقیقه و در 30به مدت ) 1:10نسبت(هاي نشاندارباديآنتی

آنالیز ،بعد از شستشو. درجه سانتیگراد نگهداري شد4دماي 
Cyflow Spaceفلوسایتومتري توسط دستگاه   

(Partec)سپس نتایج توسط نرم افزار .انجام گرفت
FloMaxآنالیز شد.

Humanکیت ، توسطتمایز به چربی و استخوان

Mesenchymal Stem Cell Functional
Identification (R&D systems, USA) و مطابق

به طور خالصه براي . شدانجامبا دستورالعمل تولید کننده 
خانه و 6در پلیت 1/2×104با تراکمهاسلول،تمایز به چربی

درصد سرم جنین 10حاوي α-MEMدر محیط کشت 
تا90به تراکم هابعد از رسیدن سلول. گوساله کشت شدند
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، محیط کشت قبلی تخلیه شد و محیط کشت آماده 100%
محیط تمایزي هر سه روز یک بار . تمایز به چربی اضافه شد

ي هاروز از تمایز، واکوئل9بعد از گذشت . تعویض شد
Oil Red Oآمیزي سپس از رنگ. چربی مشاهده شدند

)Sigma, USA(جهت تائید تمایز به چربی استفاده شد
در 1/2×104با تراکمهاایز به استخوان، سلولبراي تم.)24(

10حاوي α-MEMخانه و در محیط کشت 6پلیت 
بعد از رسیدن . درصد سرم جنین گوساله کشت شدند

، محیط کشت قبلی تخلیه شد و %70تا 50به تراکم هاسلول
محیط . محیط کشت آماده تمایز به استخوان اضافه شد

15بعد از گذشت . ض شدتمایزي هر سه روز یک بار تعوی
شروع به کنده شدن کردند، هاروز از تمایز که سلول

تایید تمایز با رنگ . ي استخوانی مشاهده شدندهاسلول
انجام شد) Alizarin Red S)Sigma, USAآمیزي 

)25(.

وزنیبیشبیه سازي 
از دستگاه کلینواستت یک محوره وزنیبیسازي براي شبیه

). 1شکل (گرفته شده بود؛ استفاده شد که از سازمان ملل
هاشود که سلولمیباعث هااین دستگاه با چرخاندن سلول
بدین منظور ابتدا کلینواستت . نتوانند جاذبه را تشخیص دهند

استریل شد و داخل UVدرصد و 70توسط اتانول 
ي هاسپس سلول. انکوباتور کشت سلولی قرار گرفت

ADSC ي کشت سلول هالهدر لو2×106به تعداد)tissue

culture tube=TPP(پس از چسپیدن . کشت داده شدند
ور حباب و ایجاد نیروهاي ض، براي جلوگیري از حهاسلول

براي . ي کشت کامال با محیط کشت پر شدندهابرشی، لوله
میلی موالر 15محیط کشت، از غلظت pHثابت ماندن 

HEPESدر مرکز هانمونه. در محیط کشت استفاده شد
rpm20بر رويکلینواستت تثبیت شده و سرعت دستگاه

.)26(تنظیم شد

دستگاه کلینواستت یک محوره: 1شکل 
آنالیز چرخه سلولی

سازي در شرایط شبیههاروز از قرار دادن سلول3پس از 
ي قرار گرفته ها، بررسی چرخه سلولی بر روي سلولوزنیبی

هاي کشت سلول ا در داخل لولههسلول(وزنیبیدر شرایط 
دستگاه کلینواستت در مرکز هاي کشتکشت شدند و لوله

.و نمونه کنترل انجام گرفت)تثبیت شدندیک محوره
3بودند که به مدت ADSCهاي هاي کنترل سلولنمونه

؛ محیط طبیعی جی1جاذبه (روز در شرایط جاذبه نرمال 
37و در دماي CO2در داخل انکوبالتور) داخل انکوباتور

اساس این روش به این ترتیب . درجه سانتیگراد کشت شدند
PIبا رنگ هاموجود در سلولDNAاست که 

)propidiumiodide( رنگ آمیزي شده و مقدار آن در
همچنین . شودمیبا دستگاه فلوسایتومتري تعیین هاسلول

هایی که دچار مرگ سلولی ي سلولDNAهاي مولکول
معموال به صورت ؛اندشده) آپوپتوز(ریزي شده برنامه 

