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Abstract
Background: The aim of the present study was to determine the effect of Titanium carbide nanoparticles on
stemness and senescence markers of mouse bone marrow derived mesenchymal stem cells.
Methods: After isolation of mesenchymal stem cells from mouse’s bone marrow, their surface markers were
studied using flowcytometry. MTT assay, cell cycle analysis; colony forming assay, and senescent beta galactosidase
staining were performed for cells treated with titanium carbide nanoparticles. Then, the expression of OCT-4 and
Nanog genes were studied by qRT-PCR in titanium carbide treated mouse’s bone marrow mesenchymal stem cells
(mBMSCs).
Results: All mBMSCs showed spindle shaped morphology. Their identity was confirmed by flow cytometry of
stained cells for CD11b, CD90, CD45, and CD44 markers. The MTT assay results showed that titanium carbide
effect is time-dependent and no cytotoxic effects were observed in short treatment times. But toxic effects were
observed after 72 or 144 hours of post treatment with doses range from 0.1 to 1 mM (P<0.05). Besides, cell cycle
study detected more cell populations in G0/G1 and less percentage in S phase. The colony forming assay in treated
cells exhibited smaller size of colonies. The beta galactosidase staining of treated cells demonstrated more positive
cells (more aged cells). Finally, qRT-PCR showed significant down regulation of OCT-4 and Nanog (p<0.05).
Conclusion: Titanium carbide as an implant material could affect the viability, stemness and senescence of
mBMSCs in negative manner.
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مقاله پژوهشی
مطالعه اثر تیتانیوم کربید مورد استفاده در ایمپلنتها بر نشانگرهای بیانی بنیادینگی و پیری
سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش
9

رویا صالحی

*4

 ،رویا ولیزاده ،4اکرم فرزندی ،4عفت علیزاده

1گروه نانوتکنولوژی پزشکی ،دانشکده علوم نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2گروه بیوتکنولوژی پزشکی ،دانشکده علوم نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نویسنده مسؤول؛ alizadehe@tbzmed.ac.ir
دریافت 1398/11/9 :پذیرش 1398/11/22 :انتشار برخط1399/11/11 :
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز1399 .؛ 522-535:)5(22

چکیده

زمینه :هدف از این کار پژوهشی تعیین اثر نانوذرات تیتانیوم کربید بر نشانگرهای بیانی بنیادینگی و پیری سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز
استخوان موش میباشد.
روشکار :پس از استخراج سلولهای بنیادی مغز استخوان ،مارکرهای آنها به کمک فلوسایتومتری مطالعه شد .آزمون سمیت  MTTبرای سلولهای
بنیادی مغز استخوان موش کشت شده در مجاورت تیتانیوم کربید انجام شد .سپس چرخه سلولی به کمک فلوسایتومتری ،تشکیل کلنی به کمک تست بررسی
تشکیل کلنی و پیری از طریق رنگآمیزی بتاگاالکتوزیداز پس از مجاورت دادن سلولها با تیتانیوم کربید انجام شد .در نهایت بیان ژنهای بنیادینگی Nanog,
 OCT4به کمک  QRT-PCRمطالعه شد.
یافتهها :سلولهای بنیادی مغز استخوان موش به خوبی استخراج و به شکل دوکی بودند .مطالعه مارکرهای سطحی با کمک تکنیک فلوسایتومتری ،هویت
سلولهای بنیادی این مطالعه را مورد تایید قرارداد (مارکرهای سطح سلول  .)CD11،CD09،CD55، CD54نتایج آزمون  MTTنشان داد که تیتانیوم کربید در
کوتاهمدت سمیت نشان نمیدهد اما در مدت زمان  3و  6روز پس از انکوباسیون سلولهای مغز استخوان موش با دوزهای  9/1الی  1میلیموالر ،سمیت
وابسته به دوز و زمان نشان داد ( .)p<9/94همچنین نتایج چرخه سلولی نشان داد که نسبت به گروه کنترل ،سلولهای بیشتری وارد فاز  G0/G1شده و
جمعیت سلولها در فاز  Sکاهش نشان میدهند .نتایج تشکیل کلونی نشان داد که سلولهای در معرض تیتانیوم کربید نسبت به گروه کنترل کلونیهای با اندازه
کوچکتری تشکیل میدهند .همچنین رنگآمیزی بتاگاالکتوزیداز نشان داد که درسلولهای در معرض تیتانیوم کربید تعداد سلولهای بیشتری رنگآمیزی مثبت
نشان میدهند .نتایج  qPCRهمچنین نشان دهنده کاهش بیان ژنهای بنیادینگی شامل  OCT -5، Nanogنسبت به کنترل بود.
سلولهای بنیادی مغز استخوان جزو سلولهایی هستند که به احتمال زیاد در معرض مواد ایمپلنتها و مواد آزاد شده از آنها قرار میگیرند ،بنابراین مطالعه
اثر این مواد در طوالنیمدت بروی بنیادینگی و پیری سلولهای بنیادی مغز استخوان میتواند برای مدیریت خطرات احتمالی این مواد مفید باشد .در این مطالعه
اثر تیتانیوم کربید بر سلولهای بنیادی موش مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج این مطالعه با مطالعات قبلی که روی مشتقات دیگر تیتانیوم انجام شده است
سازگار و نزدیک بود.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این تحقیق تیتانیوم کربید به عنوان یک ماده مورد استفاده در ایمپلنت در طوالنی مدت میتواند اثرات منفی بر زنده مانی
سلولها ی بنیادی مغز استخوان رت و بنیادینگی آنها داشته همچنین پیری درآنها را افزایش دهد.
کلید واژههای :سالخوردگی بیولوژیکی ،سلولهای بنیادی مزانشیمی ،تیتانیوم کربید ،ایمپلنت ،بنیادینگی
نحوه استناد به این مقاله :صالحی ر ،ولیزاده ر ،فرزندی ا ،علیزاده ع .مطالعه اثر تیتانیوم کربید مورد استفاده در ایمپلنتها بر نشانگرهای بیانی بنیادینگی و پیری سلولهای بنیادی
مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز1300 .؛ 456-435:)4(54

