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Abstract 

             Background: Noticing the practical significance of stem cells, this study was conducted to 
culture and screen bone marrow mesenchymal stem cells derived from Raf and Hilline chicken strains 
and investigate the effect of age and race on the morphology and differentiation of the generated cells. 
             Materials and Methods: In this fundamental study, bone marrow cells  from 3 to 25 day-old 
Raf and Hiline chicken strains were cultured in low glucose DMEM, 10% BFS. Then third passage 
bone marrow cells of the two strains were compared in terms of morphology, differentiation to bone, 
cartilage, and adiposity. Data were analyzed through SPSS software. 
            Results: In culturing Raf chicken derived bone marrow cells, in contrast to Hiline chicken 
strain, colonization took place and they almost had a better fibroblastic morphology. The results 
indicated higher yields of differentiation to bone, cartilage, and adipose tissues in Raf chicken derived 
bone marrow cells than Hiline chicken. These differences were statistically significant. Also, 15 days 
was the most suitable age for screening the mesenchymal stem cells of chicken. 
            Conclusion: Screening and proliferation of mesenchymal stem cells from 15-day old Raf 
chicken bone marrow cells are good resources for differentiation and purification of chicken bone 
marrow mesenchymal stem cells. 
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  چکیده

 از جوجه مزانشیمی هاي سلول سازي جدا و کشت حاضر مطالعه هدف بنیادي، هاي سلول کاربردي اهمیت دلیل به :هدف و زمینه
  .است حاصل هاي سلول تمایز و مورفولوژي بر جوجه سن و نژاد تاثیر مطالعه و )تخمگذار و گوشتی( تمتفاو نژاد دو استخوان مغز

 در )تخمگـذار ( Hiline  نـژاد  و )گوشتی( Raf نژاد هاي جوجه استخوان مغز هاي سلول بنیادي، پژوهش این در :ها روش و مواد
 سـپس،  .شـدند  کـشت   درصـد  10 سرم جنـین گـاوي     و پایین گلوکز درصد با  DMEMکشت محیط در روزه 25 تا 3 متغییر سنین
 .شـدند  مقایـسه  غضروف و چربی استخوان، به تمایز مورفولوژي، لحاظ از جوجه، نژاد دو استخوان مغز از حاصل 3 پاساژ هاي سلول
  .  انجام گرفتSPSS نیز با استفاده از نرم افزار ها داده تحلیل و تجزیه
 تخمگـذار،  نـژاد  جوجـه  اسـتخوان  مغـز  هاي سلول کشت خالف بر گوشتی، نژاد جوجه استخوان مغز هاي سلول کشت در :ها یافته
 حاصل هاي سلول از بیشتري درصد که داد نشان تمایز نتایج .داشتند فیبروبالستی مورفولوژي ها سلول اغلب و افتاد اتفاق زایی کلون

 استخوان، به تخمگذار، نژاد جوجه استخوان مغز هاي سلول کشت با مقایسه در گوشتی، نژاد جوجه استخوان مغز هاي سلول کشت از
 هـاي  سـلول  سازي جدا براي سن ترین مناسب همچنین .بود دار معنی آماري لحاظ از ها تفاوت این که یافتند تمایز غضروف و چربی
  .بود روزه 15 جوجه در مزانشیمی بنیادي
 براي مناسبی منبع روز، 15 سن با گوشتی نژاد جوجه استخوان مغز از شیمیمزان بنیادي هاي سلول تکثیر و سازي جدا :گیري نتیجه

  .شود می محسوب جوجه استخوان مغز مزانشیمی بنیادي هاي سلول وتمایز تخلیص
   مزانشیمی بنیادي سلول تمایز، جوجه، سلول، کشت:کلیدي واژگان
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  مقدمه
 در یافتـه  تمـایز  غیـر  سـلول  نوع یک بنیادي سلول

 ارگـان  یـا  بافت یک در یافته تخصص هاي سلول مابقی میان
 در را توانـایی  ایـن  و داشـته  بازسـازي  خـود  قابلیت که است

 شـامل  بـالغ  هاي بافت .کند می حفظ خویش عمر طول تمامی
ــز، ــز مغ ــتخوان، مغ ــون اس ــی، خ ــاي رگ محیط ــونی، ه  خ

 بنیـادي  هـاي  سـلول  داراي کبد، و کلیه اسکلتی، هاي ماهیچه
 اکثـر  یافتـه  تخـصص  هـاي  سـلول  بـه  تواننـد  می که باشند می

 حـداقل  استخوان مغز ).2،  1(یابند تمایز ها ارگان یا و ها بافت
 ســاز خــون بنیــادي هــاي ســلول شــامل بنیــادي ســلول نــوع 2

