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Abstract 
 

Background and purpose: Cancer is a serious public health problem. Some studies indicated 

the anti-cancer effects of mesenchymal stem cells (MSCs) associated with stem cells or their secretory 

mediators. The aim of this study was to evaluate the impact of conditioned medium derived from MSCs 

on A549 and JEG3 cancer cell lines. 

Materials and methods: In an experimental study, A549 and JEG3 cell lines were provided 

and grown in the culture media of DMEM F12 containing 10% fetal bovine serum. They were then 

treated with different percentages of conditioned medium from mesenchymal stem cells (5, 10, 20, 40, 50, 

and 100) for 48 hours. Metabolic activity was evaluated by MTT assay. 

Results: MTT assay showed that various percentages of condition medium from mesenchymal 

stem cells had inhibitory effects on A549 cell line and significant differences were observed between 

treated cells and control cells (P< 0.05). 

Conclusion: Current study showed different effects of conditioned medium from mesenchymal stem 

cells, including suppressive effect on A549 cell line. Therefore, MSCs and their secretory paracrine 

factors could be considered as one of the treatment purposes in this cancer.   
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 پژوهشی

 بررسی اثر سوپر ناتانت سلول هاي بنیادي مزانشیمال بر 
 JEG3و  A549روي رده هاي سرطانی 

  
        1زاده حسین شهناز

       2رنجبران حسین
  3کناري عابدیان سعید 

  چکیده
هاي مهم تهدیدکننده سالمت جهــانی اســت. برخــی از مطالعــات، اثــرات ضــد ی از بیماريسرطان یک و هدف: سابقه

هــاي مترشــحه از هاي بنیــادي یــا واســطههاي بنیادي مزانشیمال را نشان داده اند که این اثرات مربوط به سلولسرطانی سلول
 A549هاي سرطانی بنیادي مزانشیمال بر روي ردههاي باشد. لذا هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر سوپر ناتانت سلولها میآن
  بوده است. JEG3و 

درصــد  10حــاوي  DMEMF12در محیط کشت  JEG3و  A549هاي در یک مطالعه تجربی، سلول ها:مواد و روش
FBS بــه  )2، 10، 20، 40، 50، 100( هاي بنیادي مزانشیمالکشت داده شدند. سپس با درصدهاي مختلف سوپر ناتانت سلول

فعالیت متابولیک سلولی در مقایسه با کنترل مــورد ســنجش  MTTساعت تیمار شدند. در نهایت با استفاده از تست  48مدت 
  قرار گرفت.

را نشــان  A549، اثر مهاري درصدهاي مختلف سوپر ناتانت سلولی بر روي ســلول هــاي MTTنتایج حاصل از  ها:یافته
  ).P >05/0( شده با کنترل مشاهده شدهاي تیمار داد. تفاوت معناداري بین سلول

هاي بنیــادي مزانشــیمال اثــرات متفــاوتی بــر نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که سوپر ناتانت سلول استنتاج:
، A549هاي سرطانی دارد. با توجه به اثر مهاري مشاهده شده در این تحقیق بر روي رده سلولی هاي مختلف سلولروي رده
ها به عنوان یکی از اهداف درمانی در هاي بنیادي مزانشیمال و فاکتورهاي پاراکرین مترشحه از آنشود که سلولمیپیشنهاد 

  ها مد نظر قرار گیرند.این نوع سرطان
  

  JEG3 ،MTT، رده سلولی A549سوپر ناتانت، سلول هاي بنیادي مزانشیمال، رده سلولی  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 وامــل تهدیدکننــده ســالمت و ازع سرطان یکــی از

علل اصلی مرگ و میر انسان در سراسر جهان محســوب 
 1/18حدود  2018شود. میزان ابتال به سرطان در سال می

میلیون نفــر مــرگ تخمــین  6/9میلیون نفر مورد جدید و 
در حال حاضــر رادیــو تراپــی، شــیمی  .)1(زده شده است

 ها هستند.هاي متداول سرطاندرمانی و جراحی از درمان
با این حــال، اثــرات درمــانی بــه خــاطر عــوارض جــانبی 

