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داربسات  برهمکنش سلول بنیادی بند ناف انساانی بار در تاثیر داروی فنی توئینهدف از این مطالعه بررسی  :هدف

 روش ساندل بود. تولید شده به زدایی شده عصب سیاتیک موش صحراییسلول
گاروه عصاب سایاتیک  -2گاروه کنتارل   -1های آزمایشای باه ترتیاب زیار باود  گروه پژوهش:شناسی روش

گروه عصب سایاتیک  -4زدایی شده + سلول بنیادی بند ناف انسان  گروه عصب سیاتیک سلول -3زدایی شده  سلول

گروه عصاب  -5  لی لیترمیکرو گرم/ می 0.5داروی فنی توئین دوز  زدایی شده + سلول بنیادی بند ناف انسان +سلول

. پا  از میکرو گرم/ میلای لیتار 1داروی فنی توئین دوز  + ناف انسان بند یادیسلول بن + شده ییزداسلول کیاتیس

زدایی شده و عصب سیاتیک برداشته شاده باا ی سلولبرداشت عصب سیاتیک موش توسط عمل جراحی  وارد مرحله

 ییزداسلول یهاسپ  داربست .شدزدایی سلولسدیم دِاکسی کوالت و  X-100هایی مثل تریتیون استفاده از محلول

 یمطالعاات بافات شناسا .گرفاتقارار  یها مورد بررساحذف سلول تیفیو سپ  از نظر ک یساختار یشده از جنبه

 یاساتررا  شاده بار رو یادیابن یهاسالولی صورت گرفت. سپ  و الکترون ینور یکروسکوپها در سطح مداربست

ماورد  هاسالولزنده ماانی  رشد و MTT ی. سپ  به روش آزمون رنگ سنجشد هشده کاشت ییزداسلول یهاداربست

 گرفت.قرار  یبررس

 -از داربسات توساط رناگ آمیامی هماتوکسایلین هازدایی به روش شایمیایی  حاذف سالولپ  از سلول :هایافته

های استررا  شده به کمک آناالیم فلوساایتومتری و به تایید رسید. تعیین هویت سلول DAPIائوزین  پیکروفوشین و 

نشان داده شد که دوزهاای دارویای های   MTTهای استروانی و چربی تایید شد. با استفاده از آزمون تمایم به سلول

 .های بنیادی نداردگونه سمیتی برای سلول

میکرو گرم/ میلی لیتار از  1در دوز  ی بر روی داربستادیبن یهاسلول یو زنده مان یچسبندگقابلیت  گیری:نتیجه

 .است افتهی شیافما یدار ینسبت به گروه کنترل به طور معنداروی فنی توئین 

 MTT داربست  سلول بنیادی  عصب سیاتیک  فنی توئین  های کلیدی:واژه

 
 

 



 مقدمه و هدف  -1

 مقدمه -1-1

 طراحی بافاتبر   هاویروسی بافت و آلودگی هکنند ءاهداکمبود افراد امروزه با توجه به 

شاده اسات. ایان مصنوعی تاکید  و گوناگون اعم از طبیعی هاایکمک سلول و داربست اب

اصاطح   شده است.مهندسای بافات با عنوان   در علم نوین مفهومی امر منتهی به ایجااد

 1987از ساال مطر  گردیاد و  1توسط فوناگ 1985سال  دربار نرستین مهندسی بافت 

 تاارمیم بافاتدر زمیناه مهندسای بافات  باه اماروز تاادر سراسر جهان رونق پیدا کارد. 

 .های چشامگیری داشاته اساتپیشارفت خااونی و پوسات هایاستروان  غاضروف  رگ

بارای پیشارفت و بهباود  راشرایط مناسبی عنوان یک علام دانشاگاهی ه هندسی بافت بم

. مادرزادی و اکتساابی فاراهم کارده اسات هاایدرماانی بارای درماان بیمااریهای وهشی

داربست  سلول و عوامال بیولوژیکی از جمله اصلی بافت  اتترکیببر مبنای مهندسی بافت 

هااای مصانوعی در ساختاراغلاب ها لسلودر مهندسی بافت  رشد بنیان نهاده شده است.

سااختار سااه  از قاادر باه تيلیاد ی سانتمی هاساختارطوری که این ه ب .شوندمیکاشت 

گوینااد. می داربساات های مهندساای شااده راباشااند. ایاان ساااختارهااا میبافت بعااادی

طاور باه زدایی شاده لهای سالواز بافات و انادامشاده مشاتق  بیولاوژیکی هاایتداربس

 . مطالعااااتسااتا گرفتاااه آمیمی در مهندساای بافااات ماااورد اساااتفاده قااارارتموفيیاا

باا  زدایی شادههای سالولتفهای طبیعی حاصل از باتکه داربسنشان دادند دایی زسلول

بارای بررسای ی را توانناد بساتر مناساابمیماتریک  خار  سلولی حفظ ترکیبات اصلی 

از  ایگساترده هایی براشساازی چناین داربساتآمادهفاراهم ساازند.  های سلولیرفتار

 کاهطوری ه ب به خود اختصاص خواهد داد. را های آتیدر سالشناسی زیست هایپژوهش

 در داناش پمشاکی ترمیمای و مهندسای بافات داشاته باشادوسیعی های تواند کاربردمی

                                                                                                                               
1 Fong 



 

(Mahdavi Shahri et al., 2014). 