حق تالیف برای مولفان محفوظ است.
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منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

اخیرا درمان با سلولهای بنیادی نویدبخش درمان انواع
بیماریهای رایج و حتی نادر به شمار میرود ،رایو و همکاران
( .)1دردرمان دیابت ،آرتروز ،ضایعات نخاعی ،بیماریهای قلبی و
حتی رشد دندان کاربرد دارد ولی به دلیل نبود مارکرهای
اختصاصی در سلولهای بنیادی بالغین ،تشخیص و شناسایی این
سلولها دشوار است .از طرفی استفاده از این سلولها احتمال
ایجاد عفونت ،سرطان ،مسمومیت ،کمبود ایمنی و حتی مرگ را به
دنبال دارد ،باکش و همکاران ( .)4حفظ و نگهداری سلولهای
بنیادی در ارگانیسمهای بالغ برای هموستاز بافتی و شروع بازسازی
بافتی و پاسخ به جراحت ضروری میباشد .بنیادینگی به عنوان
الگوی بیان ژنی مشترک در همه سلولهای بنیادی مطرح شده
است و هدف پژوهشگران از بیان واژه بنیادینگی )(Stemness
بیشتر برای نگهداری سلولهای بنیادی در شرایط غیرتمایزی و
پرتوانی میباشد ،جکسون و همکاران ( .)3سلولهای بنیادی اغلب
به حالت غیرفعالاند و فاکتورهای بیرونی و درونی از محیط
اطراف سبب شروع تکثیر یا تمایز آنها میشوند ،الیسون و همکاران
( .)5سلولهای بنیادی مزانشیمی ،بعد از پاساژ از لحاظ تکثیری
پتانسیل متغیری دارند که دلیل این تفاوتها احتماال به روشهای
مختلف جداسازی ،شرایط فرد دهنده سلول ،تفاوت در سن و
پایین بودن تعداد سلولهای بنیادی در نمونههای جمعآوری شده
مربوط میشود .علیرغم پتانسیل تکثیری باال ،این سلولها
کاریوتیپ نرمال داشته و فعالیت تلومرازی خود را از دست
نمیدهند .ولی با انجام پاساژهای متعدد دچار پیری میشوند .پدیده
پیری با اثر بر ریخت شناسی ،توان تکثیری و تمایز نشان داده
میشود .پیری سبب کاهش تعداد  CFU-Uها و کاهش توان تمایز
میشود ،باکستر و همکاران ( .)4سلولهای بنیادی مزانشیمی
پتانسیل منحصربه فرد در ترمیم استخوان و تولید غضروف در بدن
دارند اما به هنگام کاشت ایمپلنتها در بدن دستخوش تغییراتی
میشوند .بیان ژنهای بنیادینگیشان کاهش مییابد و سلولها به
مرور دچار پیری میشود که این موارد در پزشکی بسیار حایز
اهمیت میباشد ،باکستر و همکاران ( .)4اختالالت ارتوپدی یکی
از شایعترین ناتوانیهای جسمی میباشند .تروما ارتوپدی به
آسیبهای عضالنی -اسکلتی شامل شکستگی استخوانها ،آسیب
مفاصل و آسیب بافت نرم گفته میشود .اهداف درمان تروما
ارتوپدی ،ترمیم آناتومی نرمال ،ثابت کردن انتهاهای آسیب دیده
برای کمک به تسکین درد بدن و اجازه به التیام و احیا آسیب و
ترمیم عملکرد میباشد .اکثریت شکستگیها میتواند با بیحرکتی
زخم التیام یابند که این امر منجر به تثبیت شکلهای استخوان در
محل شکستگی میشود .شکستگی در مکانهای مختلفی از جمله
گردن ،تیبیا ،اسکاپوال و غیره اتفاق میافتد که یکی از شایعترین
آنها در گردن اتفاق میافتد.

