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بررسي تكثير سلولهاي  CD 133مشتق از خون بند ناف بر
روي ميكروول زيست سازگار
هيٌا صَفيسهزد  ،1هغعَد عليواًي  ،*1ععيذ آتزٍى  ،1هجيذ هصاحثيهحوذي ،1
غالهزضا خويغيپَر ً ،2اصز هثزا  ،3صادق تاتاؽاُ

4

 1گزٍُ خَىؽٌاعي ،داًؾكذُ پشؽكي ،داًؾگاُ تزتيت هذرط
 2گزٍُ علَم آسهايؾگاّي ،داًؾكذُ پيزاپشؽكي ،داًؾگاُ علَم پشؽكي تَؽْز
 4گزٍُ صًتيک ،داًؾكذُ علَم سيغتي ،داًؾگاُ تزتيت هذرط
(دريافت همالِ -90/10/30 :پذيزػ همالِ)90/12/21 :

چكيذُ
سهيٌِ :پيًَذ علَلّاي تٌيادي خَىعاس يک رٍػ درهاًي تزاي تذخيويّاي خًَي ٍ ًاعاسگاريّاي هغش اعتخَاى هيتاؽذ .خَى
تٌذًاف تِعٌَاى يک هٌثع جايگشيي تزاي پيًَذ آلَصًيک تِ حغاب هيآيذ .هحذٍديت اعتفادُ اس خَى تٌذًاف همذار کن علَلّاي تٌيادي
پيؼعاس ّواتَپَئتيک تِدليل حجن کن خَى تٌذًاف اعت .تٌاتزايي عيغتنّاي تكثيز علَلّاي تٌيادي پيؼعاس ّواتَپَئتيک در ؽزايط
 Ex vivoدر صذد غلثِ تز ايي هؾكل هيتاؽٌذّ .ذف اس ايي عيغتنّا تَليذ کافي علَلّاي تٌيادي پيؼعاس ّواتَپَئتيكي اعت کِ
تَاًايي پيًَذ ٍ خَىعاسي طَالًي هذت را داؽتِ تاؽٌذ.
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 3گزٍُ تيَؽيوي ،داًؾكذُ پشؽكي ،داًؾگاُ علَم پشؽكي تْزاى

هَاد ٍ رٍػّا :در هطالعِ حاضز علَلّاي  CD133+جذا ؽذُ اس خَى تٌذًاف ،تزرٍي هيكزٍٍلّاي عِ تعذي عاختِ ؽذُ اس جٌظ
 PDMSپَؽيذُ ؽذُ اس کالصى کؾت دادُ ؽذ .عپظ اس ًظز لذرت تكثيزي تِ هذت  14رٍس هَرد تزرعي لزار گزفتّ .وچٌيي لذرت
يافتِّاً :تايج حاصل ًؾاى داد کِ علَلّاي  CD133+هؾتك اس خَى تٌذًاف تزرٍي هيكزٍٍلّا داراي لذرت تكثيزي تاالتز ّوزاُ تا
حفظ لذرت کلٌيسايي در همايغِ تا هحيط کؾت علَلي رٍتيي هَرد اعتفادُ در آسهايؾگاُ هيتاؽذ.
ًتيجِگيزي :در هطالعِ حاضز ًؾاى دادُ ؽذ کِ علَلّاي  CD133+تز رٍي هيكزٍٍل  PDMSپَؽاًذُ ؽذُ تا کالصى داراي لذرت
تكثيزي تاالتزي در همايغِ تا هحيط دٍ تعذي هيتاؽٌذ .اهيذ اعت تا اعتفادُ اس هحيطّاي کؾت عِ تعذي ٍ فزاّن ًوَدى ؽزايطي کِ
هملذ ؽزايط عِ تعذي هغش اعتخَاى اعت ،هحذٍديت اعتفادُ اس خَى تٌذًاف تزطزف گزدد.

ٍاصگاى کليذي:

خَى تٌذًاف ،علَلّاي ،CD133+هحيط عِتعذيPDMS ،

*
E-mail: soleim_m@modares.ac.ir
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کلٌيسايي علَلّاي تكثيز ؽذُ هَرد ارسياتي لزار گزفت ٍ تا هحيط دٍ تعذي همايغِ گزديذ.

صَفيسهزد ٍ ّوكاراى
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همذهِ

خًَي پشخٌش ٍ ػٌذسمّبي ًبسػبيي هغض اػتخَاى

ػلَلّبي  CD133+ثِكَست كبهل هتؼْذ ًـذُ ٍ

ثٍِخَد آهذُ اػت .اػتفبدُ اص  HSCTثِخبًش قبثليت

داساي قذست توبيض ٍ خَد ًَػبصي هيثبؿٌذ (ٍ )6

دػتشػي ثِ آًتيطى لكَػيت اًؼبًي يكؼبى ()HLA

ّوچٌيي ايي ػلَلّب داساي قذست كلٌيصايي ثبالتشي دس

ثيي اّذاء كٌٌذُ ٍ گيشًذُ ،هحذٍديت داسد.