  داربست -1-2

 تبارای اتصااالمناسب  ظاهر شده و بستری یک پشتیبان فیمیکیها در نيش داربست

ت ماورد هاایی کاه در مهندسای بافا. داربساتسازندمیی را فراهم بافت و تکاوینی سالول

در  ماوثر اساتحکام و تااوان مکااانیکی مانناد یدارای خصوصایاتگیرند  استفاده قرار می

دهی قابلیات پیاام  ظارن سازگاری زیستی با بافت مد  موجود زنده وضعیت از الگاوبرداری

با هدف شبکه مترلرل مرتبط داشتن رد پیوند و  جلاوگیری ازو رشد بافات  یمناسب برا

خاار   داربساات  تشااکیل ماااتریک از   دفع ضایعات سلولی باه خااار  یسلول تغذیه

ها در مهم داربساتخصوصیات درصد ترلرل و اندازه منافذ از باشند. می سلولی و رگمایی

های داربساات. (Polak and Bishop, 2006; Rezwan et al., 2006) بافت استمهندسی 

مصانوعی  های طبیعاای شامل داربستدر مهندساای بافاات عصباای کار گرفته شده ه ب

 کاه در ماوادیجمله از . (Barati et al., 2016) باشدمی مصنوعی( -طبیعاای)یباایترک و

پاااذیر هاااای ترریاابپلیمر تاوان بااهمی  شوندمی استفاده سنتمیهای داربست تولید

 روپیلنپا پلی های قابل تمریق ماننادپلیمر  های آنو کوپلیمر 2سیدا کتیکال ماننااد پلی

نمااود.  ها اشاااارهساارامیکو بیو 4لیکااولگ تاایلنا ماننااااد پلاای هاهیاادروژل  3اتارومااف

اسااتحکام   های مانناددارای ویژگیو  شده تولیاددر ميیاس زیادی  های سنتمیداربست

. (Yang et al., 2008) باشااندمی ترلراال و ساااختار میکروسااکوپی سااارعت تجمیاااه 

التهاب  و ایمنی پاسخ   بروزمواد سمی   تولیادنقیمت بودگرانها سنتمی به علت داربست

های داربستکاربرد ماروزه ا. (Barati et al., 2016) به هنگام تجمیه کاربرد چندانی ندارند

اسات. ایان نق پیدا کرده روسراسر جهان در  ایطور گستردهه ب طبیعی در مهندسی بافت

در  ایجااد کنناد  سالولیماتریک  خار  محیطی مشابه که دارند  آن را تواناییها داربست

چسابندگی  ایمنولوژیاک  رگمایاای  توانااایی بهبااود هاای مناساابپاساخنتیجه از نظر 

 ,.Mahdavi Shahri et al) اندقرار گرفته بسیار ماورد توجاه سلولی و خاصیت هموستازی

2014). 

                                                                                                                               
2 Polylactic Acid 
3 Polypropylene Fumarate 
4 Polyethylene Glycol 



 های طبیعیداربست -1-2-1

 از ماااواد موجاااود در طبیعاااتهایی هستند کاه   داربستهای طبیعاایداربساات

ایان . شاوندتهیاه می انسااانو  گیاهااان  حیوانااات  حشاارات باادنهای ساختار مانند

غیاره  آلژیناااات و  کیتاااوزان  تیاانالژ  ژن  فیبرونکتیاان  فیبریاانکحها از داربساات

از پوسااات  غضااااروف  زردپااای و اسااااتروان حیوانااااات کااحژن را  .شااوندته میساااخ

یاک هفتاه طی و  ها توانایی تجمیه شدن را داشتهنوع داربست . ایاانکنندمی اسااتررا 

 های تهیاه شاده از کاحژن درداربسات .دنشاااوتجمیاااه میفرد تاا یاک مااه در باادن 

استفاده از  .شااودمی اسااتفاده انتيال مواد پروتئیناایدیده و  آساایبهای برشرمیام ت

ها به منظور ترمیم اعصاب محیطای موجاب رشاد آکساونی شاده و عملکارد این داربست

از ساااااختار نکتین برشااند. فیباارودر محاال آساایب ارتياااء می را حساای و حرکتاای

محیطااای نراعااای و اعصااااب جراحاات بااارای ترمیااام کاه  بوده گلیکوپروتئیناای

باااه  معماااوالًکارده و  ز جلبااک دریایاای اسااتررا اآلژیناات را  شاود.می اسااتفاده