هــاي جدي، عدم توانایی در تشــخیص دقیــق بــین ســلول
ــانی  ــر شــیمی درم طبیعــی و تومــوري و مقاومــت در براب

  .)2(رضایت بخش نیستند
  

  E-mail: abedianlab@yahoo.co.uk   جاده خزرآباد، مجتمع پیامبر اعظم(ص)، دانشکده پزشکی 18کیلومتر  :ساري -سعبد عابدیان کناري مولف مسئول:
  ، ایرانساري مازندران،علوم پزشکی  دانشگاه، ایمونوژنتیک قاتتحقی مرکز ایمونولوژي، تخصصی دکتراي دانشجوي .1
  ، ایرانساري مازندران، پزشکی علوم دانشگاه، ایمونوژنتیک تحقیقات مرکز، استادیار .2
 ، ایرانساري مازندران، پزشکی علوم دانشگاه، ایمونوژنتیک تحقیقات مرکز، استاد .3
 : 15/4/1399تاریخ تصویب :             27/1/1399یخ ارجاع جهت اصالحات :تار            26/1/1399 تاریخ دریافت  
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ــابراین توســعه روش ــی و بن ــانی اختصاص ــاي درم ه
 هــاي بنیــادي مزانشــیمال،سلول کارآمد، حائز اهمیت است.

هایی چند ظرفیتی با توانایی تکثیر زیاد هســتند کــه سلول
 هــا،یپوسیتهاي مختلف سلولی مانند آدتوانایی تمایز به رده

هــا را دارنــد. هــا و استئوبالســتها، میوســیتکندروسیت
هــاي بنیــادي مزانشــیمال اثــرات مشخص شده کــه ســلول

هــا را در ایمونومــدوالتوري دارنــد کــه ایــن ویژگــی آن
هاي مرتبط بــا ایمنــی ماننــد بیمــاري پیونــد درمان بیماري

علیــه میزبــان، لوپــوس اریتمــاتوز سیســتمیک و مولتیپــل 
 يســلول هــا .)3(یس حائز اهمیــت کــرده اســتاسکلروز

ها ماننــد کبــد،  انواع بافت از توانندیم مالیمزانش يادیبن
 ،کیــوتیآمن عی، مــای، بافت چربــیمغز استخوان، پالپ دندان

مکانیسم عملکردي  .)4(جفت و خون بند ناف جدا شوند
هاي بنیادي مزانشیمال هم از طریق تماس مستقیم با سلول

هــا و هــم از طریــق فاکتورهــاي محلــول ترشــحی ســلول
دوده ـمال محـــهــاي بنیــادي مزانشیــســلول .)3(باشــدمــی

ــاي وســیعی از مولکــول هــاي بیولوژیــک ماننــد فاکتوره
 .)5(کننــدها را تولیــد مــیها و کموکاینرشد، سایتوکاین

هــاي هاي ســلولطور که ذکر شد، بخشی از فعالیتهمان
هــاي ترشــح شــده ولبنیادي مزانشیمال با واسطه بیومولکــ

باشد کــه ایــن مهــم اســتفاده از ســوپر ناتانــت ســلولی می
)condition medium مشتق از سلول بنیادي مزانشــیمال (
)MSC-CM را درپزشکی و درمان سرطان حائز اهمیت (

ترشــحات ســلولی کرده است. از نظــر بــالینی اســتفاده از 
ممکن است ابــزار درمــانی بهتــري در مقایســه بــا درمــان 

هاي بنیادي در مورد اثرات سلول .)6(نی بر سلول باشدمبت
 مزانشیمال بر سرطان نظرات مختلفی وجود دارد. تعدادي

هــاي بنیــادي مزانشــیمال اندکه ســلولمطالعات نشان داده
  ايشوند. در مطالعهباعث پیشبرد تکثیر تومور و متاستاز می

 تومورهاي سینه و پروستات انجام شد نشان دادند که روي
هاي بنیادي مزانشــیمال مشــتق از مغــز اســتخوان که سلول

 .)7،8(دهندزایی در این تومورها را افزایش میرشد و رگ
هــاي ســرطان عالوه بر این، در یــک مطالعــه روي ســلول

