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ABSTRACT
Introduction: Myelin is produced by oligodendrocytes in the central nervous system (CNS).
Extracellular matrix (ECM) plays a key role in the regulation and coordination between
oligodendrocytes, axons, and myelin. The development and survival of the CNS depend on the
precise function of ECM components, including proteins, glycoproteins, glycosaminoglycans
and proteoglycans. Structurally, ECM provides anchor points for nerve cells and facilitates
the organization of these cells in different CNS areas. Chemically, ECM is the source of a
variety of molecular signals that cause the growth, differentiation, and survival of the neuronal
cells. In this study, we discuss the role of the components, factors, and signaling pathways of
in ECM, including laminin, collagen, fibronectin, neurotrophic factors, neuregulin, tenascin,
transferrin, semaphorin and chondroitin sulfate on regulation of myelination in the CNS.
Exact coordination of positive and negative regulators of ECM for myelination is important
in the production and maintenance of the correct amount of myelin to optimize the function
of the CNS. Suitable ECM mimics in 3D culture media for myelination or remyelination can
play an important role in improving the therapeutic strategies in myelin sheath degenerative
diseases. Conclusions: In this review, we discuss how ECM regulates the CNS myelination
and oligodendrogenesis. We also review the role of ECM in demyelinating diseases and
discuss 3D mediums for the models of neurodegenerative diseases.
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نقش ماتریکس خارج سلولی در میلینسازی و الیگودندروژنز سیستم اعصاب مرکزی

*3، 4

1گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
2گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
3گروه علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
4مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء ،بیمارستان خاتماالنبیاء ،تهران ،ایران

چــــــــكيده
مقدمه :میلین توسط سلولهای الیگودندروسیت در سیستم اعصاب مرکزی تولید میشود .ماتریکس خارج
سلولی نقش مهمی در تنظیم و هماهنگی بین الیگودندروسیتها ،آکسون و میلین ایفاء میکند .تکامل
و بقاء سیستم اعصاب مرکزی وابسته به فعالیت دقیق اجزاء ماتریکس خارج سلولی شامل :پروتئینها،
گلیکوپروتئینها ،گلیکوزآمینوگلیکانها و پروتئوگلیکانها است .از لحاظ ساختاری ،ماتریکس خارج سلولی
نقاط لنگرگاهی برای سلولهای عصبی فراهم میکند و سازماندهی این سلولها را در نواحی مختلف
سیستم اعصاب مرکزی تسهیل میکند .از لحاظ شیمیایی ،ماتریکس خارج سلولی منبع سیگنالهای
مولکولی متنوعی است که سبب رشد ،فعالیت و بقاء سلولی میشود .در این مطالعه ،ما در مورد نقش اجزاء،
عوامل و مسیرهای پیامدهی در ماتریکس خارج سلولی شامل :المینین ،کالژن ،فیبرونکتین ،فاکتورهای
نوروتروفیک ،نوروگلین ،تناسین ،ترانسفرین ،سمافورین و کندروئیتین سولفات بر روی تنظیم میلینسازی
در سیستم اعصاب مرکزی بحث خواهیم کرد .هماهنگی دقیق تنظیمکنندههای مثبت و منفی میلینساز
ماتریکس خارج سلولی در تولید و حفظ مقدار صحیح میلین بهمنظور بهینهسازی عملکرد سیستم اعصاب
مرکزی مهم است .با شبیهسازی ماتریکس خارج سلولی مناسب برای محیطهای کشت سهبعدی شرایط
میلینسازی و یا بازسازی غالف میلین میتواند در بهبود راهبردهاي درمانی در بیماریهای تحلیلبرندة
غالف میلین نقش بسزایی ایفاء کند .نتيجهگيري :در این مقاله مروری ،ما در مورد اينكه ماتریکس خارج
سلولی چطور میلینسازی و الیگودندروژنز سیستم اعصاب مرکزی را تنظيم ميكند بحث میکنیم .ما
كليد واژهها:
همچنین در مورد نقش ماتریکس خارج سلولی در بیماریهای دمیلینه و محیطهای کشت سهبعدی برای
 .1ماتریکس خارج سلولی
مدلهای بیماریهاي تحليلبرندة عصبي بحث میکنیم.
 .2سیستم اعصاب مرکزی
 .3غالف ميلين
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بــرای اولیــن بــار غــاف اطــراف رشــتههای عصبــی بــا
عنــوان "میلیــن" توســط ویرشــو 2در ســال  1854نامگــذاری
شــد ( .)5غالبــاً بیــان میشــود کــه میلینســازی موجــب
صرفهجویــی در انــرژی میشــود و ایــن یــک مزیــت مهــم در
تکامــل میلیــن اســت ( .)3عوامــل مختلفــی در میلینســازی
سیســتم عصبــی مرکــزی ( 3)CNSماننــد مکانیســمهای
مولکولــی ،الیگودندروســیتها را هــدف قــرار میدهنــد تــا
پوشــش میلیــن آکســونها ســاخته شــود .همچنیــن ،تأثیــر
پروتئینهــا و فاکتورهــای موجــود در ماتریکــس خــارج
ســلولی ( 4)ECMو گیرندههــای آنهــا بهعنــوان مهمتریــن
تنظیمکنندههــای بیرونــی در ایــن رونــد دخیــل هســتند.
در حــال حاضــر شــواهد قابــل توجهــی وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد  ECMبـ�ر تکثیـ�ر ،بقــا ،مهاجــرت ،تمایــز،
فراینده��ای گس��ترش و میلینس��ازی الیگودندروســیتها
تأثیــر میگــذارد (.)6، 7
س��لولهای میلینس�اـز توســط ســلولهای پیشســاز
اليگودندروســیت 5تولیــد میشــوند کــه بــه محــل آســیب
مهاجــرت میکننــد و در آنجــا بــه الیگودندروســیتهای تــازه
تش��کیل ،تکثی��ر و تمای��ز مییابنــد ((-)8تصویــر  .)1مهاجــرت
و تکثیــر زیــاد ســلولهای پیشســاز اليگودندروســیت
بــا بیــان پروتئوگلیــکان  6NG2و گیرنـ�دة فاکتــور رشــد
مشــتق از پالکــت آلفــا ( 7)PDGFRaشــناخته شــده اســت.
ســلولهای پیشســاز اليگودندروســیت از طریــق مرحلــة
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نقــش  ECMدر رونــد و تنظیــم میلینســازی بســیار حائــز
اهمیــت اســت بــه طــوری کــه در مطالعــات  in vitroبــا
شبیهســازی  ECMمناســب بــرای محیطهــای کشــت
ســلولهای عصبــی مخصوصــاً محیــط کشــت ســهبعدی
شــرایط میلینســازی و یــا بازســازی غــاف میلیــن ایجــاد
میشــود .ایــن امــر میتوانــد در بهبــود و پیشــرفت
راهبردهــاي درمانــی در بیماریهــای تحلیلبرنــدة غــاف
میلیــن یــا بیماریهایــی کــه در آن میلیــن از بیــن مــیرود
(دمیلینــه شــدن) از قبیــل مالتيپــل اســکلروز چندگانــه
( ،11)MSانســفالومیلیت حــاد منتشــر ( ،12)ADEMنوروميليــت
اپتیــکا ( ،13)NMOمیلیــت عرضــی ( ،14)TMپلینوروپاتــی
دمیلینــه شــدة التهابــی مزمــن ( 15)CIDPو همچنیــن
آســیبهای مغــزی نقــش بســزایی ایفــا کنــد .ایــن مطالعــه
بــه بررســی اثــرات ماتریکــس خــارج ســلولی و فاکتورهــای
مؤثــر بــر تنظیــم میلینســازی ،الیگودندروژنــز و همچنیــن
شبیهســازی ماتریکــس خــارج ســلولی بــرای مدلهــای
بیماریهــای دمیلینــه میپــردازد.
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میلیــن توســط الیگودندروســیتها ســاخته میشــود و هــر
الیگودندروســیت میتوانــد بــرای چندیــن قســمت از یــک
آکســون و یــا حتــی قســمتهای مختلــف از آکســونهای
متفــاوت میلیــن بســازد ((-)1تصویــر  .)1غــاف میلیــن عمدتـاً
بــه دلیــل فراهــم کــردن جهــش ســریع هدایــت پتانســیل
عمــل در طــول رشــتة عصبــی بــرای عملکــرد مناســب
سیســتم عصبــی ضــروری اســت .پوشــش آکســونها توســط
ایــن غشــاء پشــتیبان چندالیــه میتوانــد موجــب کاهــش
تــوان عرضــی و افزایــش مقاومــت عرضــی غشــاء پالســمایی
آکســون شــود ( .)2، 3میلیــن شــامل  40درصــد آب و نیــز
 60درصــد مــادة خشــک ( 70-85درصــد لیپیــد و 15-30
درص��د پروتئی��ن) اس��ت .بــا وجــود اینکــه میلینســازی 1در
انســان در اوایــل ســه ماهــة آخــر آبســتنی آغــاز میشــود،
ولــی همچنــان میلیــن ناچیــزی در زمــان تولــد در مغــز وجــود
دارد .ســپس بعــد از تولــد ،میلینســازی بهســرعت آغــاز و
منجــر بــه رشــد ســریع کــودک ،از جملــه خزیــدن و راه رفتــن
در ســال اول میشــود (.)4، 5
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مقدمه

