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چکیده
سلولهای بنیادی به علت دارا بودن قابلیت خودنوزایی و توانایی تمایزی باال ،پتانسیل باالیی در کاربرد مهندسی بافت و طب بازساختی
دارند .دو هدف عمده که در کشت این نوع سلولها دنبال میشود ،تکثیر آنها در محیط کشت با حفط پرتوانی و تمایز آنها به سمت
رده سلولی موردنیاز ،است.
با رشد و گسترش علم زیستشناسی و شناخت بیش تر کنام سلولی ،مشخص شد که فاکتورهای بیوشمیایی تنها عوامل دخیل در
سرنوشت سلولی نیستند .با تحقیقات گسترده ای که در این زمینه انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که برای تقلید از کنام سلولی برای
رسیدن به هدف خاص عالوه بر فاکتور های بیوشیمیایی ،کنترل فاکتورهای بیوفیزیکی مانند عوامل مکانیکی ،هندسی و الکتریکی ،نیز
ضروری است.
واژههای کلیدی :سلولهای بنیادی ،کنام سلولی ،فاکتورهای بیوفیزیکی ،عوامل مکانیکی ،عوامل هندسی ،عوامل الکتریکی

مقدمه

خودنوزایی به سلولهای بنیادی این امکان را میدهد تا با
حفظ حالت غیرتمایزی خود به محل آسیب برسند .این

سلولها را از نظر پتانسیل تمایزی میتوان به  4دسته همه-
توان ،پرتوان ،چندتوان و تکتوان تقسیم نمود .سلولهای
نویسنده مسئول:

مؤسسه پاستور ایران ،بانک سلولی ملی ایران
پست الکترونیکیmashokrgozar@yahoo.com :
تاریخ دریافت1951/70/24 :
تاریخ پذیرش1951/75/11 :

بههمین دلیل بر اساس منبع استخراجی دو نوع سلول بنیادی
جنینی و بالغ خواهیم داشت (.)95
سلولهای بنیادی بالغ ،چند توان و تک توان هستند اما
سلولهای بنیادی جنینی ( ،)ESCsسلولهای جنسی جنینی
( )EGCsو سلولهای سرطانی جنینی( ،)ECCsهمه توان
هستند .سلولهای پرتوان القایی یا  iPSCها که از برنامهریزی

مجدد سلولهای سوماتیک حاصل میشوند نیز پرتوان هستند

(.)94
با توجه به اینکه سلولهای بنیادی پرتوان ( )PSCsنسبت به
دستههای دیگر دارای مزایایی همچون توانایی تکثیر باال در
شرایط مناسب ،توانایی تمایز به انواع مختلف سلولهای بدن و
قابلیت ایجاد اصالحات ژنتیکی ،هستند ،در مهندسی بافت و
طب بازساختی بیشتر کاربرد دارند .اگرچه سلولهای بنیادی
بالغ همانند سلولهای بنیادی هماتوپوئتیک ،برای درمان

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1397.8.32.3.2

پیشرفتهای اخیر علم مهندسی سلولهای بنیادی استراتژی
درمانی جدیدی را به روی بیماریهای العالج باز کردهاست .با
این وجود موفقیت نهایی ،گرو توانایی ما در کنترل سرنوشت
سلولهای بنیادی و تولید سلولها در مقیاس درمانی است
(.)11
سلولهای بنیادی توانایی خودنوزایی و تمایز را دارند .خاصیت

بنیادی را میتوان از جنین یا موجود متولد شده استخراج کرد
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در بحث مهندسی سلول های بنیادی ،هدف ،ساختن بیومتریالی است که بتواند با اعمال تمام این شرایط ،کنام سلولی را برای سلولها تداعی کند.
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.1

بیماریهایی چون سرطان خون استفاده میشوند اما استفاده
از آنها در بازسازی و درمان عضو از دسترفته بهعلت

سیگنالهای بیوشیمیایی

سیگنالهای بیوشیمیایی همان فاکتورهای رشد و عوامل

محدودیت تکثیر آنها در محیط آزمایشگاهی ،دور از دسترس

محلولی است که از دیرباز تاکنون به محیطهای کشت افزوده

است .در مقابل  PSCsمیتوانند منابع سلولی پایانناپذیری به

میشدند و تأثیر آنها تا حد زیادی شناخته شده است .در

حساب بیایند و از آنها در درمان بیماریهایی مثل اختالل-

ادامه بهطور خالصه چند مثال از وجود این سیگنالها در کنام

های هماتوپوئتیکی ،آسیبهای کبدی و آسیبهای نخاعی

سلولی را بررسی میشود.

استفاده کرد (.)94

اولین قدم در ارتباط سلول و محیط اطراف آن چسبندگی

دو دستهی مهم از  PSCsرا،ESCs ،که از تودهی سلولی

است .سلولها دارای گیرندههایی برای اتصال سلول-سلول و

( )ICMداخل بالستوسیت استخراج میشوند ،و iPSCs

سلول-زمینه هستند .لیگاندهای چسبندگی سلول (،)CAMs

تشکیل میدهند ( .)94آنچه که در کشت سلولهای بنیادی

پروتئینهایی هستند که بر روی سطح سلولها واقع شدهاند.

پرتوان برای استفاده کلینیکی اهمیت دارد ،توانایی کنترل آن-

زمانی که اتصالی بین سلولها و سلول و  ECMبرقرار میشود،

ها برای تمایز به سلولهای رده خاص یا تکثیر آنها همراه با

CAMهایی چون کدهرینها ،اینتگرینها ،سلکتینها و

حفظ پرتوانی است .برای دستیابی به این هدف در گذشته

ایمونوگلوبینها در این اتصال شرکت میکنند ( .)94همچنین

سلولها را در محیط کشتهای دوبعدی حاوی اجزاء و فاکتور-

برخی از پروتئینهای  ECMنقش بهسزایی را در پتانسیل

های رشد ،کشت میدادند .در حالی که استفاده از بیومتریال-

تمایزی و خودنوزایی سلولهای بنیادی ایفا میکنند .مولکول-

های جدید با محیط سهبعدی خاص و خواص فیزیکی-

های  ECMمثل کالژن  ،Ιالمینین ،ویترونکتین و فیبرونکتین

شیمیایی بهینه میتواند بازده بیشتری در حفظ پتانسیل

جایگاه اتصالی مناسبی برای  ESCsایجاد میکنند و باعث

کنام سلولهای بنیادی یک میکرو محیط پیچیده ،دینامیک و

( .)94برای مثال فیبرونکتین یک جزء کلیدی در چسبندگی و

 nبعدی است که سلولهای بنیادی در آن قرار دارند و شامل

خودنوزایی  ESCموشی به حساب میآیند و مقدار بیش از

ماتریکس خارج سلولی ( )ECMو مولکولهای محلولی که

حد فیبرونکتین باعث پهنشوندگی و تمایز این سلولها می-

توسط سلولهای آن محیط ترشح میشود ،است .رفتار سلول-

شوند ( .)97بهعالوه گلیکوزآمینوگلیکانهای ( )GAGsموجود

ها همواره تحت تأثیر تحریکات و ویژگیهای کنام آنهاست.

در  ECMمثل هیالورونیک اسید ( )HAخواص منحصر به

بنابراین سرنوشت سلولهای بنیادی در ارتباط مستقیم با کنام

فردی دارند .برای مثال  HAبا وزن مولکولی کم برای حفظ

آنها قرار دارد ( .)45امروزه مطالعههای گستردهای بر روی

 ESCsدر حالت تمایزنیافته در کشت طوالنیمدت مناسب

مهندسی میکرومحیطهایی برای کنترل رفتار سلولها در حال

هستند ( .)15،91بنابراین فاکتورهای محلول ،اتصالهای

انجام است .یک کنام مهندسی شده مناسب برای سلولهای

سلولی و  ECMهمگی جزئی از کنام سلولهای بنیادی به

همچون برهمکنش سلول-سلول و سلول-زمینه ،بیومولکول-

خودنوزایی ،تمایز ،خاموشی ،آپوپتوز و  ...باشد ،تأثیرگذار باشند

بنیادی نیازمند حضور عوامل مختلف فیزیکی و بیوشیمیایی
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پرتوانی و تمایز به ردهی خاص داشته باشد (.)94

میشوند که سلول بتواند خاصیت پرتوانی خود را حفظ کند

حساب میآیند و میتوانند بر روی سرنوشت سلول که میتواند

های تعبیه شده در محیط ،نفوذ اکسیژن ،نیروی مکانیکی
خارجی و عوامل بسیار دیگر است (.)94،95

