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Abstract
Aims:Millions of people consume psychoactives such as marijuana. Mesenchyme
cells, which are derived from bone marrow stem cells, have multiple applications
in tissue engineering and regenerative medicine. The aim of this study was to
analyze the effects of marijuana on differentiation power of bone marrow stem
cells of adult male rats in adipose tissues.
Materials and Methods: In this experimental study, the bone marrow stem cells
of adult male rats were segregated with flushing method. Then, their mesenchymal
identity was confirmed with a morphological study, PCR-RT method, and surface
markers of CD45 and CD34 along with the related genes of CD90 and CD73. For
analyzing the viability and differentiation power of the cells in adipose tissues
in terms of marijuana usage, cell samples were exposed to different dosages of
marijuana, such as 30 and 6000 ng/ml and cell survival was evaluated by MTT.
The adipogenic differentiation potential of the treated cells were analyzed based
on oil red staining. The results were analyzed by ANOVA and Schaffe tests.
Findings:The results indicated that the extracted cells are non-adherent in flasks
and, in moving from passage one to the next passage, their duplication speed
increased. In passage three, they changed into fusiform cells. Based on RT-PCR,
it was revealed that CD90 and CD73 were existent, but CD34 and CD45 are
nonexistent. Marijuana treatment caused no change in the form of stem cells.
10days after exposure to adipogenic circumstances, in addition to increase of
survival, their cytoplasm was repleted with adipose.
Conclusion:The results of this study revealed that marijuana has positive effects
on mesenchymal bone marrow stem cells in differentiating the adipocyte.
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چکیده
اهــداف :میلیونهــا نفــر در جهــان از روانگردانهایــی نظیــر حشــیش اســتفاده
مینماینــد .ســلولهای مزانشــیمی مغــز اســتخوان دارای کاربردهــای فراوانــی در
مهندســی بافــت و پزشــکی ترمیمــی میباشــند .لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی
تاثیــر عصــارهی حشــیش بــر تــوان تمایــزی ســلولهای بنیــادی مغــز اســتخوان
موشهــای صحرایــی نــر بالــغ بــه بافــت چربــی انجــام گردیــد.
مــواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه تجربــی ،ســلولهای بنیــادی مغــز اســتخوان
مــوش صحرایــی نــر توســط فالشــینگ جداســازی و بــا بررســی مورفولــوژی و روش
 RT-PCRبــا بررســی مارکرهــای ســطحی  CD34و  CD45و ژنهــای مربــوط
بــه  CD73و  CD90هویــت مزانشــیمی آنهــا تاییــد و جهت بررســی تــوان تمایزی
آنهــا بــه ســلولهای چربــی در شــرایط تیمــار بــا حشــیش نمونههــای ســلولی در
معــرض مقادیــر 30تــا  6000ng,mlحشــیش قــرار داده شــدند و بــا اســتفاده از
روش  MTTدوز  100 ngانتخــاب و پتانســیل تمایــزی آدیپوژنیــک ســلولهای
تیمــار یافتــه بــه کمــک رنگآمیــزی اویــل رد مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج بــا
اســتفاده از آزمونهــای  ANOVAو توکــی آنالیــز گردیدنــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد ،ســلولهای اســتخراج شــده در فالســکها
غیرچســبنده بودنــد و از پاســاژ یــک بــه بعــد تکثیــر آنهــا ســرعت بیشــتری یافتــه
و در پاســاژ ســوم ســلولها دوکــی شــکل شــدند و بــا انجــام  RT-PCRحضــور
 CD73و CD90و عــدم حضــور  CD34و  CD45نمایــان گردیدنــد .تیمــار بــا
حشــیش ،تغییــری در شــکل ســلولهای بنیــادی ایجــاد نکــرده و بعــد از  10روز
قرارگیــری در معــرض محیــط آدیپوژنیــک ضمــن افزایــش زندهمانــی ،سیتوپالســم
آنهــا از چربــی انباشــته گردیــد.
نتیجهگیــری :نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه حشــیش بــر تمایــز ســلولهای
بنیــادی مزانشــیمی مغــز اســتخوان بــه ســلولهای چربــی دارای تاثیــر مثبــت
میباشــد.
کلیــد واژههــا :کانابیــس ســاتیوا ،ســلول بنیــادی مزانشــیمی ،مغــز اســتخوان ،تمایــز
