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  7937ی چهارم اردیبهشت  /هفته274ی  و ششم/شماره  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان

 22/2/1991تاریخ چاپ:  28/1/1991تاریخ پذیرش:  9/11/1991تاریخ دریافت: 

  
 های آستروسیت موشی و آستروگلیای انسانی بررسی اثر سیالیک اسید بر رشد و بقای سلول

 
 6خیراله علیرضا ،5داری گله حمید ،4صارمی صادق ،3ناظری زهرا ،2دوست عزیزی شیرین ،1زاده چراغ مریم

 
 

چکیده

 افتی داران مهره مغز در کانیالوگلیس صورت به آن از یادیز ریمقاد که است شده دهیپوش دیاس کیالیس رینظ یقند یها رهیزنج با داران مهره یتمام یها سلول سطح :مقدمه

 شیافزا به توجه با. گردد یم یشناخت روان و وینورودژنرات یها یماریب به منجر کان،یالوگلیس زانیم در رییتغ دهد یم نشان که است آمده دست به یاریبس یشواهد. شود یم
 جهت یمغز یها سلول بر ماده نیا یسم غلظت نییتع ک،ینوروژن یها یماریب شرفتیپ و جادیا ندیفرا در دیاس کیالیس ی کننده نییتع اثر و ها یماریب از دسته نیا روزافزون

 .شد انجام یمغز یها سلول ی رده بر دیاس کیسال مطلوب غلظت نییتع هدف با حاضر پژوهش رو، نیا از. باشد یم تیاهم زیحا تن برون و تن درون یها یبررس یطراح

  MTTو روش  ای خانه 91 های پلیت از استفاده با با سریال رقتی از سیالیک اسید تیمار شد و های موشی آستروگلیای انسانی و آستروسیت ها: روش

[3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide ]شده داده کشت های سلول اسید برای سیالیک توکسیک حد یا تیازول آبی 
 .محاسبه گردید

آستروسیت موشی به ترتیب های آستروگلیای انسانی و  ( برای سلولIC50یا  Half maximal inhibitory concentration) درصد 05ی غلظت مهار ها: یافته

 .میکروموالر به دست آمد 9105و 9/1219

ها محدود شد و مرگ  ، رشد سلولIC50 از های باالتر ها دارد؛ به طوری که در غلظت سیالیک اسید، اثر مهاری وابسته به غلظت بر روی رشد سلول گیری: نتیجه

شود برای  داری نشان داد و بر این اساس، پیشنهاد می ی سلول انسان و موش اختالف معنی ل بین دو ردهها مشاهده گردید. همچنین، نتایج حاص ای از این سلول گسترده
 .های مغزی انسانی استفاده شود ی سلول به دست آوردن نتایج قابل تعمیم به انسان به جای مدل موشی، از رده

 تیازول آبی ،سیالیک اسید، آستروگلیا، آستروسیتکشت سلولی،  واژگان کلیدی:

 
بررسی اثر سیالیک اسید بر رشد و بقای  .خیراله علیرضا داری حمید، گله صارمی صادق، ناظری زهرا، دوست شیرین، عزیزی زاده مریم، چراغ ارجاع:

 214-219(: 412) 91؛ 1991مجله دانشکده پزشکی اصفهان . های آستروسیت موشی و آستروگلیای انسانی سلول

 