عوامل شیمیایی مورد استفاده در کنترل سرنوشت سلولهای

استفاده از بیومتریالها در کشت سلولهای بنیادی ،تالش

بنیادی یا در داخل ساختار داربست تعبیه میشوند یا توسط

برای شبیهسازی کنام سلولی است .وجود کنام سلولی باعث

یک حامل به سلول منتقل میشوند .با توجه به این که اتصال

ایجاد و انتقال سیگنالهای مختلف به سلول میشود که این

سلول -زمینه برای عملکرد سلول بسیار اهمیت دارد ،و این

سیگنالها به دو دسته اصلی سیگنالهای بیوشیمیایی و

چسبندگی در شرایط طبیعی توسط مولکولهای  ECMمثل

بیوفیزیکی تقسیمبندی میشوند (.)21

پلیپپتیدها و پلیساکاریدها انجام میگیرد ،میتوان در ساخت
 ECMمصنوعی از این مولکولها استفاده کرد و با تقلید
10
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(.)91
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زیستی شرایط مناسب را برای چسبندگی سلول فراهم کرد

میکنند و نسبت به آن پاسخ میدهند .اکثر مطالعههای انجام

(.)45

شده در این مورد بیشتر بر روی زمینههایی از جنس پلی-

از جمله مواد شیمیایی که برای کنترل رفتار سلولها استفاده

آکریلآمید ( )PAAانجام میگیرد (.)94

میشود میتوان به ابریشم ،کیتوسان ،پلییورتان و  ...اشاره

در بحث حفط پرتوانی  ،PSCsمواد پلیمری بسیاری تهیه

کرد .برای مثال کامپوزیت ابریشم و سلولز باعث تمایز

شدند تا سطح سفتی آنها در حدی باشد که  PSCsروی آن-

کندروژنیک  MSCsشود .حتی برخی از سکانسهای پپتیدی

ها با حفظ پرتوانی خود تکثیر پیدا کنند ،اما در حقیقت منبع

مانند  IKVAV ،RGDو  YIGSRکه جزء پروتئینهای

زیادی مبنی بر سفتی مناسب برای حفظ پرتوانی PSCs

 ECMهستند ،نیز برای کنترل رفتار SCها استفاده میشوند.

موجود نیست و مطالعههای بیشتر بر روی سطوح با سفتی-

این پپتیدها با برهمکنش با مولکولهای چسبندگی مثل

های متفاوت در حال انجام است .البته با توجه به سفتی

اینتگرینها بر روی سطح سلول و لیگاندهای  ECMبهطور

 ECMدر بافتهای متفاوت ،میتوان سفتی مناسب این

مستقیم عملکرد سلولها را تنظیم میکنند (.)45

کاربرد را کمتر از سفتی بافتهای عصبی و بیشتر از کنام
سلولهای هماتوپوئتیک تخمین زد ( .)94در مطالعهای

.2

 Dongyuanو همکارانش میزان حفظ بنیادینگی  ESCsرا

سیگنالهای بیوفیزیکی

بر روی ژلهایی با سفتی متفاوت ( 1/1 kPaو )41/0 kPa

سیگنالهای فیزیکی جزء عواملی هستند که بهتازگی شناخته

بررسی کردند و مشاهده نمودند که میزان بیان  Oct-4و

شدهاند و مطالعههای گستردهای در این زمینه در حال انجام

 Nanogبر روی سطوح نرمتر بیشتر بوده است و این سطوح

است ( .)91در ادامه به عوامل بیوفیزیکی دخیل در سرنوشت

توانستهاند بنیادینگی را بهتر حفظ کنند ( .)49اگرچه در

انجام شده بر تأثیر این عوامل بر روی رفتار سلولها انجام

باشد برای حفظ پرتوانی مناسبتر است ،اما در مطالعهای که

خواهد شد .فاکتورهای بیوفیزیکی دخیل در سرنوشت سلول-

بهتازگی انجام شد ،سه زمینه از جنس پلیوینیلالکل با

های بنیادی را میتوان در سه گروه عوامل مکانیکی ،عوامل

سفتیهای متفاوت ( 29 ،17/9 kPaو  )97/4تهیه شد و

مورفولوژیکی و عوامل الکتریکی قرار داد (.)21،41

میزان پرتوانی سلولهای کشت دادهشده بر روی آنها بررسی
شد .طی آزمایشهای صورت گرفته مشاهده شد که سلولها

 - 1 .2عوامل مکانیکی

بر روی زمینهای با سفتی متوسط ( )29 kpaنسبت به نمونه-
های سفتتر و نرمتر در طی  27پاساژ توانستند پرتوانی خود

سلولهای بنیادی به سیگنالهای مکانیکی که به آنها وارد

را در حد بهینه حفظ کنند .میتوان علت این تناقض را تأثیر

میشود پاسخ میدهند .سیگنالهای مکانیکی در بدن می-

عوامل دیگر مثل شیمی سطح ،ترکیب و حتی نوع سلول

توانند بهصورت ایستا عمل کنند مثل سفتی زمینه ،یا بهصورت
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سلولهای بنیادی پرداخته میشود و مروری بر مطالعههای

توضیحهای ارائه شده به نظر میرسد که هرچه سطح نرمتر

دانست (.)21

دینامیک مانند بارگذاریهای کششی و فشاری یا تنشهای

با توجه به توضیحهای ارائه شده در قسمتهای قبلی و

برشی بر روی رفتار سلولی اثر بگذارند (.)41
 -1۰1۰2عوامل مکانیکی ایستا

روی آن کشت پیدا میکنند ،حتی تغییر بسیار اندک در میزان
االستیسیته زمینه میتواند منجر به از دست رفتن پرتوانی

براساس گزارشهای ثبت شده ،سفتی زمینه یکی از مهمترین

سلول و تمایز به رده خاص گردد .بنابراین محققان در تالشند

پارامترهای مؤثر بر رفتارهای سلولی از جمله چسبندگی،

تا با مهندسی کردن سفتی زمینه PSCs ،را به سمت سلول

تکثیر ،مهاجرت و تمایز به ردههای خاص سلولی است (.)94

بافت هدف تمایز دهند .یکی از اولین مطالعهها در این زمینه

بیومتریالهایی که سفتی آنها در حد سفتی  ECMسلول

در سال  2771توسط  Englerو همکارانش انجام شد .آنها

مورد نظر است تا حد زیادی میتواند بر روی فنوتیپ سلولی

در این مطالعه نشان دادند که  PSCsبر روی زمینههای نرمتر

تأثیرگذار باشند ( PSCs .)99االستیسیته سطح را احساس
11
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حساسیت شدید سلولها نسبت به االستیسیته زمینهای که
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به سمت سلولهای بافت عصب تمایز مییابند ،زمینههایی با

برای مثال در سال  Jaramillo ،2719و همکارانش ژلهای

سفتی بیشتر کنام سولهای ماهیچهای را تقلید میکند و

فیبرینی با سفتی متفاوت ( )240-4 kPaبا تغییر غلظت

زمینههای کامل سفت ،باعث تمایز سلولها به سمت استخوان

فیبرینوژن و نسبت کراسلینک فیبرینوژن-ترومبین ،تهیه

میشوند .از طرفی مشاهده شد که هر چه از مدت زمان کشت

کردند و با کشت  ESCsموشی بر روی آنها تمایز سلولها را

این سلولها بر روی زمینههای مذکور میگذرد ،احتمال

بررسی کردند .در این مطالعه مشاهده شد ،زمینههای نرمتر

بازگشت آنها کمتر خواهد بود ( .)19در مطالعهای دیگر با

( )99-4 kPaنسبت به زمینههای سفتتر ()240-101 kPa

تهیهی زمینههایی از جنس  PAAبا سفتیهای متفاوت (kPa

بیشتر موجب تکثیر و بیان ژنهای مربوط به اندودرم (،AFP

 )17-4تمایز  ESCsاز طریق بیان مارکرهای  cTnTبه

 Sox17و  )Hnf4در  ESCsموشی شدند (.)99

سلولهای قلبی ،بررسی شد و مشاهده شد که هیدروژلهایی

 -2۰1۰2عوامل مکانیکی دینامیک

با سفتی  45/4-11/4 kPaدر طی  19و  97روز بیشترین
میزان بیان مارکر مورد نظر را دارند (.)20

برخالف این که در اکثر مقالههای سفتی زمینه بهعنوان تنها

در مقالهای دیگر در همان سال ،هیدورژل آکریآلمید ترکیب

عامل مکانیکی کنترل کننده سرنوشت سلولی به حساب می-

شده با کالژن برای بهبود چسبندگی سلولی و در سفتیهای

آید ،اما این عامل تنها یک عامل استاتیک دخیل در رفتار

مختلف از  7/2 kPaتا  47 kPaتهیه شد ESCs .موشی بر

سلولی است و در حالت طبیعی بدن شاهد عوامل دینامیک در

روی آنها کشت داده شد و مشاهده شد تشکیل الیه سلولی

حین پروسه-های سلولی مثل رشد ،تقسیم ،فیبروز ،تشکیل

ماهیچهای قلبی عروقی بر روی هیدروژلی با سفتی مشابه

سرطان و  ...هستیم ( .)24با توجه بهوجود چنین عواملی،

ماهیچه قلبی موش ( )1 kPaبیشتر از نمونههای دیگر است.