های مغاام و هااای ناشاای از آساایبکااردن حفرهصااورت نمااک ساادیم باارای پاار

 دیده از آلژینااات بارای هدایات آکساونی در نواحای آساایبکنند. مینراااع اسااتفاده 

از کااه بوده  سااتییز یمااریپل تااوزانیک. شودمی اای مرکاامی اسااتفادهعصبدستگاه 

کیتاین بیشاتر باشاد  ونیحسااایاستدِاگر  .اادیآیدساات مه ب اانیتیک ونیحساایاستدِ

 یالتهابااا یهاباااروز پاساااخ کیتوزان موجاب .اباادییم ااشیآن افما یااریپذ بیترر

 ماااواد ساازد.ها فاراهم میسااالولرشاد و تکثیار  یبااارا ی رابسااتر مناساابنشده و 

  چسااابندگی  تمایااامها شارایط الزم بارای طبیعی شرکت کننده در سااخت داربسات

بسیار ضاعی  مکانیکاای خواص  ولی کنناادفراهاام میرا ها ساالول و مهاجرت تکثیاار

 .(Barati et al., 2016) دو غیاار قاباال کنترلاای دارناا

 های طبیعیزدایی برای تهیه داربستهای سلولروش -1-2-1-1

 های فیزیکیروش -1-2-1-1-1

ساالول  ء غشااابافت هدف موجب ترریب  زدایایسالولبه منظور  های فیمیکیتیمار

اتریک  خاار  ما ازآن حاااذف افامایش سارعت و  یساالولدرون  آزاد شاادن محتویات



 

عماال انجماد و ذوب سریع  اِتوان به میزدایی های فیمیکی سلولروشاز . شودمی 5سلولی

 هاای فیمیکای مانناد. در روشاشااره کارد امااوا  صااوتیو  فشار مانند نیروی مکانیکی

 داخال یااخ درهااای تشااکیل کریساتال موجب ازت ماایع گیری کاره ب  انجمااد سریع

فیمیکی معماوالً بارای یاک  هایروش شود.میسالولی  یترریاب غشاانهایت و درسلول 

 .دنهای شیمیایی همراه شوو بایستی با تیمارنیستند کافی موثر و کامل زدایی سلول

 های شیمیاییروش -1-2-1-1-2

 ماواد ماننااد زدایی  از مواد شایمیایی مرتلا سلول به منظور شیمیاییهای تیماردر 

های اسیدی و بازی . تیمارشودیاونی و غیریاونی استفاده میهای دترجنتاسیدی و بازی  

ی یهاشوند. اسایدگرفته می کااره های نوکلئیک باجامای سیتوپحسمی و اسیدحذف برای 

هیادروکلریک   اسااااتیک  اسااااید سایدا د شااملنشوزدایی استفاده میکه برای سلول

موجاب طااور مااوثری ه باباشد که میسااولفوریک و هیدروکسااید آمونیااوم اساااید 

غیار  هاایدترجنتاز  .دشااوهای داخل سالولی مایغشای سلولی و اندامکاز بین رفتن 

باوده یاونی  دترجنت6تسدیم دودسیل سولفااشاره کرد.  X-100تریتون  توان بهمی یونی

های سالولی بارهمکنش داده و تواند باا غشاامی توجه باه سااختار دوگاناه دوستشکه با 

 .هساته گاردد و سلول یشدن غشا سابب لیم

 های آنزیمیروش -1-2-1-1-3

 هاا وهااا توسااط پروتئازپاروتئینتجمیاه زدایاای  شااامل آنمیمای سالول هایروش

هااای هاااا اساات. تریپساااین یکااای از آنمیمنوکلئازتوسااط  هااانوکلئیک اساایدتجمیااه 

اتصااالت پپتیادی را از  . ایان آنامیمزدایای استدر فرایناد سالولکاربردی پروتئولیتیک 

شاااااکند. ماای لیااااامین و آرژیناااااین هااااای آمیناااهاساید یانتهااااای کربوکساااایل

اکسای ریبونوکلئیک اسید و دِی پیونااد داخلاای زنجیاارهموجب شکست ها ناادونوکلئازاِ

 ,.Mahdavi Shahri et al) شاوندمی منجر به ترریاب آنهااو  اسیدی شده ریبونوکلئیک

2014). 

                                                                                                                               
5 Extracellular Matrix 
6 Sodium Dodecyl Sulfate 



 های مصنوعیداربست -1-2-2

 یپلااا اااای هادیاسااا اااکیالکت یاز مشاااتيات پلااارا  یمصنوعاا یهاداربساات

 ینچناااد ااادیها  تولداربساااتاز فوایاد ایان  کنناد.تهیاه می هادیاسااا اااکیکولیگل

 یپلاااا آن اساات. ییایمیو شاااا یکاااایخااااواص مکان اااانییو تعبه داربساااات مشااااا

ماواد از  یکااایولوژیو ب ییایمیشااا یهااااروش گیاری کااره ب بااا را دیاساا ااکیالکت

 پاذیر اااهیتجم ماااریپل اانید. اکننیم اادینشاسااته و شااکر تولمانند  یااریپذدیتجد

پلای شاود. می االیکرباان تبد دیاکساا یها بااه آب و دساامیکروارگانیمتوسط و بوده 

در اساااتر  یپلااا اانی. ااست اسااتر یپلاا ااکیفاتیآل اابیترک ااکگلیکولیک اسید ی

 .(Barati et al., 2016) شااودیاسااتفاده م دهید بیآساا یارتباااط نواحاا یبرقاارار

 دستگاه عصبی -1-3

 طوری کهه های اصلی بدن را برعهده دارد  بهماهنگی فعالیتدستگاه عصبی کنترل و 

عصابی دساتگاه کند. براش حسای هماهنگی ایجاد می ین بدن موجودات زنده و محیطب

آوری کرده و براش حرکتای آن پاسارگوی اطحعاات اطحعات را از محیط پیرامون جمع

گاه عصابی شاود کاه شاامل دساتدریافتی است. دستگاه عصبی به دو براش تيسایم می

باشد. دستگاه عصبی مرکمی خود شامل مغم  طنااب مرکمی و دستگاه عصبی محیطی می

های مرباوط نراعی و دستگاه عصبی محیطی شامل اعصاب مغمی  اعصاب نراعی و عياده

 است. به آن

 7دستگاه عصبی مرکزی -1-3-1

که وظیفه تنظیم کلیاه  است دستگاه عصبیاز  برش بمرگترین دستگاه عصبی مرکمی

طنااب و  مغامگیرناده ردرب ارادی بدن را برعهده دارد. این دستگاههای ارادی و غیرفعالیت

