
 ) دکتر مریم اسالمی (

 نیاز ب یکشت سلول ندیرا در فرآکشت فرعی) دوم ( به ازین دیجد دروژلیه ستمیس

ها را تعداد سلول کند،یرا حفظ م یسلول یدیکل یهایژگیحال و نیو در ع بردیم

 شیرا افزا یدرمان یمحصوالت جانب دیو تول دهدیکاهش م یریدر دوران پ

 .دهدیم

 

ساخته شده توسط  ویو ساخت ب یوتکنولوژیب دی، شرکت جدOlathe ،KS - Ronawk، 2022نوامبر  16

 Regenerativeمنتشر شده در شماره اکتبر  دیجد ی، امروز نکات برجسته داده ها™Bio-Blockپلتفرم 

Medicine با عنوان یارا به اشتراک گذاشت. مقاله : 

 یادیبن یهاسلول یهاتیحذف و بهبود حفظ جمع دیجد دروژلیه ستمیس»

  «شودیم ریپ ریغ یمیمزانش

 ازیحذف ن ییو توانا یکشت سلول ندیرا بر فرآ Bio-Block™ Ronawk دروژلیه ستمیتوجه سقابل ریتأث

 .دهدیرا نشان م ندیاز فرآ کشت فرعیبه 

-Ronawk ،Tissue Block (T افتهیتوسعه  ™Bio-Block نینوشته استفاده از اولدست نیدر ا قیتحق

Block™  بافت  یمشتق شده از چرب یادیبن یهاسلول زیآمتیرشد موفق یکه برا دهدیرا پوشش م(

 .شودیاستفاده م (  (ASCs( بالغ یچرب

 

 یاهفته 6دوره  کی یها را طASC تیاند با موفقتوانستهکه  دهدینشان م Ronawk ،ینسخه خط نیا در

قابل توجه در  یمانع زمان کیاکثر محققان و دانشمندان  یرشد دهند که برا ASCs رکشتیبه ز ازیبدون ن

 است. یکشت سلول ندیفرآ

 

ASCدر تعداد  یرا حفظ کنند و کاهش قابل توجه یادیبن یهاسلول یدیکل یهایژگیتوانستند و نیها همچن

شناخته  یریود داشت که به عنوان پوج شدند،یشدن متوقف م میکه با گذشت زمان از تقس ییهاسلول

 .شودیم

 

 دیتول یمحصوالت جانب T-Blocksدر  افتهیرشد  یهاASCکه  دهدیمقاله نشان م نیا ن،یبر ا عالوه

نوع سلول موجود  کیکه  هاتینوسیرشد کرات تیتقو یکرد و برا یآورآنها را جمع توانیکه م کنندیم



 یاندام ها وپوست  هیکه از بق ی. سد محکمآب هستند، استفاده کرد لیدر پوست هستند و مسئول تشک

 کند.  یمحافظت م رونیب طیما در برابر مح یداخل

تواند فعال تر باشد و محصوالت  یم ACSکند که در آن  یرا فراهم م یطیمح T-Blocksرو،  نیاز ا

 کند. دیکند، تول یرشد م یسنت یدوبعد یها هیکه در تک ال ینسبت به زمان یشتریب یدرمان یجانب

 

 خالصه

تواند  یم Ronawk رکشت،یبه ز ازیها بدون نASC زیآم تیبا رشد موفق رایمهم است ز اریکار بس نیا

حال  نیمهم در خارج از بدن را کاهش دهد و در ع یسلول ها نیرشد ا یبرا ازیمورد ن یانسان یروین

 را به حداکثر برساند. یکیولوژیفرصت ب

ASCدر  رکشتیبه ز ازیبدون ن یهفته ا 6دوره  کی یها طRonawk's T-Block™ .رشد کردند 

ASCرا حفظ کردند یادیبن یسلول ها یدیکل یها یژگیها و 

 رفتند وجود داشت یریکه به سمت پ ییدر تعداد سلول ها یقابل توجه کاهش

ASCدر  افتهیرشد  یهاT-Blocks شوند و  یتوانند جمع آور یکنند که م یم دیتول یمحصوالت جانب

 ها استفاده شوند. تینوسیرشد کرات شیافزا یبرا

T-Blocks کند که در آن  یرا فراهم م یطیمحASC یتوانند فعال تر باشند و محصوالت جانب یها م 

 کنند. دیکنند تول یرشد م یسنت یدو بعد یها هیکه در تک ال ینسبت به زمان یشتریب یدرمان

Ronawk's Bio-Block Universe توان برنامه  یقابل گسترش است که از آن م یستیپلتفرم ز نیاول

 Ronawk's Bio-Block Universeرا توسعه داد.  یوتکنولوژیب یها یو فناور ندهایفرآ ،یکاربرد یها

 یسلول ملکردو ع دهدیرا کاهش م یسلول که متعاقباً خطر آلودگ دیفرهنگ در تولبه خرده ازیبا حذف ن

 Ronawk's Bio-Blocks. کندیم عیرا تسر جهیبه نت دنیزمان رس دهد،یم شیرا افزا

در مورد  قاتیاست که تحق ریپذ اسیسازگار، قابل تکرار و مق یسلول دیتول یبرا میپلت فرم قابل تنظ کی 

 بخشد. یرا سرعت م ینسل بعد یدرمان ها

Ronawk's Bio-Block Universe کار،  یرویبا کاهش ن یکشت سلول یکار یهاگردش یسازبا ساده

 .کندیم لیتبد یکننده بود، به آسانخسته یرا که زمان یزیو فضا، چ یمواد مصرف

 یهارشد سلول ندیفرآ یسازساده ینرم برا یهابافت یکریمیومیاز ب Bio-Block™ Ronawk یفناور 

 .کندیها در بدن است، استفاده مسلول یعیبه رشد طب هیشب شتریکه ب یاگونهخارج از بدن به

خود را بسازند و  طیزمحیتا ر دهدیها اجازه مو به سلول دهدیم شیرا افزا یکیولوژیب یهافرصت نیا 

 را حفظ کنند. یدرمان یهاکیولوژیو ترشح ب یدیکل یهایژگیو ،یحال زنده ماندن سلول نیدر ع

 Ronawk.com: منبع



-com.cdn.ampproject.org/c/s/bioinformant.com/ronawk-https://bioinformant

/system/amp-hydrogel-novel 

 ) دکتر مریم اسالمی (

کند و حفظ  یرا حذف م رکشتیز دروژلیه دیجد ستمیس

 یرا بهبود مغیر پیر یمیمزانش یادیبن یسلول ها تیجمع

 .بخشد

Novel hydrogel system eliminates subculturing and improves retention 

of nonsenescent mesenchymal stem cell populations 

 خالصه

 هدف:

 یبعدسه ستمیس کیدر  (  (MSCsیمیمزانش ییاستروما/یادیبن یهاسلول یکیولوژیزیرفتار ف سهیمقا 

 .یسنت یدو بعد ستمیس کیدر  in vitroقابل گسترش نسبت به گسترش  یبافت یدیتقل

 ها: روش 

کشت  کیپالست یطور مداوم بر روهفته به 6مدت به (ASC) یمشتق از چرب یمیمزانش یادیبن یهاسلول

ها از ASCکشت داده شدند.  کرد،یرا حذف م رکشتیکه ز یبعدسه دروژلیه ستمیس کیدر  ای یبعد 2

مورد  هیثانو یسلول تیجمع شیافزا یترشح آنها برا ییساقه مانند" و توانا" MSC ینشانگرها ،یرینظر پ

 .قرار گرفتند یابیارز

 : جینتا 

 انگریشد که ب یمیقد ریو غ اکنندهیاح ASC یهاتیمعج شتریمنجر به حفظ ب یبعدسه دروژلیه ستمیس

 ساقه مانند" را نشان دادند. " MSC یسطح ینشانگرها شیافزا

  :یریگجهینت

 تواندیکه م کندیم یمعرف دیمدوالر جد یبعدسه ستمیس کی یطرح اثبات مفهوم را برا کیمطالعه  نیا

 بهبود بخشد. ندهیآ کنندهیبازساز یهارماند یرا برا یادیبن یهاسلول یهاتیجمع in vitroگسترش 
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  دهیچک

 طیرا در شرا ASC رمعمولیغ یهاتیحفظ جمع ،یبافت یدیتقل یسه بعد دروژلیه دیجد ستمیس

 تیو ظرف بردیم نیرا از ب کشت فرعیبه  ازیو ن دهدیم شیهفته در کشت افزا 6تا  یشگاهیآزما

