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ABSTRACT
Introduction: Tissue engineering is a part of biotechnology that includes the development of
biological implants for tissue regeneration to improve tissue or organ function. This study aimed
to investigate the effect of cerium oxide nanoparticles on the interactions between adipose tissue
stem cells and decellularized sciatic nerve scaffolds in rats. Materials and Methods: Rats were
anesthetized by injecting a mixture of ketamine (80 mg/kg) and xylazine (10 mg/kg). Sciatic
nerve fragments (15 mm) were removed above the three-pronged site in the thigh muscle and
decellularized after cleaning the surrounding tissues using the Sandal method. Then, adipose
tissue mesenchymal cells were implanted on the scaffold, and the growth and viability of the
cells implanted on the scaffold in the presence of cerium oxide nanoparticles were measured
by MTT assay. Results: The results of histological evaluations showed that the scaffolds
were completely decellularized and hematoxylin/eosin and Dapi staining confirmed these
results. Specialized tissue evaluation by Masson trichrome staining as well as biomechanical
analysis showed that collagen and elastin fibers were relatively preserved in the extracellular
matrix. Cell viability on the scaffold increased in the presence of nanoparticles. Conclusion:
Cerium oxide nanoparticles increase cell stability, proliferation, and maintenance of adipose
tissue mesenchymal cells and may be beneficial in the treatment of peripheral nerve lesions.s
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مقدمــه :مهندس��ی باف�تـ بهعن��وان بخش��ی از دانــش زیســت فنــاوری اســت کــه شــامل توســعه
ایمپلنته��ای زیس��تی بــرای بازس��ازی بافــت بهمنظ��ور بهبــود یــا افزایــش عملکــرد بافــت یــا انــدام
میباشــد .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثــر نانــوذرات اکســید ســریم بــر تعامــل بیــن ســلولهای
بنیــادی بافــت چربــی و داربســتهای ســلولزدایی عصــب ســیاتیک در موشهــای صحرایــی انجــام
شــد .مــواد و روشهــا :موشهــا بــا تزریــق مخلوطــی از کتامیــن ( 80میلیگــرم بــر کیلوگــرم) و
زایالزیــن ( 10میلیگــرم بــر کیلوگــرم) بیهــوش شــدند .قطعــات عصــب ســیاتیک ( 15میلیمتــر)
در بــاالی محــل ســه شــاخه در عضلــة ران برداشــته شــد و پــس از تمیــز کــردن بافتهــای اطــراف
بــا اســتفاده از روش ســاندل ســلول زدایــی شــد .ســپس ســلولهای مزانشــیمی بافــت چربــی روی
داربســت کاشــته شــدند و رشــد و زندهمانــی ســلولهای کاشــتهشــده روی داربســت در حضــور
نانــوذرات اکســید ســریم بــا تســت  MTTاندازهگیــری شــد .یافتههــا :نتایــج بررســیهای
بافتشناســی نشــان داد کــه داربســتها کامــ ً
ا ســلولزدایی شــدهاند و رنگآمیــزی هماتوکســیلین/
ائوزیــن و دپــی ایــن نتایــج را تأییــد میکنــد .ارزیابــی تخصصــی بافــت بــا رنگآمیــزی تــری کــروم
ماســون و همچنیــن آنالیــز بیومکانیکــی نشــان داد کــه الیــاف کالژن و االســتین نســبتاً در ماتریکــس
خــارج ســلولی حفــظ شــدهاند .زندهمانــی ســلول روی داربســت در حضــور نانــوذرات افزایــش
یافــت .نتیجهگیــری :نانــوذرات اکســید ســریم باعــث افزایــش پایــداری ،تکثیــر و حفــظ ســلولهای
مزانشــیمی بافــت چربــی میشــود و ممکــن اســت در درمــان ضایعــات اعصــاب محیطــی مفیــد باشــد.
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Reactive oxygen species
Phosphate Buffered Saline

