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 1401سوم ههر  ی /هفته683 ی/شوارهچهلنسال  هجله دانشکده پزشکی اصفهاى
 21/7/1401تاریخ چاپ:  10/7/1401تاریخ پذیزش:  18/2/1401تاریخ دریافت: 

  
 های عصبی های بنیادی مزانشیمی به سلول اثر کورکومین در القای تمایز سلول

 
 4،سیدکمالکاظمیتبار3ساراعاملفرزاد،2،آزادهساداتمرتضوی1نیابیفاطمهکاللیبی

 
 

چکیده

  ّای بٌیادی هساًطیوال هطتق از هغس استخَاى ضًَذ. سلَل ّا هی هٌدر بِ اختالل در عولکرد سیستن عصبی ٍ هرگ ًَرٍى ،ّای ًَرٍدشًراتیَ بیواری مقدمه:

(Bone marrow-derived mesenchymal stem cells) BM-MSCs خسء فعال  يکَرکَهی ّای ًَرًٍی هَرد استفادُ قرار گیرًذ. تَاًٌذ در بازسازی سلَل هی
 .ّای ًَرٍى در هداٍرت با کَرکَهیي بَد بِ سلَل بٌیادی هساًطیوی هغس استخَاى ّای سلَلاهکاى القای توایس بررسی  ،است. ّذف از ایي هطالعِ ادٍیِ زردچَبِ

 با استفادُ از رٍش MSCّای  هیساى سویت کَرکَهیي رٍی سلَل دادُ ضذ. از هغس استخَاى رت استخراج ٍ کطت BM-MSCsدر ایي هطالعِ ابتذا  ها: ريش

MTT ّای  بررسی ضذ. برای بررسی قذرت القای توایس بِ ًَرٍى، سلَلBM-MSCs  ساعت در هحیط پیص القای توایس بِ ًَرٍى ٍ سپس ب 24در ابتذا بِ هذت ِ
ضٌاسی سلَلی تَسط  حاٍی کَرکَهیي کطت دادُ ضذًذ. ًتایح با بررسی ریخت )کٌترل هثبت( ٍ یا BHA  ٍDMSOساعت در هحیط القایی توایس حاٍی  6هذت 

 .هیکرٍسکَپ هعکَس ارزیابی ضذ

 ساعت ایداد ًکردًذ. 48ّا در زهاى  کاّص قابل تَخْی در هیساى پایایی سلَل کَرکَهیيهیکرٍهَالر  10تا  1ّای  غلظتًطاى داد کِ  MTTًتایح تست  ها: یافته

از ساعت دٍم بِ بعذ قابل هطاّذُ بَد ٍ از ساعت چْارم بِ بعذ ّواًٌذ  BM-MSCsّای  ًطاى داد کِ در گرٍُ آزهایطی کَرکَهیي، توایس سلَلًتایح القای توایس 
 .ّای کرٍی ًَرٍسفری تغییر ضکل دادًذ ّا بِ صَرت تَدُ هثبت، سلَل ضاّذگرٍُ 

هٌاسب برای هطالعات بعذی خْت هعرفی یک دارٍی  ی گسیٌِتَاًذ بِ  ساز عصبی هی ّای پیص بِ سلَل MSCکَرکَهیي با اثر القایی هٌاسب بر توایس  گیزی: وتیجه

 .ّای ًَرٍدشًراتیَ هطرح باضذ ثر در درهاى بیواریؤه

 Curcuma longa L ؛ًَرٍشًس ؛ّای ًَرٍدشًراتیَ بیواری ؛کَرکَهیي ؛ّای بٌیادی هساًطیوی سلَل ياژگان کلیدی:

 
های بىیادی مزاوشیمی  اثز کًرکًمیه در القای تمایز سلًل .عاهل فرزاد سارا، کاظوی تبار سیذ کوال ،هرتضَی آزادُ سادات بی فاطوِ، بیًیا  کاللی ارجاع:

 611-616(: 683) 40؛ 1401هدلِ داًطکذُ پسضکی اصفْاى . های عصبی به سلًل

 