شود که طی این امر موجب می. آیندشکسته شده در می
ها، مقداري از این مراحل رنگ آمیزي سلول

. هاي مورد نظر خارج شونداز  سلول،DNAهايمولکول
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ها با تبدیل همچنین مشخص شده است که بعضی از سلول
، )apoptotic bodies(شدن به اجسام آپوپتوتیک 

DNAهایی که بنابراین سلول. دهندخود را از دست میي
خود را DNAدچار آپوپتوز شده اند؛ تنها مقداري از 

هایی شود تا سلولموجب میDNAهمین مقدار کم . دارند
اند؛ در نمودار در بخش کمتر که دچار فرایند آپوپتوز شده

بعد از جدا منظور،ین دب). 27(مشاهده شوند) 2N)2Nاز 
با ها، سلولPBSبا تریپسین و شستشو با هاکردن سلول
و به سانتی گراد درجه 4و در دماي درصد70اتانول سرد 

PBSبار با 2هاسپس سلول. شدندتثبیتمدت یک ساعت 

معلق RNaseآنزیموPIدر رنگ هاشسته شدند و سلول
و تاریکی نگه دقیقه در دماي اتاق 45براي هانمونه. شدند
Cyflowتوسط دستگاه فلوسایتومتريآنالیز.شدندداشته

Space)Partec (با نرم افزار هاگرفت و دادهانجام
FlowJo28(آنالیز شدند(.

آنالیز آماري
جهت جلوگیري از خطاي ایجاد شده بر اثر تفاوت در منبع 

براي هر آزمایش سه سري کشت سلول و با ، هاسلول
. تهیه شدده ني استخراج شده از یک دههاسلولز استفاده ا

Student's t-testبا استفاده از آزمون هاتفاوت بین گروه

.در نظر گرفته شدP>05/0داري یبررسی شده و سطح معن

یافته ها
ي بنیادي مشتق از بافت چربیهااستخراج و کشت سلول

شدن به فالسک و انکوبه هاانتقال سلولاستخراج وپس از
در انکوباتور، محیط کشت در روز بعد تعویض شد و بدین 

ي چربی که در محیط قرار داشتند حذف هاترتیب سلول
یی که به کف ظرف چسبیده بودند باقی هاشدند و تنها سلول

ي بنیادي مزانشیمی همین هاي سلولهااز ویژگی. ماندند
باشد که میچسبیدن آنها به کف ظروف پالستیکی کشت 

بعد از . باشدمیهابراي جداسازي آنها از سایر سلولروشی
)A2شکل(ي دوکی شکل مشاهده شدندهاپاساژ اول سلول

و تقریبا پس از گذشت دو پاساژ از کشت اولیه، جمعیتی از 
ي فیبروبالست هاي دوکی شکل با مورفولوژي سلولهاسلول

یز همچنین تمایز به دو رده چربی و استخوان ن. مشاهده شدند
هایی پرتوان هاي استخراج شده، سلولتایید کرد که سلول

هاي سلولی را دارا هستند و توانایی تمایز به سایر رده
آنالیز مارکرهاي سطحی نشان ). C2و B2شکل (باشند می

ماهیت مزانشیمی داشته و هادرصد سلول95داد که بیش از 
رهاي و براي مارکهمثبت بود105و 73، 90ي هاCDبراي 

. )3شکل(منفی بودند45و 34ي هاCDخونی چون 

هاي تمایز سلول) Bهاي بنیادي مزانشیمی مشتق از بافت چربی در پاساژ دوم سلول) Aي بنیادي مزانشیمی مشتق از بافت چربیهاسلولکشت و تایید : 2شکل
هاي بنیادي سلولتمایز ) Oil Red OCآمیزي با هاي چربی بعد از رنگوئولو مشاهده واکهاي چربیبنیادي مزانشیمی مشتق از بافت چربی به سلول

Alizarin Red Sآمیزي و مشاهده رسوب کلسیم با رنگهاي استخوانیمزانشیمی مشتق از بافت چربی به سلول
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105و 73، 90هاي CDها براي درصد سلول95بیش از. هاي استخراج شده از بافت چربی با روش فلوسایتومتريآنالیز مارکرهاي سطحی سلول: 3شکل
. منفی بودند45و 34هاي CDمثبت و براي مارکرهاي خونی چون 