3

مواد و روشها
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آزمایشــگاه
تحقیقاتــی نانــو زیســتفناوری دانشــگاه محقــق اردبیلــی از
اردیبهشــت  1397تــا آذر  1398انجــام شــد .آمادهســازی
داربســتهای عصبــی ســلولزدایی شــده :بهمنظــور تهیــه
داربســتهای فاقــد ســلول قطعاتــی بهطــول  15میلیمتــر
از عصــب ســیاتیک مــوش صحرایــی در باالتــر از محــل ســه
شــاخه شــدن عصــب برداشــته شــد و پــس از پاکســازی
بافتهــای پیرامــون بــهروش ســاندل ســلولزدایی شــدند.
بهطــور خالصــه در ایــن روش ابتــدا قطعــات عصــب
ســیاتیک بهمــدت  7ســاعت در آب مقطــر دیونیــزه غوط ـهور
میشــوند .ســپس بهمــدت  12ســاعت بــه محلــول تریتــون
 100-Xمنتقــل شــده و بهدنبــال آن بهمــدت  24ســاعت
بهمحلــول ســدیم دزوکســی کــوالت انتقــال یافــت .پــس از
شستشــوی نهایــی بــا آب مقطــر ،قطعــات عصــب ســلولزدایی
ش�دـه در بافــر فســفات 10 )PBS( 4میلیمــوالر حــاوی
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دســتگاه عصبــی محیطــی 1برخــاف دســتگاه عصبــی مرکــزی
از قابلیــت ترمیــم ذاتــی قابــل توجهــی برخــوردار اســت
بهطوریکــه در جراحاتــی کــه غــاف اندونوریــوم و غشــاء
پایــه ســالم باقــی مانــده باشــند ترمیــم بهخوبــی انجــام
میپذیــرد ( .)1،2آســیب عصــب ســیاتیک میتوانــد ایجــاد
نوروپاتــی محیطــی کنــد کــه از طریــق ضعــف عضالنــی،
کرخــی و تغییــرات رفلکسهــا شــناخته میشــود .ایــن
ضایعــه میتوانــد در اثــر تومــور ،جراحتهــای خارجــی و
یــا کیســت بهوجــود آیــد ،بیشــتر بیمــاران از درد شــدید و
طوالنــی مشــکالت حرکتــی و ناتوانیهــای مــداوم گلهمنــد
هســتند ( .)3،4پزشــكی ترمیمــی 2شــاخهای از علــم پزشــکی
اســت کــه هــدف آن جایگزینــی بافتهــای از بیــن رفتــه بــا
بافــت زنــده و دارای عملكــرد مناســب ،میباشــد .در ایــن
شــاخه از علــم ،پزشــكان ،از ســلول و بهخصــوص ســلولهای
بنیــادی بــرای جبــران ســلولهای از دســت رفتــه بافتــی،
از دارو بــرای تحریــك و فعالســازی ســازوكارهای ترمیمــی
موجــود در بــدن ،و از مهندســی بافــت بــرای ایجــاد بافــت در
آزمایشــگاه و پیونــد آن بهجــای بافــت از بیــن رفتــه اســتفاده
میكننــد .هــدف پزشــکی ترمیمــی احیــا عملکــرد بافــت یــا
انــدام آســیب دیــده یــا جایگزینــی آن بــا اجــزا زنــده اســت
( .)5-7ســلولهای بنیــادی پیشــنهاد مناســبی بــرای ترمیــم
اعصــاب محیطــی آســیب دیــده (ماننــد عصــب ســیاتیک)
هستــند .توجـ�ه بسـ�یاری از محققیـ�ن بـ�ه منابـ�ع قابـ�ل
دستــرس س��لولهای بنیاــدی جهـ�ت پیونـ�د زدن و ترمیـ�م
اعصــاب آســیب دیــده جلـ�ب شــده اســت .برــای نیـ�ل بـ�ه ایـ�ن
هدــف تاکیــد بــر س��لولهایی اســت کــه قابلیــت دسترســی
آس��ان و تکثی��ر س��ریع در محی�طـ کش��ت را دارا باش��ند و
همچنی��ن توانای��ی مانـ�دن در باف��ت میزبـ�ان زنـ�ده را داشـ�ته
باشـ�ند و ب��ا آنه��ا ممــزوج گردن��د .ی��ک راهــکار درمانـ�ی،
پیون��د س��لولهای بنیــادی عصبـ�ی بـ�ه مـ�کان آسـ�یب دیـ�ده
عص��ب میباش��د ت��ا بــرای رســیدن ب��ه هــدف ،نورونهـ�ای
آس��یبدیده جایگزی��ن ش�وـند .راهکــار درمانـ�ی دوم بـ�ه
ای��ن صــورت اس��ت ک��ه س��لولهای بنیــادی ب��ه بافتهـ�ای
مجــاور عص��ب آس��یبدیده تزری��ق شوــند ،ای��ن کار بهمنظــور
بهبــود شــرایط محیــط عصــب میباشــد ( .)8در ایـ�ن میـ�ان
ســلولهای بنیــادی بافــت چربــی بهدلیــل قابلیــت کشــت
و تکثیــر بهتــر ،ارزان بــودن ،در دســترس بــودن بهطــور
گس��ترده م��ورد اسـ�تفاده ق��رار میگیرنــد .همچنیــن بهدلیــل
عــدم بیــان آنتیژنهــای  MHC Class IIامــکان بــه کارگیــری
بهصــورت پیونــد آلوژنیــک بــدون نیــاز بــه داروهــای ســرکوب
کننــدۀ سیســتم ایمنــی بــدن میزبــان را دارنــد .عــاوه برایــن
از طریــق ترشــح عوامــل نوروتروفیکــی همچــونBDNF ،NGF
و  VEGFو عواملــی همچــون نوروگلیــن  1ســبب تقویــت رشــد