 مقدمه

هبییهمبننذآلضایمرش دبسوینؼرو  هبینوسودطنشاسیوثهثیمبسیثیمبسی

وهرربنشینوشو MS(Multiple Sclerosis)مبلشیذررااػررىیشوصیغ

دوهمنجشثهاخشاللدسعمیىشدػیؼشمعصجیومرشيگشداعالقمی

هبشعذدیثشایاینثیمبسیهبیداسوییم.دسمب (1)ؿونذهبمینوسو 

وجودداسدوهمیضا اثشثخـیمشفبوسیداسنرذ.اصعشیریایرنداسوهرب

هبیداسویریخغشنربویداسنرذوایرناغیتعواسضجبنجیوسذاخا

ؿرود.اصػرویعوامامنجشثهمحذودؿذ اثشثخـیاینداسوهبمری

هربینوسودطنشاسیروػفبنهدسمب لغعیثرشایثشخریثیمربسیأدیوش مش

 ثرب داسوهبیی ثه .ثنبثشایندػشیبثی(2)مبننذآػیتنخبعیوجودنذاسد

 هرذ  گیربهی أمنـ ثب خصوفهث ومشش جبنجی عواسض و ثهشش اثشار

 ثبؿذ.می محممین اص ثؼیبسی

ثبؿنذورهسوانربییایمینیبیشههبیسمبیضهبیثنیبدی ػیولػیول

عمیىشدیوسشمیمثبیزثعذاصییبیشه خودسىثیشی سولیذنؼاسمبیض

سررشینهرربیثنیرربدیمضانـرریمیاصمهررمصررذمهساداساهؼررشنذ.ػرریول

اص ػریولی دودمب  ثهچنذین سمبیض سوا هبیثنیبدیثبلغاػزوػیول
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.اگشچهدػرشیبثی(3)ساداسنذ وجذ و غضشو  عصت  اػشخوا   جمیه

هبیعصجیثرهعنروا منجعریثرشایدسمرب هبیثنیبدیثبیزثهػیول

بلعربرهبینوسودطنشاسیوثؼیبسػخزاػز امبثؼریبسیاصمغثیمبسی

هبیثنیربدیمضانـریمبلمـرشكاصػیولنـب دادهاػزوهاػشفبدهاص

(Bone marrow-mesenshymal stem cells)مغررضاػررشخوا 

BM-MSCsسوانرذسشینػیولثنیبدیانؼبنیمیثهعنوا دسدػششع

هربیػریولهبینوسونیموسداػشفبدهلرشاسگیرشد.دسثبصػبصیػیول

BM-MSCsهبیعصرجی انبییمؼشمیمدسسمبیضثهػیولعالوهثشسو

هربویبوشوسهربیسؿرذمخشیر  هرب نروسوسشودینثبسشؿحػبیشووین

 .(4)وننذمحیظمنبػجیثشایثبصػبصیثبیزعصجیایجبدمی

ساMSCامشوصهدظوهـوشا ثهدنجبلسشویجبسیهؼشنذورهػریول

(جضءیعربلCurcuminثهػمزسمبیضعصجیدیؾثجشد.ووسوومین)