 .بخشدیها را بهبود مترشح شده آن یهاکیولوژیها و بASC یبازساز

ساز چند  شیپ یناهمگن از سلول ها تیجمع کی (MSCs) یمیمزانش ییاستروما /یادیبن یها سلول

بدن انسان از جمله مغز استخوان، پالپ دندان، بند ناف و بافت  یهستند که در انواع منابع بافت یتوان

 یبازساخت یبافت و پزشک یمهندس یهانهیدر زم یمیمزانش یادیبن یها[. سلول1شوند ] یم افتی یچرب

چند  تی[. ماه2اند ]ذاتاً متنوع خود مورد توجه قرار گرفته یو ترشح کنندهیبازساز یهایژگیو لیبه دل

به  زیتما یبرا یمیمزانش یادیبن یسلول ها ییتوانا لیدر ابتدا به دل یمیمزانش یادیبن یسلول ها یتوان

بافت  نیگزیجا کی جادیا یبرا یلبو ق یاسکلت ،یزا، عصب یچرب ،یغضروف ،یاستخوان یدودمان ها

به خود  یپزشک ستیز یمهندس نهیرا در زم یادیعالقه ز ده،ید بیو آس ماریب یکل اندام برا ای دیجد

با  یمیمزانش یادیبن یسلول ها بینوع درمان ها اغلب بر ترک نی[. ا3-1جلب کرد. بافت درون بدن ]

 یمیمزانش یادیبن یسلول ها زیمنظور کنترل تما بهمختلف  یها یدگیچیبا پ ییها دروژلیداربست ها و ه

 خاص متمرکز شده اند. یبه سمت دودمان ها

هستند، شامل  یکه در حال حاضر در حال بررس یمیمزانش یادیبن یهابر سلول یمبتن یهادرمان ریسا

 نی[. ا2است ] دهیدبیبافت آس یهابه محل یمیمزانش یادیبن یهاسلول میمستق ای یداخل عروق قیتزر

به  ازین قیتزر یهااز محل یمیمزانش یادیبن یهاسلول یو انتشار شعاع یمرگ سلول لیها به دلدرمان

 یهادرمان یحمل و نقل برا لیوسا یدر حال انجام بر رو قاتیدارند، اگرچه تحق یشتریب یسازنهیبه

MSC ییو کارا ییدر بهبود کارا یادوارکنندهیام یبعد یهاگام دروژل،یه یسازمانند داربست و کپسوله 

که مورد توجه قرار  MSCبر  یمبتن یهااز درمان گرید یکی[. به طور مشابه، 9-[. 4ها هستند ]آن

به نام سکرتوم است که به عنوان  MSCمشتق از  یگرفته است، شامل استفاده از محصوالت ترشح

بر سلول را دور  یمبتن یهادرمان جیرا یهاتیاز محدود یاست که برخ MSC یاز درمان سلول یشکل

 یاز فاکتورها یشامل انواع ناهمگن یمیمزانش یادیبن یترشح شده سلول ها ی. محصوالت جانبزندیم

 کولیکرووزیاگزوزوم ها و م ک،ینوکلئ یدهایها، اس دانیاکس یها، آنت نیمانند پروتئ یستیکننده ز لیتعد

کند  یم تیمختلف تقو یزخم را در کاربردها میبافت و ترم یها است و نشان داده شده است که بازساز

 ،یو بدون سلول یسلول یمیمزانش یادیبن یهااز سلول شدهتقمش یهادرمان یبرا ت،ی[. در نها10-13]

گسترش داده شوند تا  یاهشگیآزما طیمنبع اهداکننده برداشته شوند و متعاقباً در شرا کیاز  دیها باسلول

 کیباشد( تا  ازین یمیمزانش یادیبن یهاسلول 109تا  107)اغلب حداقل به  یکاف یهاتعداد سلول

ساقه مانند همراه است و اغلب  پیفنوت کی. که با از دست دادن دیدوام به دست آ لقاب ینیمحصول بال

 [.14،15] دیکشد تا به دست آ یهفته طول م نیچند



 

سفت و  یکیکشت پالست یهاشامل استفاده از رگ MSC یشگاهیگسترش آزما یهاستمیس ،یطور سنت به

کشت  ریز دادیرو نیبه چند ازیو ن هیالتک هیال کیعنوان ها بهگسترش سلول یبرا یسخت و دوبعد

 یهاستمیس که دهدیاست. شواهد نشان م یسلول یکاف ریبه مقاد یابیدست ی)عبور( وابسته به پروتئاز برا

منجر به از دست دادن  توانندیو م ستندین آلدهیا یادیبن یهاگسترش سلول یبرا یسنت یکشت دوبعد

شوند  اکنندهیو کاهش ترشح عوامل اح یریپ یالقا ،یمانکاهش زنده ،یمیمزانش یادیبن یهاسلول یچندتوان

بستر  یکیبه خواص مکان یتا حد یادیبن یهاو عملکرد سلول زیاند که تما[. مطالعات نشان داده16-20]

 یمانو کاهش زنده یسازدودمان استخوان تیتر که باعث تقوسفت ی[، با بسترها21،22وابسته است ]

[. 21،23. خواص ]شوندیم« ساقه هیشب»و حفظ  یمانتر که باعث بهبود زندهنرم یو بسترها شوند،یم

 لیاحتماالً به دل شود،یمشاهده م یسنت یکشت دوبعد رکه د MSC یهاتیکاهش استحکام جمع ن،یبنابرا

از حد  شیعالوه بر ازدحام ب ،یکشت دوبعد کیسخت پالست یکیولوژیزیرفیبستر غ کیاز مکان یبیترک

 یسنت یهاروش ت،یها است. در نهاکشت مداوم سلول ریبه ز ازیو ن یدوبعد یهاهیها در تک السلول

که منجر به  شودیدر طول زمان م رتریکمتر زنده و پ یسلول یهاتیمعاحتماالً منجر به ج یکشت دوبعد

را  یتجرب یهاسنجش نیکه متعاقباً تنوع ب شودیناسازگار م یمحصول ترشح کی ایو/ هایناخالص

 .کندیرا محدود م MSCمشتق از  یهادرمان یدستنییپا ینیبالقوه بال یایو مزا دهدیم شیافزا

 

 یآنها را برا ییتوانا ،یدیو ارگانوئ یاز جمله کشت کرو ،یکشت سه بعد یها ستمیبا س هیاول مطالعات

نشان  MSC یها تیساقه مانند جمع پیو بهبود فنوت یکشت دو بعد یها تیاز محدود یدور زدن برخ

از  یانتشار یهاتیمحدود لیاغلب به دل یدیو ارگانوئ یکرو یهاحال، کشت نی[. با ا26-24داده است ]

 ن،ی[. عالوه بر ا27هستند ] ینکروز و مرگ سلول ینظر اندازه محدود هستند و مستعد مناطق مرکز

بزرگ و  یوراکتوریب یهاستمیبه س تواندیکار فشرده باشد و م تواندیم یدیارگانوئ/یکشت کرو

 ازیه باشد که به نداشت ازین مدتیانبساط طوالن یکاربردها یزن، براهم یورآکتورهایمانند ب مت،یقگران

 یبرا ژهیبه و ندیفرآ نی[. ا28, 24] شودیبا پروتئازها ختم م یسلول یهاخوشه یمصنوع کیبه تفک

 کی ن،یمشتق از سلول صادق است. عالوه بر ا ای یسلول یدرمان ها دیبا هدف تول یمقاصد صنعت

 شیکرد، افزا یوارتون را بررس یالهژ یمیمزانش یادیبن یهاسلول مدتیکه کشت طوالن ریمطالعه اخ

کشت  یهاستمیتوسعه س ن،ی[. بنابرا29نشان داد ] یسه بعد یرا پس از کشت کرو ریپ یهاسلول تیجمع

را بهبود  یادیو بن یقو یسلول یهاتیجمع مدتیکارآمدتر که گسترش طوالن یبافت یدیتقل یبعدسه

استفاده از کشت  دوارکننده،یام یکردهایواز ر یکیاست.  یدر حال حاضر هنوز تحت بررس بخشد،یم

[. تا به 30،31است ] کیبستر و مکان بیترک یسازگار لیبه دل یاست که تا حد یسه بعد دروژلیه یها

و حفظ خواص  یمیمزانش یادیبن یهاگسترش سلول یبه جا دروژلیه یهاستمیاز س یاریامروز، بس