پيشمیلینســازی 8بــرای تبدیــل شــدن بــه ســلول
میلینســاز بالــغ کــه میلیــن اینترنــود 9تولیــد میکنــد
متمایــز میشــوند .در نتیجــه ،بــا آکســونها بهمنظــور
10
ســازماندهی نواحــی اینترنــود ،پارانــود و جنبپارانــود
در آکســون میلینــه تعامــل میکننــد ( .)9هماننــد زمــان
تکامــل ،مولکولهــای ماتریکــس خــارج ســلولی در بازســازی
محـ�ل آسـ�یب بـ�ا سـ�طح باالیـ�ی بیـ�ان میشـ�وند ( .)8تمایــز
و مورفوژنــز بافــت عصبــی در بســیاری از تعامــات بالقــوة
مهــم بیــن ســلولهای عصبــی و  ECMوجــود داردECM .
شــبکة ســهبعدي پیچیــدهاي متشــکل از گلیکوپروتئینهــا،
پروتئوگلیکانهــا ،گلیکوزآمینوگلیکانهــا ،عوامــل رشــد،
ســایتوکینها و انــواع آنزیمهــا اســت کــه توســط ســلولها
ترشــح شــده و فضــاي بیــن ســلولی را پــر میکننــد ( .)4، 10در
مقایســه بــا  ECMعمومــی بــدن ECM ،مغــز بالــغ حداقــل در
دو جنبــه ســاختار غیرمعمــول دارد .اول ،بــر خــاف اندامهــای
دیگــر ECM ،مغــز بالــغ دارای فضــای اســترومایی بــه خوبــی
تعری��ف شـ�دة مح�دـودی اس��ت .بــه طــور کلــی پذیرفتــه شــده
اســت کــه مغــز عمدتــاً از نورونهــا و ســلولهای گلیــای
نزدیــک بهــم بــا فضــای بســیار کــم بــرای اجــزای ECM
تشــکیل شــده اســت .دوم ،اجــزای رایــج  ECMدر اندامهــای
عمومــی بــدن (ماننــد فیبرونکتیــن و کالژن) تقریب ـاً در ECM
مغــز بالــغ بســیار ناچیــز و یــا وجــود ندارنــد ،در حالــی کــه
انــواع مختلــف پروتئوگلیکانهــا در مغــز بالــغ بیــان شــده و بــه
فضاهــای بیــن ســلولی بیــن نورونهــا و گلیــا متصــل هســتند
(.)11
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 ECMنســبت قابــل توجهــی از سیســتم عصبــی مرکــزی را
اشــغال کــرده اســت و بــه فیزیولــوژی طبیعــی آن کمــک
میکنــد ECM .در واقــع  10-20درصــد از حجــم مغــز را
اشــغال میکنــد .نســبت بــه اجــزاء ســلولی سیســتم عصبــی
مرکــزی توجــه کمتــری بــه  ECMشــده اســت (ECM .)6
بــه صــورت داخــل ســلولی تولیــد و ترشــح میشــود تــا
یــک شــبکة متراکــم ســهبعدی از پروتئینهــا و گلیکانهــا
را تشــکیل دهــد کــه تقریبــاً همــة ســلولهای پارانشــیم را
احاطــه کنــد .از لحــاظ ســاختاری ECM ،نقــاط لنگرگاهــی
بــرای ســلولهای عصبــی فراهــم میکنــد و ســازماندهی
ایــن ســلولها را در نواحــی مختلــف  CNSتسـ�هیل میکنـ�د.
از لحــاظ شــیمیایی ECM ،منبــع ســیگنالهای مولکولــی
متنوعــی اســت کــه ســبب رشــد ،فعالیــت و بقــاء ســلولی
میشــود .در طــول تکامــل  ،CNSاجــزاء اختصاصــی ECM
در یــک شــیوة زمانــی و مکانــی منظــم بهمنظــور انجــام
نورونزايــي ،16مهاجــرت ســلولهای عصبــی ،تمایــز و
رشــد آکســون ،میلینســازی و تشــخیص مســیر آســان
فعالیــت میکننــد ( .)6بــه همیــن دلیــل پژوهشــگران علــم
مهندســی بافــت بهمنظــور شبیهســازي محیــط طبیعــی
آکســونها ،داربســتهاي زیســتی حــاوي مولکولهــاي
ماتریکــس خــارج ســلولی ماننــد مولکولهــای فعــال کننــدة
مهــم از قبیــل المینیــن ،فیبرونکتیــن و کالژن را بــراي
جایگزینــی بافــت عصبــی تخریــب شــده طراحــی کردهانــد
( .)12مهارکنندههایــی نیــز از قبیــل پروتئوگلیکانهــای
Perineuronal nets
Perlecan
21
Synaptic boutons

کندروئیتیــن ســولفات ( 17)CSPGsو  ،Nogoتناســینها و
ســمافورینها در کنــار ایــن فعــال کنندههــا وجــود دارنــد
کــه فعالیــت طبیعــی و میلینســازی را در بافــت عصبــی
مهــار میکننــد (.)13، 14
 ECMدر  CNSبالــغ و ســالم متشــکل از غشــاء پایــه،
فضاــی بینابینــی 18و شــبکههای اطــراف -نورونــی 19اســت
( .)15غشــاء پایــه الی ـهای ورقــه ماننــد اســت کــه بهعنــوان
مــرز بیــن ســلولهای اندوتلیــال و بافــت پارانشــیم CNS
عمــل میکنــد و عمدتــاً از کالژن ،المینیــن ،فیبرونکتیــن،
دیســتروگلیکان و پرلــکان 20تشــکیل شــده اســت .غشــاء پایــه
مهمتریــن جــزء  ECMبــرای بازســازی  CNSاســت (.)6
غشــاء پایــه نســبت بــه فضــای بیــن ســلولی حــاوی ECM
متراکمتــری بــا کالژن و فیبرونکتیــن بیشــتر و مقادیــر پاییــن
از گلیکوپروتئینهــا و پروتئوگلیکانهــا (بهعنــوان مثــال،
تناســینها CSPGs ،متصــل بــه هیالورونــان) اســت (.)15
 ECMدر شــبکههای اطــراف -نورونــی مشــابه بــا ترکیــب
موجــود در فضــای بیــن ســلولی اســت امــا متراکمتــر و در
نتیجـ�ه بـ�ا غلظتهـ�ای فراوانتـ�ر  CSPGsو دیگــر اجــزاء
مهارکنن��دة رش��د (بهخصــوص تناســین  )Rمیباشــد.
شــبکههای اطــراف -نورونــی را میتــوان در انتهــای محــل
پیشسیناپس�یـ ،دکمههــای سیناپســی ،21گرههــای رانویــه و
اطــراف برخــی از نورونهــا یافــت ( .)6، 15هــر کــدام از ایــن
مولکولهــا در زمــان بازســازی و یــا در فعالیتهــای طبیعــی
از قبیــل میلینســازی و الیگودندروژنــز در  CNSنقــش مهمــی
Neurogenesis
Chondroitin sulphate proteoglycans
18
Interstitial space
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تصویــر  -1مــدل شــماتیک تمایــز ســلول پیشســاز الیگودندروســیت بــه الیگودندروســیت بالــغ میلینســاز .گســترش ســلول پیشســاز
الیگودندروســیت و زوائــد ســلولی آن تــا زمــان تثبیــت ارتبــاط بــا آکســون ادامــه مییابــد .بــرای ایــن هــدف ،ابتــدا زوائــد ســلولی بــه ســمت
آکســونها پیشــرفت میکننــد و بعــد از ارتبــاط بــا غشــاء آکســون انتهــای ایــن زوائــد بــه صــورت پایکهایــی بــا آکســون ســیناپس
میدهــد .ایــن ارتبــاط گلیــا -آکســون موجــب تحریــک و بازآرایــی مجموعــهای از مولکولهــا (ماننــد ترکیــب  tyrosine-kinase fynبــا
میکرودومینهــای غشــایی غنــی از لیپیــد ،ســرکوب  RhoAactivityو غنیســازی موضعــی فســفواینوزیتیدها ( ))Phosphoinositidesدر غشــاء
گلیــال میشــود .در ادامــه و بــا تثبیــت ارتبــاط گلیــا -آکســون ،غشــاء آکســون توســط پروتئینهــای قطبــی در موضــع و ترجمــة mRNA
پروتئیــن اصلــی میلیــن ( )MBPپالریــزه میشــود .در کل ،ایــن تغییــرات موجــب تشــکیل و ادامــة پیچخوردگــی غشــاء ســلول میلینســاز
اطــراف آکســون میشــود کــه در حــال حاضــر بهعنــوان یــک مرحلــة حیاتــی در میلینســازی قلمــداد میشــود .در نیمــة پاییــن تصویــر،
غــاف میلیــن بــه صــورت بازشــده نشــان داده شــده اســت .در بــاالی تصویــر نیــز بلــوغ گرههــای رانویــه شــامل دســتهبندی کانالهــای
یونــی آکســون نشــان داده شــده اســت (.)3

دوره هفتم ،شماره دوم ،بهار 1398

المینین
شــواهد قابــل توجهــی در حــال حاضــر وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد  ECMبــر تکثیــر ،بقــا ،مهاجــرت و تمایــز
ســلولهای ردة 23الیگودندروســیت تأثیرگــذار اســت .المینیــن
(خانــوادة المینیــن از گلیکوپروتئینهــای ترشــحی) بهعنــوان
جــزء مهمــی از ســاختار  ،ECMدارای اهمیـ�ت ویـ�ژهای در
الیگودندروژنــز و میلینســازی  CNSاســت ( .)18تکثیــر ،بقــا
و بلــوغ ســلولهای ردة الیگودندروســیت در شــرایط in vivo
توســط المینینهــا هدایــت میشــوند ( .)6موشهــای بــا
کمبــود المینیــن درصــد کمتــری از آکســونهای میلیـندار را
نشــان میدهنــد کــه ممکــن اســت موجــب نقــص در توانایــی
دقیــق گســترش و فرایندهــای انعشــابی شــوند ( .)19عــاوه بر
ایــن اظهــار شــده کــه ایــن نــوع از موشهــا دارای ضخامــت
کاهــش یافتــه در غــاف میلیــن و نیــز آکســونهای میلینــة
Dystroglycan
Filopodia
27
Small interfering RNA

70
70

اینتگرینهــا گیرندههــای ســطح ســلولی هســتند کــه در
اتصــال ســلول بــه پروتئینهــای  ECMنقــش دارنــد .ایــن
گیرندههــا میتواننــد بــا فرســتاده شــدن پیامهــا بــه
درون ســلولها موجــب تنظیــم چرخــه ،مهاجــرت و ریخــت
ســلول شــوند .اینتگرینهــا بــه صــورت هترودیمرهایــی
Voltage-gated sodium channels
Lineage
24
Subventricular zone
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هماهنگــی دقیــق تنظیمکنندههــای مثبــت و منفــی
میلینســاز  ECMدر تولیــد و حفــظ مقــدار صحیــح میلیــن
بهمنظــور بهینهســازی عملکــرد عصبــی بســیار مهــم اســت.
در ادامــة ایــن مطالعــه ،مــا در مــورد نقــش اجــزاء ،عوامــل و
مســیرهای پیامدهــی مختلــف در ماتریکــس خــارج ســلولی
بــر روی فرایندهــای تنظیمــی میلینســازی در سیســتم
عصبــی مرکــزی بحــث خواهیــم کــرد (تصویــر .)2