شبیه سازي شده بر چرخه سلولی وزنیبیاثر 
،وزنیبیبعد از سه روز قرار گرفتن در شرایط شبیه سازي 

انجام هاسلولDNAآنالیز چرخه سلولی بر اساس مقدار 
روز قرار 3ج فلوسایتومتري نشان داد که بعد از نتای.شد

هیچ کدام از مراحل ،وزنیبیگرفتن در شرایط شبیه سازي 
داري نسبت تغییر معنی) G2و G1 ،S(اصلی چرخه سلولی 

به این ترتیب که در ). <05/0P(به نمونه کنترل نداشتند 
در فاز یی کههادرصد سلول،وزنیبیسازي شرایط شبیه

G0/G1 بودند و مقدارDNA2آنها در این مرحلهN

یی که در فاز هاسلولدرصد بود؛ درصد35باشد به میزان می
S یا همانندسازيDNA درصد بود و 5/31بودند به میزان

DNAبودند و مقدار G2/Mیی که در فاز  هادرصد سلول

. درصد بود5/23باشد به میزان می4Nآنها در این مرحله 
نتایج آنالیز چرخه سلولی نشان ،ي کنترلهاط با نمونهدرارتبا

بودند به G0/G1یی که در فاز  هاداد که درصد سلول
Sیی که در فاز هادرصد بود؛ درصد سلول8/35میزان 

یی که در هادرصد بود و درصد سلول6/33بودند به میزان 
این ). 4شکل(درصد بود9/22بودند به میزان G2/Mفاز  

حاکی از این بود که نتایج چرخه سلولی در شرایط نتایج 
داري ینسبت به نمونه کنترل تفاوت معنوزنیبیسازي شبیه

.)<05/0P(ندارد

در شرایط جاذبه کشت شده کنترل هايدر نمونهو) A(وزنیبیسازي شرایط شبیهکشت شده در ADSCهاي سلولنتایج بررسی چرخه سلولی در : 4شکل 
.نرمالشرایط جاذبه: 1G. وزنیبیسازي شرایط شبیه: B .(SMG(ل نرما
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که میزان ییهادرصد سلولنتایج ما نشان داد که 
در شرایط باشد می2Nکمتر از آنهايDNAي هامولکول

باشد که نشان دهنده میدرصد 65/7وزنیبیسازي شبیه
میزان آپوپتوز . ي وارد شده به مرحله آپوپتوز استهاسلول

بود به وزنیهاي بینیز مشابه با نمونهکنترلهاينمونهدر
، هادرصد از سلول81/7، میزان در نمونه کنترلطوري که

. )4شکل (را نشان دادند2Nکمتر از يDNAمقدار 
یی که دچار آپوپتوز شده بودند در هابنابراین میزان سلول
داري را نسبت به یمعناختالف وزنیبیشرایط شبیه سازي 

کشت شده بودند ) جی1(یی که در جاذبه نرمال هانمونه
). <05/0P(نشان ندادند 

بحث
سازي شده بر وزنی شبیهدر مطالعه حاضر به بررسی اثر بی

هاي بنیادي مشتق از بافت چربی روي چرخه سلولی در سلول
هاي بنیادي مشتق از بافت علت انتخاب سلول. پرداختیم

ها در مطالعات سلولی ، استفاده روز افزون از این سلولبیچر
هاي سلول هاي مختلف سلولی در بحثو تمایز به رده

درمانی و پیوند بافت به موجب خصوصیاتی چون در 
باشدزایی پایین میدسترس بودن، سهولت کشت و ایمنی

هاي اخیر کشت و تمایز از طرف دیگر در سال. )13و 14(
ها به رشد سه وزنی به علت تمایل سلوللولی در شرایط بیس

در . )15و 16(بعدي بدون نیاز به داربست رواج یافته است
واقع جاذبه یکی از مهمترین نیروهاي مکانیکی روي زمین 
است که تاثیر زیادي روي تمام موجودات زنده دارد و تغییر 

و فعالیت در میزان جاذبه بر روي فیزیولوژي موجودات زنده
در نتیجه در این مطالعه ). 29و30(گذارد ها تاثیر میسلول

سازي شده بر روي چرخه سلولی در وزنی شبیهتاثیر بی
از آنجا . هاي بنیادي مشتق از بافت چربی بررسی شدسلول

