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چکیده
زمینه و هدف :سلولهای بنیادی مزانشیمی ( )MSCsبا توجه به خصوصییا تمیایزی خ خیود نوسیاکین یان یی
مناسبی برای طب ترمیمی محسوب میشون ن اما یکی اک مشکالتی پیشرخ ایجاد استرس ایسی اتیو در بافت هی

خ

آپوپتوک سلولهای بنیادی منتقل ش ه قبل اک ترمیم بافت مورد نظر میباش  .پیش تیمار سلولهیای بنییادی بیا آنتیی-
ایسی انها ممکن است آنها را نسبت به شرایط استرس ایسی اتیو مقاخم ساکد .در مطالعیه ااریر ا یر آنتییایسیی انی
کلید واژهها:
جینجییییرخلن اسییییترس
ایسی اتیون آنتیایسیی انن
سیییلولهیییای بنییییادی
مزانشیییییمین آپوپتییییوکن
سایتوتویسیسیتی

جینجرخل بر سایتوتویسیسیتی خ القاء آپوپتوک ناشی اک استرس ایسی اتیو در سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق اک بافت
چربی انسان خ مغز استخوان موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
روشها :در این مطالعه پژخهشین سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق اک بافت چربی انسیان خ مغیز اسیتخوان میوش
جهت پیش تیمار به م

 ۴خ  ۶ساعت با غلظتهای مختلف جینجرخل (۰۵ن ۰۵۵ن  ۰۵۵خ  ۴۵۵میلیگرم /میلییلیتیر)

انکوبه ش ن خ سپس با غلظت  ۰۵۵میکرخموالر  H۰O۰به م

 ۰ساعت تیمار گردی نی  .سایتوتویسیسییتی بیا رخش

 MTSخ خرعیت القاء آپوپتوک با استفاده اک ییت انکسین -پرخپی یوم ی ی بررسیی شی  .تجزییه خ تحلییل دادههیا بیا

تمامی حقوق نشرر رررای

استفاده اک نرم افزار  SPSSخرژن ۰1ن نرم افزار  FlowJoخ آکمون  ANOVAخ تست دانکن انجام ش .

تررررت حيدريرره محفررو

نتایج :تیمار با جینجرخل باعث افزایش خابسته به دخک خ کمان توان کیستی سیلولهیای بنییادی مزانشییمی مشیتق اک

دانشگاه علروم پششرکی
است.

بافت چربی انسان در سایر غلظتها میشود .همچنین در سیایر غلظیتهیا مییزان آپوپتیوک را در سیلولهیای بنییادی
مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی به صور خابسته به دخک خ کمانن یاهش داد.
نتیجهگیري :جینجرخل با یاهش استرس ایسی اتیو در سلولهای بنیادی مزانشیمی یارایی آنها در ترمیمهای بافتی
را افزایش میده .
مقدمه

امروزه استفاده درمانی از سلولهاا نیاااد ا امااو اول یارما

سلولها یخصص یافته یماایی ماییانیاو  .)2ایا سالولهاا از

نافتها آساب دیوه نه شمار میرود و نه عیوان یک جاایزیی

لحاظ میشاء ناه دو دساته عماوه سالولهاا نیاااد جیایای و

میاسب نرا پاونو انوام کامل مطرح مایناشاو  .)1سالولهاا

سلولها نیااد نالغ یقسا میشونو .)3

نیااد سلولهایی هستیوکه یوانایی یقسا خاود را نارا ماو

یالش نرا استفاده درمانی از سلولها نیااد جیایی از حوود

طوالنی حفظ کرده و یحت شرایط میاسب ناه اناوام متفااویی از

 22سال پاش ناا کاار نار رو حاواناا ناه ویا ه ماوشهاا

آدرس نويسنده مسئول :شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،دانشکده علوم پايه
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آزمایشزاهی شروم شو .در طی ای سالهاا آزمایشها زیاد