صالحی و همکاران 831 /

نکات کاربردی

در این مطالعه مشخص می گردد که تیتانیوم کربید مورد
استفاده در مصارف مختلف می تواند بر بنیادینگی سلولهای بنیلدی
اثر منفی داشته همچنین آنها را به سمت پیری سوق دهد.
رایجترین ابزار برای مراقبتهای شکستگی ایمپلنتها هستند و
در واقع به عنوان جایگزینی برای ساختار آسیب دیده عمل میکنند
که به ایجاد یک ساختار پایدار جهت کمک به درمان از آنها استفاده
میشود .ایمپلنتها در درمان اسکولیوز ،آرتروز و تنگی کانل
نخاعی کاربرد دارد .از مهمترین آنها میتوان از فلزات با جنس
پالتینیوم (پالتین) و تیتانیوم نام برد برونیکاردی و همکاران (.)6
نانوذرات قادرند گونههای فعال اکسیژن ) )ROSرا تولید کنند و
بنابراین روی غلظت کلسیم درون سلولی ،فعال نمودن فاکتورهای
رونویسی و ایجاد تغییر در سایتوکینها میتوانند نقش داشته باشند.
گونه های فعال اکسیژن از روشهای مختلف نظیر آسیب رساندن
به  ،DNAتداخل با مسیرهای سیگنالینگ سلولی ،تغییرات در روند
رونویسی ژنها و غیره میتوانند به سلولها آسیب وارد کنند زو
سی و همکاران ( .)5نانوذرات تیتانیوم اکسید و تیتانیوم کربید اثرات
منفی بر روی زنده بودن سلول ،تکثیر و سلول سلولی  MSCرا به
صورت وابسته به دوز و وابسته به اندازه دارد ،هو وای و همکاران
( .)8با توجه به کاشت ایمپلنتها در استخوان با اهداف درمانی ،در
این مطالعه بر آن شدیم که تاثیر تیتانیوم کربید به عنوان ایمپلنتهای
کاشته شده در شکستگیهای مختلف را در پیری و بنیادینگی
سلولهای بنیادی مزانشیمی مطالعه کنیم .با توجه به اینکه تا به
اکنون کار تحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفته است امید است با
انجام این طرح گام کوچکی در رفع مشکالت احتمالی
جراحیهای ارتوپدی صورت گیرد.

روشکار

 .1.2نانوذرات تیتانیوم کربید
نانوذرات تیتانیوم کربید از شرکت نانوسانی خریداری شد.
سایز نانوذرات بین  59تا  69نانومتر و خلوص آن  %00بر اساس
گزارش شرکت بود.
 .2.2کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان
موش
سلولهای بنیادی مغز استخوان موش به کمک پروتکل
فالشینگ استخراج شد ( .)0این سلولها در فالسکهای کشت
سلولی به کمک محیط کشت  DMEMو ده درصد  FBSو 199
واحد آنتیبیوتیکهای پنیسیلین و استرپتومایسین ،بههمراه 19
نانوگرم بر میلیلیتر از  bFGFکشت گردید .به محض رسیدن به
هشتاد درصد الحاق ،به کمک  Triple Eبه فالسک جدید منتقل
شد و تعویض محیط کشت دو بار در هفته انجام گردید.

 / 825مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تبریز دوره  24شماره  8آذر و دی 9311

 .2.3بررسی سمیت سلولی
تست  MTTیک روش رنگسنجی میباشد که برای ارزیابی
فعالیت متابولیک سلول به کار میرود .برای بررسی میزان تکثیر
( ،)proliferationبقا ( )viabilityو سیتوتوکسیسیته ()cytotoxicity
سلولی انجام میشود MTT .پودر زردرنگ (تترازولیوم -تیازول)
محلول در آب است که توسط آنزیمهای اکسیدوردوکتاز
میتوکندریایی به کریستالهای سیاه رنگ و نامحلول فورمازان داخل
سلولهای زنده کاهش مییابد .سپس از طریق DMSO
کریستالهای فورمازان نامحلول سیاه به رنگ ارغوانی محلول در
میآیند.
برای انجام این تکنیک نیاز به شمارش و پاساژ سلولی
میباشد .بعد از شمارش در هر چاهک از پلیت  06خانه4999 ،
سلول و به تعداد برابر کاشته شدند .به چاهکهای اطراف فقط
محیط خالی به منظور جلوگیری از اثر لبه و تامین رطوبت افزوده
شد .سپس پلیت  06خانه به مدت  45ساعت در انکوباتور قرار
داده شد .روز دوم  499میکرولیتر محیط رویی چاهکها برداشته
شده و به هر چاهک  499میکرولیتر از از غلظتهای مختلف
تیتایوم با دوزهای  9/1الی  1میلیموالر به صورت سه تکرار،
اضافه شد .سپس زندهمانی سلولها در بازه زمانی  3روز و  6روز
بررسی شد .بعد  499میکرولیتر محیط رویی سلولها را بیرون
ریخته و  499میکرولیتر محیط کشت جدید به هر چاهک افزوده
شد .سپس  49میکرولیتر از محلول ( MTTکه با غلظت  4میلیگرم
محاسبه گردید ،وزن شد و با محیط کامل به حجم رساندیم و در
نهایت فیلتر کردیم) به هر چاهک اضافه شد (زیر هود و در
تاریکی) ،سپس پلیت  06خانه در داخل فویل قرارگرفته و 5
ساعت انکوبه گردید .بعد از  5ساعت 499 ،میکرولیتر محیط داخل
چاهکها دور ریخته شده و زیر میکروسکوپ کریستالهای سیاه
رنگ فورمازان مشاهده شد .بدین معنی که  MTTبه داخل
سلولهای زنده نفوذ کرده و آنها را میکشد .سپس به هر چاهک
 499میکرولیتر  DMSOافزوده شد و  49دقیقه انکوبه گردید که
سبب حل کردن کریستالهای نامحلول فورمازان و ایجاد رنگ
ارغوانی شد .بعد از این مرحله پلیت داخل فویل به محل خواندن
االیزا منتقل شده و  ODخوانده شد .جهت محاسبه درصد
زندهمانی ) (viabilityاز فرمول زیر استفاده گردید(s: sample, b: .
)blank, c: control

