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ABSTRACT
Introduction: Due to lack of replacement of lost cells and neural factors in the affected
area, regeneration and repair in the nervous system is complicated and has been of interest
to researchers in recent years. Extensive studies in this field, such as cell therapy and tissue
engineering methods, have provided novel approaches for nerve regeneration. The use of
[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-07 ]

neural stem cells and scaffolds with sub-micron and nano-sized fiber structure similar to the
natural extracellular matrix are the perfect choice for nervous tissue engineering. To this end
two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) cultures have been used. 2D cell culture has
been performed in hundreds of laboratories during the last two decades. This method of culture
is elementary and does not reproduce the anatomy or physiology of a tissue for useful study.
Therefore, a new method is needed to mimics the cell function and tissue architecture. Although
design of 3D cell culture systems is more relevant, there are still several hurdles that must be
overcome. When to be mentioned the 3D, investigators require for consider the design of matrix
for supporting and proliferation of the cells. In general, scaffolds have been categorized in three
groups, including natural, synthetic, and hybrid (natural & synthetic). Scaffolds combined with
any chemical or physical properties are suitable for tissue engineering of the central nervous
system if they are non-toxic, with size fiber of 200-600 nm, with the gradual degradation of
the scaffold after implantation in the body, and with capability of cell growth and proliferation.

Conclusion: Recent investigations demonstrated that 3D culture is more mature and
[ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.1.77 ]

relevant to human and animal physiology than 2D cell culture. The hybrid scaffolds are best
choice for fiber diameter size and high capacity of cell proliferation. The purpose of this review
is to provide a general overview of scaffold design by natural and synthetic polymers and their
effects on regeneration of the central nervous system.
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مقدمه :با توجه به عدم جایگزینی سلولهای از دست رفته و عوامل عصبی در ناحیۀ تحت تأثیر واقع
شده ،اصالح و ترمیم در سیستم عصبی پیچیده است و مورد توجه پژوهشگران در سالهای اخیر قرار
گرفته است .مطالعات گسترده در این زمینه از قبیل روشهای سلول درمانی و مهندسی بافت ،روشهای
جدید برای بازسازی عصب فراهم کرده است .استفاده از سلولهای بنیادی عصبی و داربستها با الیافی
به اندازۀ زیر میکرون و نانو ساختاری شبیه به ماتریکس خارج سلولی طبیعی ،انتخاب مناسبی برای
مهندسی بافت عصبی هستند .برای این منظور کشتهای دوبعدی و سهبعدی استفاده گردید .کشت
دوبعدی سلول در صدها آزمایشگاه طی دو دهۀ گذشته انجام شده است .این روش کشت ابتدایی است و
آناتومی یا فیزیولوژی از یک بافت برای مطالعۀ مفید ایجاد نمیکند .بنابراین یک روش جدید برای تطابق
عملکرد سلول و ساختار بافت مورد نیاز است .اگرچه طراحی سیستمهای کشت سهبعدی سلول مناسبتر
است ،هنوز چندین مشکل وجود دارد که باید برطرف شود .زماني که كشت سهبعدي ذكر شد ،محققان
نیاز به در نظر گرفتن طراحی ماتریكس برای حفاظت و تکثیر سلولها داشتند .به طور کلی داربستها در
سه گروه از جمله :طبیعی ،مصنوعی و ترکیبی (مصنوعی و طبیعی) طبقهبندی شده است .داربستها با
هر خواص شیمیایی یا فیزیکی تركيب شده برای مهندسی بافت سیستم عصبی مرکزی مناسب هستند
چنانچه آنها غیر سمی ،با اندازۀ فیبر  200-600نانومتر با تخریب تدریجی داربست بعد از کاشت در
بدن و با قابلیت رشد و تکثیر سلول هستند .نتيجهگيري :تحقیقات اخیر نشان داد که كشت سهبعدي
كارآمدتر و مناسب براي فیزیولوژی انسان و حیوان نسبت به کشت سلولی دوبعدي است .داربستهاي
هیبریدی بهترین انتخاب برای اندازۀ قطر فیبر و ظرفیت باالي تکثیر سلولی ميباشند .هدف از این بررسی
فراهم كردن يك دید کلی از طراحی داربست توسط پلیمرهای طبیعی و مصنوعی و تأثير آنها بر بازسازی
سیستم عصبی مرکزی است.

مقــاله مـــــروري
مقدمه
ضایعــات سیســتم عصبــی مرکــزی از تخریــب گســتردۀ بافــت،
مــرگ ســلولهای عصبــی و گلیالــی و تخریــب زوائــد عصبــی
بــه دنبــال ضربــات ،خونریــزی و یــا ادم و التهــاب ناشــی
میشــود کــه از جملــه پیامدهــای آن اختــال در مــدارات
عصبــی ،از بیــن رفتــن عملکــرد حســی و حرکتــی ،تشــدید
رفلکسهــا ،تشــدید تونوســیتۀ عضالنــی و ایجــاد ســندرم
اسپاســتیک میباشــد .مجموعــۀ ایــن اختــاالت منجــر
بــه عــدم هماهنگــی در حــرکات ارادی و عــدم قرینگــی در
حــرکات اندامهــا میگــردد ( .)1، 2از نظــر پاتوفیزیولوژیکــی
بــا توجــه بــه گســتردگی و پیچیدگــی ضایعــات سیســتم
عصبــی مرکــزی درمــان ایــن اختــاالت هنــوز بهعنــوان یــک
مســئلۀ پیچیــده مطــرح میباشــد .بهبــودی طبیعــی در ایــن
بیمــاران بهنــدرت مشــاهده میشــود.

اســاس مهندســی بافــت بــر پایــۀ گســترش بیولوژیــک
ســلولی و مولکولــی و همچنیــن درک عملکــرد ســلولها و
ســاختار ماتریکــس خــارج ســلولی جهــت ســاخت داربســت
مناســب بــرای چســبندگی و نگهــداری ســلولها در ناحیــۀ
ضایعهدیــده میباشــد ( .)10، 11داربســتهای ســاخته
شــده مزایایــی نیــز دارنــد کــه از آن جملــه میتــوان آنهــا
را ماننــد پلــی در نظــر گرفــت کــه ارتبــاط از دســت رفتــۀ
بافــت را برقــرار میکننــد .همچنیــن جایــگاه مناســبی بــرای
رشــد زوائــد عصبــی و افزایــش طــول آکســونها ،مهاجــرت
ســلولها و ایجــاد مدارهــای عصبــی میباشــد (.)12