هاي بنیــادي مزانشــیمال مشــتق معده نشان دادند که سلول

از سرطان معده، تکثیر و مهاجرت سلول هاي سرطانی را 
در حالی که مطالعات دیگر پیشــنهاد  .)9(دهندافزایش می

هاي ضد هاي بنیادي مزانشیمال فعالیتاند که سلولکرده
 ها نشان داده که سوپر ناتانتبررسی .)10،11(سرطانی دارند

هــاي هاي بنیادي مزانشیمال بند نــاف، رشــد ســلولسلول
در  .)12(کنــده، ریه و پــانکراس را مهــار مــیسرطانی سین

هاي بنیادي مزانشــیمال مشــتق از منــابع پژوهشی اثر سلول
هــاي ســلولی ســرطان تخمــدان مــورد مختلــف روي رده

بررســی قــرار گرفــت. نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه 
هاي بنیــادي مزانشــیمال و ســوپر ناتانــت حاصــل از سلول

 هاي توموريها اثر مهاري روي قدرت تهاجمی سلولآن
هاي سرطان کبد نشان اي روي سلولدر مطالعه .)13(دارد

ــه دادنــد ســوپر ناتانــت ســلول ــادي مزانشــیمال ب هــاي بنی
عمــل کــرده و  Sorafenibصورت سینرژیســم بــا داروي 

به دلیــل  .)14(شودهاي سرطانی میباعث مهار رشد سلول
هایی که در مطالعات متعدد در رابطــه تناقضات و تفاوت

هــاي هاي بنیــادي مزانشــیمال بــر روي ردهاثرات سلول با
جود دارد، این مطالعه با هدف ارزیــابی سلولی مختلف و

هــاي بنیــادي مزانشــیمال بــر روي اثر سوپر ناتانت ســلول
ــینوماســلول ــرطانی کوریوکارس ــاي س ــه (JEG3) ه  و ری

(A549) ریزي گردید تا بتواند افق درمانی جدیــدي پایه
  نماید.ها ترسیم در این بدخیمی

  

  مواد وروش ها
هــاي ت ســلولدر یک مطالعه تجربی اثر سوپر ناتانــ

ــه ــر روي دو رده ســرطانی ب صــورت بنیــادي مزاشــیمال ب
 تــایی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه مراحــل انجــامسه

  آزمایشات به صورت زیر بوده است.
  

جدا سازي سلول هاي بنیادي مزانشیمال و تعیین فنوتایپ 
  به روش فلوسایتومتري

مرکـز آموزشـی درمـانی امـام هاي بند ناف از نمونه
آوري گردیــد. ســپس جمع ـی(ره) شهرستان ساريخمین

به روش مکانیکی به قطعات کوچکتري تقسیم شدند. به 
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ي ژالتینــی این قطعات کوچک بند ناف که حاوي الیــه
شود. ژله وارتــون بــه محــیط هستند، ژله وارتون گفته می

 حــاوي High Glucose DMEM (Biowest-USA)کشت 
و  (-Biochrom) (FBS)درصــد ســرم جنــین گــاوي  15

 و استرپتومایســین 100IU/ml)ســیلین هاي پنــیبیوتیکآنتی
100μg/ml) دقیقــه در  5) انتقال داده شد. سپس به مــدت

ــه رســوب ســلولی  rpm 1250دور  ــد. ب ــانتریفوژ گردی س
اضــافه شــد و بــه مــدت نــیم  EDTA–محلــول تریپســین 

ساعت در انکوباتور کشت سلولی انکوبه گردید. ســپس 
میکــرون  70بار شستشو شده و از فیلتر  رسوب سلولی دو

هاي قرمــز بــاقی مانــده در عبور داده شد. براي لیز گلبول
استفاده شد.  کلرید آمونیوم نمونه، از محلول هیپوتونیک

 T75 (SPL)رسوب ســلولی بــه فالســک کشــت ســلولی 
 حاوي High Glucose DMEMمنتقل و با محیط کشت 

 مزانشــیمال بـــا هــايســلول کشت داده شد. FBSدرصد  15
اتصال به کف فالسک، پس از چند روز تشـکیل کلنـی 