عمر سلولها نیاااد میانشاامی پاوناو شاوه و جلاوگار از

در جهت یبویل سلولها نیااد جیایی موش نه انوام سلولهاا

وقوم آپوپتوز در آنها انجاام شاوه اسات یاا فاکتورهاایی کاه از

و پاونو زدن آنها صور گرفت که نه موفقاتها قانل یاوجهی

استر

اکساوایاو در ای سلولها جلوگار میکییوا مشخص و

انجاماو .نه موزا یحقاقا حاوانیا سالولهاا نیاااد انساان

نکار گرفته شونو .یکی از ای فاکتورها آنتیاکساوانها ناودهاناو

نای مورد یوجه قرار گرفت یا اییکه نالخره در سال  1991اولاا

 .)13نررسی اثرا آنتیاکساوانی مواد مختلاف نار سالولهاا

گیارش از یکثار و یمایی موفق سلولها نیااد جیایای انساان

نیااد میانشامی پاونو شوها نشان داده است که آنتیاکسااوان-

در آمریکا میتشر شو .اما نا یوجه نه نروز نرخای محاوودیتهاا

ها اثر نسیایی در جلوگار از پار زودر

ای سلولها دارنو

در یولاو و استفاده از سلولها نیاااد جیایایا در دیاو ساال

و قادرنو آپوپتوز و مرس سلولی را نه ماایان قانال یاوجهی ناه

اخارا یحقاقا نر رو سلولها نیااد نالغ شروم شوه اسات

یاخار انوازنو  .)14لتا نی ر میرساو اعماال درماانهاا آنتای-

و نه طور گستردها در حال انجام میناشو .)4

اکساوانی مکملا درکیار سلول درمانی ضرور ناشو .)15

سلولها نیااد نالغا دستها از سلولهاا یاار یماایی یافتاه

نر طبق شواهوا یرکابا فعال از لحاظ زیستی نا یواناایی خیثای

هستیوکه در نافتها و انوامها مختلف یافات مایشاونو  .)5از

ساز رادیکالها آزاد و فعالات آنتیاکساوانیا نه فراوانای در

مه یری سلولها نیااد نالغ که امروزه یوجه اکثر محققا را

گااهااان دارویاای یافاات ماایشااونو  .)16زنجبااال نااا نااام علماای

نااه خااود جلااب کاارده اسااتا مااییااوان نااه ساالولهااا نیااااد

 Zingiber officinaleاز جملااه گااهااان دارویاای نااا اعمااال

میانشامی  )MSCsاشاره کرد  .)3ای سلولهاا اولاا ناار در

فارماکولوژیکی همچون؛ اثرا آنتیاکساوانیا آنتیآپوپتاوز و

ساال  1994یوساط فریاون اشاتای و همکااران ناه عیاوان یاک

ضوالتهانی است که از دیرناز عالوهنر یک مکمل یتاییا در علا

جمعات سلولی یار فاگوساتاک و شابه فابرونالسات ناا قاور

پیشکی نای کاارنرد فراوانای داشاته اسات  .)19فعالاات آنتای-

یکثار و خودنوساز ناال و همچیا پتانسال یمایی ناه ردههاا

اکساوانی گااهان نه علت حضور جیء فیلای فالونویااوا یاان و

مختلف سلولی از جمله؛ سلولهاا استوونالساتا کیوروسااتا

آنتوساانا ) آنها میناشوا که ایا جایء در زنجباالا جایجارول

آدیپوساتا سلولها انوویلاالا سلولها عصبیا سالولهاا

ناماوه میشود .جایجرول عاملی موثر نرا جلاوگار از یولااو

ماوسات قلبیا سالولهاا هپایوساات و سالولهاا پاانکرا

گونهها فعال اکسا ن و ناان  COX-2القاء شوه یوسط اشاعه

معرفاای شااونو  .)6 -1ایاا خصوصاااا ساالولهااا نیااااد

ماورانیفش مایناشاو  .)11همچیاا جایجارول سابب حفا ات

میانشامیا درکیاار خاصاات ناایوانی آنهاا در ایجااد یوماور و

سلولها از استر

یحریک ساست ایمییا ناعث شوه است یاا در دهاه گتشاته ایا

یحقاقا هر ده ناشتر جهات یایااو اثار حفاا تی جایجارول نار

سلولها مورد یوجه وی ه متخصصان پاونو واقع شونو  )9و نه

سلولها علاه آنتیاکساوانها است .در مطالعه حاضرا اثر آنتای-

عیوان مه یری رده سلولها نیاااد در طاب یرمامای مطارح

اکساوانی جایجرول نر سایتویوکساساتی و القاء آپوپتوز ناشی

اکساوایاو میشود  .)19در نتاجاه ناااز ناه

ناشیو .)12

از استر

نا ای وجود نه علت شارایط نامسااعو محااط گارناوه پاوناو از

نافاات درناای انسااان و مخاای اسااتخوان مااوش صااحرایی مااورد

جمله هاپوکسی و وجود رادیکالها آزاد اکسا ن که ناا ایجااد

نررسی قرار گرفت.