در نهایــت بــرای اینکــه بســتر مناســبی بــرای رشــد ســلولهای
1
پیونــدی تهیــه شــود بــه ماتریکــس یــا داربســت (اســکافولد)
نیــاز میباشــد ( .)20بــرای ایــن منظــور بایــد ماتریکســی
انتخــاب گــردد کــه ســازگارترین شــرایط را نســبت بــه
محیــط طبیعــی بــدن داشــته باشــد .از جملــۀ ایــن ویژگیهــا
کاربــرد راحــت و امــکان تثبیــت در ضایعــه ،خاصیــت هدایــت
ســلولهای بنیــادی بــه ناحیــۀ آســیب ،توانایــی تجزیــه بــه
دنبــال ترمیــم ،ایجــاد بافــت منفــذدار بــه هــم پیوســته کــه
اجــازۀ رشــد و تمایــز ســلولهای بنیــادی و ورود و خــروج مــواد
را بدهــد .شناســایی ماتریکــس ایــدهآل در درمــان ضایعــات
سیســتم عصبــی مرکــزی امــری پیچیــده میباشــد.
روشهــای مختلفــی بــرای ســاخت ماتریکسهــای صناعــی
اســتفاده میشــوند کــه در ســاختارهای دوبعــدی و
ســهبعدی شــکل میگیرنــد در ادامــه تفــاوت محیطهــای
کشــت دوبعــدی و ســهبعدی و همچنیــن انــواع مختلفــی از
ماتریکسهــای شــناخته شــده در مهندســی بافــت بــه صــورت
خالصــه مــورد بررســی قــرار میگیــرد (.)21-26
کشت دوبعدی
اگرچــه روش کشــت دوبعــدی بــرای پیشــرفت بیولــوژی مــدرن
ســهم قابــل توجهــی داشــته امــا ایــن روش در مطالعات ســلولی
از اهمیــت کمــی برخــوردار اســت .در محیطهــای کشــت
دوبعــدی ســطوح پوشــیده شــده بــا ماتریکــس در مقایســه بــا
زمــان ،رفتارهــای متفاوتــی را نشــان میدهنــد کــه ایــن رونــد
در حالــت نرمــال در بــدن قابــل مشــاهده نمیباشــد.
ســلولها از طریــق پروتئینهــای ســطحی خــود بــا ســایر
ســلولها و همچنیــن بــا ماتریکــس خــارج ســلولی بــر هــم
کنــش دارنــد و باعــث بــروز تغییراتــی در محیــط کشــت
خــود میشــوند .ســلولها بــه صــورت تــک الیــه روی
ســطح محیطهــای پوشــیده شــده بــا کالژن ،فیبرونکتیــن،
المینیــن ،پلــی االیزیــن ،ماتریــژل و مــواد ســنتتیک حــاوی
ســاختارهای موتیــف کشــت داده میشــوند .در ایــن شــرایط،
ســلولها در محیــط کشــت ،توانایــی بــر هــم کنــش بــا
ماتریکــس خــارج ســلولی را نیــز دارنــد ولــی بیشــتر ارتبــاط
آنهــا از نــوع داخــل ســلولي اســت ،ایــن در حالــی اســت
کــه در بافتهــای بــدن عــاوه بــر ارتبــاط بیــن ســلولی،
برهمکنــش ســلول بــا ماتریکــس خــارج ســلولی نیــز
بهشــدت مطــرح میگــردد و ایــن ویژگــی در کشــت
ســهبعدی دیــده میشــود (.)27-31
Scaffold
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کاربــرد روشهــای مهندســی بافــت بــرای درمــان ضایعــات
سیســتم عصبــی مرکــزی نیــاز بــه ســلولهای بنیــادی،
فاکتورهــای رشــد و ماتریکــس مناســب برای ایجاد چســبندگی
و حفــظ عملکــرد ســلولها دارد ( .)13ســلولهای بنیــادی از
آنجــا کــه توانایــی تقســیم بــه ســلولهای خــودی را دارنــد در
روشهــای مهندســی بافــت بســیار مناســب میباشــند ولــی
در عیــن حــال نیــاز بــه تعــداد بــاالی ســلول در ایــن تکنیــک
یکــی از معایــب ایــن روش میباشــد ( .)14، 15یکــی دیگــر
از مــواردی کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد حضــور فاکتورهــای

رشــد میباشــد کــه ایــن عوامــل از طریــق اســتفاده از
ســلولهای ترانســفکت شــده بــا فاکتورهــای رشــد عصبــی
( ،)15رشــد ســلولهای بنیــادی در محیــط کشــت حــاوی
فاکتـ�ور رشـ�د ( )16و ســپس تزریــق آن بــه بافــت ،اتصــال
فاکتــور رشــد بــه ماتریکــس و آزادســازی کنتــرل شــدۀ آن بــا
تجزیــۀ ماتریکــس و یــا ســاختار ماتریکــس کــه دارای فاکتــور
رشــد اســت ،تأمیــن میگــردد (.)17-19
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از دســت رفتــن غــاف میلیــن ،مــرگ ســلولها ،تشــکیل
جوشــگاه و عــدم حضــور فاکتورهــای رشــد عصبــی باعــث
شــده تــا ایــن ضایعــات بهعنــوان یــک بیمــاری غیرقابــل
درمــان مطــرح گــردد ( .)3-5از ایــن رو جایگزینــی ســلولهای
از دســت رفتــه بــا اســتفاده از ســلولهای بنیــادی یکــی از
روشهــای جدیــد بهمنظــور درمــان ضایعــات سیســتم عصبــی
مرکــزی اســت ( .)6-8در ســالهای اخیــر بررســیهای
انجــام شــده در زمینــۀ ســلول درمانــی نشــان داد کــه یکــی
از مشــکالت ایــن روش ،عــدم حضــور بســتری مناســب بــرای
رشــد ســلولهای پیونــدی اســت .بــه دنبــال ایــن مطالعــات
مهندســی بافــت بــا عنــوان دانــش طراحــی بافــت بــرای بازیابی
عملکــرد بافتهــای از دســت رفتــه جهــت بــر طــرف ســاختن
ایــن محدودیتهــا مطــرح شــد (.)9

دوره چهارم ،شماره اول ،زمستان 1394

دوره چهارم ،شماره اول ،زمستان 1394

در سیســتم کشــت دوبعــدی ســایتوکینها ،کموکینهــا
و فاکتورهــای رشــد و ســایر عوامــل بیولوژیــک و شــیمیایی
بهســرعت در محیــط کشــت منتشــر میشــوند .ایــن عوامــل
نقــش بســیار مهمــی در انتقــال ســیگنالها ،ارتبــاط ســلولی
و تکامــل ایفــاء میکننــد .مطالعــات نشــان میدهــد کــه
ایــن سیســتم دوبعــدی از ماتریکسهــا توانایــی القــاء رشــد
و تکامــل ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی را دارنــد و بــه علــت
ســاختار فیزیکــی آنهــا ،ایــن ســلولها میتواننــد رونــد
تمایــز بــه ســمت ســلولهای عصبــی ،عضالنــی و اســتخوانی
را طــی نماینــد (.)32

