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را مجددا در حالت سوسپانسیون به مدت یک هفته دیگر کشت داده شد و بعد از این مرحله  Embryoid body مدت اجسام جنینی تشکیل شوند سپس

ولها و در چاهکها انجام در زیر سلولهای ایجادی تحت تاثیر القاء هورمون سوماتواستاتین قرار گرفتند )در چندین دوز مختلف( و هر روز نمونه برداری از سل

 میکروسکوپ نتایج بررسی و ارزیابی می گردید که براساس نتایج بدست آمده....
 سلولهای بنیادی، اجسام جنینی،سوماتواستاتین:واژگان کلیدی

The effect of Valproic acidon the expression of CXCR4 in human adipose tissue derived 
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Recent advances in biotechnology and understanding of regenerativemedicine, using the body’s own stem cells, is  a 
clinical possibility as a novel therapeutic strategy to treat clinical diseases.Mesenchymal stem cells (MSC) represent 

astem and progenitor cell population that has been shown to promote tissue recovery in preclinical and clinical 

studies.The chemokine SDF-1 (CXCL12) and its receptor CXCR4 are involved in regulation of migration, survival, 

and development of multiple cell types, including mesenchymalstem cells. 

Hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1α) is a critical transcription factor involved in the transcriptional regulation of  
some genes such as chemokine receptor CXCR4.The chemical inducer of HIF-1α, Valproic acid (VPA), induced 

upregulation of CXCR4 expression in MSCs under normoxic conditions.Valproic acid (VPA) is a specific and 

potent short-chain HDI (histone deacetylase inhibitor) that induced the expression of HIF-1α and activates target 

genes involved in compensation for ischemiasuch as chemokine receptor CXCR4.In this study, we treated MSCs 

with VPA and after 24h, the expression of CXCR4 was investigated by semi-quantitive reverse transcription PCR 

and  Real time PCR. wedemonstratedthatValproic acid (VPA)induces the expression of chemokine stromal-derived 
factor-1 (SDF-1) receptor, CXCR4,  in human adipose tissuederivedMesenchymal stem cells. 

Key words: Mesenchymal stem cells, CXCR4, Hypoxia-inducible factor 1,  Valproic acid (VPA), migration. 

 انسانی چربی بافت از مشتق مزانشیمی بنیادی های سلول در CXCR4 ژن بیان بر Valproic acidاثر بررسی

 ، حجت نادری مشکین، حمید رضا بیدخوری*آسیه حیرانی طبسی،احمدر ضا بهرامی، مریم مقدم متین

 گروه  زیست شناسی سلولی و ملکولی دانشگاه فردوسی مشهد

سلول های وزه استفاده از سلول های بنیادی خود بیمار،  به عنوان یک استراتژی درمانی نوین در پزشکی ترمیمی، مطرح است. نشان داده شده است که  امر
 SDFگیرند. کموکاین بنیادی مزانشیمی با دارا بودن خصوصیات بنیادینگی، می توانند در ترمیم بافت، با اهداف کلینیکی و پری کلینیکی مورد استفاده قرار 

، نقش مهمی در مهاجرت، حیات و تکوین چندین نوع سلولی از جمله سلول های بنیادی مزانشیمی بازی می کنند. از این رو می  CXCR4و رسپتور آن،  1
 SDF 1صدمه دیده )که  در سطح سلول های بنیادی مزانشیمی، باعث افزایش مهاجرت این سلول ها به بافت CXCR4توان با افزایش دادن  رسپتور 

را تنظیم می کند. القا کنندهی  CXCR4یک فاکتور رونویسی است که بیان چندین ژن از جمله  HIF 1a ترشح می کنند( به هدف ترمیم بافت، شد.

ه ی هیستون یک مهار کنندValproic acid (VPA) می شود. HIF 1aدر شرایط اکسیژنی نرمال،  باعث القای Valproic acid (VPA),شیمیایی

 CXCR4، باعث فعال شدن ژن های هدف این پروتئین، که در ترمیم  ایسکمی هم نقش دارند، از جمله HIF 1aداستیالز است که با افزایش دادن بیان ژن
، به CXCR4بیان ژن ، Valproic acidساعت تیمار سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی با  43در این مطالعه ، بعد از  می شود.

