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چكیده
امروزه مشکل ناباروری در دنیا به صورت یک نگرانی اجتماعی درآمده است و میتواند ضربه روانی شدیدی به
زوجین وارد سازد .از مهمترین سلولهای تخمدان ،سلولهای گرانولوزا می باشند که رشد و بلوغ اووسیتها را
تحت تاثیر قرار میدهند .اگزوزوم ها یک کالس ویژه از وزیکولهای خارج سلولی میباشند که میتوانند با
سیگنال رسانی به سلولها باعث بروز پاسخهای سلولی شوند .هدف از این پژوهش تجربی بررسی ترشح
هورمونهای استرادیول و تستوسترون در سلولهای گرانولوزای تحت تیمار با اگزوزوم های مترشحه از سلولهای
بنیادی مغز استخوان میباشد .در این پژوهش سلولهای بنیادی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی کشت
داده شدند و محیط کشت رویی سلولها که حاوی اگزوزوم بودند جمعآوری گردید .درادامه با استفاده از
میکروسکوپ نیروی اتمی ،میکروسکوپ الکترونی نگاره حضور و قطر اگزوزوم ها بررسی شد .در نهایت غلظت
هورمونهای مترشحه از سلولهای گرانولوزا با روش الیزا بررسی شد .نتایج بدست آمده توسط میکروسکوپ
نیروی اتمی و نگاره حضور اگزوزومها با قطر تقریبی  07نانومتر را تایید کردند و همچنین تیمار سلولهای
گرانولوزای تخمدان موش کوچک آزمایشگاهی با اگزوزومهای بدست آمده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز
استخوان موش کوچک آزمایشگاهی موجب افزایش ترشح هورمونهای استرادیول و تستوسترون توسط این
سلولها شد .نتایج بدست آمده از این مطالعه موید تاثیر اگزوزومهای مشتق شده از مغز استخوان موش کوچک
آزمایشگاهی بر ترشح هورمونهای جنسی استرودیول و تستوسترون است.
کلیدواژهها :سلول های بنیادی ،اگزوزوم ،سلول گرانولوزا ،استرودیول ،تستوسترون.
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مقدمه

بررسی اثر اگزوزومهای مشتق شده از سلولهای بنیادی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی …  /سجاد فرخ یار و همکاران

امروزه مشکل ناباروری در دنیا بهصورت یک نگرانی
اجتماعی درآمده است و میتواند ضربه روانی شدیدی به
زوجین وارد سازد] .[5ناباروری عدم توانایی زوجها در
باردارشدن پس از یک سال مقاربت جنسی و بدون استفاده
از روشهای پیشگیری گفته میشود و میتواند عواقب
جسمانی و روانی همراه با هزینههای مالی زیاد برای درمان
این افراد را در برگیرد] .[81فﻌال ﮐردن روند تقسیم میوز در
اووسیت و بﻠوغ آن از اهداف مﻬم درمانﻲ محققین عﻠوﻡ
ناباروری بوده است] .[9بﻠوغ آزماﻳشگاهﻲ اووسیتها ( In
 )Vitro Maturation, IVMبرای اولین بار در سال 8995
توسط  Pincus Enzmanمﻄرح گردید ] .[9ﺍمروزﻩ ﺍلقا
رشد و تکامل اووسیت در خارج از بدن ﻳکﻲ از روشهایی
ﺍست ﮐه در ّفناوری ﮐمکﻲ تولیدمثل به ﮐار گرفته میشود
] .[6در پستاندﺍران ،درﻃﻲ فاز فولیکوالر ﭼندﻳن فولیکول
شروع به رشد ﮐرده و فقط ﻳکﻲ از آنها ﻭ ﻳا تﻌداد محدودی
از آنها شانس تبدیلشدن به اووسیت بالﻎ را پیدا میﮐنند و
بقیه ﭼند روز قبل از تخمکگذاری دﭼار آترزی شدﻩ و در
آنها آپوپتوزیس صورت میگیرد .درروش  IVMاووسیتها
در مرحﻠه وزیکول ژرمینال از تخمدﺍﻥ برداشته شده و در
محیط  In vitroﮐشت داده میشوند ،سﭙس تخمکهای
بالﻎ مرحﻠه متافاﺯ  IIتوسط ﺍسﭙرم بارور میشوند].[85
سﻠولهای گرانولوزا مﻬمترین سﻠولهای تخمدان میباشند
ﮐه تغییرات فیزیولوژیکی و موفولوژیکی در ﻃی فرایندهای
فولیکوالر ﮐه شامل تکثیر ،تمایز ،تخمکگذاری و
لوتئاالسیون و آترزی است را متحمل میشوند ﮐه رشد و
بﻠوغ اووسیتها را تحت تاثیر قرار میدهند ،عمﻠکرد اصﻠی
سﻠول های گرانولوزا شامل القاء تولید هورمون های جنسی و
پﭙتیدهای مختﻠف مورد نیاز برای فولیکولوژنز و
تخمکگذاری میباشد] .[8اگزوزومها یک ﮐالس ویژه از
وزیکول های خارج سﻠولی میباشند ﮐه منشاء غشایی دارند
و توسط بسیاری از سﻠولها ترشح میشوند] .[7اگزوزومها
محمولهی پیچیدهای از مواد را شامل ،microRNA
 RNA ،mRNAغیر رمز شوندهی بﻠند و  DNAژنومیک
از سﻠولهای دهنده به سﻠولهای گیرنده تحویل میهند ﮐه