 و ساتون مهارهجمجماه   اساتروانی هایختار. مغم و طناب نراعی توسط سااست نراعی

 .دنشومحافظت می پرده مننژ

                                                                                                                               
7 Central Nervous System  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C


 

  8دستگاه عصبی محیطی -2-3-1

 قارار نراعو  مغمخار  از  در کهبوده  دستگاه عصبیبرشی از  محیطی عصبیدستگاه 

مرتاار( و ساوماتیک)ارادی( خود)گردانخود باه دو براش محیطای . دستگاه عصابیدارد

و  عصب نراعیجفت  31  عصب مغمیجفت  12ه دربرگیرنداین دستگاه شود. تيسیم می

مسایر ارتبااطی باین محیطای دستگاه عصبی ست. متعدد ا )عيده عصبی(های عصبیگره

های باشد که با تحریکات عصبی فعالیتبدن می هایسمتق و بيیه دستگاه عصبی مرکمی

 د.کنبدن را تنظیم می

  9اعصاب نخاعی -1-2-3-1

های باین وسایله ساورا ه جفت عصب نراعی تشکیل شده که ب 31اعصاب نراعی از 

کنند. عصب نراعی  عصابی مراتلط و متشاکل از یاک ای  ستون فيرات را ترک میمهره

( اسات. یا حسی( و یک شاخه عصبی کوچک)قدامی یا حرکتیشاخه عصبی بمرگ)خلفی 

دهای ا را عصاب هطرفی تنه و اندام -عضحت جداره قدامیشاخه قدامی به ترتیب پوست  

های گاردن و عضحت مجاور ستون مهره  پوست کند. این در حالیست که شاخه خلفیمی

 کند.دهی می تنه را عصب

 عصب سیاتیک -1-3-2-1-1

قدامی اعصاب چهاارم  پانجم  یبمرگترین عصب بدن بوده که از شاخه عصب سیاتیک

. این عصب از طریق سورا  سایاتیک ء گرفته استمنشا اعصاب خاجی کمری و یک تا سه

و ال ی تیبیال  پرونئاشاخهسه بمرگ  لگن را ترک و وارد ناحیه سرینی شده و در انتها به 

. یعلا) کنادرا تا پنجه عصب دهای می . این عصب پا(1 -1 )شکل شودتيسیم میسورال 

1381). 
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9 Spinal Nerve 
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 عصب سیاتیک  -1-1ل  شک

 بافت عصبی -1-4

های بافت عصبی قابلیت تحریاک و انتياال تحریکاات را دارد. بافات عصابی از سالول

خصوصایات ایان بافات ارتبااط زوائاد عصبی و زوائد مربوط به آن تشکیل شده اسات. از 

ها و زوائد آنها بافت پشتیبانی باه منظاور باشد. بین سلولسیتوپحسمی آنها با یکدیگر می

شاود. ی باافتی حضاور دارد کاه بافات ناوروگلی گفتاه میهای خونی و تغذیاهعبور رگ

ع و مغم  مرچاه  نراا مرکمی ماننددستگاه عصبی ا نمدیک های عصبی در داخل و یسلول

 اند. غیره قرار گرفته

 نورون -1-4-1

هاا هدایت پیام عصبی را برعهاده دارناد. نورون هاگویند. نورونسلول عصبی را نورون 

باشند. سیتوپحسام دارای زوائد سیتوپحسمی فراوان  هسته درشت و یک یا دو هستک می

نوروپحسم نام دارد کاه تعاداد زیاادی میتوکنادری در آن قارار گرفتاه   عصبی هایسلول

ها دارای تعداد زیاادی زوائاد سیتوپحسامی کوتااه باه ناام دنادریت و زوائاد است. نورون

پحسمی اساس زوائد سیتو های عصبی بر. سلولباشندمی سیتوپحسمی بلند به نام آکسون

کنناد. ایان های عصابی را ایجااد میاز سالولشاوند  اناواع مرتلفای که از آنها خار  می

هساتند قطبی های چنادقطبی و سالولهای دوقطبی  سلولهای یکها شامل سلولسلول

بدون دنادریت و دارای یاک آکساون هساتند.  قطبی معموالًهای تک. سلول(2 -1 )شکل

  لولقطبی از هار قطاب ساهای دوقطبی بسیار اندک است. در سلولهای تکتعداد سلول



 

ای کاه یکای از زوائاد دنادریت و دیگاری گردد. به گونهیک زائده سیتوپحسمی خار  می

ای شاکل باوده و دارای چنادین زائاده قطبی بیشاتر ساتارههای چندآکسون است. سلول

 ها یک آکسون و چندین دندریت دارند.باشند. این سلولسیتوپحسمی می

 