(Hematopoietic Stem Cells-HSCs) ــلول و  هــاي س
ــادي -Mesenchymal Stem Cells) مزانـــشیمی بنیـ

MSCs) را خـونی  هـاي  سلول انواع ساخت توانایی که دارد 
 بافـت  بهتـرین  عنوانه  ب توان می را استخوان مغز ).4،  3(دارند

 هـاي  سـلول  ،کـرد  استفاده مزانشیمی بنیادي هاي سلول حاوي
 در بافـت  نـوع  چنـدین  تشکیل توانایی استخوان غزم از مشتق
 هــاي بافــت انــواع بــه تمــایز توانــایی ایــن کــه دارنــد را بــدن

 Transdifferentiation یـا  پالستیـسیته  را بدن در گوناگون
 خـصوصیت  دو مزانـشیمی  بنیـادي  هـاي  سـلول  ).5(گویند می

  :دارند عمده
 هـاي  سـلول  صورت به سلول کشت ظروف در -1

  .کنند می رشد محدود، زندگی ورهد با چسبنده
 شامل عمده مزانشیمی هاي رده به تمایز توانایی -2

 پاسخ در را چربی هاي سلول و ها کندروسیت ها، استئوسیت
 توانند می ها سلول این نتیجه در .دارند مناسب هاي محرك به
 محسوب بدن هاي سلول تمام براي نامحدود منابع عنوان به

 درمان منظور به ها سلول این از استفاده امروزه ).6-9(گردند
 هاي آسیب از ناشی ضایعات جبران و مختلف هاي بیماري

 هاي بیماري درمان استخوان، سازي باز نخاعی، عروقی، قلبی
 مورد بدن هاي دستگاه اختالالت دیگر از بسیاري و مفصلی

 بنیادي هاي سلول کردن کاربردي .است گرفته قرار توجه
 این سازي جدا نیازمند انسان هاي بیماري رماند در مزانشیمی

 کلینیکی پیش مطالعات و حیوانی هاي گونه از ها سلول
 هاي سلول بیولوژیکی هاي جنبه شناخت رو این از .باشد می

 تکاملی، منشا سلولی، ماهیت قبیل از مزانشیمی بنیادي
 هنوز که است اهمیت حائز تمایز پتانسیل و سلولی عملکرد
 مانده باقی ناشناخته in vivoدر مسائل این از بسیاري

 استخوان مغز بنیادي هاي سلول تاکنون ).10-12(است
 اسب، خرگوش، میمون، گوسفند، بز، خوك، مثل حیواناتی

 به و شده جداسازي خاص هاي روش با جوجه و گاو موش،
 داده تمایز آزمایشگاهی محیط در ها سلول از دیگري انواع
 مغز  دهنده سن و نژاد تاثیر به کنون تا ولی )13-15( شده

 ها سلول تمایز پتانسیل و تکثیر سازي، جدا روند بر استخوان
 هاي سلول حاضر، مطالعه در لذا .است شده توجه کمتر

 سالم هاي جوجه استخوان مغز در موجود مزانشیمی بنیادي
 و شد تکثیر پاساژ چندین طی در ، Hiline نژاد و Raf نژاد

 و غضروفی استخوانی، رده سه به تمایزي سیلپتان نظر از
 از مزانشیمی بنیادي هاي سلول .گردید بررسی چربی
 بوده استخراج قابل سهولت به جوجه استخوان مغز هاي نمونه

 یابند، می تکثیر راحتی به کشت مناسب شرایط در همچنین و
 مطالعات در استفاده براي مناسبی هاي سلول جهت همین به

 به بافت مهندسی و درمانی سلول درمانی، ژن با مرتبط
 کشت محیط در آنها تمایز مطالعه همچنین ،آیند می حساب

 تمایز هاي سلول پیوند  ودرمانی سلول راهبردهاي برخی در
  .هستند اهمیت حائز یافته

  
  ها روش و مواد

 ایران پاستور انستیتو در که بنیادي مطالعه این در
 در Hiline و Raf نژاد مسال جوجه قطعه 60از شد انجام
 این .شد استفاده روزه 25 و 20، 15، 10، 5، 3 متغیر سنین

 مورد در اخالق رعایت المللی بین قوانین اساس بر تحقیق
 توسط ها جوجه ابتدا .گردید انجام آزمایشگاهی حیوانات
 19 شماره سرنگ از استفاده با و شده بیهوش کلروفرم

 از استخوان مغز یترل میلی نیم ،)سرنگ اروم شرکت(
 محیط لیتر میلی 3 با و شد آسپیره فمور و تیبیا استخوان