کشت سهبعدی

راهکارهــای متفاوتــی بــرای ســاخت بســترهای زیســتی
بیــان شــده اســت ولــی بــا ایــن وجــود تولیــد داربس ـتهای
بیولوژیــک ایــده آل ویژگیهــای خاصــی دارد کــه از آن جملــه
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد -1 :داربســتهای
زیســتی بایــد از منابــع بیولوژیــک تهیــه شــوند  -2قابلیــت
طراحــی جهــت شــرایط ویــژه را داشــته باشــند  -3همزمــان
بــا رشــد و ترمیــم ناحیــه تجزیــه شــوند  -4توکســیک نباشــد
و قابلیــت ســازگاری بــا محیــط بــدن را داشــته باشــد -5
باعــث اختــال عملکــرد ســلول نگــردد  -6پاســخ التهابــی
ایجــاد نکنــد  -7از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه و قابــل
دســترس باشــد و عــاوه بــر آن تولیــد و خالصســازی آن
امــکان پذیــر باشــد  -8قابلیــت انتقــال بــه ناحیــۀ آســیب را
داشــته باشــد  -9از لحــاظ شــیمیایی بــا محلولهــای آبــی و
شــرایط فیزیولوژیــک ســازگار باشــد .بــر ایــن اســاس از مــواد
متفاوتــی بــرای ایجــاد بســتر جهــت کشــت ســلول اســتفاده
میشــود (.)38، 39
رایجترین داربستهای مورد استفاده در مهندسی بافت
عصبی
بــا توجــه بــه بررســی نتایــج مطالعــات انجــام شــده،
داربســتهای اســتفاده شــده در مهندســی بافــت عصبــی
بــه ســه دســتۀ کلــی طبیعــی ،صناعــی و ترکیبــی (طبیعــی
صناعــی) تقســیم شــدند .هیدروژلهــا ،دســتهای ازداربســتها هســتند کــه امــروزه مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد و میتواننــد منشــأ طبیعــی (کالژن ،هیالورونیــک
اســید ،آلژینــات) و یــا مصنوعــی (پلــی اتیلــن گلیکــول،
پپتیدهــای خــود تجمعــي )3داشــته باشــند (.)41، 42
داربستهای طبیعی
داربســتهای طبیعــی عبارتنــد از داربســتهایی کــه از
مــواد موجــود در طبیعــت ،بــدن انســان ،گیاهــان ،حشــرات
یــا حیوانــات بــه دســت میآینــد .داربس ـتهای آلــی شــامل
کالژن ،فیبرونکتیــن ،کیتــوزان ،ژالتیــن ،فیبریــن ،آلژینــات
و ...میباشــند .ایــن مــواد اغلــب سوبســترای طبیعــی بــرای
چســبندگی ،تمایــز و تکثیــر ســلولها فراهــم میکننــد؛ امــا
ایــن گــروه از داربســتها خصوصیــات مکانیکــی ضعیــف و
غیــر قابــل کنترلــی دارنــد.
 -1کالژن
از پروتئینهــای اصلــی ماتریکــس خــارج ســلولی بــوده ،از
Signaling
Self-assembling

80
80

2
3

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.1.77

در ایــن روش کشــت ،از مــواد ســنتتیک یــا ارگانیــک جهــت
ایجــاد محیــط مناســب سـهبعدی مشــابه بــا آنچــه در وضعیــت
بیولوژیــک دیــده میشــود ،اســتفاده میگــردد .ایــن روش
جهــت مطالعــات مدلهــای مهندســی بافــت ،کشــتهای
جنینــی ،اســفرهای ســلولی و محیطهــای انتقالــی میکرونــی
کاربــرد دارد .ایــن امــر بایــد مــورد توجــه باشــد کــه تمــام
محیطهــای کشــت س ـهبعدی نیــاز بــه ماتریکــس یــا داربســت
ندارنــد ،بــا ایــن حــال اســتفاده از داربس ـتهای ســلولی در 10
ســال گذشــته بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــرای
مثــال ســلولهایی کــه تجمــع یافتهانــد و اشــکال اســفری
را ایجــاد کردهانــد بــدون داربســت و در محیــط کشــت مایــع
توانایــی رشــد را دارنــد و بعــد از تکثیــر بــا میکروســکوپهای
فازکنتراســت ،فلورســنت و یــا کانفــوکال قابــل بررســی
میباشــند .ایــن در حالــی اســت کــه بعضــی از ســلولها ماننــد
کراتینوســیتهای پوســت بــرای رشــد نیــاز بــه غشــاء پایــه و
ترکیبــات تشــکیل دهنــدۀ آن (کالژن نــوع  )4دارنــد .از ایــن رو
در ایــن نــوع بافتهــا حضــور ماتریکــس ضــروری میباشــد .در
سیســتم کشــت سـهبعدی نیــز از مــواد مختلــف طبیعــی و غیــر
طبیعــی بــرای ایجــاد بســتری متخلخــل و مناســب جهت رشــد
ســلولهای پیونــدی اســتفاده میشــود (.)36-40

مــواد زیســتی بــه صــورت وســیع در پزشــکی جهــت ترمیــم
ضایعــات سیســتم عصبــی مرکــزی و محیطــی کاربــرد دارد.
بــرای ایــن منظــور پلیمرهــای مــواد زیســتی بــرای ایجــاد
کانالهــای هدایتــی ،تولیــد ماتریکــس و ســاختارهایی بــرای
انتقــال ســلولهای پیونــدی ،فاکتورهــای حمایــت کننــده و
یــا ترمیــم کننــدۀ عصبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
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بــه طــور کلــی ســلولها در حالــت عــادی در بــدن تقســیم
میشــوند و بعــد از تکثیــر مهاجــرت میکننــد و در نهایــت
مســیر مــرگ برنامهریــزی شــدۀ ســلول را در پیــش میگیرنــد.
تمــام ایــن وقایــع همــراه بــا تولیــد پیامرســانی 2مولکولهــا،
فاکتورهــای ترجمـهای و عوامــل رشــد امکانپذیــر اســت .ایــن
ترکیبــات در محیــط کشــت آزاد میشــوند و بــر ســلول اثــر
میگذارنــد ،در سیســتم دوبعــدی نمیتــوان حضــور ایــن
عوامــل و رفتــار بیولوژیــک یــا فیزیولوژیــک ســلول را بررســی
نمــود .بــه ایــن ترتیــب بــا شناســایی اهمیــت ریــز محیطهــا،
دیــدگاه جدیــدی پیــش روی پژوهشــگران جهــت طراحــی
محیطهــای کشــت ســهبعدی بــاز شــد کــه از ســاختارهای
مولکولــی مشــابه بــا محیطهــای زيســتي بــرای ســاخت ایــن
سیســتمهای ســهبعدی اســتفاده کننــد .ایــن سیســتمهای
ســهبعدی آزمایشــگاهی قابــل مقایســه بــا سیســتمهای
بیولوژیــک بــدن میباشــد (.)33-35

ویژگی داربستهای بیولوژیک ایده آل

مقــاله مـــــروري
ســه زنجیــرۀ پلــی پپتیــدی آلفــا بــا یــک یــا چندیــن دومیــن
مارپیــچ ســه تایــی تشــکیل شــده اســت .از پوســت ،زردپــی،
غضــروف و اســتخوان حیوانــات اســتخراج میشــود .ایــن
ســاختار ،تجزیهپذیــر بــوده و ظــرف یــک هفتــه تــا یــک مــاه
در بــدن تجزیــه میشــود.

 -2فیبرونکتین
ترکیــب گلیکوپروتئینــی در ماتریکــس خــارج ســلولی اســت
کــه در بســیاری از فرایندهــای ســلولی شــامل :ترمیــم بافــت،
جنینشناســی ،لختــه شــدن خــون و اتصــال و مهاجــرت
ســلولها نقــش دارد .ایــن ســاختارها بــا ایجــاد دیمرهــای
پروتئینــی بــه ماتریکــس ســلول اتصــال پیــدا میکننــد .در
بررســیهای آزمایشــگاهی از ایــن ســاختار گلیکوپروتئینــی
بــرای ترمیــم آســیبهای نخاعــی و اعصــاب محیطــی
اســتفاده کردنــد.
در گروهــی از مطالعــات ،ترکیبــی از فیبرونکتیــن بــا فاکتــور
رشــد  NT3را در آســیبهای عصــب ســیاتیک اســتفاده کردنــد