جوانههــای عصبــی و مهــار مــرگ نورونــی میگردنــد (-11
 .)9داربســتهای زیســتی بــا شبیهســازی ماتریکــس خــارج
ســلولی اعصــاب محیطــی بســتر مناســبی را بــرای رشــد
آکســونهای در حــال ترمیــم فراهــم میآورنــد .بنابرایــن
بــا توجــه بــه کاربــرد گســترده ســلولزدایی در درمــان،
روشهــای ســلولزدایی شــیمیایی ،فیزیکــی و آنزیمــی بــه
دقــت بــهکار گرفتــه میشــوند تــا از صحــت ســاختاری و
شــیمیایی داربســتها و مطابقــت آنهــا بــا بافــت اصلــی
اطمینــان حاصــل شــود ( .)12،13نانــوذرۀ سریماکســید یکــی
از نانوذراتــی اســت کــه بهعنــوان یــک آنتیاکســیدان قــوی
معرفــی شــده اســت .ســریم اکســید ( )CeO2بــا توجــه بــه
انــدازهی کوچــک میتوانــد بــا ســلولها و بافتهــا در ســطح
مولکولــی ارتبــاط برقــرار کنــد و حفاظــت از آســیبهای
مختلــف ســلولی مثــل اعمــال زیســتی و شــیمیایی و
رادیولوژیکــی را انجــام دهــد .نانــوذرات سریماکســید شــکل
اکســید شــدهی عنصــر کمیــاب ســریم هســتند کــه بهدلیــل
تغییــرات جــای خالــی اکســیژن ســطحی و آرایــش ظرفیتــی
قــادر بــه تقلیــد فعالیــت سوپراکســید دیســموتاز و کاتــاالز
هســتند .بنابرایــن ایــن نانــوذرات میتواننــد بهعنــوان
خنثیکننــدۀ گونههــای اکســیژن واکنشپذیــر)ROS( 3
در بســیاری از زمینههــای بیولوژیــک عمــل کننــد (.)14،15
چالشهــای تحقیقاتــی کنونــی نانــوذرۀ سریماکســید را
بهعنــوان یــک آنتیاکســیدان کارآمــد معرفــی کــرده اســت
کــه نســبت بــه ســایر آنتیاکســیدانها بــرای اهــداف درمانــی
مزایــای چندگانـهای فراهــم میکنــد .هــدف از پژوهــش حاضــر
بررســی تاثیــر نانــوذره سریماکســید در بــر همکنشهــای
بیــن ســلولهای بنیــادی بافــت چربــی و داربســتهای
ســلولزدایی شــده عصــب ســیاتیک مــوش صحرایــی میباشــد.
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یافتهها
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ دارﺑﺴﺖﻫﺎي ﺳﻠﻮلزداﯾﯽ ﺷﺪه
ﻋﺼﺐ ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري ﺳﻠﻮلزداﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ و
ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ دارﺑﺴﺖ
ﺳﻠﻮلزداﯾﯽ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺐ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
رﻧﮓآﻣﯿﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ /ائــوزﯾﻦ ( )H&Eنشــان داد کــه در
دارﺑﺴﺖﻫﺎي ﺳﻠﻮلزداﯾﯽ ﺷﺪه هیچگونــه ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺼﺐ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪرﻧﮓ
ﺑﻨﻔﺶ ﻗﺎﺑﻞ مشــاهده اســت کــه نشــاندهنده حــذف کامــل
ســلولها در فراینــد ســلولزدایی میباشــد (تصويــر .)1
بررســی بافتشناســی داربســتهای ســلولزدایی شــده