(Dulbecos Modified Eagle Medium- DMEM) 
 فالکون قرمز، هاي گلبول بقایاي حذف منظور به .شد رقیق

 به مغزاستخوان، حاوي )(Falcon , USA سی سی 15
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  سانتریفوژ rpm 1500 دور در و دقیقه 4 مدت
 ( Universal, USA) 1 در حاصل سلولی پلیت و شد 

  .گردید معلق جدید محیطلیتر  میلی
ــه ــشت ب ــر و منظورک ــلولی، تکثی ــسیون س  سوسپان

 پـایین،  گلـوکز  درصـد  بـا  DMEM کشت محیط در سلولی
 سـی  در واحـد  100 سـیلین  پنی گاوي، جنین سرم  درصد 10

 ,Sigma( استروپتومایسین سی سی در میکروگرم 100 و سی

USA( متـري  سـانتی  25 هـاي  فالسـک  داخل در Falcon , 

USA)( ــشت ــدند داده کـ ــه و شـ ــاتور بـ ــه 37 انکوبـ  درجـ
 صــد در 95 رطوبــت و (Tritec, Germany) گــراد ســانتی
 یک روز سه هر سپس و ساعت 24 از پس  و گردیدند منتقل

 روز، 3 از پـس  .شـد  مـی  تعـویض  هـا  سـلول کشت   محیط بار
 روز 8 از بعـد  و شـدند  مـشاهده  فیبروبالستی هاي سلول اولین

 بــه سـپس  .پوشـاندند  را کـشت  ظـرف  سـطح   درصـد 80-70
ــور ــر منظ ــلولی، تکثی ــین س ــاژ اول ــلولی پاس ــه س ــک ب  کم

Try/EDTA(Gibco) آنهـا  از بخـشی  پاسـاژ  هر در و انجام 
 شامل کننده فریز محلول با مایع، ازت در نگهداري منظور به

ــد 10  Fetal Bovine) درصـــد 90 و DMSO درصـ

Serum-FBS)، در سـاعت  1 مـدت  بـه  هـا  سـلول  .شـد  فریز 
 در روز شـبانه  یک ،)پویا ایران (گراد سانتی درجه -20 فریزر
 بـراي  و گرفته قرار )پویا ایران (گراد سانتی درجه -80 فریزر

 منتقـل  درجـه  -196 مـایع  نیتروژن به مدت طوالنی نگهداري
  .شدند

 عنوان به شده جدا هاي سلول تمایزي قابلیت از
 از منظور این به .شد استفاده ها سلول این هویت تعیین تست
 استفاده نژاد دو هر روزه 15 هاي جوجه سوم پاساژ هاي سلول

 تریپسینه فالسک در موجود مزانشیمی هاي سلول ابتدا .شد
 مورد (HBG, Germany)نئوبار الم کمک به و شده

 متر سانتی بر سلول 4000 تعداد و گرفتند قرار سلولی شمارش
 به ها سلول .شدند داده کشت اي خانه 12 هاي دیش در مربع

 شدن پر از پس .شدند تقسیم آزمایش و کنترل گروه دو
 تعویض ها سلول این محیط دیش، کف از  درصد80-70

 و معمولی کشت محیط کنترل، گروه هاي خانه به  وگردید
  .گردید اضافه تمایز کننده القاء محیط آزمایش هاي خانه به

 ،DMEM شامل استئوسیت سمت به تمایز محیط
FBS 10 لیتر   میکروگرم در میلی50 حاوي درصد-

Lفسفات -2 اسید آسکوربیک )(Sigma,USA، 
 گلیسرول بتا و USA (Sigma) موالر 10-7دگزامتازون

 یک روز 3هر .بودموالر  میلی10 (Sigma,USA) فسفات
ها   روز سلول21 مدت به و شد تعویض کشت محیط بار

 به .گرفتند قرار استئوسیت تمایز کنندها  تأثیر محیط القتحت
 ذخایر تشخیص براي آمیزي رنگ تمایز، ارزیابی منظور

 ابتدا در آمیزي، رنگ این براي .گرفت صورت کلسیمی
 Phosphate) با بار دو ها سلول سپس و تخلیه رویی محیط

Buffer Saline- PBS) 4ستشو شده و با پارافرمالدئید ش 
 محلول با سپس و شدند فیکس دقیقه 30 مدت بهدرصد 

 در )S )Sigma,USA رد آلیزارین رنگ درصد 1 رنگی
 آمیزي رنگ دقیقه 20 مدت به درصد 25/0 آمونیاکی آب

 با و خارج محیط از اضافی رنگ آن از پس ).14(شدند
PBS آلیزارین با آمیزي رنگ از  و بعدشدند شسته بار دو 