 90تــا  80هــا . بعــد از ایــن کــه ســلولداده و تکثیر شدند
–درصد فالسک را پر کردنــد، بــا اســتفاده از تریپســین 

EDTA 25/0 هــا از کــف فالســک کنــده درصد، ســلول
  شــده بــراي پاســاژهاي بعــدي و همچنــین تعیــین هویــت 

ــپ از مــورد اســتفاده  ــین فنوتای ــراي تعی ــد. ب ــرار گرفتن ق
هــاي هاي مونوکلونال اختصاصی براي شاخصباديآنتی

CD44,CD90,CD105,CD34  وHLA-DR  ـــــتفاده اس
ــپ  ــایتومتري، فنوتی ــتگاه فلوس ــتفاده از دس ــا اس ــد و ب ش

  ها تعیین گردید.سلول
  

  کشت سلول هاي بنیادي مزانشیمال
وارتــون  هاي بنیادي مزانشیمال حاصــل از ژلــهسلول

پس از تعیین هویت به روش فلوسیتومتري تا زمان انجــام 
هــا در آزمایش در تانک نیتروژن ذخیره شد سپس سلول

 F12  DMEMزمان استفاده ذوب شده و با محیط کشت
هــاي حاوي سرم شستشو داده شــدند. ســپس در فالســک

کشت داده شــدند. محــیط T25 (SPL) مخصوص کشت
ــــت ــــاوي  DMEM F12 کش ــــ 10ح   FBSد در ص

)Fetal Bovine Serumهــاي بیوتیــک) بــه همــراه آنتــی
) 100μg/ml(و استرپتومایســین ) IU/ml 100(سیلین پنی

هاي کشــت در ها استفاده شد. فالسکبراي کشت سلول
 5درصد رطوبــت و  90گراد با درجه سانتی 37انکوباتور 

  قرار داده شدند. CO2درصد 
  

  ي بنیادي مزانشیمالول هاتهیه سوپر ناتانت سلولی از سل
ــلول ــکس ــیمال درفالس ــادي مزانش ــاي بنی هــاي ه
  DMEM F12بــا محــیط کشــت T75کشــت مخصوص 

ـــاوي  ـــد 10ح ـــن  FBS درص ـــدند و ای ـــت داده ش کش
هــا ها تا زمانی که تعداد ســلولهاي حاوي سلولفالسک

درصــد فالســک را پــر کننــد،  80افزایش پیــدا کــرده و 
فســفات نمکــی  هــا بــا بــافرسپس ســلول. نگهداري شدند

)Phosphate Buffer Saline.اســتریل شستشــو داده شــدند ( 
 12فاقد سرم بــه میــزان   DMEM F12بعد محیط کشت 

لیتر به فالسک سلولی اضافه شد. سپس فالسک هــا میلی
درصــد  90گراد با رطوبــت درجه سانتی 37در انکوباتور 

ساعت انکوبه شدند. بعد از  48به مدت  CO2درصد  5و 
آوري شــده مان مذکور، سوپر ناتانت سلولی جمعمدت ز

دقیقـــه ســـانتریفوژ شـــدند تـــا  8بـــه مـــدت  g 400و در 
هــاي هــاي مــرده جــدا شــوند. ســپس ســوپر ناتانــتسلول
 15هاي فالکون استریل با حجــم آوري شده در لولهجمع

ــی ــاي میل ــزر منه ــده و در فری ــه ش ــر ریخت ــه  80لیت درج
  ري شدند.گراد تا زمان استفاده نگهداسانتی

  
  اندازه گیري پروتئین سوپر ناتانت سلولی به روش براد فورد

ــک روش  ــورد ی ــه روش برادف ــروتئین ب ــنجش پ   س
  باشــد. اســاس ســنجی ســریع، دقیــق و حســاس مــیرنگ

برادفورد، تشکیل کمپلکس بین رنــگ کوماســی بلــو روش 
G-250 باشد. میــزان هاي موجود در محلول میو پروتئین

ناتانت سلولی بــا اســتفاده از روش بــراد پروتئین در سوپر 
گیري شد. محلول برادفورد اســتفاده شــده در فورد اندازه

