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 یهاموش یبافت چرب مشتق شده از یمیمزانش نیادیبن یهابر سلول نیمتامفتام تیسماثر  یبررس

 ییصحرا
 

  2یمهربان داود ،* 1ینیحس میابراه دیس ،1یبانیش یجعفر بایفر
 

 رانیا راز،یش ،یاسالم آزاد دانشگاه راز،یش واحد ،یشناسستیز گروه. 1

 رانیا راز،یش راز،یش یپزشک علوم دانشگاه زخم، و یسوختگ قاتیتحق مرکز. 5
 

 52/02/1111 :تاریخ پذیرش مقاله                                   11/06/1111 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک
 یهاسلول در یسلول تیسم جادیاست. ا یجهان ریمشکل فراگ کیبوده که سو مصرف آن  ادآوریزا و اعتماده توهم کیعنوان به نیمتامفتام: زمینه و هدف

 یهار سلولب نیمتامفتام یتیسیتوکسیاثر س یبررسمطالعه باهدف  نیاگردان است لذا ماده روان نیشده از ااز اثرات گزارش یعصب یهادر سلول ژهیومختلف به

 .دیگرد نجامانر  ییصحرا یهاموش یشده از بافت چرببالغ استخراج یمیمزانش یادیبن

 یمیها، مزانشاستخراج شد و پس از کشت آنبالغ نر  یصحرای یهاموش یاز بافت چرب یمیهای بنیادی مزانشسلول یمطالعه تجرب نیدر ا ها:و روش مواد

اثر  ،یدر پاساژ سوم کشت سلول د،یگرد دیتائ CD105-RPEو  CD34- RPE ،CD90-RPEژگه ونهای کبادیواسطه آنتیو به یتومتریفلوسابا روش  هاآنبودن 

 .دیگرد یبررس MTTها توسط تست سلول نیارشد  روندروز بر  7 یال 1در طول مدت  موالریلیم 6/0در غلظت  نیمتامفتام تیسم

ان داد که نش یتومتریکامالً به کف فالسک چسبیدند. نتایج فلوسا ،یساعت بعد از انتقال به فالسک کشت سلول 52 ،یجداشده از بافت چرب یهاسلول :جینتا

 یهاسلول یادیبن یتدهنده هو( مثبت بود که نشانCD90, CD105) یمزانشیم یهاسلول هاینشانگر یانو ب ی( منفCD34) یاندوتلیال ینشانگر سطح یانب

در سطح  کنترلبا گروه  سهیدر مقا نیمتامفتام موالریلیم 6/0شده با  ماریت یهااز کاهش معنادار رشد سلول یحاک زین MTTآزمون  جیشده بود. نتااستخراج

02/0p< .بود 

 یت چربمشتق از باف یمیمزانش یادیبن یهاسلولباعث مهار رشد  ،یسلول تیبا داشتن اثرات سم نیمتامفتام که داد نشان یبررس نیا جینتا: یریگجهینت

 .گرددیم

 ییصحرا موش ،نیمتامفتام ،یچرب بافت ،یمیمزانش یادیسلول بن :یدیكل كلمات

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 اریگردان بسروان یداروها از یکی( METH) نیمتامفتام

تعلق دارد.  ینیمحرک آمفتام یآور است که به گروه داروهاادیاعت

 ین، متیل آمفتامینمتیل آمفتام -Nعناوین تحـت  نیمتامفتام

به اشکال  نیمتامفتام .(1)شود یو دزوکسی افدرین شناخته م

 مخدر ماده نیسوءاستفاده از ا .(5) پودر یا کریستال وجود دارد

 یکآسان  یتولید و دسترس لیبه دل متیقارزان یزاتوهم و

سوءاستفاده از . استها سالمت انسان یبرا یمشکل جهان

و  ایآس یدر مناطق شرق و جنوب شرق یژهوبه نیمتامفتام

. (1) است دنیا نقاط سایر از بیش یشمال یکایدر آمر نیهمچن

 یهاعالوه  بر عالئم و سندروم METHاز  مدتیطوالن استفاده

 ودشیم یمرگ ناگهان یو حت یعروق یقلب یهاماریباعث ب ،یروان

 یهااز اندام یبرخ لیتحلتواند باعث یم METH مصرف. (2 ،2)