 اوؼریذانی درذالشهبثی یعبلیزآنشریوداسایاػزصسدچوثهیادویه

دذػشعب  دذدیبثز درذموسبط )جیروگیشیاصجهرؾط ( درذ

گشیػیؼرشمایمنری سرشمیمصایی دذثبوششی دذویشوع واػغهسي

گضاسؽؿذهاػزوره .(7-5)ثبؿذصخموحفبظزػیؼشمعصجیمی

هرربیعصررجیدسلرربدسثررهجیرروگیشیاصمررشيػرریول ووسوررومین

ثیشأ.ثشسػریسر(6)ثبؿرذهبینوسودطنشاسیودسمذلحیوانیمیثیمبسی

نوثریغدمشووؼریووسووموئیذهب)ووسوومین دمشووؼریووسورومی

درغPC12هبیووسوومین(ثشعمیىشدعصجی)نوسوسشوییه(ػیول

 نـررب دادورره(NGF)اصمجرربوسرثرربیرربوشوسسؿررذعصررجی

عوسلبثاسوجهیههبیعصجیصایـیساثووسووموئیذهبدسصذػیول

عوسهمضمب ایضایؾثیب مبسوشهربیسمربیضعصرجی هایضایؾدادنذ.ث

(NF-L)نوسوییالمنرز-وال(GAP-43)43-دشوسئینهمرشاهسؿرذ

هربیلسحزاثشووسووموئیرذهبمـربهذهؿرذ.ووسووموئیرذهبػریونب

ودررشوسئینوینرربصC(Protein kinase C)PKCدررشوسئینوینرربص

سایعربل(ERK1/2)2و1هبیخربس ػریولیػیونبلیوننذهسنظیم

هبیاینوینبصهبمنجشثهوبهؾالمبءایوهمهبسػیونبلوشدنذثهگونه

.(8)ؿذسؿذػیولعصجیسوػظووسووموئیذهبمی

مىبنیؼماثشووسورومیندسوربهؾایؼرشدگی دسمغبلعهدیوشی

هبیمضمندسسرموسدثشسػیلشاسگشیشهاػز.ایننبؿیاصاػششع

ورومین نروسوطنضیغسادسمحممب نـب دادنذوهمصش مرضمنووس

دهررذ.ایررنهرربیسحررزاػررششعمررضمنایررضایؾمرریهیذووبمررخسر

.(5)هبیجذیذلبدسثودنذثبلغؿذهوثهنروسو سجرذیاؿرونذػیول

سوانرذسػذووسورومینمرینظشمیهثنبثشاینثشاػبعآنچهگفشهؿذث

هبییثبؿذوهنیبصثهنوسوطنضیغداسنذ.ثشدسدسمب ثیمبسیؤسشویجیم

ایدسموسداػرشفبدهاصسبونو هیچمغبلعهما، اطالعات اساس بر

مغرضیمیمضانـریبدیرثنیهربػریولسمربیضالمربیجهرزنیووسووم

نـذهاػز لزادساینمغبلعرهلصرذداسیرممىتطراػشخوا ثهنوسو 

ثرهػرمزBM-MSCsهبیثیشووسوومینسادسالمبیسمبیضػیولأس

سوانرذمریمغبلعههبیعصجیموسدثشسػیلشاسدهیم.نشبیجاینػیول

ثشسشوؤهبیمراعالعبراسصؿمنذیسادسموسدامىب اػشفبدهاصسوؽ

هبینوسودطنشاسیودسدشسسشجهزدسمب ثیمبسیسشوثیاسصا نیضمواد

اخشیبسلشاسدهذ.



 ها روش

سششاصولیرروبثیررودررودسسجرربسیووسوررومین سیبصولیرراثیررومررواد:

(Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, MTTثوسیرررا )

وBHA(Butylated hydroxyanisoleهیذسووؼررریآنیرررضول)

اصؿشوزػریومب BME(Beta mercaptoethanolثشبمشوبدشواسبنا)

آلمرررب خشیرررذاسیؿرررذ.ویشویرررشب دیمشیررراػولفووؼررربیذ

(Dimethyl sulfoxide)DMSOوػررررشبجنررررینگرررربوی

(Fetal Bovine serum)FBSاصؿشوزمشنآلمب ومحیظوـز

(Dulbecco Modified Eagle Medium)DMEMثیوسیرهوآنشی

ایشا خشیذاسیؿذنذ.Bio Ideaاػششدشومبیؼیناصؿشوز-ػیییندنی

اصدرودسسجربسیووسورومین)ؿرشوزمحیولووسوومین:یسهیه

سهیرهودسDMEMمحیظوـرزموالسدسمییی176ػیومب(محیول

و5 1 5/0 1/0هربیگشادنوهذاسیؿرذ.غیظرزػبنشییدسجه -4

میىشوموالسووسوومیندسسوصآصمبیؾاصاػشونووسوومینثشای10

هبسهیهگشدیذ.سیمبسػیول

:هبیثنیربدیمضانـریمیمغرضاػرشخوا جذاػبصیووـزػیول

هفشررهثرربوص حررذود9هرربیصررحشاییثرربلغنررظادویؼررشبس)مرروؽ

ویشویشبوـرشهؿرذنذومحشویربرمغرضیوػییهگشب(ثه250-200

هبدسیالػهمخصوفوـزػیولیسیجیبیآ  و هبییموساػشخوا 

گرشادػربنشییدسجه37داخاانىوثبسوسدسدمبی یالػه سخییهؿذ.