هقبيؼِ ثب ػلَلّبي ّ CD34+/CD133-ؼتٌذ (.)7

ػليشغن افضايؾ تؼذاد اّذاء كٌٌذگبى غيشخَيـبًٍذ،

ٍقتي اكٌالحبتي ّوچَى ثبفتّبي هٌْذػي ؿذُ،

ؿبًغ يبفتي يك اّذاء كٌٌذُ ثب  HLAػبصگبس ثشاي

هٌْذػي ثبفت ٍ ًت تشهين هٌشح هيؿَد ،آًچِ دس

ثؼيبسي اص ثيوبساى پبييي اػت .ػلَلّبي ثٌيبدي

رّي تذاػي هيگشدد خبيگضيٌي ،تشهين ٍ ثبصػبصي

خَىػبص اص هغض اػتخَاى ،خَى هحيٌي ٍ خَى

ثبفتّب ٍ اسگبىّبي تخشيت ؿذُ اػت.هٌْذػي ثبفت

ثٌذًبف ثِدػت هيآيذ .ثشسػيّبي ثبليٌي دس دِّ

ثب اػتفبدُ اص صيؼت هَاد ػٌتضي ٍ ًجيؼي ثذى ،كوك ثِ

گزؿتِ ًـبى دادًذ كِ اص خَى ثٌذًبف هيتَاى ثِػٌَاى

ؿجيِػبصي هحيي ػِ ثؼذي هبتشيكغ خبسج ػلَلي

يك هٌجغ خبيگضيي خْت ػلَلّبي ثٌيبدي خَىػبص

(ً )ECMجيؼي ثذى هيكٌذ ،تب ثب فشاّن آٍسدى هحيي

اػتفبدُ كشد .پتبًؼيل اػتفبدُ اص خَى ثٌذًبف ()UCB

ٍاقؼي ٍ ؿشايي هٌلَة ثشاي ػلَلّب تكثيش ٍ تَليذ

ثِػٌَاى يك هٌجغ اص ػلَلّبي ثٌيبدي خَىػبص قبثل

هٌبػت آىّب سا ثِّوشاُ داؿتِ ثبؿذ ،چشا كِ اگش ؿشايي

پيًَذ اٍليي ثبس دس اٍايل دِّ  1980هٌشح ؿذ ( .)1ثش

ًگْذاسي ػلَلّب كحيح ًجبؿذ هوكي اػت ثيبى

پبيِ ايي هٌبلؼبت اٍليي پيًَذ خَى ثٌذًبف اًؼبًي كِ

طىّبي هختلف ،اسػبل پيبمّب يب تَليذ فبكتَس سؿذ،

ثب هَفقيت اًدبم ؿذ ثش سٍي يك ثيوبس خَاى هجتال ثِ

حشكت ٍ چشخِ ػلَلي دچبس تغييش گشدد (.)9 ٍ 8

آًوي فبًكًَي دس ػبل  1988كَست گشفت (.)2

ليتَگشافي ًشم تكٌيكي اسصاى ثِحؼبة هيآيذ ،كِ

 )Prominin-1( CD133اٍليي ػوَ ؿٌبختِ ؿذُ اص

خْت ػبختي سيض ػبختبسّبي هيكشٍ ٍ ًبًَ هَسد

خبًَادُ پشٍهيٌيي ثِ حؼبة هيآيذ ،كِ ثِػٌَاى

اػتفبدُ قشاس هيگيشد .دس ايي تكٌيك اص هَاد

پشٍتئييّبي غـبيي پٌح ثبس غـبگزس ؿٌبختِ هيؿًَذ.

االػتَهشي

PDMS

ٌَّص ػولكشد اختلبكي ٍ ليگبًذّبي پشٍهيٌييّب تب

( poly)dimethylsiloxaneاػتفبدُ هيگشدد (.)10

حذٍدي ًبؿٌبختِ اػت .ػلَلّبي  CD133+قبدس ثِ

كـت ػلَلّب ثًَِس هشػَم دس آصهبيـگبُ ،دس ظشٍف

ًَػبصي ًَالًي هذت دس حيَاًبت صًَگشافت ثَدٍُ ،

كـت ػلَل اًدبم هيگيشد .دس ايي حبلت ،ػلَلّب دس

اػتقبد ثش ايي اػت كِ ايي ػلَلّب ثؼيبس اثتذاييتش اص

كف ظشٍف كـت ثِكَست دٍ ثؼذي ( )2Dتكثيش

ػلَلّبي ّ CD34+ؼتٌذ (.)3

هييبثٌذ .اخيشاً ،داًـوٌذاى دسيبفتِاًذ كِ كـت ػِ

 CD133دس ػلَلّبي خَىػبص ،پيؾػبصّبي

ثؼذي ( )3Dػلَلّب تغييشات ؿگفتاًگيضي سا دس

اًذٍتليبل ،گاليَثالػتَهب ،ػلَلّبي ثٌيبدي ػلجي ٍ

ػبختبس ٍ ػولكشد آى ثٍِخَد هيآٍسد .ثٌبثشايي فشاّن

گليبل ثيبى هيؿَد ( CD133 .)5 ٍ 4ثِػٌَاى هبسكش

ًوَدى ؿوبسؽ هٌبػت خْت پيًَذ هَهَع هْوي

http://bpums.ac.ir

ثِخلَف
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سٍؽ دسهبًي اػت كِ ثشاي تؼذادي اص ثذخيويّبي