Diphenylamine

58
58

5

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.3.55

تصویر  -1بررسی میزان حذف سلولی در عصب سیاتیک بعد از سلولزدایی با رنگآمیزی  H&E:این تصاویر حاصل از رنگآمیزی ،نشاندهندة حذف سلولی کامل از عصب میباشد .تصویر :A
نمونه کنترل تصویر  :Bداربست سلولزدایی شده.)5=n( ،
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پنیسیلین/جنتامایســین بــا  PH=7/2و دمــای  4درجــه
ســانتیگراد ذخیــره گردید.پــس از فیکسکــردن ،آبگیــری
و قالبگیــری بــا پارافیــن توســط میکروتــوم برشهایــی
بــا قطــر  5میکــرون تهیــه شــد .بــرای رنگآمیــزی مقاطــع
بافتــی ،ابتــدا مقاطــع بــا محلــول زایلــن ،پارافینزدایــی شــدند
و ســپس توســط اتانــول بــا درجــات نزولــی آبدهــی شــدند.
در ادامــه رنگآمیــزی بــا هماتوکســیلین /ائوزیــن برای بررســی
مقاطــع عصــب و داربســت صــورت گرفــت .همچنیــن بهمنظــور
بررســی کیفیــت ســلولزدایی و داربســتهای ســلولزدایی
شــده بــا اســتفاده از رنگآمیزیهــای تخصصــی  DAPIو
هماتوکســیلین/ائوزین مــورد بررســیهای بافتشــناختی
قــرار گرفتنــد .در ادامــه جهــت بررســی محتــوای ماتریکــس
خارجســلولی از جملــه ســاختار و تراکــم رشــتههای کالژن در
داربســتهای ســلولزدایی شــده از رنگآمیــزی اختصاصــی
ماســون تــری کــروم اســتفاده شــد.ارزیابیهای میــزان
محتــوی  DNAداربســتهای عصبــی ســلولزدایی شــده
وعصــب ســالم :بدیــن منظــور از کیــت اســتخراج تهیــه شــده
از شــرکت ســیناژن (ســیناژن ،ایــران) کــه حــاوی شناســاگر
دیفنیلآمیــن )DPA( 5اســت ،اســتفاده شــد کــه میتــوان
از ایــن طریــق وجــود  DNAرا تاییــد کــرد .همچنیــن غلظــت
 DNAرا میتــوان بــا اندازهگیــری میــزان جــذب توســط
دســتگاه اســپکتروفتومتری در طــول مــوج  600نانومتــر و
مقایســه منحنــی اســتاندارد ،محاســبه نمــود .ارزیابیهــای
مکانیکــی داربســتهای عصبــی ســلولزدایی شــده وعصــب
ســالم :پــس از تهیــه داربســتهای ســلولزدایی شــده
عصــب ســیاتیک جهــت بررســی میــزان اســتحکام کششــی
داربســتها و همچنیــن نمونههــای کنتــرل عصــب از
دســتگاه تســت کشــش ( )SANTAM Iranاســتفاده شــد.
ابتــدا قطعــات عصــب بهطــول  cm1بــرش داده شــد و در
محلــول  PBSقــرار گرفــت .پــس از اندازهگیــری طــول
اولیــه بهوســیله دســتگاه ،تحــت تانســیون ثابــت 0/1 mm/s
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و کشــش تــا حــد کندهشــدن
نمونــه ادامــه یافت.کاشــت ســلولهای بنیــادی بافــت چربــی
بــرروی داربســت :ســلولهای بنیــادی بافــت چربــی از