ػربعزمحریظوـرز72دنجدسصذنوهذاسیؿذ.درغاصCO2و

ؿؼشهؿذنذومحریظوـرزسربصهثرهPBSهبسخییهؿذهوثبػیول

سرب70هربثرهسرشاومورهػریولیالػهوـزادبیهؿذ.درغاصآ 

هبیثنیبدیهویزػیول هبدبػبطدادهؿذنذ.سػیذنذ ػیول دسصذ80

گیرشیمبسوشهربیػرغحػریولیثهسوؽییوػبیشومششیوثبانرذاصه

 ییذؿذ.أهبساخشصبصیآ 

دس منظروساػرشفبدهاصووسورومینثره:ثشسػیػمیزووسوومین

MTTثرهسوؽBM-MSCsهبیلذباولمیضا ػمیزآ ثشػیول

ػریولدسهرشچبهرهدییرز410دسایرنسوؽمیرضا ثشسػیؿذ.

هرربیمشفرربورخبنررهدسمجرربوسرمحرریظوـررزحرربویغیظررز96

هربییبلرذعصربسه)غیظرزووسوومینوـزدادهؿذنذ.دسچبهره

هربسنهربهمرشاهمحریظوـرز ػریولؿربهذصفش(ثهعنروا گرشوه

DMEM  دسصذ10حبوی FBS انىوثهؿرذنذ.درغاصانىوثبػریو



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 وهمکاراننیابیفاطمهکاللیبی های عصبیتمایز به سلول ءکورکومین در القا اثر

 613 1401سوم مهر  ی/ هفته683ی / شماره 40سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

میىرشولیشرشاص10 ػربعز ثرههرشچبهره72و 48دسمذرصمب 

ػرربعزدیوررش4ادرربیهؿررذوثررهمررذرmg/ml5MTTمحیررول

ثهMTTػذغمحیظوـزحبویذنذ.انىوثهؿºC37دسانىوثبسوس

DMSOمیىشولیشرشمحیرول100دلزخبس ؿذوثرههرشچبهره

.دسنهبیزجرزةگشدیذهبییوسمبصا ادبیهجهزحاوشد وشیؼشبل

دسممبثرا570نوسیهشچبههثباػشفبدهاصدػشوبهاالیضادسعولمو 

نبنومششخوانذهؿذودسصرذثمربیػریولیثرش630عولمو سیشانغ

.گشدیذمحبػجه100×)جزةنوسیسؼز/جزةنوسیونششل(مجنبی

دس:هبیعصرجیهبیثنیبدیمضانـیمیثهػیولالمبیسمبیضػیول

ثربگیرووضDMEMخبنهحربوی24دسدییزMSCهبیاثشذاػیول

FBSاػششدشومبیؼرینیرهدسصرذو-ػرییینثیوسیهدنریآنشیدبیین 

ػبعزدسانىوثربسوسلرشاس24دسصذوـزدادهؿذنذوثهمذر10

المرربییگشیررز.ػررذغ محرریظوـررزثرربمحرریظوـررزدرریؾ

(Preinduction mediaحربوی)DMEMثربگیرووضدربیینحربوی

موالسجبیوضینؿذویهمیییBMEدسصذوFBS20ثیوسیه آنشی

ػبعزدیوشانىوثهؿرذنذ.دسسوصػروب محریظ24مذرهبثهدییز

هبیمشثوطثهونششلمثجزثربمحریظوـرزالمبییچبههوـزدیؾ

مروالسیربمحریظدنجمیییBME(حبویInduction mediaالمبیی)

مروالسصرذمییریBHAدودسصرذوDMSOوـزالمربییحربوی

.دس(13-9)گشدیذجبیوضینؿذودییزثهمذرؿؾػبعزانىوثه

المربییثربمحریظوـرزحربویمحریظوـرزدریؾ گشوهآصمبیؾ

میىشومروالسثرهمرذر10و5 1 5/0 1/0هبیووسوومینثبغیظز

هبؿؾػبعزانىوثهؿذنذ.دساینمذر هشػبعزیىجبساصچبهه

ومهمیىشوػىوحاینوسرعىؼجشداسیؿذ.هث

ایرضاسدػرزآمرذهاصنرشبههبیثرهبیآمبسییبیشهجهزثشسػی

Prism 9.0هربیمخشیر اصسؼرزثرینگرشوهیوثهمنظوسممبیؼه

ANOVAوT-test05/0اػشفبدهؿرذ.دسایرنمغبلعره>Pػرغح

مصوةدانـوبهعیوبدضؿرىیمغبلعهاینداسدسنظشگشیشهؿذ.معنی

عیوبهبیایاخالقدسدظوهؾمنغمهیوومیشه941069مـهذثبوذ

.ثبؿذمیIR.MUMS.REC.1395.57دضؿىیثبوذ



 ها افتهی

نشبیجثشسػیمیضا ػرمیزووسورومینثره:ثشسػیػمیزووسوومین

هربنـب دادوهمیضا ػمیزووسوومینثرشسویػریولMTTسوؽ

یبثرذواثؼشهثهغیظزنیؼزامبثبیضایؾصمب مجبوسرایرضایؾمری

5 1هربیهبدسغیظزصنذهمبنیػیولووسوومینثشثیشأ(.س1ؿىا)