 مقدمه

 N-Acetylneuraminic acidاستیی  ورااییییتک استید      -Nسیالیک اسید یا 

 ااان وجتتر   اا    ( کتتد  ا ستتلو ستتمرلی مهتتایی ی تت  NANAیتتا 

ستایی   های یییرعی وظی  مح یک یا ی تاا ااستا ایهیتی  ل تا      واکیش

کید. ای این او  وقتش   اساوی سمرلی اا ایجا  یی سیسیم کهپمهان و ایام

ی هی  ا میظیم ل اییدهای لیزیرلرژیک و اامرلرژیک  ا سلو ستمر   

ها و لیپیدها ییصت    طرا عهد  بد ا ومئین کید. سیالیک اسید  بد ایفا یی

 هد  های سلو سمر  اا مشکی  یی م ین گمیکان شر  و یکی ای ی م یی

هتای   مراوتد بتد یرلکتر     ستیالیک استید یتی     ااان  امی (.  ا ی   3-1 

( ییصت   NCAMیا  Neural adhesion moleculeچسبان وراووی  

هتای     و اویقا  وییکر مراوید چسبیدگی  وق ها  یی شر  و این یرلکر 

اساوی سمرلی اا ل اهم کیید کتد  ا و ایت   ییجت  بتد      سییااییک و ایام

یتداا  ییتا ی    .(4شر    های عصبی یی مهایز  بمرغ و عهمک   سمر 

ها   هد مغیی ات اامرلرژیک  ا اامباط با وراون وجر   اا  کد وشان یی

 مقاله پژوهشی
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هتا و ایشت ل     مراود باعث ی گ وتراون  و کاهش االسییسییی یغز  یی