آدیپوژنیــک ،مــوش صحرایی.
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مقدمه
گیــاه کانابیــس ســاتیوا گیاهــی از طبقــه گلــداران و خانــواده کانابیناســه
اســت .ایــن خانــواده از دو جنــس تشــکیل شــده کــه کانابیــس بــه
عنــوان تــک گونــه خانــواده کانابیناســه در نظــر گرفتــه میشــود[.]1
بیــش از  12000ســال از مصــرف ایــن گیــاه میگــذرد و هنــوز
بســیاری در سراســر جهــان از قســمتهای مختلــف ایــن گیــاه بــرای
مصــارف دارویــی اســتفاده میکننــد[ .]2حشــیش بــه عنــوان یکــی از
محتویــات گیــاه کانابیــس بــ ه عنــوان بیشتریــن داروی روانگــردان
توســط میلیو نهــا نفــر در تمــام نقــاط دنیــا مــورد اســتفاده قــرار
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م یگیــرد .کانابیــس تقریبــا در هــر کشــوری قابــل کشــت اســت
و بهطــور چشــ مگیری در کشــورهای پیشــرفته کشــت میشــود.
رزیــن کانابیــس (حشــیش) در حــدود  65کشــور تولیــد میشــود کــه
مهمتریــن آ نهــا آفریقــای شــمالی و کشــورهای جنوبغربــی آســیا
ب ـ ه ویــژه افغانســتان و پاکســتان م یباشــند .همچنیــن در طــول زمــان
مــواد موثــر فرآوردههــای ایــن گیــاه ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتهاســت
بــه طــوری کــه اثــر فرآوردههــای ایــن گیــاه را بــه وجــود اسانســی کــه
در آن وجــود دارد مرتبــط دانســته و از ایــن اســانس نیــز دو کربــور یکــی
بــهنــام کانابــن ،مایعــی بــا بــوی بســیار قــوی و دیگــری هیدروکانابــن،
جســمی فاقــد بــو بــه دســت آورد اثــر فیزیولوژیکــی فرآوردههــای
گیــاه مذکــور مربــوط بــه یــک مــاده رزینــی نــام کانابیــن یــا حشــیش
اســت کــه بــوی قــوی و طعــم تنــد دارد و عمدتــا بخش مــورد اســتفاده
ایــن گیــاه از نظــر درمانــی ،سرشــاخ ههای گلــدار یــا میــوهدار پایههــای
مــاده واریتــه ایندیــکا آن م یباشــد[ .]3بــرای عصــاره گیــاه کانابیــس
خواصــی چــون ،تســکین درد ،بــی حــس کنندگــی ،آرام کنندگــی،
مرهــم مســکن ،دارای خــواص پادزهــری ،اثــرات مقــوی ،تقویــت
کننــده قــوای جنســی مردانــه ،محــرک سیســتم اعصــاب مرکــزی،
مــدر ،قاعــدهآور ،خــوابآور ،صفــراآور ،ملیــن ،ضــد کــرم هــای
انگلــی و تــوان آنتیبیوتیکــی بــرای آن در منابــع مختلــف آورده شــده
اســت .ایــن گیــاه همچنیــن در درما نهــای ســنتی بــرای درمــان
مــواردی چــون :آلوپســی ،ســرطان ،تومورهــا ،ســرماخوردگی ،قولنج،
ســرفه ،بــی اشــتهایی ،یبوســت ،تهــوع ،دیــس پپســی ،افســردگی،
صــرع ،میگرن،التهــاب ،رماتیســم ،اسپاســم ،کــزاز و زخــم مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد[ .]4بــر اســاس نتایــج حاصــل از مطالعــات
گذشــته نشــان داده شــده اســت کــه عصــاره گیــاه کانابیــس دارای
اثــرات آپوپتــوزی اســت کــه میتوانــد در زمــان بــروز بیماریهایــی
چــون ســرطان مفیــد باشــد[ .]6,5همچنیــن اثــرات موتاژنــی و تراتوژنی
ترکیبــات گیــاه کانابیــس نظــر پژوهشــگران را از گذشــته تــا بهحــال
بهخــود جلــب نمــوده بــه طــوری کــه در زمینــه بررســی آســیبهای
کروموزومــی افــراد مصــرف کننــده کانابیــس ،دانشــمندان مختلــف
تحقیقاتــی را بــه انجــام رســانده انــد[ .]7بــر اســاس نتایــج حاصــل از
تحقیقــات نشــان داده شــده اســت کــه سیســت مهای اندوکانابینوئیــدی
در بــدن ،سیســت مهای پیامرســان ،تعدیلگــر و درونزاد لیپیــدی
هســتند کــه دارای اجزایــی نظیــر گیرندههــای کانابینوئیــدی نــوع
یــک و دو[ ،]1,2پروتئینهــای مســئول تولیــد ،انتقــال و تجزیــه
کانابینوئیدهامیباشــند[.]8,9,10
ســلولهای بنیــادی ســلولهای غیــر تخصصــی هســتند کــه توانایــی
ســاختن هــر بافتــی را در بــدن انســان دارنــد ،از ایــن رو کاندیدهــای
خوبــی بــرای اســتفاده درمانــی در بازســازی و ترمیــم بافــت هســتند.
ســلولهای بنیــادی بــه عنــوان ســلولهای اجــدادی یــا پیشــرو و
همچنیــن بــه عنــوان ســلولهای کلوژنیــک تعریــف م یشــوند کــه
تهــا را دارا م یباشــند[.]11
توانایــی خودنوزایــی و تمایــز بــه انــواع باف 
انباشــت چربــی در بــدن منجــر بــه نارســاییهای خودایمنــی و گاهــا