ػبص ثِ حؼبة هيآيذً .ـبى دادُ ؿذُ اػت كِ
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پيًَذ ػلَل ثٌيبدي خَىػبص آلَطًيك ( ،)HSCTيك

خبيگضيي  CD34دس خذاػبصي ػلَلّبي ثٌيبدي خَى-

عال ًَسدّن/ؽوارُ  /2خزداد ٍ تيز 1395

/ 298طة جٌَب

ثِحؼبة هيآيذ .دس هٌبلؼِ حبهش تكثيش ػلَلّبي

 400*gػبًتشيفَط گشديذ .ػپغ ثِ سػَة ػلَلي

 CD133+خذا ؿذُ اص خَى ثٌذًبف ثشسٍي هحيي ػِ

هقذاس  500هيكشٍليتش هحلَل  PBSحبٍي EDTA

ثؼذي ػبختِ ؿذُ ثشسػي گشديذ ٍ ثب هحيي كـت دٍ

ثذٍى گبص افضٍدُ ٍ ثِ آساهي پيپتبط ؿذ .دس ًْبيت ثب
اػتفبدُ

ثؼذي هقبيؼِ ؿذ.

اص

ػتَى

MACS

(

Miltenyi

 )Biotech,USAثش اػبع سٍؽ ؿشكت ػبصًذُ

هَاد ٍ رٍػّا

ػلَلّبي  CD133+خذا گشديذ.

جذاعاسي علَلّاي تکّغتِاي اس خَى تٌذًاف
ًوًَِّبي خَى ثٌذًبف اص هبدساى ثب صايوبى ًجيؼي اص
ثيوبسػتبى كبسم ثؼذ اص گشفتي سهبيتًبهِ كتجي تْيِ
گشديذ .خْت خذاػبصي ػلَلّبي تك ّؼتِاي خَى
ثٌذًبف ثب اػتفبدُ اص ّيذسٍكؼي اتيل اػتبسذ ()HES
ثًِؼجت  1:5سقيق ٍ ثِهذت  45دقيقِ الي  1ػبػت دس
قجل ثش سٍي فبيكَل ثب غلظت  1/077ثِ ًؼجت 1:2
اًتقبل دادُ ؿذ ٍ ثِ هذت  30دقيقِ ثب دٍس 400*g
ػبًتشيفَط گشديذ .دس اداهِ حلقِ ػلَلّبي تك
ّؼتِاي ثِ آساهي خوغآٍسي گشديذ ٍ ثب  PBSحبٍي

خْت تأئيذ خلَف ػلَلّبي ػجَس دادُ ؿذُ اص
ػتَى  ،MACSاص سٍؽ فلَػبيتَهتشي اػتفبدُ
گشديذ .تؼذاد  2×105ػلَل سا ثشداؿت ًوَدُ ٍ ثِ آى
10

هيكشٍليتش

آًتيثبدي

CD133-PE

( )Miltenyi Biotech,USAاهبفِ كشدين .ػپغ،
ػلَلّب دس سٍص ثؼذ خْت ثشسػي ثب دػتگبُ
فلَػبيتَهتشي ( )Beckton Dickinson, USAاًتقبل
دادُ ؿذ .خْت كٌتشل هٌفي اص Mouse IgG1

( )Miltenyi Biotech,USAاػتفبدُ گشديذ.

 EDTAدٍ هشتجِ ؿؼتـَ دادُ ؿذ ٍ ثِهذت  10دقيقِ

آهادُعاسي هحيط کؾت عِ تعذي

ثب دٍس  200×gػبًتشيفَط ؿذ .پغ اص ػبًتشيفيَط

تكٌيك هَسد اػتفبدُ دس آهبدُ ػبصي هيكشٍٍلّبي

هحلَل سٍئي دٍس سيختِ ؿذ .سػَة ػلَلي حبكل،

هذٍس ،تكٌيك  Softlitographyاػت .ثًَِس خالكِ

حبٍي ػلَلّبي تك ّؼتِاي ثَد.

اثتذا ،ػٌح  wafer siliconتَػي يك پليوش حؼبع

جذاعاسي علَلّاي  CD133+اس علَلّاي
تکّغتِاي جذا ؽذُ اس تٌذًاف
خْت خذاػبصي ػلَلّبي  ،CD133+ثِ ػلَلّبي
هذCD133+

ًـبًذاس

ؿذُ

ثب

رسات

آّي

( )Miltenyi Biotech,USAاهبفِ كشدُ ٍ خَة
هخلَى گشديذ ٍ ثِهذت  45تب  60دقيقِ دس دهبي 4
دسخِ ػبًتيگشاد اًكَثِ ؿذ .ثؼذ اص اًكَثبػيَى دس
دهبي  4دسخِ ػبًتيگشاد ثِهذت  5دقيقِ ثب دٍس
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 Spin Coaterتوبم ػٌح  Waferثِكَست
يكٌَاخت ثب قٌش هـخق اص پليوش پَؿبًذُ هيؿَد.
ػپغ پليوش هَخَد ثش سٍي  Wafer siliconدس دهبي
 100دسخِ ثِهذت  3دقيقِ قشاس دادُ هيؿَد تب كبهالً
خـك ؿَد .ػپغ ،ثب اػتفبدُ اص تبثؾ ًَس UVثب ًَل
هَج ً 420بًَهتش ثِ ػبختبس پليوشي تـكيل ؿذُ
(سٍؽ  ،)Photo Maskالگَّبي هيكشٍٍلي ثب
قٌش 200هيكشٍى ( ٍ )μMاستفبع  68هيكشٍى ()μM
ايدبد هيؿَد .ثؼذ اص ايدبد الگَ  ،PDMSدس دهبي 70
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خذا ؿذُ اص خَى ثٌذًبف  50هيكشٍليتش آًتيثبدي