داسینؼرجزثرهػبعزسفربورمعنری48میىشوموالسدسصمب 10و

ػربعزحرذاوثشمیرضا 72دسصمب منفینذاؿز.یمظؿبهذینمونه

میىشومروالسوثرهمیرضا 5/0وبهؾسؿذسوػظمجبوسرثبغیظرز

ػربیشلرزادس.ثرودونشرشلینمونرهثرهنؼرجزدسصذ9/4±20/61

میىشوموالساػشفبدهؿذ.5و1هبیآصمبیـبراصغیظز




در الف(  BM-MSCsَای  بررسی سمیت کًرکًمیه بر سلًل . 1ضکل 

ٍ َای مختلف کًرکًمیه ب َا َمراٌ غلظت ساعت. سلًل 22ي ب(  44

 درصذ CO2 5ي گراد  ی ساوتی درجٍ 32ساعت در دمای  22ي  44مذت 

میسان سمیت بررسی ضذ.  MTTاوکًبٍ ضذوذ. سپس با استفادٌ از تست 

 ±تکرار بٍ صًرت میاوگیه  3بار آزمایص َر بار  3وتایج حاصل حذاقل 

 ضاَذت بٍ گريٌ بدار بًدن وس گسارش ضذٌ است. معىیاوحراف معیار 

 ,با * P> 01/0  ≥ 05/0)غلظت صفر( بذیه صًرت وطان دادٌ ضذ: 

01/0 ≤ P > 001/0 001/0 با ** ي ≤  P> 0001/0  0001/0 با *** ي 

≤ P .**** با 



عوسورهدسهمب :هبیعصجیهبیمضانـیمیثهػیولالمبیػیول

 BHAیوننذهمثجزدسیبیزؿبهذؿود دسگشوهمـبهذهمی2ؿىا

هبثبػشعزثیـششیسمبیضدیذاوشدنذواصػربعزدوبثرهثعرذػیول

ایورهسجذیاثهنوسو ؿذنذثرهگونرهBM-MSCsهبیاغیتػیول

هبینوسونیدسؿىاثهخوثیلبثامـبهذهاػرز.صوائذعویاػیول

هربیهربثرهصروسرسرودهچهبسػبعزدغاصالمربیسمربیض ػریول

هربینوسوػفشیدسآمذنذ.دسگشوهآصمبیـیووسوومین سمبیضػریول

BM-MSCsاصػبعزچهبسباصػبعزدوبثهثعذلبثامـبهذهثود.

هربیورشویهبثهصوسرسودهمثجز ػیولؿبهذثهثعذهمبننذگشوه

(.3نوسوػفشیسغییشؿىادادنذ)ؿىا




، 1پس از الف(  BHAتًسط  BM-MSCsَای  القای تمایس سلًل .2ضکل

 ساعت 4، ي ج( 2ب( 
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َای عصبی تًسط کًرکًمیه.  َای مساوطیمی ٍب سلًل القای سلًل .3ضکل 