کــه نتایــج ،بهبــود اتصــاالت عصبــی -عضالنــی و افزایــش
آکســونهای میلینــه شــده را نشــان داد .در مطالعــات دیگــر
از ترکیــب فیبرونکتیــن بــا ســایر فاکتورهــای رشــد عصبــی
مثــل  ،BDNFفاکتــور رشــد عصبــی ( 5)NGFو فاکتــور رشــد
ترجم ـهای بتــا ( 6)TGFβ2اســتفاده شــد کــه در مقایســه بــا
گروههایــی کــه فقــط از فاکتــور رشــد اســتفاده شــده بــود،
ترمیــم عصبــی باالتــری را نشــان م ـیداد (.)47، 48
 -3آلژینات
پلــی ســاکارید خطــی اســت کــه از جلبــک دریایــی اســتخراج
میشــود .بــه طــور معمــول بــه صــورت نمــک ســدیم مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .در اثــر افزایــش نمکهــای کاتیونــی
چنــد ظرفیتــی ماننــد نمکهــای کلســیم و منیزیــم کــه
باعــث ایجــاد اتصــال یونــی میــان گروههــای کربوکســیل
زنجیرههــای پلیمــری میشــود ،بــه صــورت ژل در میآیــد.
از ایــن ترکیــب بــرای پــر کــردن حفرههــای ناشــی از
آســیبهای مغــز و نخــاع اســتفاده شــده اســت .از آلژینــات
بــرای هدایــت آکســونی و کاهــش آســتروگلیوزیس در نواحــی
آســیبدیده سیســتم عصبــی مرکــزی اســتفاده شــده اســت.
عــاوه بــر آن بررس ـیها نشــان داده کــه آلژینــات در کشــت
سـهبعدی نوروســفرهای مشــتق از هیپوکامــپ و انتقــال آنهــا
بــه ناحیــۀ آســیبدیده در نخــاع مؤثــر اســت .همچنیــن
ســلولهای فیبروبالســت ترانســفکت شــده بــا  BDNFکــه در
کپســولی از آلژینــات قــرار دارنــد ،بــدون القــاء پاســخ ایمنــی
باعــث بهبــود عالیــم حرکتــی میشــوند .در عیــن حــال
یکــی از مهمتریــن معایــب در مــورد اســتفاده از آلژینــات در
داربســتهای بافتــی ،میتوژنیــک و سیتوتوکســیک بــودن آن
اســت کــه احتمــال بــروز تومــور و مــرگ ســلولهای پیونــد
شــده را دارد (.)49، 50
 -4هیالورونیک اسید
یــک ماکرومولکــول قنــدی اســت کــه بــه صــورت طبیعــی
در مهــرهداران و حتــی گیاهــان یافــت میشــود .ترکیبــی از
- Nاســتیل گلوکــز آمیــن و اســید گلوکورونیــک میباشــد.
تعــداد دی ســاکاریدهای آن در یــک زنجیــره میتوانــد بــه
 2500عــدد برســد .بــه دلیــل چگالــی بــاالی بــار منفــی،

Brain-derived neurotrophic factor
Nerve growth factor
6
Transforming growth factor beta-2
4
5
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بــه علــت خصوصیــات عنــوان شــده در ایــن پلــی آمیــد ،از آن
بهعنــوان یــک ماتریکــس در مهندســی بافــت ،ترمیــم نواحــی
آســیبدیده و حمــل کننــدۀ پروتئینــی اســتفاده میشــود.
بررس ـیهای انجــام شــده در ضایعــات نخاعــی نشــان داد کــه
ایــن ترکیــب در ناحیــۀ آســیب بــه صــورت یــک پــل عمــل
کــرده و منجــر بــه ســاخت عــروق خونــی و بــه دنبــال آن
رشــد آکســونی میگــردد .در مطالعــۀ دیگــری از ترکیــب
ماتریکــس کالژنــی و فاکتورهــای رشــد عصبــی؛ چــون فاکتــور
عصبــی مشــتق از مغــز ( 4)BDNFو فاکتــور رشــد عصبــی
 ،)NF3( 3اســتفاده شــد کــه منجــر بــه ترمیــم مســیرهای
قشــری –نخاعــی آســیبدیده گردیــد .همچنیــن در ترمیــم
سیســتم عصبــی محیطــی نیــز از ایــن ترکیــب اســتفاده شــد و
نتیجــه نشــان داد طــول آکســونها افزایــش یافتــه و عملکــرد
حســی و حرکتــی ارتقــاء یافتــه اســت .همچنیــن در مطالعـهای
نیــز از محیــط ســهبعدی کالژنــی جهــت رشــد ســلولهای
بنیــادی عصبــی و ســلولهای پیشســاز عصبــی اســتفاده شــد
و بــرای ایــن منظــور از فاکتــور نروتروفیــک مغــز نیــز اســتفاده
گردیــد .در ایــن مطالعــه رشــد و مهاجــرت ســلولها در ایــن
ماتریکــس طبیعــی تأییــد گردیــد (.)43-46

دوره چهارم ،شماره اول ،زمستان 1394

دوره چهارم ،شماره اول ،زمستان 1394

بهشــدت هیدروفیــل اســت .ایــن ترکیــب حجــم وســیعی
را نســبت بــه وزن خــود اشــغال میکنــد و در غلظتهــای
پاییــن بــه صــورت ژل میباشــد و دارای انعطــاف پذیــری
باالیــی اســت .بررســیهای آزمایشــگاهی متعــدد حاکــی از
ایــن امــر اســت کــه ایــن ترکیــب غیــر ســمی و تجزیهپذیــر
اســت .ایــن ترکیــب در درمــان آســیبهای سیســتم عصبــی
محیطــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و نتایــج نشــان داده کــه
باعــث رشــد آکســونها و کاهــش اتصــال ســلولهای عصبــی
میگــردد .در بررســی دیگــری از ســلولهای بنیــادی جنیــن
در اســید هیالورونیــک اســتفاده شــد و نتایــج ،بهبــود رونــد
حرکتــی را نشــان داد .اخیــرا ً از ترکیبــات اســید هیالورونیــک-
پلــی  -D-الیزیــن کــه بــه صــورت کوپلیمــر میباشــد بــرای
آســیبهای مغــزی اســتفاده شــده اســت (.)51، 52
 -5کیتوزان

 -6پلی بتا هیدرکسی بوترات
پلــی بتــا هیدرکســی بوتــرات ( 9)PHBپلــی اســتر زیســتی
و ترموپالســتیک بــوده و ذخیــره کننــدۀ انــرژی بــه صــورت
گرانــول درون سیتوپالســم ســلومیکروبی میباشــد .وزن
مولکولــی بــاال ،ســازگاری بــا محیــط و ســنتزان توســط
میکروارگانیســمها از ویژگیهــای ایــن پلیمــر میباشــد.
از ایــن ترکیــب جهــت ترمیــم اعصــاب محیطــی بهعنــوان
داربســت یــا ماتریکــس اســتفاده شــده اســت .در مطالعــات
انجــام شــده از ســلولهای شــوان نشــان دار شــده کــه در
بســتری از  PHBقــرار داده شــده بــود بــرای ترمیــم پارگــی
عصــب ســیاتیک اســتفاده شــد کــه نتیجــۀ آن بهبــود عالیــم
حرکتــی بــود .در بررســی دیگــر از ترکیــب هیــدروژل،
فیبرونکتیــن و  PHBهمــراه بــا ســلولهای شــوان بــرای
ترمیــم آســیب نخــاع اســتفاده شــد (.)55
داربستهای مصنوعی
داربس ـتهای پلیمــری مصنوعــی مــورد اســتفاده از مشــتقات
پلــی الکتیــک اســیدها یــا پلــی گلیکولیــک اســیدها
میباشــند .مزیــت عمــدة ایــن داربســتها ،امــکان
تولیــد چنــد داربســت مشــابه و تعییــن خــواص مکانیکــی
و شــیمیایی آنهاســت .همچنیــن میتــوان فاکتورهــای
رشــدی را بــه داربســتهای تجزیهپذیــر در ایــن گــروه
ماننــد  10PLA/PGAمتصــل کــرد تــا در حیــن تجزیــه ،بــه
آرامــی ایــن فاکتورهــا را آزاد کننــد (.)56