اتصــال المینیــن بــه دیســتروگلیکان بــرای فرایندهــای
دینامیــک الیگودندروســیت از قبیــل رشــد ،انشــعابدهی
زوائــد و اســتطالههای فیلوپــودی 26ضــروری اســت و میتوانــد
ظرفیــت میلینســازی را تنظیــم کنــد .بــه طــوری کــه اختــال
در تعامــل المینیــن بــا دیســتروگلیکان در طــول تمایــز اولیــة
الیگودندروســیت از طریــق آنتیبادیهــای مســدودکننده یــا
 RNAمداخلهگــر کوچــک 27دیســتروگلیکان ( ،)siRNAباعــث
کاهــش تعــداد و طــول فیلوپــودی ،کاهــش طــول زوائــد و
کاهــش تعــداد زوائــد اولیــه و ثانویــه شــده اســت ( .)19بعــد
از آن و در تمایــز الیگودندروســیت ،ســلولهای بــا کمبــود
دیس�تـروگلیکان انش��عابات کمت��ری را تش�کـیل دادند .ایــن نتایج
نشــان میدهــد کــه تعامــات المینیــن بــا دیســتروگلیکان
بــر دینامیــک زوائــد الیگودندروســیت تأثیرگــذار اســت و در
نتیجــه میتوانــد ظرفیــت میلینســازی الیگودندروســیت فــرد
را تنظیــم کنــد ( .)19گــزارش شــده اســت کــه گیرندههــای
دیســتروگلیکان در الیگودندروســیت ممکــن اســت نقــش مهــم
تنظیمکننــدهای بــرای مراحــل پایانــی میلینســازی ماننــد
تولیــد ،رشــد یا ثبــات غشــاء میلیــن داشــته باشــند ( .)20اخیرا ً
اثبــات شــده اســت کــه ایــن گیرندههــا بــر روی ســلولهای
پیشســاز الیگودندروســیت بیشــتر از الیگودندروســیتهای
تمایزیافتــه بیــان میشــوند و وجــود دارنــد .در نتیجــه ،اظهــار
شــده کــه ایــن گیرنــده ممکــن اســت بــه تنظیــم  ECMبــرای
تکثیــر مناســب ســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت کمــک
کنــد (.)21
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را ایفــاء میکننــد کــه در بخشهــای بعــدی ایــن مقالــه بــه
طوــر کاملــ بی��ان میش��وند .مراحــل اولیــة میلینســازی در
 CNSشــامل یــک شــکل ویــژه و گســترده از پخــش ســلولی
اســت کــه در آن المالهــای بــزرگ توســط الیگودندروســیتها
بــه صــورت مارپیــچ اطــراف آکســونها را احاطــه میکنــد
ت��ا میلی��ن را تش��کیل دهن��د ( .)16الیگودندروســیتها بــا
مهــارت ویــژهای میلیــن اینترنودهــا را محافظــت و بازســازی
میکننـ�د .گرههــای رانویــه بــا تراکــم باالیــی از کانالهــای
ســدیمی وابســته بــه ولتــاژ ( 22)NaVمشــخص میشــوند.
در  ،CNSدســتهبندی و نظــم  NaVموجــود در گرههــای
رانویــه توســط الیگودندروســیتها هماهنــگ میشــود.
الیگودندروســیتها بــا ســنتز مولکولهــای  ECMاز قبیــل
برویــکان ایــن هماهنگــی را تنظیــم میکننــد ( .)17بــه
خوبــی مشــخص شــده اســت کــه ضخامــت میلیــن بــه طــور
مســتقیم بــا قطــر آکســون مرتبــط اســت ( .)18ارتبــاط بیــن
ضخامــت میلیــن ،قطــر آکســون و طــول اینترنــود حایــز
اهمیــت اســت ( .)9پیامدهــی دو طرفــة گســترده بیــن
آکســون و الیگودندروســیت میلینســاز ایــن ارتبــاط را تنظیــم
میکنــد .بلــوغ آکســون و بقــای طوالنیمــدت آنهــا هــر دو
ب��ه حض��ور میلی��ن بس��تگی دارد .تکثیــر ،مهاجــرت ،بقــا و
تمایــز الیگودندروس��یت میلینساــز نیــز بــه پیامهــای حاصــل
از آکســون نیــاز دارد و بقــای طوالنیمــدت غــاف میلیــن نیــز
بـ�ه پیامهـ�ای آکسـ�ون وابسـ�ته اسـ�ت (.)18

ناقــص هســتند ( .)16در مقایســه بــا حیوانــات وحشــی،
موشهایــی کــه فاقــد ایــن پروتئیــن بودنــد بلــوغ تأخیــری
الیگودندروســیتها را در جســم پینــهای و افزایــش تعــداد
ســلولهای پیشســاز اليگودندروســیت در حــال مــرگ را در
ناحیــة تحــت بطنــی ( 24)SVZدر زمـ�ان تولـ�د نشـ�ان دادنـ�د.
فقــدان زنجیــرة المینیــن  α2در  CNSانســان و مــوش موجــب
ایجــاد ناهنجاریهــای تکامــل شــدید در ارتبــاط بــا کمبــود
میلیــن در آنهــا شــده اســت ( .)6منشــاء ســلولی المینیــن
در مغــز در حــال تکامــل ناشــناخته اســت و المینیــن تقریب ـاً
بــه طــور کامــل در مــادة ســفید میلیندارشــده وجــود نــدارد
( .)18بــا ایــن وجــود در خــال میلینســازی مجــدد ،میلیــن
دوبــاره بیــان میشــود ( .)8گیرندههــای المینیــن شــامل
اینتگریــن  α6β1و دیســتروگلیکان 25بــر روی ســلولهای ردة
الیگودندروســیتها موجــب تنظیــم اثــرات متنوعــی از قبیــل
تمایــز ،زندهمانــی و تعییــن موقعیــت زمانــی و مکانــی در
خــال تکامــل میشــوند (.)18

مقاله مروري
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از زیرواحدهــای  αو  βهســتند کــه در ســطح ســلولها
بیــان میشــوند .اینتگریــن  α6β1گیرنــدة المینیــن روی
ســلولهای ردة الیگودندروســیتها اســت کــه نقــش مهمــی
در تنظیــم ،تمایــز و میلینســازی آنهــا دارد (.)18، 22
مطالعــات کشــت ســلولی نشــان دادهانــد کــه المینیــن در
تعامــل بــا اینتگرینهــای  β1موجــب فعــال شــدن آبشــارهای
پیامدهــی و ایجــاد گســترش و بقــای الیگودندروســیتها
میشــود ( .)6فقــدان گیرنــدة اینتگریــن بــا زیرواحدهــای β1
در الیگودندروســیتها موجــب زوائــد کوتاهتــر در مقایســه بــا
الیگودندروســیتهای کنتــرل ســالم و نهایتـاً منجــر بــه میلیــن
نازکتــر میشــود ( .)22بــا ایــن حــال ،هنــوز مشــخص نشــده
اســت کــه تــا چــه حــد گیرندههــای  ECMبــرای بازســازی
مجــدد زوائــد الیگودندروســیت همــکاری میکننــد .المینیــن
 2از اجــزاء ترکیبــی  ECMدر آکســونهای در حــال تشــکیل CNSمیباشــد و بــرای تنظیــم بلــوغ الیگودندروســیتها نیــز
ضــروری اســت .بهعنــوان مثــال ،المینیــن  2-کــه در ابتــدا
داخــل میکرودومینهــای 28جداگانــه غشــاء قــرار گرفتــه اســت
در ارتباطــات میانجیگــری بیــن اینتگرینهــا و فاکتورهــای
رشــد دخالــت میکنــد ( .)23عــاوه بــر پیامدهــی توســط
اینتگرینهــا و دیســتروگلیکانها ،المینیــن از طریــق
اینتگریــن -لینــک کینــاز ( 29)ILKبیــان شــده توســط
الیگودندروســیت و نیــز بــا بیــان یــک فــرم غالــب منفــی از
 ILKموجــب مهــار تشــکیل غشــاء شــبه -میلیــن 30القــاء شــده
میشــود ((-)16تصاویــر  2و .)3
Insulin-like growth factors
Fibroblast growth factor

بنابرایــن ،المینیــن خــارج ســلولی محیطــی ایجــاد میکنــد
کــه تولیــد میلیــن را تســهیل میکنــد و نیــز میتوانــد
نشــانههای دســتورالعمل را از طریــق چندیــن مســیر
پیامدهــی بــه الیگودندروســیتهای میلینســاز ارائــه دهــد.
عــاوه بــر مولکولهــای  ECMکــه ســاختاری سوبســترایی
بــرای ســلولهای در حــال تکامــل فراهــم میکننــد ،تنوعــی
از فاکتورهــای قابــل انتشــار مؤثــر بــر میلینســازی CNS
شــامل فاکتــور رشــد شــبه انســولینی  31)IGF-I( 1-و فاکتــور
رشــد فیبروبالســتی ( 32)FGFنیــز وجــود دارنــد .ســایر عوامــل
محلــول مؤثــر بــر تنظیــم میلینســازی  CNSشــامل فاکتــور
نوروتروفیــک مژگانــی ،فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق از مغــز،
و نوروتروفیــن  3-میباشــند .بــا ایــن حــال ،ایــن فاکتورهــا
بــه نظــر میرســد بــر تمایــز الیگودندروســیتها بیشــتر از
میلینســازی تأثیرگــذار باشــند ((-)18جــدول .)1
کالژن
کالژن پروتئیــن رشــتهای اســت کــه بهعنــوان داربســت
حمایــت ســاختاری بــرای ســلولها فراهــم میکنــد.
کالژنهــا بیشــترین پروتئیــن در بافتهــای بــدن انســان و
حیوانــات را شــامل میشــوند و در حــال حاضــر 29 ،نــوع
کالژن شــناخته شــده وجــود دارد ( .)15، 24از آنجــا کــه
کالژن بــه راحتــی در دســترس ،ارزان و ســازگار بیولوژیــک
اســت ،لــذا بــه طــور گســتردهای بــرای سیســتمهای تحویــل
فاکتورهــای دارویــی  /رشــد در جراحــات طنــاب نخاعــی
Microdomain
Integrin-linked kinase
30
Myelinlike membrane