Viability: ODs-ODb/ODc-ODb ×100

 .2.4فلوسایتومتری
پس از تیمار کردن سلولها با غلظتهای  399 ،199و899
مایکروموالر تیتانیوم کربید به ترتیب برای رده سلولی مزانشیمی
مشتق از مغز استخوان موش و گذشت  58ساعت از مجاورت
سلولها با این مواد ،محیط روی سلولها (داخل چاهک) آسپیره
شده سپس سلولها توسط حجم معینی از  PBSشستشو داده شد.
سپس محلول تریپسین به هر چاهک افزوده شد و به مدت  4دقیقه

در انکوباتور  35درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از خروج
پلیتها از انکوباتور ،آنزیم با محیط کامل خنثی شده و محتویات
هر چاهک را بهطور  PBSسوسپانسه شده و بار دیگر سانتریوفیوژ
گردید (در این مرحله  4بار تکرار شد) .در نهایت پس از دو بار
شستشو 399 ،ماکرولیتر  PBSبه هر فالکون حاوی سلول اضافه
کرده و پیپتاز شد .سپس  599ماکرولیتر الکل اتانول  %59سرد به هر
فالکون اضافه شده ( در اینجا پیپتاز نباید انجام شود فقط به آرامی
اندکی فالکونها را میتوان تکان داد) .بعد از نگهداری سلولها به
مدت  3تا  4روز در یخچال  5درجه سانتیگراد ،فالکونهای
حاوی سلولها را با  4499دور در دقیقه به مدت  4دقیقه
سانتریفیوژ کردیم .سلولها مجددا توسط  PBSسرد شستشو شده
(4بار) و در  399میکرولیتر پخش شدند .بعد به مدت  54دقیقه در
انکوباتور  35درجه سانتیگراد قرار گرفت .سپس  14ماکرولیتر
محلول  PIدر تاریکی افزوده شد و به دستگاه فلوسایتومتری منتقل
شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج فلوسایتومتری با کمک
نرمافزار  Flow Joآنالیز شد.
 .2.5بررسی پیری با استفاده از رنگآمیزی بتاگاالکتوزیداز
در این مطالعه غلظت  399میکروگرم در میلیلیتر تیتانیوم
کربید انتخاب و زمان بیش از  54ساعت به سلولها اثر داده شد.
سپس طبق پروتکل زیر رنگ آمیزی بتاگاالکتوزیداز جهت مطالعه
میزان پیری در سلولها انجام گرفت.
جهت تهیه محلول تثبیتکننده باید محلول حاوی %49
گلوتارآلدهید و  %35فرمالدهید تهیه گردد .جهت تهیه بافر
رنگآمیزی برای پیرسازی ،در ابتدا محلول سیتریک اسید/سدیم
فسفات  599میلیموالر تهیه میگردد .سپس سدیم کلراید 1/4
موالر تهیه شده و منیزیم کلراید  49میلیموالر به آن اضافه میشود.
محاسبات برای حجم  14میلیلیتر در نظر گرفته شد .برای هر خانه
از پلیت شش خانه مراحل به صورت زیر انجام شد :ابتدا 499
میلیموالر از محلول پتاسیم فروسیانید تهیه شد .محلول 49
میلیگرم بر میلیلیتر از  X-galدر  DMSOنیز تهیه گردید (این
محلول باید در دما منفی  49درجه سانتیگراد و در تاریکی
نگهداری گردد) .سپس  039میکرولیتر از بافر سیترات/سدیم
فسفات 19 ،میکرولیتر از پتاسیم فرو سیانید و  49میکرولیتر از
محلول  X-galرا ترکیب نموده و  pHمحلول نهایی بین  4/0الی
 6/1تنطیم شد .پس از خروج محیطهای کشت رویی ،شستشو با
 PBSانجام گرفت .محلول تثبیتکننده باید کل سطح خانهها را
پوشش دهد .سپس به مدت  14دقیقه در دمای اتاق قرار گرفته و با
 PBSشستشو داده شد .سپس محلول رنگآمیزی که آماده شده بود
بر روی سلولها اضافه شده و به مدت  4ساعت در تاریکی تحت
دما  35درجه سانتیگراد در انکوباتور خشک انکوبه شد .پس از 4