[. 35-32] کنندیعمل م یادیبن یهاانتقال سلول یالهیعنوان وس به ایو/ زیها، به دنبال کنترل تماآن یادیبن

و  یمتخلخل هستند که به مهاجرت سلول یزمعماریفاقد ر یکنون دروژلیه یهااکثر فرمول ن،یعالوه بر ا

 .کندیکمک م یانتشار مواد مغذ



که  میکن جادیا دیجد یسه بعد دروژلیه ستمیس کی یبرا یاثبات مفهوم کی میمطالعه ما قصد دار نیدر ا

بخشد.  یرا بهبود م (ASCs) یمشتق شده از چرب یها MSC، مانند MSC یها تیانبساط جمع جینتا

شده  رمولهف نرتیوایبستر ب کیچاپ شده است و به عنوان  یستیز میقابل تنظ یسه بعد دروژلیه ستمیس

ً یاست که دق  کیمانند  تی( و در نها1 یلیکند )شکل تکم یم دیرا تقل یبوم یبافت چرب کیمکان قا

سه  دروژلیه ستمیکند. س یعمل م کیولوژیمواد ب یو جمع آور MSCگسترش  یمناسب برا وراکتوریب

ساخته شده است که امکان افزودن آسان « پازل یاتکه»فرد ماکروساختار منحصربه یبا طراح یبعد

متخلخل امکان  یزمعماریمنحصر به فرد ر یطراح ن،ی. عالوه بر اکندیمکمل را فراهم م یهادروژلیه

ها را از سلول فرعی کشتبه  ازیو ن کندیرا فراهم م یسلول ریمهاجرت و تکث جیحمل و نقل انبوه و ترو

بستر  کیاز  هی. استفاده اولبردیم نیباز  هاکروکانالیدر داخل م هادروژلیه نیب یمهاجرت سلول قیطر

 ASC یریبر پ یسه بعد ستمیس یو ابعاد یکینقش بالقوه خواص مکان و مشاهده یامکان بررس نرتیوایب

که بستر  میفراهم کرد. ما فرض کرد یستیبستر فعال ز کی یساقه مانند را بدون معرف یپیو خواص فنوت

و منجر به حفظ  کندیها فراهم مASC یرا برا یتریعیطب یکیمکان طیمح دروژل،یه یتر و سه بعدنرم

 ن،ی. عالوه بر اشودیم یکشت دوبعد یسنت یها، نسبت به روشASC رمعمولیمانند غساقه یهاتیجمع

 یهادروژلیه نیب یمهاجرت سلول قیها از طرASCفرد به گسترش مداوم منحصربه یمعمار یطراح

و  یدو بعد یمنف رکشتیز یهاها در معرض روشسلول گرفتنقرار  نیبنابرا دهد،یمتصل اجازه م

 .کندیرا حذف م یعواقب بعد

 

 و روش ها مواد

 یسلول کشت

ASCیانسان یها (Lot #18TL212639 کراتاهیساله، س 23، زن ،)یانسان یها تینوسی (KCs ؛Lot 

#18TL318559 به دست آمده از یساله، قفقاز 62، مرد )Lonza (براسیبازل، سوئ )مطالعه  نیا ی

 Lonza (#PT-3001)از  ™BulletKitرشد متوسط  یمیمزانش یادیبن یسلول ها MSC-GMاستفاده شد. 

 MesenCult™-ACF Plus (Stem Cellمتوسط  تیها استفاده شد. ک ASC یدست آمد و برا هب

Technologies ،BC ،Canada ؛Cat. #05445) کامل  تیبدون سرم استفاده شد. ک طیبه عنوان مح

شد و  هیته (LL-0007؛ #MD ،USA) Lifeline Cell Technologiesاز  K DermaLife تینوسیکرات

 شد. ستفادهها اKC یبرا

 

 یچاپ سه بعد دروژلیه یکشت سلول ستمیس

ً یتقر وانرتیب یسه بعد دروژلیه ستمیس  لنیات یبر پل یمبتن ستمیس کیمتر است و  یسانت 1×  1×  1 با

 یطراح کی یاست که دارا Tissue-Block (T-Block; Ronawk, KS, USA)به نام  (PEG) کولیگل

 یبافت نرم چرب کیمکان هیساخت آن ساخته شده است. شب یمنحصر به فرد است و برا یزمعماریر

 دروژلیماه نشان نداد. ه 3 یط یکیدر خواص مکان یقابل توجه رییتغ چی( و ه1 یلی)شکل تکم یبوم



 لیبه دل نیبرونکتیقرار داده شدند. ف یشش چاه یا شهیصفحه کشت ش کیکشت در  یبرا یسه بعد یها

 طورها بهکه سلول ییها است. از آنجاASC یبرا جیرا یبستر پوشش کی ن،یبرونکتیف یعیترشح طب

و هم  یکشت دوبعد شهیش/کیهم پالست شوند،یچسب نم/چسبندینم PEGبر  یمبتن مریبه پل یمؤثر

 هیمربع پوشانده شدند تا اتصال اول متریبر سانت کروگرمیم 5با غلظت  نیبرونکتیبا ف یبعدسه دروژلیه

و سه  یدوبعد یهاستمیس نیسطح به حجم ب یتفاوت ذات لیبه دل نیبرونکتیدهند. غلظت ف شیسلول را افزا

مورد  یاز مدل سه بعد یسه بعد دروژلیه یبیبه سطح سطح استاندارد شد. مساحت سطح تقر یبعد

 محاسبه شد. یستیچاپ ز یاستفاده برا

 KCو  ASC گسترش

ASC ها وKC فالسک  کیها درT-150 ی% تالق80)عبور( تا حدود  رکشتیکاشته شدند و قبل از ز 

کشت، شستن سه بار با محلول نمک متعادل  طیکشت سلول ها با حذف مح ریکشت داده شدند. کشت ز

٪ 0.05با  ونی( و انکوباسمیزیبدون من م،یمتحده؛ بدون کلس االتی، اHBSS ،MAهنکس )

 5گراد به مدت  یدرجه سانت 37 یانجام شد. ( در دما (Cat. #CC-3232؛ Lonza) EDTA/نیپسیتر

شدند، سپس پلت  وژیفیسانتر قهیدق 5گرم به مدت ×  500شد و سلول ها در  یبا سرم خنث نیپسی. ترقهیدق

ها در ASCمعلق شدند.  دیجد یبعد 2کشت بافت  یکیپالست یرگ ها یمجدد رو یبذرده یشده و برا

 یکشت دوبعد کیپالست یرو هادروژلیبه سطح ه ظیغل یمحلول سلول یابا افزودن قطره (P1) 1پاساژ 

 ماندهیبا محلول سلول باق ندیفرآ نیکاشته شدند. ا یستیشده زچاپ یبعدسه دروژلیه ستمیداخل س/یرو ای

کاشت مکرر به سلول ها  ندیفرآ نیصل شود. احا نانیکارآمد اطم یپنج بار تکرار شد تا از کاشت سلول

 نکهیشوند. با توجه به ا عیتوز دروژلیه ستمیمتخلخل در س کرویاجازه داد تا در سراسر ساختار م

مطالعه حذف کرد، از  نیا یرا برا رکشتیبه ز ازین ،یاضاف یهادروژلیسطح سطح و اتصال ه شیافزا

 کی ن،یشد. بنابرا تفادهاس یمشابه با کشت دو بعد سهیامکان مقا یعبور برا یهم ارز ینقطه زمان کی

اما در فرهنگ  افتد،یها اتفاق مASC یبرا یروز در فرهنگ دوبعد 5تا  4عبور معموالً هر  دادیرو

کشت شدند و به  ریها ز، سلولP2 ASCs یبرا یبعد 2روز کشت  5تا  4. پس از افتدیاتفاق نم یبعدسه

در نظر گرفته شدند.  P3سپس معادل پاساژ  3D یهاASCدر نظر گرفته شدند و  یبعد 2در  P3عنوان 

زمان  نیانگیو م یبذر سلول هیتراکم اول ،یو سه بعد یگسترش کشت بر اساس سطح شناخته شده دوبعد

 ها نشان داده نشده است(شد؛ داده نییتع یبعد 2در  یروز )به صورت تجرب 2.25 تیدوبرابر شدن جمع

سلول  5000ها در غلظت استاندارد ASCشد.  نییتعداد سلول تع یبه منظور استانداردساز ASCs یبرا

مربع  متریبر سانت تریکرولیم 150سنجش بذر داده شدند. مکمل رسانه به  یمتر مربع برا یدر سانت