 

 انواع نورون  -2-1ل  شک

 نوروگلیبافت  -1-4-2

ساازد. های عصابی فاراهم میها و رشاتهاین بافات همبناد داربساتی را بارای سالول

باشاد. های این بافات شاامل آستروسایت  الیگوندروسایت  مموگلیاا و آپانادیما میسلول

شوند که دارای هساته مرکامی و های نوروگلی محسوب میها بمرگترین سلولآستروسیت

های خونی  عاده ای در ها در اطراف رگوهی از این سلولاند. گرزوائد سیتوپحسمی طویل

گیرناد. واساط ایان دو گاروه قارار میاطراف جسم سالولی عصاب و دساته ساوم در حد

اناد. ایان بافت نوروگلی را به خاود اختصااص داده سلول ها بیشترین تعدادالیگوندروسیت

باشااند. کااروی کوچااک و زوائااد ساایتو پحساامی کاام می یها دارای هسااتهساالول

صاورت ه خاکساتری رناگ آن با یویاژه در ماادهه ها در اعصاب مرکمی بالیگوندروسیت

های شاوان در های عصابی کشایده شاده و عمال مشاابه سالولوار در طول رشتهزنجیره

مغامی را  -ها ساد خاونها و الیگوندروسیتآستروسیت دهند.اعصاب محیطی را انجام می

دهی نياش دارناد. گاروه  کرده و در تغذیه و اکسیژن ها و سلول عصبی ایجادبین مویرگ

باشد که هسته کشیده و زوائاد ظریا  و منشاعب کوتااهی ها مموگلیا میدیگری از سلول

هساتند  یدارهای ماژه. آپاندیما سلولهستند فاژیفعالیت ماکروها دارای دارد. این سلول

ها در بطن مخ توسط ن سلولشوند. ایهای مخ یافت میکه در مجرای مرکمی نراع و بطن



روناد. سالول آپانادیما در ای خود تا عمق بافت عصبی هیپوتااالموس فارو میزوائد قاعده

 دارد.نيش نراعی  -حرکت مایع مغمی

 ساختار عصب -1-5

درون بافات همبناد سساتی باه ناام  هااو غحف میلاین پیراماون آن عصبی هایرشته

یاک بافات را دور فاسیکل  تا دور د.نکنایجاد می را10فاسیکلیک قرار گرفته و ندونوریوم اِ

چناد کناد. احاطاه می نوریاومریباه ناام پِ های کاحژنسرت دارای رشاته نسبتاً همبند

دور عصاب را بافات  تا کنند. دورایجاد گیرند تا یک عصب را فاسیکل در کنار هم قرار می

. باین (3 -1 )شاکل گوینادیم نوریاومپیکاه باه آن اِکناد احاطاه می متراکمای همبند

بعضی از اعصاب فيط حسی  .ها عروقی وجود دارد که مسئول تغذیه عصب هستندفاسیکل

کنناد. باه مغام منتيال می حسای ح  را از انادامآن  های عصبی یعنی تمام رشتهبوده 

بعضی دیگر از اعصاب حرکتی هستند یعنی فيط دستورات حرکتی را از مغام باه عضاحت 

 را حسای و حرکتای رشتههر دو که نیم وجود دارد بعضی اعصاب  .کنندها ارسال میاندام

 .(1391  ر یا) دارند

 

 

 ساختارعصب  -3-1شکل  
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 ضایعات اعصاب محیطی -1-6

عصابی مرکامی و محیطای رنا   دساتگاه هایآسایباز جهان در سراسر زیادی افراد 

موضاوعات یکای از   ترومااناشی از اعصاب محیطی  آسیب. (Hejcl et al., 2008) برندمی

 .رودبه شمار می جراحی ترمیمیدر مهم 
 :شوندبندی میدسته گروه 6عصاب محیطی در آسیب ا

در حالی که خود آکسون   غشای میلینی آکسون دچار آسیب شده  اولنوع  آسیب در -1

  یکی  تابش  آسیب الکترسرما و گرمای شدیداثر  درها این آسیب. شوددچار آسیب نمی

 .کشدمیطول آن چند ساعت تا چند روز  یو بهبود وجود آمدهه ب کوفتگی و کشش

نوریوم و ریندونوریوم  پِاِشود  ولی آسیب می آکسون دچارنوع دوم   آسیب در -2

و رشد آکسونی در ر  داده ترریب والرین بنابراین . دشوآسیب نمی دچار نوریومپیاِ

چند ماه حاصل با گذشت  گرفته و بازیابی عملکردیصورت ندونوریوم امتداد غحف اِ

 .گرددمی

اگر . است نوریوم سالمپیوریوم و اِنریپِ پاره شده اماندونوریوم   اِسومنوع  آسیب در -3