مطالعه اثر تیتانیوم کربید مورد استفاده در ایمپلنتها بر نشانگرهای بیانی بنیادینگی و پیری سلولهای بنیادی مزانشیمی

ساعت ،محلول فوق را خارج نموده و پس از چندین مرتبه
شستشو ،سلولها مورد بررسی قرار گرفت.
 .2.2تست بررسی تشکیل کلونی
سلولهای بنیادی مزانشیمی بعد از سه بار پاساژ داده شـدن ،در
پتریدیش  199میلیمتری ،حـاوی چاهـکهـای  499سـلولی بـه
مدت  45ساعت کاشته شدند .سپس محیط کشـت بـا محـیط تـازه
حاوی  1/44میلیگرم بـر میلـیلیتـر تیتـانیم کربیـد تعـویض شـد.
کلــونیهــای ســلولی بعــد از  15روز بــا محلــول تثبیــتکننــده
گلوتارآلدهید  %4/4بـرای  14دقیقـه تثبیـت شـد .رنـگ آمیـزی بـا
کریستال ویوله  4درصد به مدت  39دقیقه صورت گرفت و سـپس
شستشو با محلول  PBSانجام شد .کلونیها از نظـر تعـداد و انـدازه
زیر میکروسکوپ شمارش شدند .تعداد کلونیها با روش شـمارش
و میانگین گرفتن از کلونیها در ده میدان دید متفـاوت انجـام شـد.
سـایز کلــونیهــا بــه وســیله مطالعــه چشــمی و مقایســه بــا انــدازه
کلونیهای پتری کنترل مورد بررسی قرار گرفت.
 .2.7استخراج RNA
ســلولهــای بنیــادی در معــرض غلظــت  599میکروگــرم در
میلیلیتر از تیتانیوم کربید قرار گرفتند .سلولها بـدون هـی تیمـاری
به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند .نمونـههـا در زمـانهـای
مختلفی (بعد  1،3،4و  0روز) استخراج شدند .برای استخراج کامـل
از سلولها ،سلولهای بنیادی تریپسینه شده و رسوب سلولی با بـافر
سه بار شستشو داده شدند .اسـتخراج مطـابق پروتکـل کارخانـهای
کیت انجـام شـد EZ-10 Total RNA Mini-Preps kit, Bio Basic,
) .)Toronto, Canadaبـهطـور خالصـه سوسپانسـیون سـلولهـای
استخراج شده در بافر  RLTلیز شد .سپس نصف حجـم آن اتـانول
 %08اضافه شد .این مخلوط به ستونها منتقل شـده و بـه مـدت 4
دقیقه با دور  14999دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .بعد از شستشو بـا
محلولهای  RWو  RNA، RPEبا آب بدون  RNAشسته شـده و
به مدت  4دقیقه و با  14999دور در دقیقه سـانتریفیوژ شـدRNA .
استخراج شده در  59درجه سانتیگراد زیر صفر نگهداری شد.
 .2.2کنترل کیفی  RNAاستخراج شده
جهت کنترل کیفی و پیبردن به درجه خلوص و غلظت
نمونههای  ،RNAجذب نوری ( )ODآنها در طول موجهای A
 489/469و  439/469Aبه کمک دستگاه نانودراپ بررسی شد.
غلظت نمونهها نیز به کمک همین دستگاه قابل خواندن میباشد.
اسیدهای نوکلئیک در طول موج  469نانومتر و پروتئینها در طول
موج  489نانومتر جذب نوری دارند .جذب نوری باال در طول
موج  439نانومتر نشاندهنده آلودگی با بافرهای استخراج RNA
میباشد OD .بین  1/5تا  4در  489/469نانومتر ،نشانه درجه
خلوص باالی نمونههاست .پایین بودن این نسبت نشان دهنده
آلودگی به پروتئین است.
 .2.2تهیه سنتز  cDNAاز  RNAاستخراج شده
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 ، RNAتک رشتهای و ناپایدار است .کیفیت نمونه حتی در دما
منفی  59درجه سانتیگراد با گذشت زمان کاهش مییابد و مقادیر
زیادی از  RNAتجزیه میشود .برای رفع این مشکل نمونه RNA
استخراج شده در حداقل زمان ممکن به  cDNAکه دو رشتهای و
پایدارتر است تبدیل میشود .در فرایند رونویسی معکوس ابتدا
آنزیم  RTبا استفاده از  RNAبه عنوان الگو ،تک رشته مکمل
 RNAرا تولید میکند .رشته حاصل  DNAبوده و  cDNAنام دارد
و یک رشته آنتیسنس است .مقدار  cDNAمتناسب با تعداد
کپیهای  RNAاولیه در نمونه خواهد بود .برای تولید cDNA
حدود یک میکروگرم از  RNAهر نمونه را محاسبه کرده و مطابق
دستورهای موجود در راهنمای کیت Revert Aid cDNA
) synthesis (hermoscientificتولید انجام گردید.
qRT-PCR.2..2