دانشمندان به دنبال ایجاد شرایط دینامیک بر روی سلولها و

 1 kPaتقریبا  0برابر سایر نمونهها گزارش شد ،اگرچه فرکانس

برای مثال در مقالهای که توسط غضنفری و همکارانش به

ضربان تمام نمونهها تقریبا یکسان بود .همچنین سطح

چاپ رسید ،تأثیر کششهای دورهای بر روی تکثیر سلولهای

mRNAهای  Actn2و  Tnnt2که بیانگر تمایز به سمت

بنیادی مزانشیمی و تمایز آنها به سمت سلولهای ماهیچهای

سلولهای قلبی است ،در نمونه  1 kPaمقداری افزایش یافته-

نرم بررسی شد .نتایج این مطالعه نشان داد که کشش دورهای

است .تمایز جسم جنینی به رده قلبی ،به مقدار زیادی تحت

با افزایش دامنه کشش و تعداد آنها ،باعث افزایش تکثیر

سلولی است و هرچه سفتی زمینه به عضله قلب نزدیکتر

سلولهای ماهیچهای نرم بدون افزودن فاکتورهای رشد می-

تأثیر انتقال سیگنال و برهمکنش بین مولکولهای چسبندگی

سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی و تمایز آنها به سمت

باشد ،میتواند این انتقال سیگنال را تسریع کند و تمایز قلبی

شود ( .)22،29حتی اعمال نیروی مکانیکی دورهای با شرایط

را بهبود بخشد .البته زمینههای بسیار نرم و بسیار سخت مانع

دیگر میتواند سلولهای بنیادی مزانشیمی را بدون افزودن

انتقال این سیگنالها میشوند .زمینههای بسیار نرم توانایی
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همچنین تشکیل جسم جنینی همراه با انقباض بر روی زمینه

بررسی رفتار آنها هستند.

فاکتورهای رشد ،با بازده باالیی به سمت سلولهای ماهیچهای

انتقال سیگنال را ندارند و زمینههای بسیار سخت میزان تماس

استخوانی تمایز دهد (.)29

میشوند که در اثر آن میکرومحیط سهبعدی جسم جنینی

اثر میگذارد ،میتواند بر روی مورفولوژی و سفتی سلول نیز

دچار اختالل میشود (.)11

مؤثر باشد .با توجه به مطالعهای که در سال  2710انجام شد،

اما همانطورکه با استفاده از پلیمرهای مصنوعی میتوان

اعمال کشش تکمحور به سلولهای بنیادی مشتق شده از

زمینههایی هیدروژلی با سفتی متفاوت تهیه کرد ،با استفاده از

چربی ،میتواند بر روی اسکلت سلولی ،جهتمندی سلول،

پلیمرهای طبیعی مثل کالژن ،آلجینات ،هیالورونیک اسید،

خواص االستیک سلولی اثرگذار باشد و باعث بیان ژنهای

ابریشم و  ...و تغییر غلطت آنها و درصد کراسلینک شدن

سلول ماهیچهای نرم شود .نتایج نشان داد که اعمال کشش-

آنها میتوان هیدروژلهایی با سفتی متفاوت تهیه کرد (.)94

های دورهای بهمدت  24ساعت باعث کشیده شدن پایکهای
12
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سلول-سلول را کاهش میدهند و منجر به مهاجرت سلولی

اعمال کشش و تنش عالوهبر اینکه بر روی بیان ژنها سلولی

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -پائیز ، 1397زهرا عیوضی زاده و همکاران

سلولی و جهتگیری آنها شده است ( .)91در اکثر مطالعه-

-VEکدهرین 1را افزایش داد و اعمال ترکیبی هر دو نوع

ها ی که انجام شده ،محققان به این نتیجه رسیدند که اگرچه

تحریک باعث افزایش چشمگیر بیان آن شد (.)10

اعمال نیروی مکانیکی به سلولها تأثیر به سزایی در هدایت

 - 2 .2عوامل هندسی

تمایزی سلولهای بنیادی دارند ،اما برای دریافت پاسخ بهتر،
نیاز است که از این تحریکات در کنار عوامل بیوشیمیایی

منظور از عوامل هندسی بیومتریالها ،مورفولوژی بیومتریالی

استفاده شود (.)22،99،91

است که سلول در تماس با آن قرار میگیرد .در بخش عوامل

همچنین میتوان با اعمال فشار هیدروستاتیک از طریق محیط

تأثیر گذار هندسی ،آنچه بیشتر مورد توجه قرار میگیرد

کشت به سلولهای بنیادی ،سلولها را بهسمت ردهای از

هندسهی سطح بیومتریال (اولین نقطه از بیومتریال که سلول

سلولها که در بدن تحت فشار مکانیکی هستند تمایز داد.

در تماس با آن قرار میگیرد ).است .هندسه سطح بیومتریالها

برای مثال در مطالعه در بررسی تأثیر فشار هیدروستاتیک بر

از طریق ایجاد توپوگرافیهایی در مقیاس میکرو و نانو قابل

روی تمایز کندروژنیک  MSCsمشتق شده از چربی انسانی،

مهندسی کردن است.

مشخص شد که بهینهترین مقدار فشاری که باعث بیان کالژن

وجود این توپوگرافیها بر روی سطح بیومتریال در مقیاس 2

نوع  Ⅱنزدیک به غضروف طبیعی میشود 9 MPa ،است

بعدی بر روی رفتار سلول تأثیر میگذارد اما زمانیکه

( )12که اگر با فاکتورهای رشد تمایزی همراه شود میتواند در

بیومتریال کنام 9بعدی سلول را تداعی میکند ،عوامل دیگری

تمایز  MSCsبه سلولهای کندروژنیک تأثیر بیشتری داشته

چون اندازه تخلخلها ،شکل آنها و ارتباط بین آنها اهمیت

باشد (.)12،19،14

پیدا میکند و میتواند بر روی سرنوشت سلولی تأثیرگذار باشد

(فاکتور رونویسی اختصاصی قلبی است و در تکامل قلبی

-1۰2۰2عوامل هندسی ( 2Dتوپوگرافی سطحی)

شده از چربی و مغز استخوان نیز باعث تسریع بیان GATA4

جنین نقش مهمی را ایفا میکند) میشود .بنابراین با اعمال

توپوگرافی سطح در مقیاس میکرو و نانو نقش اساسی در

کشش در تمام محورها میتوان سلولها را به سمت سلولهای

برهمکنش سلول-بیومتریال ایفا میکند .این توپوگرافیها بر

قلبی و عروقی تمایز داد (.)2

روی رفتار سلولهای پرتوان تأثیر میگذارد و علت این امر این

عالوهبر غضروف و استخوان که تحت بار مکانیکی هستند،

است که مولکولهای چسبندگی و اینتگرینهای  PSCsاین

عروق نیز د ر بدن دو نوع بار مکانیکی را تحمل میکنند .یکی

میکرو/نانو توپوگرافیها را تشخیص میدهد و برهمکنش

از آنها تنش برشی است که خون به رگ وارد میکند و

زمینه-گیرنده باعث پهنشدن سلول ،برهمکنش سلول-سلول

دیگری نیروی کشش اعمالی در اثر انقباض عروق است.

و بیان فنوتیپی سلول میشود (.)94

بنابراین در سال  2719این ایده به ذهن شجاعی و همکارانش

برای ایجاد توپوگرافیهای مختلف بر روی سطح استراتژیهای

رسید که اعمال کشش و تنش برشی بهصورت دورهای میتواند
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حتی اعمال کشش در تمام محورها بر روی  MSCsمشتق

(.)41

مختلفی اعم از پوششدهی سطوح با نانوذرات با اندازههای

بر روی رفتار تمایزی  MSCsبه سمت سلولهای عروقی نقش

مختلف (مثل نانولولههای کربن  ،)CNTلیتوگرافی نوری (برای

داشته باشد .آنها طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که
اعمال کشش دورهای باعث کاهش بیان ژنها  FLK-1و Vwf

لیتوگرافی پرتو متمرکز و لیتوگرافی نانوپرینت ( )5استفاده

میشود در حالی که تنش برشی دورهای بیان آنها را افزایش

کرد.

میدهد و اعمال هر دو نیرو تأثیر کمی بر بیان این دو ژن دارد.

CNTها بهطور معمول برای ایجاد سطوحی با ساختار

از طرفی مشخص شد که هر دو نوع بارگذاری میزان بیان

نانولولهای استفاده میشود .میتوان با سونیکیت کردن CNTs

در مدت زمانهای متفاوت به سطوحی با زبری متفاوت در
VE-catherin
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ایجاد نانوستونها ،نانوشیارها و  )94(،)...لیتوگرافی نرم،

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -مهندسی بیومتریال ها ...

