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بقا و مهاجرت سلولهای نوروسفر مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بعد
از پیوند به فضای زیر شبکیه در مدل تخریب ماکوالی وابسته به سن در موشهای
۶

حمید اب وطالب کدخدائیان  ،1تقی طریحی  ،۲حمید احمدیه ،۳حسین ضیایی ا ردکانی ،۴نا رسیس دفتریان ،۵طاهر طاهری
 .1کارشناس ارشد آناتومی ،گروه آناتومی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

 .۲استاد ،گروه آناتومی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران (مؤلف مسوول ) تلفن ثابتtakialtr@modares.ac.ir. ۲1- ۸۲۸۸۸۸۲۸ :
 .۸استاد ،گروه چشم پزشکی  ،مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د رمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .۴دانشیار ،گروه چشمپزشکی  ،مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .۸استادیار ،گروه چشمپزشکی  ،مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران .
 .6جراح مغز واعصاب مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا ،بیمارستان خاتم االنبیا ،تهران ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :بیماری های تخریبی شبکیه یکی از علل شایع نابینایی در جهان است .هدف از این مطالعه بررسی پیوندد سدلولهدای
نوروسفر مشتق از بافت مغز استخوان به فضای زیر شبکیه در مددل ییدوانی (تخرید الیده رنگدانده دار شدبکیه بدا اسدتفاده از سددیم
یدیت) بود.
روش بررسی :موش های صحرایی آلبینو مقدار  ۴۴میلی گرم بر کیلوگرم از سدیم یدیت در فضای پشت چشم دریافدت کردندد و
بعد از  ۸۴روز ،بررسی بافتی با استفاده از هول مانت الیه رنگدانه دار و همچندین رند

آمیدزی هماتوکسدیلین و ائدوزین انجدام شدد.

سلول های بنیادی مشتق از بافت مغز استخوان از استخوان فمور موشهای صحرایی استخراج و تحت تأثیر محیط تمایزی نوروسفر به
سلول های شناور نوروسفر تبدیل شد .سلولهای بهدستآمده با نشانگر هستهای  BrdUنشاندار و به فضای زیر شبکیه تزریدق شددند.
 ۷روز بعدد از تزریدق ،بدرش بدافتی تهیدده شدد و بقدا ،مهداجرت و همچنددین نحدوه گرارگیدری سدلولهددای تزریدقشدده بدا اسددتفاده از
ایمونوهیستوشیمی بررسی شد.
یافته ها ۸ :روز بعد از تزریق سدیم یدیت ،تغییرات پاتولوژی ازجمله افزایش در نور فلوئورسنس ،هایپرتروفی و چندهسدتهای شددن
در الیه رنگدانه دار مشاهده شد و در بررسی بافتی ،بههمریختگی گسمت خارجی فوتورسپتور ها و همچندین تغییدرات الیده رنگدانده
دار دیده شد .یافته های ایمونوهیستوشیمی  ۷روز بعد از پیوند سلولی نشان داد که سلولهای تزریقشدده توانسدته اندد در فضدای زیدر
شبکیه زنده بمانند و به الیه رنگدانه دار و همچنین به الیه شبکیه مهاجرت کرده و در کنار سدلولهدای بافدت میزبدان گرارگرفتدهاندد.
نتیجه گیری :سلول های بنیادی مزانشیمی به دلیل سهولت در دسترسی ،منبع مناسبی برای پیوند هستند .توانایی تمایز این سلولهدا بده
رده عصبی و همچنین توانایی بقا و مهاجرت این سلولها بعد از پیوند ،در مددلهدای آسدی شدبکیه ،مدیتواندد راهدی بدرای درمدان
بیمارهای تخریبی شبکیه باشد.
کلیدواژهها :سلولهای نوروسفر ،سلولهای بنیادی مغز استخوان ،سدیم یدیت ،تخری
وصول مقاله ۲۴/۲/1۴:اصالییه نهایی ۲۸/۲/۸:پذیرش۲۸/۲/۷:

ماکوال وابسته به سن
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صحرایی آلبینو

 55بقا و مهاجرت سلول های ...