بهعنوان مکانیسمی از ارتباﻃات سﻠول با سﻠول میباشد].[4
آنالیز بر روی اگزوزوم مشخص ﮐرده است ﮐه تمام
اگزوزومها در برخی از شاخصها از جمﻠه ساختار (دو الیه
لیﭙیدی) ،اندازه ،تراﮐم و ترﮐیب پروتئینی مشترک هستند].[1
تحقیقات نشان دادهاند ﮐه اگزوزوم ها به عنوان یک وسیﻠهی
نقﻠیه و یا ارتباﻃی برای تنظیم فﻌالیتهای پروسههای سﻠولی
عمل میﮐنند ﮐه از سایر سﻠولهای دیگر ترشح میشوند
] .[1ثابت شده است ﮐه اگزوزومهای مشتق از سﻠول های
بنیادی مزانشیمی بافت آسیب دیده را بﻬبود میبخشند و
همچنین پاسخهای ایمنی را تنظیم میﮐنند] .[2این اثرات
با توجه به ویژگی و ارسال سیگنالهای پاراﮐرینی حاصل
میشود] .[82امروزه ﮐشت آزمایشگاهﻲ تخمك یکی از
مؤثرترین روشها در درمان اختالالت باروري بوده و گامﻲ
مؤثر جﻬت ﮐمك به زنان براي حفظ باروري در بیماریهای
تﻬدیدﮐننده باروري و یا درمانهای رژیمﻲ همچون شیمی
درمانی میباشد] .[89در سالهای اخیر مﻄالﻌات زیادی در
جﻬت یافتن عوامﻠی ﮐه رشد و تمایز فولیکولهای ﮐشت
داده شده در محیط آزمایشگاهی را بﻬبود بخشد در حال
انجام است ﮐه در این زمینه استفاده از ترﮐیبات محرک رشد
در بﻠوغ آزمایشگاهی تخمک توجﻬات زیادی را جﻠب نموده
است.
در دهه گذشته عالقمندیهای زیادی در زمینه مﻄالﻌه
عمﻠکردهای اگزوزومها به عنوان ابزارهای مﻬم ارتباﻃات
سﻠول -سﻠول در فرآیندهای مختﻠف فیزیولوژیکی و آسیب
شناختی صورت گرفته ﮐه از نظر تکامﻠی حفاظت شده
هستند و شواهد زیادی وجود دارند ﮐه سﻠولهای بنیادی
مزانشیمی به شیوه پاراﮐراین عمل مینمایند و این میتواند
تاﮐید بر عوامل زیستی موجود در مورد ﮐشت شرایﻄی آنﻬا
باشد همچنین مواد مترشحه از سﻠول های بنیادی مزانشیمی
دارای عمﻠکردهای مشابه با سﻠولهای بنیادی مزانشیمی
هستند و این عمﻠکرد شامل ترمیم آسیب بافتی ،حمایت از
پاسخهای التﻬابی و تﻌدیل سیستم ایمنی است] .[28از این
رو بر آن شدیم تا اثرات اگزوزومهای مشتق شده از
سﻠولهای بنیادی را بر سﻠولهای گرانولوزای موش ﮐوﭼک
آزمایشگاهی را بررسی ﮐنیم.
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مواد و روشها

تهیه اگزوزومها

تهیه سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان:

تﻬیه شده است بالفاصﻠه فیکس شدند .سﭙس یک قﻄره ی
ﮐوﭼک روی الم قرار داده شدو پس از حدود  85دقیقه و بﻌد
از خشک شدن نمونه ها بررسی توسط میکروسکوپ نیروی
اتمی صورت گرفت.