 یدو بعد یهاکشت نیدر نسبت سطح به حجم ب کنندهقیرق یهااستاندارد شد تا تفاوت ASCگسترش  یبرا

 .ردیرا در نظر بگ یو سه بعد

 ASC پیفنوت اتیخصوص

 یکیمونولوژیبرچسب ا اتیخصوص قیاز طر P1/2/6/10ها در ASC یبرا MSCساقه مانند  پیفنوت

 کیبه طور مداوم در  ایها  ASCشد.  یابیارز (CD73/90/105) یدیکل MSCسه نشانگر سطح 

. ابندیگسترش  یسه بعد دروژلیه ستمیشد تا در س یاجازه داده م ایشدند  یکشت م ریز T-150فالسک 



سلول در  5000با تراکم استاندارد شده  یعبور مربوطه، سلول ها به صورت دو بعد یزمان قطهدر هر ن

-Cat. #P96؛ Cellvis ،CA ،USA) یچاه 96 یا شهیصفحه کشت ش کی یمتر مربع بر رو یسانت

1.5H-N)  پیفنوت یدند. سپس براروز، ثابت ش 2به مدت ASC یبرا یمنیا یبرچسب گذار قیاز طر 

ها در محل ثابت و سلول ،یکشت سه بعد ستمیها در سASC یشد. برا یابیارز یسطح CD ینشانگرها

 یبرا CD34/45 یبرا یمنف یزیآمو رنگ CD73/90/105 یمثبت برا یزیآمشدند. رنگ یزیآمرنگ

 4 دیبا پارافورمالدئ تیمطالعه استفاده شد. پس از تثب نیا یساقه مانند برا MSC پینشان دادن فنوت

 1ساعت در بافر مسدودکننده )سرم خر  1شسته شدند و به مدت  HBSSها سه بار با  سلولدرصد، 

، CD73 (Abcam یبرا هیاول یها یباد یپس از مسدود کردن، آنتقرار گرفتند.  (HBSSدرصد در 

MAمتحده؛  االتی، اCat. #133582 1:100؛ ،)CD90 (Abcam ؛Cat. #181469 1:100؛ ،)

CD105 (Abcam ؛Cat. #231774 1:100؛ CD34  

(Abcam; Cat. #81289; 1:200)  

 اضافه شدند  CD45 (Abcam; Cat. #40763; 1:200) ای

 انکوبه شدند.  گرادیدرجه سانت 4 یشبه در دما کیو سلولها 

ساعت و به دنبال آن سه شستشو  1به مدت  هیثانو یهایبادیبار شسته شدند و آنتها سه روز بعد سلول

؛ Cat. #H3570؛ Hoechst 33342 ((Invitrogen ،MA ،USAاعمال شد. سلول ها با  یاضاف

ضد رنگ ( 1:1000؛ Cat. #A22287؛ Invitrogen) Alexa Fluor® 647 Phalloidin( و 1:1000

-diamidino-2-6'،4 یلترهایبا استفاده از ف Revolve کروسکوپیبا م سمونوفلورسانیا. شدند یزیآم

phenylindole (DAPI ؛EX-380/30 ،EM-450/50) ،نیفلورس اناتیوسیزوتیا (EX-470/40 ،EM-   

-Cy5 (EX-630/40 ،EMو  (EX-560/40 ،EM-630/75)شد. تگزاس رد  یابیارز  (525/50

ژاپن؛  و،ی، توکOlympus× )20و هدف ( کایمتحده آمر االتیا ا،یفرنیاکو، کال) (700/75

UPlanSApo ،0.75NA).  )مانند ساقه یپیفنوت یسازیکمASC ( 4در چهار برابر=n  ) انجام شد، با

در  = 3Dدر هر چاه؛  = 2D) یکیولوژیدر هر تکرار ب یتصادف دید دانیم 10که از مجموع  یریتصاو

هر  یشده برا یریاندازه گ ری. مقاددیمورد به دست آ 40مجموع تا اند تا در ( گرفته شدهدروژلیهر ه

 نیدیفالو یزیشد. از ضد رنگ آم یابیمثبت ارز ینمونه تعداد کل هسته ها شمارش شد و کل سلول ها

به عنوان خط  P1مشخص شده در  یهاASCمثبت استفاده شد.  یزیرنگ آم یساز یکمک به محل یبرا

 (.2 یلی)شکل تکممورد استفاده قرار گرفتند  سهیمقا یبرا هیپا



 

 ریپ ریغ یمیمزانش یادیبن یهاسلول تیو حفظ جمع کندیرا حذف م ت فرعیکش د،یجد دروژلیه ستمیس

 .بخشدیرا بهبود م

 

 ASC یریپ اتیخصوص

فالسک  کیها به طور مداوم در ASCانجام شد.  ASC یریپ یابیدر باال، ارز ASC پیروش فنوت مشابه

صفحه  کی یکه آنها بر رو یسنجش مربوطه کشت داده شدند، زمان یتا هر نقطه زمان T-150کشت 

 یمبتن یهاطیروز در مح 2به مدت  یچاه 96ها در صفحه ASCکاشته شدند.  یچاه 96 یا شهیکشت ش

 لورسانسمونوفیا یگذاربرچسب قیاز طر یریپ تیسرم سازگار شدند، ثابت شدند، سپس از نظر فعال بر

 .Cat؛ CellEvent™ Senescence (Invitrogenسبز  صیتشخ تیبا ک دازیگاالکتوز-β تیفعال

#C10850) شدند. طبق دستورالعمل سازنده.  یابیارزASCبه طور همزمان در  یسه بعد ستمیها در س

ضد  نیدیشدند. مشابه روش فوق، سلول ها با هوخست و فالو یابیارز P2/6/10معادل گذر  یزمان اطنق



 دانیگرفته شده از مجموع ده م ری، با تصاوn = 4در چهار تکرار  یریپ اتیشدند. خصوص یزیرنگ آم

هر نمونه  رشده د یریگمقدار کل اندازه 40به  یابیدست یبرا ،یکیولوژیدر هر تکرار ب یتصادف دید

 شد. نییمسن تع یمثبت و منف یانجام شد. تعداد کل هسته ها شمارش شد و کل سلول ها

 

 ASCشده با  یشرط یرسانه ها یجداساز

 نیدر نسبت سطح به حجم ب یسازقیرق یهااستاندارد شد تا تفاوت ASCگسترش  یمکمل رسانه برا

 یکردند. برا یم رییتغ کباریروز  2. رسانه ها هر ردیرا در نظر بگ یو سه بعد یدو بعد یهافرهنگ

 HBSSحذف شد و سلول ها سه بار با  ASC (ASC-CM) ،MSC-GMشده با  هیتهو طیمح یجمع آور

هر دو  ی)برا یساعت قبل از جمع آور 48بدون سرم به مدت  MSC یها طیشدند، سپس با مح ستهش

گرم به مدت ×  1500شده در  یجمع آور ASC-CM( کشت داده شدند. سپس یو سه بعد یکشت دو بعد

 برود. نیاز ب یسلول یایشد تا بقا وژیفیسانتر قهیدق 10

 

 ASC-CMپس از درمان  KC تیفعال

ASC-CM شد. سپس  یمربوطه طبق پروتکل باال جمع آور یدر هر نقطه زمانASC-CM  ساعت  24تا

 یابیارز یبرا یمهاجرت ای ریتکث ،یکیمتابول تیفعال لیتعد یآن برا تیها قرار داده شد تا ظرفKC یرو

 طیمحبا  1:1در نسبت  ASC-CMمطالعات،  نیا یشود. برا یابیارز ASC-CMزخم  میترم یها تیقابل

در  PrestoBlueطبق دستورالعمل سازنده انجام شد. فلورسانس  یتجرب یاضافه شد. سنجش ها KCرشد 

-ASCساعت درمان  24پس از  کیمتابول تیفعال یابیارز یبدست آمد و برا (n=4نانومتر ) 560/590

CM  .استفاده شدHoechst یبه نمونه ها PrestoBlue ریمقاد نیانگیبه عنوان م ریاضافه شد و مقاد 

بالقوه در تعداد  یبه منظور کنترل تفاوت ها PrestoBlue/Hoechst گنالیس یواحد فلورسانس نسب

داده شد. فلورسانس  شیدر هر سلول نما یبیتقر یکیمتابول تیسلول ها و به دست آوردن فعال

PicoGreen  نانومتر  485/535درn=4 یریگاندازه وانتعداد سلول به عن یابیارز یبرا به دست آمد و 