آپوپتــوز میشــود[ .]12ســلو لهای بنیــادی بــا داشــتن خــواص
ضــد آپوپتــوزی ،تســریع رگزایــی ،میتــوز و تمایــز بــه ســلو لهای
دیگــر در مهندســی بافــت نقــش مهمــی دارند[.]13اکثــر مطالعــات
آزمایشــگاهی نشــان دادهانــد کــه ســلو لهای مزانشــیمی توانایــی
گریــز از سیســتم ایمنــی را داشــته و پاســخ ایمنــی را مهــار میکننــد
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کــه هــر دوی ایــن ویژگیهــا از نــکات مهــم در پیونــد اعضــا و ســلول
درمانــی هســتند[ .]14اگــر چــه در رابطــه بــا کاربردهــای گیــاه کانابیس
در زمینــه درمــان بیماریهــای آلرژیــک و التهابــی و نورودژنرتیــو و
همچنیــن اثــر آپوپتوتیــک آن گزارشهــای متعــددی در دســت اســت
لیکــن در تمــام ایــن مطالعــات ،اثــر توکســیک احتمالــی ایــن مــاده
بــر ســلولهای بنیــادی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــ ه اســت].[15
لــذا بــا توجــه بــه کاربردهــای دارویــی ایــن گیــاه در زمینــه درمــان
یهــای آلرژیکــی التهابــی و همچنیــن اثــرات نورودژنرتیــو و
بیمار 
آپوپتوتیــک از یــک ســو و مضــرات ناشــی از ســوء مصــرف آن از ســوی
دیگــر و همچنیــن اهمیــت ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی در ترمیــم و
بازســازی اندامهــا و کاربــرد آن در پزشــکی پیونــد و مهندســی بافــت،
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثــر عصــاره گیــاه کانابیــس ســاتیوا
(حشــیش) بــر پتانســیل تمایــزی ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی مغــز
شهــای صحرایــی بــه بافــت چربــی انجــام گردیــد.
اســتخوان مو 
شها
مواد و رو 
ایــن یــک مطالعــه تجربــی اســت کــه در ســال  1396در دانشــگاه
آزاد اســامی شــیراز انجــام گردیــد .پروتــکل ایــن تحقیــق بــر اســاس
قوانیــن بیــن المللــی در رابطــه بــا کار بــا حیوانــات تنظیــم و در کمیتــه
اخــاق دانشــگاه تحــت شــماره1396 IR.miau. REC. . 807
بــه تصویــب رســید .در ایــن بررســی جهــت مطالعــه چگونگــی تمایــز
شهــای صحرایــی
ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی مغــز اســتخوان مو 
بــه ســلو لهای بافــت چربــی تحــت تاثیــر گیــاه کانابیــس ،عصــارهی
هیدروالکلــی ایــن گیــاه بــا اســتفاده از روش پرکوالســیون تهیــه گردید.
بــرای ایــن منظــور سرشــاخههای گلــدار گیــاه کانابیــس ســاتیوا از مرکز
مبــارزه بــا مــواد مخدر شــیراز تهیــه و ســپس در محیط تاریــک و بدون
رطوبــت خشــک و پــودر گردیــد .آنــگاه عصــارهی موجــود در بــرگ
خشــک شــدهی گیــاه کانابیــس بــا اســتفاده از اتانــول %70ســاخت
مــرک آلمــان بــه عنــوان حــال اســتخراج شــد .ســپس بــه منظــور
حــذف کامــل حــال ،محلــول حاصــل در دســتگاه روتــاری ســاخت
شــرکت  IKAکشــور آلمــان بــا دمــای  45درجــه ســانت یگراد و
گــردش  50دور در دقیقــه قــرار داده شــد .در پایــان عصــاره با اســتفاده
از پمــپ خــاء بــه طــور کامــل تغلیــظ گردیــد .همچنیــن در مطالعــه
فهــای شیشـهای ریختــه
حاضــر عصــارهی بــه دســت آمــده را در ظر 
و در دمــای یخچــال نگهــداری گردیــد .در زمــان انجــام آزمایشــات
و بــه منظــور رقیقســازی عصــاره جهــت مواجهــهی ســلولها از
اتانــول مطلــق مــرک آلمــان و آب مقطــر اســتفاده گردیــد.
در ایــن مطالعــه جهــت تهیــه ســلول هــای مزانشــیمی مغــز اســتخوان
 5ســر مــوش صحرایــی نــر بالــغ دو ماهــه بــا وزن تقریبــی 180-200
گــرم از خانــه حیوانــات مرکــز پزشــکی مقایســه ای و تجربــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز خریــداری و بــه آزمایشــگاه کار بــا حیوانــات
آزمایشــگاهی واقــع در بــرج پژوهشــی محمدرســولالله (ص) وابســته
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز انتقــال داده شــدند .بعــد از گذشــت
دو ســاعت بــا اســتفاده از روش آرامکشــی حیوانــات بــه روی ســینی
تشــریح در زیــر هــود المینــار (JAL TAJHIZ-JTLVC2X-
) IRANمنتقــل شــدند آنــگاه اســتخوانهای ران و درشــت نــی
آ نهــا جــدا گردیــده و بــه فالکــون ) (BD-USAاســتریل حــاوی
ســالین بافــری فســفاته و یــک درصــد آنتیبیوتیــک پنیســیلین،
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