جدول  -1انواع داربستهای طبیعی و کاربرد آنها در ترمیم آسیبهای سیستم عصبی مرکزی.
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کیتــوزان 7پلیمــری زيســتي اســت کــه در اثــر فراینــد
داستیالســیون از کیتیــن بــه دســت میآیــد و هــر چــه
میــزان داستیالســیون باالتــر باشــد تخریبپذیــری آن
افزایــش مییابــد .درجــۀ داستیالســیون روی دانســیتۀ شــارژ
محلولهــای کیتــوزان در ماتریکسهــای کشــت ســهبعدی
اثــر میگــذارد .اختالفــی کمتــر از  %10در داستیالســیون تأثیــر
بهســزایی بــر چســبندگی و رشــد ســلولها در ماتریکسهــای
ســاخته شــده دارد .ایــن ترکیــب در  pHکمتــر از  6/5محلــول
بــوده و بــه ازای هــر یــک واحــد گلوکــز آمیــن ،یــک بــار
مثبــت دارد .ایــن ترکیــب ســازگار بــا محیــط ،غیــر ســمی و
تجزیهپذیــر میباشــد .ایــن ترکیبــات بــدون بــروز پاســخهای
التهابــی میتواننــد بســتر مناســبی بــرای ســلول ایجــاد کننــد.
ایــن ســاختار در سیســتمهای کشــت سـهبعدی بــدون ســمیت
تجزیــه شــده و باعــث رگزایــی 8در ناحیــۀ آســیب میشــود .در

مطالعــات انجــام شــده ســلولهای شــوان کشــت داده شــده بــا
ایــن ماتریکــس در ترمیــم اعصــاب محیطــی مؤثــر بــوده ایــن
درحالــی اســت کــه بــه اســتفاده از داربس ـتهای کیتــوزان در
ترمیم سیســتم عصبی محیطی اشــارهای نشده اســت (.)50، 54

مقــاله مـــــروري
 -1پلی الکتیک اسید
پلــی الکتیــک اســید بــا روشهــای شــیمیایی و فرایندهــای
بیولوژیکــی از منابــع تجدیدپذیــری همچــون نشاســته و شــکر
تولیــد میشــود .ایــن پلیمــر تجزیــه شــده و بــه وســیلۀ
میکروارگانیســمها بــه آب و دی اکســید کربــن تبدیــل
میشــود PLA .یــک پلــی اســتر زیســت تخریبپذیــر بــا
مقاومــت حرارتــی بــاال اســت .از آنجــا کــه اســید الکتیــک یک
مولکــول کایــرال اســت و بــه صــورت ســاختارهای حلقــوی در
تشــکیل ایــن پلیمــر نقــش دارد ،ایــن پلیمــر بــه دو شــکل،
 D-PLAو  L-PLAدیــده میشــود.

 -2کوپلیمرپلی الکتیدکوگالیکولیک اسید
کوپلیمرپلــی الکتیدکوگالیکولیــک اســید ( 12)PLGAاز
خانــوادۀ پلــی اســترهای آلیفاتیــک خطــی و پلیمرهــای
زیســتی ســنتزی هســتند کــه بــه علــت خاصیــت زیســت
تخریبپذیــری قابــل کنتــرل و تأییــد شــدن در موسســۀ
غــذا و دارو در آمریــکا ،در ســاخت داربســتهای موقــت
مهندســی بافــت مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ایــن
پلیمرهــا چــه در حالــت ترکیبــی و یــا بهتنهایــی دارای
خاصیــت غضروفســازی هســتند و از ایــن رو در ســاخت
داربســتهای مهندســی بافــت غضــروف بــه کار میرونــد.

در مطالعــهای از ایــن ترکیــب پلیمــری کــه بــه روش
الکتروریســی تهیــه شــده بــود بهعنــوان محیــط القایــی
جهــت تمایــز ســلولهایی بنیــادی مشــتق از آندومتــر
انســانی ( )hEnSCsبــه ســلولهای شــبه عصبــی حرکتــی
اســتفاده گردیــد .در ایــن روش از فاکتورهــای القایــی همچــون
رتینوئیــک اســید و  Shhنیــز اســتفاده گردیــد .بررســیهای
حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ایــن داربســت نانوالیاف،
محیــط مناســبی جهــت رشــد و بقــاء ســلولهای شــبه عصبــی
حرکتــی اســت بــه همیــن دلیــل میتــوان از ایــن ترکیــب
جهــت پیوندهــای ســلولهای عصبــی همــراه بــا ســلول
درمانــی اســتفاده نمــود (.)59، 60
 -3پلی کاپروالکتون

پلــی کاپروالکتــون ( 13)PCLنســبت بــه  PGA ،PLAو PLGA

ســرعت تخریبپذیــری آهســتهتری دارد .از ایــن رو از ایــن
داربســت پلیمــری جهــت ایمپلنتهــای طوالنیمــدت و
رهایــش کنتــرل شــدۀ طوالنیمــدت اســتفاده میگــردد.
ایــن ترکیــب نیــز دارای خاصیــت غضروفســازی بــوده و در
مهندســی بافــت کاربــرد دارد .ایــن ترکیــب بــه علــت ســرعت
تخریبپذیــری پاییــن معمــوالً در ترکیــب بــا ســایر پلیمرهــا
همچــون  PLGAمــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (.)61، 62
 -4پلی گلیکول اسید/پلی الکتیک اسید

یــک ترکیــب آلیفاتیــک پلــی اســتر میباشــد .واحــد
ســاختاری  PLAبهعنــوان یــک ماتریکــس خــارج ســلولی در
مهندســی بافتهایــی همچــون پوســت مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .ترکیــب دیگــر  PGAمیباشــد کــه بــه صــورت
یــک تیــوپ هدایــت کننــده درترمیــم اعصــاب محیطــی در
انســان کاربــرد دارد .از ایــن پلــی اســتر بــرای برقــراری ارتبــاط
نواحــی آســیبدیده اســتفاده میشــود و در بعضــی مواقــع در
ترکیــب بــا ســایر داربسـتها همچــون المینیــن و یــا کالژن و
یــا همــراه بــا فاکتورهــای رشــد عصبــی کاربــرد دارد (.)63، 64
 -5پلی کربنات

اســتفاده از ایــن ترکیــب در محیطهــای کشــت ســهبعدی
بــه صــورت ماتریکسهــای توبــوالر بــرای درمــان آســیبهای

