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  چكيده
 ,سلولي دارا مي باشدودات چند جتوانايي تحمل استرس را در بين موب هاي شور مي باشد كه بيشترين آآرتميا يك خرچنگ دريايي متعلق به 

ناپلوئي . كاهش فشار اكسيژن و دماهاي باال مقاوم مي باشد  ,آرتميا به شرايطي مانند شوري بسيار زياد آب .و در درياچه اروميه موجود مي باشد
ورد و همچنين اين آبه علت خصوصيات تغذيه اي كه دارد مواد غذايي مناسبي براي محيط هاي آبي فراهم مي ) آرتمياي تازه از تخم درآمده ( 

رتميا بر روي بعضي از سلولهاي پستانداران آروتئين هاي يرات پثاگرچه تا..مورد مصرف دارويي قرار مي گيرد   موجود درايران به طور سنتي
از آنجايي كه عصاره آرتميا .بر روي سلولهاي فيبروبالست وجود ندارد تحت شرايط استرس بررسي شده است اما گزارشي مبني براثر اين پروتئين

ورميانا بر روي سلول فيبروبالست پوست پرداختيم در كرم هاي بهداشتي خارجي استفاده مي شود در اين كار به بررسي اثرعصاره آرتميا ا
از (شد  Hatchساعت انكوبه گرديد و  21براي مدت  با نور وهوادهي مناسب =8PHبا ب درياي مصنوعي در آ C° 28 آرتميا در دماي .

عصاره خام آرتميا با ستون  كار خالص سازي. گرديدعصاره گيري از ناپلوئي ها انجام شد و عصاره آرتميا استخراج .  )سيست بيرون آمد
با رقت هاي متفاوتي از اجزا بدست آمده از فيبروبالست  سپس سلولهاي. سفارز انجام گرديد DEAEكروماتوگرافي تعويض يوني با رزين 

براي . انجام شد    co2  5%و %   95رطوبت ,  °C 37ساعت در 48انكوباسيون به مدت  ,كروماتوگرافي و عصاره خام آرتميا تيمار گرديدند 
ن استفاده گرديد و شمارش سلولها با كمك متيل گرين و الم سلولها از روشهاي تشخيص پروليفراسيوبررسي اثرات عصاره آرتميا برروي 

  .توسط دهيدروژناز استفاده گرديد  MTTبراي تعيين افزايش رشد از احيا . هموسيتومتر انجام شد 
 

  اثر ضد پيري سلولي-انساني فيبروبالست سلولهاي -  اورميانا ايآرتم ينيپروتئ اجزاء : كليدي كلمات
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  مقدمه
با استرس هاي محيطي دارد سيست هاي آرتميا يك هدف عالي  كه  سازگاري خوبيبه علت  وميانا يك جانور بومي ايراني ميباشد ورميا ارتآ

زندكي در شرايط مختلف آب وهوايي ,)hyper saline(اين موجود توانايي تحمل شوري زياد ,براي مطالعات بيوشيميايي وبيوفيزيكي مي باشد 
 /- cº190(در دماي نيتروژن مايع  تحملهمچنين اين سيست ها و)2و1(از بيابان تا آب و هواي گرمسيري و كوهستاني  ‐310 F( را دارند

رتميا تحمل شرايط كمبود اكسيژن آيكي ديگر از توانايي هاي  ,نده بمانند ودرصدي از آنها ميتوانند در دماهاي باالتر از دماي جوش نيز ز
)anoxia (براي سالهاي مداوم ومتوالي مي باشد)رتميا تنها گونه خانواده آ.)3Artemiidae   است و اولين بار در درياچه يLymigton  در

با توجه به .ه آب شور يافت مي شود اما در اقيانوس ها وجود نداردرتميا در تمام نقاط دنيا در درياچآ). 4(كشف شد 1755انگلستان در سال 
مصرف روز افزون عصاره آرتميا در لوازم بهداشتي آرايشي بخصوص  محصوالت ممانعت از پيري سلولي و جوان كننده پوست بررسي عوامل 

 يدر ساختار پروتئين در طول پيري مسئول دگرگونتغيير . مولكولي موجود در عصاره آرتميا اورميانا بومي ايران ضروري به نظر مي رسد
هدف از اين تحقيق سعي در   .مرفولوژي پوست و تغيير ساختار پوست به صورت ايجادچروك، از دست دادن خاصيت ارتجاعي و خشكي مي شود

ايشگاه و در كشت سلولهاي فيبروبالست يافتن مواد جلوگيري كننده موجود در عصاره آرتميا اورميانا بومي ايران از پيري  سلولي در  سطح آزم
به علت خصوصيات تغذيه اي كه دارد مواد غذايي مناسبي براي محيط هاي آبي )آرتمياي تازه از تخم در آمده(ناپلوئي ..پوست انسان مي باشد 