( ،)Choroidal NeoVascularizationو از بددین رفددتن

مقدمه
 )Macular Degenerationمهددمتددرین علددت اخددتالل

از داروهدای مختلددف بددرای ایجداد آسددی

در الیدده  RPEو

بینایی در میان افراد مسن در جوامع پیشرفته است و در افراد

شبکیه انجام شده است .یکی از مواد شدیمیایی مورداسدتفاده،

باالی  ۸۴سال اتفاق می افتد .در یدود  1/۷۸میلیدون نفدر در

سددیم یدددیت اسدت ( ) NaIO ۸کدده بدا اسددتفاده از آن الیدده

ایاالت متحده امریکا از این بیماری رنج مدیبرندد ( )1و ایدن

 RPEدچددار تخریدد

بیماری در بین یدود  ۷۸میلیون نفر در مریله متوسدط اسدت

اختصاصی روی الیه  RPEاثدر گذاشدته و موجد تخرید

که این بیماران نیز در معرض پیشرفت بیماری و تبددیلشددن

فوتورسپتورها و الیه کوریوکاپیالری بهطور ثانویه مدیشدود.

بیمداری تخرید

مددیشددود .سدددیم یدددیت بدده شددکل

آن به یالت پیشرفته هستند ( .)۲وجود ذرات دروسن کده از

تخری

ویژگی های این بیماری اسدت ،بده دلیدل تجمدع رسدوبات در

تغییرات ریخت شناسی و رفتاری میشود (.) ۸

فضدای خدارج سدلولی اسددت .ایدن رسدوبات یداوی چربددی،

امدروزه درمدان جدایگزینی شدبکیه بدا اسدتفاده از سدلولهدای

پروتئین ،لیپوپروتئین و ذرات سلولی است که بین الیده بدرو

بنیادی که گابلیت تکثیر داشته و میتوانند به سلولهدای دیگدر

و غشددای پایدده سددلولهددای رنگداندده دار چشددم ( Retinal

تمایز یابند شدت بیشتری به خود گرفته اسدت ( .)6مطالعدات

 )Pigmented Epitheliumیددا درون الیدده بددرو گددرار

متعددی صورت گرفته است تا بهترین نوع سلول برای پیوندد

می گیرد ( .) ۸دالیل تشکیل ایدن ذرات عبدارت اسدت از- 1 :

در شبکیه مشخص شود .همچنین نحوه گرارگیری سلولهدای

افزایش تبادل گسمت خارجی فوتورسپتورها - ۲ ،اخدتالل در

 RPEو شدبکیه بدهگونده ای اسدت کده فضدای مناسدبی بدرای

فعالیددت سددلولهددای  - ۸ ،RPEآسددی ناشددی از اسددترس

تزریق در زیر شبکیه را فراهم میسازد .از سلولهای متعددی

اکسیداتیو - ۴ ،افزایش سن و تخری عناصدر سدازنده غشدای

برای تولید سلول های  RPEو فوتورسپتور استفادهشده است

برو  - ۸ ،کاهش در میزان باز جذب مدواد از الیده بدرو بده

که عبارتند از سدلولهدای بنیدادی شدبکیه ( Retinal Stem

الیدده کوریوکدداپیالری و  - 6فعددال شدددن سیسددتم ایمنددی.

 ،)Cellsسدلولهدای بنیدادی رنگدانده ای شدبکیه ( Retinal

به طورکلی عوامدل خطدر ایدن بیمداری شدامل سدیگار ،رژیدم

 ،)Pigmented Epithelium Stem Cellsسددلولهددای

غذایی ،جنسیت و تاریخچه خانوادگی ( )۴است.