نیمه کمی، در مقایسه با سلول های تیمار نشده، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتایج  Reverse Transcription PCRو  Real time PCRوسیله 

 شود. در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی می CXCR4باعث افزایش بیان رسپتور  Valproic acidنشان داد که  



در سلول های بنیادی مسانشیمی  CXCR4بر بیان شن  Valproic acidبررسی اثر 

 مشتق از بافت چربی انسانی

 
 

 یط الوحذثیيهحوَد رئ، *آظیِ حیراًی طبعی، احوذر ضب بْراهی، هرین هقذم هتیي، حدت ًبدری هؽکیي، حویذ رضب بیذخَری

 
 

as_he12@yahoo.com 

 
 

ٌَاى یک اظتراتصی درهبًی ًَیي در پسؼکی ترهیوی، هطرح اظت. ًؽبى دادُ ؼذُ اظت کهِ  ظهلَل ّهبی    اهرٍزُ اظتفبدُ از ظلَل ّبی بٌیبدی خَد بیوبر،  بِ ع

  SDF 1ًذ. کوَکبیي بٌیبدی هساًؽیوی بب دارا بَدى خصَصیبت بٌیبدیٌگی، هی تَاًٌذ در ترهین ببفت، بب اّذاف کلیٌیکی ٍ پری کلیٌیکی هَرد اظتفبدُ قرار گیر

ْوی در هْبخرت، حیبت ٍ تکَیي چٌذیي ًَع ظلَلی از خولِ ظلَل ّبی بٌیبدی هساًؽیوی ببزی هی کٌٌذ. از ایي رٍ هی تَاى ، ًقػ ه CXCR4ٍ رظپتَر آى،

ترؼهح ههی    SDF 1در ظطح ظلَل ّبی بٌیبدی هساًؽیوی، ببعث افسایػ هْبخرت ایي ظلَل ّب بِ ببفت صذهِ دیذُ )کِ  CXCR4بب افسایػ دادى  رظپتَر 

ی ؼهیویبیی   القهب کٌٌهذُ   HIF 1a  را تٌظهین ههی کٌهذ.    CXCR4یک فبکتَر رًٍَیعی اظت کِ بیبى چٌذیي شى از خولهِ   ببفت، ؼذ. کٌٌذ( بِ ّذف ترهین

,Valproic acid (VPA) ببعث القبی   ،در ؼرایط اکعیصًی ًرهبلHIF 1a .هی ؼَد Valproic acid (VPA)      یک هْهبر کٌٌهذُ ی ّیعهتَى داظهتی ز

هی ؼَد.در  CXCR4، ببعث فعبل ؼذى شى ّبی ّذف ایي پرٍتئیي، کِ در ترهین  ایعکوی ّن ًقػ دارًذ، از خولِ HIF 1aبیبى شىاظت کِ بب افسایػ دادى 

 Real، بهِ ٍظهیلِ   CXCR4، بیهبى شى   Valproic acidظبعت تیوبر ظلَل ّبی بٌیبدی هساًؽیوی هؽتق از ببفت چربی اًعبًی بب  42ایي هطبلعِ ، بعذ از 

time PCR  ٍReverse Transcription PCR         ًِیوِ کوی، در هقبیعِ بب ظلَل ّبی تیوبر ًؽذُ، هَرد بررظی قهرار گرفهت. بررظهی ًتهبیح ًؽهبى داد که

Valproic acid  ببعث افسایػ بیبى رظپتَرCXCR4 .در ظلَل ّبی بٌیبدی هساًؽیوی هؽتق از ببفت چربی اًعبًی هی ؼَد 

 

 Valproic acid  ،CXCR4ّبی بٌیبدی هساًؽیوی هؽتق از ببفت چربی اًعبًی، هْبخرت، ظلَل  :یدیواشگان کل