 ) :Bio Basic SK3041) cat.noاین آزمایش از شرکت 
 ODخانــه انجــام و  96خریداري گردید. تست در پلیت 
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 Synergy H1 Hybridبا دستگاه  nm 595در طول موج 

Reader .خوانده شد  
  

  ي سرطانیکشت سلول ها
 (ســرطان A549هاي سرطانی شــامل رده ســلولی سلول

(کوریوکارسینوما) کــه قــبال از  JEG3ریه) و رده سلولی 
هــا بــه صــورت انستیتو پاستور تهیه شده و در کرایوتیوب

فریز شده در داخل تانــک نیتــروژن قــرار داشــتند، مــورد 
ها دفریز شده و با محــیط ابتدا سلول استفاده قرار گرفتند.

حاوي سرم شستشــو شــدند. ســپس  F12 DMEM شتک
کشــت داده شــدند. شــرایط  T25هاي کشت در فالسک

هاي بنیــادي مزانشــیمال ها مشابه با سلولکشت این سلول
گــراد قــرار درجه ســانتی 37ها در انکوباتور بود. فالسک

 درصد فالسک 80ها رشد کرده و حدود گرفتند تا سلول
هــاي بعــدي مــورد مــایشهــا بــراي آزپر شود. این سلول

  استفاده قرار گرفتند.
  

  MTTبررسی بقا و فعالیت متابولیک سلولی با روش 
 T25در فالســک هــاي  JEG3و  A549هــاي سلول

در شرایطی که قبال ذکر شد، کشــت داده شــدند. بعــد از 
درصد فالسک را پــر کردنــد، بــراي  80ها این که سلول

این ترتیب که مورد استفاده قرار گرفتند. به  MTTتست 
آوري و دور ریختــه شــد. ابتدا محیط کشت سلولی جمع

 استریل سه بار ستستشو شــدند. ســپس PBSها با سپس سلول
 لیتــر بــهمیلــی 2تا 1درصد به حجم EDTA- 25/0با تریپسین 

گــراد انکوبــه درجه سانتی 37دقیقه در انکوباتور  5مدت 
دن از شها در زیر میکروسکوپ از نظر کندهشدند. سلول

شدن به فــالکون کف فالسک بررسی شده و بعد از کنده
 دار اضــافهلیتر محیط کشــت ســرممیلی 2لیتر حاوي میلی 15

دقیقه محــیط  6به مدت  g 400شد. بعد از سانتریفیوژ در 
لیتــر میلی 2کشت رویی برداشته شده و به رسوب سلولی 

محیط کشت حاوي سرم اضــافه گردیــد و سوسپانســیون 
اســتفاده از هــا بــا کنواختی تهیه شد. سپس ســلولسلولی ی

 5000رنــگ تریپــان بلــو و الم نئوبــار شــمارش شــد. تعــداد 
تــایی اضــافه شــد. بعــد از  96سلول به هر چاهــک در پلیــت 

گــراد، درجــه ســانتی 37یک شب انکوباسیون در انکوباتور 
هــاي ســرطانی بــا درصــدهاي مختلــف ســوپر ناتانــت ســلول

، 50، 40، 20، 10، 5ي مزانشــیمال (هــاي بنیــادسلولی ســلول
میکرولیتــر  20ســپس  ساعت تیمار شدند. 48) به مدت 100

 MTTمیکرولیتــر رنــگ  20از محیط کشت برداشته شــده و 
)Gibco هــالیتر) به چاهــکگرم در هر میلیمیلی 5) (غلظت 

 4گــراد بــه مــدت درجه ســانتی 37اضافه شد و در انکوباتور 
زمان مورد نظر، محــیط کشــت ساعت انکوبه شد. بعد از 

 )DMSO )Merk میکرولیتر محلول 200سلولی خارج و 
ها اضافه شد و پلیت داخل فویل پیچیــده شــده به چاهک
دقیقه روي روتاتور قــرار داده شــد. ســپس  20و به مدت 

ــدر  ــزا ری ــتگاه االی ــگ از دس ــدت رن ــدن ش ــراي خوان   ب
H1 Synergy  نــانومتر اســتفاده شــد.  570در طــول مــوج