Morphology
Poly lactic co- glycolic acid
13
Polycaprolactone
11

12
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بررس ـیهای مختلــف نشــان داده کــه خــواص  PLAبهشــدت
تحــت تأثیــر نســبت  stereo-isomericواحدهــای  Lبــه D
الکتــات میباشــد .در واقــع PLLA ،و  PDLAفقــط متشــکل
از ایزومرهــای  Lو  Dالکتــات هســتند کــه ســاختار کریســتالی
بــا خــواص فیزیکــی و شــیمیایی یکســان میباشــند
درحالیکــه ترکیبــی از ایــن دو یعنــی پلیمــر PDLLA
متشــکل از واحدهــای  racemic lactateکامـ ً
ا آمورف تشــکیل
شــده اســت .وجــود واحدهــای  Lو  Dالکتــات اثــر عمیقــی بــر
خــواص حرارتــی و مکانیکــی ایــن داربســت خواهــد داشــت.
بــه طــور کلــی ،افزایــش واحدهــای  stereo-isomericمیــزان
تبلــور را کاهــش میدهــد .بــه ایــن دلیــل ترکیــب پلیمــر
 PLLAو  PDLLAیــک روش مؤثــر بــرای کنتــرل تبلــور
پلیمــر ،ریختشناســی 11و هیدرولیــز آن هســتند (.)57، 58
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سیســتم عصبــی مرکــزی مطــرح میباشــد .غشــاءهای
توبــوالر پلــی کربنــات بــا پلــی -ال -االیزیــن پوشــیده شــده
و بــا ســلولهای بنیــادی پــر میشــود و ســپس در مغــز
تعبیــه میگــردد .نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق افزایــش
رشــد آکســونی را نشــان میدهــد .ایــن ترکیــب نیــز مثــل
پلیاســتر قبلــی تجزیــه پذیــر میباشــد (.)66، 67
 -6پلی اتیلن گلیکول
پلــی اتیلــن گلیکــول (14)PEGپلیمــر هیدروفیلیــک بــا درصــد
پروتئیــن پاییــن و توانایــی انــدک بــرای اتصــال بــه ســلول
میباشــد .ایــن ترکیــب دارای خاصیــت حفاظــت عصبــی 15بــوده
و از آن بــرای کاهــش اثــر اکســیداتیو اســترسهای ناشــی از
آســیب سیســتم عصبــی مرکــزی اســتفاده میگــردد .مطالعــات
انجــام شــده در نمونههــای دچــار آســیب نخاعــی نشــان داده
کــه اســتفاده از  PEGموجــب کاهــش انــدازۀ حفــره در ناحیــۀ
آســیبدیده و بهبــود عالیــم حرکتــی میشــود (.)68، 69
 -7داربستهای پپتیدی خود ساخته

آرژنیــن و آســپارتات جایگزیــن لیزیــن و گلوتامــات شــده
اســت .ایــن داربس ـتها توانایــی تشــکیل داربســت س ـهبعدی
در محلولهــای نمکــی را دارنــد .همچنیــن باعــث تحریــک
نوریتهــا میشــوند از ایــن رو از آنهــا بــرای ترمیــم
مســتقیم آســیبهای بافــت مغــز اســتفاده میشــود (.)72
داربســت نانــو الیــاف پپتیــدی خــود تجمعــي ()SAPNS
نــوع دیگــری از پپتیدهــای خــود ســاخته میباشــد کــه باعــث
مهاجــرت ســلولی و جلوگیــری از خونریــزی بافتــی میشــود.
از ایــن داربســت در مغــز مــوش بــرای اتصــال مجــدد مســیر
نورونهــای بینایــی اســتفاده شــد و نتایــج نشــان داد کــه
باعــث بهبــود عالیــم بینایــی میشــود.
17

در بررســی دیگــری نشــان داده شــد کــه  SAPNSدر درمــان
آســیبهای سیســتم عصبــی مرکــزی مؤثــر بــوده و علــت آن
ویژگیهــای مربــوط بــه ایــن پپتیــد خــود ســاخته میباشــد
کــه از آن جملــه میتــوان بــه -1 :کاهــش خطــر انتقــال
پاتوژنهــای بیولوژیــک بــه ناحیــۀ آســیب  -2شــباهت
بــاالی آن بــه ماتریکــس خــارج ســلولی فیزیولوژیــک بــه
علــت ترکیبــات اســیدآمینه طبیعــی آن  -3کمتریــن ســمیت
ســلولی  -4عــدم بــروز التهــاب و پاســخ ایمنــی  -5ســاختار
مایــع و انتقــال راحــت آن بــه ناحیــۀ آســیب  -6خاصیــت
هموســتازی و جلوگیــری از خونریــزی بافــت آســیبدیده،
اشــاره کــرد (.)73

عــاوه بــر ایــن ،یــک ســری داربســتهای پپتیــدی بــه
نــام  PADA16-Iو  PADA16-IIطراحــی شــده کــه در آن

بــا ایــن خاصیــت میتوانــد پــس از ورود بــه بــدن میزبــان بــه
صــورت هیــدروژل در آمــده و حفــره را پــر کنــد (.)71، 72
پپتیــد  SAPNSدر مقیــاس نانــو میباشــد و شــباهت زیــادی بــه
ماتریکــس بیولوژیــک داشــته و میتــوان از آن بهعنــوان یــک
سیســتم سـهبعدی جهــت بررســی رشــد و مهاجــرت ســلولی در
شــرایط آزمایشــگاهی و یــا در داخــل بــدن اســتفاده کــرد (.)73
در مطالعــۀ دیگــری نشــان داده شــد در گــروه کنتــرل
مدلهــای دچــار  TBIســلولهای تانــل مثبــت در اطــراف
بافــت آســیبدیده بــه تعــداد زیــاد قــرار دارنــد ،ایــن در
حالــی اســت کــه در مدلهــای آزمــون کــه در ناحیــۀ آســیب
داربســت  SAPNSتزریــق شــده اســت تعــداد ســلولهای
تانــل مثبــت کاهــش یافتــه اســت.

مشــابه ایــن ســاختار در تــار عنکبــوت و ابریشــم دیــده
میشــود و ایــن امــر حاکــی از آن اســت کــه ایــن پپتیدهــا
شــرایطی مشــابه بــا وضعیــت فیزیولوژیــک را بازســازی
میکننــد .در ایــن حالــت پپتیدهــای بــاردار دارای هــر دو بــار
مثبــت و منفــی هســتند کــه بیــن آنها تقابــل مشــترک وجود
دارد .ایــن شــکل قرارگیــری در محیطهــای آبــی موجــب
مقاومــت آنهــا در برابــر تغییــرات دمــا ،غلظــت و  pHعوامــل
تخریبکننــدۀ پروتئیــن میگــردد .ارتبــاط نانــو فیبرهــا بــا
مولکولهــای آب موجــب شــده کــه ایــن پپتیدهــا بــه راحتــی
در محیطهــای آبــی جابجــا شــوند (.)70، 71

