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ABSTRACT
Introduction: Recent studies have shown the key roles of different sequences and motifs in the
extracellular matrix guidance. Biological activities of the macromolecules can be mimicked by the
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motifs of extracellular matrix. Laminin peptide sequences and motifs can bind the biomaterials
of scaffolds, improve the cells mechanical protection, increase the cells growth, and lead to the
formation of tissues. Materials and Methods: Neural stem cells (NSCs) were isolated
from embryonic ganglionic eminences of 14 days rats and cultured as neurosphere. The number
and diameter of neurospheres on days 3, 7, and 10 were measured. NSCs were cultured by twodimensional (2D) and 3D cultures. To evaluate cell survival, Live/Dead kit was used on days
1 and 7. The cell proliferation was assessed using the MTS assay on days 1 and 7. Results:
Our finding showed that the cells isolated from ganglionic eminences have a high proliferative
capacity. According to the proliferation assay measurements, the number and diameter of
neurosphere significantly increased after culturing for 10 days. Cell proliferation and survival in
the self-assembling peptide nanofiber containing laminin motif (SAPN-LM) were significantly
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higher than that of 2D. Conclusion: SAPN-LM improved cell proliferation and survival and
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suggest an appropriate models for further investigations.
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مقدمه :مطالعات اخیر نقشهای کلیدی توالیها و موتیفهای مختلف را در هدایت ماتریکس خارج
سلولی نشان دادهاند .فعالیتهای بیولوژیکی مولکولهای بزرگ میتواند توسط موتیفهایی از ماتریکس
خارج سلولی تقلید شود .توالیهای پپتیدی و موتیفهای المینین میتوانند به زیستمواد داربستها متصل
شوند ،حفاظت مکانیکی سلولها را بهبود بخشند ،رشد سلولها را افزایش دهند و منجر به تشکیل بافتها
شوند .مواد و روشها :سلولهای بنیادی عصبی از برجستگیهای عقدهای جنین موشهای صحرایی
 14روزه جدا شدند و به صورت نوروسفر کشت داده شدند .تعداد و قطر نوروسفرها در روزهای  7 ،3و 10
اندازهگیری شد .سلولهای بنیادی عصبی توسط محیطهای کشت دو بعدی و سه بعدی کشت داده شدند.
جهت ارزیابی بقاء سلولی ،کیت  Live/Deadدر روزهای  1و  7استفاده شد .تکثیر سلولی با استفاده از
آزمون  MTSدر روزهای  1و  7ارزیابی شد .یافتهها :یافتههای ما نشان داد که سلولهای جدا شده از
برجستگیهای عقدهای ظرفیت تکثیر باالیی دارند .با توجه به آزمون اندازهگیریهای تکثیر ،تعداد و قطر
نوروسفر به طور معنیداری به مدت  10روز بعد از کشت افزایش یافت .تکثير و بقاء سلولی در پپتید نانوفیبر
خود ساختۀ حاوی موتیف المینین به طور قابل مالحظهای بیشتر از دو بعدی آن بود .نتیجهگیری :پپتید
نانوفیبر خود ساخته حاوی موتیف المینین ،تکثیر و بقاء سلولی را بهبود بخشیده و مدلهای مناسب برای
تحقیقات بیشتر را پیشنهاد میکند.

 .1سلولهای بنیادی عصبی
 .2تکثیر سلولی
 .3بقاء
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مقدمه
ضایعــات سیســتم عصبــی مرکــزی از تخریــب گســتردۀ بافــت،
مــرگ ســلولهای عصبــی ،گلیالــی و تخریــب زوایــد عصبــی
بــه دنبــال ضربــات ،خونریــزی ،ادم و التهــاب ناشــی میشــود.
مجموعــۀ ایــن اختــاالت منجــر به عــدم هماهنگــی در حرکات
ارادی و عــدم قرینگــی در حــرکات اندامهــا میگــردد ( .)1از
نظــر پاتوفیزیولــوژی بــا توجــه بــه گســتردگی و پیچیدگــی
ضایعــات سیســتم عصبــی مرکــزی درمــان این اختــاالت هنوز
بهعنــوان يــك مســئلۀ پیچیــده مطــرح میباشــد ( .)2-4از
ایــن رو جایگزینــی ســلولهای از دســت رفتــه بــا اســتفاده
از ســلولهای بنیــادی یکــی از روشهــای جدیــد بهمنظــور
درمــان ضایعــات سیســتم عصبــی مرکــزی اســت (.)5

کاربــرد روشهــای مهندســی بافــت بــرای درمــان ضایعــات
سیســتم عصبــی مرکــزی نیــاز بــه ســلولهای بنیــادی،
فاکتورهــای رشــد و داربســت مناســب بــرای ایجاد چســبندگی
و حفــظ عملکــرد ســلولها دارد ( .)9ســلولهای 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 بــه شــمار میآیــد (.)10