  به عنوان طول موج رفرانس استفاده شد. 630ل موج طو
  

  یافته ها
هاي بنیادي مزانشیمال بیان مارکرهاي سطحی سلول

با استفاده از فلوســایتومتري آنــالیز شــدند. نتــایج بررســی 
و  CD105,CD90ها، مارکرهــاي نشان داد که این سلول

CD44 کننــد. در حــالی کــه را به میزان بــاالیی بیــان مــی
منفی هستند. نتیجه  HLA-DRو  CD34رکرهاي براي ما

 لهاز ژ مشتق لنشیماامز ديبنیا يهالسلو يفلوسایتومتر
نشان داده شده اســت. مطــابق  1 شماره تصویردر  نتووار

ها مارکرهــاي درصد سلول 90، بیش از 1با شکل شماره 
CD90  وCD105 80کننــد. همچنــین بــاالي را بیان مــی 

 کنند، در حالی که درصدمی را بیان CD44درصد مارکر 
  کنند.را بیان می HLA-DRو  CD34ها ناچیزي از سلول
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آنالیز فلوسایتومتري سلول هاي بنیــادي مزانشــیمال  :1شماره  تصویر
  حاصل از ژله وارتون

 
 90شود بیش از مشاهده می تصویرطور که در همان

 ستند.مثبت ه CD90و  CD105ها براي مارکر درصد سلول
 درصد) 15/0ها (که درصد بسیارکمی از سلولدرصورتی

 دهــدنشان مــی CD90کنند نمودار را بیان می CD34مارکر 

مثبــت  CD90ها براي مارکر درصد سلول 95که بیش از 
 درصــد 90دهدکه بــیش از نشان می CD105نمودار . هستند
 CD34مثبــت هســتند نمــودار  CD105ها براي مارکر سلول

هــا بــراي ایــن مــارکر دهد که تقریبا تمام ســلولنشان می
ــی هســتند ــدازه منف ــراد در ان ــه روش ب ــروتئین ب ــري پ   گی

   BSA هــاي مختلــف ازفورد، منحنی اســتاندارد بــا رقــت
(Bovine Serum Albumin) ترسیم شد و غلظــت پــروتئین 

هــاي بنیــادي مزانشــیمال براســاس در سوپر ناتانت ســلول
ــی اســتاندارد،  ــه یکروگــرم در میلــیم 75/56منحن ــر ب لیت

 100-300هــاي دست آمد. نمودار استاندارد براي غلظت
 2شــماره  تصــویرلیتر پروتئین، در میکروگرم در هر میلی

  نشان داده شده است.
  

  
 µg/ml 300-100نمودار استاندارد براي غلظت هاي  :2شماره  تصویر

  ) Synergy H1 Hybrid Reader(دستگاه 
  

، MTTلیت متابولیک سلولی بــا روش نتایج بررسی فعا
بــا   JEG3و A549هاي سرطانی رده به دنبال تیمار سلول
 هاي بنیادي مزانشــیمالناتانت سلولسوپر درصدهاي مختلف

ها اثر منفی نشان داد که سوپر ناتانت حاصل از این سلول
 (A549)بر فعالیت متابولیــک ســلول هــاي ســرطانی ریــه 

 داريیز نظر آماري تفاوت معن) و ا3شماره  تصویردارد (
. )P >05/0( بین گروه تیمار شــده بــا کنتــرل وجــود دارد

درصــد حیــات شــود، مشاهده می تصویرطورکه در همان
 هاي تیمار شده با گروه تیمار نشده متفــاوتسلولی بین گروه

هاي بنیــادي مزانشــیمال باعــث است و سوپر ناتانت سلول
ان ریه شده است؛ در هاي سرطکاهش بقا سلولی در سلول

حالی که تاثیر کمی بر فعالیت متابولیکی و حیات ســلول 
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داشــته  (JEG3) هاي سرطانی کوریوکارســینومادر سلول
) و تفاوت بین گروه تیمار شــده و 4شماره  تصویراست (

 . همچنــین)P <05/0(باشددار نمییآماري معن نظر کنترل از
 قا ســلولی تفــاوتهاي مختلف تیماري هم از نظر ببین گروه

  معناداري وجود ندارد.
  