بنیدادی جنیندی ( ،)Embryonic Stem Cellsسدلولهدای

به دلیل اینکه ماکوال ناییه ای بسیار یساس در شبکیه اسدت و

مجدد برنامدهریدزیشدده ( Induced Pluripotent Stem

این ناییه در شبکیه موش وجدود نددارد ،بندابراین اسدتفاده از

 ،)Cellsسددلولهددای بنیددادی عصددبی ( Neural Stem

مدل های ییوانی برای این بیماری محدود است .امروزه مدل

 )Cellsو سلول های مزانشیمی شامل سلولهای بنیدادی مغدز

ایده آل برای بیمداری  AMDوجدود نددارد امدا اسدتفاده از

اسدتخوان ( )Bone Marrow Stromal Stem Cellsو

مدل هایی که بیمداریهدای انسدانی را شدبیهسدازی مدیکندد،

سدلولهدای بنیدادی چربدی ( Adipose Derived Stem

اطالعات مفیدی در مورد آسی شناسی ایدن بیمداری فدراهم

.)۷( )Cells

می کند ( .) ۴اتفاگدات پداتولوژی کده در بیمداری  AMDدر

با توجه به اینکه سلول هدای رنگدانده دار و عصدبی شدبکیه از

انسان دیده می شود در مدلهای ییوانی نیدز دیدده مدیشدود

سلول های بنیدادی در لولده عصدبی جندین مشدتق مدی شدوند

همانند تشکیل دروسن ،ضخیم شددن غشدای بدرو  ،تخرید

بنابراین استفاده از سلول هایی که شبیه به سلول هدای بنیدادی

شدددبکیه ،تشددددکیل عددددروق جدیدددد در الیدددده کوروییددددد

عصبی هستند ( همانند سدلول هدای نوروسدفر) ممکدن اسدت
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مداکوال وابسدته بده سدن ( Age Related

الیه  RPEدر گسمتهای مختلف .تالشهایی برای اسدتفاده

تقی طریحی 59

شددرایط طبیعددی را تقلیددد کننددد .همچنددین تزریددق در فضددای

سر ییوان تثبیت شدد و پوسدت سدر ییدوان بده سدمت عقد

داخلی مواجه اسدت و بندابر محدل آسدی  ،تزریدق سدلول بده

وارد فضای سینوس پشت چشم شد .بعدد از ورود سدوزن بده

هایی کده بده الیده رنگدانده دار و

فضا ،محلول در این فضا تزریدق و بعدد از اتمدام ،سدوزن بده

فوتورسپتورها محدود است بسیار مفید است .بنابراین در ایدن

آهستگی خارج شد (.)۸

مطالعه سلول های بنیادی مزانشیمی بده سدلول هدای نوروسدفر

کشت سلولی:

ترانس دیفرانسیه شدند و این سدلولهدا کده وارد رده عصدبی

سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت مغز استخوان موشهدای

شده اند به فضای زیر شبکیه در موشهدای صدحرایی آلبیندو

صحرایی بر اساس روش زیر جداسدازی شددند ( .)۲بدهطدور

دریافت کننده سدیم یدیت جهدت آسدی الیده رنگدانده دار

خالصه ،با استفاده از سرن

 ،مغز اسدتخوان از فمدور و تیبیدا

تزریق شدند .بقا و مهداجرت ایدن سدلولهدا بده الیده  RPEو

استخراج شد و به مدت  1۴دگیقه بدا دور موتدور rpm 1۸۴۴

شبکیه بررسی شد.

سانتریفوژ شد .بده سدلولهدا محدیط کشدت  DMEMبدا 1۴
درصد  FBSاضافه شد و به فالکدسهدای  ۲۸Tانتقدال داده

روش بررسی

شدند .بعد از  ۲۴ساعت ،سدلولهدای کده بده کدف نچسدبیده

گروههای موردمطالعه:

بودند دور ریخته شدند و سلولهای چسبیده بده فالسدک بده

در یک مطالعه تجربی ،تعداد  ۲۴عدد رت آلبینو نژاد ویستار

مدت چند هفته کشدت داده شددند .سدلولهدا تدا رسدیدن بده

( مؤسسه رازی ،ایران ،تهران ) با وزن  ۲۴۴- ۲۸۴گرم در ایدن

یکدستی  ۲۴درصد ،پاساژ داده شددند و بعدد از پاسداژ  ۸و ۴

آزمددایش اسددتفاده شددد .رت هددا در محددیط آزمایشددگاهی

در این مطالعه استفاده شدند .برای تأیید این سلولها از روش

استاندارد با  1۲ساعت چرخه نور -تاریکی در دمای  ۲1گدرار

ایمونوسیتوشیمی استفاده شد .ابتدا سلولهدا بدا پارافرمالدییدد

داده شدند .روش کدار روی ییواندات بدا توجده بده مقدررات

 ٪۴به مدت  1۸دگیقه ثابت شدند و پس از شستشو به مدت 1

بیانیده  ARVOانجدام انتخداب شدد و توسدط کمیتده اخددالق

ساعت در دمای  ۸۷درجه سانتی گراد در سرم بز یا خرگوش

دانشگاه تربیت مدرس تائید شدد .رت هدا بطدور تصدادفی بده

مسدود شدند .سلول ها با آنتیبادی اولیه به مدت  ۲۴سداعت

گددروه هددای زیددر تقسددیم شدددند )1( :گددروه دریافددتکننددده

در دمای  ۴درجه انکوبه شددند ،بده دنبدال آن در آنتدیبدادی

نوروسدددفر در فضدددای زیدددر شدددبکیه ( )n=1۴و ( ) ۲گدددروه

ثانویدده (  ))Fluoresent isothiocyanate (FITCبدده

درمدددددداننشددددددده بددددددهعنددددددوان کنتددددددرل (.)n=1۴

مدت  1ساعت در  ۸۷درجه سانتیگدراد انکوبده شددند و در

مدل تخری الیه :RPE

پایان ،هسته به مدت  1۴دگیقده در دمدای اتداق بدا پروپیددیوم

پودر سدیم یدیت (سیگما ،آمریکدا) در بدافر فسدفات سدالین

یدیت ( )1 :1۴۴۴نشاندار شد .سلولها در زیر میکروسکوپ

( )PBSبه غلظت  ۲/۸میکروگدرم /میلدی لیتدر یدل شدد و در

فلورسددنت ()Olympus Optical, Tokyo, Japan

دمدای  ۴درجدده نگهددداری شدد .مقدددار  1۴۴میکددرو لیتددر از

مشاهده شدند .لیست آنتی بادی های مورداستفاده در جددول

محلول آماده شده با استفاده از سدرن

انسدولینی بده فضدای

 1آمده است.

پشت چشم تزریق شد .روش کار بدینصورت بود کده ابتددا
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زجاجیه با محدودیت هایی از جمله سد الیه محددود کنندده

کشیده شد .سوزن سرن

فضای زیر شبکیه در آسی

انسولینی از گوشده داخلدی چشدم

 51بقا و مهاجرت سلول های ...

جدول  1لی ست آنتیبادیهای مورداستفاده برای بررسی ایمونوسیتوشیمی سلولهای بنیادی مغز استخوان
فیبرونکتین

موش

1:۸۴۴

بنیادی مغز استخوان

abcam, Cambridge, UK

CD90

موش

1:۸۴۴

تمایز نیافته

abcam, Cambridge, UK

CD166

خرگوش

1:۸۴۴

استرومایی

abcam, Cambridge, UK

CD44

خرگوش

1:1۴۴

استرومایی

abcam, Cambridge, UK

CD34

موش

1:1۴۴

خونساز

abcam, Cambridge, UK

نستین

موش

1:۸۴

بنیادی عصبی

abcam, Cambridge, UK

GFAP

خرگوش

1:۴۴۴

بنیادی عصبی

abcam, Cambridge, UK

تولید نوروسفر از سلول های بنیادی مزانشیمی مغدز اسدتخوان

 ۷- 1۴روز در محددددیط کشددددت ظدددداهر شدددددند .بددددرای

بر اساس روش  Fu Lو همکاران انجام شد ( .) 1۴بدهطدور

ایمونوسیتوشیمی نوروسفرها ابتدا س لول هدا در پارافرمالدییدد

خالصه ،سلول های بنیدادی مزانشدیمی بدا تریپسدین EDTA

 ٪۴در  PBSثابت شدند ،سپس سلولها با آنتدیبدادی اولیده

 ٪۴/۸از کف فالسدک کندده شددند و در فالسدک نچسد

(جدول  )۲به مدت یکش

یدداوی محددیط کشددت  NSCمحتددوی DMEM/F 1۲

آنتیبادی ثانویده)(  )isothiocyanate (FITCبده مددت 1

 ،(AthenaESبددالتیمور )MD ،همددراه بددا  ۲۴نددانوگرم بددر

سداعت در  ۸۷درجده سدانتیگددراد انکوبده شددند .در پایددان،

میلی لیتدر از عامدل رشدد اپیددرمی  D & EGF (Rسیسدتم،

هسددته بددا نشددانگر هسددتهای  DAPIبدده غلظددت ()1۴۴۴:1

شددرکت ،مینیدداپولیس )MN ،و عامددل رشددد فیبروبالسددت

رن

آمیزی شد .سلولهدا توسدط میکروسدکوپ فلورسدنت

عمددومی ( bFGFسیسددتم  ،D & Rشددرکت ،مینیدداپولیس،

( ،Olympus Opticalتوکیددو ،ژاپددن) مشدداهده شدددند.