استرپتومایســین و ضدقــارچ آمفوتریســین قــرار گرفــت .جهــت
جلوگیــری از فســاد بافتــی فالکــون محتــوی نمونــه روی مقادیــری
یــخ قــرار گرفــت و بــا رعایــت شــرایط کامــا اســتریل دو انتهــای
اســتخوا نها قطــع گردیــد .ســپس شستشــوی مغــز اســتخوان بــا
ســرنگ توســط محیــط)F12 DMEM (Bio idea, Iran
بــدون  FBSاز دو انتهــای اســتخوان صــورت گرفــت .ســانتریفیوژ

)5702R-Germany

Centrifuge

(Eppendorf

سوسپانســیون ســلولی داخــل فالکــون بــا دور  1000rpmدر دمــای 20
درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت  5دقیقــه انجام شــد .آنــگاه توده ســلولی
یلیتــر محیــط کشــت F12
تهنشــین شــده کــف لول ههــا بــا یــک میل 
 DMEMمعلــق بــه یــک فالســک  (Orange, USA) 75منتقل
و بــا  15میلــی لیتــر محیط کشــت  F12 DMEMحــاوی  15درصد
(GIBCO, USA) FBSکشــت داده شــد .ســپس ســلولها در
دمــای  37درجــه و  5درصــد  Co2انکوبــه شــدند .و زمانیکــه تراکــم
ســلولها بــه  80درصــد رســید ،پاســاژ ســلولی انجــام و ســلولها
پــس از پاســاژ ســوم جهــت کشــت مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .در
ایــن بررســی بــا اســتفاده از میکروســکوپ اینــورت (Nikon ECL
) ،IPSE TS100; GAPANســلولها از لحــاظ ظاهــر دوکــی
و فیبروبالســت ماننــد مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و مزانشــیمی بــودن
آنهــا مــورد تاییــد قــرار گرفــت .همچنیــن در ایــن مطالعــه بــرای
انــدازه گیــری میــزان ســمیت عصــارهی هیدروالکلــی گیــاه کانابیــس
و تعییــن میــزان قابــل اســتفاده در ایــن بررســی از روش تســت MTT
اســتفاده گردیــد .بــرای ایــن کار ابتــدا حــدود  5000ســلول در هــر
چاهــک ســه پلیــت  96چاهکــه ) (Invitrogen;USAحــاوی
محیــط کشــت قــرار داده شــد .بعــد گذشــت زمــان  24ســاعت در
مرحلــه تعویــض محیــط ،محیــط کشــت بــا غلظتهــای متفاوتــی
از عصــاره کانابیــس دوزهــای متفاوتــی از عصــاره کانابیــس شــامل
30،40،50،60،70،80،90،100،110،120،130،140،150،200،300،4
 00،500،600،1000،2000،4000،5000و  6000نانوگــرم در میلیلیتــر،
بــه گروههــای آزمایــش افــزوده شــد و بــه مــدت  24ســاعت در
انکوباتــور بــا دمــای  37درجــه و  5درصــد دی اکســید کربــن قــرار
داده شــد .ســپس محیــط کشــت ســلولهای یکــی از پلیتهــا بــا 20
میکــرو لیتــر محلــول تــازهی رنــگ  MTTبــا غلظــت 5 mg/ml
تعویــض شــد .پــس از  4ســاعت انکوباســیون در دمــای  37درجــه
ســانتیگراد محلــول رویــی ســلولها دور ریختــه شــد و جهــت لیــز
شــدن ســلولها بــه هــر چاهــک  200میکــرو لیتــر محلــول DMSO
)) Sigma-Aldrich, Germanyاضافــه گردیــد تــا بلورهــای
فورمــازون ایجــاد شــده در اثــر واکنــش بــا  MTTاز بیــن برونــد.
و پلیــت  96چاهکــی در فویــل پیچیــده شــد و بهمــدت  30دقیقــه
شــیک گردیــد و در انتهــا جــذب نــوری توســط دســتگاه االیــزا ریــدر
)(polarstar omega-BMG LABTECH;Germany