انیســتیتو پاســتور خریــداری شــد ،کــه ابتــدا بــرای افزایــش
ایــن رده ســلولی مراحــل تریپســینه کــردن و پاســاژ ســلولی
بهترتیــب انجــام شــد و سوسپانســیون ســلولی تهیــه شــده
بــه دو یــا چنــد فالســک منتقــل شــد .ســپس بــرای کاشــت
ایــن ســلولها بــرروی داربســت ،ابتــدا ســلولها در پاســاژ
 4قــرار گرفتــه و پــس از آنکــه بــه تراکــم ســلولی 80
درصــد رســیدند ،تریپســینه و ســپس ســانتریفیوژ گردیدنــد.
پــس از شــمارش ســلولها بوســیله الم نئوبــار ســلولها
بــهروش تزریــق بــا ســرنگ همیلتــون در ســه نقطــه در
داربســت کاشــته شــد .در نهایــت میــزان زندهمانــی ســلولها
در گروههــای آزمایشــی پــس از کاشــت ســلولها در بــازه
زمانــی 48،24و 72ســاعت توســط آزمــون  MTTارزیابــی
گردیــد .تمامــی تحلیلهــای آمــاری توســط نرمافــزار SPSS
ویراســت  16انجــام شــد .دادههــا از نــوع پارامتریــک میباشــد
و پــس از تاییــد نرمــال بــودن دادههــا توســط آزمــون
کولموگروف-اســمیرنوف ،جهــت تحلیــل واریانــس از آزمــون
آنالیــز واریانــس یــک طرفــه ( )one-way ANOVAاســتفاده
شــد و بــرای مقایســه میانگیــن بیــن گروههــا از آزمــون
تعقیبــی توکــی اســتفاده شــد .از نظــر آمــاری مقادیــر P<0/05
بهعنــوان حداقــل ســطح معنــیداری درنظــر گرفتــه شــد.
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در مقایســه بــا عصــب دســت نخــورده بــا اســتفاده از رنــگ
فلورســنت  6DAPI:رنــگ دپــی بهنقــاط غنــی از آدنیــن و
تیمیــن در ســاختار  DNAدو رشــتهای متصــل شــده و
رنــگ فلورســنت آبــی از خــود ســاطع میکنــد .ایــن رنــگ
نشــانگر مناســبی جهــت نشــان دادن هســته ســلولها اســت
کــه در زیــر نــور  UVهســتهها بهرنــگ آبــی درخشــان

دیــده میشــوند .نتایــج حاصــل از ایــن رنگآمیــزی
نشــان داد کــه در داربســتهای تهیــه شــده عصــب
ســیاتیک هیــچ ســلولی دیــده نمیشــود و ســلولزدایی
بهدرســتی و بهطــور کامــل انجــام شــده اســت (تصويــر .)2
مقایســه محتــوای ماتریکــس خــارج ســلولی از جمله ســاختار و
تراکــم رشــتههای کالژن بــا رنگآمیــزی ماســون تریکــروم

تصویر  -2بررسی عصب سیاتیک قبل و بعد از سلولزدایی توسط رنگآمیزی  .DAPIتصویر  Aنمونه کنترل .تصویر  Bداربست سلولزدایی شده .تصویر نشان دهندة حذف کامل هسته
سلولها از داربست میباشد (.)n=5

مقایســه مقاومــت مکانیکــی داربســت ســلولزدایی شــده عصب
ســیاتیک بــا عصب ســالم بــا اســتفاده از آزمــون کششــی :نتایج
حاصــل از آزمــون کششــی نشــان داد کــه میانگیــن بیشــینه
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در ایــن رنگمیــزی رشــتههای کالژن بــه رنــگ آبــی پررنــگ
(بنفــش) در یــک زمینــه قرمــز مشــاهده میشــوند .وجــود
رنــگ بنفــش نشــان دهنــده حفــظ کالژن در هــر دو نمونــه
کنتــرل و داربســت ســلولزدایی شــده میباشــد .بدیــن
منظــور رنگآمیــزی بــا ماســون تــری کــروم نشــان میدهــد
کــه در طــی ســلولزدایی رشــتههای کالژن در ماتریکــس
خــارج ســلولی بهطــور نســبی حفــظ شــدهاند (تصويــر.)3
مقایســه میــزان  DNAدر دو گــروه کنتــرل و داربســت

ســلولزدایی شــده :نتایــج حاصــل از ایــن مقایســه نشــان
دهنــده معنــیدار بــودن کاهــش میــزان  DNAدر گــروه
داربســت پــس از فراینــد ســلولزدایی نســبت بــه گــروه
کنتــرل میباشــد (تصويــر  .)4نتایــج نشــاندهنده حــذف
حداکثــری محتــوی  DNAدر نمونههــای داربســت میباشــد.