در دمدای  ۴درجده و سدپس بدا

منگنز) و مکمل  ۲۷Bکشت داده شددند .نوروسدفرها ظدرف
جدول  ۲آنتیبادیهای مورداستفاده در ایمونوسیتوشیمی نوروسفرها
آنتی بادی اولیه

میزبان

تیتر

سلول

تامین کننده

SOX2

خرگوش

1:۸۴۴

نوروسفر

abcam, Cambridge, UK

OCT4

موش

1:۸۴۴

نوروسفر

abcam, Cambridge, UK

Nanog

موش

1:۸۴۴

نوروسفر

abcam, Cambridge, UK

NF68

موش

1:۸۴۴

نوروسفر

abcam, Cambridge, UK

NF160

موش

1:۸۴۴

نوروسفر

abcam, Cambridge, UK

NF200

موش

1:۸۴۴

نوروسفر

abcam, Cambridge, UK

MAP2

موش

1:۸۴۴

نوروسفر

abcam, Cambridge, UK

Nestin

موش

1:۸۴

نوروسفر

abcam, Cambridge, UK

نشاندار کردن سلولها و پیوند سلولی:

برای پیوند سلولی آماده شدد .بدرای پیوندد ابتددا سدلولهدای

 ۸۴روز بعد از تزریق سدیم یدیت و تأیید مددل ،چشدم رتهدا

کشت داده شده با استفاده از نشانگر هستهای  BrdUنشاندار
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آنتی بادی اولیه

میزبان

تیتر

سلول

تامین کننده
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هر  ۲/۸میلی لیتر از محیط کشدت مقددار  ۷/۸1میکرولیتدر از

گذشددت دو سدداعت بددا اسددتفاده از میکروسددکوپ جرایددی

 BrdUبه محیط سدلول اضدافه شدد و بده مددت  ۷۲سداعت

گسمت گدامی چشم ،باز شد و گسدمت خلفدی مجددداً درون

درون انکوباتور گرار گرفت .نشان دار شدن سلولها به روش

پارافرمالدیید  ۴درصد به مدت یکشد

گدرار داده شدد .در

زیر تأیید شد.

روز بعد نمونه هدا از درون پارافرما لدییدد  ۴درصدد خدارج و

ابتدا سلولها با پارافورمالدیید  ۴درصد به مدت  1۸دگیقه در

وارد پروسدده بددافتی شدددند .نموندده هددا بددا اسددتفاده از پددارافین

دمددای اتدداق ثابددت شدددند .بعددد از شستشددو بددا  PBSاسددید

گال گیری شدند .برش عرضدی گالد هدا بده ضدخامت ۸- ۷

هیدروکلریک  ۲نرمال اضافه شدد و بده مددت  ۲۴دگیقده در

میکرومتر انجام شد و با هماتوکسیلین و ائوزین رن

شددند.

دمای اتاق انکوبه شدند .سدپس بدورات سددیم  ۴/1مدوالر بدا

برای بررسی هول مانت  ،RPEبعد از خارج نمودن چشمهدا

 =ph ۸٫۸به آن اضافه شد و به مدت  ۲دگیقه انکوبده شددند.

گسمت گدامی آنها جدا شد .سپس بافدت همبندد چسدبیده بده

بعد از شستشو ،با تریتون  1۴۴- Xو  BSAبه مددت  ۸دگیقده

اسکلرا برداشته شد و نمونه روی الم گرار گرفت و با اسدتفاده

در دمای اتاق انکوبه شدند و مجدداً شستشو بدا PBS/BSA

از تیغ بیستوری  ۴بدرش عمدودی زده شدد .شدبکیه عصدبی از

انجدام شدد .سددلولهدا بددا آنتدی  BrdUانکوبدده و بدا محلددول

مابقی الیهها جدا شد و الیه  RPEاز الیه کورویید و اسدکلرا

 PBS/BSAشستشو داده شدند .مجددداً سدلولهدا بدا آنتدی

جدا و روی الم گرار داده شد .بعد از شستشو ،بافت مانت شد

بادی ثانویه به مدت یک ساعت در دمای اتاق انکوبه شددند.

و در زیر میکروسکوپ فلوئورسنس مشاهده شد.