در طــول مــوج  570نانومتــر محاســبه گردیــد .جهــت دو پلیــت دیگــر
در طــی  72ســاعت یکــی تعویــض محیــط بــا محیــط کشــت بــدون
عصــاره پــس از هــر  24ســاعت در همــه چاهکهــا و دیگــری تعویــض
بــا الگــوی افزایــش عصــاره بــه محیــط طبــق روز اول انجــام گردیــد.
پــس از  72ســاعت هــر دو پلیــت مــورد تســت  MTTقــرار گرفتنــد.
در ایــن مطالعــه بــر اســاس نتایــج حاصــل از آزمــون  MTTغلظــت
مناســب در محــدوده  150-30ng/mlانتخــاب گردیــد .از بیــن ایــن
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بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کانابیس ساتیوا(حشیش) بر متایز آدیپوژنیکی در سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موشهای صحرایی نر بالغ

تهــا ،دوز اپتیمــم  100 ng/mlبــرای تیمــار ســلولها مــورد
غلظ 
اســتفاده قــرار گرفــت .هــم چنیــن در ایــن مطالعــه بیــان برخــی ژن
هــای اختصاصــی ســلول هــای بنیــادی بــا روش  RT-PCRمــورد
بررســی قــرار گرفــت .جهــت بررســی مارکرهــای ســطحی ســلولها،
جداســازی  ،mRNAتولیــد  cDNAبــا روش  PCRو تکثیــر
ژنهــای مربــوط بــه  CD34و  CD45کــه مارکــر ســلولهای
هماتوپویتیــک ،و ژنهــای مربــوط بــه  CD73و  CD90کــه
از مارکرهــای اختصاصــی ســلولهای بنیــادی هســتند انجــام
گردیــد .همچنیــن جهــت تعییــن تمایــز ســلولهای مزانشــیمی مغــز
اســتخوان بــه ســلولهای چربــی توســط رنــگ آمیــزی اویــل رد،
از ظــروف کشــت  6چاهکــه اســتفاده شــد ،بــه گون ـهای کــه تراکــم
ســلولی در هــر چاهــک بــه حــدود  70تــا  80درصــد رســیده باشــد.
ســپس دو چاهــک بــه عنــوان کنتــرل منفــی ،بــا محیــط کشــت
 DMEM +FBS10درصــد ،دو چاهــک بــه عنــوان کنتــرل مثبــت
بــا محیــط کشــت تمایــز چربــی و دو چاهــک بهعنــوان آزمایــش
بــا محیــط تمایــز بــه بــه چربــی حــاوی  50ميكروگــرم در میلیلیتــر
آســکوربيک  -3فســفات ) 100 ،(Merck , Germanyنانومــوالر
دگزامتــازون) (sigma aldrich,Germanyو  50ميكروگــرم
در میلیلیتــر ايندومتاســين)(sigma aldrich,Germany
و عصــاره کانابیــس انتخــاب شــدند .ایــن پلیــت هــا بــه مــدت
 21روز در انکوباتــور(CO2 Incubator, MEMMERT
) GERMANYنگهــداری شــدند و هــر دو روز یــک بــار محیــط
چاهــک هــا تعویــض گردید.جهــت بررســی میــزان تمایــز بــه ســلول
هــای چربــی تحــت تاثیــر محیــط القایــی عصــاره کانابیــس ســاتیوا،
ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی مغــز اســتخوان  21روز پــس از تیمــار
بــا عصــاره گیــاه ،کلیــه چاهکهــا بهمــدت  45دقیقــه بــا فرمالیــن
 4درصــد ) ،(Merck, Germanyتثبیــت گردیدنــد و در ادامــه
پــس از شستشــو بــا الــکل  70درصــد)،(Merck, Germany
بــا محلــول اویــل رد) (Bio Idea, Iranرنــگ آمیــزی شــدند.
پــس از طــی ایــن زمــان ،ســلولها ســه تــا چهــار مرتبــه بــا الــکل
 70درصــد شستشــو و بــا میکروســکوپ اینــورت (Nikon
)ECL IPSE TS100- GAPANمــورد بررســی قــرار
گرفتنــد .همچنیــن در ایــن بررســی بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری
 SSPS-23و بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــاری تجزیــه واریانــس
یــک طرفــه و تعقیبــی شــفه آنالیــز و معنــاداری اختــاف دادههــا در
ســطح  p<0.05در نظــر گرفتــه شــد.
نتایج
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اغلــب ســلولهای اســتخراج شــده
در فالسـکها غیرچســبنده بودنــد و در اولیــن شستشــوی فالســک و
تغییــر محیــط کشــت جــدا شــدند .برخــی از ســلولهای باقیمانــده
بــه شــکل کلونــی رشــد کــرده و بعــد از گذشــت حــدود  3تــا  4روز
پــس از کشــت ،یــک الیــه تکســلولی بــا تراکــم  80تــا  %90در
فالســک تشــکیل گردیــد .پــس از تیمــار ســلولها بــا تریپســین،
ســلولها دوبــاره بــه حالــت گــرد درآمدنــد و بــا بازگشــت بــه فالســک
کشــت در طــی ســه روز مجــددا بخــش عمــدهای از ســطح محیــط
کشــت توســط ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی دوکــی شــکل پــر شــد.
از مرحلــه پاســاژ یــک و پاســاژهای بعــدی رشــد و تکثیــر ســلولها
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ســرعت بیشــتری پیــدا کــرده بــه نحویکــه در مــدت  3-4روز80-90 ،
درصــد ســطح کشــت توســط ســلو لها پوشــش داده شــد .در پاســاژ
ســوم اغلــب ســلو لها بــه شــکل فیبروبالســتی و یــا دوکــی شــکل کــه
شــکل معمــول ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی اســت در آمدنــد .هــم
چنیــن پــس از اســتخراج  ،RNAســاخت  cDNAو انجــام واکنــش
زنجیــرهای پلیمــراز بانــد اختصاصــی مربــوط بــه ســلولهای بنیــادی
مزانشــیمی تشــخیص داده شــدند .بــه عــاوه باندهــای اختصاصــی
مربــوط بــه ســلول هــای بنیــادی خونســاز مشــاهده نگردیدنــد.
حضــور  CD90و  CD73و عــدم حضــور  CD34و  CD45در
شــکل ( )1نشــان داده شــده اســت.