Self-assembling peptide
Self-assembling peptide nanofiber scaffold

84
84
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Polyethylene glycol
Neuroprotective
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داربســتهای  SAPNSدرترمیــم آســیبهای نخــاع ،اعصــاب
چشــم و ضایعــۀ  TBIبــا موفقیــت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت .نتایــج در ایــن بررســیها نشــان داد کــه حفــرات
حاصــل از عوامــل پاتولوژیــک ثانویــۀ آســیب بــا حضــور داربســت
ترمیــم میگــردد .در تحقیقاتــی کــه در گذشــته انجــام شــده
بیومتریالهایــی کــه بــرای درمــان ضایعــات سیســتم عصبــی
مرکــزی مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،ســاختار جامــد یــا
ژالتینــی داشــتند و ایــن باعــث میشــد کــه تطابــق کامــل بــا
ناحیــۀ آســیب نداشــته باشــند ،ایــن در حالی اســت که داربســت
 SAPNSبــه صــورت مایــع بــوده و در حفــرۀ ایجــاد شــده بــه
دنبــال آســیب قــرار گرفتــه و کامــل آن را میپوشــاند.
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داربســتهای پپتیــدی خــود ســاخته 16از کنــار هــم قــرار
گرفتــن و تنــاوب اســیدهای آمینــه ســاخته شــدهاند.
اســیدهای آمینــه آب دوســت و آب گریــز بــه صــورت متنــاوب
کنــار هــم قــرار گرفتــه و پپتیدهایــی را میســازند کــه بــه
صــورت خــود بــه خــودی وارد ســاختار دوم پروتئیــن از
نــوع صفحــات بتــا میشــوند .ســاختار بتــای پپتیدهــا دارای
نواحــی قطبــی و غیرقطبــی بــوده و از ایــن رو توانایــی حرکــت
در ســطوح آبــی را دارد .ایــن داربســتها وقتــی در معــرض
محیطهــای آبــی بــا  pHنرمــال قــرار میگیرنــد ،ســاختاری را
تشــکیل میدهنــد کــه در اثــر تقابــل مولکولهــای قطبــی
و غیرقطبــی ایجــاد شــده اســت ( .)70بــه ایــن ترتیــب کــه
پپتیدهــای بــاردار آنهــا در کنــار اســیدهای آمینــه آالنیــن
(بخشهــای غیرقطبــی صفحــات بتــا) قــرار میگیرنــد .در
نهایــت ایــن شــیوۀ قرارگیــری اســیدهای آمینــه باعــث ایجــاد
نانوفیبرهــای دو الیــه از صفحــات بتــا میشــود کــه هــر کــدام
از نانــو فیبرهــا قطــری حــدود  10نانومتــر دارنــد.

مقــاله مـــــروري
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جدول  -2انواع داربستهای صناعی و کاربرد آنها درترمیم آسیبهای سیستم عصبی مرکزی.
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جدول  -3انواع داربستهای ترکیبی و کاربرد آنها درترمیم آسیبهای سیستم عصبی مرکزی.
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نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه SAPNS

موجــب کاهــش عــوارض ثانویــۀ آســیب سیســتم عصبــی
مرکــزی میشــود و ایــن خــود در رونــد ترمیــم و بازســازی
ناحیــۀ ضایعهدیــده کمــک کننــده میباشــد .یکــی دیگــر
از ویژگیهــای داربســت  ،SAPNSنقــش آن در رگزایــی و
جلوگیــری از خونریــزی میباشــد .عــاوه بــر آن موجــب
حمایــت بافــت مغــز از فشــار خــون بــاال پــس از ضربــه
میشــود .بررســیها نشــان داده بهمنظــور حمایــت بافــت
مغــز از التهــاب قبــل از تزریــق داربســت  SAPNSبایــد ماهیت
آن را از حالــت اســیدی بــه بافــری تغییــر داد؛ زیــرا خاصیــت
اســیدی  SAPNSمنجــر بــه التهــاب و ایجــاد شــیار در نواحــی
اطــراف پیونــد میشــود .همچنیــن ایــن داربســت در تزریــق
مغــز نســبت بــه نخــاع ســریعتر بــه وضعیــت هموســتازی
میرســد و از ایــن رو بــرای ترمیــم آســیبهای مغــز مؤثرتــر
میباشــد (.)74
ساختار داربست طراحی شده جهت ترمیم سیستم
عصبی مرکزی
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بعضــی از ســاختارهای ماتریکســی کــه در بــاال عنــوان شــد
بــه شــکل ژل بــرای روشهــای درمانــی مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد .ایــن ســاختار دارای مزایــا و معایبــی میباشــد.
انــدازۀ نانــو فیبرهــا و انــدازۀ خلــل و فــرج ژلهــا مشــابه
ماتریکــس خــارج ســلولی طبیعــی موجــود در سیســتمهای
بیولوژیــک اســت .عــاوه بــر ایــن مشــخص شــده اســت کــه
ژل دارای ویژگیهــای نــازک شــوندگی و خــود ترمیمــی
اســت بدیــن معنــی کــه میتوانــد از حالــت ژل بــه مایــع و
مایــع بــه ژل تبدیــل شــود.
معمــوالً ایــن ترکیبــات ژل بــه دماهــای باالتــر از  80درجــه
و  pHطبیعــی مقاومــت نشــان میدهــد ( .)86از ایــن رو از
ایــن روش جهــت درمــان نواحــی آســیب جزئــی همچــون
کانتیوژنهــای نخــاع و یــا جداشــدگیهای طنابهــای
عصبــی کاربــرد دارد .ترکیبــات ماتریکــس بــه صــورت ژل در
ناحیــۀ آســیب قــرار گرفتــه و مانــع از رشــد آستروســیتها
در ضایعــه میگــردد و بــه ایــن ترتیــب باعــث بهبــود و
ترمیــم میگــردد ( .)87همچنیــن بــا اســتفاده از ایــن روش
میتــوان دارو و یــا ســلول را در ناحیــه ایمپلنــت نمــود.
ولــی ایــن ترکیبــات مانــع از رشــد آکســون و هدایــت آن در
مســیر اصلــی میگــردد و از طرفــی ایــن ســاختارها ضعیــف
میباشــد و بهســرعت تخریــب میگــردد (.)86، 88
 -2اسفنجی
ایــن ترکیــب بــه صــورت ســهبعدی میباشــد و در آســیب
دیدگیهــای شــدید مغــز در اثــر ســکتۀ مغــزی مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ( .)89ایــن ســاختار بافتــی متراکــم
و ســخت جهــت پیونــد ســلولهای بنیــادی عصبــی و
پیشســازهای عصبــی اســتفاده میشــود .ایــن ســاختار نیــز
مشــابه بــا ژلهــا ترکیبــات ضعیفــی میباشــند .عــاوه بــر
آن ایــن ســاختارها دارای منافــذ متغیــری هســتند و توانایــی
عبــور ذرات و فاکتورهــای مختلــف را دارنــد (.)90
 -3تیوپ
ایــن ســاختارها غشــاهایی فیبــروزی در نواحــی آســیب ایجــاد
میکننــد و مثــل یــک پــل باعــث هدایــت و رشــد آکســونهای
آســیبدیده در سیســتم عصبــی مرکــزی و حتــی محیطــی
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بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه ایــن داربســتهای ســاخته
شــده در محیــط داخلــی بــدن ســمیت ایجــاد نکنــد و بــا
ســرعت بــاال ،همزمــان بــا تشــکیل و رشــد  ECMو ســلولها،
تخریــب گــردد ( .)83عــاوه بــر آن بهتریــن انــدازۀ فیبرهــای
ترکیبــی در داربسـتهای ســاخته شــده  200تــا  600نانومتــر
میباشــد؛ کــه از ایــن میــان گــروه ســوم (صناعــی -طبیعــی)
مناســبترین گــروه داربســتها را تشــکیل میدهــد.
بهمنظــور تولیــد داربس ـتها از روشهــای مختلفــی اســتفاده
میگــردد کــه یکــی از ایــن روشهــا الکتروریســی اســت .در
روش الکتروریســی از یــک منبــع تغذیــه ولتــاژ باال جهــت تولید
بــار الکتریکــی در جریــان محلــول یــا مــذاب پلیمــری اســتفاده
میشــود ( .)83، 84بهمنظــور تولیــد نانــو الیــاف ،یکــی از
الکترودهــای منبــع تغذیــه ولتــاژ بــاال بــه محلــول پلیمــری و
الکتــرود دیگــر بــه زمیــن و یــا بــه جمعکننــده رســانا متصــل
میگــردد .بــا عبــور محلــول از درون لولــۀ موئینــه ،در اثــر