یک سر موش ﮐوﭼک آزمایشگاهی نژاد  NMRIﮐه در
شرایط استاندارد ( 82ساعت نور و  82ساعت تاریکی در
دمای  25درجه سﻠسیوس) در اتاقک حیوانات نگﻬداری
شد ،به وسیﻠهی ﮐﻠروفورم ﮐشته و استخوان ران آن جدا
گردید .سﭙس دو سر استخوان قﻄع شده و به وسیﻠهی یک
سرنگ ﮐه از محیط ﮐشت پر شده محتویات مغز استخوان
به درون فالسک ﮐشت سﻠولی منتقل شد .پس از ﭼند بار
تﻌویض محیط ﮐشت و حذف مواد زاید ،سﻠول های بنیادی
مغز استخوان شروع به تکثیر و خالص شدن ﮐردند.

به منظور بررسی شکل و اندازه اگزوزومهای تخﻠیص
شده توسط گﻠوتارآلدهید  2/5درصد تثبیت و با PBS
شستشو شد .سﭙس نمونه توسط اتانول آبگیری شده و روی
سﻄح شیشه ای خشک با الیهی نازﮐی از ﻃال پوشانده شد و
توسط میکروسکوپ بررسی گردید.

شناسایی سلولهای بنیادی با روش فلوسایتومتری

تعیین غلظت اگزوزومها

جﻬت شناسایی سﻠولهای بنیادی از مارﮐر سﻄحی
اختصاصی سﻠولهای بنیادی  CD 44و  CD 45و روش
فﻠوسایتومتری استفاده گردید.

بهجﻬت تﻌیین غﻠظت اگزوزمها از روش بردفورد استفاده
گردید .به منظور تﻌیین مقدار اگزوزوم جدا شده ،پروتئین آن
را با استفاده از محﻠول  Bradfordو رسم نمودار استاندارد
با استفاده ار رقتهای متوالی شده از پروتئین  BSAبا
غﻠظت مشخص تﻌیین گردید.

جداسازی و خالص سازی اگزوزوم

محیطﮐشت روی سﻠولها زمانی ﮐه آنها به تراﮐم حدود
 77الی  17درصد از فالسک رسیدند ،حذف سﭙس به مدت
 24الی  41ساعت در محیط ﮐشت فاقد سرم ( FBSبدون
اگزوزوم) ﮐشت داده شد .مایع رویی جمعآوری شد و
اگزوزوم ها با اولتراسانتریفیوژ در  877/777 gخالص
سازی شدند .اگزوزوم ها در  277 μlاز  PBSمﻌﻠق شده
( )suspendedو در  -27درجه سانتیگراد ( )C°نگﻬداری
شدند.
شناسایی اگزوزوم توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

شناسایی اگزوزوم توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره
()SEM

بررسی اثرات اگزوزومها بر سلولهای گرانولوزا

حیوانات :موشهای ماده ﮐوﭼک آزمایشگاهی نژاد
 NMRIبا سن تقریبی 84تا 28روز از مرﮐز تحقیقات
بیولوژی ﮐاربردی – تکوین جانوری مشﻬد -ایران تﻬیه شد.
استخراج سﻠولهای گرانولوزا :سﻠولهای گرانولوزا با
روش مکانیکی از فولیکولهای تخمدان موش  28روزه
استخراج و در محیطﮐشت  α-MEMحاوی  FBS ,ITSو
 FSHقرار گرفتند و پس از گذشت  4روز سﻠولهای
گرانولوزا با دوزهای مختﻠف اگزوزومها تیمار شدند.