  
  

گروه هاي مختلف تیمار شده با سوپر ناتانت  MTTنتایج  :3شماره  تصویر
. A549سلول هاي بنیادي مزانشیمال در مقایسه با کنترل در رده ســلولی 

همان طور که در شکل مشخص است، سوپر ناتانت باعث کــاهش بقــا 
اي سرطانی شده اســت و تفــاوت معنــا داري بــین گــروه هــاي سلول ه

  ).P >05/0( مختلف تیماري با گروه تیمار نشده (کنترل) وجود دارد
  

  
  

گــروه هــاي مختلــف تیمــار شــده بــا ســوپر  MTTنتایج  :4شماره  تصویر
ســلولی  ناتانت سلول هاي بنیادي مزانشیمال در مقایسه با کنتــرل در رده

JEG3 همان طور که در شکل مشاهده می شود، درصد هــاي مختلــف .
سوپر ناتانت سلول هاي بنیادي مزانشیمال تاثیرکمی روي بقا سلول هاي 
سرطانی و فعالیت متابولیک سلول داشته است که این تاثیر از نظر آماري 

  .)P >05/0( معنادار نمی باشد
  

  بحث
 بنیادي مزانشــیمال هايبا توجه به نقش امیدبخش سلول

ها، در ایــن مطالعــه ها در درمان سرطانو سوپر ناتانت آن
هــاي بنیــادي مزانشــیمال بــر روي اثر سوپر ناتانت ســلول

 مورد بررسی قرار گرفــت. A549و  JEG3هاي سرطانی رده
هــاي نتایج این تحقیق نشان داد کــه ســوپر ناتانــت ســلول

اثر مهاري  A549 بنیادي مزانشیمال بر روي رده سرطانی
هــاي دارد و از نظر آماري تفــاوت معنــاداري بــین ســلول

 کنترل، از نظر بقا و فعالیت متــابولیکیهايتیمار شده با سلول
ــالی)P >05/0( دارد وجــود  کــه در رده ســلولی ، در ح
JEG3 05/0( تاثیري روي بقا سلولی نداشت> P.(  

 و همکـــاران در ســـال  LIاي کـــه توســـط در مطالعـــه

 هــاي بنیــادي جــام شــد، اثــر ســوپر ناتانــت ســلولان 2017

ــیمال  ــلولی مزانش  MDA-MB-231و  A549روي رده س
قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشــان داد کــه  مورد بررسی

هاي سوپر ناتانت سلولی، اثر مهاري روي مهاجرت سلول
هاي دارد اما هیچ تاثیري روي تکثیر رده A549سرطانی 

نتایج این مطالعــه بــا  .)2(ه استسلولی مورد مطالعه نداشت
  هاي ما تناقض دارد.یافته

Iman Seyhoun ) اي ) در مطالعــه2019و همکــاران
هاي بنیادي مزانشیمال را بر روي تاثیر سوپر ناتانت سلول

ــاتو ســلوالر رده ســلول مــورد  HepG2ی کارســینوماي هپ
 هاي تیمارمیزان تکثیر سلولی در گروه .بررسی قرار دادند

شده نسبت به گروه کنترل کاهش شدیدي را نشــان داد. 
هــاي بنیــادي این مطالعه اثر مهــاري ســوپر ناتانــت ســلول

 .)14(مزانشیمال را بر روي رده سلولی ســرطانی نشــان داد
Li  ــال ــاران در س ــلول 2011و همک ــر س ــادي اث ــاي بنی ه

 ي سرطانهاها را روي سلولمزانشیمال و سوپر ناتانت آن
بررســی کردنــد. نتــایج ایــن  (SK-MES-1, A549) ریــه

هــاي بنیــادي پژوهش نشان داد کــه ســوپر ناتانــت ســلول
هاي ســرطان ریــه مزانشیمال باعث القاء آپوپتوز در سلول

کند. نتــایج ایــن ها را مهار میشود و تکثیر و رشد آنمی
مطالعه با نتــایج مطالعــه مــا همخــوانی دارد و اثــر مهــاري 