Polyethylene glycol
Self-assembling peptide nanofiber

3
4

در نهایــت ایــن شــیوۀ قرارگیــری اســیدهای آمینــه باعــث
ایجــاد نانوفیبرهــای دو الیــه از صفحــات بتــا میشــود کــه
هــر کــدام از نانوفیبرهــا قطــری حــدود  10نانومتــر دارنــد.
در ایــن حالــت پپتیدهــای بــاردار دارای هــر دو بــار مثبــت
و منفــی هســتند کــه بیــن آنهــا تقابــل مشــترک وجــود
دارد .ایــن شــکل قرارگیــری در محیطهــای آبــی موجــب
مقاومــت آنهــا در برابــر تغییــرات دمــا ،غلظــت و  pHعوامــل
تخریــب کننــدۀ پروتئیــن میگــردد .ارتبــاط نانوفیبرهــا بــا
مولکولهــای آب موجــب شــده کــه ایــن پپتیدهــا بــه راحتــی
در محیطهــای آبــی جابجــا شــوند (.)14، 15
انــواع مختلفــی از ایــن داربس ـتهای خــود ســاخته طراحــی
شــد و در مطالعــات مختلــف جهــت کاربردهــای مهندســی
بافــت بــه کار بــرده شــد ( Gelain .)16-21و همــکاران در
ســال  2006بــه بررســی اضافــه کــردن پپتیدهایــی (ایــن
پپتیدهــا بــه طــور طبیعــی در ماتریکــس خــارج ســلولی
حضــور دارنــد ماننــد پپتیدهایــی از المینیــن) بــه هســتۀ خــود
ســاختۀ  RADA16پرداختنــد و ســلولهای بنیــادی عصبــی
را در ایــن داربســتها کشــت دادنــد (.)22
مطالعــات مختلفــی در ایــن زمینــه انجام شــده اســت که نشــان
داده اســت بــا اضافــه کــردن ایــن پپتیدهــا بــه داربســتهای
خــود ســاخته میتــوان رفتــار ســلولی را بهبــود بخشــید (24
 IKVAV .)11، 23،یکــی از ایــن توالیهــا بــا اســیدهای آمینــۀ
ایزولوســین ،لیزیــن ،والیــن ،آالنیــن و والیــن میباشــد کــه بــر
روی پایانــۀ  Cاز بــازوی بــزرگ  α1مولکــول المینیــن قــرار دارد
کــه باعــث بهبــود اتصــال ســلولی ،رشــد آکســونی ،مهاجــرت،
)Poly (L-lactic acid
Polyglycolic acid
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زیســت موادهایــی از قبیــل  ،1PLLAزیســت پلیمرهــای
 ،2PGAمشهــای فســفات کلســیم ،ژلهــای  ،3PEGمتیــل
ســلولز ،آلگینیــت و آگاروز بــه دلیــل انــدازۀ بــزرگ و فیبرهــا،
اســیدیتۀ بــاال ،تراکــم بــار ،میــزان کــم مــواد غذایــی و ناتــوان
بــودن در ایجــاد ریزمحیطهــای کاربــردی توســط ســلول
موفقیــت محــدودی داشــتهاند .زیســت موادهــای مشــتق
شــده از حیوانــات ،شــامل کالژن ،ژالتیــن ،فیبرونکتیــن،
ریــز مخــاط روده و ماتریــژل ممکــن اســت بــه ایجــاد
ریزمحیطهــای واقعــی کمــک کننــد امــا جهــت انجــام

بــا توجــه بــه مشــکالت ذکــر شــده در مــورد اســتفاده از
پلیمرهــای زیســتی و داربســتهای مشــتق شــده از بــدن
حیوانــات ،داربســتهایی تحــت عنــوان داربســتهای خــود
ســاخته طراحــی شــد کــه ایــن داربســتها بــرای اولیــن
بــار در پروتئیــن مخمــری بــه نــام زوتیــن یافــت شــد (.)13
داربس ـتهای پپتیــدی  4SAPNSخــود ســاخته از کنــار هــم
قــرار گرفتــن و تنــاوب اســیدهای آمینــه ســاخته شــدهاند.
اســیدهای آمینــه آبدوســت و آبگریــز بــه صــورت متنــاوب
کنــار هــم قــرار گرفتــه و پپتیدهایــی را میســازند کــه بــه
صــورت خودبخــودی 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  pHطبیعــی قــرار میگیرنــد ،ســاختاری
را تشــکیل میدهنــد کــه در اثــر تقابــل مولکولهــای
قطبــی و غیرقطبــی ایجــاد شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه
پپتیدهــای بــاردار آنهــا در کنــار اســیدهای آمینــه آالنیــن
(بخشهــای غیرقطبــی صفحــات بتــا) قــرار میگیرنــد.
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در ســالهای اخیــر بررسـیهای 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 ،مهندســي بافــت بــا عنــوان
دانــش طراحــي بافــت بــراي بازيابــي عملكــرد بافتهــاي از
دســت رفتــه جهــت بــر طــرف ســاختن ايــن محدوديتهــا
مطــرح شــد ( .)6اســاس مهندســي بافــت بــر پایــۀ گســترش
زیستشناســی ســلولي و مولكولــي و همچنیــن درك عملكــرد
ســلولها و ســاختار ماتريكــس خــارج ســلولي جهــت ســاخت
داربســت مناســب بــراي چســبندگي و نگهــداري ســلولها
در ناحیــۀ ضایعــه دیــده میباشــد ( .)7داربس ـتهای 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
نوریتهــا و افزایــش طــول آکســونها ،مهاجــرت ســلولها و
ایجــاد مدارهــای عصبــی میباشــد (.)8