 (GP4G)مشخص شده كه عصاره اين جاندار حاوي . آورد و هم چنين اين موجود در ايران به طور سنتي مورد مصرف دارويي دارد يفراهم م

Diguanoside tetraphosphate  اين تركيب يك ماده بيولوژيك فعال . مي باشد كه جاندار از آن به عنوان توليد انرژي استفاده مي كند
 شده خالص كه پپتيدي رشد فاكتورهاي ميان از .سم سلولهاي پوستي و افزايش تكثير سلولهاي اپيدرم مي گردداست كه سبب تحريك متابولي

 فاكتور اپيدرمي، رشد فاكتور عصبي، رشد فاكتورهاي: كرد اشاره توان مي زير موارد به شوند، مي محسوب سلول رشد براي قوي محرك و اند
 فاكتورهاي اين بيشتر). 5(باشد مي انسوليني شبه رشد فاكتورهاي يا و ها ينسوماتوتروپ ساير نيز و ميوبالستي رشد فاكتور فيبروبالستي، رشد
. است سلولي بقاء و ترميم نزولي سير يك از اي مجموعه پيري. دارد خاص بافتهاي بر اختصاصي اثرات پيداست، نامشان از كه همانطور ، رشد

 روي مطالعه امروزه. باشد مي مهم بسيار علمي نظر از پيري از پيشگيري لذا. شوند مي متمايز كرده، رشد تقسيم چند از بعد سوماتيك سلولهاي
 پيري از ممانعت جهت مختلفي عوامل. باشد ژنتيكمي كنترل تحت پيري كه داده نشان ژنتيكي نظر از متفاوت و مختلف سني هاي گروه

 بر كه جواني به اشتياق ايجاد. باشند مي ها اكسيدانت آنتي مغذي، مواد هورموني، هاي كننده اضافه درماني، ژن شامل كه اند شده شناخته
 مسئول ها چپرون اين. موثرند پيري مراحل در نيز چپرون ملكولهاي.باشد مي استرس كمي ايجاد با سلول نوسازي و دوباره توليد تحريك اساس

 القائ به منجر كه هستند سلولها براي phototoxic محيطي استرس.  باشد مي RNAs و سلولي پروتئينهاي هموستازي ساختار نگهداري
 محلول كه داده نشان مطالعات). 6(باشد مي سلول آسيب تعمير و سلول بقائ براي مهمي فاكتور ها چپرون دفاعي خاصيت.شوند مي ها چپرون

 عوامل از و داشته رشد  % 30-50 اندازه به مو فوليكولهاي و DEPMAL اپيدرمي، سلولهاي روي بر) GP4P( سالينا آرتميا عصاره ليپوزومي
در اين راستا براي بررسي اثرات بيوملكولهاي بدست آمده از موجودات مختلف بر روي سلولهاي انساني  ).7(است بوده پيري از كننده جلوگيري

اب و از يك جانور سخت پوست به نام آرتميا اورميانا انتخاب شده است استفاده از عصاره اين موجود در لوازم آرايشي بهداشتي ، كرمهاي ضد آفت
رتميا قابليت زنده ماندن در اين شرايط سخت را دارند با فراهم آوردن شرايط مناسب رشد كه آب سيست هاي آ..ضد چروك متداول مي باشد

و با ليز وهموژن كردن آرتميا ها ) 11و10(ناپولي ها از سيست بيرون آمدند) 9(گراديسانت درجه 28،نور، درجه حرارت مناسب )8(ييدر يا مصنو
پروتئين هاي غلظت م و سپس با بررسي و كروماتوگرافي نمودي , salting outبا دياليز ، نياقدام به جداسازي عصاره و خالص سازي پروتئ

 .پرداختيم پروليفراسيون سلوليجداشده از ستون به بررسي اثرات اين عصاره ها بر 
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  ها مواد وروش
 NaCL 0.4M KCL 0.009M ,mgcL2 0.05 از آن تهيه براي كه باشد مي شور وآب امالح از مملو آرتميا زندگي محيط :آب درياي مصنوئي

M, Cacl2 0.009M , Na2So4 0.28M,, 8 ودر شده حل آب ليتر يك در وسپس شده مخلوط باهم   PH شد تنظيم.  
  :كيسه دياليز

  به منظور تعويض بافر و از بين بردن نمك موجود در نمونه استفاده شد cut off 10KDبا  Bradfordكيسه دياليز از شركت 
  :كروماتوگرافي ستون رزين
   DE52 تجاري نام با Rosh شركت از شده خريداري سفارز) DEAE)Diethylaminoethyl رزين

  :MTT محلول
   .گرديد تهيه PBS در MTT پودر از mg/ml 5 محلول سلولي رشد تعيين منظور به

 سيست دقيقهچند مدت بهبعد شدند تبديل گرد شكل به مقعر حالت از و شده هيدراته , استريل شهري آب در ساعت 2 الي 1 مدت به سيستها
 لوپ با رنگ تغيير( دادند رنگ تغيير سفيد به اي قهوه از و داده رنگ تغيير ها سيست كه زماني تا شد داده قرار% 10ژاول آب محلول در ها