 -1ژل
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در ســاخت و انتخــاب داربس ـتهای زیســت ســازگار از انــواع
متفــاوت نــام بــرده شــده در بــاال بایــد ویژگیهایــی از قبیــل
انتقــال بهینــۀ مایعــات زیســتی ،تحویــل مولکولهــای فعــال
زیســتی ،تخریــب تدریجــی داربســت پــس از پیونــد در درون
بــدن ،دارا بــودن ســطوح قابــل تشــخیص بــرای چســبیدن
ســلولهای مختلــف ،داشــتن تمامیــت مکانیکــی و توانایــی
القــاء مســیرهای پیامرســانی در نظــر گرفتــه شــود .تکثیــر
و مهاجــرت ســلولها و رشــد بافتهــا وابســته بــه ایــن
خصوصیــات میباشــد .ایــن ویژگیهــا باعــث چســبندگی
ســلولی ،انتقــال مــواد غذایــی و مــواد زائــد ،ســنتز ماتریکــس،
ســازمان دادن ماتریکــس و تمایــز ســلولی میشــوند (.)83
اغلــب مــواد زیســتی کــه بــرای ســاخت داربس ـتها بــه کار
میرونــد بــرای تنظیــم خصوصیــات حیاتــی ســلولهای
بنیــادی از نظــر ویژگیهــای شــیمیایی مــورد دســتکاری
قــرار میگیرنــد.

میــدان الکتریکــی حاصــل از منبــع تغذیــۀ ولتــاژ بــاال مــا بیــن
نــوک لولــۀ موئینــه و جمعکننــدۀ متصــل بــه زمیــن ،ســیال
بــاردار شــده و از نــوک لولــۀ موئینــه بــه ســمت جمعکننــده
کشــیده میشــود .در اثــر حرکــت ســیال ،حــال تبخیــر شــده
و رشــتههایی بــا قطــر زیــر میکــرون بــر روی جمعکننــده
تولیــد میگــردد .در اثــر اندرکنــش نیروهــای الکتریکــی،
بــار ســطحی جریــان ســیال ،نیــروی ویسکواالســتیک و نیــز
کشــش ســطحی ،حرکــت مارپیچــی بــه ســیال بــاردار القــاء
شــده و بــر اثــر آن نانــو الیــاف تولیــدی بــهصــورت الیــه بــه
هــم پیوســته یــا بــی بافــت تولیــد میگردنــد (.)85

مقــاله مـــــروري
میگردنــد .ایــن ترکیبــات بــه صورتهــای تجزیهپذیــر و غیــر
تجزیهپذیــر ســاخته شــدهاند (تصویــر .)91، 92(-)3
راهبردهای ترکیبی در کاربرد مهندسی بافت
مطالعــات اخیــر نشــان داده کــه اســتفادۀ ترکیبــی از
ســلولهای بنیــادی و بســتر مناســب (داربســت) در حضــور
فاکتورهــای رشــد ،بهتریــن شــرایط بــرای انتقــال ،تثبیــت
و تکثیــر ســلول پیونــدی در ناحیــۀ آســیبدیده ایجــاد
میکنــد .در زیــر بــه شــرح مــواردی از مطالعــات انجــام شــده
در ســالهای اخیــر میپردازیــم.

نتیجهگیری

بــه طــور کلــی بررســی مطالعــات اخیــر حاکــی از ایــن
امــر میباشــد کــه مهندســی بافــت باعــث ارتقــاء بهبــود و
ترمیــم ضایعــات سیســتم عصبــی مرکــزی میگــردد .ایــن
رونــد بــا مطالعــۀ مدلهــای ضایعهدیــدۀ مغــزی و نخاعــی
در آزمایشــگاه تأییــد شــده اســت .از آنجــا کــه بســیاری از
فرایندهــای قبــل کلینیکــی بــرای اســتفادههای کلینیــکال
مهــم و ضــروری اســت ایــن یافتههــا میتوانــد مــا را بــه
راهــکار قــوی و نیرومنــدی جهــت درمــان ضایعــات سیســتم
عصبــی مرکــزی رهنمــون ســازد .همچنیــن نتایــج مطالعــات
بــاال نشــان میدهــد کــه روشهــای ترکیبــی (ســلول
درمانــی ،داربســت ســلول و فاکتــور رشــد) موثرتریــن درمــان
میباشــد .البتــه در اســتفاده از ایــن شــیوههای درمانــی بایــد
نــوع مناســب داربســت نســبت بــه ضایعــه انتخــاب گــردد تــا
بهتریــن نتیجــۀ درمانــی حاصــل گــردد.

تصویر  - 4طراحی ساختارهای کلیدی در تولید داربست های هیدروژل (نوع ترکیبی).)93(-
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تصویر  - 3طراحی کلیدی ساختارهای مربوط به ایجاد مسیر هدایت عصبی داربست (.)93

بــرای مثــال تزریــق ایــن ســلولها در داربســت و پیونــد آن
بــه مغــز آســیبدیده باعــث بهبــود عالیــم ضایعــه میگــردد.
در مطالعــهای از داربســت د آلژینــات بــا ســاختار اســفنجی
اســتفاده شــد و ســلولهای بنیــادی عصبــی از هیپوکامــپ
جداســازی و بعــد از کشــت بــه آن تزریــق گردیــد و در نهایــت
ســاختار ترکیبــی بــه ناحیــۀ آســیب پیونــد زده شــد .نتایــج
مطالعــۀ انجــام شــده نشــان داد کــه عالیــم حرکتــی بهبــود
یافتــه و ناحیــۀ آســیب از نظــر بافتــیترمیــم شــده اســت
( .)94در مطالعــهای دیگــر از داربســت  PLGAهمــراه بــا
ســلول بنیــادی عصبــی اســتفاده شــد کــه ایــن رونــد نیــز بــا
بهبــودی عالیــم حســی -حرکتــی در ضایعــۀ نخاعــی و مغــزی
همــراه بــود (.)95، 96
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ســلولهای شــوان بــه صــورت گســترده جهــت ترمیــم
آکســون و بافــت آســیبدیده در سیســتم عصبــی مرکــزی و
محیطــی کاربــرد دارد .ایــن ســلولها فاکتــور رشــد ،ماتریکــس
خــارج ســلولی و بســیاری از مولکولهــای اتصــال ســلولی
جهــت ترمیــم ناحیــۀ ضایعــه دیــده تولیــد میکننــد (.)91
از ایــن رو مطالعــات نشــان داد کــه تزریــق ایــن ســلولها در
داربســتهایی کــه بــه صــورت تیــوپ شــاخته شــدهاند و
ســپس تزریــق آنهــا در ناحیــۀ ضایعهدیــده میتوانــد بــه
ترمیــم و انتقــال آکســونی کمــک کــرده و منجــر بــه بهبــود
عالیــم حســی -حرکتــی گــردد (تصویــر  .)92(-)3از طرفــی
گزارشهــا نشــان میدهــد کــه فاکتورهــای رشــد  NT3و
 BDNFبــه همــراه ســلولهای تزریــق شــده در داربســت
 PAN/PVCاثــر بهتــری در درمــان ضایعــه دارد (.)91، 92
عــاوه بــر آن اســتفاده از ســلولهای بنیــادی عصبــی و یــا
پیشســاز عصبــی بــه همــراه داربســتهای ســاخته شــده
نیــز ،از جملــه مطالعاتــی اســت کــه در ســالهای اخیــر بســیار
مــورد توجــه محققیــن قــرار گرفتــه اســت (.)93
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