جهت انجام آزمون  qRT-PCRدر میکروتیوبهای
اختصاصی ،مقدار دو میکرولیتر از نمونه  cDNAرقیق شده به
صورت تریپلیکت اضافه شد و مقدار  9/4میکرولیتر پرایمر
فوروارد و  9/4میکرولیتر پرایمر ریورس رقیق شده اضافه گردید و
نهایتا به میزان  5میکرولیتر از سایبر گرین مستر میکس اضافه شد و
در دستگاه  mic PCRواکنش ریل تایم انجام شد ،که برنامه آن :
 19دقیقه در دما  04درجه سانتیگراد و چهل چرخه ( 14ثانیه 04
درجه 39 ،ثانیه  69درجه و  39ثانیه  54درجه سانتیگراد) بود و
جهت انجام آنالیزهای ریل تایم از فرمول  ∆∆CTاستفاده شد.
 .2...محاسبات و آنالیز آمار
این مطالعـه جـزو مطالعـات پایـه محسـوب مـیشـود .کلیـه
آزمایشها با  3تکرار انجـام شـد .اطالعـات بـه صـورت (SD) ±
 standard deviation meanگزارش شد .بـرای محاسـبات آمـاری
این مطالعه از نرمافزار  SPSSنسخه  16استفاده شـد و تفـاوت بیـان
ژنهای هدف بین نمونه کنترل و تیمار شـده بـا روش آمـاری تـی
محاسبه شد P<9/94 .معنیدار در نظرگرفته شد.
مرحله پایانی کار شامل آنالیز آماری دادههای به دست آمـده از
روش  QRT-PCRمــیباشــد .نــرمافزارهــای ABI Applied
( Biosystemنســخه  Software 5499 ،)4/91و LinReg PCR
جهت آنالیز آماری دادهها استفاده گردید.

یافتهها
3و -.مورفولوژی سلولهای بنیادی
سلولهای بنیادی مزانشیمی ،از مغز استخوان موش استخراج
شده و برای انجام تحقیقات این پایاننامه استفاده شدند.
مورفولوژی سلولهای بنیادی استفاده شده به صورت دوکی شکل
میباشد که در تصویر  1دیده میشود.
3و -2بیان شاخصهای اختصاصی سلولهای بنیادی مزانشیمی
از مغز استخوان
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نتایج آنالیز فلوسایتومتری نشان میدهد که درصد بیان
مارکرهای  CD55و CD09بهترتیب  %00/5و  %00/4میباشد .این
در حالیاست که مارکرهای ویژه سلولهای هماتوپویتیک از جمله
 CD54و  CD11در این سلولها بیان قابل توجهی نشان ندادند .این
نتایج از یک سو نشان دهنده ویژگی منحصر به فرد سلولهای
بنیادی و از سوی دیگر موید کیفیت جداسازی سلولهای بنیادی
مزانشیمی و حذف سلولهای هماتوپویتیک در طی جداسازی
سلولهای استرومال از بافت چربی و مغز استخوان میباشد
(تصویر .)4A
 -.3نتایج تست سمیت سلولی
با توجه به نمودار اثر سمیت سلولی تیتانیوم کربید روی
سلولهای بنیادی مغز استخوان ،مشخص میشود که اثر این ماده
بر سلولها وابسته به دوز و زمان میباشد .سلولهای تیمار شده با
تیتانیوم کربید در غلظت  1999میکروگرم بر میلیلیتر و در 54
ساعت رشد و تکثیر ،نزدیک به  %09و در  155ساعت نزدیک به
 %39کاهش یافته است (تصویر  4Cو .)4B
-3.4بررسی اثر نانوذرات روی چرخه سلولی
در سلولهای بنیادی بیشتر سلولها در فاز استراحت  G0اند و
درصد کمی از آنها وارد چرخه تقسیم ( )G1-S-G4میشوند.
عواملی مثل فاکتورهای رشد ،ورود این سلولها به چرخـه رشـد و
تکثیر را تسهیل کرده و افـزایش مـیدهنـد .مقایسـه سـلول کنتـرل
( )45%/54با سلولهایی که با تیتـانیوم کربیـد تیمـار شـدند ،نشـان
میدهد سلول های تیمارشده با تیتـانیوم کربیـد وارد فـاز  Sنشـدند
( .)%10/35در نتیجه تیتـانیوم کربیـد موجـب مهـار رشـد و تکثیـر
سلولها شده و سلولها بیشـتر در حالـت سـکون و غیرفعـال (G0
و )G1ماندهاند .بنابراین تیمـار سـلولهـای بنیـادی مزانشـیمی مغـز
استخوان با تیتانیوم کربید ،موجـب مهـار رشـد و تکثیـر سـلولهـا،
کاهش سـنتز  ،DNAهماننـد سـازی و تقسـیم سـلولی مـیگـردد
(نمودار 3Aو .)3B
 -3.5بررسی اثر نانوذرات روی تشکیل کلونی
طبق نتایج به دست آمده ،تعداد کلنیها ثابت و فقط سایز آنها به
صورت معنیداری تغییر کرده و کوچکتر شده است (نمودار3C