ــوپ ــلولس ــر روي س ــت را ب ــان ر ناتان ــرطانی نش ــاي س ه
با توجه به نتایج این مطالعــات، ســلول هــاي  .)15(دهدمی

ها به عنوان یادي مزانشیمال و سوپر ناتانت حاصل از آنبن
توانــد مــورد ها میافق درمانی مناسبی در این نوع سرطان

اي توسط فرهمند و همکاران توجه قرار گیرد. در مطالعه
 هاي بنیــادي مزانشــیمال، اثر سوپر ناتانت سلول2018درسال 
 (MCF7) هاي ســرطان ســینهازمغز استخوان روي سلولمشتق 
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هاي مربوط به تکثیــر مورد بررسی قرار گرفت و بیان ژن
سلولی و آپوپتوز ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشــان داد 

هــاي ضــد که سوپر ناتانت سلولی باعث افزایش بیــان ژن
 شــود. افــزایشهاي مرتبط با تکثیر سلولی مــیآپوپتوز و ژن
  .)16(آگهی بد بیماري ارتباط داردها با پیشبیان این ژن
Chen هاي بنیادي و همکاران اثر سوپر ناتانت سلول

مورد  A549هاي نشیمال را بر تکثیر و مهاجرت سلولمزا
بررســی قــرار دادنــد. نتــایج مطالعــه نشــان داد کــه ســوپر 

هاي ناتانت سلولی باعث افزایش تکثیر و مهاجرت سلول
A549 با توجه به مطالعات مختلف مشــاهده  .)17(شودمی

هاي ســرطانی مختلــف در مقابــل شود که رفتار سلولمی
 بنابراین بایــد مطالعــات .باشدسوپر ناتانت سلولی متفاوت می

هــاي مختلــف انجــام گیــرد تــا تري در مورد سرطانبیش
 این رویکــردحاصل از این مطالعات در استفاده از  اطالعات

 درمانی مورد توجه قرارگیرند. یک مورد حائز اهمیت در
 هاي بنیــادي مزانشــیمالاین مطالعات، تفاوت در منشاء سلول

هــاي انــد کــه ســوپر ناتانــتها نشان دادهباشد. بررسیمی
هاي بنیادي مزانشیمال از منــابع مختلــف، حاصل از سلول

اشند که این باز نظر مواد و ترکیبات مترشحه متفاوت می
ها به عنوان راهکار درمانی، تواند در انتخاب آنمورد می

یکی از دالیل تاثیر متفاوت سوپر  .)18(مد نظر قرار گیرد

هاي بنیادي مزانشیمال، ممکــن اســت منشــاء ناتانت سلول
متفاوت سلول بنیادي باشد. به این ترتیــب تناقضــاتی کــه 

توانــد تــا حــدي قابــل ها مشاهده شــده، مــیآندر اثرات 
 هــايتوجیه باشد. از موارد قابل توجه دیگر در سوپر ناتانــت

هــا، باشــد. در برخــی پــژوهشها میسلولی نحوه تهیه آن
شوند هاي تهیه شده، تغلیظ شده و ذخیره میسوپر ناتانت

ها تاثیرگذار باشــد. تواند در عملکرد آنکه این مورد می
هــاي بنیــادي شود بــراي اســتفاده از ســلولهاد میلذا پیشن

ها بــه عنــوان اهــداف لمزانشیمال و سوپر ناتانت این سلو
درمانی، عالوه بر انجام مطالعات پایه جهت پی بــردن بــه 

ها ها، نقش آنهاي مولکولی مرتبط با این سلولمکانیسم
هاي مختلف سرطانی هم انجام گیردتا این بر روي سلول

توانند بــه عنــوان یــک رویکــرد درمــانی، مــورد ها بسلول
  استفاده قرار گیرند.

  

  سپاسگزاري
مطالعه حاضر با حمایت معاونت محترم تحقیقــات و 

آوري دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــه شــماره فــن
کــه نویســندگان مراتــب تشــکر و انجام شده است  2807

  دارند.قدردانی خود را اعالم می
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