 96استفاده شد. تعداد کل سلول در هر صفحه  ASC-CMساعت کشت  24پس از  KC ریتکث نیگزیجا

 یابیارز یبرا KCمحاسبه شد. سنجش خراش  DNA 7.7 pg/cell یمحتوا نیانگیبر اساس م یچاه

 ریانجام شد. تصاو KC (n = 3)مهاجرت  نیزگیجا یریگدر اندازه زخم به عنوان اندازه راتییتغ

 ,ImageXpress Micro XLS (Molecular Devices یربرداریتصو ستمیمهاجرت با استفاده از س

CA, USA) زخم  هیشد و از سه ناح یربرداریتصو یهر زخم سه تکرار یگرفته شد. کل زخم برا

و  رزخم در هر سه تکرا هیمحاسبه سطح زخم استفاده شد. سه مقدار ناح یمختلف در هر سه تکرار برا

 افتهیمحاسبه شد و به عنوان درصد سطح زخم بهبود هر گروه به طور متوسط  یبرا یدر هر نقطه زمان

 . n = 3داده شد  شینما

 



 یآمار لیتحل

مشخصه  لیو تحل هیشوند. تجز یگزارش م نیانگیاستاندارد م یبا خطا نیانگیداده ها به عنوان م همه

دو  انسیوار لیو تحل هیبا تجز CDو  یریپ ینشانگرها یبرا یمنیا یبا برچسب گذار ASC یها تیجمع

دو طرفه  انسیروا لیو تحل هیبا تجز KC یو مهاجرت یریتکث ،یکیمتابول یهاتیشد. فعال یابیطرفه ارز

و  Shapiro-Wilk یآزمون ها قیقرار گرفت. نرمال بودن داده ها از طر یمورد بررس

Kolmogorov-Smirnov قرار گرفت و با نمودار  شیمورد آزماQQ شد. از نرم افزار  میترس

GraphPad Prism 9.0.2 (GraphPad ،CA ،USA) استفاده شد و مقدار  لیو تحل هیتجز یبرا

p<0.05 دار در نظر گرفته شد. یمعن 

 جینتا

 کندیرا حذف م یکشخرده ،یسه بعد دروژلیمنحصر به فرد ه یطراح

ً یتقر یسه بعد نتیپر دروژلیه ستمیس ماکروساختار منحصر به فرد  کی یحاو یمتر مکعب یسانت 1 با

و مهاجرت  (1A)شکل  کندیمکمل را فراهم م یهادروژلیاست که امکان افزودن مداوم ه« تکه پازل»

و ب(.  (1A)شکل  دهدیتازه متصل شده ارتقا م یهادروژلیبذر به ه هیاول دروژلیها را از هسلول

ASCهفته کشت داده شدند و اجازه داده شد تا در  2منفرد به مدت  دروژلیه ستمیس کی یها درون/رو

روز اضافه شد و سلول ها  5به مدت  یاضاف دروژلیه کیمهاجرت کنند. پس از آن،  دروژلیسراسر ه

مهاجرت و  رشدند و از نظ یزیسپس سلول ها رنگ آم متصل شدند. دیجد دروژلیاجازه مهاجرت به ه

متخلخل را فراتر از  یها کانال ها ASC .(1Bقرار گرفتند )شکل  یابیمورد ارز دروژلیدو ه نیب ریتکث

داد  لیتشک دروژلیرا در منافذ ه ییتوان شبکه ها یپوشانده بودند و م یدر ساختار داخل یسطح سطح

 هاکروکانالیداخل م درمتصل و هم  یهادروژلیهم در سطح ه توانندیها مسلول .(Cو  1B)شکل 

زده از  رونیب یکانون یهایمتعدد و چسبندگ یسلول یهاها را با گسترشآن توانیمهاجرت کنند، و م

شبکه  لیو تشک یها در سه بعدASCتعامل  .(1Cکمک به مهاجرت مشاهده کرد )شکل  یها براسلول

 ژه،یبرجسته شده است. به و 2و  1 یلیتکم یها لمیدر ف شتریب دروژلیه یزمعماریدر ر یسه بعد یها

ASC یمنفذ یاز کانال ها یکیبه  نییرا پوشانده و به سمت پا دروژلیکه سطح ه دیتوان د یها را م 

 در منافذ. یسلول یها تیجمع ریبا سا یدر تعامل هستند. در سه بعد تیکنند و در نها یمهاجرت م



 

 کند. یرا حذف م فرعی کشت ،یسه بعد دروژلیمنحصر به فرد ه یطراح .1شکل 

 در طول زمان یسه بعد دروژلیساقه مانند در ه MSC یسطح یحفظ نشانگرها

 ینشانگرها یمنیا یگذارنشان تیکم نییتع قیمانند در طول زمان از طرساقه ASC یهاتیجمع یابیارز

CD CD73/90/105 ( 2شکلA) ساقه مانند در طول زمان در هر  ید یس ینشانگرها وعیانجام شد. ش

، نرخ یبعد 3 ستمینسبت به س یبعد 2حال، کشت  نی. با اافتیکاهش  یو سه بعد یدو بعد ستمیدو س

به طور مشابه، کاهش  .(2Bداد )شکل  شینشانگرها را افزا نیاز دست دادن ا یکاهش قابل توجه

 یو سه بعد یدو بعد ستمیر طول زمان در هر دو سمثبت د یزیآمرنگ یهادر شدت سلول یآشکار

 یعبور برا یدر تمام نقاط زمان یقابل توجه یمنجر به ماندگار یسه بعد ستمیوجود داشت. کشت در س

 کیاز دست دادن قابل توجه  .P2 CD105 هیاول سهیهر سه نشانگر ساقه مانند مثبت شد، به جز مقا

و  P6در  یبعد 3ها در ASC سهیتوان به وضوح هنگام مقا یرا م یساقه مانند در کشت دوبعد پیفنوت

P10  در مقابلASC 2ها درD  درP2  شکل( 2مشاهده کردB).  3در  پاساژنه معادل  ایدر طول پنج 

 2عبور در  دادیرو کی( و تنها بی، به ترتP10 ای P6 یبرا یبعد 3 ستمیهفته در س 6 ای 3 یعنی) یبعد

، تنها با CD یداشتند. نشانگرها نیچند یبرا یمشابه انیب یها الگوهاASCکاشته شد(،  P1)در  یبعد

هر دو  .(2Bشکل ) P2 در 2D CD105نسبت به  P10در  CD105 یبعد 3 انیب نیتفاوت معنادار ب کی



حفظ  CD45و  CD34 ینشانگرها یمثبت را برا یزیرنگ آم ی٪( از سلول ها5)> یکم تیجمع ستمیس

 .کردند

 در طول زمان یسه بعد دروژلیدر ه یریپ یریتاخ یالقا

 داز،یگاالکتوز-β تیفلورسنت فعال یگذاربرچسب قیدر طول زمان از طر ریپ ASC یهاتیجمع وعیش

 هیپا انیب .(3Aشد )شکل  یابیارز شود،یاستفاده م یسلول یریکه معموالً از پ نیگزیجا یریگاندازه کی

بود. در طول  P2 ~5٪در  یو سه بعد یدو بعد یهاASCهر دو  یبرا دازیگاالکتوز-β تیفعال

و  11.7با  افت،ی شیافزا یدر دو بعد یبه طور قابل توجه یریپ ،یعبور چندگانه در دو بعد یدادهایرو

 رییتغ چیه یسه بعد ستمیبرعکس، در س .(3B)شکل  بی، به ترتP10و  P6در  ریپ ی٪ سلول ها22.5

هفته(  6) طالعهم نیا یدوره زمان یبرا ASC یها تیدر طول زمان در جمع یریپ وعیدر ش یقابل توجه

دو  ستمیدر س یسلول یدر مورفولوژ یقابل توجه یبه طور مشابه، تفاوت ها .(3Bوجود نداشت )شکل 

 یدوبعد یها ASCرسد  یوجود داشت. به طور خاص تر، به نظر م یسه بعد ستمیدر مقابل س یبعد

در طول زمان در  لاندازه سلو یظاهر شیناهمگن تر و افزا یکیمورفولوژ عیمسطح تر هستند، با توز

 ایقابل مشاهده در اندازه  رییرا بدون تغ یهمگن تر یمورفولوژ یسه بعد یها ASCکه  یکشت، در حال

 سلول حفظ کردند. یمورفولوژ

 ASCشده  یزخم رسانه شرط میترم تیحفظ ظرف

نشان دادن رابطه  یبرا هیثانو یسلول تیجمع کی لیتعد یبرا ASC-CM یعملکرد تیظرف یابیارز

ها مورد استفاده قرار KCزخم در  میترم تیارتقاء فعال ییو توانا ASC تیجمع پیفنوت نیب ایمتقابل پو

 اعتس 24مربوطه تا  یاز هر نقطه زمان ASC-CM یسه بعد ای یها با دو بعدKC .(4Dگرفت )شکل 

در  یتوجهکاهش قابل ،یدو بعد یهااز کشت ASC-CMشده با  ماریت یهاKCتحت درمان قرار گرفتند. 