ثِ ًَس  )SU8( UVپَؿبًذُ هيؿَد ٍ تَػي دػتگبُ
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دهبي هحيي سّب ؿذ .ػپغ هحلَل حبكل اص هشحلِ

تأئيذ علَلّاي CD133جذا ؽذُ اس خَى تٌذًاف

تكثيز علَلّاي ّواتَپَئتيک در هحيط عِ تعذي299 /

صَفيسهزد ٍ ّوكاراى

دسخِ اًكَثِ ؿذ تب كبهالً ػفت ؿَد .دس خبتوِ ايي
هيكشٍٍلّبي آهبدُ ؿذُ سا ثشؽ صدُ ٍ ثِ كوك الكل
 70دسخِ اػتشيل كشدُ ٍ ػپغ ػلَل سا ثش سٍي آى
كـت هيدّين.

اػتفبدُ اص الم ًئَثبس اًدبم گشفت.
تغت عٌجؼ کلٌي
خْت

اًدبم

تؼت

ايي

هحيي

اص

(،BC ،Vancouver ،Stem cell technologies

ػلَلّب خْت كـت دس هحيي دٍ ثؼذي ثِ پليت 24

ػذد ػلَل ثِ هحيي  1/1هيليليتش هحيي

خبًِاي اًتقبل دادُ ؿذ .ػپغ خْت تكثيش ايي ػلَلّب

 methocultاهبفِ ؿذُ ٍ ثِ ٍػيلِي ٍستكغ ثًَِس

اص هحيي كـت (،Stem cell technologies

كبهل هخلَى گشديذ .هخلَى حبكل تَػي ػشًگ ثب

ٍ Stem Span )Canada ،BC ،Vancouver

ػَصى گبط  16دس پتشي ديؾّبي  35هيليليتشي

هخلًَي اص فبكتَسّبي سؿذ ؿبهل (،BC ،Canada

سيختِ ؿذ ٍ ثِ هذت ّ 2فتِ دس اًكَثبتَس  37دسخِ

100 )cell Stem ،technologies ،Vancouver

ػبًتيگشاد ٍ  5دسكذ ً CO2گْذاسي گشديذ .ثؼذ اص

ًبًَگشم ثش هيليليتش ً 100 ،FLT-3 ligandبًَگشم ثش

سٍص  14كلٌيّبي حبكل اص ًظش ٍخَد ّوَگلَثيي كِ

هيليليتش تشٍهجَپَئتيي (ٍ Thrombopoietin( )TPO

ًـبىدٌّذُ كلٌيّبي  BFU-E ٍ CFU-Eهيثبؿذ ثب

ً 100بًَگشم ثش هيليليتش فبكتَس سؿذ ػلَل ثٌيبدي

سًگآهيضي ثٌضيذيي هَسد اسصيبثي قشاس گشفت.

( Cell Stem )SCF ،Factorاػتفبدُ گشديذ.
خْت كـت ػلَلّب دس هحيي ػِ ثؼذي ًيض اص هحيي

رًگآهيشي تٌشيذيي

هـبثِ ؿشايي كـت دٍ ثؼذي اػتفبدُ گشديذ .هحييّب

سًگآهيضي ثٌضيذيي خْت ًـبى دادى ّوَگلَثيي هَسد

ّش  2-3سٍص يكثبس تؼَين گشديذ .تؼذاد 50000

اػتفبدُ قشاس گشفت .سًگ ثٌضيذيي سا ثِهذت  15دقيقِ

ػلَلّبي ثش سٍي هيكشٍٍل آهبدُ ؿذُ ػِ ثؼذي اص

سٍي كلٌيّبي دسٍى پتشي ديؾ ػٌدؾ كلٌي سيختِ

خٌغ  PDMSپَؿيذُ ؿذُ ثب كالطى كـت دادُ ؿذ.

ٍ هحلَل ؿؼتـَي سًگ ،هحلَل حبٍي  50دسكذ

هحيي هيكشٍٍلّب دس سٍص ثؼذ تؼَين گشديذ.

هتبًَل ٍ  50دسكذ آة هقٌش ٍ  1هيليليتش آة

ػلَلّب ثِهذت  14دس ؿشايي دٍ ثؼذي ٍ ػِ ثؼذي

اكؼيظًِ سا ثِ آى اهبفِ ًوَدُ ٍ ثِهذت  20دقيقِ ًگِ

ًگْذاسي ؿذًذ.