حدود  419-09 nmدست پیدا کرد .زمانی که  ESCsانسانی

وجود آمدن کلونیهایی بسیار فشرده شدند ،در حالی که سطوحی با
دندریمرهایی با نسل باالتر ،باعث تشکیل کلونیهایی با ساختار

بر روی این سطوح کشت داده میشوند ،سطوح زبرتر را به

حلقه مانند شدند (شکل  .)9علت این پدیده را میتوان جذب

سطوح صافتر ترجیح میدهند (شکل  .)1روش استفاده از

فیبرونکتین دانست .زمانی که از نسلهای باالتر دندریمر استفاده

 CNTsاگرچه سطوحی با توپوگرافی نانو ایجاد میکند اما به

میشود ،بهعلت جذب اولیه فیبرونکتین ،سلولهای تغذیهکننده

علت توپوگرافی تصادفی آن دارای محدودیتهایی است (.)1

شروع به ترشح فیبرونکتین میکنند که منجر میشود برهمکنش

بههمین علت با استفاده از روشهای نانولیتوگرافی ،الگوهای

سلول-زمینه افزایش یابد و تماس سلول-سلول کاهش یابد (.)91

نانوستونی و نانوشیاری و  ...تولید میکنند .با این روش می-

در بحث تمایز  PSCsنه تنها برهمکنش اینتگرین-لیگاند ،بلکه

تواند توپوگرافی سطح را کنترل کرد.

الگوی توپوگرافیهای میکرو/نانو نیز میتواند بر روی رفتار

در بحث حفظ پرتوانی سلولهای پرتوان ESCs ،انسانی

میانه و طوالنی مدت سلولها مثل مهاجرت ،کشش

کلونیهای فشردهای با سطح باالی بیان مارکرهای غیر تمایزی

سایتواسکلتال 1و  ...مؤثر باشد .طراحی نانو/میکرو توپوگرافی

بر روی نانوستونهای با قطر کم ( )107-127 nmتولید می-

در تمایز PSCها بیشتر در ایجاد توپوگرافیهای شیار مانند

کند .در محدوده کوچک کلونیهای سلولی چسبندگی

در تمایز سلولهای عصبی که به رشد آکسون در طول

محدودی را با نانوستونها برقرار میکند .برهمکنش محدود

توپوگرافی نیاز دارند ،مربوط میشود .این زمینه عواملی مثل

سلول-زمینه بر روی ستونهایی با قطر کم ،از پهن شدن

ترکیب الگوها ،اندازه (عمق) شیارها و منظم یا تصادفی

سلولها جلوگیری میکند ،اما منجر میشود نیروی سلولی بر

بودنشان میتواند به عنوان پارامترهای کلیدی شناخته شود

روی برهمکنش سلول-سلول توسط  Eکدهرینها متمرکز

( .)94پدر یکی از مطالعههای در این زمینه Pan ،و همکارانش

شود که به حالت پرتوانی سلول نزدیکتر است (.)4

تأثیر گریتها در مقیاس نانو ( )997 nmو مقیاس میکرو

 PSCsتأثیرگذار باشد .برای مثال بر روی سطوح شیاری و

نشان دادند  iPSCsانسانی بر روی نانوگریتها با بیان بیشتر

ستونی از جنس ژل  ،PAAکلونیهای مسطح تشکیل میشود

مارکرهای مربوط به عصب مثل  NeuroD1و NeuroG1

در حالی که بر روی سطوح ششگوشه ،کلونیهای کروی

بیشتر از میکروگریتها بهسمت عصب تمایز مییابند و

تشکیل میشود .اگرچه مکانیسم این اتفاق نیازمند مطالعههای

مورفولوژی سلولها در جهت گریتها کشیده میشوند (شکل

گستردهتری است ،اما میتوان علت این پدیده را تفاوت نقاط

 .)4مکانیسم این پدیده هنوز روشن نیست ،اما واضح است که

اتصال سلول به زمینه و انقباضههای سلولی دانست (.)49

در شیارهای کوچکتر ،نیروی مویینگی منجر به کشیدگی

حتی ایجاد سطوحی با الگویی مشابه به شکل سلول تمایزی

سلول میشود در حالی که شیارهای بزرگتر سلولها تمایل به

مورد نیاز نیز میتواند باعث تمایز سلول بنیادی بهسمت سلول

اتصال به لبهها دارند و نقاط اتصالی بیشتری ایجاد میکند.

هدف شود .در این روش بهطور معمول سلول تمایزی را بر

اگرچه میزان کشیدگی در نمونههایی با توپوگرافی 2 µm

روی سطوحی شکلپذیر اغلب سیلیکونی کشت میدهند و بعد
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نهتنها اندازه توپوگرافی بلکه شکل آنها میتواند بر روی رفتار

(2 µmو  )9بر روی تمایز عصبی را مورد بررسی قرار دادند و

بیشتر است ،اما ارتباط مستقیمی بین کشیدگی سلول و رفتار

از اعمال شرایطی یا افزودن مواد دیگر وقتی سطح مورفولوژی

تمایزی آن وجود ندارد .اینگونه تصور میشود که گریتهای

سلول را به خود گرفت ،سلولها را شسته و سلولهای بنیادی
را روی آن کشت میدهند .مشاهده شده است که این کار

شوند ،بنابراین سلولها را بهصورت قویتری هدایت میکنند.

باعث تمایز سلولهای بنیادی به سمت سلول تمایزی شده

از طرف دیگر مکانیسم دریافت سیگنال در مقیاس نانو متفاوت

است (( )40شکل .)2

است به این معنیکه سلولها در فاصله بین گریتها دچار

در مطالعه جالبی در مبحث حفظ پرتوانی  ،PSCsحفظ پرتوانی

خمیدگی میشوند و دیگر بین محور های گریت کشیده نمی-

 iPSCsانسانی بر روی سطوحی حاوی نسلهای متفاوت دندریمر

شوند .با توجه به توضیحهای ارائه شده ،اگرچه اندازه گریتها

بررسی شد .در این مطالعه مشاهده شد ،که سطوحی با دندریمرهای

نسلهای پایینتر بهعلت بهبود اتصالهای سلول-سلول باعث به-

Cytoskeletal
Filopodia
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بر روی مورفولوژی سلول تأثیر میگذارد ،اما تأثیر آن بر رفتار

سلولها در نقاط مختلف محیط کشت رفتار متفاوتی را نشان

تمایزی سلول هنوز بهطور کامل واضح نیست و به مطالعههای

دهند و یک محیط غیریکنواخت ایجاد کند که استراتژیهای

بیشتری نیاز دارد (.)11،92

متعددی برای برطرف کردن این چالش مطرح شده است .برای

تأثیر نانوگریت با سایر الگوهای دیگر (مثل نانوستونها و

مثال در مطالعهای که توسط اسفندیاری و همکارانش انجام

نانوچاهها) نیز مقایسه شده است .الگوهای نانوگریت شرایطی

شد ،از میکروذراتی از جنس سولفات آلجینات برای انتقال

تکبعدی و غیریکنواخت را برای سلول فراهم میکنند در

 BMP4بهداخل توده سلولی استفاده شد ( .)11بیشتر

حالی که نانوستونها و نانوچاهها محیطی دوبعدی و یکنواخت

بیومتریالهایی که در این دسته مورد استفاده قرار میگیرند،

را بهوجود میآورند .نتایج نشان دادهاست که نانوگریت باعث

داربستهای کشت سلولی هستند .داربستها ساختاری

تمایز بهتر  ESCانسانی به سمت عصب میشوند ،در حالیکه

مصنوعی هستند که ساختار مورفولوژیک و عملکرد بافت

الگوهای یکنواخت رفتار تمایزی سلولها را به سمت سلولهای

اطراف را تقلید میکنند .میزان تخلخل باال و اندازه تخلخل

گلیال میبرند .سلولهایی که بر روی زمینههای غیر یکنواخت

مناسب ،از نیازهای کلیدی برای افزایش سطح آزاد موجود

کشت داده میشوند ،میتوانند نانوتوپوگرافی کشیده را

برای اتصال سلولها و رشد بافت ،توزیع یکنواخت سلولها و

بپذیرند ،در طول گریت کشیده شوند و سطوح باالیی از

انتقال مواد غذایی مناسب به حساب میآیند .بنابراین توسعه

مارکرهای عصبی بالغ ( )Tuj-1و نابالغ ( )MAP-2را بیان

بیومتریالهای جدید با روش های شکلدهی متفاوت میتوانند

رشد میکنند ،بهصورت تصادفیتری در تماس با محیط

باشند .توسعه داربستهای سهبعدی بر اساس پلیمرهای

اطرافشان هستند ،در جهتهای مختلف بیشتر کشیده می-

تخریبپذیر ،با استفاده از روشهای نانوساختاری متفاوت

شوند بنابراین بیشتر روی سطح پهن میشوند و این رفتارها

گسترش پیدا کردهاست .از جمله روشهای تهیه داربستهای

موجب بیان بیشتر مارکر  GFAPمیشود (.)9

سهبعدی میتوان به ریختهگری محلول ،خشکایش انجمادی،

نقش مهمی در موفقیت مهندسی سلولهای بنیادی داشته

کنند ،درحالیکه سلولهایی که بر روی زمینههای یکنواخت

اجزای داخل سلولی دخیل ،به-

صورت شیمیایی و فیزیکی عوامل توپولوژیکی خارج سلولی را

خودآرایی( )11و  ...اشاره کرد.