 طور به فیلد 6 خانه هر از ي،ا خانه 12 کشت ظرف در رد
 درصد چشمی میکرومتر از استفاده با و انتخاب تصادفی

 تعیین نژاد دو سلولی کشت در )شده معدنی( رنگی مناطق
 مقایسه مورد آنها میانگین و شد تکرار بار 5 تست هر .شد

  .گرفت قرار
  :آن ارزیابی و آدیپوسیت سمت به تمایز

 درصد DMEM-LG،10 شامل آدیپوسیت به تمایز محیط
FBS دگزامتازون  موالر10-7 محتوي USA (Sigma)،  نیم

 ،USA (Sigma) گزانتین متیل -1 ایزوبوتیل -3میلی مول 
به  (Gibco)سدیم سلنیت -ترانسفرین -انسولین ترکیب

 USAمتاسین ایندو میلی موالر 10مقدار یک واحد و 

(Sigma) القا ثیرات تحت روز 21مدت به ها ل سلو که بود 
 صورت محیط تعویض بار یک روز سه هر .گرفتند قرار

 رد اویل آمیزي رنگ تمایز، ارزیابی جهت .گرفت
(Sigma,USA) چربی هاي واکوئل تشخیص منظور به 

 4 پارافرمالدئید با دقیقه 30 مدت به ها سلول ابتدا .شد انجام
 5/0 رد اویل محلول در دقیقه 15 سپس شده، فیکس درصد
 از پس  و)14(گرفتند قرار  درصد90 پروپانولایزو در درصد
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 طور به فیلد 6 اضافی، رنگ خروج و مقطر آب با شستشو
 در )چربی قطرات( رنگی مناطق درصد و انتخاب تصادفی

 شد تکرار بار 5 تست هر .شد تعین نژاد دو هر سلولی کشت
  .گرفت قرار مقایسه مورد آنها میانگین و

  :آن ابیارزی و کندروسیت سمت به تمایز
 لیتري میلی 15 تیوب به کشت فالسک از ها سلول

 مدت به و  دور در دقیقه1800  باو منتقل پروپیلن جنس از
 تیوب ته در سلولی کوچک توده و شد سانتریفوژ دقیقه 10

 شامل که غضروف تمایز کننده االق محیط سپس .شد تشکیل
 محتوي درصد DMEM-LG، FBS 10 کشت محیط

-  میکروگرم در میلی لیترUSA (Sigma)، 50 دگزامتازون
L فسفات -2اسید آسکوربیک USA (Sigma)، 10 

 USA بتا ترانسفورمینگ رشد فاکتورلیتر  نانوگرم در میلی

(Sigma) سلنیت -ترانسفرین -انسولین ترکیب از واحد 1و 
 اضافه ها سلول به هفته چهار مدت به بود (Gibco)سدیم

 تعویض ها سلول محیط بار یک روز سه هر مدت این در .شد
 2 مدت به سلولی پلیت غضروف، به تمایز ارزیابی براي .شد

 انجام از پس و شد فیکس  درصد10 پارافرمالدئید در ساعت
 5 هاي برش پارافینی، بلوك تهیه و گیري آب مراحل

 به آمده دست به هاي الم و گردید تهیه میکرومتري
 موکوپلی و ریدهاساکا موکوپلی اسید هسته، منظورمشاهده
 با غضروفی هاي سلول از مترشحه سولفاته ساکاریدهاي

 غلظت با (Sigma,USA) بلو تولوئیدن رنگ از استفاده
 مقطر آب با اضافی هاي رنگ و شد آمیزي رنگ  درصد1/0

 موکوپلی و ساکاریدها موکوپلی اسید هسته، ).14(شد شسته
 به یغضروف هاي سلول از مترشحه سولفاته ساکاریدهاي

 سطح واحد در Moticافزار نرم و نوري میکروسکوپ وسیله
 به میکروسکوپی مشاهدات در .گرفتند قرار بررسی تحت
 کشت در سلولی شمارش cell counting روش وسیله

 مورد آنها میانگین و شد انجام نژاد دو هر  برايسلولی
  .گرفت قرار مقایسه

آنالیز  آزمون از استفاده با آمده دست به هاي داده
 و تجزیه مورد 10 نسخه  SPSS آماري برنامه وواریانس 

 شده تکرار بار 5 حداقل ها آزمایش کلیه .گرفت قرار تحلیل

انحراف معیار گزارش شده ±میانگین  صورت به ها داده و
  .شد گرفته نظر در دار معنی p>0/0 5 مقادیر .است
  ها یافته