هيداسين .كلٌيّب اص ًظش ٍخَد سًگ آثي تيشُ پغ اص

تزرعي هيكزٍعكَپي تكثيز علَلّاي  CD133+هؾتك

سًگآهيضي ثشسػي هيؿًَذ.
آًاليش آهاري

ثشسػي هيكشٍػكَپي ػلَلّبي كـت ؿذُ دس هحيي

آًبليض

دٍ ثؼذي ٍ ػِ ثؼذي دس سٍصّبي  14 ٍ 7اًدبم

 Reapeted Measureدس ًشمافضاس ،SPSS Inc( SPSS

گشفت .ػلَلّبي كـت دادُ ؿذُ ثش سٍي هيكشٍٍل

ٍ )USA،Il،Chicagoيشايؾ  16اًدبم گشفت.

ػِ ثؼذي اص ًظش افضايؾ تؼذاد ػلَل ثشسػي گشديذ ٍ
ثب هحيي دٍ ثؼذي هقبيؼِ گشديذ .ؿوبسؽ ػلَلّب ثب
http://bpums.ac.ir
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کؾت تز رٍي هحيط کؾت عِ تعذي ٍ دٍ تعذي

 Methocult )Canadaاػتفبدُ گشديذ .تؼذاد 2×103

عال ًَسدّن/ؽوارُ  /2خزداد ٍ تيز 1395

/ 300طة جٌَب

يافتِّا
ػلَلّبي  CD133+اص ػلَلّبي ّؼتِداس خَى
ثٌذًبف ثب كوك تكٌيك  MACSخذا گشديذًذ .خْت
تأييذ ايي ػلَلّب اص فلَػبيتَهتشي اػتفبدُ گشديذ.
ًتبيح حبكل خلَف  98دسكذ سا ًـبى دادًذ .دس
ؿكل ً 1تيدِ حبكل اص فلَػبيتَهتشي دس سٍص ثؼذ اص
خذاػبصي آٍسدُ ؿذُ اػت.
الف

ثؼذ اص خذاػبصي

تكثيز علَلّاي  CD133+در هحيط دٍ تعذي ٍ
عِ تعذي
ًتبيح حبكل اص تكثيش ػلَلّبي CD133+خذا ؿذُ ٍ

ة

تكثيش يبفتِ اص خَى ثٌذًبف ًـبىدٌّذُ قذست تكثيشي
ثبالتشي اص ػلَلّبي كـت دادُ ؿذُ دس هيكشٍٍلّب دس
هقبيؼِ ثب ػلَلّبي  CD133+كـت ؿذُ دس هحيي دٍ
ثؼذي ثَد .ؿكل ً 2وبيي اص ػلَلّبي هَخَد دس ؿشايي
كـت دٍ ثؼذي سا ًـبى هيدّذ.

ؿكل  )3الف ) ًوبي كلي اص هحيي ػِ ثؼذي هَسد اػتفبدُ دس سٍص اٍل ،ة) تكثيش
ػلَلّبي كـت دادُ ؿذُ دس سٍص  ،7ج) ًوبيي اص تكثيش ػلَلّب دس سٍص  14ثؼذ اص
كـت ػلَلّب
ؿكل  )2ػلَلّبي  CD133+تكثيش يبفتِ دس هحيي كـت دٍ ثؼذي ثب ثضسگٌوبيي
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ؿكل ً )1تيدِ حبكل اص ثشسػي هيضاى خلَف ػلَلّبي  CD133+دس سٍص

تكثيز علَلّاي ّواتَپَئتيک در هحيط عِ تعذي301 /

صَفيسهزد ٍ ّوكاراى

دس ؿكل ً 3وبيي اص ػلَلّبي تكثيش ؿذُ دس هحيي ػِ

تؼذاد ػلَلّبي ؿوبسؽ ؿذُ دس هحيي دٍ ثؼذي ٍ ػِ

ثؼذي دس سٍص ( 7ؿكل -3ة) ٍ سٍص ( 14ؿكل  -3ج)

ثؼذي دس سٍصّبي هختلف دس خذٍل  1آٍسدُ ؿذُ اػت.

آٍسدُ ؿذُ اػت .دس ايي تلَيش ًـبى دادُ ؿذُ اػت كِ

ّوچٌيي آًبليض آهبسي حبكل اص ؿوبسؽ ًتبيح

ثؼذ اص گزؿت  14سٍص اص صهبى كـت تؼذاد ػلَلّب دس

هؼٌيداسي ( )P>0/005سا ًـبى داد (ؿكل .)4

هقبيؼِ ثب سٍص اٍل افضايؾ يبفتِ اػت.

ؿكل ً )4تبيح حبكل اص آًبليض ؿوبسؽ ػلَلي ّوشاُ ثب  P>0/005هؼٌيداس هيثبؿذ.