پس از القای تمایس تًسط  BM-MSCsَای  مىفی )الف(، سلًل ضاَذگريٌ 

 َای  )ج( ساعت ي سلًل 4)ب( ي  2میکريمًالر پس از  1 کًرکًمیه

BM-MSCs  د( ي  2پس از  میکريمًالر 5پس از القاء تًسط کًرکًمیه( 

 )ٌ( ساعت 4



 بحث

هرربیػرریولامىررب المرربیسمرربیضثشسػرری هررذ اصایررنمغبلعرره

BM-MSCsهبینوسو دسمجربوسرثربووسورومینجرضءثهػیول

صسدچوثهدسممبیؼهثبمحیظاػشبنذاسدالمربیسمربیضثرهییعبلادویه

هرربی.دساثشررذامیررضا ػررمیزووسوررومینثررشػرریولثررودنرروسو 

BM-MSCsو5 1 5/0هربیغیظز ثشسػیؿذوهنشبیجنـب داد

اینذاسد.ػبعزػمیزلبثامالحظه48دسصمب میىشوموالس10

نیضنـب دادهؿذه2021وهمىبسا دسػبلYangیدسمغبلعه

سرأثیشلبثرا میىشومروالسووسورومین25سب01/0هبیاػزوهغیظز

hBM-MSCهربیثنیربدیمضانـریمیسوجهیثشصنذهمبنرذ ػریول

غیظرز.همچنیننـب دادهؿذهاػزورهووسورومیندس(14)نذاسد

عرثمهربسسؿرذهربیثربالثبثبعثایرضایؾسىثیرشودسغیظرز وم

.(6)ؿودهبیثنیبدیعصجیمیػیول

Hoثشایسمبیض همىبسا وMSCsهبیعصجیاصػیولیثهسده

سروا ثرهاصثیناینالمبگشهبمی.هبیمخشیفیاػشفبدهنمودنذالمبوننذه

 BHAثرههمرشاه BME سسینوئیهاػیذثههمشاهیبوشوسهربیسؿرذ 

آصاػیشیذینثههمرشاه-5 وcAMPایضوثوسیامشیاگضانشینثههمشاه

.(15)یبوشوسهبیسؿذاؿبسهوشد

Woodburyمذرههبیثنیبدیمضانـیمیساثوهمىبسا  ػیول

مذرهثFBSدسصذ20حبویDMEMػبعزدسمحیظوـز24

محریظهربساثربػبعزوـزدادهوػذغمحریظسویریػریول24

دغجبیوضینوشدنذ.DMEM/ 20٪FBS/ BME 1mMالمبییدیؾ

هربیػبعزانىوثبػریو  ثرشایؿرشومسمربیضعصرجی محریظ24اص

هبثهمحیظالمبییعصجیمشـرىااصالمبییحز ؿذنذ وػیولدیؾ

DMEM /BME 1-10 mMعنرروا ونشررشلمثجررزمحرریظهثرر

انشمبلدادهؿذنذ.% BHA 200 mM DMEM / DMSO 2/حبوی

یشندسمعشضمحریظدلیمهاصلشاسگش60نشبیجنـب دادوهدسمذر

دسهبآؿرىبسثودنرذوMSCالمبیی سغییشاردسموسیولوطیثشخیاص

.(9)وادحثودموسیولوطینوسونیوبمالً ػبعزاول3عول

Zeng یبوشوسهبیهبوجهزثشسػیاثشارػبیشووین وهمىبسا

هبیثنیبدیاصسوؽمـبثهیاػرشفبدهاوؼیذانزثشنوسوطنضػیولآنشی

هررربسادسمجررربوسرمحررریظالمررربییحررربویػررریولوشدنرررذو

DMEM/10mM BME DMEM /edaravone 20µg/mlو

DMEM/ EGF&bFGF 20ng/mlػبعزلشاسدادنذ.6ثشایمذر

صیبدیثشایسمربیضهبداسایدشبنؼیاhBMSCهبنـب دادوهنشبیجآ 

انذ.مغبلعبرمـبثهنیضنـب داده(10)هبیعمیىشدیهؼشنذثهنوسو 

وصمرب BHAثرههمرشاهBMEوهمحیظاػشبنذاسدنوسوطنضحربوی

سمربیضنروسونییسوانذثرشایالمربیاولیرهػبعزمی6سب1المبیثین

.(13-9)وبییثبؿذ

BHAالمربیسمربیضواصدسمحیظدیؾBMEدساینمغبلعه اص

مثجرزاػرشفبدهؿرذ.ثشسػریلرذسرؿبهذدسمحیظالمبییدسگشوه

و1ثیشووسورومینأسحرزسرBM-MSCsهبیسمبیضثهنوسو ػیول

هبیمجبوسؿذهثبووسوومین سیشربسػیولنـب دادوهمیىشوموالس5

ثیشارأمثجزداؿرشنذ.ایرنسرؿبهذهبیگشوهسمبیضیمـبثهیثبػیول

هبیثنیربدیعصرجینیرضنـرب ووسوومیندسمغبلعبردیوشثشػیول

هربیسوانذثهعوسلبثاسوجهیثیب ط دادهؿذهاػز.ووسوومینمی

(وPax6 وReelin Nestin)ثهعنروا مثربلNSCدخیادسسىثیش

 نوسولین نروسولیظینneuroD1نوا مثبلنوسوطنین هب)ثهعسمبیضآ 

.ثشسػیسوانربییالمربیعصرجی(17 16)(ساایضایؾدهذSTAT3و

هرربیدشسرروا جنررینانؼرربنیمیىشومرروالسثررشػرریول5ووسوررومین

NTERA2هبساثهػمزسوانذاینػیول نـب دادوهووسوومینمی

دودمب عصجیالمبونذ.