بهعوامل داخل سلولی مثل سایتواسکلتونها و حتی هسته

بهطورکلی ،روشهایی که برای ایجاد محیط سهبعدی برای

منتقل میکنند و از این طریق میتوانند تمایز PSCها را

سلولها استفاده میشود ،میتوانند از طریق ایجاد هیدروژل-

کنترل میکنند ( .)11،21همانطور که گفته شد ،بیشتر

هایی برای کپسوله کردن سلولها و یا استفاده از داربستهای

مطالعههای انجام شده بر روی تأثیر توپوگرافیهای مختلف بر

از پیش تهیه شده ،تأمین شوند .در استفاده از هیدروژلها،

روی سلول ،در مورد سلولهای عصبی انجام شده است .البته

سلولها قبل از فرآیند ژل شدن داخل هیدروژل توزیع می-

سلولهای دیگری همچون سلولهای ماهیچهای که به رفتار

شوند و ژل شدن آغاز میشود .در این فرآیند توزیع سلولها

کششی حساس هستند نیز میتوانند در این زمینه مورد

داخل هیدروژل بهصورت یکنواخت صورت میگیرد .در
داربستهای از پیش تشکیل شده ،داربست بهصورت فوم

بررسی قرار گیرند (.)94

متخلخل ،نانوالیاف یا میکروکره تهیه میشود و سلولها روی
آنها کشت داده میشوند .مشکل این روش این است که

نه تنها محیط دوبعدی ،بلکه محیطهای سهبعدی نیز تأثیر به-

سلولها نمیتوانند بهصورت یکنواخت در آن توزیع یابند

سزایی بر روی رفتارهای سلولی میگذارند ( .)1در واقع محیط

بنابراین پاسخ سلولها در نقاط متفاوت داربست متفاوت

سهبعدی میکرومحیط قابل اعتمادتری را در اختیار سلول قرار

خواهد بود به این معنا که سلولها برای دریافت شبکه سه-

میدهد ،اما چالش استفاده از آن عدم توانایی انتقال یکنواخت

بعدی نیاز دارند که به عمق نفوذ کنند (.)5،94،11

عوامل بیوشیمیایی به سلولهاست.این عامل باعث میشود
1
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در فرآیند انتقال مکانیکی

1

الکتروریسی ،پروتوتایپینگ سریع ،جدایش فازی حرارتی(،)41

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -مهندسی بیومتریال ها ...

در شرایط فریز با حفظ فنوتیپ و ژنوتیپ خودنوزایی ذخیره

یکی از راههای تهیه داربستهای متخلخل از پیش تهیه شده
خشکایش سرمایشی 1است .برای مثال در مطالعهای در سال

شوند (.)41

 2712با تهیه داربستی از جنس کالژن-کیتوسان با این روش،

در زمینه مهندسی سلولهای بنیادی با استفاده از داربستهای

تمایز  ADSCsبه کراتینوسیتها بر روی این داربستها برای

سهبعدی از پیش تهیه شده ،مطالعههای بسیار زیادی انجام

درمان سوختگیهای عمیق مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این

شده که در این مقاله مروری ،تنها به جدیدترین مطالعهها

مطالعه نشان داد که با قرار دادن داربست حامل سلول در

پرداخته میشود.

محل زخم در طول  14روز میتوان شاهد تشکیل الیههای

الکتروریس یکی از سادهترین و تطبیقپذیرترین روشهای

درم و اپیدرم بود (.)11

ساخت داربستهای نانو/میکرو لیفی است که با این روش می-

استفاده از محیطهای سهبعدی میتواند در حفظ طوالنیمدت

توان به رنج وسیعی از ترکیبها و مورفولوژیها (جهتمندی و

پرتوانی نیز نقش داشته باشد .بهتازگی در مطالعهای مشخص

اندازه الیاف) دست پیدا کرد ( .)42،91،00جالبترین نکته در

شده است که استفاده از محیطهای سهبعدی مثل ساختار

استفاده از شبکه نانوالیافی ،تقلید الیاف  ECMاست (.)02

فیبری متخلخل میتواند فنوتیپ سلولها را در حالت کروی

البته بهعلت اینکه متهای تشکیل شده با این روش ضخامت

حفظ نماید در حالی که این سلولها در محیطهای دوبعدی

کمی دارند ،ساختار آنها را شبه سهبعدی درنظر میگیرند

حالت مسطحی به خود میگیرند .این تغییر فنوتیپ سلولی را

( .)91بهعالوه ساختار نانولیفی داربستهای الکتروریسی شده

دو و سه بعدی مرتبط کرد که نقش مهمی را در اتصالهای

داشته باشد و بتواند انعطافپذیری و االستیسیته مناسب را

سلول-سلول و برهمکنش سلول-ماتریکس ایفا میکند و در

برای سلولها فراهم کنند (.)02

نهایت منجر به حفظ بنیادینگی  ESCsبا بیان بیشتر Oct4

نقش بهسزای ساختار نانولیفی الکتروریسی شده ،در حفظ

و بیان کمتر  Sox2بهصورت همزمان میشوند (. )09

پرتوانی سلولهای بنیادی با ترکیبهای متفاوتی به اثبات

در مطالعهای بر روی  iPSCsموشی ،مشخص شد که

رسیده است .برای مثال در یک بررسی سیستمیک ،تأثیر اندازه

میکروکپسولهای آلجینات ترکیب شده با پلیاتیلنگالیکول

نانوالیاف و غلظت ژالتین بر روی خاصیت خودنوزایی ESCs

( )PEGتوانایی بسیار خوبی در گسترش تعداد  iPSCsبا

انسانی بر نانوالیاف ژالتین مورد بررسی قرار گرفت .در این

تمایز حداقلی به سمت اندودرم دارند .بهعالوه بیدها میتوانند

پژوهش ،اندازه نانوالیاف از  07تا  977نانومتر با تغییر غلظت

عوامل انتقال سیگنال ،مثل مولکولهای چسبندگی یا

ژالتین از  7 /1 µg/cm2تا  9/1 µg/cm2تنظیم شد .نتایج

فاکتورهای رشد را توزیع کنند و بر روی رفتار سلولها تأثیر

نشان دادند که سلولها بر روی الیافی با قطر متوسط (nm

بگذارند ( .)07در مقالهای دیگر ،هیدروژل آلجینات بهصورت

 )247و غلظت باالی ژالتین (  ،)4/1 µg/cmمیتوانند در

میکروالیاف سهبعدی تهیه میشود تا در شرایط بدون سلول

مدت زمان بیشتری بدون کاهش ظرفیت خودنوزایی ،تکثیر

2

تغذیه کننده 2و همراه با ترکیبهای مشخص بتواند بهصورت

یابند (( )44شکل)0

کند .میکروالیاف از طریق برهمکنش بین محلول پلیمری

سرنوشت سلولی تأثیرگذار است .برای مثال در مطالعهای

کاتیونی (کیتین) و آنیونی (سدیم آلجینات) تشکیل میشود و

توسط زمانی و همکارانش ،مشخص شد که  MSCsانسانی بر

سلولها داخل آنها کپسوله میشوند .این سیستم یکنواخت

روی نانوالیافی از جنس  PVAکه با سکانس  RGDاصالح

است و توانایی بارگذاری مقدار زیادی سلول را باحفظ

شدند و بهصورت تصادفی شکل گرفتند ،نسبت بهحالت آرایش

خودنوزایی سلولها دارد .بهعالوه سلولها در این محیط قادرند

یافته زندهمانی و چسبندگی بیشتری دارند .آنها علت این
پدیده را سطح تماس بیشتر الیاف رندم با سلولها مطرح
کردند (.)09

Freez drying
Feeder-free

1
2
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طوالنیمدت خاصیت خودنوزایی  ESCsو  iPSCsرا حفظ

عالوهبر قطر الیاف در این کاربرد ،جهتگیری الیاف نیز بر روی
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میتوان به توزیع متفاوت پروتئینهای غشاء بین محیطهای

بهعلت قطر بسیار کم باعث میشوند که داربست سختی کمی

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -پائیز ، 1397زهرا عیوضی زاده و همکاران

میکروکرههای پلیمری اغلب برای حمایت ،کشت و تکثیر

الیهی جنینی تشکیل شدند ( .)01در مطالعهای دیگر

سلولها در شرایط دینامیک استفاده میشوند و در نهایت به

 Kerscherو همکارانش نشان دادند که هیدروژلهایی بر

بافت آسیبدیده فرستاده میشوند ( .)90بهعالوه میتوان

اساس -PEGفیبرینوژن میتواند باعث تمایز  iPSCsکشت

توسط آنها مولکولهای درمانی را برای تأمین عوامل انتقال

داده شده بشود و در  15روز رفتار تپشی از خود نشان دهند

سیگنال به سلولها را منتقل کرد (.)94

(.)90

همانند توضیحهای ارائه شده در مورد تأثیر محیط کشت سه-

در مقالهای که بهتازگی به چاپ رسید ،یک دستگاه میکرونی

بعدی بر روی حفظ پرتوانی ،تمایز  PSCsدر محیطهای سه-

تهیه شد که میتوانست  PSCsرا کشت دهد و مولکولهای

بعدی قابلیت کنترل بیشتری دارد .همچنین کشت  PSCsدر

انتقال سیگنال را در طی مدت زمان مشخص آزاد کند .در این

محیط سهبعدی و داربستها این امکان را میدهد که از

مطالعه با استفاده از روش لیتوگرافی نرم قالبی از جنس

ساختمان تمایز یافته  PSCsبهطور مستقیم در بیماریها و

 PDMSبا اندازه و شکلهای متفاوت در مقیاس میکرو تهیه

بافت آسیبدیده استفاده شد.