 و مورفولوژي بر جوجه نژاد تاثیربراي بررسی 
 با  هر روزسلولی کشت، وضعیت ها سلول تمایز

 مشاهده (Zeiss , Germany) کنتراست فاز میکروسکوپ
 غیر هاي سلول حذف و سلولی کشت از بعد ساعت 24 .شد

 کشت ظرف کف به شکل دوکی هاي سلول چسبان،
 و بوده کم ابتدا در ها سلول این تعداد ،چسبیدند پالستیک

 به شکل دوکی مورفولوژي با اه سلول اولین ،روز 3 از پس
 پس ،)الف-1 شکل(شدند دیده هم از جدا هاي کلونی شکل

 با  و)ب-1 شکل(شدند بیشتر ها کلونی تدریج به روز7 از
 دو از پس فالسک کف تمام ها، کلونی این سریع تکثیر
 انجام با ها سلول سازي خالص و ازدیاد منظور به .شد پر هفته

 کف  مجدداً تاکشید طول وزر 3-4 ،سلولی پاساژ اولین
 انجام بعدي پاساژ و برسد درصد 70-80 تراکم به ظرف
 بعد به 3 پاساژهاي در کردن تریپسینه این حاصل .پذیرد
 دوکی هاي سلول از یکنواخت نسبتاً جمعیت ایجاد

 شبه شکل ها، سلول این  که)ج -1شکل(بود فیبروبالستی
  .کردند حفظ پاساژها کلیه طول در را خود فیبروبالستی

 تعویض از پس تخمگذار نژاد هاي جوجه در
 قرار محیط در شناور شکل به که هایی سلول کشت، محیط

 ظرف کف به که هایی سلول تنها  وشدند خارج داشتند،
 بسیار ابتدا در ها سلول این تعداد .ماندند باقی بودند، چسبیده

 هاي سلول ندرت به روز 7 از بعد و )الف -2 شکل(بود کم
 با ).ب -2 شکل(گردید مشاهده کلونی شکل به دوکی
 هفته 3 از پس فالسک کف تمام ها، نی کلو این آرام تکثیر

 انجام با ها سلول سازي خالص و ازدیاد منظور به .شد پر
 ظرف کف مجدداً تا کشید طول روز 7 ،سلولی پاساژ اولین

 .پذیرد انجام بعدي پاساژ تا برسد درصد 70-80 تراکم به
 ایجاد بعد به 3 پاساژهاي در کردن تریپسینه این لحاص

 فیبروبالستی دوکی هاي سلول از یکنواخت نسبتاً جمعیت
 خود فیبروبالستی شبه ظاهر ها، سلول این ).ج -2 شکل(بود
  .کردند حفظ پاساژها در را
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  گوشتی نژاد هاي جوجه در شده کشت هاي سلول مورفولوژي .1شکل 
 استخوان مغز مزانشیمی هاي سلول اولیه کشت از پس سوم روز :الف

  )100× بزرگنمایی(گوشتی نژاد هاي جوجه
  
  
  
  
  
  
  
  

 استخوان مغز مزانشیمی هاي سلول اولیه کشت از پس هفتم روز .ب
  )100× بزرگنمایی(گوشتی نژاد هاي جوجه

  
 نژاد هاي جوجه استخوان مغز مزانشیمی هاي سلول سوم پاساژ .ج

  )100× یبزرگنمای(گوشتی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تخمگذار نژاد هاي درجوجه شده کشت سلولهاي مورفولوژي .2 شکل
 استخوان مغز مزانشیمی هاي سلول اولیه کشت از پس سوم روز .الف

  )100× بزرگنمایی(تخمگذار نژاد هاي جوجه
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 استخوان مغز مزانشیمی هاي سلول اولیه کشت از پس هفتم روز .ب
  )100× بزرگنمایی(تخمگذار نژاد هاي جوجه

  
  
  
  
  
  
  
  
 نژاد هاي جوجه استخوان مغز مزانشیمی هاي سلول سوم پاساژ .ج

  )100× بزرگنمایی(تخمگذار
  
  استخوان به تمایز 

 قرمز استخوان، اختصاصی آمیزي رنگ نتیجه
 به تمایز کشت در شده معدنی سلولی خارج مواد شدن

 مغز از مشتق مزانشیمی بنیادي هاي سلول کشت .بود استخوان
 یکنواخت طور به نژادگوشتی جوجه استخوان

 بنیادي هاي سلول در که حالی در شد قرمز )7/2±16/67(
 گذار تخم نژاد جوجه استخوان مغز از شده جدا مزانشیمی

مقادیر  این که گرفت رنگ کشت مناطق 14/38± 9/1 تنها
 داري متفاوت بود در بین دو نژاد جوجه به طور معنی