پروازهاي (وزنیکه انجام مطالعات در شرایط واقعی بی
مین علت بسیار پرهزینه و دشوار است، به ه) فضایی
بر روي وزنیهاي مختلفی براي ایجاد شرایط بیدستگاه

توان به قفس که از بین آنها میشده استزمین ساخته
در جوندگان و کلینواستت وزنیسازي بیبراي شبیهوزنیبی

در وزنیسازي بیتک محوره و سه محوره براي شبیه
ر این د.)6و8(اشاره کردهاي گیاهی و جانوري سلول

سازي مطالعه دستگاه کلینواستت یک محوره براي شبیه
روز قرار گرفتن 3نتایج ما نشان داد که . وزنی استفاده شدبی

ایجاد شده توسط کلینواستت، وزنیبیسازي در معرض شبیه
ي بنیادي مزانشیمیهاتاثیري بر مراحل چرخه سلولی سلول

ر با نتایجی بود که این نتایج مغای. نداردمشتق از بافت چربی
Sokolovskaya مشاهده 2014در سال و همکاران

هاي اندوتلیال انسان آنها بر روي رده سلولمطالعه. کردند
EA.hy926از دستگاه وزنیسازي بیبود و براي شبیه

کلینواستت سه محوره و یا (RPMوزنیساز بیشبیه
random positioning machine (استفاده کردند .

G0/G1هایی که در فاز آنها نشان دادند که درصد سلول

شبیه وزنیساعت کشت در شرایط بی96و 24هستند بعد از 
داري در مقایسه با گروه کنترل سازي شده، به صورت معنی

وزنیسازي بیاین در حالی بود که شبیه. یابدافزایش می
. اشتداري بر چرخه سلولی ندساعت، تاثیر معنی120براي 

موجب وزنیساعت بی96و 24همچنین آنها نشان دادند که 
Sشود که در فاز هایی میدار درصد سلولکاهش معنی

ساعت کشت 120، بعد از G0/G1مشابه با  فاز . باشندمی
بودند؛ مشابه با Sهایی که در فاز ، درصد سلولوزنیدر بی
هاي در ساعترسد که به نظر می). 31(هاي کنترل بود نمونه

تغییرات وزنیسازي بیاولیه قرار گرفتن در شرایط شبیه
تواند این امر می. شودبیشتري در چرخه سلولی مشاهده می
ها در این شرایط و در ناشی از دپلیمریزه شدن میکروتوبول

). 31(هاي اولیه باشد ساعت
در بسیاري از موارد، مطالعات سلولی انجام شده با استفاده از

، نتایج یکسانی را بیان وزنیساز بیهاي شبیهدستگاه
این اختالفات معموال ناشی از تفاوت در نوع . اندنکرده

هاي متفاوت سلولی ، ردهوزنیساز بیهاي شبیهدستگاه
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سازي استفاده شده و مدت زمان قرارگیري در شرایط شبیه
طالعات به این ترتیب که نتایج بعضی از م. بوده استوزنیبی

ها در فاز باعث انباشتگی سلولوزنیاند که بینشان داده
شود در حالی که سایر مطالعات خاصی از چرخه سلولی می

برخی از ). 31و32(اند داري را نشان ندادهتغییر معنی
ها سلولوزنیمطالعات حاکی از این است که در شرایط بی

خی دیگر یابند در حالی که برتجمع میG0/G1در فاز 
به عنوان . اندگزارش کردهG2/Mها را در فاز تجمع سلول

در آزمایشی که بر روي رده 2002در سال Lewisمثال 
سازي انجام داد مشاهده کرد که شبیهMCF-7سلولی 

شود میG2/Mها در فاز موجب تجمع این سلولوزنیبی
ی زمانبنابراین با توجه به اختالفات مشاهده شده،).20(

توان نتایج را مقایسه کرد که دستگاه استفاده شده، رده می
. سلولی و زمان مطالعه برابر باشد

در شرایط آپوپتوز میزان قبلی در مورد مطالعات نتایج 
نتایج ما در مورد آپوپتوز . استهم یکسان نبوده وزنی بی

سازي شده توسط شبیهوزنیروز بی3نشان داد که 
داري بر میزان آپوپتوز تاثیر معنی،هکلینواستت تک محور

که این در حالی است . نداردADSCهاي سلولی در سلول
Beck نشان دادند که میزان 2012در سال و همکاران