ًتايج حاصل عٌجؼ کلٌي
ػلَلّبي كـت ؿذُ ثش سٍي هيكشٍٍلّب اص دسٍى

جذٍل  )1تعذاد علَلّاي ؽوارػ ؽذُ در رٍسّاي هختلف

هيكشٍٍلّب خبسج گشديذ ٍ دس هحيي  methocultكـت
دادُ ؿذ .ؿكل  -5الف ،كلًَي حبكل سا ًـبى هيدّذ.
خْت تأئيذ كلَىّبي اسيتشٍئيذي سًگآهيضي ثٌضيذيي
اًدبم گشفت .تَدُّبي ػلَلي ثب ثيؾ اص  50ػذد

Day

Cell Count

(Day 0)2D

300000

(Day 0)3D

50000

(Day 7)2D

600000

(Day 7)3D

250000

(Day 14)2D

950000

(Day 14)3D

600000

ػلَل ثِػٌَاى كلٌي تؼشيف هيگشدًذ .كلٌيّبيي كِ ثِ
سًگ قَُْاي تب آثي تيشُ ثَدًذ ثِػٌَاى كلٌيّبي هثجت
دس ًظش گشفتِ ؿذًذ (ؿكل  -5ة).

تحث
دس هٌبلؼِ حبهش اص ػيؼتن كـت ػِ ثؼذي پَؿبًذُ
ػلَلّبي  CD133+هـتق اص خَى ثٌذًبف دس هقبيؼِ
ثب هحيي دٍ ثؼذي ثَد .دٍ دِّ قجل ٍخَد
پيؾػبصّبي خًَي دس گشدؽ خَى ًَصاداى اسصيبثي
گشديذ ٍ دس حذٍد يك دِّ پيؾ اٍليي پيًَذ

ثؼذي؛ ة) سًگآهيضي ثٌضيذيي
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ؿذُ ثب كالطًي اػتفبدُ گشديذ ،كِ قبدس ثِ تكثيش

ؿكل  )5الف) كلٌي حبكل اص ػلَل  CD133كـت دادُ ؿذُ دس هحيي ػِ
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ؿكل ً )4تبيح حبكل اص آًبليض ؿوبسؽ ػلَلي ّوشاُ ثب  P>0/005هؼٌيداس هيثبؿذ.

/ 302طة جٌَب

عال ًَسدّن/ؽوارُ  /2خزداد ٍ تيز 1395

استجبى ثب ثيوبسي ػفًَي ،حَادث خَىسيضي دٌّذٍُ ،

اػت ٍ ثب تأػيغ ثبًك خَى ثٌذًبف ٍ هذاسک هَخَد

ديگش ػَاسم پيًَذي سًح هيثشًذ .اػتفبدُ اص

اص پيًَذ هَفقيتآهيض افضايؾ هييبثذ ( .)11ايي هٌجغ

ػلَلّبي پيؾػبص خَى هحيٌي كِ ثِ ٍاػٌِ داسٍ ٍ

خْت ثيوبساًي كبسثشد داسد كِ ثِداليل هختلف ،دٌّذُ

ػبيتَكبيي ٍ G-CSFاسد خَى هحيٌي ؿذُاًذ ،ثًَِس

هٌبػت هغض اػتخَاى ،دس اختيبس ًذاسًذ.

هـخق دٍسُ ػيتَپٌي سا كَتبُ هيكٌذ ٍلي قبدس ثِ

يك هؼئلِ هْن دس پيًَذ خَى ثٌذًبف ايي اػت كِ

حزف كبهل آى ًيؼت .يك هٌجغ تَاًب اص ػلَلّبي

تٌْب يك ؿبًغ ثشاي خوغآٍسي ًوًَِ دس دػت ثَدُ

خَىػبص ًبثبلغ ،ػلَلّبي ّ CD133+ؼتٌذ .ايي

ٍ ّويي اهش ػجت هحذٍديت حدن ٍ تؼذاد ػلَل

ػلَلّب پيؾ ػبصّبي سدُّبي خًَي ّؼتٌذ كِ

هيؿَد .دس ًتيدِ پيًَذ هَفقيتآهيض هحذٍد ثِ كَدكبى

هيتَاًٌذ اص هٌبثغ هختلفي خذا ؿذُ ٍ دس هؼيشّبي

ٍ ثيوبساى كن ٍصى هيگشدد ( .)12تَاصى اصديبد خوؼيت

توبيضي هتفبٍتي اصديبد پيذا كٌٌذ .هَاسدي اص اػتفبدُ

ػلَلّبي ثٌيبدي ثشاي سػيذى ثِ يك دٍص دسهبًي

ثبليٌي كـت ػلَلّبي  CD133+اٍليِ ٍخَد داسد كِ

هٌبػت پيًَذ ثبلغيي ػَدهٌذ ثَدُ ٍ احتوبل اػتفبدُ اص

ؿبهل افضايؾ تؼذاد ػلَلّبي ثٌيبدي دس هَاقؼي اػت

ايي هٌجغ سا افضايؾ هيدّذ .اص ًشف ديگش ،اػتفبدُ اص

كِ هيضاى كبفي ػلَل ثب خوغآٍسي اص هغض اػتخَاى ٍ

خَى ثٌذًبف ثِدليل ٍخَد ثبًك خَى ثٌذًبف آػبىتش

خَى فشاّن ًويؿَد .دس ثيوبساًي كِ خبثِخبيي

هيؿَد .دس هقبيؼِ ثب پيًَذ هغض اػتخَاى ،ؿبًغ

ػلَلّب دس آىّب ًبكبفي ثَدُ يب خوغآٍسي ػلَل

هَفقيت خَى ثٌذًبف ثيـتش اػت .پتبًؼيل تكثيش

ثِدليل فيجشٍتيك ثَدى هغض اػتخَاى يب آػيت آى دس

ػلَلّبي خَىػبص ًيض دس خَى ثٌذًبف ثبالتش اص هغض

اثش ؿيوي دسهبًي يب اؿؼِ دسهبًي هـكل اػت ،كـت

اػتخَاى هيؿَد (قبثليت تكثيش ثِهذت ّ 30فتِ دس

ػلَلّب هيتَاًذ كوك كٌٌذُ ثبؿذ.