تحقیقــات پیچیــده و درمــان بــه دلیــل وجــود مــواد آلــوده
کننــده مناســب نمیباشــند (.)11، 12
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رگزایــی ،تولیــد کالژن نــوع  IVو رشــد تومــوری میشــود
(.)25-27
در مطالعــات گذشــته نشــان داده شــد کــه زیســت موادهــای
تغییــر شــکل یافتــه بــا  IKVAVمیتواننــد الگوهــای
زیستشناســی را بــرای ســلولهای  PC12مهیــا کننــد.
ســطوح پلیمــری پوشــیده شــده توســط پپتیدهــای IKVAV
باعــث بهبــود اتصــال  PC12و بهبــود رشــد آکســونی آنهــا
مــی شــود ( .)28، 29در ارتبــاط بــا اســتفاده از  IKVAVجهــت
مطالعــۀ رفتــار ســلولهای  PC12در دو محیــط دو بعــدی و
ســه بعــدی نتایــج متفاوتــی بــه دســت آمــد بــه طــوری کــه
در محیــط دو بعــدی  IKVAVباعــث افزایــش رشــد آکســونی
شــده اســت امــا در محیــط ســه بعــدی باعــث افزایــش زنــده
مانــدن ســلولهای  PC12شــده اســت.

تحقیقــات جدیــد بــر روی موتیــف  IKVAVنشــان میدهــد
کــه تمایــز نورونــی بهبــود پیــدا کــرده و همچنیــن ترمیــم
بافــت مغــز بعــد از  6هفتــه پــس از پیونــد بهتــر صــورت
گرفتــه اســت ( .)31، 32از ایــن رو در ایــن مطالعــه یــک
داربســت خــود ســاخته حــاوی موتیــف  IKVAVاز المینیــن
بهعنــوان یــک داربســت طراحــی و جهــت بررســی تکثیــر و
بقــاء ســلولهای بنیــادی عصبــی بــه کار رفتــه شــد.
مواد و روشها
جداسازی و کشت سلولهای بنیادی جنینی

م

م

م

م

م

م

شمارش قطر نوروسفرها
اندازهگیــری قطــر نوروســفرها در روزهــای ســوم ،ششــم و
دهــم بعــد از کشــت نوروســفر بــا اســتفاده از الم نئوبــار در
زيــر ميكروســكوپ معکــوس انجــام شــد.
بعــد از پاســاژ دوم ،ســلولها در محیطهــای جدیــد بــه
صــورت زیــر گروهبنــدیشــدند.
گــروه كشــت دو بعــدی ( :)2D-cultureســلولها در
محیــط کشــت دو بعــدی (شــبیه بــه محیــط کشــت اولیــه)
کشــت داده میشــوند.
گــروه پپتیــد نانوفیبــری خــود ســاخته حــاوی
موتیــف المینیــن ( :7)SAPN-LMســلولها بــر روی
داربســت متشــکل از پوراماتریکــس حــاوی موتیــف المینین
کشــت داده میشــوند.
کشت سه بعدی سلولها در پپتید نانوفیبری خود ساخته
حاوی موتیف المینین
 SAPN-LMطراحــی شــد و توســط شــرکت GL Biochem
چیــن ســنتز گردیــد ،غلظــت  %1 SAPN-LMبــود .جهــت

آمادهســازی ابتــدا بــه مــدت نیــ م ســاعت ورتکــس شــد و
ســپس بــا آب دیونیــزه غلظــت  %0/3تهیــه شــد .بــرای دومیــن
بــار و بــه مــدت نیــ م ســاعت ورتکــس شــد .بــرای گروههــای
مختلــف ،در هــر خانــه از ظــرف کشــت  96تایــی 50 ،میکرولیتــر
از محلــول موتیــف المینیــن  %0/3ریختــه شــد .ســپس بــه آرامی
بــا اضافــه کــردن محیــط کشــت بــه آن داربســت تشــکیل شــد.
جهــت تنظیــم کــردن  pHموتیف المینیــن (ماهیــت  pHموتیف
المینیــن اســیدی میباشــد) ســه مرتبــه در یــک تعویــض محیط
انجــام شــد .پــس از پاســاژ تعــداد  5×103ســلول بــه  4ناحیــه از
داربســت تزریــق شــد.
بررسی تکثیر سلولی
جهــت بررســی تکثیــر ســلولی از کیــت Promega,( MTS7
 )USA, G3582اســتفاده شــد .ســلولها در روزهــای اول و
م