31

28

32

29
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تصویــر  -2ســه جــزء اصلــی ماتریکــس خــارج ســلولی در  .CNSموقعیــت اجــزای ماتریکــس خــارج ســلولي در داخــل غشــاء پایــه اطــراف عــروق خونــی مغــز
و نیــز در اطــراف دندریتهــا و جســم نورونهــا بهعنــوان شــبکههای اطــراف -نورونــی قــرار میگیرنــد .همچنیــن ،بــه صــورت ماتریکــس بیــن ســلولی
عصبــی بیــن ســلولهای پارانشــیم  CNSتوزیــع میشــوند .غشــاء پایــه یــک الیــة ورقــه ماننــد کــه بهعنــوان مــرز بیــن ســلولهای اندوتلیــال و بافــت
پارانشــیم  CNSعمــل میکنــد .غشــاء پایــه عمدتـاً از کالژن ،کمپلکــس المینیــن -نیــدوژن (همچنیــن بهعنــوان انتاکتیــن شــناخته میشــود) ،فیبرونکتیــن،
دیســتروگلیکان و پرلــکان تشــکیل شــده اســت .در مقابــل ،فضاهــای اطــراف -نورونــی حــاوی الیـهای متراکــم از ماتریکــس شــبکه ماننــد اســت کــه عمدتـاً از
پروتئوگلیکانهــا ،تناســین  Rو پروتئینهــای اتصالــی ( )link proteinsکــه اجســام ســلولهای نورونــی را احاطــه کردهانــد ،تشــکیل شــده اســت .ســلولهای
گلیــای صورتــی ،آستروســیتها ،الیگودندروســیتها یــا میکروگلــی را نشــان میدهنــد (.)6
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فیبرونکتین
فیبرونکتیــن واســطة طیــف گســتردهای از فعــل و انفعــاالت
ســلولی در  ECMاس��ت و نقشهــای مهمــی در چســبندگی،
مهاج��رت ،رش��د و تمايـ�ز سلــول دارد .فیبرونکتیــن بــه علــت
خــواص چســبندگی ســلولی و توانایــی جــدا کــردن مــواد
مغــذی و فاکتورهــای رشــد در بهبــود بافــت نقــش مهمــی ایفــاء
میکنــد ( .)15، 28فیبرونکتیــن غیرمحلــول و پروتئیــن دیمری
اســت کــه دارای غلظــت باالیــی از محلهــای اتصــال دهنــدة
اینتگریــن و نیــز محلهــای اتصــال بــه دیگــر مولکولهــای
 ECMاســت ،گاهــاً بهعنــوان چســب بــدن انســان توصیــف
میشــود ( .)29فیبرونکتیــن نیــز ماننــد المینیــن در ارتقــاء
رشــد و گســترش بافــت  CNSو مکانســیمهای پیامدهــی
آن فعالیــت میکنــد .بــه طــور کلــی ،فیبرونکتیــن بــا اتصــال

72
72

بــه گیرندههــای فعــال متعلــق بــه خانــوادة اینتگریــن فعالیــت
میکنــد .فیبرونکتیــن بــه طــور معمــول در  CNSبالــغ وجــود
نــدارد ،امــا در آســیب  CNSاز جملــه تخریــب میلیــن بیــان
تنظیـ�م شـ�ده باالیـ�ی پیـ�دا میکنـ�د ( .)30شــواهد اولیــه
نق�شـ فیبرونکتی��ن در بیولــوژی ســلولهای پیشســاز
الیگودندروس��یت در مطالعــات کشــت ســلولی را نشــان داد کــه
در آن فیبرونکتیــن مهاجــرت و تکثیــر ســلولهای پیشســاز
الیگودندروسیــت در ســطوح پاییــن فاکتــور رشــد و بــه ترتیــب
از طریــق تعامــل بــا گیرندههــای اینتگریــن  αvβ1و αvβ3
را تحریــک کــرد .مطالعــات بعــدی نقــش مهــم تداخــل بیــن
فیبرونکتیــن و پیامدهــی فاکتــور رشــد را نشــان داد .بــه طــوری
کــه ثابــت شــد فعالســازی گیرنــدة اینتگریــن  αvβ3از طریــق
اتصــال فیبرونکتیــن میتوانــد پاســخ تکثیــری ایجــاد شــده
توســط فاکتــور رشــد میتوژنــی  PDGF-Aرا تقویت کنــد (.)30
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تصویــر  -3اجــزاء  ECMدر ماتریکــس اطــراف -نورونــی و بخشهــای ویــژهای از آکســون و ســیناپسها در بافــت  .CNSنــوع لکتیــکان  CSPGsبــا هیالورونیــک اســید در ایــن
بخشهــای ویــژه در  ECMاز طریــق تعامــل بــا تناســین  Rبانــد میشــوند CSPGs .در ســطح ســلول شــامل پروتئیــن گیرنــدة تیروزیــن فســفاتاز و نوروگلیــکان میباشــد .هپــاران
ســولفاتهایی از قبیــل ســیندکان و گلیپیــکان در کنــار  CSPGsبــا چندیــن ســیگنال محلــول شــامل فاکتورهــای رشــد و مولکولهــای هدایتــی بانــد میشــوند .غشــای پایــة
ســلولهای اندوتلیــال عــروق خونــی مغــز را احاطــه کردهانــد .ســاختار داربســت پایــة آن شــامل المینیــن ،نیدوژنهــا (انتاکتینهــا) ،کالژن نــوع  IVو هپــاران ســولفاتها ماننــد
آگریــن و پرلــکان میباشــند (.)27
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اســتفاده میشــود ( .)15بیــان شــده اســت کــه
کالژن  XVIIو پروتئیــن کالژن  XVIIدر نورونهــای مغــز،
هیپوکامــپ و آمیگــدال انســان وجــود دارد ( .)25کالژن
دارای اشــکال مختلــف ســاختاری اســت کــه بســتگی بــه
نــوع نــورون اثــرات متفاوتــی بــر رشــد آکســون ایجــاد
میکنــد .اخیــرا ً گــزارش شــده اســت کــه جایگزینــی
و پیونــد داربســت فیالمنتهــای کالژن (بــا قطــر 20
میکرومتــر) بــه طنــاب نخاعــی آســیب دیــده در موشهــای
صحرایــی موجــب بهبــود ســریع و جوانــه زدن و رشــد دوبــارة
mRNA

آکســون میشــود .بــه طــوری کــه یــک هفتــه بعــد از
جایگزینــی ،داربســت بــا ســلولهای منشــاء میزبــان پــر شــد
و آکســونها بازســازی شــدند ( .)26بیــان شــده اســت کــه
کالژن مهاجــرت ســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت را
تــا حــدودی محــدود و مهــار میکنــد ( .)6بــه طــور کلــی،
اثــرات رشــد آکســون توســط کالژن بــه تنهایــی نســبتاً کــم
اســت .کالژن میتوانــد در ترکیــب بــا فاکتورهــای رشــد یــا
ســلولهای پشــتیبان تأثیــر بهبــود بســیار باالتــری داشــته
باشــد ((-)15جــدول  1و تصاویــر  2و .)3

مقاله مروري
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فاکتورهــای رشــد شــبه انســولین پروتئینهایــی مشــابه
ســاختار انســولین هســتند .ایــن پروتئینهــا در رشــد
و متابولیســم ســلولهای زیــادی دخیــل بــوده و نوعــی
ســایتوکین هســتند .دو نــوع فاکتــور رشــد شــبه انســولینی
شــامل  IGF-Iو  IGF-IIوجــود دارد .اثبــات شــده اســت کــه
 IGF-Iبهعنــوان یــک عامــل قــوی در ترویــج رشــد و تمایــز
پیشســازهای الیگودندروســیت و در تحریــک میلینســازی
 CNSدر طــول تکامــل و یــا پــس از آســیب مؤثــر اســت
( .)32حضــور گیرندههــای  IGF-Iروی ســلولهای ردة
الیگودندروســیت نشــان داده شــده اســت ( .)33اثــرات
 IGF-Iبــر روی همــة انــواع ســلولهای اصلــی  CNSاعمــال
میشــود و عمدتــاً از طریــق گیرنــدة نــوع )IGF1R( IGF 1
فعالیــت میکنــد .بیــان بیــش از حــد  IGF-Iدر مــوش منجــر
بــه افزایــش رشــد مغــز و میلینســازی و در نتیجــه افزایــش
بیــان ژن پروتئیــن میلیــن و تعــداد الیگودندروســیتها شــده
اســت ( .)34در مقابــل ،موشهایــی کــه در آنهــا بیــان
 IGF-Iســرکوب شــده بــود مقــدار پروتئینهــای میلیــن
و تعــداد الیگودندروســیتها و پیشســازهای ایــن ســلول
کاهــش یافــت ( IGF-I .)35قــادر اســت از الیگودندروســیتها
و میلیــن در شــرایط ایســکمی -هیپوکســی ،آســیب ناشــی از
 TNF-αو ســمیت گلوتامــات محافظــت کنــد .بــا توجــه بــه
ایــن یافتههــا و ســایر اطالعــات میتــوان پیشــنهاد کــرد کــه
 IGF-Iاحتمــاالً درمــان مؤثــری در افزایــش میلینســازی و
بازســازی مجــدد میلیــن در انســان داشــته باشــد .از ســوی
دیگــر IGF-I ،بــر روی بســیاری دیگــر از ســلولها مؤثــر
Lipid-raft microdomains
Paranodal
38
Myelin basic protein