تصویر  -3بررسی حفظ رشتههای کالژن در داربست با رنگآمیزی ماسون تری کروم : Aتصویر کنترل : Bتصویر داربست سلولزدایی شده (.)5=n

4’, 6-Diamidino-2-Phenylindole
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تصویر  -4محتوای  DNAدر نمونة عصب کنترل و داربست سلولزدایی شده همة دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد نمایش داده شده است.
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نیــروی مــورد نیــاز ( )Fmaxتــا نقطــه شکســت عصــب طبیعــی
و داربســت ســلولزدایی شــده بهترتیــب 0/54و  0/31نیوتــن
بهدســت آمــد .همچنیــن تفــاوت معنـیداری در ازدیــاد طــول
تــا نقطــه شکســت بیــن دو گــروه دیــده شــد (تصويــر .)5

کــه ایــن نانــوذرات هیچگونــه ســمیتی بــر ســلولهای
بنیــادی چربــی نداشــتهاند و رشــد ســلولی را بــه تاخیــر
نمیاندازنــد و همچنیــن هیــچ اختــاف معنــیداری در
مقایســه بــا گــروه کنتــرل مشــاهده نشــد (تصويــر .)6

نتایج آنالیزهای تست MTT

نتایج قابلیت زیستپذیری داربست و بررسی زنده مانی
سلولهای بنیادی چربی:

نتایــج آنالیزهــای تســت  MTTپــس از 48 ،24و  72ســاعت
تیمــار ســلولهای بنیــادی چربــی بــا غلظتهــای  5و10
میکروگرم/میلیلیتــر نانــوذرات سریماکســید نشــان داد

نتایــج بهدســت آمــده از آنالیــز آزمــون  MTTدر طــول
مــوج  570نانومتــر پــس از 48 ،24و 72ســاعت تیمــار