هفتــم پــس از کشــت مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .بــه طــور
خالصــه ابتــدا  80میکرولیتــر از محلــول رویــی از هــر چاهــک
را برداشــته و دور ریختــه و  20میکرولیتــر از محلــول کار MTS
بــه محیــط کشــت حــاوی ســلول اضافــه شــد .ســلولها بــه
مــدت ســه ســاعت در معــرض مواجهــه بــا  MTSدر دمــای
 37درجــه و بــه دور از نــور قــرار گرفتــه و ســپس توســط
دســتگاه االیــزا بــا طــول مــوج  490نانومتــر خوانــده شــد.
Quantitative PCR
Dulbeccos modified eagles medium
7
Self-assembling peptide nanofiber containing laminin motif
5
6

58
58
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در ایــن مطالعــه ابتــدا جنینهــای  14روزۀ مــوش صحرایــی
از رحــم جــدا شــدند و ســلولهای بنیــادی جنینــی مــوش
صحرایــی از ناحیــۀ برجســتگیهای عقــدهای جــدا شــد
2
( .)33ســلولها در محیــط کشــت نوروســفر DMEM/
 F12کــه حــاوی گلوتامیــن (B27 supplement ،%1 )Gibco
( %1 )Gibco( N2 supplement ،%1 )Gibcoو فاکتــور رشــد
اپیدرمــی ( 20نانوگرم/میلیلیتــر) )Sigma(-در دمــای 37
درجــۀ ســانتیگراد ،رطوبــت  95درصــد و دیاکســید کربــن
 5درصــد کشــت داده شــدند .کشــتهاي اولیــۀ نوروســفر 7
تــا  10روز بعــد آمــادۀ کشــت مجــدد یــا پاســاژ شــدند (.)34

در روزهــای ســوم ،هفتــم و دهــم تعــداد نوروســفرها در 5
ناحيــه در  6خانــه از پليــت  96خانــه توســط ميكروســكوپ
معکــوس و بــا بزرگنمايــی  20 Xبررســی و يادداشــت شــد،
ايــن کار  5بــار تكــرار شــد.
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در ایــن مطالعــه جهــت نشــان دادن تمایــز بــا اســتفاده از
 5qPCRاز بیــان دو ژن ( MAP2نشــان دهندۀ رشــد آکســونی)
و ( MeCP2نشــان دهنــدۀ نورونهــای بالــغ و تشــکیل
ســیناپس) نشــان داده شــد کــه در محیــط ســه بعــدی کمتــر
رشــد آکســونی صــورت گرفتــه و بیشــتر تمایــز بــه ســمت بالغ
شــدن نورونهــا بــوده اســت .همچنیــن در ایــن مطالعــه بــرای
اولیــن بــار نشــان داده شــد کــه تمایــز نورونــی فقــط وابســته
بــه ترکیــب ســیگنال نیســت بلکــه بــه ابعــاد محیــط کشــت
نیــز وابســته اســت .ابعــاد محیــط کشــت تعییــن میکنــد کــه
آیــا ســلولها توســط یــک جهــت بــا ســیگنالها در تمــاس
اســت و یــا در تمامــی جهتهــا کــه خــود بــر آبشــار پیامــی
تأثیرگــذار اســت (.)30

شمارش تعداد نوروسفر

مقــاله پـــــژوهشي
عــاوه بــر گروههــای ذکــر شــده یــک گــروه کنتــرل منفــی
بــا تعــداد  5نمونــه قــرار داده کــه گــروه کنتــرل منفــی فقــط
حــاوی  DMEM/F12میباشــد کــه بــه آن کیــت  MTSاضافــه
میشــود .ســپس دادههــای بــه دســت آمــده از گروههــای
دیگــر از میانگیــن گــروه کنتــرل منفــی کــم میشــود.
بررسی بقاء سلولی

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

تعــداد نوروســفر در روز  10بــه ( )49/2 ± 1/92رســید .مطالعــات
آمــاری در مــورد میانگیــن تعــداد نوروســفرها نشــان داد بــا
گذشــت زمــان تعــداد نوروســفرها افزایــش مییابــد بــه طــوری
کــه در هــر روز نســبت بــه دیگــر روزهــا تفــاوت چشــمگیری
مشــاهده شــد .در روز ســوم کمتریــن و در روز دهــم بیشــترین
تعــداد را داشــتند ((-)F)2، 12(= 86/29 ،P>0/01نمــودار .)1

آزمــون بقــاء ســلولی توســط کیــت (Molecular Probe,
LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit )mp03224
م

ســنجیده شــد .بــه طــور خالصــه ســلولهای کشــت شــده
در روزهــای اول و هفتــم پــس از تزریــق در  SAPN-LMو
همچنیــن کشــت بــر روی شــرایط دو بعــدی (غلظــت  %0/3از
داربســتها در ایــن آزمایــش مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و
تعــداد  2×104ســلول جهــت ســنجش بقــاء ســلولی در هــر ول
 96تایــی بــه کار بــرده شــد).