فاکتورهــای رشــد فیبروبالســت خانــوادهای از فاکتورهــای رشــد
هســتند کــه شــبیه  IGFو نوروگلیــن عملکردهــای شــدیدی
را بــر روی فعالیــت  CNSاعمــال میکننــد FGF-1 .و FGF-
 2توســط نورونهــا و آستروســیتها تولیــد میشــوند و در
مــدت میلینســازی فعــال بــه مقــدار زیــاد بیــان میشــوند.
 FGFحتــی در آکســولمای (غشــاء آکســون) جــدا شــده از
آکســونهای میلیــندار بالــغ یافــت میشــود (.)18، 37، 38
گیرندههــای  )FGFR2( FGF-2 ،)FGFR1( FGF-1و FGF-
 )FGFR3( 3توســط ســلولهای ردة الیگودندروســیت بیــان
میشــوند و بــر روی تمایــز و خصوصیــت ایــن ســلولها مؤثــر
هســتند .بیــان ناهمســان ایــن گیرندههــا در مراحــل چندگانــة
تکامــل الیگودندروســیت نشــان میدهــد کــه آنهــا ممکــن
اســت دارای نقشهــای مختلفــی باشــند .بــرای مثــال ،گیرنــدة
 FGFR2کــه بــه طــور ویــژهای در الیگودندروســیتهای تمایــز
36
یافتــه بیــان میشــود در میکرودومینهــای رافــت لیپیــدی
افزایــش مییابــد و در داخــل میلیــن پارانــود 37قــرار گرفتــه
کــه نشــاندهندة نقــش مثبــت بالقــوة آن در میلینســازی
اســت ( .)18، 39از ســوی دیگــر ،بیــان غالــب منفــی FGFR1
38
تحــت کنتــرل پروموتــور پروتئیــن اصلــی میلیــن ()MBP
نشــاندهندة افزایــش ناچیــز امــا معنـیدار ضخامــت میلیــن در
آکســونهای عصــب بینایــی میباشــد .بنابرایــن ،ایــن نکتــه
نشــاندهندة نقــش منفــی بالقــوه بــرای پیامدهــی FGFR1
در تولیــد میلیــن میباشــد ( .)18، 30مطالعــة بیشــتر بــر
روی گیرندههــای  FGFR1و  FGFR2در موشهــا و ســایر
حیوانــات نشــان داد کــه بــا وجــود کاهــش شــدید درجــة
کلــی میلینســازی در  CNSبــدون پیامدهــی ،FGF/FGFR
میلینســازی همچنــان انجــام میگیــرد کــه ایــن امــر
نشــاندهندة نقــش تنظيــمکننــدة ایــن گیرندههــا در تعییــن
Astrogliosis
Platelet-derived growth factor
35
Neuregulin
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نتایــج ایــن مطالعــات حاکی از آن اســت که نقــش فیبرونکتین
در تکثیــر و مهاجــرت پیشســازهای الیگودندروســیت در
شــرایط آســیب  CNSو دمیلینــه شــدن از طریــق تنظیــم
مثبــت بازســازی میلیــن و درخواســت بــه پیشســاز
الیگودندروســیت ایفــاء میشــود .بــه طــور قابــل توجــه ،تزریــق
فیبرونکتیــن بــه داخــل جراحتهــای در حــال بازســازی
میلی��ن موجـ�ب مهــار تمایــز پیشســازهای الیگودندروســیت
و در نتیج��ه مهــار بازساــزی میلی��ن ش��ده اس��ت .گــزارش
شــده اســت کــه در محــل ضایعــة دمیلینــه شــده عــاوه بــر
چندیــن عامــل مهارکننــده از قبیــل ســمافورینها و بقایــای
میلینــ ،فیبرونکتیــن نی��ز مان��ع از تمای��ز پیشســازهای
الیگودندروس��یت میشــود ((-)31تصویــر  .)2درمانهــای
مبتنــی بــر فیبرونکتیــن اغلــب بــرای رشــد آکســون اســتفاده
نمیشــود؛ امــا در برخــی مطالعــات نشــان داده شــده اســت که
درمــان حــاد فقــط بــا فیبرونکتیــن منجــر بــه افزایــش تولیــد
آکســون ســروتونرژیک میشــود .در حالــی کــه در مطالعــات
دیگــری نشــان دادنــد کــه اثــرات رشــد آکســون را تنهــا زمانــی
کــه فیبرونکتیــن همــراه بــا ســلولها ،فاکتورهــای رشــد یــا
مــواد مصنوعــی ترکیــب شــود اعمــال میشــود ((-)15جــدول
 1و تصاویــر  2و .)3

اســت و نــه تنهــا از الیگودندروســیتها در خــال آســیب
33
محافظــت میکنــد بلکــه بــا بــاال بــردن آســتروگلیوزیس
میتوانــد میلینســازی مجــدد را محــدود کنــد ( .)18پیونــد
عملکــردی بیــن گیرنــدة  IGF-Iو گیرنــدة دیســتروگلیکان در
خــال تمایــز الیگودندروســیت اثبــات شــده اســت .همچنیــن،
اینتگرینهــای متصــل بــه  ECMموجــب پاســخ شــدید
الیگودندروســیتها بــه انــواع فاکتورهــای رشــد ،از جملــه
35
فاکتــور رشــد مشــتق از پالکــت ( 34)PDGFو نوروگلیــن
میشــود ( .)36منبــع  IGF-Iدر  CNSناشــناخته مانــده اســت
ولــی از آنجایــی کــه میلینســازی افزایــش مییابــد احتمــاالً
از الیگودندروســیت و یــا شــاید از آستروســیت مشــتق و تولیــد
شــود .همچنیــن IGF-I ،بــه احتمــال زیــاد مســتقیماً از طریــق
گیرنــدة  IGF1Rروی ســطح ســلولهای ردة الیگودندروســیت
عمــل میکنــد چــرا کــه ســرکوب ایــن گیرنــده موجــب
کاهــش تکثیــر ســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت،
افزایــش آپوپتــوز و کاهــش تعــداد الیگودندروســیت شــده
اســت ((-)32جــدول .)1
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فاکتورهای نوروتروفیک

فاکتــور دیگــر فاکتــور نوروتروفیــک مژگانــی اســت کــه موجــب
بقــاء نورونــی و تمایــز و بلــوغ الیگودندروســیتها میشــود
و در نتیجــه در میلینســازی مؤثــر اســت .تعــداد پاییــن
الیگودندروســیتها و میــزان کمتــر از حــد طبیعــی میلیــن
در موشهــای فاقــد ژن بیــان فاکتــور نوروتروفیــک مژگانــی
دیــده شــده اســت ( .)42، 43فاکتــور رشــد مشــتقشــده از
ســلول گلیــال نیــز یکــی از عوامــل مهــم اســت کــه موجــب
رشــد آکســون و ترمیــم میلیــن در زمــان بعــد از قطــع نســبی
یــا کامــل نخــاع شــده اســت (.)40، 41

تناسین
تناســینها جزئــی از گلیکوپروتئینهــای موجــود در ECM

هســتند .چهــار عضــو از خانــوادة ژن تناســین وجــود دارد:
تناســین  ،Cتناســین  ،Rتناســین  Xو تناســین .)48( W
تناســینهای  Cو  Rدر سیســتم عصبــی بیــان میشــوند
( .)49عــاوه بــر اضافــه کــردن ثبــات ســاختاری بــه ،ECM
تناســینها بــر بقــاء ،تکثیــر ،مهاجــرت ،تمایــز و بلــوغ
ريختشناســي 40الیگودندروســیتها تأثیرگــذار هســتند
( .)50تناســین  Cدارای نقشهــای متضــاد در شــرایط خــاص
Epidermal growth factor
Morphology

74
74

39
40

Downloaded from shefayekhatam.ir at 23:17 +0430 on Saturday September 19th 2020

نوروتروفینهــا گروهــی از فاکتورهــای رشــد عصــب بــا
ســاختاری پروتئینــی هســتند کــه ســه خانــواده از فاکتورهــای
رشــد را از قبیــل خانــوادة فاکتــور رشــد عصبــی (فاکتــور
نوروتروفیــک مشــتق از مغــز ،نوروتروفیــن  ،3نوروتروفین ،)5/4
خانــوادة فاکتــور رشــد مشــتق شــده از ســلول گلیــال (فاکتــور
رشــد مشــتقشــده از ســلول گلیــال ،نورتوریــن ،آرتمیــن و
پرســفین) و خانــوادة ســایتوکینهای نوروپوئتیــک (فاکتــور
نوروتروفیــک مژگانــی و فاکتــور مهــار کننــدة لوســمی) شــامل
میشــوند ( .)40فاکتــور رشــد عصبــی نقــش مهمــی در تنظیــم
تولیــد میلیــن در ســلولهای شــوان و الیگودندروســیتها در
محیــط کشــت دارد .بــه طــوری کــه موجــب تمایــز ســلولهای
الیگودندروســیت و ســنتز میلیــن میشــود ( .)40نوروتروفیــن
 3یــا فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق از مغــز موجــب افزایــش
رشــد آکســون ،تکثیــر ســلولهای اجــدادی الیگودندروســیت
و تولیــد میلیــن در نخــاع مــوش بالــغ بعــد از آســیب میشــود
( .)41فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق از مغــز یکــی از اعضــاء
خانــوادة فاکتورهــای رشــد اســت .مطالعــات نشــان دادهانــد که
موشهــای بــا ســرکوب ژن بیــان ایــن فاکتــور دارای نقــص در
میــزان میلیــن در قســمتهای مختلــف نظیــر هیپوکامــپ،
مخچــه ،قشــر و عصــب بینایــی هســتند ( .)41ایــن مســئله
نشــاندهندة نقــش مهــم فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق از مغــز
در میلینســازی اســت .اثــرات فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق
از مغــز در شــرایط  in vitroنیــز برررســی شــده اســت کــه
نشــان میدهــد ایــن فاکتــور موجــب افزایــش تکثیــر و تمایــز
ســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت میشــود (.)41