شکل  )1عدم حضور  )257bp( CD34و  )450bp( CD45و حضور CD73

( )208bpو .)177bp( CD90

همچنیــن نتایــج آزمــون  MTTدر ایــن بررســی نشــان داد کــه تیمــار
بــا عصــاره گیــاه کانابیــس ،نــه تنهــا باعــث ایجــاد هیــچ گونــه تغییــر
در شــکل ظاهــری ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی نمــی شــود .بلکــه


ســلولهای تیمــار
زندهمانــی
نتایــج ایــن تســت حاکــی از افزایــش
شــده در مقایســه بــا ســلولهای گــروه کنتــرل مــی باشــد .بــه عــاوه

نمودار )1مقایسه میانگین زندهمانی در گروههای مختلف.
کنترل :سلو لهای بدون مواجهه با عصاره کانابیس
 -1سلو لهای دریافت کننده دوزهای 30-150 ng/mlپس از  24ساعت.
 -2سلو لهای دریافت کننده دوزهای 150-1000ng/mlپس از  72ساعت.
 -3سلو لهای دریافت کننده دوزهای 1000-6000 ng/mlپس از  72ساعت.
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نتایــج حاصــل آنالیــز آمــاری داده در ایــن مطالعــه نشــان داد کــه در
بیــن مقادیــر درصــد زند همانــی ســلو لها در گرو ههــای دریافــت
کننــده دوزهــای مختلــف عصــاره گیــاه کانابیــس اختــاف معنــی داری
مشــاهده نم یشــود (نمودارهــای  1و .)2

نمودار )2مقایسه میانگین زنده مانی سلولهای دریافت کننده دوزهای ng/ml30
تا150 ،150تا1000 ،1000تا.6000

بــه عــاوه نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تیمــار روزانــه بــا دوز

میلیلیتــر عصــاره گیــاه کانابیــس بــه محیــط تمایــز
 100نانوگــرم در

ســلولهای گــروه تجربــی و پــس از قرارگیــری ســلولها در معــرض
محیــط آدیپوژنیــک اولیــن قطــرات چربــی هماننــد ســلولهای گــروه

طوریکــه پــس از  10روز تمــام سیتوپالســم
کنتــرل مشــاهده شــد بــه

ـلولها از چربــی انباشــته شــده بــود .بعــد از گذشــت 21
برخــی از سـ
روز و بــا اســتفاده از روش رنــگ آمیــزی بــا اویــل رد ،ماهیــت چربــی
قطــرات مشــاهده شــده در سیتوپالســم ســلولهای گروههــای کنتــرل
و تجربــی ،تاییــد گردیــد (شــکل.)2

شکل )2نمایش قطرات چربی در سلو لها -1 .محیط کنترل  -2محیط تمایز به
چربی به همراه عصاره کانابیس ساتیوا.
رنگ قرمز نشان دهنده وجود دان ههای چربی در سیتوپالسم سلو لها در گروههای
کنترل و تجربی م یباشد.