ساعت 24ي جنینی فیبروبالست بعد از هاآپوپتوز در سلول
توسط سازي شدهشبیهوزنیبیقرار گرفتن در معرض 

در ). 33(یابد میکاهش ،دستگاه کلینواستت سه محوره
و همکاران در سال Linتوسط دیگري که مقابل آزمایش

بنیادي نورونی موش صحرایی ي هاو بر روي سلول2016
)Rat ( توسط وزنیبیسازي نشان داد که شبیهانجام شد؛

) RCCS)rotatory cell culture systemدستگاه 
مطالعات همچنین ). 34(شودمیافزایش آپوپتوز موجب
Zhao سازي نشان داد که شبیه2016و همکاران در سال

توسط کلینواستت سه محوره موجب افزایش وزنیبی
). 35(شود میBL6-10ي رده میلوماي هاآپوپتوز در سلول

چرخه (بنابراین اختالف مشاهده شده در هر دو مرحله 

و تواند ناشی از نوع رده سلولی می) سلولی و میزان آپوپتوز
بر اساس نتایج به دست . باشدوزنیبیساز نوع دستگاه شبیه

رسد که احتماال دستگاه میاینطور به نظر آمده در مطالعه ما، 
کلینواستت تک محوره در مقایسه با دستگاه کلینواستت سه 

در . کندمیفراهم هامحوره، محیط مالیمتري را براي سلول
در هامان سلولکلینواستت سه محوره به علت چرخش همز

هاسه محور، نیروهاي تنشی و استرس وارد شده به سلول
تواند بر رشد سلولی و همچنین میاین امر . باشدمیبیشتر 

بنابراین میزان مرگ و . میزان مرگ و میر سلولی تاثیر گذارد
که توسط دستگاه وزنیبیمیر و آپوپتوز در شرایط 
یار کمتر و یا ناچیز شود بسمیکلینواستت تک محوره ایجاد 

براي مطالعات ما پیشنهاد می کنیم که بنابراین . باشدمی
کلینواستت تک وزنیبیسلولی و تمایز سلولی در شرایط 

ي هاباشد به ویژه براي تمایز به ردهمیتر محوره مناسب
منجر به مرگ و نیز تمایز فرایند که خود در مواردي سلولی 

وان مثال، یکی از مشکالتی که در به عن. شودمیهامیر سلول
ي شبه عصبی در شرایط هاي بنیادي به سلولهاسلولتمایز 
بعد از هاجی وجود دارد؛ مرگ و میر این سلول1نرمال 

ي شبه عصبی حاصل هاتمایز و درنتیجه کم بودن سلول
بنابراین ). 36(باشد میجهت انجام پیوند و سلول درمانی 

ي شبه عصبی در شرایط هالولبه سهاجهت تمایز سلول
.شودمی، کلینواستت تک محوره توصیه وزنیبی

گیرينتیجه
3ي بنیادي مزانشیمی بعد از هانشان دادند که سلولما نتایج 

از لحاظ وزنیبیسازي روز قرار گرفتن در معرض شبیه
در مقایسه با داري یآپوپتوز تغییر معنمیزانچرخه سلولی و

) جی1(ت شده در شرایط جاذبه نرمال هاي کشنمونه
رسد که به نظر میبر اساس نتایج این مطالعه، . نداشتند

دستگاه کلینواستت تک محوره در مقایسه با دستگاه 
ها کلینواستت سه محوره، محیط مالیمتري را براي سلول

این شرایط، میزان مرگ و میر و آپوپتوز در کرده و فراهم 
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بنابراین پیشنهاد . باشدیت سه محوره ماز کلینواستکمتر بسیار
که براي مطالعات سلولی و تمایز سلولی در شرایط شود می
.باشدتر میکلینواستت تک محوره مناسب،وزنیبی

تشکر و قدردانی
این مقاله براساس بخشی از نتایج حاصل از پایان نامه 
دانشجوي دکتري ژنتیک با عنوان مطالعه اثر بی وزنی  بر 

Adipose derived stem)ایز سلوهاي بنیادي چربی تم

cells ) به سلول هاي  فیبروبالست نگارش شده است که
در آزمایشگاه زیست فضایی پژوهشگاه 1394در سال 

نویسندگان مقاله مراتب قدردانی . هوافضا انجام شده است
.خود را از مسئولین محترم پژوهشی آن مرکز ابراز می دارند
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