نوروگلینهــا تشــکیل دهنــدة خانــواده بــزرگ از پروتئینهــای
شــبیه فاکتورهــای رشــد اپیدرمــی ( 39)EGFهســتند کــه
موجــب تحریــک گیرنــدة تیروزییــن کینــاز  ErbBو نهایتــاً
تکامــل عصبــی میشــوند ( .)44نوروگلینهــا پروتئینهــای
اتصــال ســلولی هســتند کــه توســط چهــار ژن کدگــذاری
میشــوند .ژن نوروگلیــن  1-بــزرگ و پیچیــده اســت و بیشــتر
از ســایر نوروگلینهــا مطالعــه شــده اســت ( .)18نوروگلیــن
 1از طریــق گیرندههــای  ،ErbBخانــوادهای از گیرنــدةکینازهــای تیروزیــن کــه مســیرهای پیامدهــی بیشــماری
را در داخــل ســلول تنظیــم میکننــد ،پیامرســانی میکنــد.
نقــش پیامدهــی  NRG/ErbBدر  CNSهنــوز مــورد بحــث
میباشــد .نوروگلینهــا تنظیــم کننــدة تمایــز و زندهمانــی
ســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت در شــرایط کشــت
ســلولی هســتند .مطالعــات طنــاب نخاعــی نشــان داده
اســت کــه پیامدهــی نوروگلیــن در تکامــل الیگودندروســیت
ضــروری اســت ( .)18، 45حــذف نوروگلیــن  1-موجــب
اختــال چش ـمگیری در میلینســازی  PNSشــده اســت امــا
آنچنــان تأثیــری بــر روی میلینســازی  CNSنداشــته اســت،
اگرچــه بیــان بیــش از حــد نوروگلیــن  1-در  CNSمنجــر
بــه میلینســازی بیــش از انــدازه نســبت بــه قطــر آکســون
شــده اســت ( .)45مطالعــات دیگــر نشــان دادهانــد در حالــی
کــه نوروگلیــن  1-آکســونی تمایــز اولیــة الیگودندروســیت را
هدایــت نمیکنــد ،ولــی میلینســازی در بعضــی از نواحــی
 CNSرا ارتق��اء میدهــد؛ همچنیــن ایــن مطالعــات پیامدهــی
 ErbB2در تنظیــم مثبــت تمایــز نهایــی الیگودندروســیت و
میلینســازی را در شــرایط  in vivoنشــان دادهانــد (.)46، 47
پیامدهــی  ErbB4در الیگودندروســیت کامــ ً
ا پیچیــده اســت.
از دســت دادن کامــل پیامدهــی  ErbB4در محیــط کشــت
لولــة عصبــی موجــب افزایــش تعــداد الیگودندروســیتهای
تمایزیافت��ه میش��ود ،در حال��ی کــه بیاــن غالــب منفــی ErbB4
کــه نوروگلیــن  1-را بانــد میکنــد ،ولــی قــادر بــه ایجــاد پیــام
در الیگودندروســیتها در شــرایط  in vivoنیســت ،منجــر بــه
کاهــش تعــداد الیگودندروســیتها و کاهــش ضخامــت میلیــن
آکســونهای  CNSمیشــود ((-)18جــدول .)1
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ضخامــت میلیــن آکســون اســت .حــال بــا ایــن وجــود ،هنــوز
مکانیســم تنظیــم میــزان ضخامــت میلیــن در سیســتم عصبــی
مرکــزی و محیطــی شــناخته نشــده و نیازمنــد تحقیقــات و
مطالعــة بیشــتر اســت ((-)18جــدول  .)1فاکتورهــای رشــد و
نوروتروفیــک دیگــری در کنــار ایــن فاکتورهــای رشــد وجــود
دارد کــه نقشهــای مهمــی در ماتریکــس خــارج ســلولی CNS
از قبیــل شــرکت در تمایــز و بلــوغ الیگودندروســیتها و نیــز
تولیــد میلیــن دارنــد کــه در ادامــه در بخــش بعــدی بــه طــور
خالصــه آورده شــده اســت.

نوروگلین

مقاله مروري

ترانسفرین

تجمــع ترانســفرین توســط الیگودندروســیتها بــا تولیــد میلین
مرتبــط اســت .ترانســفرین توســط الیگودندروســیتها تولیــد
میشــود و  MRNAترانســفرین را بــه مقــدار فــراوان بیــان
میکنــد .همچنیــن ،ترانســفرین در الیگودندروســیتهای
کشــت داده شــده ترشــح میشــود ( .)53آپوترانســفرین تمایــز
ســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت را تحریــک میکنــد
( .)56گــزارش شــده اســت کــه آپوترانســفرین میلینســازی
را در شــرایط  in vivoســرعت میبخشــد .آپوترانســفرین از
هیپومیلینــه شــدن در شــرایط کمبــود آهــن در موشهــای
صحرایــی ممانعــت میکنــد و در نتیجــه آســیب مــادة ســفید
ایسکمی/هیپوکســی موشهــا را کاهــش میدهــد .همچنیــن،
آپوترانســفرین موجــب تحریــک میلینســازی مجــدد در
مدلهــای حیوانــی  MSمیشــود ( .)53افزایــش MRNA
ترانســفرین یکــی از مکانیســمهای ایجــاد شــده توســط
هورمــون تیروئیــد اســت .بــه طــوری کــه تســریع میلینســازی
در موشهــای صحرایــی جــوان هیپرتیروئیــدی مشــاهده شــده
اســت .نقــش هورمــون تیروئیــدی نیــز بــه خوبــی در تشــکیل
میلیــن اثبــات شــده اســت و ایــن هورمــون بلــوغ ســلولهای
پیشســاز الیگودندروســیت بــه الیگودندروســیتهای
میلینســاز را ارتقــاء میبخشــد ( .)57فعــال کــردن مســیرهای
الزم بــرای بلــوغ ســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت
وابســته بــه درخواســت آپوترانســفرین روی غشــاء پالســمایی
بــرای اندوســیتوز میانجــی -کالتریــن از گیرنــدة ترانســفرین
اســت ((-)56جــدول .)1
سمافورین

ســمافورینها مولکولهــای هدایــت آکســونها هســتند کــه
مهاجــرت ســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت را در طــی
رشــد طبیعــی و احتمــاالً در بیماریهــای دمیلینــه کنتــرل
میکننــد ( .)58ســمافورینها کالســی از پروتئینهــای
انتقالــی مرتبــط بــا غشــاء هســتند کــه بیشــتر از 20
نــوع از آنهــا شناســایی شــده اســت و در رشــد ،راهنمایــی و
شــکلگیری ارتباطــات سیناپســی جدیــد نیــز در طــول
تکامــل جنیــن دخیــل هســتند .همچنیــن ،ســمافورینها
در مغــز بالــغ بیــان میشــوند ( .)49، 59ســمافورینها و
گیرندههــای آنهــا توســط ســلولهای ردة الیگودندروســیت
بیــان میشــوند ( .)60، 61از لحــاظ عملکــردی ،ســمافورین
انتقــال غشــایی  Sema6Aکــه توســط الیگودندروســیتها
بیــان میشــود موجــب تنظیــم تمایــز الیگودندروســیت بــا
اســتفاده از مکانیســم ســلولی مســتقل میشــود ( .)58ایــن
ســمافورین نیــز هماننــد بقیــة ســمافورینها پروتئیــن انتقــال
غشــائی اســت کــه چندیــن دســته از آکســونها را کوالپــس
میکنــد ( .)62ســمافورین  Sema4Dنیــز در محــدود کــردن
Plasticity
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تناســین  Rدر مغــز در حــال تکامــل و بالــغ عمدتــاً توســط
نورونهــا ،از جملــه ســلولهای افقــی شــبکیه بیــان میشــود
( .)50تناســین  Rکــه توســط آستروســیتهای پــس از زایمــان
بیــان میشــود ،بــرای تمایــز بــه موقــع الیگودندروســیتها
در شــرایط  in vivoضــروری اســت و بعــدا ً توســط خــود
الیگودندروســیتها نیــز بیــان میشــوند ( .)54تناســین R
اثــر منفــی در رشــد آکســون دارد ( .)55کمبــود تناســین
 Rموجــب بهبــود بازســازی عملکــردی طنــاب نخاعــی بعــد
از آســیب ناحیــة توراســیک در موشهــا شــده اســت (.)49
کمبــود تناســین  Rدر شــرایط  in vitroموجــب کاهــش تمایــز

الیگودندروســیتها و بــه تعویــق انداختــن بیــان پروتئیــن
اصلــی میلیــن میشــود ،لــذا ایــن امــر بــا افــزودن تناســین R
اصــاح میشــود ((-)55تصویــر .)2
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فیزیولوژیــک اســت .بهعنــوان مثــال ،تناســین  Cدر سیســتم
عصبــی مرکــزی در حــال تکامــل موجــب ارتقــاء تکثیــر و
مهاجــرت پیشســاز عصبــی همــراه بــا گســترش و راهنمایــی
آکســون و شــکلگیری مخــروط رشــد میشــود ( .)49از
طرفیــ ،در اعصــاب بینایـ�ی موشه��ای ب��ا کمبـ�ود تناســین
 Cنشــان داده شــده اســت کــه تکثیـ�ر ســلولهای پیشســاز
الیگودندروسـ�یت کمتــر امــا مهاجــرت ســریعتر اســت (.)51
همچنیــن ،کشـ�ت سـ�لولهای پیشسـ�از الیگودندروسـ�یت
ایــن موشهــا میــزان بلــوغ باالتــری را نشــان دادهانــد (.)10
گــزارش شــده اســت کــه تناســین  Cمهاجــرت ســلولهای
پیشســاز الیگودندروســیت را محــدود و مهــار میکنــد،
در حالــی کــه تناســین  Rتمایزشــان را تحریــک میکنــد.
تناســین  Cفعالســازی کینــاز  Fynرا نیــز مهــار میکنــد؛ در
نتیجــه از ایــن طریــق بــر مهــار بیــان پروتئیــن اصلــی میلین و
میلینســازی تأثیرگــذار اســت .کینــاز  Fynجــزء مولکولهــای
پیامدهــی در الیگودندروســیتها میباشــد کــه نقــش قابــل
توجهــی در تنظیــم میلینســازی ایفــاء میکنــد (.)6، 18، 52
کینــاز تیروزیــن  Fynنیــز پروتئینــی متعلــق بــه خانــوادة Src
از گیرندههــای تیروزیــن کینــاز غیرگیرنــده اســت کــه ماننــد
 Lynو  Srcتوســط الیگودندروســیتها بیــان میشــود .بیــان
 Fynو فعالیــت کینــاز بهعنــوان واســطههای فرایندهــای
مختلــف الیگودندروســیتها از قبیــل مهاجــرت ،تمایــز،
ارتبــاط آکســون و شــروع میلینســازی شــناخته شــدهاند
( .)53تناســین  Cدر اندامهــای کامــ ً
ا تکاملیافتــه بــه
مقــدار بســیار کــم و یــا وجــود نــدارد ،امــا در  CNSبالــغ،
بیــان تناســین  Cهمچنــان در نواحــی نورونســاز فعــال ماننــد
هیپوکامــپ و لبههــای  SVZوجــود دارد ( .)10در بزرگســاالن،
41
تناســین  Cمحــدود به نواحی اســت کــه دارای پالستیســیتی
بــاال هســتند ،از جملــه حبــاب بویائــی ،مخچــه و شــبکیه.
تناســین  Cدر تعامــل بــا دیگــر مولکولهــای  ECMماننــد
اینتگریــن ،پروتئوگلیــکان و کالژن اســت ( .)49چنــد گیرنــدة
تناســین  Cو مســیرهای پیامدهــی پاییندســت مربــوط بــه
آنهــا در تکامــل الیگودندروســیت نقــش دارد .تکثیــر وابســته
بــه تناســین  Cســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت بــه
گیرنــدة اینتگریــن  αvβ3متکــی اســت ( .)51در حالــی کــه
اتصــال تناســین  Cبــه گیرنــدة اینتگریــن  α9β1تأثیــر مهــاری
بــر آکســونهای بالــغ دارد ((-)49جــدول .)1
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پروتئوگلیکانهــای کندروئیتیــن ســولفات ()CSPGs
بهویــژه آگریــکان ،43نــوروکان 44و ورســیکان ،45فســفوکان،46
برویــکان 47بخــش وســیعی از  ECMبــه همــراه هیالورونیــک
اســید در  CNSرا تشــکیل ميدهنــد ((-)6، 7تصویــر .)4
 CSPGsبهعنــوان جزئــی از  ECMدر مهــار بازســازی میلیــن
در شــرایط فیزیولوژیــک  CNSنقــش دارنــد (CSPGs .)6
چندیــن مکانیســم ترمیــم داخلــی شــامل جوانهزنــی و
بازســازی آکســون و نیــز جایگزینــی الیگودندروســیت و
میلینســازی مجــدد را محــدود میکننــد (.)64