()Atomic Force Microscope

برای آماده سازی جﻬت میکروسکوپی نیروی اتمی،
نمونهها در دستگاه سونیکاتور برای مدت  27دقیقه قرار
گرفتند .پس از خروج از دستگاه سونیکاتور مقدار 9
میکرولیتر از نمونهها برداشت شد و با  877میکرو لیتر
محﻠول پارافرمالدئید  %2ﮐه از قبل ﻃبق پروتوﮐل موجود

گروههای آزمون

گروه ﮐنترل :سﻠولهای گرانولوزا در محیطﮐشت پایه قرار
گرفتند .تﻌداد  5 ×875سﻠول در هر ﭼاهک از پﻠیت 82
خانه ﮐشت داده شدند.
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گروه تجربی 8و 2و  :9سﻠولهای گرانولوزا در
محیطﮐشت پایه و غﻠظتهای (25و 57و )877میکرولیتر
اگزوزوم ها قرار گرفتند .تﻌداد  5 ×875سﻠول در هر ﭼاهک
از پﻠیت  82خانه ﮐشت داده شد.
تاثیر اگزوزومها بر ترشح هورمون تستوسترون و استرادیول در
سلولهای گرانولوزا

سﻠولهای گرانولوزا با تراﮐم  5 ×875در هر ﭼاهک از
پﻠیت  82خانه به مدت  4روز در دمای  97درجه با CO2
 %5ﮐشت شده و سﭙس سﻠولها به مدت  41ساعت همراه
اگزوزومها انکوبه شدند ،محیطﮐشت رویی جمعآوری شده
و سﻄوح استرادیول و تستوسترون در مایع رویی با استفاده از
روش االیزا ارزیابی گردید.

یافتهها

حضور این مارﮐرها بر سﻄح سﻠولهای استخراج شده از مغز
استخوان موش ﮐوﭼک آزمایشگاهی میباشد.
نتایج حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی اگزوزومها

با توجه به نتایج منتشر شده در بسیاری از مقاالت
اندازهی میانگین قﻄر اگزوزومها در حدود  27تا 277
نانومتر میباشد .تصاویر زیر حاصل از میکروسکوپی نیروی
اتمی بیانگر حضور اگزوزومها با دیامتر تقریبی بین  27تا
 867نانومتر میباشد.
نتایج میکروسکوپ الکترونی

نمونهی حاوی اگزوزوم برای انجام میکروسکوپی
الکترونی نگاره ( )SEMآماده شدند .تصاویر زیر موید
حضور اگزوزوم ها با دیامتر تقریبی  57نانومتر میباشند.

تایید بنیادی بودن سلولهای کشتشده با روش

نتایج بررسی اثر اگزوزومها بر ترشح هورمون استرادیول بر

فلوسایتومتری

سلولهای گرانولوزا

با توجه به اینکه سﻠولهای بنیادی دارای مارﮐرهای
اختصاصی میباشند حضور این مارﮐرها با تکنیک
فﻠوسایتومتری بررسی شد .در این مﻄالﻌه مارﮐر  CD44و
 CD45مورد بررسی قرار گرفت .تصاویر زیر موید بیان و

بﻌد از ﮐشت سﻠولهای گرانولوزا و جمعآوری محیط
رویی غﻠظت هورمون استرادیول در محیط رویی با استفاده
از ﮐیت اختصاصی استرادیول و روش االیزا سنجیده شد.
نتایج در نمودار زیر خالصه شدهاند.

 )Aنمودار مارکر سطحی  .CD44همان طور که مشاهده می شود در حدود  %33سلول ها مارکر  CD44را بیان نمودهاند )B .نمودار مارکر
سطحی .CD45بالغ بر  %59سلول ها مارکر CD45را بیان نموه اند.
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 )Aتصویر حاصل از میکروسکوپی نیروی اتمی .اگزوزومی را با دیامتر  761نانومتر نشان می دهد )B .نمودار خروجی میکروسکوپ نیروی
اتمی که میانگین اندازه ی اگزوزوم ها را بین  95تا  765نانومتر نشان می دهد.

 )Aتصویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی نگاره که نشان دهنده ی توده ی متشکل از اگزوزوم ها می باشد )B .همان تصویر که ابعاد تقریبی
اگزوزوم در آن مشخص شده است.

نتایج بررسی اثر اگزوزومها بر ترشح هورمون تستوسترون
سلولهای گرانولوزا

بﻌد از ﮐشت سﻠولهای گرانولوزا و جمعآوری محیط
رویی غﻠظت هورمون تستوسترون در محیط رویی با استفاده
از ﮐیت اختصاصی تستوسترون و روش االیزا سنجیده شد.
نتایج در نمودار زیر خالصه شده اند.