استر

در سلول موجب فعال شون و افیایش فاکتورها پار

اکساوایاو در سلولها نیااد میانشامی مشاتق از

روشها

میشونو و نهایتاا آپوپتاوز و مارس سالول را ناه دنباال دارناوا

ای مطالعه نه صور یجرنی از مهار  1399یاا اسافیو  1399در

قساامت اع ا ساالولهااا نیااااد میانشااامی پاونااو شااوه در

مرکی یحقاقاا سالولی -یکاوییی دانشازاه آزاد اساالمی واحاو

روزها انتوایی پس از پاونو از نا رفته کاه ایا خاود موجاب

شهرکرد و آزمایشزاه مرکی دانشزاه علاوم پیشاکی اصافهان

کاهش کارایی آنها میشود  .)11,12نا یوجه نه اهمات موضوما

انجام شو .سلولها نیااد

میانشامی نافت درنی انسان AD-

مطالعا وساعی نه می ور یافت راههاایی نارا افایایش طاول

 )MSCاز مرکی ملی ذخایر ژنتاکای و زیساتی ایاران خریاوار
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گردیو و سلولها نیااد میانشامی نافت مخی استخوان موشا

جهاات نررساای آپوپتااوزا پاااش یامااار نااه مااو  4و  6ساااعت

از استخوانها درشت نی یاباا) و ران فمور) موش صحرایی

درگروهها آزمایشی نا یل تها 52ا 122ا  222و  422مالای-

استخراج شونو .سلولها در محاط کشت Dulbecco's DMEM

گاارم /مالاایلاتاار جایجاارول و یامااار دو ساااعته نااا یل اات222

FBS %22

ماکروموالر  H2O2نه عیوان گروه کیترل میفای انجاام شاو .در

 )Gibco, USA( )Foetal Bovine Serumو یااک Penstrep %

گروه کیترل مثبت سلولها در معرض محاط کشت قرار گرفتیاو.

 )Gibco,در انکوناااااایور

Gibcoا

 )Gibco, USA )Modified Eagle Mediumحااو
USA )Penicillin-Streptomycin

 )Memmert, Germanyنا فشار  %5گااز CO2ا رطونات  %92و

سلول ها را پس از شستشو نا  PBSو آنیی یریپساا

آمریکااا) از پلااات جااوا نمااوده و سااانتریفوژ شااونو .رن ا هااا

دما  39درجه سانتی گرادا در فالسک  95کشت داده شونو.

 Annexin-Vمتصااال ناااه BD-Pharmingen FITC

محاط کشت هفتها سه ناار یعاویو و نارا نرداشات کاردن

) (PI ( Propidium iodide; BD Pharmingenناااه ماااایان 5

سلولها از محلول یریپسا  EDTA/استفاده شاو .جایجارول ناا

 15دقاقاه در دماا ایاا و محااط یاریاک

نام یجار

 [6]-Gingerolو شماره محصاول  )G6406و H2O2

نا نام یجار  Hydrogen peroxide solutionو شماره محصول
 )216963نه صور

آماده و نه حالت مایع از شارکت SIGMA

ماکرولاتر نه ماو

 (BDو

انکونه شونو و آماده شامارش یوساط دساتزاه فلوسااتومتر
FACS Caliburاآمریکا) شونو .شامارش سالولی در واحاو 124
صور گرفت.

 ALDRICH-یهاه گردیونو .سایتویوکساساتی ناشی از استر

یحلال دادهها نا استفاده از نرم افایار آماار SPSSا نساخه 11ا

اکساوایاو در سلولها نیااد میانشامی مشتق از نافت درنای

نرم افیار  FlowJoو آزمون  ANOVAو یست دانک انجام شو.

انسان یامار شاوه ناا جایجارول و  H2O2ا ناا اساتفاده از کاات

حوود اطمایان نرا همه آزمایشا  95%در ن ر گرفته شاو و

 )Promega,USA MTSنااا شااماره محصااول  G1026مااورد

 P≥ 5%معیی دار محسو گردیو.