شد تا همگنی جسم جنینی را بهبود دهد .داخل این دستگاه

بهتازگی از هیدروژل میکرو متخلخل آلجینات برای کشت

میکرونی ،میکرو کانالهایی با اندازه کنترل شده برای رهایش

 ESCsو  iPSCsموشی برای تشکیل کلونی و جسم جنینی و

بیومولکولها تعبیه شدند .تمایز عصبی با بررسی رهایش

تمایز آن به سمت سلولهای هپاتیک استفاده شد .سیستم

محلول رتینوئیک اسید در فاصله زمانی مشخص مورد بررسی

کپسولهشده را فراهم میکند .بعد از کشت  PSCsبرای 17

و القای عصبی قوی گزارش شد .بهعالوه اندازه جسم جنینی-

روز در کپسولهای هیدروژلی ،جسم جنینی تشکیل شد ،به-

هایی که به رتینوئیک اسید نزدیکتر بودند ،بهعلت تکثیر

دنبال سلولها بهطور مستقیم به سمت الیه اندودرم رفتند و

سلولهای مشتقشده بزرگتر بود .بنابراین این دستگاه توانایی

بهدنبال آن با اعمال شرایط تمایزی ،سلولها به رده هپاتیک

کنترل تشکیل اسفروئید و رفتار تمایزی  PSCsرا از طریق

تمایز یافتند .در مقایسه با کشت تک الیه ،سیستم هیدروژلی

رهایش کنترلشده مولکولهای سیگنالینگ را دارند .اگرچه

اعمالی باعث افزایش مارکرهای اندودرم و هپاتیک شدند و

این میکرودستگاههای ساخته شده از  PDMSبرای کاربرد in-

تولید اوره و آلبومین بهطور چشمگیری افزایش یافت (.)95

 vivoقابل استفاده نیستند ،اما میتوان از آن برای بررسی

یکی از مزایای ویژه آلجینات ،سفتی آن است که میتواند به-

برهمکنش سلولها با بیومولکولها و زمینه و همچنین

راحتی سلولها را برای تمایز به رده خاص هدایت کند .برای

غربالگریهای ترکیبی استفاده نمود (.)12

مثال کپسولهای هیدروژلی آلجینات که  ESCsانسانی داخل

عالوهبر ژلها ،داربستهای سهبعدی تهیه شده با روشهای

آن قرار داشتند ،با غلظتهای متفاوت  BaCl2کراس لینک

دیگر نیز میتوانند بر روی رفتار تمایزی سلولها تأثیر بگذارند.

شده تا درجات متفاوتی از سفتی  17-4 kPaرا ایجاد کنند.

یکی از کارهایی که برای تأیید تأثیر محیط سهبعدی بر روی

 ESCsانسانی کپسوله شده در ژلی با سفتی متوسط ،از طریق

رفتارهای سلولی انجام شد نشان داد که  MSCsکشت داده

قرار گرفت .در غلظتهای باالی رتینوئیک اسید ،بیان Sox-1

هیدروژلی توانایی تبادل مواد غذایی و مواد حیاتی برای PSCs

ترین سفتی تکثیر و رشد کمی داشتند که علت این امر را

استئوبالست را بیان میکنند که میتوان علت این امر را در

میتوان دوز باالی باریم و همچنین سفتی زمینه دانست (.)17

تفاوت نیروی انقباضی وارد بر آنها دانست ( .)19بهتازگی در

یکی دیگر از کارهایی که در این زمینه انجام شد ،تلفیق کالژن

مقالهای یک فوم گرافنی سه بعدی تهیه شد و تمایز سلولهای

و ماتریژل برای تأمین ترکیبهای  ECMو حمایت فیزیکی

بنیادی عصبی ( )NSCsبر روی آن مورد بررسی قرار گرفت.

برای توسعه و تمایز  ESCsبود که با کشت  ESCsموشی

در نتایج بهدست آمده مشخص شد که ساختار سهبعدی فوم-

داخل ژل سهبعدی کالژن/ماتریژل و رشد تجمعی آن و تشکیل

های گرافنی نسبت به محیطهای دوبعدی ،بیان  Ki67را

جسم جنینی ،بعد از  0روز کشت ،مشاهده شد که هر سه
17
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شدند .از طرف دیگر سلولهای کپسوله شده در ژلی با بیش-

سطوح تکالیه کشت داده شدهاند ،سطح باالیی از ژنهای
] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1397.8.32.3.2

انتقال سیگنال  TGF-βباعث تمایز سلولها به سمت پانکراس

شده بر روی میکروکرهها نسبت به سلولهایی که بر روی

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -مهندسی بیومتریال ها ...

افزایش دادند و منجر به تمایز سلولها به سمت آستروسیت و

مدت زندهمانی طوالنی منجر به تشکیل تراتوما میشود (%97

نورون شدند (.)41

در حیوانات) (شکل  .)9علت کاهش احتمال تشکیل تراتوما در

داربستهای نانولیفی /PCLژالتین تهیه شده با استفاده از

حالت دوم ،بهبود تمایز سلولها در محیط  in-vivoاست که

الکتروریسی دوفازه نیز برای تمایز غضروفی  iPSCsاستفاده

به زندهمانی بیشتر سلولها ،توانایی مهاجرت آنها بهعلت

میشوند .در این حالت سلولها قادرند سطح باالتری از مارکر-

وجود فاکتورهای رشد و اصالحهای انجام شده ،مربوط است.

های غضروفی را در مقایسه با نمونه کنترل تولید کنند .هم-

بنابراین با مهندسی ژلهایی همانند این نمونه میتوان تمایز

چنین زمانی که از آنها بهصورت  in-vivoاستفاده میشود،

سلولها را بهبود بخشید اما همانطورکه ذکر شد تاکنون

بیان ژنها و پروتئینهای اختصاصی غضروف و بازسازی

نتوانستند در پیوند طوالنیمدت تشکیل تراتوما را مهار کنند

غضروف در آنها بیشتر است ( .)49در مطالعهای بر روی

(.)10

استفاده از داربستهای نانولیفی ،در سال  MSCs ،2719را بر

بهجای استفاده از  ،PSCsاز ردههای تمایزیافته آنها برای

روی داربست نانولیفی  PCLگرفت شده با کالژن کشت دادند

پیوند در بازسازی عصب استفاده میشود .بهطوریکه بهتازگی

و با انجام آزمون  PCRمتوجه شدند که سلولها روی این

از نورونهای مشتقشده از  )iN( iPSCبا استفاده از داربست-

داربستها توانستند مارکرهای مربوط به نورون را هم در سطح

های میکرولیفی در مغز موش استفاده شده است .دو نمونه از

 RNAو هم در سطح پروتئین بیان کنند (.)9

میکروالیاف الکتروریسی شده (الیاف ضخیم برای نفوذ سلولی

میگذارند ،قطر الیاف نیز در چگونگی پاسخ سلولها به

 iNبر روی میکروالیاف تمایز یافتند .در مقایسه با الیاف نازک

داربست تأثیرگذارند .برای مثال قانیاین و همکارانش با بررسی

یا نمونه کنترل دوبعدی ،الیاف ضخیمتر در طول  12روز ،رشد

رفتار تمایزی  ESCsبه سمت اندورم بر روی داربستهای

عصبی گستردهتر و بیان بیشتر  MAP2 ،βΙΙΙ-tubulinو

 PCLتهیه شده با روش الکتروریسی در قطرهای متفاوت (

 synaptophysinبههمراه داشتند .معماری میکروالیاف باعث

 ،)1977 ،177 ،977 ،277nmمشاهده کردند که سلولها

بهبود اتصالهای بین سلولی شد و بر روی عملکرد و فنوتیپ

بروی الیافی با قطر  277 nmدر مقایسه با الیاف دیگر بیشتر

 iNهای بالغ تأثیر گذاشت .همزمان مارکرهای پرتوانی شامل

به سمت اندودرم متمایز شدند (.)27

 Ki67و  Oct-4در محیط کشت دوبعدی در مقایسه با زمینه

حتی استفاده از ماترکس ابریشمی تهیه شده با روش

لیفی بیشتر بود که نشاندهنده این بود که ساختار نانولیفی

خودآرایی از ابریشم نوترکیب میتواند یک محیط کشت برای

میتواند بهصورت انتخابی عوامل باقیمانده از سلولهای

کشت طوالنیمدت و تمایز  iPSCsو  ESCsفراهم کند و یک

پرتوان را کاهش دهد و از همین طریق در شرایط in-vivo

سیستم با ترکیبهای مشخص و بدون استفاده از ترکیبهای

باعث کاهش تشکیل تراتوما شود .با توجه به توضیحهای ارائه

حیوانی 1را در اختیار سلولها قرار دهد (.)04

شده ،نرخ زندهمانی موشها در حالت داربست میکرولیفی91 ،

روشهای درمانی با  PSCsدر محیط  in-vivoدر سیستم

برابر بیشتر از حالتی است که سلولها به صورت مستقیم
تزریق میشوند (.)17

عصبی مرکزی مثل آسیبهای نخاعی و مغز تأیید شدهاست.