)05/0p< ()ب-3 و الف-3 شکل.(  
  
  
  
  
  
  
  

 به گوشتی نژاد مزانشیمی بنیادي هاي سلول تمایز .الف .3شکل 
  )100× بزرگنمایی( استخوان

  
  
 



 تاثیر  سن و نژاد بر بازده جدا سازي،تکثیر و تمایز...                                                                                               پیریایی وهمکاران

                                                   ٢٤                                                                                  1390، خرداد وتیر2دهم، شمارهارعلمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال چه مجله 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 استخوان به تخمگذار نژاد مزانشیمی بنیادي هاي سلول تمایز .ب
  )100× بزرگنمایی(

 نشان رد اویل آمیزي رنگ تمایز، دوره پایان در
 استخوان مغز از مشتق مزانشیمی بنیادي هاي سلول در هک داد

 طور به چربی هاي سلول تعداد گوشتی، نژاد جوجه
 بنیادي هاي سلول از بیش )50/85±33/1( داري معنی

 گذار تخم نژاد جوجه استخوان مغز از مشتق مزانشیمی
 آماري لحاظ از ها تفاوت این که بود )52/1±41/58(

  ).ب-4 و الف-4 شکل(،)p>0/0 5(بود دار معنی
  
  
  
  
  
  

 چربی به گوشتی نژاد مزانشیمی بنیادي هاي سلول  تمایز .الف .4شکل 
  )100× بزرگنمایی(

  
 چربی به تخمگذار نژاد مزانشیمی بنیادي هاي سلول  تمایز .ب

  )100× بزرگنمایی(
  

 ارزیابی براي بلو تولوئیدن آمیزي رنگ نتایج
 که داد نشان غضروف به مزانشیمی بنیادي هاي سلول تمایز

 جوجه استخوان مغز از مشتق مزانشیمی بنیادي هاي سلول در
 غضروف به شده تبدیل هاي سلول تعداد گوشتی، نژاد

 هاي سلول تعداد از بیش داري معنی طور به )24/2±16/81(
 مغز از مشتق غضروف به شده تبدیل مزانشیمی بنیادي

 )19/55±31/2( گذار تخم نژاد جوجه استخوان
   ).ب-5 و الف-5 شکل( .)p>05/0(باشد می

  
  
  
  
  
  
  
  

 به گوشتی نژاد جوجه مزانشیمی بنیادي هاي سلول تمایز .الف .5 شکل
  )400× بزرگنمایی( غضروف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 غضروف به تخمگذار نژاد جوجه مزانشیمی بنیادي هاي سلول تمایز .ب
  )250× بزرگنمایی(

  
   :شده استخراج استخوان مغز میزان در جوجه سن تأثیر نتایج

 دونژاد هر درروزه  10 و5 ،3 سن با هایی جوجه در
 کشت محیط در سلولی تراکم و اندك استخوان مغز میزان

 مغزروزه  25 و 20 سن با هایی جوجه در و بود بسیارکم
 به سازي جدا و آمده در چربی بافت صورت به استخوان

 روزه، 15 گوشتی نژاد هاي جوجه .گرفت می صورت سختی
 به ،بودند دارا را سلولی کشت و سازي جدا روند بهترین
 و مزانشیمی هاي سلول هویت تعیین منظور به دلیل همین
 آزمایش انجام طول در ها سلول این از تمایزي هاي تست

 3همان طور که در نمودار  ).2نمودار و 1نمودار(شد استفاده
 از مشتق یمیمزانش بنیادي هاي سلول در. نشان داده شده است

 طور به ها سلول تعداد ،گوشتی نژاد روزه 15 جوجه
 بنیادي هاي سلول از بیش )05/72±5/4( داري معنی

 روزه 15 گذار تخم جوجه از مشتق مزانشیمی
   .)p>05/0( بود )29/1±80/22(
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 هاي تمایزسلول بازده در  گوشتی هاي جوجه سن تأثیر .1 نمودار
 )*p>0/0 5(استخوان غزم از مشتق  مزانشیمی بنیادي

 
 هاي سلول تمایز بازده در تخمگذار هاي جوجه سن تأثیر .2 نمودار
 )*p>0/0 5 (استخوان مغز از مشتق مزانشیمی بنیادي

  

  
  

 از مشتق مزانشیمی بنیادي هاي سلول تمایز بازده مقایسه .3 نمودار
 )*p>0/0 5(تخمگذار و گوشتی نژاد هاي جوجه در استخوان مغز

  
  بحث

 اسـتخراج  اسـتخوان  مغز کشت با حاضر مطالعه در
 گـذار،  تخـم  و گوشـتی  نژاد هاي جوجه ران استخوان از شده