کاهش  نینشان دادند. همچن P2نسبت به  P10 ASC-CMو  P6در هنگام درمان با  افتهیزخم بهبود  هیناح

شد )شکل  همشاهد P2نسبت به  P10از  3D ASC-CMمشاهده شده با  KC یمهاجرت تیدر فعال یجزئ

4A  وB). 3 ،یبه طور کلD ASC-CM انینسبت به همتا ASC-CM یقابل توجه ییخود، توانا یدوبعد 

ها هنگام KC یکیمتابول تیمربوطه داشت. فعال یو بستن زخم ها KCمهاجرت  شیافزا یبرا یباالتر

در  یقابل توجه شنشان داد، با کاه یروند کاهش یمنبسط شده با دوبعد یهااز سلول ASC-CMدرمان با 

P10  نسبت بهP2 ASC-CM ( 4شکلC). با  یدار یتفاوت معن چیهASC-CM یسه بعد یاز فرهنگ ها 

از فرهنگ  ASC-CMشده با  ماریت یهاKC یریتکث تیدر طول زمان مشاهده نشد. به طور مشابه، فعال

 رییتغ چی، اما هP2 ASC-CMو  P10 نیب یدار یرا نشان داد، با تفاوت معن یروند کاهش یبعد 2 یها

 4شدند مشاهده نشد )شکل  ماریت یبعد 3 یاز فرهنگ ها ASC-CMها با  KCکه  یدر زمان یقابل توجه

به طور  P10و  P6از  3D ASC-CMشده با  ماریت یهاKC ویفراتیپرول تیفعال ن،ی(. عالوه بر ایبعد

 آنها بود. یدو بعد ASC-CM انیباالتر از همتا یقابل توجه

 



 بحث

 یبازساخت یرشته پزشک شرفتیپ یرا برا یادیتوجه ز یمیمزانش یادیبن یسلول ها یذات یمیخواص ترم

از  دیمعموالً ابتدا با یمیمزانش یادیبن یحال، سلول ها نیبافت به خود جلب کرده است. با ا یو مهندس

کشت  یانسان افتب یبوم ریغ یمصنوع طیمح کیمنبع بافت دهنده برداشته شوند و در خارج از بدن در 

ً یموجود در بازار تقر یشگاهیتوسعه آزما یها ستمیشوند. تا به امروز، س دو  تیماه یبه طور انحصار با

هستند و به سرعت منجر  یکیولوژیزیرفیها غسلول یسفت و سخت برا یدوبعد یهاستمیدارند. س یبعد

 شوندیم یریپ یو القا یمانزنده دادنت ، با از دسMSCمانند چند توان ساقه یهایژگیرفتن و نیبه از ب

 شودیم یبازساز یهاتیبا کاهش قابل توجه قابل MSC یهاتیمنجر به جمع راتییتغ نی[. ا16،18،36]

در رشد و توسعه  یتوجهو گلوگاه قابل شودیم بیترک یاستاندارد کشت سلول طیکه با فقدان شرا

 MSCگسترش  یکشت برا یهاستمیبه توسعه س یاساس ازین ن،ی. بنابراکندیم جادیا اکنندهیاح یهادرمان

بافت هستند و  هیشب شتریو ب یبعدبستر، سه بیو ترک یمعمار ،یکیوجود دارد که از نظر خواص مکان

 یمداوم را دور بزنند. برا ازیمانند ن ،یسنت یفرهنگ دوبعد یهاتیاز محدود یاریبس توانندیم تیدر نها

 کشت فرعی.

 

را نشان داده است که  MSC یهاتیجمع دیدر تول شرفتیپ یبعدسه یهاستمیدر س ریاخ یهاشرفتیپ

و  هاکروکرهیم دها،یارگانوئ ها،یمانند کرو یبعدسه یهاستمیحال، س نیساقه هستند. با ا هیشب شتریب

)مثالً  کنندینم دیمنبع سلول/بافت خود را تقل یبوم کیداربست معموالً مکان یهاستمیاز س یاریبس

به  یابیدست یمداوم برا یکشبزرگ و خرده وراکتوریب یهاستمیو اغلب به س (ASCs یبرا یچرب کیمکان

که  رسدیحال، به نظر م نیبا ا ینیاستفاده بال یتعداد سلول ها برا اسیدارند. مق ازیاهداف بزرگ ن

کشت  یهاستمیس یمناسب برا یبافت یدیتقل یهاستمیس دیتول یبافت برا یمهندس دروژلیه یهاستمیس

تر نرم هیرالیبه ز یکیکه پاسخ مکان شودی[. به طور خاص، تصور م30،31سودمند هستند ] یسلول

 یهاستمی[. متأسفانه، اکثر س23،37،38] کندیساقه مانند کمک م یهایژگیبه حفظ و هادروژلیه

خاص ساخته  یدودمان بافت کیبه سمت  یادیبن یهاشده سلولکنترل زیتما جیترو یبرا یکنون دروژلیه

حفظ کنند  مدتیگسترش طوالن یمانند را براساقه پیکه فنوت دهندیها اجازه نمو به سلول شوندیم

 یدر حال کند،یمحافظت م یریاز پ آلدهیا MSC دروژلیانبساط ه ستمیس کی ت،ی[. در نها34،39-44]

را با حداقل  مدتیو اجازه گسترش طوالن بخشدیبهبود م ار اکنندهیمانند احساقه پیکه حفظ فنوت

 .دهدیمداخله کاربر م ای یکشخرده

 

که تا به امروز در فهرست سازمان  ینیبال ییکارآزما 1000از  شیبا ب MSCبر  یمبتن یهادرمان اگرچه

که قبالً تصور  یاند، اما به همان سرعتبوده دوارکنندهیاند، اممتحده فهرست شده االتیا یغذا و دارو

سلول  یها تیاست جمع مکنکه م یمخرب ریتأث لیبه دل یامر حداقل تا حد نیاند. انکرده شرفتیپ شدیم

 یری[. پ45،46شود ] یم یبافت داشته باشند، ناش یممکن است بر بازساز ریپ یمیمزانش یادیبن یها

است، که  ویداتیاکس ایو/ DNA بیآس لیاست که معموالً به دل یتوقف چرخه سلول شروندهیشکل پ کی

 شوندینم ریتکث گریکه د شودیم یمیمزانش یادیبن یهاسلول DNA میترم یهامنجر به اختالل در روش



نشان داده شده است که سلول  ن،ی[. عالوه بر ا49-47] دهندیو از دست دادن قدرت چندگانه را نشان م

 یم یمنف ریزخم تأث میبافت و ترم یکنند که بر بازساز یرا ترشح م یعوامل ر،یپ یمیمزانش یادیبن یها

ترشح عوامل  قیالتهاب از طر دیو تشد ویداتیاسترس اکس شیافزا ،ییاختالل در رگ زا قیگذارد، از طر

تواند ناهمگن باشد  یم پیفنوت نیا بی[. ترک52-50] یریمرتبط با پ یترشح پیشناخته شده به عنوان فنوت

 جیدر نتا یاحتماالً به ناهمگون نیا ن،یوابسته است. بنابرا یطیمح یو محرک ها یریپ یالقا سمیو به مکان

-53] کندیکمک م شودیم دهید یو بدون سلول یسلول یهابا درمان ینیبال یهاییکارآزما رکه د مارانیب

 MSC یهاتیرا در جمع یریپ یکه القا in vitroگسترش کشت  ستمیس کیتوسعه  ن،ی[. بنابرا55

 یریجلوگ یریپ یاز القا ایدر نظر گرفته شده است را محدود  مارانیب یاتولوگ سالم که برا ای کیآلوژن

 .بخشدیرا بهبود م MSCبر  یمبتن ینیبال یهاو ثبات درمان ییکارا کند،یم

 

قابل  شیمنجر به افزا یدوبعد یکشت سنت ستمیس کیها در ASCمطالعه اثبات مفهوم، کشت  نیدر ا