تصویر  -5الف -مقایسه بین حداکثر نیروی کشش تا نقطه شکست بین نمونه کنترل و داربست را نشان میدهد دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد بیان شده است
( .)*P>0/05ب -مقایسه میانگین حداکثر تغییر طول بین نمونههای کنترل و داربست را نشان میدهد .دادهها بهصورت  ±انحراف استاندارد بیان شدهاند (.)n=5( )P>0/05
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تصوير  -6الف -نمودار ارزیابی اثرات نانو ذرات سریماکسید بر روند تکثیر سلولهای بنیادی چربی کشت شده در پلیت در شرایط طبیعی در محیط in
 vitroب -ارزیابی قابلیت زنده مانی سلولهای بنیادی چربی بر داربست در حضور نانوذره سریماکسید .نمودار نشاندهنده میزان زندهمانی گروههای آزمایش
در طول موج  570نانومتر میباشد .عالمت * نشان دهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد (.)P>0/05
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ســلولهای بنیــادی چربــی بــا غلظتهــای  5و10میکروگــرم/
میلیلیتــر نانــوذرات سریماکســید بــر داربســت ســلولزدایی
شــده نشــان داد کــه قابلیــت زیســتپذیری و زندهمانــی
ســلولهای بنیــادی تحــت تیمــار بــا نانــوذره نســبت بــه
گــروه کنتــرل حفــظ شــده اســت و فقــط در غلظــت 5
میکروگــرم /میلیلیتــر پــس از  24ســاعت نســبت بــه گــروه
کنتــرل بهطــور معن ـیداری کاهــش یافتــه اســت (تصويــر .)6
بحث و نتیجهگیری
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طراحــی داربســتی ایــدهآل کــه محیطــی مناســب بــرای
چســبندگی و رشــد آکســونهای در حــال ترمیــم فرآهــم آورد
هدفــی کلیــدی در علــم مهندســی بافــت عصبــی اســت .در
ایــن بیــن ،داربســتهای حاصــل از ســلولزدایی بافتهــای
آلوژنیــک بهدلیــل شــباهت بــا محیــط طبیعــی بافتهــای
جانــوری شــرایط مناســبی را جهــت رشــد و تکثیــر ســلولها
فراهــم میآورنــد ( .)16ترمیــم ضایعــات در سیســتم عصبــی
محیطــی یــک چالــش بــزرگ در پزشــکی بهحســاب میآیــد.
امــروزه از گرافــت عصبــی اتولــوگ بــرای حــل ایــن مشــکل
اســتفاده میشــود .یکــی از مشــکالت اتوگرافتهــا 7در
دســترس بــودن محــدود آنهــا میباشــد ( .)17،18روش
دیگــر اســتفاده از داربسـتهای طبیعــی و یــا مصنوعــی اســت
مثــ ً
ا بهکارگیــری لولههــای توخالــی تهیــه شــده از مــواد
مصنوعــی و یــا مــواد طبیعــی نظیــر کالژن که محیط مناســبی
را بــرای ترمیــم آکســون در فواصــل کوتــاه فراهــم م ـیآورد،
یکــی از مشــکالت ایــن داربسـتها ایــن اســت کــه در فواصــل
طوالنــی موجــب ترمیــم عصــب نمیشــوند ( .)19-20لــذا
امــروزه توجــه محققــان بــر اســتفاده از آلوگرافتهــا متمرکــز
شــده اســت .امــا مشــکل اســتفاده از ایــن گرافتهــا رد پیونــد
توســط سیســتم ایمنــی بــدن اســت .از ایــن رو ،بهکارگیــری
داربســتهای تهیــه شــده از عصــب آلوژنیــک بــدون ســلول
بــرای کاهــش و یــا حــذف پاســخ ایمنــی توســط محققیــن
گــزارش شــده اســت .ایــن فراینــد پاســخ ایمنــی را کاهــش
میدهــد زیــرا اجــزاء ســلول کــه منبــع اصلــی آنتیژنــی در
بافــت پیونــد شــده اســت در ایــن روش حــذف میشــوند .ایــن
بافتهــای بیولوژیــک فاقــد ســلول بهعنــوان مــواد زیســتی
طبیعــی بــرای ترمیــم بافــت قابــل اســتفاده اســت .ایــن مــواد
مرکــب از پروتئینهــای ماتریکــس خــارج ســلولی بــوده کــه
در موجــودات مختلــف حفــظ شــده و میتوانــد داربســتی
مناســب بــرای اتصــال ،مهاجــرت و تکثیــر ســلول فراهــم آورد
( .)21،22در ایــن پژوهــش بهمنظــور ســلولزدایی و حــذف
اجـ�زاء سـ�لولی کـ�ه موجـ�ب بـ�روز پاسـ�خ ایمنـ�ی میگردنـ�د از
روشهــای شــیمیایی اســتفاده شــد؛ یعنــی بــا بـ�هکار بـ�ردن
تریتیــون  X-100و ســدیم دزوکسـیکوالت ،ســعی شــد عمــل
ســلولزدایی عصــب ســیاتیک بــه بهتریــن نحــو صــورت گیــرد.