نقش  ECMدر بیماریهای دمیلینه

در آســیب  CNSو محلهــای قطــع آکســون ،تجمــع متراکــم
اجــزاء  ECMخصوصـاً  CSPGsو هیالوراناــن داخــل ماتریکــس
بینابینــی نورونهــا بــه تشــکیل اســکار کمــک میکننــد کــه
عمومــاً بــه نظــر میرســد بــرای بازســازی  CNSغیرقابــل
تحم��ل اس��ت ( .)6در کنــار مولکولهــای مهــاری CSPGs
ذکــر شــده فــوق ،بافــت اســکار گلیــال شــامل آستروســیتها،
الیگودندروســیتها ،میکروگلیــا و ماکروفاژهــا رشــد یافتــه
و مانــع ترمیــم آکســونها بعــد از آســیب  CNSمیشــوند.
بنابرایــن ،بــه شــرطی آکســونها قــادر بــه ترمیــم بعــد
از آســیب  CNSهســتند کــه بتواننــد بــر موانعــی همچــون
مهارکنندههــاي میلیــن ،اســکار گلیــال (ســد فیزیکــی در
برابــر ترمیــم) و مولکولهــاي  ECMنظیــر  CSPGsکــه در
اثــر آســیب ظاهــر میشــوند غلبــه کننــد ( .)65، 66مطالعــات
نشــان دادهانــد کــه  CSPGsمهارکنندههــای ویــژه و قــوی

پــس از دمیلینــهشــدن آکســون ،یــک پاســخ هماهنــگ
از ســلولهای پشــتیبان ،عــروق خونــی ،پریســیتها،
ماتریکــس خــارج ســلولی و مولکولهــا و ســلولهای نفــوذی
از اط��راف ایج��اد میش��ود .تغییــرات در  ECMکــه پــس
از آســیبهای عصبــی (بهعنــوان مثــال در بیمــاری ،MS
آســیب نخاعــی یــا بیمــاری آلزایمــر) رخ میدهــد میتوانــد
عواقـ�ب جـ�دی داشـ�ته باشـ�د ( .)6، 72یکــی از تغییــرات در
بیماریهــای دمیلینــه شــبیه  MSاز بیــن رفتــن شــبکههای
اطـ�راف نورونـ�ی  ECMدر مناط��ق قش��ر دمیلینـ�ه اســت .بــه
ی کـ�ه بســیاری از نورونهــای آســیبدیده بــا تجمــع
طــور 
پروتئینهــای نوروفیالمنــت فســفریک شــده را در جســم
ســلول ب��ه خطرــ میاندازندــ .ســلولها در محــل ضایعــه بــا
ترشــح افرینهــا ،ســمافورینها و  CSPGsو نیــز همــراه بــا
گلیکوپروتئیــن مرتبــط بــا میلیــن Nago ،و گلیکوپروتئیــن
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هنــوز هــم ســؤاالت بــدون پاســخ زیــادی در مــورد رابطــة
بیــن  CSPGsو س�لـولهای ردة الیگودندروسـ�یت وجــود
دارد .در ابتــدا بایــد نقــش منحصــر بفــرد  CSPGsدر رفتــار
الیگودندروس��یتها م�وـرد توج�هـ ق��رار گی��رد .ورس��یکان،
آگریــکان ،نــوروکان و ســایر  CSPGsدر ضایعــات  MSبــه
فراوانــی یافــت میشــوند ( ،)71لــذا نقــش اجــزاء ECM
در رونــد و تنظیــم میلینســازی در بیماریهــای دمیلینــه
مشــابه  MSغیرقابــل انــکار و بســیار حائــز اهمیــت اســت .در
ادامــة ایــن مطالعــه ،مــا در مــورد نقــش عوامــل ،مســیرهای
پیامدهــی و اجــزاء ماتریکــس خــارج ســلولی در بیماریهــای
دمیلینــه و راهکارهــای درمانــی باالخــص شبیهســازی
داربس ـتهای حــاوی ایــن اجــزاء فعــال بحــث خواهیــم کــرد.
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بازســازی میلیــن از طریــق تعــدادی از مکانیس ـمها از جملــه
تأثیــر مســتقیم بــر ســلولهای ردة الیگودندروســیت و نیــز
ســلولهای ایمنــی دخیــل بــوده اســت ( .)30، 61بــا توجــه
بــه میلینســازی مجــدد ،ســمافورینهای کالس  3بیشــترین
توجــه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و بــه صــورت بیــان
 Sema3Aو  Sema3Fدر مغــز  MSو در پاســخ بــه دمیلینــه
شــدن تجربــی تنظیــم میشــوند ( .)30قابــل ذکــر اســت کــه
حداقــل تحــت شــرایط دمیلینــه ،ســمافورین  Sema3Aعــاوه
بــر عملکــرد بهعنــوان مهارکننــدة تمایــز الیگودندروســیتها
میتوانــد میلینســازی مجــدد را نیــز مهــار کنــد (.)63
ســمافورین  Sema4Dپــس از آســیب بــه  CNSبیــان میشــود
و از رشــد آکســون در شــرایط  in vitroمیتوانــد جلوگیــری
کنــد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه  Sema4Dدر شــرایط
 in vivoمیتوانــد در محیــط مهارکننــدة مرتبــط بــا میلیــن
در محــل انســداد کمــک کنــد ( .)49همچنینــ ،نتایــج اخیــر
نیــز نشــان داده کــه ســمافورین  Sema4Dممکــن اســت
بهعنــوان یــک تنظیــم کننــدة مهــاری اصلــی از تمایــز
الیگودندروســیتها بــا ترویــج آپوپتــوز ممانعــت کنــد ( .)62در
کل ،شــناخت کمــی در مــورد نقــش ســمافورینها در زمینــة
بیولــوژی الیگودندروســیتها وجــود دارد (جــدول .)1

الیگودندروسیــتها هس��تند .در حضــور الی ـهای از  CSPGsدر
شــرایط  ،in vitroکاهــش در گســترش زوائــد ريختشناســي
و ظرفی��ت کاهشیافت��ة بلوــغ الیگودندروس��یت در ســلولهای
پیشس��از الیگودندروسـ�یت دی��ده شـ�ده اســت (.)67، 68
طبیعــت مهارکنندگــی  CSPGsروی الیگودندروس��یتها در
شــرایط  in vivoنی��ز نش��ان داده ش��ده اســت .در مدلهــای
مــوش صحرایــی بــا نخــاع آســیبدیده ،تجمــع CSPGs
مانــع از مهاجــرت سـ�لولهای پیشسـ�از الیگودندروسـ�یت
و بلــوغ آنهــا بــه الیگودندروســیت شــده اســت .درمــان بــا
کندروئیتینــاز  ABCتنه��ا تعــداد ســلولهای پیشســاز
الیگودندروســیت در اطــراف ضایعــه را افزایــش داد و بــا
اضاف��ه ک��ردن فاکتوره��ای رشـ�د ،تمای��ز س��لولهای پیشســاز
عصب��ی ب��ه الیگودندروسـ�یتهای بالــغ ارتقــاء یافــت (.)69، 70
در حمایــت از نقــش مهارکنندگــی  CSPGsدر ترمیــم میلیــن
در شــرایط  ،in vivoمهــار ســنتز و تجمــع  CSPGsبع��د از
دمیلین�� ه ش��دن آکســون موجــب افزایــش میلینســازی مجــدد
پ�سـ از آسـ�يب شــد ((-)71جــدول .)1
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تصویــر  -4پروتئوگلیکانهــای کندروئیتیــن ســولفات و هیالورونیــک اســید بخــش وســیعی از ماتریکــس خــارج ســلولی در  CNSرا تشــکیل میدهنــد.
بخــش بــاالی تصویــر ســاختارهای برخــی از  CSPGsدر  CNSبــا تفــاوت در موقعیــت ،تعــداد کندروئیتیــن ســولفات و ســاختارهای پروتئیــن مرکــزی را نشــان
میدهــد .چندیــن نــوع از  CSPGsدر  ECMبافــت  CNSوجــود دارد .فســفوکان و  NG2پروتئوگلیکانهــای ترشــحی کــه بهعنــوان یــک پروتئوگلیــکان انتقــال
غشــائی ( )Transmembrane proteoglycanعمــل میکننــد .بخــش پاییــن تصویــر نمون ـهای از یــک  ،CSPGمتشــکل از مرکــزی بــا مولکــول هیالورونیــک اســید
در کنــار پروتئینهــای مرکــزی کــه بــه نوبــة خــود بــه زنجیرههــای جانبــی کندروئیتیــن ســولفات متصــل هســتند ،ایــن مجموعــه بــا ســایر اجــزای  ECMاز
جملــه تناســینها در تعامــل هســتند .هیالورونیــک اســید در اشــکال غیرمتصــل بــا  CSPGsنیــز وجــود دارد کــه بــا ســایر پروتئینهــای  ECMســاختار ثانویــه
از هیالورونیــک اســید را ایجــاد میکنــد (.)7
جدول  -1عملکرد انواع مولکولهای مهم  ECMدر سیستم اعصاب مرکزی.