 یسه بعد دروژلیه ستمیوجود داشت. برعکس، س اتیشد، همانطور که قبالً در ادب یریدر پ یتوجه

 10 یعنی) یهفته ا 6در طول مطالعه  ASC یها تیدر جمع یریدر پ یقابل توجه راتییمنجر به تغ

 راتییتواند نشان دهنده تغ یو اندازه سلول م یوژدر مورفول راتییتغ ن،یپاساژ( نشد. عالوه بر ا عادلم

 یشود ممکن است با القا یم دهید یدو بعد یهاASCآشکار اندازه سلول که در  شیباشد. افزا یپیفنوت

 یبانیپشت شتریب یات قبلیو ادب دازیگاالکتوز-β یربرداریتصو یاز داده ها نیهمراه باشد و بنابرا یریپ

بستر  کیو مکان یکنند که فرهنگ سه بعد یم تیحما یقبل هیداده ها از فرض نیا ،یکند. به طور کل یم

به  ازیما، ن یسه بعد دروژلیه ستمیحال، با س نیکنند. با ا یرا حفظ م یریدر برابر پ ینقش محافظت

 یهادروژلیبا ه سهیقاترشح شده در م یو محصوالت جانب شود،یحذف م یکشتخرده

تر در دسترس هستند. مطالعات متخلخل هستند، آسان یزمعماریکه فاقد ر تریسنت یریگقالب/شدهختهیر

تلومراز، محافظت در برابر  یبالقوه )به عنوان مثال، القا یکینامید یهاسمیمکان یابیارز یبرا یشتریب

که  یبعدکشت سه یاست تا نقش حفاظت ازین مورد (DNA میترم یهاسمیمکان شیافزا ای ویداتیاکس بیآس

 شرفتیکه باعث پ یمحرک یدادهایرو یابیارز ن،یمشخص شود. عالوه بر ا شود،یم دهیمطالعه د نیدر ا

کشت مناسب  یها ستمیتوان آنها را با س یم ایآ نکهیشوند و ا یم یشگاهیآزما طیدر شرا یریبه سمت پ

بهبود  یبرا ندهیآ یدر مورد مالحظات طراح ینشیمطالعه ب نیاست. ا شتریب یبررس ازمندیدور زد، ن

 دهد. یارائه م MSCگسترش  یبرا یسه بعد یکشت سلول یروش ها

 

است و  یاتیآنها ح یبازساز لیپتانس یبرا یمیمزانش یادیبن یساقه مانند سلول ها پیطور مشابه، فنوت به

و  شوندیم زیکه متما MSC یهاتیکند. جمع رییتواند به سرعت تغ یکشت سلول ها م طیبسته به مح

 یترشح بیدر ترک رییو تغ یسلول پیمنجر به تنوع فنوت دهند،یمانند خود را از دست مساقه یهایژگیو

را کاهش  یو بدون سلول یاعم از سلول کننده،یبازساز MSC یهاقوام درمان تیو در نها شوندیم

 دادینها در چند روها اغلب ت ASCمانند  یمیمزانش یادیبن یسلول ها یها تیجمع ن،ی. بنابرادهندیم

حال، همانطور  نیشوند. با ا یم ادهاستف یبازساز لیدور زدن از دست دادن پتانس یدر تالش برا یعبور

ها به طور قابل ASC ،یدر فرهنگ دو بعد یعبور اضاف دادیرو کیدر  یحت م،ینیب یمطالعه م نیکه در ا



 یها در فرهنگ سه بعدASC ن،یدهند. عالوه بر ا یم رییساقه مانند خود را تغ ینشانگرها انیب یتوجه

مشابه  انیسطوح ب افتند،یهفته گسترش  6 یدر ط (P10 ای P6 یعنی) یده معادل عبور ایشش  یبرا

مربوطه خود حفظ  یبعد 2 انیباالتر نسبت به همتا انیو ب P2 هیپا یهاASCنشانگر را نسبت به  نیچند

و  MSC یها تیجمع یبر رو یکشت دوبعد یها ستمیبرجسته شد. اثرات مخرب س شتریکردند، که ب

 یبرا MSC یها تیبهبود حفظ خواص ساقه مانند در جمع یی. توانایکشت سه بعد یاثرات بالقوه حفاظت

کننده،  ایبافت اح یمهندس ،یاز کاربردها، از جمله سلول درمان یاریبس یبرا یمدت زمان طوالن

 مطلوب است. یترشح یها کیولوژیب دیتولو  یمونوتراپیا

 

 

 یمیدرمان ترم کیها به عنوان  کیولوژیب یبه بررس MSC ریاخ یهمانطور که قبالً ذکر شد، درمان ها

سازگار هستند و به  اریبس عتیدر طب یمیمزانش یادیبن یسلول ها یها تیاند. جمع افتهیبالقوه گسترش 

 باتیترک ن،یراکنند. بناب یاساس عوامل ترشح م نیکنند و بر ا یاطراف خود حس م یطیمح یمحرک ها

 ن،یبه روش اتوکر یبافت یمیترم یندهایو پل زدن انواع فرآ یهماهنگ یفعال ترشح شده برا ستیز

که  ASC یشده از سلول ها یشرط یها طیمطالعه، مح نیکنند. در ا یعمل م زیغدد درون ر ای نیپاراکر

شدند و به  یآور عکشت شده بودند در طول زمان جم یبعد 3 ستمیدر مقابل س یبه صورت دو بعد

 یعملکرد یابیارز یبرا یا لهی، به عنوان وسKCs ه،یثانو یسلول تیجمع کی یبرا یعنوان درمان

زخم مورد استفاده قرار گرفتند. . با کار بر اساس  میترم تیدر جهت ارتقاء فعال ASCترشحات  پیفنوت

 یبعدسه ستمیاما در س شودیمبدتر  یدوبعد یهابا گذشت زمان در فرهنگ ASC پیکه فنوت هیفرض نیا

 یدوبعد یهااز فرهنگ ASC-CM اکنندهیاح یهاتیقابل یجیکه کاهش تدر رودیانتظار م ماند،یم داریپا

 هیفرض نی. . امیرا شاهد باش یبعدسه یهااز فرهنگ ASC-CMدر  راتییاما حداقل تغ م،یرا شاهد باش

 ASC-CMشد.  دییتأ ASC-CMتحت درمان با  یهاKC یتو مهاجر ویفراتیپرول ،یکیمتابول یهاتوسط داده

نشان داد و در طول مطالعه به طور  KC تیفعال شیافزا ییدر توانا یکاهش ثابت یدوبعد یهااز فرهنگ

 ASC یپیفنوت راتییتغ میمستق سهیمقا نیاول نیخود بهتر بود. طبق دانش ما، ا یسه بعد یمداوم از همتا

 نیچگونه ا نکهیدر مورد ا یبررس نیاست و اول یو سه بعد یبعد دو یهادر طول زمان در فرهنگ

 مرتبط است. KCبر عملکرد  ASCترشح  کنندهمیزخم ترم میترم تیبه طور بالقوه با ظرف راتییتغ

 

است تا هر گونه  نرتیایاست که عمداً ب دروژلیه ستمیس ونیمطالعه شامل فرموالس نیا یهاتیمحدود

سلول ها از  یحذف کاف جه،ینبود. در نت ریپذهیتجز نیببرد، و بنابرا نیرا از ب یستیبستر فعال ز کیسهم 

 یبرا ینیگزیبه عنوان جا مونوفلورسانسیا یما از برچسب گذار ن،ینبود. بنابرا ریفرمول امکان پذ نیا

 نی. با امیاستفاده کرد MSC یها تیجمع پیو فنوت یرینشان دادن پ یبرا RNA زیآنال ای یتومتریفلوس

به  ازیبدون ن یمیمزانش یادیبن یچسبنده مانند سلول ها تیجمع کیانجام تجسم درجا از  ییحال، توانا

 نیب ینسب سهیمقا ن،یاست. عالوه بر ا یتومترینسبت به س نگیکیمونولیا تیمجدد آنها، مز قیتعل

و  یتیحما دگاهید کی، به ارائه ASC-CM یعملکرد یهاهمراه با داده ،یبعدو سه یدوبعد یهافرهنگ



 یترجامع لیو تحل هیاگرچه تجز کند،یم تیرا تقو یمنیا یگذاربرچسب یهاکه داده کندینگر کمک مکل

 ندهیآ دروژلیه ونیهدف فرموالس یکم راتییاست. تغ ازیمورد ن یفیو ک یفیک یابیارز یاز ترشحات برا