(. ههچیین  شراهدی وجر   اا  کد وشتان  5های عصبی شر    بیهاای

های وراو ژو امیر الی ابی وقش  اا . ییزان   ا بیهاای NANA هد  یی

هتا     ااان باالم ین  ی اا  ا بین مهتایی بالت    این م کیب   ا یغز ی   

متام   بد خصرص  ا  واان جیییی   اا .  ا اوسان  ییزان سیالیک اسید

باشتد   ییک وگ م بد ایای ه  گ م ای بال  یغز یتی  098بد طرا مق یبی 

ستیالیمد   NCAMهتای   ب اب  سای  اسیاودااان است . یرلکتر    2-4کد 

شرود  ایا  ا یغز ال ا  بتال  لقت     شد   ا یغز جیین بد ولرا یال  یی

 (.6 ا ایای بریایی و هیپرکایپ وجر   ااود  

مشتکی  شتد  است . یتک وترع       ای  و ورع سمر   سیگا  عصبی 

( کد واحد عهمی  سیگا  عصتبی  Neuronوام وراون  د سمر  عصبی ب

( کد Neurogliaوام وراوگمیا  د سمر  غی  عصبی بو ورع  یگ    اس 

مت    یا بتد یبتان ستا     گمیا  و   و بد آن شر  سمر  اشییبان یحسرب یی

یتام عصتبی وقشتی ودااوتد.     هتا  ا اویقتا  ا   ایتن ستمر   گریید.  گمیا یی

  هتای غیت  عصتبی  مت ییم و مغویتد و ههچیتین       ایتن ستمر    ی وظیفد

  هتا  آسی وستی  و شتای    حفاظ  و اشییباوی ای سیسیم عصبی است  

(. سیسیم 7باشد   های شران یی و سمر ییک وگمیا ها   لیگر وداوسی ا

اعصاب ی کزی  ساخیاا بسیاا او لاف اوی ی  اا   ایتا بایستایی آن   

های وراو ژو امیر ای جهمد  ها بسیاا یحدو  اس . بیهاای س ای آسیبا

هستیید کتد بتد ای  ست   ا ن      هتای سیستیم عصتبی ی کتزی     بیهاای

هتتای عصتتبی  بتتد  الیمتتی یتتب م(  وقتت   ا   ی ستتمر  اووتتد  اتتیش

(. 5شتترود   عهمک  هتتای شتتیاخیی و اختتیالالت ح کیتتی ییجتت  یتتی 

(  Multiple sclerosis  MSهتتای وراو ژو امیتتر ای جهمتتد  بیهتتاای

  بیهاای اااکییسترن  (ADیا  Alzheimer's disease بیهاای آلزایه  

 Parkinson's disease  یاPD)    و اسکم وییس جتاوبی آییرم ولیتک

 Amyotrophic lateral sclerosis  یتتاALS) هتتای   ااای جیبتتد

 (.0اامرلرژیکی یشی   و یخیمفی هسیید  

هتای وراو ژو امیتر    هایی کد بد مایگی  ا بیهتاای  یکی ای یرلکر 

ی ستیالیک   ک بید 9بسیاا یرا  مرجد ق اا گ لید اس   اولیگرساکااید 

هتای بیتان شتد   ا ستلو      م ین گمیکتان  یکی ای ی مباشد کد  اسید یی

یغز عضری بتا بتاالم ین ستلو      بد  الی  واشیاخید(. 4  ها اس  سمر 

 غشتاهای باشتد و یشتخ  شتد  است  کتد       یی بدنسیالیک اسید  ا 

 ااوتد   استید  سیالیک غشاها سای  ای بیشی  ب اب  28 عصبی  های سمر 

وقتش بستیاا ی هتی  ا وقت  و اویقتاالت عصتبی         (. این یرلکتر   6 

هتتتتای مشتتتتکی  ستتتتییااس  ستتتتاخیاا گاوگمیرییتتتتدها و ادیتتتتد 

 synaptogenesis) اسیالیک استید   ی م وقش ی کیید  بیان  اا  کد  

  .(9عصبی اس    ساخیاا

های حیراوی و ههچیتین  یلال تات کشت      یلال ات بالییی و ید 

ها  وقتش   های ییص  بد ا ومئین و چ بی اود کد گمیکان سمر  وشان  ا  

(. بد عیران یثتا    ا  18-11یؤث ی  ا ل اییدهای  ژو امیر یغز  ااود  

هتای بیتا آییمردیتدی     اتال  بیهاای آلزایه   ید  شد  اس  کد حتوف  

هتا مرست     گی   و  ا صرامی کتد اتال    مرس  ییک وگمیا صرات یی

هتا   ستایی اتال    سیالیک اسید ارشید  و یاسک شرود  حتوف و اتا   

 (.12-14یابد   کاهش یی

ههچیین  هدف ق اا  ا ن آوزیم یسی  ستاخ  ستیالیک استید  ا    

هتای    ستایی اتال   ید  یرشی آلزایه   باعث التزایش حتوف و اتا    

ی مخ یتب   کتد بتد واستلد    ALS(.  ا بیهاای 15شر    آییمردیدی یی

 آیتد ویتز یشتاهد  شتد  است  کتد        های ح کیی بتد وجتر  یتی    وراون

  Polysialylated-neural cell adhesion moleculeبیتتتتان 

 PSA-NCAMیابتد   هتای ح کیتی وختاعی التزایش یتی      (  ا وراون 

 ا  PSA-NCAMبیتتان ویتتز  MS(.  ا اامبتتاط بتتا بیهتتاای  17-16 

اود  یشاهد   ها کد غشای ییمین خر  اا ای  س   ا   ییاطقی ای آکسرن

شد  است  و شتاید عایت  ی تاای مشتکی  یجتد  غشتای ییمتین  ا         

ی  ها  حضرا سیالیک اسید  ا این ییاطق باشتد کتد بتد واستلد     اکسرن

 (.10 هد   اساوی الی ابی  ا سمر  اخ یی مغیی   ا یسی های ایام

جد بد وقش سیالیک اسید  ا ل اییدهای ییسیی و مغیی  ییزان با مر

هتای وراو ژو امیتر کتد     ها وظی  بیهاای بیان این یا    ا ب خی بیهاای

باشتد  ب استی یستی های     ی اههی  این یا    ا یغتز یتی   وشان  هید 

ای ب خترا اا   های یغزی ای اههی  ویته   اساوی این یا    ا سمر  ایام

یرا  مرجد یحققتین واقتش شتد  است . هت  چتد        اس  کد شاید کهی 

هایی کد  ی م ییم و بایسایی یغز و شیاسایی یرلکر   اوش یا  ا یییید

متراویم اییتدواا باشتیم     کیید  بیشی  شر   یی اودایی یی این ل ایید اا اا 

ی  ایان  ای اوشن  ا یییید های  ایاوی جدید  وریدبخش آیید  کد اا 

ر باشد. ای این او  اهوهش حاضت   بتا هتدف    های وراو ژو امی بیهاای

هتای یغتزی وظیت      اوی ی سمر  یالین  ی یؤث  سیالیک اسید ب  ییس 

های گمیا  اوجام اوی ل  ما بیران  ا آیید  ج   اوجام یلال ات  سمر 

 .های این اهوهش ب    ب   سمرلی و یرلکرلی  ای  ا  

 