آنالیز آماری
دادههــا بــه صــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار از میانگیــن
نمایــش داده شــدند .بــا اســتفاده از آنالیــز واریانــس یکطرفــه
دادههــای مربــوط بــه قطــر و میانگیــن نوروســفر تجزیــه و
تحلیــل شــد .جهــت بررســی بقــاء و تکثیــر ســلولی بیــن دو
گــروه دو بعــدی و موتیــف المینیــن از آزمــون تــی مســتقل
اســتفاده شــد .بــا اســتفاده از آزمــون Repeated Measure
شــمارش و قطــر نوروســفر مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.
دادههــا بــا نــرم افــزار  SPSSورژن  21تجزیــه و تحلیــل شــدند.
ســطح معن ـیداری  P>0/05در نظــر گرفتــه شــد.

نمــودار  -1بررســی تعــداد نوروســفر را در روزهــای مختلــف نشــان میدهــد.
نتایــج نشــان داد کــه تعــداد نوروســفر در طــول  10روز بــه طــور معن ـیداری
افزایــش مییابــد *** .نشــان دهنــدۀ اختــاف معنــیدار بیــن روزهــای
مختلــف بــا ســطح  P>0/001میباشــد.

بررسی قطر نوروسفر
نتایــج قطــر نوروســفر در تصويــر  1نشــان داد کــه میانگیــن قطر
نوروســفر در روز ( 3میکرومتــر  )107/36 ± 11/29بــود کــه در
روز  7بــه (میکرومتــر  )150/91 ± 7/88تغییــر یافــت .میانگیــن
قطــر نوروســفر در روز ( 10میکرومتــر  )227/08 ± 19/03بــود.
بررســی آمــاری میانگیــن قطــر نوروســفرها در روزهــای ســوم،
هفتــم و دهــم نشــان داد بــا گذشــت زمــان قطــر نوروســفرها
افزایــش مییابــد .در هــر روز نســبت بــه دیگــر روزهــا تفــاوت
چشــمگیری مشــاهده شــد کــه در روز  10بیشــترین قطــر و روز
 3کمتریــن قطــر را نشــان داد (.)F)2، 12(=99/82 ،P>0/01

یافتهها
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جهــت ســنجش بقــاء ســلولی فاکتــور رشــد از محیــط حــذف
گردیــد و بــه جــای آن  FBS=%1اســتفاده گردیــد و ســپس بــا
 PBSشستشــو داده شــدند ( .)35در مرحلــۀ بعــد ،محلولــی
حــاوی  2میکرومــول  Calcein AMو  4میکرومــول Ethd-1
بــه مــدت  30دقیقــه در دمــای اتــاق بــه ســلولها اضافــه
گردیــد .ســپس بــا  PBSشستشــو انجــام شــد و بــا اســتفاده
از میکروســکوپ فلورســنت عکــس تهیــه شــد .ســپس تعــداد
ســلولهای زنــده و مــرده بــه کمــک نــرم افــزار Infinity
 analyze softwareشــمارش گردیــد.

بررسی شمارش نوروسفر

تصويــر  -1بررســی قطــر نوروســفر را در روزهــای مختلــف نشــان میدهــد .نتایــج نشــان داد
کــه قطــر نوروســفر در طــول  10روز بــه طــور معنـیداری افزایــش مییابــد ** .نشــان دهنــدۀ
اختــاف معنـیدار بیــن روزهــای مختلــف بــا ســطح  P>0/01میباشــد.

5959
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اولیــن پاســاژ ســلولها بعــد از حــدود پنــج الــی هفــت روز کــه
ســلولها بیــش از  90درصــد کــف ظــرف کشــت را پــر کــرده
بودنــد ،انجــام شــد (نمــودار  .)1ســلولهای بنیــادی مشــتق
شــده از برجســتگیهای عقــدهای مــوش صحرایــی بــا ســرعت
زیــاد تقســیم میشــوند بــهطــوری کــه بعــد از اولیــن پاســاژ
ســلولی زمــان دو برابــر شــدن ســلولها تقریبــاً دو روز اســت.
بررســی تعــداد نوروســفرها در روزهــای ســوم ،هفتــم و دهــم
انجــام گردیــد .نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن تعــداد نوروســفر
در روز  )23/6 ± 4/03( 3و در روز  )37 ± 2/91( 7بــود .میانگیــن
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تکثیر سلولی
نتایــج نشــان داد کــه تکثیــر ســلولی در  SAPN-LMدر طــول
 7روز افزایــش مییابــد .نتایــج بــه دســت آمــده از روز 1
نشــان داد کــه تکثیــر ســلولی بــه طــور چشــمگیری در گــروه
 )0/89 ± 0/17( SAPN-LMنســبت بــه گــروه دو بعــدی
( )0/4 ± 0/04افزایــش داشــت (-)t=2/63 ،df=8 ،P>0/05
(نمــودار .)2

نمــودار  -2بررســی تکثیــر ســلولی را در روز  1نشــان میدهــد .عالمــت *
نشــان دهندۀ ســطح معنـیداری بــا  P>0/05میباشــد.