ترمیم کامل  امکان ندونوریوم خود را پیدا کنداِغحف و کرده عبور  آکسون از محل آسیب

 خواهد شد. و موثر فراهم

در حالی که پیوستگی تنه  شده های منفرد عصبی قطعرشتهم  در آسیب نوع چهار -4

جراحت برای ترمیم به جراحی . این نوع از حفظ شده است نوریومپیغحف اِ توسط عصبی

 .نیازمند است

 بدون دخالت پمشکترمیم  و شدهقطع طور کامل ه عصب ب  نوع پنچم آسیبدر  -5

 .(Sunderland, 1951)خواهد بود بسیار ضعی  

 یک عصب ربهای مرتل  با درصدذکر شده  آسیبچند نوع از  نوع ششم آسیب در -6

 .(Bain et al., 1989) شودوارد می

 ترمیم عصبی -1-7

هاای تروماا را جراحاات اعصااب محیطای باه خاود درصد از کال جراحت 2.8حدود 

 رایند بسایارف صاب محیطیاع ترمیم. علولیت گرددمموجب  تواندیمکه دهد اختصاص می

پا   .است مراهه وانش هایللوسطح نورون و س در سیعو غییراتت اب هک ای بودهیچیدهپ



هاا  ورونن لولیسا سمج اب طع ارتباطات آکسونیو ق حیطیم عصابا دیدش هایراحتجاز 

ا با الارینو تحلیال .گرددیم الرینو حلیلت به نام یچار فرایندد یدهد انتهای عصب آسیب

 هاید صبو ع کسونآ رمیمت برای زمال یده  شرایطد سیبآ صبع نتهاییا یطعهق ترریب

 نتهااییا یقطعاه در پیراماونممماان هوان شا هایسلول سازد.را فراهم می هاندامادوباره 

 وناد تکثیارر واردو  پیادا کارده ماایم زدایایت نوتیا  غیرمیلیناهف هب یده د سیبآ صبع

های سالولهای خونی به محل جراحت صورت گرفتاه و بنابراین جذب ماکروفاژ شوند.می

ماکروفاژی با عمل فاگوسیتوز  بيایای سلولی و میلین ناشی از تحلیل والارین را پاکساازی 

 کلشا ایولاهل اختارس ایه خودپ شایغ متدادا در وانش هایلولسدر مرحله بعد  کنند.می

هاا عباور انالک یناخحل  زا رمیمت الح رد هایکسونآ .کنندرا ایجاد می ونگنرب وارننام  به

 اکتورفا رشاحت وان بااشا هایسلول .کنندیمحرکت  ورد نظرشانم نداما رده و به سمتک

 ار خا اتریک م هایولکولم اختس غم م ده ازش شتقم وروتروفیکن فاکتورو  صبیع شدر

رایناد ف یشارفتپ ببس دیدج هایکسونآ ردنک یلینهمو  دنب یمنیا اسخپ نظیمت  لولیس

در جراحاات . (Ghayour 2015 ,) گردنادیم ملکارد آنع ازیابیمحیطی و ب عصابا ترمیم

 متار یساانت 2 تاا 1 زا یشبا شده طعق صبع نتهایا ودبین  دهش دیجاا کافش اگرشدید 

 کافتشا کاردن رپا و نباوده ناسابم دیدشا ششک ایجاد دلیل هبصب ع زدن ریهب اشدب

صاورت  صانوعیم ای یابیعاط صابیع هایگرافت از حاصل از قطع شدن عصب با استفاده

تساریع  ردنيش بسایار مهمای  لولیس ار خ ماتریک دریافتند که  پژوهشگران. گیردمی

 ار خا مااتریک شاابه م زیساتی هایاربساتد اختسا د.دار اعصاب محیطی رمیمت وندر

. بناابراین را فراهم خواهد کرد هاکسونآ شدر رایب ناسبم شرایط  حیطیم عصابا لولیس

 یکای از حیطایم عصاابا رمیمتا وندر رد لولیس ار خ اتریک معملکرد اجمای شناخت 

 اسات صابیع افاتب هندسایم و عصاابا رمیمت وزهح ژوهشگرانپ رایباساسی  تاروریض

(Lundborg, 2003) . ار خا مااتریک  هاایروتئینپ زاحاصل  ییاهاربستدبه کار گیری 

 رد زداییلولسا هاایروشی های تهیه شده باه وسایلهو داربست حیطیم عصابا لولیس

دیگار  یکی. تری داشتندتاثیرات موفق در ترمیم اعصاب محیطی هااربستدسایر  باميایسه 

 حیطایم عصاابا رمیمت رد نیادیب هایلولاستفاده از س ژوهشیپ هایویکردر ترینهمم از

های بنیاادی شاوان اسات. سالولهای ها  قابلیت تمایم به سالولاز فواید این سلول ست.ا

های نوروتروفیک کاهش و به تشکیل الیاه میلینای یمنی با ترشح فاکتورا عملکرد سیستم

 .(.Ghayour et al (2015,کنندحیطی کمک میم در طی ترمیم اعصاب



 

 محیطی اعصاب سلولی خارج ماتریکس -1-8

 هایلولسا ایاهپ شااءغ رد حیطایم اعصاب لولیس ار خ اتریک برش عمده ای از م

شااامل  ساالولی ار خاا اتریک قاارار گرفتااه اساات. اجاامای ماا ناادونوریوماِ حفان و غااوشاا

 انواعو  هایتوکاینس شد ر واملع ها گلیکوزآمینوگلیکان ها روتئوگلیکانپ ها گلیکوپروتئین