بــرای تاییــد اینکــه ایــن عمــل بهطــور مطلوبــی صــورت
گرفتــه اســت از روشهــای رنگآمیــزی هماتوکســیلین/ائوزین
و  DAPIاســتفاده شــد .کــه نتایــج حاصــل از رنگآمیــزی
نشــان دهنــدهی ســلولزدایی کامــل عصــب ســیاتیک بــود.
بررســی محتــوای ماتریکــس خــارج ســلولی از جملــه ســاختار
و تراکــم رشــتههای کالژن بــا اســتفاده از رنگآمیــزی
ماســون تــری کــروم 8نیــز نشــان داد کــه رشــتههای کالژن
بهطــور نســبی در داربســت تهیــه شــده حفــظ شــدهاند .بــا
اینکــه در حیــن جراحــی ترمیمــی اعصــاب محیطــی ســعی
میشــود از تحــت کشــش قــرار گرفتــن گرافتهــای عصبــی
جلوگیــری شــود ،ولیکــن اعصــاب محیطــی ،بهطــور طبیعــی،
همــواره تحــت درجاتــی از کشــش بهخصــوص بــه هنــگام
حرکــت مفاصــل قــرار دارنــد .از ایــن رو داربس ـتهای مــورد
اســتفاده در ترمیــم اعصــاب محیطــی عــاوه بــر قابلیــت
زیســتپذیری مناســب ،بایــد قــدرت تحمــل تنشهــا
و فشــارهای فیزیکــی کــه بهطــور طبیعــی از محیــط و
بافتهــای اطــراف بــه اعصــاب وارد میشــوند را نیــز داشــته
باشــند ( .)23از ایــن رو تس ـتهای بیومکانیکــی داربس ـتهای
تهیــه شــده از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .نتیجــه
بررســی بیومکانیکــی داربســتها توســط تســت کششــی
نشــان داد کــه ســاختار و مقاومــت مکانیکــی داربســتها
نســبت بــه نمونــه کنتــرل بهطــور مطلوبــی حفــظ شــده
اســت .سریماکســید نانــوذرهای اســت کــه بــا توجــه بــه نقــش
ویــژهی آن امــروزه در پژوهشهــای زیســتی مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .پژوهشهــای اخیــر نشــان داده اســت
کــه سریماکســید از انــواع مختلــف ســلولهای پســتانداران
ماننــد نــورون و ســلولهای اپیدرمــی در برابــر واکنشهــای
التهابــی حفاظــت میکنــد ( .)14از ویژگیهــای ایــن نانــوذره
میتــوان بــه انــدازه کوچــک ایــن نانــوذره اشــاره کــرد کــه
ســبب افزایــش نســبت ســطح بــه حجــم آن شــده اســت .در
نتیجــه میتوانــد رادیکالهــای آزاد بیشــتری را جــذب کنــد
( .)4تولیــد رادیکالهــای آزاد یکــی از عالئــم رایــج در ســکته
مغــزی میباشــد .از ایــن رو در پژوهشــی کــه توســط کیــم و
همکارانــش انجــام شــد نانوذرهیسریماکســید بــر مدلهــای
حیوانــی ایســکمی مغــزی مــورد بررســی قــرار گرفت .مشــاهده
شــد کــه در ایــن موشهــا مــرگ و میــر ،کاهــش یافــت (.)24
باربــارا و همــکاران نشــان دادهانــد کــه سریماکســید خاصیــت
آنتیاکســیدانی دارد و تیمــار دارویــی توســط ایــن نانــوذره
میتوانــد از مــرگ ســلولهای عصبــی در آلزایمــر جلوگیــری
کنــد ( .)25ایتــن و همــکاران تـــأثیر سریماکســید را در
بیمــاری خــود ایمنــی در مدلهــای موشــی بــرای توصیــف در
انســان بــرای درک مولتیپــل اســکلروزیس نشــان دادنــد .تیمار
دارویــی بــا ایــن نانــوذره عالئــم بالینــی و آســیب بــه دســتگاه
عصبــی مرکــزی ،همچنیــن التهــاب دســتگاه عصبــی مرکــزی
را کاهــش داد ( .)26دِآنجللــو و همــکاران در پژوهشهــای
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 مطالعــات.مانــی ســلولها در داربســت را افزایــش میدهنــد
قبلــی نشــان داد کــه داربســتهای مهندســی بافــت بــرای
زیســتی
آســیبهای عصبــی محیطــی بایســت ســازگاری
ِ
 مطالعــات میکروســکوپی.بــدون ایمنیزایــی داشــته باشــند
نشــان دادنــد نانــوذرات سریماکســید باعــث افزایــش پایــداری
 میتوانــد، بنابرایــن، تکثیــر و حفــظ آنهــا شــده،ســلول
بهعنــوان یــک فاکتــور محافظتــی بــرای حفــظ ســلولها
 بهمنظــور کاربــرد ایــن داربســتها،بــر روی داربســت
. مــورد توجــه قــرار گیــرد،در درمــان ضایعــات عصبــی

خــود یافتنــد کــه تیمــار بــا نانــوذرهی سریماکســید از
نورونهــای مغــزی در مقابــل اســترس اکســیداتیو القــا شــده
 همچنیــن داس.)27( بــا آمیلوئیــد بتــا محافظــت میکنــد
و همــکاران بــه تـــأثیرات آنتیاکســیدانی و نوروپروتکتیــو
نانــوذرهی سریماکســید در درمــان نورونهــای نخاعــی
 در مجمــوع نتایــج.)28( آســیب دیــده دســت یافتــه بودنــد
حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه داربســت ســلولزدایی
 محیــط مناســب بــرای چســبندگی ســلولها،شــده عصــب
را فراهــم میکنــد و نانــو ذرات سریماکســید تکثیــر و زنــده
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