 به سخت منجر نیهمچن ،شود ازجمله مغز، قلب و کبد یاتیح

ریه و انسداد مجاری  شدن یشدن دیواره عروق کرونری، فیبروز

، METHدر صورت استفاده روزانه از  .(7 ،6) گرددیم کبدی 

پژوهشیمقاله   

 

شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد گروه زیستسید ابراهیم حسینی،  :مسئول نویسنده*

 Email: ebrahhim.hossini@yahoo.com                                 .اسالمی، شیراز، ایران
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 ریتأخو باعث  ابدییکاهش م نیادیبن یهاسلول زیو تما ریبقا، تکث

با  یمطالعات متعدد .شودیم یچرخه سلول شرفتیپ رونددر

 تیو سم ویداتیاسترس اکس جادیا ،یوانیح یهااستفاده از مدل

اگرچه  .(2) را نشان داده است METHتوسط  دشدهیتول یسلول

فارماکولوژیکی که این عملکردهای متنوع را تحت  هاییسممکان

اما متامفتامین  ،نشده استشناخته یخوبدهد بهتأثیر قرار می

ذارد گطور عمده و متمرکز بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر میبه

میترهای تک آمین را قطع نساو باز جذب دوپامین و دیگر نوروتر

ه ب نوروترانسمیترهاهمچنین باعث تسهیل رهاسازی این  ،کندمی

 عثبامتامفتامین  یطورکلبه .(1) گردددرون فضای سیناپسی می

 ینیکاتکول آم یترهاینوروترانسم دیو شد مدتیتخلیه طوالن

نوروتوکسیسـیتی در  خواص داشتنو با  شودیم نیدوپام رینظ

حاصل از  جینتا .(10) کنـدعصبی ایجاد سمیت می یهاسلول

 یهابیان ژن ییرتغ باعثنشان داد که متامفتامین  بررسی یک

-اسخدر پ ییرو باعث تغ گرددمیمؤثر در تکوین سیستم عصبی 

 هایهای رفتاری، مرگ سلولی، رشد، مورفولوژی، تکثیر سلول

 ،ادییهای بنسلول .(11) شودبنیادی یا پیش سازهای عصبی می

 یهایژگیو یهستند که دارا یاافتهین زیتما کیهای سوماتسلول

 طیتحت شرا ،هاسلول نی. اباشندیم ینوسازو خود  یتوانچند

 .(15) شوندیم لیتبد افتهیزیهای بالغ کامالً تماخاص به سلول

بدن  یهابافت میو ترم یابیبازدر  ،یادیبن یهاسلول ژهیو عملکرد

 ییها با خودنوزاسلول نیکه ا رایاست ز یسلول درمان ندیدر فرا و

 دیتول ییتوانا ش،یخو نسل حفظو ضمن  شوندیم ریتکث

 (.11دارند ) زیبافت خاص را ن کیو بالغ  افتهیزیتما یهاسلول

 یستگها بآن یریگمنشأ شکل به یادیبن یهاسلول زیتما تیظرف

مشتق  یبنیاد یهاسلول (.12) متفاوت است گریکدیو با  داشته

مزانشیمی و غیرمزانشیمی  یهاقادر هستند به رده ،یاز بافت چرب

 یادیبن یهااز منابع استخراج سلول یکی. (12) تمایز یابند

ه خطر براحت و کم یاست. دسترس یبالغ، بافت چرب یمیمزانش

 نیموجود در ا یادیبن یهاسلول یدرصد باال ،یمنابع بافت چرب

اتولوگ  یهاسلول نیباال و امکان تأم یریبافت، توان تکث

 یهاتیمز ازجمله ،منابع رینسبت به سا یموردتوجه مقاصد درمان