بحث

در تحقیقات نشان داده شده است ﮐه سﻠولها عالوه بر
ترشح فاﮐتورهای محﻠول ،نانو وزیکولهایی به نام اگزوزوم
تولید میﮐنند ﮐه از ﻃریق آنها با سﻠولهای مجاور و دورتر
ارتباط برقرار میﮐنند] .[7اگزوزومها دارای مقدار قابل
توجﻬی از مولکولهای پروتئین و  RNAمیباشند] .[4در
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هورمون استرادیول
***

180

***

160
140
120
80

mg/ml

100
60
40
20
0
100

25

50

control

غلظت بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر

نمودار غلظت هورمون استرادیول مترشحه از سلولهای گرانولوزای تحت تیمار با اگزوزوم های استخراج شده از سلولهای بنیادی مغز استخوان
موش بر اساس تکنیک االیزاp-value=0.0001 :*** .

هورمون

تستوسترون

400

**
300

**

mg/ml

200
100
0
100

50

25

غلظت بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر

control

نمودار غلظت هورمون تستوسترون مترشحه از سلولهای گرانولوزای تحت تیمار با اگزوزوم های استخراج شده از سلولهای بنیادی مغز
استخوان موش بر اساس تکنیک االیزاp-value=0.004 :** .

 Maumusمﻄالﻌه حاضر اگزوزومها از سﻠولهای بنیادی
مزانشیمی جداسازی شده وعکسبرداری از آنﻬا انجام
گرفت .در پژوهش خود در سال  2789نشان داد سﻠولهای
بنیادی مزانشیمی تﻌمیر بافت آسیب دیده را بﻬبود میبخشند
و همچنین پاسخهای ایمنی را تنظیم میﮐنند و این اثرات با
توجه به ویژگی و ارسال سیگنالهای پاراﮐرینی حاصل می
شود] .[82این سﻠولها در بسیاری از فرآیندهای فیزولوژیکی
و پاتولوژیکی دخیلاند ﭼون حمل ﮐنندهی ذراتی هستند ﮐه
فاﮐتورهای درمانی نامیده میشوند و آنﻬا را به محل آسیب
میرسانند] .[2اگزوزومها وزیکولهایی با اندازه  03تا 033

نانومتر هستند ﮐه در پردازشهای پاتولوژیکی و بیولوژیکی
نقش اساسی دارند و بسته به این ﮐه از ﭼه سﻠولهایی منشا
میگیرند دارای ترﮐیبات مختﻠف هستند ،لذا بیان ژن های
متفاوتی را تنظیم می ﮐنند] .[89در پژوهش حاضر نیز بر
اساس یافته های میکروسکوپی اتمی و نگاره اگزوزومهای
بدست آمده نیز تقریبا دارای قﻄر  03نانومتر بودند ﮐه هم
راستا با نتایج دیگر پژوهشها میباشد .همچنین اگزوزومها
در پردازشهای متفاوت زیستی مانند ایمنی ،التﻬاب،
بارداری ،تﻌمیم بافت ،انﻌقاد خونی و رگزایی نقش دارند
] .[11از مزایای مﻬم اگزوزومها این است ﮐه میتوان آنها را
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مﻬندسی ﮐرد و ترﮐیبات مختﻠف را داخل آنها جا داد و نیز
اختصاصیت آنها را با انتقال گیرنده های اختصاصی
اگزوزومی باال برد] .[88در سالهای اخیر مﻄالﻌات زیادی
در جﻬت یافتن عوامﻠی ﮐه رشد و تمایز فولیکولهای ﮐشت
دادهشده در محیط آزمایشگاهی را بﻬبود بخشد در حال
انجام است ﮐه در این زمینه استفاده از ترﮐیبات محرک رشد
در بﻠوغ آزمایشگاهی تخمک توجﻬات زیادی را جﻠب نموده
است] .[29به عنوان مثال اینترلوﮐین  )IL-1( 8تکثیر
سﻠولهای گرانولوزای گاو و رت را در شرایط In Vitro
تنظیم میﮐند همچنین  IL-1تکثیر سﻠولهای تخمدانی را
تحریک میﮐند و آپوپتوز و رشد فولیکولی را نیز سرﮐوب
میﮐند] .[11مچنین  IL-1بتا برای سنتز و تنظیم استروئید و
تخمک گذاری در رتها در سﻠولهای گرانولوزا و تکا عمل
میﮐند] .[22این سیتوﮐاین همچنین  GVBDرا در تخمدان
خرگوش بﻬبود میبخشد و تحریک ﮐننده میوز و بﻠوغ
اووسیت در اسب ماده میباشد].[86
در سال  Sarvar 2786و همکاران بیان داشتند ﮐه ﮐه
اگزوزومها واسﻄههای بیولژیکی هستند ﮐه تحت شرایط
فیزیولوژیک و پاتولوژیک ایجاد میشوند ﮐه شامل
 ،mRNAs, siRNAلیﭙیدهاRNAs ،های ریبوزومی
هستند ،در حقیقت مشخص شده است عمﻠکردهای آنها
مشابه عمﻠکرد سﻠولهای مزانشیمی دارای عمﻠکرد حمایتی
میباشند و در ترمیم آسیبهای بافتی ،سرﮐوب پاسخهای
التﻬابی میشوند و دارای فاﮐتورهای ترمیمی بافت
میباشند] FSH .[87تولید استرادیول را تحریک میﮐند ،و
محققان گزارش دادند وقتی بﻄور ﻃبیﻌی مرحﻠه فولیکول
آنترال در داخل بدن ایجاد میشود ،تأثیر قابل توجﻬی در
میوز تخمک دارد FSH ،به نظر میرسد تکثیر سﻠول
گرانولوزا را تحریک میﮐند ،در حالی ﮐه استرادیول اندازه
سﻠول را افزایش میدهد] .[9براساس نتایج مﻄالﻌات قبﻠی،
استرادیول میتواند بر رشد فولیکول پره آنترال تأثیر مثبت
بگذارد] .[87در این مﻄالﻌه ،درصد ترشح استرادیول در
سﻠولهای گرانولوزا تحت تیمار با اگزوزوم نسبت به
نمونههای شاهد افزایش یافت .نتایج این بخش نشان داد ﮐه