مشتق شده  باتیاستفاده از ترک ای میحساس به آنز یها یاست، مانند قرار دادن توال یریپذ بیتخر ستیز

مدوالر بودن،  ک،یاثبات مفهوم، از جمله مکان ستمیس نیا یو طراح ایکه مزا یدر حال ،یبوم سیاز ماتر

 ستمیس نیعملکرد ا میمستق سهیمقا یبرا یمطالعات بعد ت،یدر نها یفرهنگخردهو حذف  یمعمار

ارائه  دیجد ستمیس نیا ینسب یایاز مزا یدرک بهتر ،یسه بعد یها ستمیس ریبا سا یسه بعد دروژلیه

 دهد. یم

 

 جهینت

 

کشت سلول  یاینشان دادن مزا یرا برا دیجد یسه بعد دروژلیه ستمیس کیمطالعه، اثبات مفهوم  نیدر ا

. میکن یم یآنها دارد، معرف یبافت بوم کیبه مکان یشتریکه شباهت ب یستمیدر س یمیمزانش یادیبن یها

 عیجرم و ما موثرمنحصر به فرد است که مانع از انتقال  یمعمار یطراح کیما شامل  یسه بعد ستمیس

دهد، در  یمتصل اجازه م یها دروژلیه نیحال به حرکت سلول ها در داخل و ب نیشود و در ع ینم

 یم ازین یسلول ها را ب فرعی به کشت ازیدهد که ن یرا ارائه م وستهیپ یکشت سه بعد ستمیس کیواقع 

 د،یآیاند به دست مشده یبنددانه که قبالً  ییهادروژلیمکمل به ه یهادروژلیتداوم با افزودن ه نیکند. ا

ً یدق  جادیسلول ها ا ی" را برای"تونل زن ستمیس کیمتخلخل  یزمعماریمانند اتصال دو قطعه پازل. ر قا

در نقاط اتصال،  یبرهم کنش داشته باشند و عالوه بر مهاجرت سطح -zو  -x- ،yکند تا در صفحات  یم

 جی. نتامیدان یاست که ما م یستمیس نیاز چن شینما نیاول نیها مهاجرت کنند. ا دروژلیه نیدرون و ب

 نیا دیاثرات مف جادیص، پس از اکند. به طور خا یفراهم م یمطالعات آت یبرا یمطالعه چارچوب نیا

 شتریب قیبا هدف تطب ندهی، مطالعات آASC یهاتیجمع یبر رو وانرتیب یسه بعد دروژلیه ستمیس

خواهد  یمیمزانش یادیبن یهاسلول یبازساز تیو کنترل فعال یسه بعد ستمیس یبافت یدیتقل یهایژگیو

 تیو حفظ ظرف شیافزا یرا برا دیجد یکشت سه بعد ستمیس کی لیهم، پتانس یها روداده نیبود. ا

افزوده  تیبا مز دهند،یدر طول زمان نشان م یمیمزانش یادیبن یهاسلول یهاتیجمع یکل یبازساز

ها. انواع بافت یبرا MSCمشتق شده از  یهاکیولوژیزخم ب میو ترم کنندهمیترم یهاتیقابل شتریبهبود ب

 یمیترم یبرنامه ها

 ت کپشنخالصه نکا

 اریساز بس شیپ یسلول ها یها تیجمع (MSC) یمیمزانش ییاستروما /یادیبن یسلول ها تیجمع

 هستند. یذات یبازساز یها تیقابل یخود دارا یو ترشح یچند توان تیماه لیهستند که به دل یسازگار

 

 یشناخته م زیکه به عنوان سکرتوم ن یمیمزانش یادیبن یترشح شده توسط سلول ها یجانب محصوالت

 یدهایها، اس دانیاکس یها، آنت نیمانند پروتئ یستیکننده ز لیاز عوامل تعد یناهمگن طیمح یشوند، حاو



 یادیبن یهاسلول یقیتطب یهابه پاسخ یترشح بیها هستند. ترک کولیکرووزیاگزوزوم ها و م ک،ینوکلئ

 دارد. یبستگ یطیمح یهاو نشانه یمیمزانش

 

بهبود زخم را مستقل از بازخورد  یندهایبافت و فرآ یمهندس میمستق لیتعد ییتوانا MSC یسلول ترشح

 دارد. MSC یسلول

 

 یادیبن یسلول ها ،ینیمحصول بال کی یبرا یکاف یمیمزانش یادیبن یبه سلول ها یابیمنظور دست به

 .ابندیگسترش  ست،یبافت انسان ن یکه بوم یمصنوع طیمح کیاز بدن کاشته شوند و در  دیبا یمیمزانش

 

 یهادارند و سلول یدوبعد تیموجود در بازار، ماه یشگاهیتوسعه آزما یهاستمیس شتریبه امروز، ب تا

سفت و  یدوبعد یهاستمیس نیرشد کنند. ا یدوبعد هیتک ال کیدر  کندیرا مجبور م یمیمزانش یادیبن

 تیدر فعال لو اختال MSC یاز دست دادن چند توان ،یریهستند و منجر به پ یکیولوژیزیرفیسخت غ

 .شوندیم یترشح

 

ناسازگار  یو سلول یمحصول ترشح کی ایو/ هایمنجر به ناخالص یسنت یکشت دوبعد یهاستمیس

 است. یکشت دوبعد یهاستمیکمتر سازگار و قابل دوام در س MSC یهاتیجمع لیکه به دل شوندیم

 

 یکنند که بر بازساز یرا ترشح م یکهنسال عوامل یمیمزانش یادیبن یداده شده است که سلول ها نشان

 گذارد. یم یمنف ریبافت و بهبود زخم تأث

 

را نشان داده است که  MSC یهاتیجمع دیدر تول شرفتیپ یبعدسه یهاستمیدر س ریاخ یهاشرفتیپ

 یهاستمیحال، اکثر س نیحفظ کنند. با ا یمدت زمان طوالن یساقه مانند خود را برا یهایژگیو توانندیم

 .کنندینم دیتقل MSCمنبع سلول/بافت  یبرا یبافت بوم کیهنوز از مکان یکنون یبعدگسترش کشت سه

 

کشت  یمناسب برا یبافت یدیتقل یهاستمیس دیتول یبرا یادیز یایبافت مزا یمهندس دروژلیه یهاستمیس

 دارند. یسلول

 



 لیهستند، به عنوان وسا یمتخلخل ذات یزمعماریر کیفاقد  یفعل یسه بعد دروژلیه یها ستمیس اکثر

ساخته  MSC یها تیخاص جمع زیتما تیفعال جیکنترل و ترو یبرا ایشوند و/ یاستفاده م لیتحو هینقل

 شوند. یم

 

منحصر به فرد است که مانع انتقال موثر  یمعمار یطراح کیما شامل  دیجد یسه بعد دروژلیه ستمیس

دهد و منجر  یمتصل اجازه م یها دروژلیه نیشود، به حرکت سلول ها در داخل و ب ینم عیجرم و ما

 برد. یم نیبه خرده کشت را از ب ازیشود که ن یم وستهیپ یکشت سه بعد ستمیس کیبه 

 

نکرد،  جادیا یریدر پ یقابل توجه رییتغ چیما ه یسه بعد دروژلیه ستمیس ،یهفته ا 6طول مطالعه  در

ً یتقر شیمنجر به افزا یسنت یکه کشت دو بعد یدر حال  شد. ریپ ASC تیدر جمع یچهار برابر با

 

 دادیرو کیساقه مانند در  MSC ینشانگرها انیدر ب یمنجر به کاهش قابل توجه یسنت یدوبعد کشت

ساقه مانند در  MSC ینشانگرها انیاز دست دادن ب. افتیکاهش در طول مطالعه ادامه  نیشد و ا یعبور

کشت شده اند، به  یسه بعد دروژلیه ستمیکه در س (ASC یمشتق از چرب یمیمزانش یادیبن یسلول ها

 کندتر بود. یطور قابل توجه

 

 طیمح یکننده برا ایاح یها تیقابل یجیبا کاهش تدر یبعد 2در طول زمان در  ASC پیشدن فنوت بدتر

از  ASCشده با  یشرط طیمح یکننده برا ایاح یها تیکه قابل یمرتبط است، در حال ASC شده یشرط

 شود. یحفظ م یبعد 3کشت 

 

 

 یلیتکم یداده ها

: یمجله به نشان تیسامقاله، لطفاً به وب نیهمراه با ا یلیتکم یهامشاهده داده یبرا
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