 یمیمزانش یهاسلولکه با توجه به آن (.16) است بافت نیا

 زیتما یمختلف سلول یهابه رده قادرند ،یبافت چرب از مشتق

 METHو روزافزون  ادیبه مصرف ز تیلذا با عنا (12 ،17) ابندی

 یبررس باهدف حاضر مطالعه نوجوانان، وجوانان  نیبدر  ژهیوبه

 یرباز بافت چ مشتق یادیبن یهاسلول رشدبر  نیمتامفتاماثرات 

 . دیگرد انجامبالغ  نر ییصحرا یهاموش

  

  هامواد و روش
نر بالغ از نژاد  یصحرای موشسر  2از  یمطالعه تجرب این در

 یال 500حدود  یهفته و وزن 2 یال 6 یبا میانگین سن ستاریو

 هوشیاز ب بعدپژوهش ابتدا  نیگرم استفاده شد. در ا 550

ها و پس کشتن آن وتوسط کلروفرم  یصحرای یهانمودن موش

 با محلول اتنمودن ناحیه کشاله ران و شکم حیوان یاز ضدعفون

زیر  یاز نواح شدهاستخراج یچرب یهابافت درصد، 70الکل 

امالً ک طیدر شرا وها و کشاله ران پایین شکم و اطراف کلیه یجلد

 یبافر ینسال یحاو یل( استرBD-USAدر فالکون ) ،استریل

 سیلینیپن بیوتیکیدرصد آنت یک( و PBSفسفاته )

هت ج و شدند دادهقرار  یسینو ضدقارچ آمفوتر یسیناسترپتوما

 یها رونمونه یمحتو هایفالکون یاز فساد بافت یریجلوگ

 یشگاهقرار گرفتند و در حداقل زمان ممکن به آزما یخ یریمقاد

 شیراز یپزشک علومدانشگاه  یفناور یقاتکشت سلول مرکز تحق

 ارنیهود الم ریدر ز شدههیته یچرب یها. نمونهشدند داده انتقال

 ،یخون یهاو جهت حذف سلول دندیگرد لیتبد زیبه قطعات ر

( شستشو داده شدند Gibco-USA)PBSتوسط محلول  ،هانمونه

 ازها بعد شد. سپس نمونه ختهیدور ر ییو در هر بار محلول رو

به  ،1درصد نوع  5کالژناز  میآنز تریلیلیم 6اضافه کردن حدود 

. ندحمام آب گرم قرار داده شد در 17℃یدما در قهیدق 60مدت 

ها از حمام نمونه یفالکون حاو ،یمیآنز یهیتجز یپس از مرحله

رت صو پتاژیپ ط،یبا مح میمخلوط شدن آنز یبرا وآب گرم خارج 

مدت به  rpm1500حاصل با دور  یسلول ونیانس(. سوپ11گرفت )

شد.  وژیفیاتاق سانتر یبار در دما 1تا  5 تعداد به و قهیپنج دق

 . رسوب تهدیحذف گرد یآرامبه ییرو یروغن و بافت چرب سپس

ک بود به فالس یچرب یشده نینشته یهاسلول یفالکون که حاو

72 (orang-USAمخصوص کشت سلول )یحاو ی DMEM  و

FBS%10 (Biowest-USA ) فالسک  تی. درنهادیگردمنتقل

( MEMMERT GERMANY-Incubator 2COداخل انکوباتور )

(. 11ساعت قرار داده شد ) 52مدت  یبرا 2CO%2 یو حاو 17℃

 ییو اضافه نمودن مواد غذا یسمیمنظور حذف سموم متابولبه

 ضیتعو بارکیروز  5هر  هاسلول کشت طیمح ،هاسلول ازیموردن

  طیشد و مح ختهیفالسک دور ر ییمنظور محلول رو نی. بددیگرد
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و مجدداً درون انکوباتور قرار داده شد.  دیگرد نیگزیکشت تازه جا