اگزوزوم با غﻠظت مناسب اثرات مثبتی بر ترشح هورمون
استرادیول در سﻠولهای گرانولوزا دارد.
تغییرات در تستوسترون ،در مﻄالﻌات داخل بدن و
آزمایشگاهی نشان داد ﮐه تستوسترون باعث تبدیل
فولیکولهای اولیه به ثانویه میشود ،این هورمون همچنین
باعث افزایش تکثیر تک و گرانولوز میشود و باعث ﮐاهش
شاخص آپوپتوز در فولیکولهای آنترال میشود] .[27در این
مﻄالﻌه ،تولید تستوسترون در سﻠول های گرانولوزا تحت
تیمار با اگزوزوم ،مقایسه شد ،نتایج ترشح تستوسترون در
مقایسه با نمونه شاهد نشان داد ﮐه در گروهﻬای تحت تیمار
با اگزوزوم ،غﻠظت تستوسترون در مقایسه با نمونه شاهد
افزایش یافت،
نتایج بدست آمده ازتحقیق حاضر موید این موضوع
است ﮐه میتوان از اگزوزومها برای افزایش میزان باروری
استفاده ﮐرد .جنبه ی حایز اهمیت این تحقیق این است ﮐه
برای اولین بار از مواد زاید و دور ریختنی در ﻃی فرآیند
ﮐشت سﻠولهای بنیادی مادهایی استخراج شده است ﮐه
دارای ﻃیف وسیﻌی از عمﻠکردهای متفاوت و موثر بر
سﻠولهای گرانولوزا میباشد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از مرﮐز تحقیقات بیولوژی ﮐاربردی تکوین
جانوری ﮐه در انجام این مﻄالﻌه نقش بسزایی را ایفا نمودند
نﻬایت تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract
The problem of infertility in the world today has become a social concern and can cause severe
psychological trauma to couples. One of the most important ovarian cells are granulosa cells that
affect the growth and maturation of oocytes. Exosomes are a special class of extracellular vesicles that
can trigger cellular responses by signaling to cells. The aim of this experimental study was to evaluate
the secretion of estradiol and testosterone in granulosa cells treated with exosomes secreted from bone
marrow stem cells. In this study, bone marrow stem cells were cultured and the culture medium of
cells containing exosomes was collected. Subsequently, the presence and diameter of exosomes were
examined using atomic force microscopy and electron microscopy. Finally, the concentration of
hormones secreted from granulosa cells was assessed by ELISA method. The results obtained by
atomic force microscopy and electron microscopy confirmed the presence of exosomes with an
approximate diameter of 70 nm and also treatment of mice ovarian granulosa cells with exosomes
derived from bone marrow mesenchymal stem cells increased the secretion of estradiol and
testosterone by these cells. The results of this study confirm the effect of exosomes derived from the
bone marrow of NMRI mice on the secretion of the sex hormones estradiol and testosterone.
Keywords: Stem cells, Exosome, Granulosa cell, Estradiol, Testosterone.