 رد. کنادپار می ار لولیسا ینبا فضاایو  دهشا رشاحت هالولسا توساط کهبوده  هانمیمآ

 کثیارت هااجرت م اختاری س سترب ظیفه ایجادو لولیس ار خ اتریک م سلولیرپ موجودات

 هااینورونساتی ایب دیده سیبآ هاکسونآ رمیمت منظور هب د.برعهده دار رالولی س مایمو ت

 نتياالا در غییارت و نژ یاانب تغییارانناد م مرتلفی لولیس غییراتت دچار حیطیم عصابا

 لولیسا خاار  اتریک ما هاییامپ ثیرتا حتحاصل ت تغییرات  دنردگ هاروتئینپ کسونیآ

  .(Ghayour et ali, 2015) ستا

 غشاء پایه -1-8-1

گرفتاه شاده اسات کاه دربر یونادیپ یالیاه سهتوسط  حیطیم عصبدر  کسونآ هر

  فیبروبحسات اویحا نادونوریوماِ الیهباشد. می ندونوریومو اِ نوریومریپِ نوریوم پیشامل اِ

 هایسالول. باشادمی ناوشا هایلولدارای سا ایهپ غشاءاست.  رتیکولرو  نژحک فیبرهای

 یاکر نيش دبه عبارتی  .دهندیم شکیلت ار پایهء غشاها کسونآ اب سیمات اسخپ رد ناوش

  تیا حژندارای کا لولیس ار خ اتریک م زا اختارس این. دنشوظاهر می مایتیح ساختار

IV  یاات کااحژن اساات. یاادوژن  ن8و  2 مینااینال ن فیباارونکتی  آگاارین  IV  المینااینو  

یکادیگر متصال  هبا ار ایاهپ شااءغ هایروتئینپ یدوژنن وایجاد کرده  ار امحلولن ایشبکه

 ,Bryan et al., 2012; Khoshnoodi et al., 2008; Timpl and Duance ) کنادمی

ت. ساا میناینال هاایایموفورمتناوع  زا اشاین مومااًع یاهپاء شاغ اختارس در تنوع .(1986

 رائاها ردو  را باه وجاود آورده ءشااغ اننادم لاهژ سااختار بآ ذبجا ابا گرینآو  پرلیکان

 يادارم هو با میناینال طریاق زا ناوشا هایسلول. ارندد نيش هالولس هب شدر هایاکتورف

 وجابم التتصااا ایان .شوندیم تصلم پایهء شاغ هب حژنو ک یبرونکتینف ریقط ازندکی ا

 زا ناوش هایسلول و یکسونآ تتصاالا د.شویم ناوش هایلولس ملکردو ع نوتی ف نظیمت

 و 11CAM-Nن همچاو هاایمونوگلوبولینا انوادهخ وقفمانند  سبندهچ هایولکولم ریقط
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 پااذیردمیانجااام  N-Cadherin و  E-Cadherinمچااونه هاااادهرینک انوادهخاا وقفاا

(Ghayour et al., 2015). 

 کالژن -1-8-1-1

درصااد کاال  30 و بااوده بافاات همبنااد پسااتانداران اتترکیباا تریناصاالیاز  کااحژن

کحژن شناخته شاده  ناوع 20. تاکنون بیش از دهدرا تشکیل می های بدن انسانپروتئین

 پپتیدی آلفا به شکل یاک مااارپی  سه زنجیره پلی در آن است که یپروتئینکحژن  است.

باه  حژنکا هایرشاته .(Ganganna et al., 2012) انادخورده پای  به دور یکادیگربمرگ 

 اختارو سا دهشا متصال کادیگری هبا ایشاتهر ینب هایحژنو ک هایروتئوگلیکانپ وسیله

و  سااختاریياش ن کاحژن .(Ottani et al., 2002) آورنادمانندی را باه وجاود می بکهش

 ماایمو ت مهااجرتلولی  سا ار خا اتریک ما هب هالولس سبندگیچ رد داشته و کانیکیم

 هاایحژنک حیطایم اعصااب در .(Mahdavi Shahri et al., 2014) رنداد نيش یمن لولس

 ازسا بکهشا هاایحژنک و X یا ت ایشاتهر ینب کحژنو  XI وI  III  V ی ت ازس یبریلف

 یا ت یبریلف اب مراهه کحژن ند.ارد رارق نوریومریو پِ ندونوریوماِ ساختاردر  VIو IV  ی ت

IX حژنو ک  XIII حژنکا یاانم ر ایاندضور دارناد. ح شاییغ عرضدر IV و I رآینادف در 

  .(Masan et al., 2012) ددارن يشن حیطیم عصابا رمیمت

 اینتگرین -1-8-1-2

مااتریک   -سلول و سلول -اتصاالت سلولکه در های است پروتئین جمله ازاینتگرین 

 هباتصال که باا  باشندمیدایمری  هترو هااایهااا گیرناادهاینتگاارین. دارداساسی  نيش

 هبا اینتگرینی وجود دارناد کااه هایع گیرندهانوا .دندگرایجاد می 8β و 8αزیرواحادهای 

شااوند. مای متصاال رتلا میاال ترکیباای م بااا  ماتریک  خاار  سالولی لیگانادهای

 موجابتواناد می خار  سلولی مااتریک به  اینتگارین باا کماک باه چسابندگی سالول

در فرآیناد پراکنادگی و و  شاده انتيال اطحعات و پیامادهی باین بیارون و درون ساالول