معکوس مدل  کروسکوپیتوسط م هامراحل رشد سلول نیدر ا

Primo Vert هب نکهی. بعدازادیگرد یساخت کشور آلمان بررس 

ا ت دیگردها اقدام به پاساژ دادن نمونه دند،یرس %10تراکم حدود 

انجام  نیمتامفتام موالریلیم 6/0 دوزدر پاساژ چهار مواجهه با 

 بنیادی هایسلول یتهو تائید برای یبررس نی(. در ا50شود )

 یندر ا .یداستفاده گرد یتومتریفلوسا هایتکنیک از مزانشیمی

-Anti-CD90 (µl1 ،)Anti هایبادییاز آنت یکتکن

CD34(µl2 ،)Anti-CD44 (µl2 ،)Anti-CD73 (µl1 )استفاده 

 یکروتیوبم 2در  سومسلول پاساژ  10000 که ترتیب بدین. شد

 آن به PBSمحلول  لیترمیلی یک و شد ریخته لیتریمیلی 2/1

 بادییآنت یچ( همنفی کنترل) هانمونه از یکی به. گردید اضافه

اتاق و شستشو  یدر دما ینگهدار یقهدق 50اضافه نشد. پس از 

. جهت شد انجام FACSortتوسط  فلوسایتومتری ،PBSبا 

 تباف یمیمزانش یادیبن یهاسلول ژهیو یمارکرها انیسنجش ب

قرار گرفتند  یابیمورد ارز CD45و   CD73یمارکرها ،یچرب

 زا نیمتامفتام تیسم زانیجهت سنجش م یبررس نی(. در ا11)

 یچاهک حاو هرروش در  نیا درشد.  استفاده MTTروش 

 تعداد( Invitrogen-USAچاه که ) 16 تیپلکشت  طیمح

 طیساعت مح 52داده شد. بعد از  قرارسلول موردمطالعه  10000

 6/0دوز  دیکشت جد طیو به مح دیگرد ضیتعو یکشت قبل

 ,METH(Methamphetamine Hydrochloride موالریلیم

Sigma, M8750 )کی مدت به ،ها. سپس نمونهدیگرد اضافه 

. شد داده قرار( 2CO%2 و 17℃ یدمادر انکوباتور ) روزشبانه

 با MTT یمحلول تازه l µ 50با هاسلول کشت طیمح سپس

 نویساعت انکوباس چهار. پس از دیگرد ضیتعو mg/ml 2غلظت 

 500و به هر چاهک  هیتخل هاسلول ییرو محلول Co17 یدر دما

( اضافه (DMSOSigma-Aldrich-Germanyمحلول  تریل کرویم

ا در اثر واکنش ب شدهلیفورمازون تشک یهاستالیتا کر دیگرد

MTT ازیتوسط دستگاه اال یجذب نور تی. درنهابروند نیب از 

( در polarstar omega-BMG LABTECH-Germany) دریر

 یهاداده انیپا ( در50) دیمحاسبه گرد nm270موج طول

 و SPSS-21افزار استفاده از نرم باپژوهش  نیآمده در ادستبه

قرار  زیمورد آنال طرفهکیآنالیز واریانس  یتوسط آزمون آمار

در نظر >p 02/0ها در سطح اختالف داده یداراگرفتند و معن

 گرفته شد.