ثشاثش ّ 10فتِ دس هغض اػتخَاى) .حذاقل دٍص

ػالٍُثش ايي ،اصديبد ػلَلّبي ثٌيبدي دس ثيوبساًي كِ

ػلَلّبي ّؼتِداس هَسد ًيبص ثشاي يك فشد ثبلغ2×107

ثِدليل سد پيًَذ يب ؿيوي دسهبًي هكشسً ،يبص ثِ پيًَذ

ثِ اصاي ّش كيلَگشم اص ٍصى ثذى اػت .دس حبلي كِ

چٌذگبًِ داسًذ ،ػَدهٌذ اػت .هذاسک هَخَد ًـبى

تؼذاد كل ػلَلّبي ؿوبسؽ ؿذُ دس ًوًَِ خَى

دادُ اػت كِ صهبى قجَل پيًَذ اص ػلَلّبي تضايذ

ثٌذًبف ثًَِس هتَػي  11×108اػت .لزا ثشاي پيًَذ

يبفتِ ،ثب ػلَلّبي تبصُ خذا ؿذُ ،هـبثِ اػت .ايي

ػلَلّبي خَىػبص ثٌذًبف ثِ ثيوبساى ثبلغ الصم اػت

ػلَلّب پغ اص پيًَذ قبدس ثِ خَىػبصي كَتبُ هذت

كِ ايي ػلَلّب دس هحيي  In vitroتَػي

هيثبؿٌذٍ ،لي پيًَذ ًَالًي هذت دس اػتفبدُ اص

ػبيتَكبييّبي هختلف ٍ دس ؿشايي كـت تكثيش پيذا

ػلَلّبي كـت ؿذٌَُّ ،ص صيش ػَال اػت .كبسثشد

كٌٌذ ،ثذٍى اييكِ قبثليت پيًَذ ٍ چٌذ قَُاي ثَدى آىّب

ديگش كـت ٍ اصديبد ػلَلّبي ثٌيبدي دس طى دسهبًي

تغييش پيذا كٌذ ٍ يب ثِ سدُّبي ديگش توبيض پيذا كٌٌذ.

اػت .خْت اًتقبل طى ٍيشٍػي ًيبص ثِ ػلَلي اػت

دس ايي هٌبلؼِ هب ثب اػتفبدُ اص هحيي كـت ػِ ثؼذي

كِ دس فبص تقؼين ػلَلي ثبؿذ .كبسثشد ديگش ،تكثيش

صيؼت ػبصگبس ًـبى دادين كِ تكثيش ػلَلّبي CD133
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دسهبًي هيؿًَذ ٍ اص يك دٍسُ صهبًي ػيتَپٌي دس

اػت .پيًَذ خَى ثٌذًبف ثِػشػت دس حبل پيـشفت
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ثيوبساى پيًَذي ًي دسهبى هتحول دٍص ثبالي ؿيوي

ػلَلّبي ثٌيبدي ،اػتفبدُ آى دس پيًَذ خَى ثٌذًبف

صَفيسهزد ٍ ّوكاراى

تكثيز علَلّاي ّواتَپَئتيک در هحيط عِ تعذي303 /

ًـبى هيدّذ (.)P>0/005

فبكتَسّبي سؿذ سا حفظ ًوَدُ ٍ چؼجٌذگي ػلَل ثِ

ػالٍُ ثش ثيوبسيّبي خًَي ٍ ثذخيويّب ،اهشٍصُ

ػلَل ديگش سا تٌظين ًوبيذّ .وچٌيي ايي ػبختبس هيتَاًذ

اػتفبدُ اص ػلَلّبي ثٌيبدي خَىػبص دس دسهبى

هدبٍست ثب غـبي پبيِ يب ػشٍقي سا هـخق كٌذ (.)15

ثيوبسيّبي قلجي -ػشٍقي ،كجذي ،ػلجي ٍ ديبثت دس

هٌبلؼِ حبهش ًـبى داد كِ اػتفبدُ اص هحيي ػِ ثؼذي

ػٌح ٍػيؼي دس حبل تحقيق هيثبؿذّ .ذف اص كـت

ًشاحي ؿذُ هذٍس هيتَاًذ ػجت تكثيش ثيـتش

ػِ ثؼذي تقليذ ؿشايي فيضيكَ ؿيويبيي ،ػلَلي ٍ سيض

ػلَلّبي يبد ؿذُ دس هقبيؼِ ثب هحيي دٍ ثؼذي گشدد.