و  )3Dکه به نوبه خود نشان دهنده کاهش قدرت بنیادینگی
میباشد)*P>9/4(.
 .6.3نتایج پیری سنجی
بررسی میزان پیری براساس سنجش فعالیت آنزیم
بتاگاالکتوزیداز است .سنجش میزان فعالیت این آنزیم با استفاده از
سوبسترای آن به نام برومو -5-کلرو– ایندوئیل بتا– گاالکتوزیداز
( )x-gelصورت میگیرد .هرچه میزان لیزوزومی انباشته شده
افزایش یابد ،سطح بتا-گاالکتوزیداز نیز افزایش مییابد .میزان و
شدت رنگ سبز  -آبی سلولها نشانگر میزان فعالیت این آنزیم
میباشد .با توجه به تصاویر بدست آمده از سلولهای بنیادی مشتق
از مغز استخوان که بوسیله میکروسکوپ معکوس گرفته شده
است ،سلولهای تیمار شده با تیتانیوم کربید در مقایسه با
سلولهای گروه کنترل رنگپذیری بیشتری داشتند (تصویر  5Aو
 ،)5Bکه این رنگپذیری زیاد سبز  -آبی ،نشان از تاثیر این
نانوذرات بر روی سلولها و متعاقب آن نشانگر میزان فعالیت آنزیم
بتاگاالکتوزیداز و در نتیجه بیان کننده تاثیر این نانوذرات بر القا
پیری در سلولها میباشد.
 -.3.7نتایج Real time- PCR
بررسی بیان ژن  Nanogبه عنوان ژن دخیل در روند بنیادینگی و
پیری در گروههای سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان تیمار
شده با غلظت  599میکروگرم بر میلیلیتر تیتانیوم کربید طی 58
ساعت در مقایسه با گروه کنترل ،نشان داد که میزان بیان این ژن در
گروه تیمار شده با تیتانیوم کربید نسبت به گروه کنترل به صورت
معنیداری کاهش یافته است .این حالت نشان دهنده افزایش روند
پیری در این سلولهاست (تصویر  .)5Cبررسی بیان ژن  Oct4به
عنوان ژن دخیل در روند پیری در گروههای سلولهای بنیادی
مشتق از مغز استخوان تیمار شده با غلظت  599میکروگرم بر
میلیلیتر تیتانیوم کربید طی  58ساعت در مقایسه با گروه سلول
کنترل نشان داد میزان بیان این ژن در گروه تیمار شده با تیتانیوم
کربید نسبت به گروه کنترل به صورت معنیداری کاهش یافته
است .این حالت نیز نشان دهنده افزایش روند پیری در این
سلولهاست (تصویر .)5D

تصویر  :1سلولهای  ، BM-MSCپاساژ سوم .سلولهای دوکی شکل قابل مشاهده میباشد.
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تصویر :4تصاویر فلوسایتومتری سلولهای بنیادی و نمودارهای حاصل از تیمار سلولهای بنیادی مغز استخوان.
نتایج فلوسایتومتری سلولهای بنیادی  )1( .4Aمارکرهای هماتوپویتیک و ( )4مارکرهای غیر هماتوپویتیک
نمودارهای بررسی زندهمانی حاصل از تیمار سلولهای بنیادی مغز استخوان با غلظتهای مختلف تیتانیوم کربید در روز  (B)3و  (C)6بعد از تیمار به روش بررسیMTT

تصویر  :3نتایج فلوسایتومتری تاثیر تیتانیوم کربید و نمودارهای تاثیر تیمار سلولهای بنیادی مزانشیمی با تیتانیوم کربید
نتایج فلوسایتومتری تاثیر تیتانیوم کربید بر سیکل سلولی ،در سلولهای تیمار نشده کنترل ) (Aو سلولهای تیمار شده با تیتانیوم کربید ) (Bنمودارهای تاثیر تیمار سلولهای بنیادی
مزانشیمی با تیتانیوم کربید بر تشکیل کلونیها ) (Cو سایز کلونیها )*P<9/94 ،***P<9/991 .(D
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تصویر  :4تصاویر رنگآمیزی بتاگاالکتوزیداز سلولهای بنیادی مغز استخوان و نمودارهای بیان  Nanogدر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان )A( :کنترل
سلولهای بنیادی مغز استخوان )B( .سلولهای تیمارشده با تیتانیوم کربید-تصویر  .4Cنمودار بیان  Nanogدر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در گروه کنترل
و گروههای تیمار شده با غلظت  599میکروگرم بر میلیلیتر تیتانیوم کربید در طی روز  -)** : P value>1/10( 2تصویر  4Dنمودار بیان ژن  Oct4در سلولهای بنیادی مغز
استخوان در گروه کنترل و گروه تیمارشده با شده با غلظت 599میکروگرم بر میلیلیتر تیتانیوم کربید در طی  2روز ()** : P value>1/10