 

 نتایج
مطالعه نشان داد که  نیا یهاداده زیاز آنال حاصل جینتا

ساعت از  52از گذشت  بعد ،یجداشده از بافت چرب یهاسلول

 کف فالسک بهطور کامل و به دندیگرد شکلیزمان کشت، دوک

 یهاشبیه سلول یو ازنظر مورفولوژ دندیچسب یکشت سلول

 نیبودن ا یمیمزانش تیدهنده ماهفیبروبالست بودند که نشان

درصد  10ها در حدود بعد از پنج روز که سلول ها است.سلول

 یدبنیا یهاسلول ،در اولین پاساژ نمودند،کف ظرف کشت را پر 

، دندیگردتقسیم  یبا سرعت زیاد یمشتق از بافت چرب

ها زمان دو برابر شدن سلول یبعد از اولین پاساژ سلول کهیطوربه

ها پس از پاساژ سوم )حدود ده روز تقریباً دو روز بود. این سلول

یکنواخت و هموژن بودند و  یظاهر یپس از کشت اولیه( دارا

شکل ) داشتند رامطالعه  یمراحل بعد انجام یاستفاده برا تیقابل

1.) 

 
 (X200) ییموش صحرا یشده از بافت چرب یجداساز یمیمزانش یهاسلول یکروسکوپیم ریتصو .1شکل 
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 نیدر ا کهحاصل نشان داد  جیمطالعه نتا نیعالوه در ابه

 ی( منفCD34) یاندوتلیال یهاسلول ینشانگر سطح انیها بسلول

 ,CD90) یمزانشیم یبنیاد یهاسلول ینشانگرها انیو ب

CD105بودنن یادیت بنایکننده خصوص دی( مثبت بود که تائ 

 (.5است )شکل  یشده از بافت چرباستخراج یهاسلول

با کشت  MTTآزمون  جیمطالعه بر اساس نتا نیعالوه در ابه

اول تا هفتم  یدر روزها METHها با آن ماریده هزار سلول و ت

زنده ماندن  زانیبه بعد م چهارماز روز  ژهیوبه مار،یبعد از ت

، کاهش (METHبا  ماریبا گروه شاهد )عدم ت سهیها در مقاسلول

 مار،یزمان ت شینشان داد. با افزا >02/0pدر سطح  یمعنادار

 یاکامر ح نیکه ا افتی شیافزا زیندو گروه  نیاختالف ب یمعنادار

 یهاسلول رشدبر  METH یاز اثر وابسته به زمان بودن دارو

 (.1)نمودار  است یمشتق از بافت چرب یادیبن
 

 بحث

از  مشتق یمیمزانش یهاسلولمطالعه نشان داد که  نیا جینتا

عالوه . بهداشتند شکلیدوک یظاهر ،کشت طیدر مح یبافت چرب

 ,CD90 یمزانشیم یبنیاد یهاسلول ینشانگرها انیقادر به ب

CD105 یسطح ییمارکر شناسا انیببه  قادر کهیبودند درحال 

ها در سلول نیانبودند. نمودار رشد  CD34 یاندوتلیال یهاسلول

 از استفادهامروزه نشان داد.  یدیکاهش شد نیحضور متامفتام

 اریبس یعنوان منبع مناسب سلول درمانبه یبنیاد یهاسلول

 
 چربی بافت از مشتق یادیبن یهادر سلول CD34 یمنفو مارکر  CD90, CD105تومتری مارکرهای مثبت یانتایج فلوس .2شکل 

 

 
 با ارمیت فاقدبا گروه شاهد ) سهیدر مقا نیبا متامفتام ماریتحت ت یتجرب گروهدر  یمشتق از بافت چرب یادیبن یهارشد سلول .1نمودار 

 ها؛سلول ماریزمان هفت روز تمدت ی( طنیمتامفتام

 (ماریت از پس روز کی: 1 روز ،ییدارو ماریت روز: 0 روز ،ییدارو ماری: روز قبل از ت-1)روز 

 .>02/0pی*: وجود اختالف معنادار گروه شاهد و مورد با سطح معنادار
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و در اکثر  ینیجن یهابافت درها . این سلولهستندموردتوجه 