 تکثیر و جداسازي آن در موجود مزانشیمی بنیادي هاي سلول
 و چربـی  اسـتخوان،  رده سـه  بـه  تمـایز  در آنهـا  تـوان  تـا  شد

 مزانـشیمی  بنیادي هاي سلول اگرچه .گردد ارزیابی غضروفی
 پـیش  مطالعـات  در مکـرر  طـور  به مختلف حیوانی يها گونه

 ایـن  بـا  ،شـود  مـی  استفاده درمانی سلول با مرتبط و کلینیکی
 کمتـر  کـشت  محـیط  در هـا  سـلول  ایـن  تمـایزي  توان وجود

 مـورد  موضـوع  ایـن  حاضـر  تحقیق در لذا .است شده بررسی
 هـاي  سـلول  کـه  داد نـشان  حاصـل  نتایج و گرفت قرار توجه

 ظرفیتـی  سـه  تمایز نظر از حیوانی گونه ینا مزانشیمی بنیادي
 محــیط در مناســب شــرایط نکــرد فــراهم بــا قادرنــد  وبــوده

 تمـایز  غضروفی و چربی استخوانی، رده سه به آزمایشگاهی،
 ظرفیتـی  چنـد  هـاي  سـلول  مزانشیمی، بنیادي هاي سلول .یابند

 از همبنـد  بافـت  هاي دودمان انواع به تمایز توانایی که هستند
 دارا را هـا  استئوسـیت  و هـا  کندروسـیت  هـا،  پوسیتآدی جمله
ــصوصیات .باشــند مــی ــاي ســلول خ ــادي ه ــشیمی بنی  در مزان

 و باشـد  می متفاوت مختلف، هاي گونه بین در و ها آزمایشگاه
 هـاي  سـلول  کـه  مارکرهـا  از اي مجموعـه  یا ویژه مارکر هیچ

 in vivo و in vitro کـشت  محـیط  در را مزانشیمی بنیادي
  ).16-17(ندارد د وجو دکن شناسایی

ــح ــت واض ــه اس ــاي ک ــوژیکی معیاره ــا مورفول  ی
 کافی مزانشیمی بنیادي هاي سلول ویژه شناسایی براي فنوتیپی

 روش تنهـا  شاید و متداول شده تعریف روش یک .باشد نمی
ــراي مطمــئن ــادي هــاي ســلول هــاي جمعیــت تــشخیص ب  بنی

 و اسـتئوژنز  ادیپـوژنز،  خاصـیت  کـشت،  محیط در مزانشیمی
 مزانـشیمی  بنیـادي  هـاي  سلول تمایز توانایی و آنها کندروژنز

 بنیـادي  هـاي  سـلول  اکثریـت  ).18-20(اسـت  رده سـه  این به
 اسـتخوانی  هـاي  نـدول  راحتـی  بـه  کشت محیط در مزانشیمی

 آلیـزارین  تکنیک با که کنند می تولید پروتئوگلیکان از غنی
 يبنیـاد  هـاي  سـلول  هـاي  کلـونی  از بسیاري .پذیرند رنگ رد

 در چربـی  قطـرات  ،صـحیح  کـشت  شـرایط  تحت مزانشیمی
 قـرار  آدیپوژنیـک  مسیر در و کنند می تولید خود سیتوپالسم

 از کمـی  تعـداد  .شوند می رنگ قرمز رد، اویل با و گیرند می
 و گونه نوع اساس بر مزانشیمی، بنیادي هاي سلول هاي کلونی
 گلیکوزآمینـو  هـاي  پـروتئین  تواننـد  مـی  کشت محیط شرایط
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 یابنـد  تمـایز  بالغ هاي کندروسیت به و نموده تولید را گلیکان
  .آیند در بنفش رنگ به بلو تولوئیدن با و

 تمــام امــروزه کــه اســت اهمیــت حــائز نکتــه ایــن
 هـاي  سنجش طریق از شده، جدا مزانشیمی بنیادي هاي سلول

ــونی ــشان (Colony Assay) کلـ ــد نـ ــه دادنـ  داراي کـ
، 21(باشند می تکثیري ظرفیت و تمایزي توانایی با هایی سلول

 پاسـاژ  از حاصـل  چـسبنده  هـاي  سلول تحقیق این در  که )22
 و چربـی  اسـتخوان،  بـه  ویـژه  هـاي  محیط در راحتی به سوم،

 بـراي  اختصاصی مارکر هنوز چند هر .یافتند تمایز غضروف
ــادي هــاي ســلول ــشیمی بنی ــشده، گــزارش جوجــه مزان ــا ن  ام