 ها روش

ای  A2411و آیفرم یستین   A0812 ا این یلال د  ار ا سیالیک اسید 

 (Ethylenediaminetetraacetic acid  MTT  اتتر ا Sigmaشتت ک  

ستیمین و اسی ایریایستین ای    هتای ایتی   بیرمیتک  و آویی (ABM-21P1 کد 

  Gibcoای شتت ک   (Atocell  Fetal bovine serum  FBSشتت ک  

و ( Dulbecco's Modified Eagle's medium  DMEMیحی  کش  

Trypsin/ Ethylenediaminetetraacetic acid  Trypsin/EDTA)  ای

 خ یداای شدود. Bio-Ideaش ک  

ی ستمرلی آستی وگمیای    ا  : آسی وگمیا سمر   و یان :سلول کشت

  ا (C118:NCBI code اوساوی م ید شتد  ای اوستیییر ااستیرا ایت ان      
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   اصتتتد  FBS 18و  Low glucose )DMEMکشتتت    یحتتتی 

شت ای   یتایی    و  اصتد  1 و آیفرم یسین اسی ایریایسین و سیمین ایی

  اصتد  95 اطربت   ییزان  اصد و CO2 5گ ا  و  ی ساویی  اجد 37

متا   شتد  اوجتام  یتک بتاا   اوی ستد  هت   یحتی   م ریض. گ  ید اوکربد

( ب ستید  ستپس   Confluentها ای وظ  م دا  بتد حتد یلمترب      سمر 

  Trypsin/EDTAآوتتزیم  مرستت   اصتتد 08 متت اکم  ا هتتا ستتمر 

 (  ا   شدود. Passage اصد ااساژ   81/8

وتریا  یتر  یتک     :یتر   آسی وستی   های سمر  ی اولید کش 

شتاارا اهترای م یتد     اوی   ای ی کز حیراوات  اوشگا  عمرم ازشکی جیدی

هتا  ای    اصد و کشتین یتر    78گ  ید و اس ای اسی ی  ک  ن با الک  

 Phosphate bufferedهتا بتد بتال      ط یق جدا ک  ن ست   یغتز یتر    

saline  PBS) ها با  ق  جدا گ  یتد. یغزهتای    س   یییق  و یییه آن

 اصد هضم شد و اس  81/8جدا شد  اس ای خ   شدن  با م یپسین 

 وشین شد   ا لرلد  بد لالسک حتاوی یحتی    ای ساوی یفیرژ یحیرای مد

DMEM اصتد  18 هه ا  بد  FBS و اسی ایریایستین /ستیمین  ایتی  و 

 اوکربتامرا   ا هتا   سمر . شد  ا   یییق  و کش   اصد 1 آیفرم یسین

 ییتزان   اصتد و  CO2 5  گت ا   ی ستاویی   اجتد  37  یتایی  ش ای   ا

شدود. سد اوی اس ای کش  اولیتد و بتد    وگ داای  اصد 95 اطرب 

های حاوی سمر  بد یتدت   ها  لالسک سایی آسی وسی  ییظرا خال 

اوکربتد شتدود. ستپس  یحتی        قیقتد   وا  ا 158 قیقد با شیاب  45

های گمیتا    های شیاوا  شای  سای  سمر  کش  لالسک بد هه ا  سمر 

ی آسی وستی     های ختال  شتد    بد طرا کای  خااج شد و بد سمر 

  ا ستمر   کشت   ی احت   ی یحی  کش  جدید اضتالد گ  یتد. کمیتد   

 (.19شد   ی یلال ات گوشید اوجام واید شیر  طبق و اسی ی  ش ای 