خود  تایحضور دارند و با داشتن خصوص زین افتهیزیتما یهابافت

 زمانمدت یقادرند قدرت تقسیم خود را برا یو پرتوان یتجدید

 و 51) تمایز یابند یسلول یهارده گریحفظ کنند و به د یطوالن

 از مشتق مزانشیمی هایسلول که اندداده نشان مطالعات. (55

، شکلدوکی ظاهر دارای مزانشیمی هایسلول سایر همانند چربی

 به ایزتم قدرت کشت، پالستیکی ظروف کف به اتصال قابلیت

 با مشابه سطحی نشانگرهای بیان مزانشیمی، هایرده سایر

 یک در (.51)هستند  استخوان از مشتق بنیادی هایسلول

 یبنیاد یهااتصال سلول که شد داده نشان دیگر بررسی

به ظرف کشت در کمتر از  یمشتق شده از بافت چرب یمزانشیم

 مطالعه این نتایج با سو مه که ،(52) گیردیساعت صورت م15

 یهاسلول ینشانگر سطح انی. در مطالعه حاضر کاهش باست

 یبنیاد یهانشانگر سلول انیب شیو افزا CD34 یاندوتلیال

 بودن نیادیبن اتی، خصوصCD105 و CD90 یمزانشیم

ایج که با نت نمودرا تأیید  یشده از بافت چرباستخراج یهاسلول

 .(11) سو است هم  گرید مطالعاتاز  یبرخآمده در دستبه

 به زیتما کشت طیمح در یچرب بافت از مشتق یادیبن یهاسلول

را به  یرد قطرات چرب لیاو یزیآمبه کمک رنگ ،یچرب بافت

ست ا یبافت چرب بهها آن زیدهنده تماکه نشان گذارندیم شینما

را نشان  میرد وجود رسوبات کلس نیزاریال یزیآمو در رنگ

 (.52) است یاستخوان یهاسلولبه  هاآن زیتما انگریکه ب دهندیم

 METHاز آن بود که  یحاک MTTتست  جیدر پژوهش حاضر نتا

ز بافت مشتق ا یبنیاد یهابر سلول یتیسیتوتوکسیاثر س یدارا

 استهم سو  گریاز مطالعات د یبرخ جیاست که با نتا  یچرب

باعث  METH نشان داده شد که زین گریمطالعه د کی در (.56)