درصــد بقــاء ســلولی در گــروه  SAPN-LMنســبت بــه گــروه دو
بعــدی نیز اختــاف معنـیدار داشــت (-)t=3/42 ،df=8 ،P>0/01
(تصوير .)3
] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-12-06

نتایــج بــه دســت آمــده از روز  7نشــان داد کــه تکثیــر ســلولی در
گــروه  )2/02 ± 0/04( SAPN-LMنســبت بــه گــروه دو بعــدی
( )0/61 ± 0/07افزایــش معنــیداری داشــت (،df=8 ،P>0/001
(-)t=15/92نمــودار .)3

تصويــر  -2بررســی درصــد بقــاء ســلولی را در روز  1نشــان میدهــد.
عالمــت ** نشــان دهنــدۀ ســطح معنــیداری بــا  P>0/01میباشــد.

نمــودار  -3بررســی تکثیــر ســلولی را در روز  7نشــان میدهــد .عالمــت
*** نشــان دهنــدۀ ســطح معن ـیداری بــا  P>0/001میباشــد.

بررسی بقاء سلولی

نتایــج بــه دســت آمــده از درصــد ســلولهای زنــده در روز
 7نشــان داد کــه درصــد بقــاء ســلولی در گــروه SAPN-LM
( )83/16 ± 1/88نســبت بــه دو بعــدی ()79/41 ± 1/51
بیشــتر بــود.

60
60

بحث و نتیجهگیری
در پســتانداران ،ســلولهای بنیــادی بهعنــوان یــک منبعــی
از ســلولهای تمایــز نیافتــه معرفــی میشــوند .ســلولهای
بنیــادی میتواننــد در بافتهــای مختلــف در طــول دورۀ
زندگــی خــود تجدیــد شــوند .ایــن ســلولها توانایــی جایگزینــی
بــه ســلولهایی کــه در اثــر بیمــاری و یــا آســیب از دســت
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در ایــن مطالعــه بقــاء ســلولی در روزهــای  1و  7اندازهگیــری
شــد .درصــد ســلولهای زنــده در روز  1در گــروه SAPN-LM
( )78/65 ± 6/58نســبت بــه گروههــای دو بعــدی ()54/73 ± 8
بیشــتر بــود .گــروه  SAPN-LMبــا گــرو ه دو بعــدی در ســطح
( )t=5/15 ،df=8 ،P>0/01اختــاف معنـیدار داشــت (تصوير .)2

تصويــر  -3بررســی درصــد بقــاء ســلولی را در روز  7نشــان میدهــد.
عالمــت ** نشــان دهنــدۀ ســطح معنــیداری بــا  P>0/01میباشــد.

مقــاله پـــــژوهشي
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آذری و همــکاران در ســال  2011ســلولهای بنیــادی عصبــی
جــدا شــده از برجســتگیهای عقــدهای مــوش را بــا روش
نوروســفر کشــت دادنــد .آنهــا در ایــن مطالعــه بــه معرفــی
ناحیــۀ برجســتگیهای عقــدهای و تولیــد نوروســفر پرداختنــد
( .)34در ایــن مطالعــه از ســلولهای بنیــادی عصبــی جــدا
شــده از برجســتگیهای عقــدهای جنیــن  14روزۀ مــوش
صحرایــی بــرای اولیــن بــار اســتفاده شــد .نتایــج بــه دســت
آمــده از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه ســلولهای جــدا شــده
از برجســتگیهای عقــدهای توانایــی تکثیــر باالیــی دارنــد و
همچنیــن توانایــی تشــکیل نوروســفر را دارنــد .دلیــل ایــن
موفقیــت بــه خاطــر جداســازی دقیــق برجســتگیهای
عقــدهای بــه وســیلۀ میکروســکوپ لــوپ میباشــد .از طــرف
دیگــر در کشــت اولیــۀ بســیاری از ســلولهای عصبــی از هضــم
آنزیمــی اســتفاده میشــود درحالیکــه در روش مطالعــۀ مــا
فقــط از هضــم مکانیکــی اســتفاده شــد کــه تــا حــد زیــادی از
مــرگ ســلولی جلوگیــری کــرد (.)16