ای اتر ا ستیالیک استید     :MTT روش و اسیی   سیالیک با تیمار

لییت    گ م/ییمتی  ییمتی  5  یحمرلی با غمظ  Sigmaم ید شد  ای ش ک  

 بتا  ستایی  ساخید شد و اس ای اسی ی  ک  ن  اقیتق  4/7ی ا    pHبا 

 صترات  هتا  ستمر   میهتاا  ج ت   DMEM کشت   یحتی   ای اسیفا  

 ایای بتد  ییک وگ م 28-1488 بین اسید سیالیک اق  س یا . اوی ل 

 ای یتک  هت    ا  MTT او  اوجتام  ج ت  . شتد  م یتد  لییت   ییمتی  ه 

  متتتت اکم بتتتتا هتتتتا ستتتتمر  خاوتتتتد 96 امیتتتت  هتتتتای خاوتتتتد

 کشت   DMEM کشت   ییک ولیی  یحتی   288با  هه ا  سمر  7888

 کت   بتد  هتا  ستمر   امصتا   و ستاع   24 گوشت   ای ب د. شدود  ا  

  ا ستاع   24 هتا  ستمر   و حتوف  هتا  ستمر   اویی یحی  ها  چاهک

 وظت   یترا   هتای  غمظت   حتاوی  کش  ییک ولیی  یحی  288ی  ض 

 لاقتد  یحتی   با شد  میهاا سمرلی گ و  یک. گ لیید ق اا اسید سیالیک

 گ و  ه  ای. شد گ لید وظ   ا شاهد یلال د عیران بد ویز اسید سیالیک

 شد. گ لید وظ   ا میهاا ب ای( خاود 0  مک اا 0 اق  

 ستیجی  اوت   او  ستیالیک استید ای   ستهی   اثت   ب اسی ج  

MTT   ی کتتاا  ج تت  اوجتتام او     ا ا ایتتد .شتتد استتیفاMTT  

 بتتتتا غمظتتتت    MTTستتتتاعید بتتتتا یحمتتتتر     4اوکرباستتتتیرن 

 کتت  ن حتت  ج تت  آن ای لییتت  اوجتتام و اتتس  گ م/ییمتتی ییمتتی 5/8

 اضتالد  DMSO قلبتی  ییک ولیی  حتال   288 لرایایان  های ک یسیا 

  Shaker  ستیگا   اوی بت   ای  قیقتد  28 اوکرباستیرن  ای اس و گ  ید

وتتاوریی  مرستت   ستتیگا  ختتراوش  578ییتزان جتتوب  ا طتتر  یتترج  

Enzyme-linked immunosorbent assay  Biotech, ELX 800 

, ELISA reader )       خراود  شد و  اصتد بقتای ستمر  طبتق ل یتر

 ی برط یحاسبد گ  ید.

هتای میهتاا    سمر  جوب ورای سمر  شاهد/جوب ورای ×  188

 شد ( =  اصد بقای سمرلی

  استتتا  بتتت  یلال تتتد ایتتتن آیتتتاای آوتتتالیز آمیییار : آنیییالی 

 بتتا One-way ANOVAآییتترن  و ی یتتاا اوحتت اف ± ییتتاوگین

 GraphPad Prism6.07 التزاا   و م ای اسیفا   با P < 85/8 اای  ی یی

 آید. بد  س  مک اا سد اسا  ب  ها  ا   مهام. شد اوجام

 

 ها افتهی

گفیتد   هتای اتیش   آسی وسی  یغز یر  و آسی وگمیای اوساوی بد او 

هتا بتا ییک وستکرع ی کتر       شیاسی سمر  کش   ا   شد و ایخ 

هتای آسی وستی  یرشتی و       سمر 1یرا  ااییابی واقش گ  ید. شک  

 (.1 هد  شک   آسی وگمیای اوساوی اا وشان یی

 