شکنج  یادیبن یهاسلول یخود نوساز تیکاهش خصوص

 جی. نتا(11) دش یبه سمت سلول عصب زیتما رییدار و تغدندانه

 یهاسلول رشد METH نشان داد که یبررس کیحاصل از 

پژوهش  کیعالوه در به. (57) نمودرا مختل  یالیگل و یعصب

 یکاهش رشد رده سلول باعث METHنشان داده شد که  زین گرید

 METH یاثرات سم ی. در بررس(52) شودیم یانسان تیآستروس

 ادهد نشان ینیجن یادیبن یهااز سلول شدهمشتق  یهابر نورون

 یصورت وابسته به دوز باعث کاهش رشد سلولبه METHکه  شد

پژوهش نشان داده شد که مصرف  کیعالوه در . به(51) دیگرد

 انیو ب ویداتیاسترس اکس جادیباعث ا نیمزمن متامفتام

 ونیو دژنراس سیو روند آپوپتوز گرددیم یالتهاب یفاکتورها

 زین حاضر مطالعه در نیبنابرا(. 10) نمود کیتحر زین را یسلول

 یاهسلولدر  یباعث کاهش روند رشد سلول قیطر نیاز ا احتماالً

کشت  طیمح درشده است.  یمشتق از بافت چرب یمیمزانش

و  هایتوکندریم معنادار بیموجب آس METH یدارو  یسلول

 دیپیل رینظ و،یداتیاسترس اکس یمارکرها شیافزا

 دندشیو اکس ژنیفعال اکس یهاگونه دیتول ون،یداسیپراکس

 زیاحتماالً در مطالعه حاضر ن نیبنابرا (.11) گرددیم ونیگلوتات

 یمشتق شده از بافت چرب یمیمزانش یهاسلولکاهش رشد 

به  توانیم را METHی با دارو ماریتحت ت ییصحرا یهاموش

 جادیا نیهمچنو  هایتوکندریمبه  بیآسماده در  نیاثرات ا

 تیسم نیهمچن ها نسبت داد.سلول نیدر ا ویداتیاسترس اکس

ازجمله  ییایمیوشیب یندهایبه فرآ تواندیم METH یسلول

نیکموک ایو  هانیتوکیس ای و یختگیبرانگ و،یداتیاسترس اکس

نشان داده شد که  یبررس کی در .(15) باشدوابسته  یالتهاب یها

 یداکس- یدروکسیه-2 زانیم نیمتامفتامبه دنبال مصرف 

حساب به DNA یهابه مولکول بیمارکر مهم آس کیکه  نیژنوز

 نیدر ا یکاهش رشد سلول نی(. بنابرا11) ابدییم شیافزا دیآیم

ه ماد نیا شیبه افزا نیمتامفتامبه اثر  توانیم زیمطالعه را ن

 .داد نسبت DNA یهامخرب مولکول

 

 گیرینتیجه
گفت  توانیآمده در پژوهش حاضر مدستبه جینتا اساس بر

METH استرس جادیا و هایتوکندریمبه  بیآس قیاحتماالً از طر 

وابسته به  یسلول تیاثرات سم یدارا DNA بیو تخر ویداتیاکس

 است. یمشتق از بافت چرب یبنیاد یهابر سلول زمان

 

 تشکر و قدردانی
 و هاتالش ازتا  دانندیمقاله بر خود واجب م سندگانینو

 یهاسلول قاتیتحق مرکز محترم کارشناسان یهامساعدت

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه و رازیش یپزشک علوم دانشگاه یادیبن

 مانهیصم داشتند، یهمکار پروژه نیا یاجرا در که رازیش

اخالق دانشگاه  تهیدر کم یبررس نیا .آورندعمل به یسپاسگزار

 به IR.IAU.M.REC.1396.371شماره  تحت یاسالمآزاد 

 .دیرس بیتصو
 

 تعارض منافع
 .نشده استیانبگونه تعرض منافع توسط نویسندگان یچه
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Abstract 
 

Background & Objective: Methamphetamine is a hallucinogenic and addictive substance that 

is widely used worldwide. Cellular toxicity in various cells, especially in nerve cells, is one 

of the reported effects of this psychoactive substance. Therefore, this study aimed to 

investigate the effect of methamphetamine cytotoxicity on adult mesenchymal stem cells 
Materials & Methods: In this experimental study, mesenchymal stem cells were extracted from the 

adipose tissue of adult male rats of the Wistar breed and after culturing, their being mesenchymal 

was confirmed by flowcytometry method using CD34-RPE, CD90-RPE and CD105-RPE conjugate 

antibodies. In the third passage of cell culture, the effect of methamphetamine toxicity at a 

concentration of 0.6 mmol during 1 to 7 days on the growth process of these cells was investigated 

by MTT test. 

Results: The cells detached from the adipose tissue were completely adhered to the floor of the flask 

24 hours after being transferred to the cell culture flask. The results of flowcytometry showed that 

the expression of negative endothelial surface marker (CD34) and the expression of mesenchymal 

cell markers (CD90, CD105) were positive, which confirmed the basic identity of the extracted cells. 

The results of the MTT test also showed a significant reduction in the growth of cells treated with 0.6 

mmol methamphetamine compared with the control group at p <0.05. 

Conclusion: Cells isolated from adipose tissue are the basic mesenchymal type in which 

methamphetamine can induce the effects of cell toxicity and inhibit growth. 
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