هحيي هَخَد دس ثذى ثَدُ ،كِ هؼيش سا ثِ ػَي ايدبد

دس ػبل  2003اّشيٌگ (ّ ٍ )Ehringوكبساى

هٌْذػي ثبفت ثبص هيكٌذ .هٌْذػي ثبفت ؿبهل

ػلَلّبي ثٌيبدي خَىػبص ثٌذًبف سا دس يك هحيي

هَاسدي ّوچَى ًشاحي هحيي كـت ٍ هحييّبي

ثذٍى ػشم ٍ ػبيتَكبيي سٍي يك داسثؼت ػِ ثؼذي

فبقذ ػشمً ،شاحي فالػك ٍ ثيَساكتَسّبي كـت

ثب هبتشيكغ كشثٌي ( )Cytomatrixكِ فيجشًٍكتيي ثِ آى

خْت اتَهبػيَى كـت ،ػٌؼَسّب ٍ اثضاسّبي حؼبع

هتلل ؿذُ ثَد ،كـت دادًذ .آىّب هَفق ؿذًذ ايي

ٍ پيؾگَيبًِ خْت ثشسػي كيٌتيك كـت ،داسثؼت ٍ

ػلَلّب سا ثيـتش اص هحييّبي هؼوَلي تكثيش كٌٌذ (.)16

تكثيش  Ex vivoدس ػبختبس ػِ ثؼذي ،تجبدل كٌٌذُّبي

ثًِظش هيسػذ ايي تفبٍتّب ثِ ػلت ًضديكي فوبي

اكؼيظى ٍ ػيؼتن تَْيِ ٍ َّادّي خذيذ ،ػيؼتن

ػلَل دس هحيي ػِ ثؼذي ثِ هحيي هَخَد صًذُ

پشفيَطى ٍ ايدبد كٌٌذُ اػتشع ؿبس ( )Shearهيثبؿذ.

هيثبؿذ .دس ايي ساػتب ليَ (ّ ٍ )Liuوكبساى ًـبى

كـت ػلَلّب ثًَِس هشػَم دس آصهبيـگبُ دس ظشٍف

دادُاًذ كِ كـت ػلَلّبي ثٌيبدي خٌيٌي هَؽ دس

كـت ػلَل اًدبم هيگيشد .دس ايي حبلت ػلَلّب دس

ثؼتش ػِ ثؼذي اص خٌغ تبًتبليَم ثب هٌبفز فشاٍاى ،توبيض

كف ظشف ثِكَست دٍ ثؼذي تكثيش هييبثٌذ.

سا ثِ ػلَلّبي خَى ػبص ًؼجت ثِ ؿشايي كـت دٍ

اخيشاً داًـوٌذاى دسيبفتِاًذ كِ كـت فيجشٍثالػتّب دس

ثؼذي تـذيذ هيكٌذ (.)17

هحيي ػِ ثؼذي تغييشات قبثل هالحظِاي سا دس

دس هٌبلؼِ حبهش ثب اػتفبدُ اص هيكشٍٍلي كِ كالطى ثِ

ػبختبس ٍ ػولكشد آىّب ثِ ٍخَد هيآٍسد .داًـوٌذاى

آى هتلل ؿذُ ثَد ،هَفق ثِ تكثيش ثيـتش ػلَلّبي

ًـبى دادًذ كِ فيجشٍثالػتّبي كـت دادُ ؿذُ

 CD133دس هقبيؼِ ثب هحييّبي هؼوَلي كـت ؿذين

ثِكَست ػِ ثؼذي دس هقبيؼِ ثب كـت دٍ ثؼذي

( .)P>0/005ايي هَهَع ًـبى هيدّذ كِ اػتفبدُ اص

ػشيغتش تكثيش ؿذُ ٍ هْبخشت هيكٌٌذ (.)14 ٍ 13

هحييّبي كـت ػِ ثؼذي دس تكثيش ػلَلّبي

ػالٍُ ثش تأثيش هحيي ػِ ثؼذي ثش سفتبس ػلَل ،فوبي

ّ CD133وشاُ ثب حفظ قذست كلٌيصايي هَثش هيثبؿذ.

ٌّذػي كِ دس آى ػلَل قشاس داسد ،هيتَاًذ ثش تكثيش ٍ
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Abstract
Background: Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a therapeutic approach for treatment of
hematological malignancies and incompatibility of Bone marrow. Umbilical cord blood (UCB) has known as
an alternative for hematopoietic stem/progenitor cells (HPSC) in allogeneic transplantation. The low volume
of collected samples is the main hindrance in application of HPSC derived from umbilical cord blood. So, ex
vivo expansion of HPSCs is the useful approach to overcome this restriction. The goal of using this system is
to produce appropriate amount of hematopoietic stem cells, which have the ability of transplantation and long
term haematopoiesis.
Material & Methods: In current study CD133+ cells were isolated from cord blood (CB). Isolated cells
were seeded on microwells. Then expanded cells proliferation rate and ability in colony formation were
assessed and finally were compared with 2 Dimensional (2D) culture systems.
Results: Our findings demonstrated that CD133+ cells derived from UCB which were cultivated on
microwells had significantly higher rate of proliferation in compared with routine cell culture systems.
Conclusion: In Current study, it was shown that CD133+ cells’ proliferations which were seeded on PDMS
microwells coated with collagen significantly increased. We hope that 3 dimensional (3D) microenvironment
which mimics the 3D structure of bone marrow can solve the problem of using UCB as an alternative source
of bone marrow.
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