 
. انسانی آستروگلیا ( ب و موشی آستروسیت( الف ها  سلول .1 شکل

 می ان درص  و CO2 5 گراد،   سانتی درجه 73 دمایی شرایط در ها سلول

 . باشن  می اسی  سیالیک حضور ع م در و درص  55 رطوبت

 .× 11 نمایی ب رگ

 

اوی ی آسی وسی  یرشی  ب ای ب اسی اث  سیالیک اسید ب  ییس 

 اصتد    08و آسی وگمیای اوساوی  اس ای کش  ستمرلی و  ا مت اکم   

ساع   ییزان بقتای   24ها با سیالیک اسید میهاا شدود و اس ای  سمر 

سیجی  ااییابی گ  یتد.  اصتد    بد او  او  MTTها با او   سمر 

گفید یحاستبد گ  یتد.  ا اوی تا        ایشهای یود  ب  اسا  ل یر سمر 

   اصتتتتد 58ی غمظتتتت  ی تتتتاا ویتتتتایز ااییتتتتابی و ییتتتتزان   
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 Half maximal inhibitory concentration  یاIC50 )اسم ای اس 

 هتای  غمظت   بتد کتااگی ی   بتا  خت    ی ی ا لتد  شدن حاص  ییحیی و

یحاسبد و بتد صترات وهتر اا     یود  های سمر   اصد و سیالیک اسید

ی ستتمرلی  ستتیالیک استتید  ا ا   IC50ییتتزان (. 2 شتتک   ااایتتد شتتد

 هتتای آسی وستتی  یرشتتی بتتد م میتتب  آستتی وگمیای اوستتاوی و ستتمر 

لیی  بد  ست  آیتد و اووتد ی تاا      ییک وگ م ب  ییمی 3758و  3/1273

 بتد  اعتدا   کد اس  ذک  بد . الیم ا  اشد وابسید بد غمظ  اا وشان یی

  ست   بد IC50 ل یر  و خ  ی ی ا لد کهک با IC50 ب ای آید   س 

 ی یحتدو    بتاالم  ای  یقداا این یرشی  آسی وسی  یرا  و  ا اود آید 

 بتاالی  یقاویت   وهایتاوگ   کد باشد یی میهاا ج   شد  اسیفا   غمظ 

 .اس  اسید سیالیک ب اب   ا یرشی آسی وسی 

 

  
 آستروگلیا  و موشی آستروسیت ها  سلول پذیر  زیست می ان. 2 شکل

 اسی  سیالیک سریالی ها  غلظت از ساعته 22 انکوباسیون در انسانی

 