بحث
بــر اســاس مشــاهدات مورفولوژیــک ســلولهای کنتــرل و تیمــار

آنهــا بــر اســاس شــکل
شــده بــا عصــاره کانابیــس ،مزانشــیمی بــودن
دوکــی و چســبندگی بــه کــف فالســک تاییــد و اثبــات گردیــد و نشــان

 
گرفتهشــده
کار
داده شــد کــه وجــود عصــاره کانابیــس درغلظــت به
هیــچ تاثیــری بــر خاصیــت چســبندگی بــه کــف فالســک و یــا ظاهــر


فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

ســلو لها نداشــته اســت کــه ایــن نتایــج بــا مطالعــات قبلــی دربــاره
اثبــات مزانشــیمی بــودن ســلولهای بنیــادی مشــابهت دارد[.]17,16
در ایــن پژوهــش ،بــه منظــور اثبــات مزانشــینی بــودن ســلو لهای
مذکــور ،وجــود یــا عــدم وجــود مارکرهــای ســطحی ســلو لهای
بنیــادی مزانشــیمی بــا اســتفاده از روش رونوشــت بــرداری معکــوس
و واکنــش زنجیــره ای پلیمــراز ،عــدم حضــور  CD34و  CD45و

گروههــای ســلولی کنتــرل
حضــور  CD73و  CD90در مــورد همــه
و آزمایــش مــورد تاییــد قــرار گرفــت کــه بــا نتایــج حاصــل ازتحقیقات
انجــام شــده توســط کاروز در ســال  ،2010ماکســون در ســال 2012
و رحمانــی فــر در ســال  2016هــم ســو م یباشــد[ .]18،19,20در
ایــن پژوهــش ،تــوان تمایــز ســلو لهای بنیــادی مغــز اســتخوان بــه
ســلو لهای چربــی و اثــر عصــاره کانابیــس نیــز در ایــن زمینــه مــورد

ـلولهای بنیــادی تیمــار شــده بــا غلظــت 100
بررســی قــرار گرفــت وسـ


میلیلیتــر عصــاره کانابیــس همچــون ســلولهای قــرار
نانوگــرم در
گرفتــه در محیــط تمایــز بــه چربــی ،قــادر بــه تمایــز بــه ســلو لهای

آناســت کــه وجــود عصــاره کانابیــس
چربــی بودنــد نتایــج حاکــی از
ممانعتــی جهــت تمایــز بــه ســلو لهای چربــی نیســت و نتایــج
حاصــل بــا کارهــای انجــام شــده درمــورد اثبــات مزانشــیمی بــودن



ســلولهای چربــی
آنهــا بــه
ســلولهای بنیــادی از طریــق تمایــز



اســتکه
همســو م یباشــد[ .]21آدیپوژنــز فرآینــدی
انجامشــده بــود،
فاکتورهــای مختلفــی در بــروز آن نقــش دارد PPARγ .یکــی از

ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی بــه
فاکتورهــای الزم جهــت تمایــز


ـلولهای چربــی اســت زیــرا بــه طیــف وســیعی از ژنهــای موثــر
سـ

در تمایــز بــه چربــی متصــل گردیــده و ســبب القــای بیــان آنهــا


بیشتــری در زمینــه اثــر کانابیــس بــر
میشــود .اگرچــه بــه مطالعــات
بیــان ژن  PPARγکــه بــرای تمایــز ســلو لها بــه بافــت چربــی دارای
نقــش کلیــدی م یباشــد نیــاز اســت[ ]22امــا نشــان داده شــده اســت
کــه تتراهیدروکانابینــول کــه یکــی از ترکیبــات موثــر در عصــاره گیــاه

بهعنــوان یــک لیگانــد فعــال بــرای PPARγ
کانابیــس م یباشــد
بــوده و منجــر بــه یــک اثــر گشــادکنندگی وابســته بــه زمــان در جــدار
شــریا نها و تحریــک آدیپوژنــز کــه یکــی از خصوصیــات لیگاندهــای
 PPARγم یباشــد م یگــردد و همچنیــن باعــث تغییــر در ســطح
اندوکانابینوئیــد و افزایــش تمایــز بــه چربــی را باعــث م یشــود.بهعالوه

میتــوان از کانابینوئیدهــا جهــت درمــان اســتفاده نمــود زیــرا بــا اتصال

ـلولها و متابولیســم لیپیدها
بــه رســپتورهای  PPARγســبب تمایــز سـ

میگردنــد .از آنجــا کــه درمطالعــات قبلــی بــه نقــش  PPARγدر



تنظیــم شــکلگیری آدیپوســیتها و التهــاب و حساســیت ســلولها

همســو
بــه انســولین اشــاره شــده اســت[ .]23،24لــذا احتمــاال مــی توان

یافتههــای پژوهــش حاضــر را نیــز در زمینــه
بــا نتایــج ایــن مطالعــات،
تمایــز ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی مغــز اســتخوان بــه ســلولهای
چربــی را بــه اثــر کانابینوئیدهــای موجــود در عصــاره گیــاه کانابیــس
مــورد اســتفاده بــر روی رســپتورهای  PPARγکــه باعــث تمایــز
ســلولها و متابولیســم چربیهــا مــی شــود نســبت داد .در گذشــته

پژوهشهایــی درمــورد نقــش سیســتم اندوکانابینوئیــدی در تمایــز


گروههــای دیگــر ســلولی ،چــون
ـلولهای بنیــادی مزانشــیمی بــه
سـ

ـلولهای غضــروف و اســتخوان ،انجــام شــده بــود کــه همگــی مویــد
سـ

اثــر افزاینــده در ایــن زمینــه اســت .در اینبــاره بــه ارتبــاط بیــن افزایــش
دوره  ،24شامره  ،4پائیز 1397