 

 مقدمه
بًٌهذ  عولکرد ظلَل ّبی بٌیبدی ّر ببفت در اثر پیری یب تحت ؼرایط پبتَلَشی هی تَاًذ ببعث بعیبری از اخت ل ّب ٍ بیوبری ّبی تحلیل رًٍذُ ه از دظت رفتي

ًذُ هبّیچهِ  اخت الت ظیعتن ایوٌی ٍ خَى ظبز، بیوبری ّبی قلبی عرٍقی، دیببت، صذهبت هسهي کبذی، اخت الت گَارؼی، هغس، چؽن، بیوبری ّبی تحلیل بر

اظتفبدُ از ظلَل ّبی بٌیبدی یب اخذاد توبیس یبفتِ تهر آى ّهب ههی تَاًهذ بهِ عٌهَاى یهک           .(Mimeault and Batra, 2006)ای ٍ ظرطبى ّبی بذخین ؼَد

.یکی از هٌؽأ ّهبی ظهلَل ّهبی    (Barrilleaux et al., 2006)گیرد ای خبیگسیي کردى ظلَل بِ ببفت صذهِ دیذُ هَرد اظتفبدُ قرار اظتراتصی اهیذ بخػ بر

، کِ تهراکن  (Strem et al., 2005)ّعتِ دار ببفت چربی، را تؽکیل هی دٌّذ   % ظلَل ّبی4بٌیبدی هساًؽیوی ببفت چربی اظت. ظلَل ّبی بٌیبدی تقریببً 

اثببت ؼذُ اظت کِ قذرت تکثیر ٍ پتبًعهیل    .(Helder et al., 2007)برابر بیؽتر از تراکن ظلَل ّبی بٌیبدی هغس اظتخَاى اظت  011تب  011آى ّب تقریببً 

ٍ   (Bochev et al., 2008)توبیسی ظلَل ّبی بٌیبدی هؽتق از ببفت چربی هؽببِ ظلَل ّبی بٌیبدی هغس اظتخَاى اظت  خهَد  .بِ خهبطر دظترظهی آظهبى ٍ 

 .(Strem et al., 2005)هقذار زیبدی ببفت چربی در ًبحیِ ؼکوی، ظلَل ّبی بٌیبدی هساًؽیوی را هی تَاى بب یک رٍغ آظبى ٍ غیر تْبخوی بِ دظت آٍرد 

 ,.Rojas et al)ببت کردُ اًذ کِ ظلَل ّبی بٌیبدی هساًؽیوی هعتقل از ًَع ببفت بِ ظوت هحل آظیب دیذُ هْبخرت ههی کٌٌهذ  اث تعذاد زیبدی از هطبلعبت

بی زیعتی هتفبٍتی هی ؼَد )کِ تعذادی از آى ّب ٍابعتِ بِ ًهَع ظهلَل اظهت(، هبًٌهذ     ، ببعث پبظخ CXCR4ّبِ گیرًذُ اغ یعٌی  SDF-1اتصبل  .(2005

ٍالپرٍئیهک اظهیذ    .(Juarez et al., 2004)افسایػ بیبى ایٌتگریي ّب، تٌظین کوَتبکعی ٍ هْبخرت، افسایػ قذرت تکثیر ٍ حیبت ٍ ّوچٌیي افسایػ آپَپتَز 

ٍ صهرع ههَرد اظهتفبدُ قهرار ههی گیهرد        (bipolar disease)یک هْبر کٌٌذُ ّیعتَى داظتی ز اظت کِ بِ طَر هعوَل برای درهبى بیوبری ّبی دٍ قطبهی  

(Koch-Weser and Browne, 1980) اخیراً ًؽبى دادُ ؼذُ اظت کِ ٍالپرٍئیک اظیذ ببعث افسایػ بیبى .CXCR4  در ظلَل ّبی بٌیبدی خَى ظبز هی

 .(Tsai et al., 2010)ؼَد 

، در ظلَل ّبی بٌیبدی هساًؽیوی هؽتق از ببفهت چربهی اًعهبى، ههی     CXCR4ّین کِ تیوبر ٍالپرٍئیک اظیذ ببعث افسایػ بیبى در ایي هطبلعِ هب ًؽبى هی د

 ؼَد. 