 اساس رابر شده دكپسوله هاي سيست سپس شود خارج آن از ژاول آب تا داده شستشو مقطر آب با بار 6 را ها سيست سپس و)شده بررسي
 مدت به  انكوباتور شيكر داخل در مناسب دهي اكسيژن با و ˚28c دماي در و مصنوعي درياي آب در 1979 سال در vos پيشنهادي روش

 موجود اين آوري جمع در آرتميا خصوصيت اين از و باشد مي مثبت گرايي نور داراي  شده Hatch تازه آرتمياي .شد گذاشته ساعت21
 بعد شود خارج محلول از مانده باقي نمك تا شد داده شستشو مقطر آب با wateman فيلتر روي مقطر آب با آبكشي بار 8 تا 7 ,شد استفاده

 هموژن هموژنايزر با دقيقه 10 مدت به و ريخته آن روي را A بافر سپس و داده قرار يخ روي را آرتميا ,شستشو و با ها ناپلوئي آوري جمع از
 دور رسوب و شد داشته نگه رويي محيط ,شد سانتريفوژ ˚4c و200000g  در دقيقه 20 مدت به و كرده اضافه آن به را B بافر سپس كرده
  . شد ريخته

 tris با شده بريكال سفارز) DEAE)Diethylaminoethyl  نيكه با رز يستون كروماتوگراف ين بر رويپروتئ: كروماتوگرافي تعويض يوني

base با ph=7.8 با و شد برده بود شده پر M05/0 tris بدست آمده  يفراكشن ها.شد  شسته موالر 1 و 5/0و4/0و3/0و2/0و1/0 نمك و
 ينيپروتئ يبرده شدو بر اساس تفاوت الگو SDS pageژل  ين انجام داده و بر رويشده سنجش پروتئ يكروماتوگرام جمع آور يبراساس منحن

  بروبالست اثر داده شديف يسلولها يانتخاب شد و بر رو
 و5 و1 و0 هاي غلظت با و شد داده كشت دار CO2 انكوباتور در% FCS 10 و DMEM طيمح در سلولها :بروبالستيف يسلولها كشت

 و شده تيمار كروماتوگرافي ستون از شده جداسازي اجزا صورت به وهم خام عصاره صورت به هم آرتميا پروتئين از μg/ml   100 و50 و10
 سلولهاي همان اينجا در صفر رقت اند شده آوري جمع رشد كاهش يا افزايش اثرات برسي جهت ها سلول اين انكوباسيون ساعت 96 بعداز
  .باشند مي شاهد
  :MTT تست
μl 100 و داده انتقال تايي 96 هاي پليت به را بود شده انكوبه ساعت 96 و تيمار آرتميا پروتئين با كه سلولي سوسپانسيون از μl 10 محلول از 

MTT سپس. گرديد انكوباتورانكوبه در ساعت 4  مدت به و گرديد اضافه ها چاهك به μl 50 از بعد و شد اضافه آن به بلور كننده حل محلول از 
  .شد خوانده nm 540 موج طول در ريدر االيزا دستگاه با ها نمونه جذب ساعت 24

  .باشد مي موالر Hcl 01/0 و SDS ٪ 10 از cc 50 شامل  كننده حل محلول
  :Brduتست 

  .ت انجام شديطبق پروتكل ك
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  ج و بحثينتا
برده  SDS pageژل  يو بر رو ن انجام دادهيشده سنجش پروتئ يجمع آور) 1 يمنحن(كروماتوگرام يبدست آمده براساس منحن يفراكشن ها.

كه الگو هاي پروتئيني بدست آمده از ستون متفاوت مي باشد و حضور يا عدم حضور باند ها مي تواند در كارآيي پروتئين  يياز آنجا) 2شكل(شد
با غلظت ) 3شكل(بروبالستيف يسلولها يانتخاب شد و بر رو ينيپروتئ يو بر اساس تفاوت الگو اثر داشته باشد بدين جهت اين پروتئين ها

 ياثر عصاره بر رو يبه بررس MTTتوسط تست  co2%5گراد ويدرجه سانت 37 يون در دمايساعت انكوباس 48از پس .مختلف اثر داده شد يها
  .ميسلول پرداخت

رسد  يبه عمل آمده به نظر م يها يطبق بررس..بلكه اثر كاهشي نشان دادند رشد سلول ندارد يرو يكه فراكشن ها اثر مثبتج نشان داد ينتا
  . شود يم پروليفراسيون و رشد سلوليكند كه باعث  يرا فعال م ييسلولها فاكتور ها يروبر ) 12(جاد شوك كوتاهيا
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كروماتوگرام نمونه هاي حاصل از تخليص عصاره آرتميا:1منحني  
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