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کانابیس ساتیوا(حشیش) بر متایز آدیپوژنیکی در سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موشهای صحرایی نر بالغ

فعالیــت سیســتم کانابینوئیــدی و درمــان پوکــی اســتخوان اشــاره
شــدهاســت .گیرنــده کانابینوئیــدی نــوع  1از طریــق تنظیــم تمایــز



میتوانــد
ـلولهای اســتخوان و چربــی
ـلولهای اســترومایی بــه سـ
سـ
اســتخوان را در برابــر تخریــب اســتخوان ناشــی از افزایــش ســن

ـلولهای داربســتی مغــز
محافظــت کنــد[ .]24،26دگزامتــازون تمایــز سـ

ـلولهای چربــی بالــغ را افزایــش مــی دهــد کــه
اســتخوان بــه ســمت سـ

میتــوان بــا نتیجــه حاصــل از ایــن پژوهــش چنیــن تفســیر
ایــن اثــر را

کــرد کــه احتمــاال بــه دلیــل خاصیــت ضدالتهابــی عصــاره بــهکار
گرفتــه شــده و مشــابهت اثــر آن بــا دگزامتــازون ،تمایــز بــه چربــی نیــز

یافتهاســت[ .]27ضمنــا بــا توجــه داشــت کــه اثــر ترکیبــات
افزایــش
کانابیــس در رابطــه بــا تمایــز همیشــه مثبــت نبــوده و در ارتبــاط بــا

بطوریکــه دلتــا-
ســلو لهای فعــال سیســتم ایمنــی منفــی اســت
-9تتراهیدروکانابینــول در مرحلــه پریناتــال ســبب اختــاالت شــدیدی
در تمایــز و عملکــرد ســلول  Tدر مراحــل جنینــی و پــس از تولــد


ـلولهای
میشــود[ .]28بــه عــاوه بایــد توجــه داشــت کــه تمایــز سـ
تها اهمیــت زیــادی
بنیــادی مزانشــیمی مغــز اســتخوان بــه آدیپوســی 
دارد زیــرا پوکــی اســتخوان و خطــر شکســتگی اســتخوان در پــی

ـیتها در مغــز اســتخوان
افزایــش ســن ،بــا دو عامــل افزایــش آدیپوسـ
[]29

استئوبالســتها در ارتبــاط اســت  .بنابرایــن بــرای
و کاهــش
پیشــگیری از پوکــی و شکســتگی اســتخوا نها عــاوه بــر تحریــک

میباشــد[ ,]30کــه ایــن مســئله
اســتئوژنز نیــاز بــه مهــار آدیپوژنــز نیــز
یکــی از دالیــل محدودیــت اســتفاده از عصــاره هــای گیاهــی نظیــر
کانابیــس اســت.
نتیجهگیری

میتــوان نتیجــه
بــا توجــه بــه یافت ههــای حاصــل از ایــن مطالعــه

ســلولهای
گرفــت کــه عصــاره گیــاه کانابیــس ســاتیوا بــر تمایــز
بنیــادی مزانشــیمی مغــز اســتخوان بــه ســلو لهای چربــی دارای تاثیــر
مثبــت اســت و از آنجــا کــه بــرای پیشــگیری از پوکــی و شکســتگی
اســتخوا نها عــاوه بــر تحریــک اســتئوژنز نیــاز بــه مهــار آدیپوژنــز


فرآوردههــای
میباشــد لــذا در زمــان درمــان افــراد معتــاد بــه
نیــز

ایــن گیــاه و یــا افــراد درمــان شــونده بــا مشــتقات آن ،بهخصــوص در

بیماریهــای مربــوط بــه اســتخوان نظیــر پوکــی و شکســتگی
مــورد
اســتخوان بایســتی بــه نقــش منفــی مشــتقات گیــاه کانبیــس در ایــن
مــورد توجــه ویــژه شــود.
تشــکر و قدردانــی :از تالشهــا و مسـاعدتهـــای کارشناســان

ـلولهای بنیــادی دانشــگاه علــوم پزشــکی
محتـــرم مرکـــز تحقیقــات سـ
شــیراز کــه در اجــرای ایــن پــروژه همــکاری داشــتند ،صمیمانــه
سپاســگزاریم .
تاییدیه اخالقی :موردی از جانب نویسندگان گزارش نشد.
تعــارض منافــع :هیچگونــه تعــارض منافــع توســط نویســندگان بیــان
نشــده است.
ســهم نویســندگان :مریــم ســازمند (نویســنده اول)  25درصــد ،داوود
مهربانی(نویســنده مســئول)  25درصــد ،ســید ابراهیم حســینی (نویســنده
ســوم)  25درصــد ،مســعود امینــی (نویســنده چهــارم)  25درصــد.
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