بحث

در میان فلزات و آلیاژهای آنها ،تیتانیوم جزو پراستفادهترین فلزات
و آلیاژها در ایمپلنتهای ارتوپدی و دندانپزشکی میباشد که این
موضوع به علت ویژگیهای فیزیکی آن مثل وزن مخصوص کم،
مدول االستیک کم آن و بویژه زیستسازگاری باالی آن نسبت به
سایر فلزات میباشد ( )19با این حال رهش بعضی عناصر از این
فلز و مشتقات آن در اطراف ایمپلنت میتواند باعث ایجاد
پاسخهای سلولی ،التهاب و رهایش آنزیمهای مضر گردد .همچنین
میتواند باعث آسیب و تخریب در سلولهای استخوانی و شل
شدن ایمپلنت شود ( 11و  .)14مطالعهای نشان داد که نانوذرات در
بدن قادرند برخی از گونههای فعال اکسیژن ) )ROSرا در طی فعل
و انفعاالت شیمیایی تولید کنند و بنابراین باعث تغییر غلظت کلسیم
درون سلولی میشوند .همچنین در فعال نمودن فاکتورهای
رونویسی و به دنبال آن ایجاد تغییر در هورمونها و فاکتورهای
عالمتدهی سلولها میتوانند نقش داشته باشند ROS .از
روشهای مختلف نظیر آسیب رساندن به  ،DNAتداخل با
مسیرهای عالمتدهی سلولی ،تغییرات در روند رونویسی ژنها و
غیره میتوانند به سلولها آسیب وارد کنند ( .)13کولکارنی و
همکاران گزارش دادند که نانوذرات تیتانیوم اکسید و تیتانیوم کربید
اثرات منفی روی زنده بودن سلول ،تکثیر و سلولی  MSCرا
بهصورت وابسته به دوز و وابسته به اندازه دارد ( 15و  )14تیتانیوم

کربید یکی از مشتقات تیتانیوم است و به عنوان پوشاننده سطح
سایر آلیاژها در ایمپلنتهای کاشته شده در شکستگیهای مختلف
کاربرد دارد و میتواند خصوصیات سطح ایمپلنتها را بهبود
بخشد .با توجه به کاشت ایمپلنتها در استخوان با اهداف درمانی،
در این مطالعه بر آن شدیم که تاثیر تیتانیوم کربید را در پیری و
بنیادینگی سلولهای بنیادی مزانشیمی مطالعه کنیم .مطالعه حاضر
نشان که سلولهای بنیادی مزانشیمی وقتی که در معرض تیتانیوم
کربید مورد استفاده در ایمپلنتها قرار میگیرند میتوانند در
طوالنیمدت باعث ایجاد سمیت سلولی گردند که در مطالعه
بررسی  MTTمشخص گردید .همچنین این ترکیبات میتوانند
چرخه سلولی سلولهای بنیادی را تغییر داده و آنها را به سمت
فازهای  G0/G1سوق دهند .بهعالوه سلولهای بنیادی تیمار شده با
تیتانیوم کربید دچار کاهش بیان ژنهای بنیادینگی شدند .همچنین
فاکتورهای پیری مانند بتاگاالکتوزیداز که معموال در سلولهای
سالخورده افزایش مییابد ،در آنها شناسایی شدند .به این ترتیب
میتوان گفت که تیتانیوم کربید کامال ایمن نیست و احتماال
میتواند باعث ایجاد یکسری مشکالت مربوط به بنیادینگی و
تسریع بخشیدن به روند پیری شود .هر چند در مورد اثرات منفی
تیتانیوم کربید مطالعات زیاد نیست اما کارهای قبلی انجام شده در
سایر مشتقات تیتانیوم منطبق بر نتایج این مطالعه است ( 14و .)16
با توجه به اینکه تاکنون کار تحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفته
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است امید است با انجام این طرح گام کوچکی در رفع مشکالت
.احتمالی جراحیهای ارتوپدی صورت گیرد
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ر ص مقاله را تالیف نموده و نسخه نهایی آن را خوانده و تایید
 ا ف. ر و اجرا و تحلیل نتایج مطالعه را بر عهده داشت.کرده است
 ع ع.اجرا و ترسیم نمودارهای نتایج مطالعه را بر عهده داشت
 تدوین و ویرایش نسخه نهایی، تحلیل نتایج مطالعه، اجرا،طراحی
.را انجام داده است
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