 

 مواد و روش ها
ظبل(، بِ دظت آهذ. ظلَل ّب بِ ٍظیلِ ّضن آًسیوی )ک شًبز(، از ببفت اظتخراج ٍ کؽهت دادُ   01تب  41(ظبکؽي، از دٌّذُ ّبی ظبلن بیي ببفت چربی از لیپَ-

 ,Tripure (Rocheتهبم تَظهط هحلهَل     -RNAآى ّهب اظهتخراج ؼهذ.     RNAظبعت بب ٍالپرٍئیک اظیذ تیوهبر ٍ   42، بِ هذت 2ؼذًذ. ظلَل ّب در پبظبش 



Germany)         از ًوًَِ ی تیوبر ؼذُ بب ٍالپرٍئیک اظیذ ٍ ًوًَِ بذٍى تیوهبر، اظهتخراج ٍ ظهپط ٍاکهٌػ رًٍَیعهی هعکهَض تَظهط آًهسین ،(Fermentas) 

RevertAid M-MuLV Reverse Transcriptase   .اًدبم ؼذ ، 

، تَظهط شى خبًهِ   cDNAظطَح بیبى  ؼذ.، اًدبم Real Time BIO-RAD، تَظط دظتگبُ CXCR4کوی برای اًذازُ گیری ظطَح بیبى  PCRٍاکٌػ 

 ،  ًرهبالیس ؼذ.actinβ–دار 

 

 بحث و نتایج
 4را افسایػ هی دّذ. بیبى ٍاریبًت ٍاریبًهت   CXCR4ظبعت(، بیبى  42ّب بب ٍالپرٍئیک اظیذ )بعذ از  MSC (Mesenchymal stem cells)تیوبر : نتایج

CXCR4 شى  0برابر ًعبت بِ ًوًَِ کٌترل )بذٍى تیوبر( افسایػ ٍبیبى ٍاریبًت  00، حذٍدCXCR4  برابر افسایػ ًؽبى داد.  4حذٍد 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target Sample Ctrl Expression Expression 

SEM 

Corrected 

Expression 

SEM 

Mean 

C(t) 

C(t) 

SEM 

CXCR4-

V1 

untreat * 1.00000 1.28950 1.28950 28.68 1.84518 

CXCR4-

V1 

VPA  2.24344 5.61688 5.61688 28.19 3.56303 

CXCR4-

V2 

untreat * 1.00000 0.23244 0.23244 36.30 0.00000 

CXCR4-

V2 

VPA  34.81016 20.23807 20.23807 31.86 0.00000 

 

 

، CXCR4ایي هطبلعِ ًؽبى هی دّذ کِ تیوبر ظلَل ّبی بٌیبدی هساًؽیوی هؽتق از ببفت چربی، بب ٍالپرٍئیک اظیذ ببعث افسایػ بیبى ّر دٍ ٍاریبًهت  : بحث

بیهبى   2، بعذ از کؽت ّبی طَالًی کبّػ پیذا هی کٌذ بِ طَری کِ اکثر خوعیت ظهلَلی در پبظهبش   CXCR4بى هی دٌّذ کِ بیبى شى هی ؼَد. هطبلعبت ًؽ

ر خْت افهسایػ بیهبى   بعیبر ًبچیسی از آى را ًؽبى هی دٌّذ. تیوبر ظلَل ّبی بٌیبدی هساًؽیوی بعذ از چٌذیي پبظبش بب ٍالپرٍئیک اظیذ، هی تَاًذ گبهی هؤثر د

CXCR4   .در ًتیدِ افسایػ هْبخرت ایي ظلَل ّب بِ ببفت صذهِ دیذُ بعذ از تسریق، بِ هٌظَر درهبى ببؼذ ٍ 
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