 هـاي  سـلول  که هستند لبمط این کننده تایید زیر فاکتورهاي
ــدا ــده ج ــن در ش ــه ای ــلول مطالع ــاي س ــادي ه ــشیمی بنی  مزان

  ؛باشند می
 بنیـادي  هـاي  سلول جداسازي جهت مطالعه این در

 ایـن  جداسازي شده شناخته و معمول هاي روش از مزانشیمی
 ایـن  همچنـین  .شـد  اسـتفاده  ها گونه سایر و انسان در ها سلول
 جـدا  هـاي  سـلول  بـه  شبیه ربسیا مورفولوژي لحاظ از ها سلول
 تـا  ها سلول این عالوه به .بودند جوندگان رده و انسان از شده

 و مورفولـوژي  کـه  حال عین در کرده پیدا تکثیر 3 پاساژهاي
 و کردند حفظ همچنان را کلونی تشکیل و رشد خصوصیات

 در توانستند مطالعه این در شده جدا هاي سلول که این مهمتر
 چربـی  و غـضروف  اسـتخوانی،  ايهـ  سـلول  بـه  کشت محیط
 ایـن  در توجـه  قابـل  نکتـه  تـرین  مهـم  شـاید  .کنند پیدا تمایز

 گوشـتی  نژاد جوجه در تمایزي باالي پتانسیل مشاهده تحقیق
 مغـز  مزانـشیمی  هـاي  سـلول  بـا  مقایـسه  در کـه  طوري به ،بود

 مزانـشیمی  هـاي  سـلول  گـذار،  تخـم  نژاد هاي جوجه استخوان
 مورفولوژي گوشتی، نژاد هاي هجوج استخوان مغز از حاصل
 از بیـشتري  درصـد  تمـایز،  شرایط در عالوه به .داشتند بهتري

 کـه  این اما .شدند تبدیل غضروف و چربی استخوان، به آنها
 به نسبت گوشتی نژاد جوجه مزانشیمی بنیادي هاي سلول چرا

 جوجـه  اسـتخوان  مغـز  از شـده  تخلیص مزانشیمی هاي سلول
 را تکثیـر  توانایی این و داشته باالیی یرتکث توانایی گذار تخم

 تـوان  همچنـین  و کننـد  می حفظ تري طوالنی زمانی دوره در
 ایـن  امـا  نیست معلوم هنوز دهند، می نشان را باالتري تمایزي

 جوجـه  مزانـشیمی  بنیـادي  هاي سلول که رسد می نظر به طور
 کـه  باشـند  داشـته  بیـشتري  پروژنیتـوري  خواص گوشتی نژاد
 .اسـت  نیازمنـد  بیـشتري  تحقیقـات  به موضوع این تاثبا البته

 اسـتخوان  مغـز  مناسـب  هاي دهنده تصور، خالف بر همچنین
 15 هـاي  جوجه ،مزانشیمی بنیادي هاي سلول سازي جدا براي
  .باشند می نژادگوشتی روزه

 برخی وجود بر مبنی گزارش اولین حاضر، مطالعه
 مغز از صلحا مزانشیمی هاي سلول بین دار معنی هاي تفاوت

 موضوع این چنانچه .است جوجه مختلف نژاد دو استخوان
 امیدوار توان می گیرد قرار توجه مورد آینده تحقیقات در
 درمانی، سلول درمانی، ژن مقاصد براي نتایج این از که بود

 به مقاوم پرندگان پرورش جهت در و بافت مهندسی
  .کرد استفاده مرغی آنفوالنزاي چون هایی بیماري

  
  گیري نتیجه

ــشیمی هــاي ســلول ــز از حاصــل مزان  اســتخوان مغ
ــاي جوجــه ــژاد روزه 15 ه ــتی ن ــاظ از گوش ــوژي لح  مورفول
 سـرعت  و دارنـد  فیبروبالسـتی  هـاي  سـلول  به زیادي شباهت

 شـرایط  در عـالوه  بـه  .دهند می نشان را باالتري تکثیر و رشد
 غـضروف  و چربـی  استخوان به آنها از بیشتري درصد تمایز،
 باشـد  موضـوع  ایـن  کننـده  تایید تواند می که شوند مى تبدیل

 منحـصر  مزانـشیمی  بنیـادي  هاي سلول خصوصیات برخی که
   .است خاص نژادهاي به
  

   و قدردانیتشکر
 آزاد دانشگاه مالی هاي حمایت با تحقیق این

 از بدینوسیله  کهاست شده انجام آشتیان واحد اسالمی
  .اییمنم می قدردانی مذکور مرکزهاي  حمایت
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