ارزیانی قرار گرفت .نه ای یریاب کها یعواد  5×123سلول در هر

نتایج

داهک پلات  96داهکی کشت داده شو و نه جهت پاش یامار ناه

افزایش توان زیستی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتت از

مو  4و  6ساعت درگروهها آزمایشی نا یل تهاا مختلاف

بافت چربی انسان

جایجرول 52ا 122ا  222و  422مالایگارم /مالایلاتار) انکوناه

سایتویوکساساتی ناشی از اساتر

شااونو و سااپس نااا یل اات  222ماکرومااوالر  H2O2نااه مااو 2

نیااد میانشامی مشتق از نافت درنای انساان یاماار شاوه ناا

ساعت نه عیوان گروه کیترل میفی یاماار و انکوناه گردیوناو .در

یل تها مختلف جایجارول 52ا 122ا  222و  422مالایگارم/

گروه کیترل مثبت سلولها در معرض محاط کشت قرار گرفتیاو.

مالیلاتر) ا نعو از گتشت زمانها انکوناساون  4و  6ساعت نا

پس از ایمام زمان انکوناساونا محاط رویی یاماار جماع آور

جایجرول و  2ساعت نا  )H2O2نا استفاده از یسات  MTSماورد

شو و مقوار 22ماکرولاتر محلاول  MTSناه هار داهاک اضاافه

نررسی قرار گرفت .نتایج حاصل شوه از ای یست حااکی از آن

گردیو و انکوناساون  4ساعته صور گرفات .در نهایات جات

میناشو که جایجرول قادر است یوان زیستی سلولها نیااد

نموناههاا یوساط دساتزاه  ELISA- readerناا طاول ماوج 492

میانشامی مشتق از نافت درنی انساان را نصاور وانساته ناه

نانومتر خوانش گردیو .وضعات آپوپتوز در سلولهاا نیاااد

دوز و زمان افیایش دهو شکل .)1

اکسااوایاو در سالولهاا

میانشامی مشتق از مخای اساتخوان ماوش صاحراییا از طریاق
یست Annexin V-FITC/PIا نا استفاده از کات FITC Annexin

)BD Pharmingen, USA V Apoptosis Detection kitا نااا
شماره محصول )556549ا مورد ارزیانی قرار گرفت.
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شکل  .6درصد سلولهای زنده در سلولهای بنیادی مزانشیمی مشت از بافت چربتی انستان ت تت تیمتار بتا ل تتهتای متتلت
جینجرول به مدت  0و  6ساعت *p≤4041 .در مقابل گروه کنترل مثبت (سلولها در معرض م تی کشتت)  # p≤4041در مقابتل گتروه
کنترل منفی (سلولها در معرض  )H2O2بر اساس آزمون آماری  ANOVAو تست دانکن .دادهها بتهصتورت  mean±sdنمتایش داده
شدهاند.
کاهش آپوپتوز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتت از مزتز

همه یل تها نسبت نه گروه کیترل میفای اخاتالم معیایدار

استتوان موش ص رایی

نشان می دهو .نه عالوه درصو سلولهایی که در مراحل انتهایی

نررسی وضعات القاء آپوپتوز از یست Annexin V-FITS

آپوپتوز هستیوا نا افیایش دوز جایجرول کمتار شاوه اسات ناه

نرا

استفاده شو .نتایج حاصل از ای یست خبر از کاهش وانسته ناه

گونها که از  %15/33در یل ت  52مالیگرم/مالیلاتر نه %9/91

دوز و زمان درصو مرس در سلولها نیااد میانشامی مشتق

در یل ت 422مالیگرم/مالیلاتار رسااوه اسات کاه ایا کااهش

از مخی استخوان موش صحرایی در گروههاا آزمایشای یحات

درصو نای در همه یل تها نسبت نه گروه کیترل میفی معیای-

یامار میدهو.