 بحث

با وجر  اههی  سیالیک اسید  ا سالییی و بیهاای  یلال تات ییتا ی   

های یخیم  جاوتدااان اوجتام     ا اامباط با ییزان سیالیک اسید  ا گرود

لین غمظت  ییاستب و یلمترب    وشد  اس . این اهوهش  با هدف یتا 

های یغتزی  ا  و   گی ی بقا  اشد و مکثی  سمر  سیالیک اسید و اودای 

ی اوسان و یر  اوجام شد. ویایز حاص  ای اهوهش وشان  ا  کد  گرود

های گمیای اوساوی و یرشتی  ا میهتاا بتا ستیالیک استید الیتاا        سمر 

هتا بتا    آناتوی ی    هید؛ بد صرامی کد ییتزان ییست    یشاب ی وشان یی

هتا  ا   غمظ  سیالیک اسید وسب  عکس  اا . البید  ییزان یقاویت  آن 

 بیشی ی  ااود.   IC50های یرشی  ب اب  این یا   یشابد ویس  و سمر 

  ا یخیمفی کااب  های ها  سمر  مکثی  و اشد  حیات گی ی اودای 

 مت ین  قتدیهی  ای یکی بمر  م یپان با ها سمر  آییزی او .  اا  محقیقات

 ب استی  بتد  ویتای  و آن اتایین است    حساستی   باشتد کتد   یی ها او 

 ا ومئین و ای هسید اسیدهای ییزان مام گی ی اودای .  اا  ییک وسکرای

. باشتید  وهتی  ب خترا اا  کالی  ق  ای ویز سمرلی (Cell lysisالید  ی ا

هتای یبییتی بت      ههچیین  بتا وجتر   قت  و حساستی  بتاالی او      

اشتد    حتا    ا هتای  ستمر   مرست   اا یراکییتر  یترا   جتوب  گی ی اودای 

اا یراکییتر    یترا   بتا  کاا بد ی برط ها و یشکالت گی  بر ن این او  وق 

  1903 ستا    ا (.28باعث شد  اس  کد کهی  یرا  مرجتد واقتش شترود     

هتای   مت   جتایگزین او    م  و ایهتن  بد عیران اوشی سا   MTT آییایش

 کشت   ی خاوتد  96 هتای  امی   ا آییایش ی اح  مهایی. اا یراکییر گ  ید

شتر . ای   یتی  خراود  ELISA reader  سیگا  با ویایز و شد  اوجام سمرلی

(. 21باشتد    قاب  اوجام یی ها آییایشگا  اغمب  ا یرجر  ایکاوات با این او 

بت  استا     (In vitroمتن      ااییابی اثت   ااوهتا  ا بت ون   MTT ا او  

IC50 باشد کد ستبب ی تاا    عباات ای غمظیی ای  ااو ییشر  کد  یحاسبد یی

 .شر   اصد یی 58اشد سمرلی ما ییزان 

ی سیالیک اسید   ا این اهوهش  ویایز ی برط بد اث ات سهی یا  

های سمرلی آسی وگمیای اوساوی و آسی وسی  یرشتی بتد او     ب  ا  

اااید شد  اس . این کد اهوهشگ ان بت ای ستالیان    MTTسیجی  او 

اوتد  بتد  لیت      ییها ی ای یر  بد عیران ااگاویسم ید  استیفا   کت     

باشتد  ایتا    های ییستیی یتی   شباه  بسیاا ییا  یر  و اوسان  ا جیبد

ی ژورم اوسان و یر  بتد   های جدید کد ب  اسا  آوالیز و یقایسد یالید

های بد  ست    باشد کد یالید حقیق  یی  س  آید  اس   حاکی ای این

ی ییستیی اوستاوی    ی جیبتد  آید  ای ید  یرشی  ههیشد یی کس کیید 

ی ژوترم   یر   با هتدف ب استی و یقایستد    ENCODEویس . ط ح 

ی  های کد کیید  و غی  کتد کییتد    اوسان و یر  اوجام گ  ید و بخش

هتا و   ر هتا اا  ا ستم   ی ژن ا ومئین  ییتاطق میظیهتی و کییت   کییتد     

ها حاکی ای این حقیقت    های یخیم  یرا  یقایسد ق اا  ا . یالید بال 

های میظیهی بین یر  و اوسان حفاظ  شد  اس   ایتا   اس  کد شبکد

ها با هم مفاوت  اا . بتد عیتران یثتا   عرایت  میظیهتی و       جزدیات آن

هتتای سیستتیم ایهیتتی  ل اییتتدهای ییابرلیتتک و ااستتا بتتد   ل الیتت  ژن

ای جهمد یراا ی هستیید کتد بتین  و گروتد مفتاوت وشتان        ها  اسی  

کیتد متا    هتا  کهتک یتی    (. ل م بیشی  و ب ی  ایتن مفتاوت  22 هید   یی

متران ای یتر  بتد     هتای ییستیی یتی    اهوهشگ ان بداوید  ا کدام جیبد

عیران یک ید  ییاسب اسیفا   ک  . ای این او   ا اهوهش حاض  ویز 

 هتتای  متتیثی  غمظتت   هتتای گمیتتا  یتتر  و اوستتان محتت     ستتمر 

 لیی  سیالیک اسید ق اا گ ل .   ییک وگ م ب  ییمی 1488-28

های یرشی و اوستاوی    سمر  IC50 اا بد  س  آید  بین  اخیالف ی یی

شاید یؤید این یرضرع باشد کد ویایز حاص  ای آییتایش بت  اوی ستمر     

