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P-19-07
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

ها در هاي بنیادي مزانشیمی و اثرات پاراکرین این سلولاي تأثیر پیوند سلولبررسی مقایسه

کنترل هیپرگلیسمی دیابت نوع اول در موش صحرایی

3، علی محمدشریفی2، حبیب غزنوي1احسان عالی

دپارتمان فارماکولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران-1
دپارتمان فارماکولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران-2

مرکز تحقیقات علوم دارویی رازي، دپارتمان فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران-3

هاي بدن، رویکرد واسطه داشتن خاصیت تمایز به اکثر سلولهاي بنیادي مزانشیمی را بهمطالعات متعددي استفاده از سلول:مقدمه
واسطه ها بهتحقیقات دیگر بر این باور هستند که ویژگی درمانی این سلول. انددانسته1جدیدي جهت کنترل هیپرگلیسمی در دیابت نوع

هدف این مطالعه بررسی این دو رویکرد در کنترل . ها انگرافت نشوندکه سلولباشد، حتی در صورتیها میمکانیسم پاراکرین آن
.باشدمیSTZشده  با هیپرگلیسمی حیوانات دیابتی

یمی، هاي مزانشکننده سلولگروه مساوي تقسیم شدند، گروه نرمال، دیابتی، دیابتی دریافت5طور تصادفی به حیوانات به:هامواد و روش
میزان قند خون، انسولین و وزن . هاي مزانشیمی و سوپرناتانتزمان سلولکننده همها و دریافتکننده سوپرناتانت سلولدیابتی دریافت

ها انجام آزمایشات ایمونوفلورسنس و ایمونوهیستوشیمی جهت مهاجرت و عملکرد سلول. گیري شدبدن حیوانات در طول مطالعه اندازه
. گرفت

تزریق دوباره این . داري در میزان قند خون حاصل نگردیدها به حیوانات دیابتی، تفاوت معنیپس از تزریق واحد این سلول:هاهیافت
تنهایی نتواست قند خون را کاهش ها بهتزریق سوپرناتانت سلول. دار قند خون بعد از هفته چهارم گردیدها موجب کاهش معنیسلول
میزان انسولین و وزن بدن در حیوانات . دار قند خون گردیدهاي بنیادي و سوپرناتانت موجب کاهش معنیولزمان سلپیوند هم. دهد

مطالعات ایمونوهیستولوژي نشان داد که تعداد و اندازه . داري افزایش یافتطور معنیها و سوپرناتانت بهزمان سلولکننده همدریافت
.  سوپرناتات افزایش یافت+هاي مزانشیمیهاي مزانشیمی و سلولوپرناتانت، سلولکننده سترتیب در گروه دریافتجزایر به

هاي زمان سلولپیوند هم. هاي بنیادي مزانشیمی موجب بهبود سطح انسولین و قند خون حیوانات گردیدتزریق مجدد سلول:گیرينتیجه
.رگلیسمی حیوانات داشتها تاثیر بیشتري در بهبود هیپهمراه سوپرناتانت سلولمزانشیمی به

زمانهاي بنیادي مزانشیمی، سوپرناتانت، ایمونوهیستوشیمی، پیوند همدیابت، سلول:کلمات کلیدي
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