دار است شکل .)2

همانطور که در شکل  2دیوه میشودا در یامار  4ساعتها درصو
سلولهایی که در مراحل اولاه آپوپتوز هساتیو از  %31/12در
یل ت  52مالیگرم/مالیلاتار ناه  %32/26در یل ات  422مالای-
گرم/مالیلاتر رساوه است کاه ایا کااهش درصاو آپوپتاوز در
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شکل  .2درصد سلولهای زنده آپوپتوز اولیه و آپوپتوز انتهایی در سلولهای بنیادی مزانشتیمی مشتت از مزتز استتتوان متوش
ص رایی ت ت تیمار با ل تهای متتل

جینجرول به مدت 0ساعت *p≤4041 .در مقابل گروه کنتترل مثبتت (ستلولهتا در معترض

م ی کشت)  # p≤4041در مقابل گروه کنترل منفی (سلولها در معرض  )H2O2بر اساس آزمتون آمتاری  ANOVAو تستت دانکتن.
دادهها بهصورت  mean±sdنمایش داده شدهاند.
همچیا در یامار  6ساعتها درصاو سالولهاایی کاه در مراحال

در سلولها نیااد میانشامی مشتق از نافت درنای انساان و

اولاه آپوپتوز هستیو از  %43/29در یل ت  52مالیگرم/مالای-

مخی استخوان موش صحرایی مورد نررسی قرار گرفات .نتاایج

لاتر نه  %21/51در یل ت  422مالیگرم/مالیلاتار رسااوه اسات

حاصله نشان داد که جایجرول قادر است ناا فعالاات ناه عیاوان

که ای کاهش درصو آپوپتوز در همه یل تها نسبت نه گاروه

آنتی اکساوانا درصو مرس سلولها نیااد میانشامی مشاتق

کیترل میفی اختالم معییدار دارد .ناه عاالوه درصاو سالول-

از نافت درنی انسان و مخی استخوان موش صحرایی را کااهش

هایی که در مراحل انتهاایی آپوپتاوز هساتیو ناا افایایش دوز و

دهو که موفقات هر داه ناشاتر اساتفاده از سالولهاا نیاااد

زمان یامار ناا جایجارول کمتار شاوه اسات ناه گوناها کاه از

میانشامی در سالول درماانی را یضاما مایکیاو .در پا وهش

 %11/31در یل ت  52مالیگرم/مالایلاتار ناه  %9/21در یل ات

دیزر ا اثر آنتیاکساوانی جایجرول نار اکساواسااون ناشای از

 422مالیگرم/مالایلاتار رسااوه اسات کاه ایا کااهش درصاو

یرکابا لاپاو موجود در یتا مورد مطالعه قارار گرفتاه اسات

آپوپتوز در همه یل تها نسبت نه گروه کیترل میفی معیایدار

.)22

است شکل .)3

در مطالعه دیزر جایجرول عامل محاف ت کییوه از سلول در
نرانر استر

بحث
یرکابا فیولی دساتها از یرکاباا ناا فعالاات آنتایاکسااوانی

اکساوایاو معرفی گردیوه است .ناه گفتاه محققاان

ای عامل مانع از یولاو گونهها فعاال اکساا ن مایشاود .)21

میناشیو که جایجارول یکای از اناوام آنهاا اسات .جایجارول از
یرکابا مه گااه دارویی زنجبال نوده که از دیرنااز در درماان
نامار ها مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .)11
در ایا ا مطالعاااه ناااای اثااار آنتااایاکسااااوانی جایجااارول نااار
سایتویوکساساتی و القاء آپوپتوز ناشی از اساتر
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شکل  .۳درصد سلولهای زنده آپوپتوز اولیه و آپوپتوز انتهایی در سلولهای بنیادی مزانشتیمی مشتت از مزتز استتتوان متوش
ص رایی ت ت تیمار با ل تهای متتل

جینجرول به مدت 6ساعت *p≤4041 .در مقابل گروه کنتترل مثبتت (ستلولهتا در معترض

م ی کشت)  # p≤4041در مقابل گروه کنترل منفی (سلولها در معرض  )H2O2بر اساس آزمتون آمتاری  ANOVAو تستت دانکتن.
دادهها بهصورت  mean±sdنمایش داده شدهاند.
نررسی اثرا آنتیاکساوانی و ضو التهانی جایجرول و مشتقا

پاشیهاد میشود سایر محققان آنالای ملکولی مکانساا هاا اثار

آن در سال  2212نای یوان آنتیاکساوانی آنها را نه اثبا رسانو

گتار جایجرول را هوم قرار دهیو.