مطالعــۀ  Thonhoffو همــکاران در ســال  2008نشــان داد
کــه غلظتهــای پاییــن پوراماتریکــس محیــط بهتــری را
بــرای کشــت ســلولهای بنیــادی عصبــی جنیــن انســان
فراهــم میکننــد ( .)42در مطالعــۀ حاضــر از غلظتهــای
مختلــف ( )%25 ،%15 ،%3 ،%1اســتفاده شــد کــه بهتریــن
غلظــت جهــت تشــکیل داربســت و همچنیــن تکثیــر ســلولی،
غلظــت  %0/3بــود .تــوکل و همــکاران بــا مطالعــه بــر روی
یــک داربســت خودســاخته حــاوی موتیــف بلنــد المینیــن
در ســال  2016نشــان دادنــد کــه غلظتهــای پایینتــر از
ایــن داربســت بــه طــور معن ـیداری بقــاء ســلولی را افزایــش
میدهنــد ( .)24بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده و
مقایســۀ آن بــا نتایــج پیشــین میتــوان چنیــن اســتنباط
نمــود کــه غلظتهــای پاییــن از داربس ـتهای خــود ســاخته
نتایــج بهتــری حاصــل میشــود.

از آنجایــی کــه توانایــی خــود بازســازی ایــن ســلولها در
ایــن روش از کشــت پــس از پاســاژ بــاال میباشــد ،در مطالعــۀ
حاضــر فقــط از فاکتــور رشــد اپیدرمــی اســتفاده شــد .از
فاکتــور رشــد فیبروبالســتی نیــز جهــت رشــد ســلولهای
بنیــادی عصبــی در مطالعــات پیشــین اســتفاده شــده اســت
( .)16، 37یکــی از مکملهــای مهــم جهــت کشــت نوروســفر
مکمــل  B27میباشــد کــه بقــاء ســلولی را در کشــت اولیــه
افزایــش میدهــد و تکثیــر ســلولی را بیشــتر میکنــد (.)38
یکــی دیگــر از مکملهــای کشــت نوروســفری مکمــل N2
میباشــد کــه همــراه بــا  B27حــاوی مــواد مغــذی ماننــد
انســولین ،ترانســفرین و پوترســین میباشــند ( .)37در
مطالعــۀ علیقلــی و همــکاران مقــدار  B27ســه برابــر مقــدار N2
اســتفاده شــد (.)16

بقــاء ســلولهای بنیــادی جــدا شــده از برجســتگیهای
عقــدهای مــوش صحرایــی بــا اســتفاده از کیــت Live/Dead
انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه در روز  1میــزان بقــاء
ســلولی در  SAPN-LMبــه طــور معنـیداری بیشــتر از گــروه
دو بعــدی بــود Ortinau .و همــکاران در ســال  2010بــه
بررســی تأثیــر پوراماتریکــس بــر بقــاء ســلولهای پیشســاز
عصبــی انســان پرداختنــد ( .)43نتایــج آنهــا نشــان داد کــه
میــزان بقــاء ســلولی از روز  1تــا روز  7در پوراماتریکــس بــه
طــور معنــیداری باالتــر از شــرایط دو بعــدی اســت .آنهــا
نتیجــه گرفتنــد کــه داربســت ســه بعــدی پوراماتریکــس از
بقــاء ســلولی در طــول تمایــز حمایــت میکنــد .در تحقیــق
دیگــری مــرادی و همــکاران در ســال  2012گــزارش کردنــد
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درحالیکــه در مطالعــۀ حاضــر مقــدار یــک درصــد از B27
(دو برابــر مقــدار  )N2در نظــر گرفتــه شــد کــه بقــاء و تکثیــر
قابــل قبولــی از کشــت اولیــه بــه دســت آمــد .مطالعات گذشــته
نشــان دادنــد کــه داربســتهای نانوفیبــر تشــکیل شــده از
پپتیدهــای خــود ســاخته ســمیت ســلولی ندارنــد و از رشــد و
اتصــال ســلولی انــواع زیــادی از پســتانداران در محیــط کشــت
حمایــت میکنــد ( RADA16-I .)13، 39اثــرات ســمی نــدارد
و نــه تنهــا از رشــد ســلولها حمایــت میکنــد بلکــه در
ترمیــم بافــت نیــز شــرکت میکنــد ( Cunha .)40و همــکاران

از نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیــق  Chunhaو همــکاران
میتــوان بــه تکثیــر بیشــتر ســلولهای بنیــادی عصبــی در
محیــط دو بعــدی نســبت بــه داربســتهای خــود ســاخته
اشــاره کــرد .آنهــا علــت ایــن امــر را چنیــن توضیــح دادنــد
کــه اســتفاده از داربســتهای خــود ســاخته بیشــتر شــبیه
محیــط بــدن میباشــد چــرا کــه ســلولهای عصبــی در
محیــط بــدن توانایــی تکثیــر پایینــی دارنــد ( .)41نتایــج بــه
دســت آمــده از مطالعــۀ حاضــر در مقایســۀ تکثیــر ســلولی
بیــن گــروه دو بعــدی و گــروه  SAPN-LMدر روزهــای  1و
 7بــا نتایــج  Chunhaو همــکاران مغایــرت داشــت چــرا کــه
در تمامــی روزهــا گــروه داربســت موتیــف المینیــن بیشــتر از
گــروه دو بعــدی بــود.
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رفتهانــد را دارنــد .ســلولهای بینــادی عصبــی بــرای اولیــن
بــار توســط  Reynoldsو  Weissدر ســال  1992در سیســتم
عصبــی مرکــزی پســتانداران بالــغ بــا اســتفاده از روش نورســفر
توصیــف شــد ( .)36بــا اســتفاده از ایــن روش ،جداســازی و
تکثیــر ســلولهای بنیــادی عصبــی از نواحــی مختلــف سیســتم
عصبــی مرکــزی جنیــن امکانپذیــر میشــود .ســلولهای
بنیــادی عصبــی جنینــی توانایــی تمایــز بــه ســه ردۀ ســلولی
(آستروســیت ،نــورون و الیگودندروســیت) را دارنــد.

در ســال  2011بــه بررســی ســلولهای بنیــادی عصبــی
جــدا شــده از ناحیــۀ تحــت بطنــی مــوش بالــغ در داربســت
ســه بعــدی از موتیفهــای کالژن نــوع  )RADA16-RGD( 6و
پپتیدهــای هومینگ مغــز اســتخوان (RADA16-BMHP1 and
 )RADA16-BMHP2پرداختنــد .نتایــج آنهــا نشــان داد کــه
تکثیــر ســلولهای بنیــادی عصبــی بــه غلظــت داربســتهای
خــود ســاخته بســتگی دارد بــه طــوری کــه بیشــترین میــزان
تکثیــر در غلظــت  %0/5مشــاهده شــد (.)41
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 تفــاوتIKVAV بیــن سیســتم کشــت دو بعــدی بــا هیــدروژل
)؛ درحالیکــه در مطالعــۀ مــا در45( معن ـیداری وجــود نــدارد
IKVAV  کــه در ســاختار آن ازSAPN-LM مقایســۀ بیــن
 تفــاوت1 اســتفاده شــده اســت بــا گــروه دو بعــدی در روز
 و همــکارانSilva  از طرفــی.چشــمگیری وجــود داشــت
،پیشــنهاد کردنــد کــه پخــش شــدن بهتــر مــواد غذایــی
حضــور فاکتورهــای زیســت فعــال و اکســیژن رســانی بهتــر در
شــبکههای داربس ـتهای ســه بعــدی بــرای بقــاء ســلولی در
 افزایــش بقــاء ســلولی.باشــدزمانهــای طوالنــی مفیــد می
 نیــز در هیــدروژل پلــی اتیلــن گلیکــولMahoney توســط
.)46( توصیــف شــده اســت
تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه میــزانبــه طــور کلــی می
 نســبت بــه دوSAPN-LM تکثیــر و بقــاء ســلولی در گــروه
 بــا توجــه بــه نتایــج بــه.بعــدی بهبــود پیــدا کــرده اســت
SAPN- دســت آمــده میتــوان چنیــن اســتنباط نمــود کــه
. رفتــار ســلولی را بهبــود میبخشــدLM

های شــوان حاصــل از جنیــن انســان درکــه بقــاء ســلول
باشــدپوراماتریکــس بیشــتر از محیــط کشــت دو بعــدی می
 نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن تحقیــق در میــزان بقــاء.)44(
 در مقایســه گــروه پوراماتریکــس بــا گــروه دو1 ســلولی در روز
.بعــدی بــا یافتههــای مطالعــات پیشــین موافــق بــود
 و همــکاران اظهــار داشــتند کــه میــزان بقــاء ســلولی درOrtinau
روزهــای از پیــش تعییــن شــده در سیســتم کشــت دو بعــدی تــا
 درصــد کاهــش مییابــد کــه بــا نتایــج مطالعــۀ حاضــر مغایرت70
داشــت چــرا کــه افزایــش میــزان بقــاء ســلولی در محیــط دو
 در مطالع ـهای توســط.بعــدی بــا گذشــت زمــان مشــاهده شــد
 نشــان دادنــد کــه بقــاء2013  و همــکاران در ســالCheng
ســلولی در داربســت پوراماتریکــس رضایــت بخــش بــوده اســت
طــور بهSAPN-LM  در مطالعــۀ حاضــر بقــاء ســلولی در.)35(
معنـیداری بیشــتر از دو بعــدی بــود کــه ایــن داربســت میتوانــد
.در مطالعــات مربــوط بــه بقــاء ســلولی معرفــی شــود
 و همــکاران اظهــار داشــتند کــه در مقایســه بقاء ســلولیSilva
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