ػربصیسااصعشیركیعربلNTERA2هبینوسوطنضػیول ووسوومین

اسویربطیثرهیمینثربواػرغهاسویبطییعبلوشد.اینسمبیضعصجیووسورو

یهمؼیشثؼیبسمنظماػزوره ویبطی.اس(18)ثودROSسوؿیواثؼشهثه

هبمنشمراهبیآػیتدیذهوػیشودالػمیساثشایسجضیهثهلیضوصوبانذامه

خواسیثشایحفظانشطیػریولیدرشوسیخویـشنونذ.ایناصغالحبًمی

.(19)ونذثودهوثهسؿذ سوػعهوسمبیضػیولیومهمی

میىشومروالسثرش5/0ثیشنبنورسارحربویووسورومینأسیمغبلعه

هبیثنیبدیعصجی نـب دادوهنبنوراسرحبویووسورومینثرهػیول

هربیدخیرادسسىثیرشػریولیساایرضایؾعوسلبثاسوجهیثیرب ط 

ثشبوبسنینوهدسسنظریم-Wntوهثبیعبلوشد مؼیشدهذ دمنآ می

ی.مغبلعره(17)دهرذنوسوطنضنمؾداسد سمبیضعصجیساایضایؾمری

هبیثنیبدیعصجیثشػیولmg/kg150عمیىشدووسوومینثبغیظز

ونذ سایعبلمیNSCsسىثیش دسمذلموؿی نـب دادوهووسوومین
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هربیمجرشالثرهثخـذواخرشاللؿرنبخشیمروؽنوسوطنضساثهجودمی

.(20)ثخـذآلضایمشساثهجودمی



 گیری نتیجه

ثعذاصالمبءسوػظMSCsهبینـب دادیموهػیولمغبلعهمبدساین

ػربصنروسونیهربثرهدریؾ ػیولBHAووسوومینودسمجبوسرثب

سػذاػرشفبدهاصووسورومینثرشنظشمیهنشیجهثوننذ.دسسمبیضدیذامی

ػربصهربیدریؾثهمنظوسالمبءوایجبدػریولMSCهبیسویػیول

شاسیروهبینوسودطنثشیثشایثیمبسیؤسوانذدسآینذهدسمب معصجیمی

مصروةدانـروبهعیروبمغبلعرههمچو آلضایمشودبسوینؼو ثبؿرذ.ایرن

هربیایاخالقدسدرظوهؾمنغمهیوومیشه941069دضؿىیمـهذثبوذ

.ثبؿذمیIR.MUMS.REC.1395.57عیوبدضؿىیثبوذ
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Abstract 

Background: Neurodegenerative diseases lead to the death of neurons and dysfunction of the nervous system. 

Bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) can be used in the regeneration of neuronal cells. 

Curcumin is the active ingredient of Curcuma longa. The purpose of this study was to examine neurogenerative 

induction effects of curcumin on the BM-MSCs.  

Methods: The MSCs were extracted from rats. The cytotoxic effects of curcumin on the MSCs were evaluated 

by MTT assay. For the purpose of evaluating the induction of neuron differentiation, BM-MSCs were cultured 

with pre-induction medium for 24 h and then in inductive medium containing curcumin or BHA and DMSO 

(positive control). The results were evaluated by examining cell morphology via inverted microscope.  

Findings: The results of the MTT test showed that curcumin (1, 5 and 10 μM) did not affect the growth rate of 

MSC cells. The results of induction of neuron differentiation showed that the differentiation of BM-MSCs cells 

was visible from the second hour under treatment with curcumin. While, during the fourth hour onwards, the 

BM-MSCs were transformed into spherical neurosphere masses like those that were treated in the positive 

control group. 

Conclusion: Curcumin with a suitable inducing effect on the differentiation of MSC into neural progenitor cells 

can be considered as a potential agent for further studies to introduce an effective drug in the treatment of 

neurodegenerative diseases. 
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