 .)22در سااال 2215ا طاای اقااوامی اثاار جایجاارول ناار کولااات

نتیجهگیري

اولسرایاو در موشها  BALB/Cمورد ارزیاانی قارار گرفات.

یامار نا جایجرول مییوانو نه عیاوان یاک رویکارد نویاو نخاش

نتایج نشان داد که جایجرول از طریق فعالاات آنتایاکسااوانی و

نرا افیایش نقا و نهبود عملکرد سلولهاا نیاااد میانشاامی

ضو التهانی مانع از نروز کولات اولسارایاو مایشاود  .)23در

در راستا درمان نامار ها یحلال نرنوه در ن ر گرفته شود.

سال2219ا خواص آنتیاکساوانیا ضو التهانی و ضو آپوپتاوز
جایجرول نر آسابها اکساوایاو ناشی از آفتکش کلرپاریفو
در مخیا یخموان و رح ر مورد نررسی قرار گرفت .نتایج اثار
حفا تی جایجرول از سلولها ر در مقانل سایتویوکساستی
ناشی از کلرپاریفو

را نشاان داد  .)24در ساال 2219ا نتاایج

ارزیااانی نقااش جایجاارول ناار پاس ا هااا استرساای ناشاای از
نییوآلفاپاری در موشا اثر آنتیاکساوانی آن را نشان داد .)25
نه طور کلی نه ن ر میرسو جایجرول نا ماهات فیلای ناا هاوم-
گار مسارها پاامرسان داخال سالولی از سامات و آپوپتاوز
ناشی از استر

اکساوایاو نکاهو .محوودیت مطالعه حاضار در

آنالای ملکولی مکانسا ها اثر گتار جیجرول نوده اساتا لاتا
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( )1مﻔهوم پردازی و ﻃراحی مﻄالﻌه ،یا ﺟمـﻊ آوری داده ﻫـا ،یـا

نوییوساله نویسیوگان از کلاه افراد که در مراحل نزارش ای

ﺗﺠزیه و ﺗﺤلیــﻞ و ﺗﻔﺴــیر داده ﻫــا :لـیال روحـی ،نوشـا یـیا

مقاله همکار کردنوا کمال یشکر و قوردانی را دارنو.

ﺟهرمی ،ریا دﻫقانی

تضاد منافع

) (2ﺗهیه پیﺶ نویﺲ مقاله یا بــــازبیﻨی آن ﺟهــــﺖ ﺗــــدویﻦ

در ای پ وهش هاچ گونه یعاارض میاافعی یوساط نویسایوگان

مﺤتـــوای اندیشمﻨدانه :خلیــﻞ خاشــﻌی ورناموخواســتی ،ســﺤر

گیارش نشوه است.

دﻫقانی
) (3ﺗایید نهایی دستﻨوشته پیﺶ از ارسال بـه مﺠلـه :لیال روحی،
خلیﻞ خاشﻌی ورنامخواستی

مشارکت نویسندگان:
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Abstract
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Background & Aim: Mesenchymal stem cells (MSCs) are a good candidate for
regenerative medicine due to their differentiation and self-renewal properties. However,
one of the leading problems is oxidative stress in the target tissue and apoptosis of
transplanted stem cells before tissue repair. Pre-treatment of stem cells with
antioxidants may make them resistant to oxidative stress. This study was conducted to
investigate the antioxidant effect of gingerol on oxidative stress-induced apoptosis and
cytotoxicity in mesenchymal stem cells derived from human adipose tissue and rat bone
marrow.
Methods: In the present research study, the human adipose tissue and rat bone marrow
mesenchymal stem cells were incubated 0 and 6 hours for pretreatment with different
concentrations of gingerol (02, 122, 222 and 022 mg / ml) ,then treated with 222 μM
H2O2 for 2 hours. Cytotoxicity and apoptosis was analyzed by MTS kit and Annexin VFITC/PI kit, respectively. Statistical analysis was accomplished by ANOVA and
Duncan tests using FlowJo and SPSS 11 softwares.
Results: Gingerol treatment with all concentrations increased the dose and time
dependent bioavailability of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells It
also decreased apoptosis in rat bone marrow mesenchymal stem cells in a dose- and
time-dependent manner.
Conclusion: Gingerolincreases the efficiency of mesenchymal stem cells in tissue
regeneration by reducing of oxidative stress.
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