آسی وسی  یر   ا حضرا سیالیک اسید  ج ت  م هتیم  ا ن بتد اوستان     

های بیشی ی  اا  و شاید ب ی  باشد ای یتد  حیتراوی یتر      ویای بد اهوهش

 MTT assay او  ای حاصت    ا این یییید اسیفا   وگ   . ههچیین  ویایز

 هتا  ستمر   بقتای  کد  ا  وشان اسید سیالیک با شد  میهاا های سمر  اوی ب 

 کتد  ای گروتد  بد اسد؛ یی  اصد 58 ای کهی  بد IC50باالم  ای  های غمظ   ا

 .  شد یشاهد  ها سمر  این ای ای گسی    ی گ و حساسی 
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Human Astroglia Mouse Astrocyteانسانی آستروگلیای موشی آستروسیت   
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 بد  لی  اههی  ستیالیک استید  ا ستالییی و بیهتاای  ایتن قیتد       

ک بید یرا  مرجد یحققین قت اا گ لیتد است . م یتین  ی ییاستب و       9

ها ب ای اوجام  ها  یکی ای اولین ض وات اوی ی سمر  سایگاا با ییس 

باشد. ب  اسا  ویتایز   یلال ات سمرلی و یرلکرلی ب  اوی این یا   یی

ی ستمرلی   هتای ییاستب ایتن یتا    ا  و ا       اهوهش حاض   غمظ 

هتا ج ت     م یتین شتد و کتااب   ایتن غمظت       یغزی اوساوی و یرشی

 سیالیک اث  ب اسی من بد ییظرا یلال ات مکهیمی آیید   ا یحی  ب ون

یایتی  ا   های بیهاای ها  ههچیین ب اسی یکاویزم ژن بیان اوی ب  اسید

شر . با مرجد بد این یرضرع کتد   های وراو ژو امیر  ایشی ا  یی بیهاای

های آسی وگمیای اوستاوی و   ای سمر اث  سهی  سمرلی سیالیک اسید ب 

آسی وسی  یرشی  وابسید بتد غمظت  یتی باشتد  بایتد ج ت  میهتاا        

اسیفا   وهتر  متا    IC50سمرل ا با این م کیب ای غمظی ای کهی  ای ییزان 

 .کهی ین اث  اا ب  اوی حیات سمر   اشید باشد
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 ی شتاارا اهترای  ا گت و  بیرشتیهی بتالییی  اوشتکد        ازشکی جیتدی 

ازشتکی   ازشکی و ی کز محقیقات سمرلی و یرلکترلی  اوشتگا  عمترم    

 .اس  شد   شاارا اهرای اوجام  جیدی
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Abstract 

Background: The surface of all vertebrate cells is covered with sugar chains like sialic acid that are found at 

high levels in sialoglycan form in vertebrate brain. There are growing evidences that changes in level of sialic 

acid may cause neurodegenerative and psychotic disorders. Duo to increasing growth of these diseases, and the 

important role of sialic acid in causing and progression of neurogenic disease, determination of toxic levels of 

sialic acid is important to design the in-vitro and in-vivo experiments. So, the goal of this research was 

evaluation of the proper concentration of sialic acid for brain cell lines.  

Methods: The human astroglia cells and mice astrocytes were treated with a serial dilution of sialic acid in 96 

well plates. Toxic level of sialic acid was examined using MTT assay [3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide or thiazolyl blue]. 

Findings: The half maximal inhibitory concentration (IC50) for astroglia and astrocyte cells were 1273.3 and 

3750 µM, respectively. 

Conclusion: Sialic acid has a dose-dependent inhibitory effect on brain cell growth with a significant growth 

limitation at concentrations higher than the IC50. In addition, the results showed significant differences between 

the two human and mouse cells, and it was suggested that instead of the mouse model, human brain cells should 

be used to obtain generalized results for humans. 
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