ژلهای قابل تزریق تهیه شده از هیالورونیک اسید و متیل-

خواص الکتریکی زمینه ،یک مبحث اساسی در بخش برهم-

انسانی به آسیب نخاعی موش ،استفاده شد .زمانی که سلولها

کنش سلول-بیومتریال است .در سال  McCaig ،1550و

بهطور مستقیم به محل آسیب تزریق میشوند ،باعث تشکیل

همکارانش تولید میدان الکتریکی را در حین فعالیتهای

تراتوما ( %177در حیوانات) و زندهمانی کم میشوند .زمانیکه

سلولی مثل تقسیم سلولی ،گسترش و مهاجرت گزارش دادند.

آنها را همراه با هیدروژل به محل تزریق میکنند ،اغلب آنها

بعد از آن این ایده مطرح شد که میتوان با استفاده از

توانایی تمایز به سمت فنوتیپ گلیال را دارند اما همچنان در

سیگنالهای الکتریکی فعالیتهای سلولی را کنترل کرد.

1
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 - 3 .2عوامل الکتریکی

سلولز اصالحشده با  RGDو  ، PDGF-Aبرای انتقال iPSC

Xeno-free
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عالوهبر تأثیری که خود داربستها لیفی بر روی رفتار سلولی

و الیاف نازک که نفوذ سلولی را محدود میکند) تهیه شد و

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -پائیز ، 1397زهرا عیوضی زاده و همکاران

باتوجه به اینکه سلولهای عصبی ،عضالنی ،فیبروبالست و

در مطالعهای با استفاده از پلیمرهای بهطور ذاتی رسانا،

استئوبالست در بدن بیشتر تحت تحریکات الکتریکی هستند،

ساختار نانولیفی با هدایت الکتریکی تهیه شد و تأثیر ترکیب

میتوان با استفاده از این سیگنالهای الکتریکی سلولها را به

ساختار نانولیفی و تحریکهای الکتریکی بر روی

سمت سلولهای قلبی و عروقی و عصبی تمایز داد ( .)21برای

فئوکروموسیتوما )PC12( 12رت و نورونهای هیپوکامپ

ایجاد خواص الکتریکی در زمینههای پلیمری میتوان از دو

بررسی شد .مشهای هادی در این مطالعه با رشد  PPyبر

استراتژی استفاده کرد .یا نانوساختارهای رسانا مثل نانوذره-

روی الیاف منظم و تصادفی  PLGAالکتروریسی شده ،تهیه

های فلزی (نقره یا طال) یا نانوساختارهای کربنی (نانولولهها،

شد و مشاهده شد که الیاف هادی در مقایسه با نمونه کنترل

گرافن ،نانوالیاف و  )...را داخل پلیمر قرار داده میشود( )15یا

باعث رشد و تمایز سلولها شدند و بهنظر میسد الیاف PPy-

از پلیمرهای بهطور ذاتی رسانا (مثل پلیاستیلن ( ،)PAپلی-

 PLGAداربست مناسبی برای بافت عصب باشد .از طرفی

پایرول ( ،)PPyپلیتیوفن ( ،)PTپلیانیلین ( )PANIو

مطالعههایی که بر روی تحریکهای الکتریکی اعمال شده بر

)...استفاده شود (.)0،92

این داربستها انجام شد ،نشان داد که اعمال پتانسیل در حد

نانولولههای کربنی ( )CNTبهعلت استحکام مکانیکی ،رسانایی

 17 mV/cmبر داربست  ،PPy-PLGAنسبت به داربستهای

الکتریکی باال و نسبت ابعادی زیاد ،بهعنوان افزودنی ایدهآل به

بدون تحریک الکتریکی ،باعث  97-47%افزایش طول نورونها

حساب میآید ( .)19البته قرار دادن نانوساختار کربن خالص

و  57-47 %تشکیل بیشتر نورونها شد (شکل  .)0همچنین

که در سال  2710انجام شد ،نانولولههای کربنی برای تنظیم

روی الیاف منظم بیشتر از الیاف تصادفی و نامنظم است

عوامل مکانیکی و الکتریکی کنام سلول بنیادی ،وارد جسم

(.)47

جنینی موشی شد .این نانولولهها توانستند انسجام مکانیکی و

عالوهبر تحریکهای الکتریکی ،تحریکهای الکترومغناطیسی

هدایت الکتریکی جسم جنینی را افزایش دهند .با بررسی بیان

( )EMنیز میتواند بر سرگذشت سلولی تأثیرگذار باشد .عوامل

ژنهای پرتوانی و اندازه جسم جنینی مشاهده شد که افزودن

الکترومغناطیس داخلی هم بر  ECMو هم بر ساختار سلولی

نانولولههای کربنی باعث کاهش تکثیر و افزایش نرخ تمایز

تأثیرگذار است .منبع اصلی این میدان لرزش عوامل بیولوژیکی

سلولها شدند .همچنین بهطرز عجیبی مشاهده شد که در روز

قطبی در داخل سلولی است .در واقع عوامل دوقطبی و باردار

پنجم کشت ،تمایز قلبی نمونههای تقویت شده با نانولولهها

مثل پروتئینها ،لیپیدها ،نوکلئیکاسیدها و یونهای آزاد

نسبت به نمونههای کنترل ،تمایز قلبی بیشتری داشتهاند

موجود در داخل سلول و حرکت ظریف آنها باعث ایجاد

(شکل  .)1از طرفی نشان دادند که با اعمال تحریکهای

میدان الکتریکی متغیر و به تبع آن تغییر میدان مغناطیسی

الکتریکی به جسم جنینی تقویت شده با نانوالیاف ،میتوان

میشود ،بههمین ترتیب تغییرهای میدان مغناطیسی میدان

تمایز قلبی را افزایش داد و تپش جسم جنینی را بهبود

الکتریکی تولید میکند .غشاء سلولی کاندیدای اصلی منبع

بخشید (.)1

تولید سیگنالهای  EMاست .این خاصیت غشاء بهعلت تبادل

مشاهده شد طول نورونها و تعداد نورونها تشکیل شده ،بر

داخل یک داربست سهبعدی کار دشواری است .در مطالعهای

میشوند .استفاده از پلیمر دوم هم به این پلیمرها قابلیت

سیگنالهای  EMرا عبور میدهد بلکه میتوانند آن را از

ریسیدن میدهد و همزیستسازگاری آنها را بهبود میبخشد.

محیط اطراف جذب کنند .تحقیقات نشان داده است که تکثیر

از طرفی امکان کنترل خواص الکتریکی پلیمر حاصله نیز

و تمایز سلولها تحت میدان  EMتغییر میکند ( .)99در

وجود دارد .ترکیب این پلیمرها با پلیمر دیگر ،به دو صورت

مطالعهای در سال  2711مشخص شد که اعمال میدان EM

تهیه محلول کامپوزیتی ،یا پوشش انجام میگیرد .استفاده از

بهمدت  21روز با شرایط ( 19 Hzو  )9 mTبه سلولهای

پلیمر دوم بهعنوان پوشش اغلب بهصورت الکتروریسی به

بنیادی مزانکایمال ( )MSCانسانی باعث افزایش بیان کالژن

شکل هسته-پوسته انجام میگیرد (.)47

نوع  Ⅱو اجزای  GAGمحیط کشت میشود و باعث تمایز
19
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آنها در ریسیدن ،اغلب در ترکیب با یک پلیمر دیگر استفاده

ها هم شامل اجزای قطبی است .سلولهای زنده نهتنها
] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1397.8.32.3.2

استفاده از پلیمرهای بهطور ذاتی رسانا بهعلت عدم توانایی

یونها از داخل آن است .عالوه بر غشاء سلولی ،سایتواسکلتون-

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -مهندسی بیومتریال ها ...