 .( ;Augoff et al., 2011 Luo and Carman, 2007) ثر بگذارندا مهااجرت سالولی

 االستین -1-8-1-3

روق خونی به دلیال ع شاش  پوسات و مانند هاابسیاری از بافت خصوصیات االستیکی



 

وظیفاه ست. مهمتارین ا هاسلولی این بافت هاای االساتین در فضاای خاار رشاته وجود

های فشاار باااارویی یابه هنگام روبافات  یخاصایت ارتجاااعی و مياومااتایجاد االستین 

های آنهاا در برابار فشاار حفااظ منظاور   باههاخصوص ایجاد مياومت در رگه خارجی ب

 ,Rozario and DeSimone) بطنی اسات همودینامیک در هنگاام سیساتول و دیاساتول

2010). 

 هـاگلیکـوپروتئین -1-8-1-4

های اتصاالی جایگاه ساتند کاهماتریک  خار  سلول ه ترکیبات ازهاا گلیکاوپروتئین

از . را دارنادها و سطح سالول پروتئوگلیکان  اتصاال باه کاحژن تواناییو شته متعاددی دا

 .(Rosso et al., 2004) توان به فیبرونکتین اشاره کردمی هااگلیکاوپروتئین

 فیبـرونکتین -1-8-1-5

 دالتاون کیلاو 240 تاا 222 دودحا ولکولیم زنو اب لیکوپروتئینیگ ایمرد فیبرونکتین

 .(Chen and Strickland, 2003)است  لولیس ار خ اتریک م صلیااجمای  ازه ک دباشیم

 1212تنااوبم ردازشپا ریاقاز ط هکا شاودمیذاری گا دک منفرد ژنیوسط ت فیبرونکتین

 عصاابا رد یبارونکتینف .آوردبه وجود می نسانا رد ار ایموفورم 20 و وشم رد ار یموفورما

 طحو سا نادونوریوماِ ردبیشاتر و  ولیادت هایبروبحستو ف ناوش هایلولستوسط  حیطیم

 شادر حریکت ریقط زا لیکوپروتئینگ اینشود. افت میی ناوش هایلولس پایهء شاغ ار خ

 صابیع راحااتج تارمیم ونادر نظیمت رد سیار مهمیب يشن هاکسونو آ ناوش یاهلولس

 هایلولو سا هاکساونآ رد نینایج کاوینت وراند رد یبارونکتینف د.ارد هرعهادب حیطیم

 عصاابا لولیسا ار خا اتریک ما رد نآ یامانم کاه الیحا رد  بیان شده دتش هب ناوش

وجود آورده به  یبریلیف ایبکهش حژن ک مانند فیبرونکتین. ستابمرگساالن کمتر  حیطیم

 یگارو د اینتگارین همچاونی لولس طحس هایسپتورر رایب اتصالی هایدومیناشتن د اب و

 هااگلیکوزآمینوگلیکان و یبارینف حژن ک هایشتهر بیلق ز ا سلولی ار خ ماتریک  جماءا

 ماایمو ت هااجرتم چسابندگی   لولیسا ار خ اتریک م بعدی سه اختارگیری سشکل هب

 .(Ghayour et al., 2015) کندیم کمک اهلولس
 

                                                                                                                               
12 Alternative Splicing 



 

Title and Author: 

Investigating the effect of Phenytoin on the interaction of Human 

umbilical cord stem cells on Decellularized scaffolds rat scitatic 

nerve / Somayyeh Abbaszadeh 
 

Supervisor: A. Asadi (Ph.D.) / S. Zahri (Ph.D.) 

Graduation date:  

Number of pages:  

Abstract 

Research Aim: The aim of this study was to investigate the effect of phenytoin 

on the interaction of human umbilical cord mesenchymal stem cells on 

prepared decellularized scaffold of sciatic nerve by sondell method.  

Research method: The experimental groups were as follows: 1- control group, 2- 

decellularization sciatic nerve group, 3- decellularization sciatic nerve + 

human umbilical cord stem cell group, 4- decellularization sciatic nerve + 

human umbilical cord stem cell + Phenytoin (0.5 μg/ ml) group, 5- 

decellularization Sciatic Nerve + Human umbilical cord stem cell + Phenytoin 

(1 μg/ ml) group. After cessation of the sciatic nerve of the rats, by surgery, 

nerves enter the decellularization stage. The sciatic nerve was 

decellularization using solutions such as trytion X 100 and deoxycholate. 

Then scaffolds were investigated structurally and decellularization quality of 

scaffolds was evaluated. Histological studies of scaffolds were performed at 

the light and electron microscope levels. Then extracted stem cells were 

implanted on the decellularized scaffolds. Afterward, growth and survival of 

the cells were evaluated by MTT colorimetric assay. 

Findings: After chemical decellularization, removal of cells from scaffolds was 

confirmed by hematoxylin-eosin, picrophosin and DAPI staining. 

Identification of the extracted cells was confirmed by flow cytometric analysis 

and differentiation into bone and adipocytes. Using the MTT test, it has been 

shown that phenytoin has no toxicity on stem cells. 

Conclusion: The adhesion and viability of stem cells on the scaffold was 

significantly increased at the dose of 1 μg / ml of phenytoin compared to the 

control group. 
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