الیگودندروســیت میلیــن کــه اکثــرا ً توســط الیگودندروســیتها
ترشــح میشــوند موجــب مهــار بازســازی آکســون میشــوند
( .)61واضــح اســت کــه بررســی مکانیس ـمهای تعامــل میــان
آکســون و میلیــن بهمنظــور بهبــود درمــان اختــاالت میلیــن
ضــروری اســت .در واقــع ،ارتبــاط بیــن میلیــن و آکســون بــرای
بقــای میلیــن و آکســون ضــروری میباشــد و از بیــن رفتــن

ایــن ارتبــاط در برخــی بیماریهــای مــادرزادی یــا اکتســابی
نظیــر بیماریهــای لکودیســتروفی 48و  MSدیــده میشــود.
همانطــور کــه در بخشهــای قبلــی گفتــه شــد  ECMنقــش
بســیار مهمــی در ایجــاد این ارتبــاط ایفــاء میکنــد .هیالورونان
و  CSPGsدر آســیبهای دمیلینــه تجمــع مییابنــد و مانــع
بازســازی مجــدد میلیــن (رمیلیناســیون) از طریــق اختــال
Leukodystrophies

48

7777
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بهمنظــور بهتــر شــدن کارایــی کشــت ســلول و بافــت در
شــرایط  in vitroنیــاز بــه خلــق شــرایط ســهبعدی بــدن
( )in vivoدر حال��ت خـ�ارج از ب��دن اســت .در سیســتم
ســهبعدی ،هــر ســلول میتوانــد بــا تعــداد بیشــتری از
ســلولهای مجــاور و احتمــاالً بــا چندیــن ســلول بــه طــور
همزم��ان ارتب�اـط برق�رـار کن��د .تعامــل ســلول -ســلول در
تنظیــم تکثیــر و تمایــز ســلول در  CNSاهمیــت اساســی
دارد ( .)75بــرای ایــن هــدف ،ســلولهای بافــت عصبــی بــر
روی داربســتها کشــت داده میشــوند .داربســتها دو
نــوع میباشــند :داربســتهای طبیعــی و داربســتهای
ســنتتیک کــه از لحــاظ ویژگیهــای مکانیکــی بــا بافــت
زنــده تطبیــق داده شــده و میتــوان از آنهــا بــرای رشــد
ســلول اســتفاده کــرد ( .)76داربس ـتها ســاختارهايي مبتنــي
بــر مــواد موجــود در  ECMاســت كــه تيمارهــاي مختلفــي
روي آنهــا انجــام شــده اســت .ویژگیهــای داربســتها
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 ECMنقشهــای تنظیــم کننــدة مهمــی در تکامــل ،بلــوغ،
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در بلــوغ ســلولهای پیشســاز الیگودندروســیت میشــوند
( .)67، 73ســطح  FGF-2و  FGFR1تحــت شــرایط دمیلینــه
و بـ�ه درخواسـ�ت سـ�لولهای پیشسـ�از الیگودندروسـ�یت
افزایــش مییابــد و میلینســازی مجــدد را تــا حــدی در
آســیبهای فعــال  MSانجــام میدهــد ( .)30گــزارش
شــده اســت کــه بیــان  Sema3Aدر آســیبهای فعــال
 MSمانــع میلینســازی مجــدد میشــود ( .)63مطالعــات
تجربــی رفتــاري و الکتروفیزیولوژیــک نشــان دادهانــد کــه
رمیلیناســیون قــادر بــه بازگردانــدن هدایــت جهشــی و
عملکــرد آکســونی میباشــد و ارتقــاء رمیلیناســیون خــود
یــک وســیلة بالقــوه مؤثــر در ممانعــت از فقــدان آکســونها و
در نتیجــه پیشــگیري از فــاز ناتــوان کننــدة بعــدي میباشــد
( .)74شناســایی منبــع ســلولهاي بنیــادي عصبــی درونزاد
در  CNSبالغیــن بــا ظرفیــت بــاالي تکثیــر ،مهاجــرت و تمایــز
بــه الیگودندروســیتهاي مولــد میلیــن و در راســتاي راهبــرد
ارتقــا رمیلیناســیون درونزاد بــه توســعة راهبردهــاي جدیــد
بــراي ترمیــم کمــک شــایانی نمــوده اســت .شــواهدی نیــز
مبنــی بــر مشــارکت ســلولهاي بنیــادي درونزاد در فراینــد
بازســازي میلیــن گــزارش شــده اســت .ایــن ســلولها در
اپاندیمــاي طنــاب نخاعــی SVZ ،بطنهــاي جانبــی و ســوم و
نیــز در هیلــوس هیپوکامــپ قــرار دارنــد ( .)74بــه دلیــل اینکه
افزایــش هــر یــک از مولکولهــای  ECMاز قبیــل المینیــن،
 ،FGF ،IGF-Iفیبرونکتیــن و غیــره تعــداد الیگودندروســیتها
و تولیــد میلیــن را در  CNSافزایــش میدهنــد ایــن نظریــه
وجــود دارد کــه ممکــن اســت در بیماریهــای دمیلینــه نیــز
اثــرات مثبــت داشــته باشــند .لــذا یکــی از راهکارهــای درمانــی
بــرای بهکارگیــری ایــن مولکولهــا در درمــان بیماریهــای
دمیلینــه ،بهکارگیــری اجــزاء ماتریکــس خــارج ســلولی در
رونــد ترمیــم اعصــاب آســیبدیده در شــرایط  in vitroو in
 vivoمیباشــد.

شــبیه بــه  ECMطراحــی میشــوند کــه نقــش مهــم در
ســیگنالهای فیزیکــی و شــیمیایی تکثیــر بافــت عصبــی
ایفــاء میکننــد ( ECM .)77دارای پروتئینهایــی مثــل
فیبرونکتیــن ،کالژن ،ژالتیــن ،المینیــن و غیــره اســت کــه بــر
مبنــای ایــن مولکولهــا داربسـتهای مختلفــی ســاخته شــده
اســت .بــا توجــه بــه نقــش اساســی  ECMدر رونــد ترمیــم
اعصــاب آســیبدیده ،داربســتهایی کــه از مولکولهــای
 ECMاعصــاب ســاخته میشــوند و یــا حاصــل ســلولیزدایی
بافــت عصبــی هســتند در قیــاس بــا انــواع دیگــر داربس ـتها
داراي برتــري میباشــند ( .)12بنابرایــن ،در مطالعــات in
 vitroبــرای نزدیــک شــدن بــه حالــت طبیعــی بهتــر اســت
کــه ســلولها در محیــط ســهبعدی کشــت داده شــوند.
در ایــن زمینــه ،مهندســی بافــت بــا معرفــی و بهکارگیــری
انــواع داربســتها میتوانــد کمککننــده باشــد .اســتفاده
از داربس ـتها بــه همــراه ســلول یــا بــدون ســلول چالشهــا
و موفقیتهایــی را در تحقیقــات بــه همــراه داشــته اســت
( .)78، 79اخیــرا ً در مطالعـهای بــا طراحــی ،ســاخت و اجــرای
آکســون مصنوعــی امــکان مشــاهدة مســتقیم واکنشهــای
الیگودندروســیت و تقليــد آکســونهای بيولوژيکــی در
محيــط  in vitroنشــان داده شــده اســت ( .)80همچنیــن،
ســاختارهای آکســون مصنوعــی از جنــس پلیاســتایرن 49یــا
پلیالکتیــک اســید بــا پوشــش المینیــن بــرای شبیهســازی
محيــط  in vitroبهمنظــور مشــاهدة میلینســازی مطالعــه
شــده اســت ( .)81بــا وجــود اینکــه الیگودندروســیتها و
پیشس��ازهای آنهاــ در سیس�تـمهای هیــدروژل ســهبعدی
مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد ،ژلهــا میتواننــد بازســازی
آنهــا را افزایــش دهنــد و پیامدهــای قابــل توجهــی در MS
و پیشـ�برد یـ�ا جلوگیـ�ری از پیشـ�رفت بیمـ�اری داشـ�ته باشـ�ند
( .)82اســتفاده از داربســتهای ســهبعدی فیبرونکتیــن
موجــب افزایــش آکســونهای میلینــه شــده اســت (.)83
در کنــار مزایــا و کاربــرد وســیع و مثبــت داربســتهای
ســهبعدی ،معایــب و محدودیتهایــی نیــز وجــود دارد.
بخــش اعظــم محدوديتهــاي داربس ـتهاي زيســتي وابســته
بــه خــواص مــواد تشــكيلدهندة آنهــا اســت .مــواد مختلــف
در ویژگیهایــی نظیــر اســتحكام ،ســرعت تخريبپذيــري و
ســاير عوامــل متفــاوت هســتند .تغییــر  PHمحیــط داربســت
بعــد از جایگزینــی ســلولها نیــز یکــی دیگــر از معایــب ایــن
سیســتم میباشــد ( .)84، 85بنابرايــن بــا توجــه بــه هــدف،
بايــد جنــس داربســت بهدرســتي انتخــاب شــود.
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مخصوصــاً محیــط کشــت ســهبعدی شــرایط میلینســازی و
یــا بازســازی غــاف میلیــن میتوانــد در بهبــود و پیشــرفت
راهبردهــاي درمانــی در بیماریهــای تحلیلبرنــدة غــاف
میلیــن و همچنیــن آســیبهای مغــزی نقــش بســزایی
 ایجــاد شــرایط محیــط کشــت ســهبعدی بــرای.ایفــاء کنــد
بهکارگیــری ایــن مولکولهــا و اجــزاء ماتریکــس خــارج
 در درمــان بیماریهــایin vivo ســلولی مشــابه محیــط
دمیلینــه و ترمیــم اعصــاب آســیبدیده میتوانــد در آینــده
.بســیار راهگشــا باشــد
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