 SCsبه سمت غضروف میگردد ( .)97در مقابل در مطالعهای

پلیمرهای حساس به دما جزء رایجترین سیستمهای هوشمند

دیگر محققان نشان دادند که اعمال میدان  EMبا شرایط

بهحساب میآیند .این پلیمرها با یک دمای بحرانی مشخصه-

 97Hzو  1mTبه  MSCsانسانی باعث افزایش بیان

یابی میشوند که در آن دما ،فاز پلیمر یا محلول پلیمری

مارکرهای عصبی و تمایز به سمت سلولهای عصبی میشود

دچار تغییر میشود .در این دسته از پلیمرها عبور از دمای

( .)99حتی با اعمال میدان  EMبهصورت روزانه و با طول

بحرانی میتواند باعث افزایش یا کاهش حاللیت پلیمر مربوطه

پالس  977µsو  0/9 Hzبههمین سلولها ،میتوان تمایز آنها

گردد .میتوان دمای بحرانی این پلیمرها را با افزودن گروه-

را به سمت سلولهای استخوانی تنظیم کرد ( .)01در کشور

های هیدروفوبیک و هیدروفیلیک تغییر داد .یکی از رایجترین

خودمان نیز در این زمینه مطالعههای انجام گرفته است .برای

پلیمرهای حساس به دما PNIPAAm ،است که دمای

مثال در سال  2711جزایری و همکارانش ،تأثیر تحریکهای

بحرانی آن نزدیک بدن است .پلیمر دیگر  PDEAAmاست

 EMرا بر روی بیان ژنهای  MSCsبررسی کردند .آنها در

که دمای بحرانی آن  99-29درجه سانتیگراد است (.)25

تحقیقهای خود به این نتیجه رسیدند که زمانیکه MSCهای

همانطور که قبل هم توضیح دادهشد ،میتوان با اعمال میدان

گرفته شده از رت به مدت  17روز تحت میدان  EMبا شدت

الکتریکی و میدان مغناطیسی به بیومتریالها آنها را کنترل

 7/2 mTو فرکانس  19 Hzقرار گیرند ،بیان ژنهای

کرد و از طریق کنترل آنها بر سرنوشت سلولی تأثیرگذار بود.

استخوانی در آنها تشدید میشود و اگر به همراه آن از محیط

نتیجهگیری:

کشت تمایزی استخوانی استفاده گردد ،میتوان تمایز

استخوانی با بازده باال را از سلولها انتظار داشت (.)94

.3

با توجه به آنچه گفته شد PSCs ،کورسوی امیدی به روی

بیومتریالهای هوشمند

رشد و پیشرفت مهندسی بافت و طب بازساختی گشودهاند .اما

بیومتریالهایی که با تحریک خارجی فعال میشوند در حوزه

بوده و دانشمندان پیوسته در حال انجام مطالعههای گسترده

طب بازساختی بسیار مورد توجه واقع شدهاند .این مواد می-

در این زمینه هستند .برای استفاده از  PSCsدر کلینیک دو

توانند با اعمال مواردی مثل نور ،دما ،مغناطیس ،الکتریسیته،

هدف عمده پیش روی محققان قرار دارد.1 .تالش برای تکثیر

 pHو  ...دچار تغییرهایی شوند .از این مواد میتوان برای

سلولها در محیط کشت با حفظ پرتوانی و .2تمایز آنها به

رهایش فاکتورهای محلول ،تغییر شکل بافت ،کپسوله کردن

سمت رده سلولی مورد نیاز .برای رسیدن به این اهداف،

سلول و  ...استفاده کرد (.)97

سلولها باید در محیطی قرار گیرند که کنام طبیعی آنها را

نور یک عامل محرک مناسب برای پلیمرهای حساس به نور

برایشان تداعی کند .در گذشته برای کشت و نگهداری سلول-

است .این دسته از پلیمرها پتانسیل استفاده در رهایش دارو و

ها ،از محیط کشت دوبعدی همراه با برخی فاکتورهای

فاکتورهای رشد را دارند .برای مثال  spiropyranیک مولکول

بیوشیمیایی استفاده میشد اما اکنون با توسعه علم بیولوژیک،

حساس به نور است ،که در حضور نور  UVاز حالت
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همواره کنترل آنها در شرایط آزمایشگاه و داخل بدن دشوار

مشخص شده است که عالوهبر سیگنالهای بیوشیمیایی،

هیدروفوبیک به هیدروفیلیک تبدیل میشود .از پلیمر این

سیگنالهای بیوفیزیکی نیز در کنام سلولی منتقل میشوند و

رهایش فیبرینوژن ،پالکت و  MSCsاستفاده میشود .هم-

را میتوان با استفاده از فاکتورهای الکتریکی ،هندسی و

چنین این ماده میتواند بهعنوان سطح کشت حساس به نور

مکانیکی کنترل کرد .بنابراین در مهندسی سلولهای بنیادی

عمل کند ،که در حضور نور  UVباعث بهبود اتصال سلولی به

سعی داریم تا با استفاده از بیومتریالها ،کنامی برای سلول

سطح میشود و بهصورت برگشتپذیر با اعمال نور مرئی و

فراهم شود که شبیه به کنام طبیعی سلول بوده و تمام عوامل

آنیل کردن حرارتی ،سلولها از سطح جدا میشوند (.)14

دخیل در آن برای هدف خاص ،قابل کنترل باشد.
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مولکول برای پوشش زمینههای کشت سلولهای بنیادی برای

بر روی رفتار سلولی تأثیر میگذارند .سیگنالهای بیوفیزیکی

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم  -پائیز ، 1397زهرا عیوضی زاده و همکاران

همچنین قابل ذکر است که برای مهندسی بیومتریالها در
کشت و تمایز سلولهای بنیادی ،ابتدا باید توجه شود چه
هدفی مدنظر است ،سپس کنامی که سلول در آن توانایی
رسیدن به آن هدف را دارد شناسایی شود و سعی شود تا حد
امکان شرایطی مشابه آن برای سلول فراهم شود .یا توجه به
اینکه عوامل بسیار زیادی در سرنوشت سلول دخیل هستند،
محققان هنوز نتوانستند بیومتریالی طراحی کنند که بهصورت
کامل این شرایط را فراهم کند ،بنابراین برای رسیدن به این
توانایی که بتوان از  PSCsبا بازده باال در درمان بیماریها
استفاده کرد ،به مطالعههای بیشتری نیاز است.

] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2021-12-08
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شکل  IPSCs .1موشی کشت دادهشده بر روی سطوح  CNTبا زبریهای متفاوت )a-c( .کنتراست فازی و ( )d-fرنگآمیزی هستهی  .Hoechstبعد از
 127ساعت کشت ،سطوح با زبری باال رشد باالی سلولها ،سطوحی با زبری متوسط تشکیل کلونیهایی با گسترش محدود و سطوح با زبری کم هیچ

خاص .الف) شکل شماتیکی از تغییر تمایزی یک نوع سلول بنیادی بر روی سطوحی با توپوگرافی متفاوت .ب) تصاویر  SEMبهدست آمده از سلولهای
تمایز یافته بعد از کشت بر روی این سطوح (.)40
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شکل  .2ایجاد مورفولوژی سلولهای تمایزی بر روی سطوح شکلپذیر و کشت سلول های بنیادی بر روی آن برای هدایت تمایز سلول به سمت رده
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چسبندگی را بعد از  91ساعت نشان نمیدهند .نمودار نیز تعداد سلولها را در هر شرایط در  91ساعتت کشت نشان میدهد (.)1
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شکل  .9مورفولوژی و پرتوانی  iPSCsانسانی کشت داده شده بر روی زمینههای حاوی دندریمر با نسلهای متفاوت ( G3 ،G1و  .)G5تصویر
نوری سلولها در طول  9روز از کشت .سلولهای آپوپتوز کرده با فلش قرمز مشخص شدهاند (.)91
] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2021-12-08

 iPSCsانسانی کشت داده شده بر روی سطوح متفاوت برای  0روز که نشاندهنده  beta-Ⅲ-tubulinبا رنگ سبز و جهت گریتها با رنگ قرمز
است (.)92
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شکل  .4بررسی تأثیر نانو/میکرو شیارها بر روی تمایز عصبی  iPSCsانسانی )A .تصویر  AFMزمینههای متفاوت )B .تصویر ایمونواستینینگ
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شکل  .9تزریق  iPSCsانسانی کپسوله شده داخل هیدروژل حاوی  RGDو  PDGF-Aبهصورت  )A .in-vivoسلولهایی که داخل هیدروژل انتقال پیدا
کردند ،ماکرهای رده گلیال (( MBPقرمز) و ( SOX10زرد)) را بیان کردند اما ( CD44قرمز) یا ( SOX2زرد) را بیان نکردند .همچنین سلولهای کم-
تری مارکرهای مزودرمال (( SMAقرمز)) یا اندودرمال (( AFPزرد)) را بیان کردند )B .سلولهایی که بدون حضور هیدروژل منتقل شدند ،مارکرهای

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1397.8.32.3.2
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رده گلیال را بیان نکردند اما  CD44و مارکرهای اندودرمال و مزودرمال را بیان کردند (.)10
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 )Bبررسی بیان ژن با تکنولوژی باال برای مقایسه رفتار تمایزی جسم جنینی طبیعی و جسم جنینی همراه با .)1( CNTs 7/1 mg/ml

در  PPy-AF )c .17 mV/cmبدون تحریک و  PPy-AF )dدر .)47( 17 mV/cm
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شکل  .0تحریکهای الکتریکی  PC12از طریق  PPy-RF( PPy-PLGAو  )PPy-AFدر  7 mV/cmو  PPy-RF )a .17تحریک نشدهPPy-RF )b .

] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2021-12-08

شکل  .1وارد کردن  CNTsداخل جسم جنینی برای تغییر رفتار تمایزی آن از طریق تحریک الکتریکی )A .تصویر  TEMاز جسم جنینی تغییر یافته.
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