بعد از شستشوی سدلولهدا بدا  ،PBSماندت شددند و در زیدر
میکروسکوپ فلئورسنس بدا طیدف ندور آبدی مشداهده گدرار
شدند (.)11
بعد از تأیید سلولی ،مابقی سوسپانسیون سلولی یاوی یدود
 1۴۴ ×۸از نوروسددفرهای زنددده در  ۸میکددرو لیتددر  PBSبدده
فضای زیر شبکیه از طریق یک برش کوچک در صدلبیه و بدا
استفاده از پیپت شیشدهای ( گطدر داخلدی ۸۴- ۷۸ ،میکرومتدر)
متصل شده به یک سرن

 1۴میکرو لیتری (همیلتدون ،رندو،

 )NVتزریق شد .برای کاهش فشار داخدل چشدم و محددود
کدردن خدروج سدلولهدای تزریدقشدده ،گرنیده بدا اسدتفاده از
سرن

انسولینی سورا شد (.)1۲

یافتهها
کشت سلولهای بنیادی مغز استخوان:
سددلول هددای بنیددادی مغددز اسددتخوان از بافددت مغددز اسددتخوان
نمونه های  ۸هفتهای بهدست آمد .ایدن سدلولهدا تدا پاسداژ ۴
کشت داده شدند تدا ازنظدر یکدسدتی و تعدداد ،بده یدد نیداز
رسدیدند .ایدن سدلولهددا ظداهر دوکدی و فیبروبالسدتی شددکل
داشتند و از سایر سلولها گابلتمدایز بودندد (شدکل .)A- E 1
بررسددی ایمونوسیتوشددیمی نشددان داد کدده ایددن سددلولهددا
نشانگرهای فیبدرونکتین و نشدانگرهای سدطحی 166 ,CD۲۴
 CD ۴۴ ,CDرا بیان می کنند اما نشانگر هدای سدطحی ۸۴
 ( CDنشان دهنده سلول های بنیدادی خدونسداز )Nestin ،

بررسی بافتی:
از تزریق داخلی صفاگی کتامین ( ۴۴میلیگدرم/کیلدوگرم) و
زایلزین ( ۴میلی گرم/کیلوگرم) برای بیهوش کدردن رت هدا

(نشان دهنده سلول های عصبی ) و همچنین  ( GFAPنشدان
دهندددده سدددلولهدددای گلیدددال) را بیدددان نمدددی کنندددد.

استفاده شد .سپس با استفاده از پنس و گیچی چشمهدا خدارج
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شدند .برای اینکار پودر  BrdUدر یالل یل شد و بده ازای

و درون پارافرمالدییددد  ۴درصددد گددرار داده شدددند .بعددد از
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D

C

C

F

E

E

H

G

G

شدددکل  .1جداسدددازی و کشدددت سدددلولهدددای بنیدددادی مشدددتق از بافدددت مغد دز اسدددتخوان مدددوشهدددای صدددحرایی در پاسددداژ  : A -H .۴نشددداندهندددده
ایمونوسیتوشدیمی سدلول هددای بنیدادی مغددز اسدتخوان بددا فیبدرونکتین B .نشداندهنددده تصدور فازکنتراسددت سدلول هددای بنیدادی مغددز اسدتخوان اسددتA-H .
بدده ترتیدد

نشددان دهنددده مارکرهددای  Nestin ،CD34 ،CD44 ،CD166 ،CD90و  GFAPمددی باشددد .نددور فلوئورسددانس مددرتبط بددا آنتددیبددادی

ثانویده کونژوگدده بدده  FITCاسددت کدده بدده رن د
رن

سددبز دیددده مددیشددود .هسددته سددلول هددا بددا اسددتفاده از رن د

آمیزی شد .بزرگنمایی  ۲۴۴ : A -Hمیکرومتر
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برای تبدیل سلول های بنیدادی مغدز اسدتخوان بده سدلولهدای

(شدکل  A ۲و .) Bتدودههدای سدلولی تدا روز  ۷در همدین

نوروسفر از روش کداری  Lijuan Fuو همکداران بدا کمدی

محیط کشت گرار داده شددند و هدر دو روز یدکبدار محدیط

تغییدرات اسددتفاده شددد ( .) 1۴سدلولهددای  BMSCsبعددد از

آنها تعویض شد .بدرای تأییدد سدلولهدای نوروسدفر از روش

پاسداژ  ۴در محدیط کشدت ،بدا اسدتفاده از آندزیم تریپسددین از

ایمونوسیتوشیمی استفاده شدد .در بررسدی ایمونوسیتوشدیمی،

فالسک جدا شدند و در سانتریفوژ با دور موتور rpm 1۸۴۴

بیدان نشدانگر هدای هسدتهای نشداندهندده بنیدادین بدودن ایددن

سدلولی بدا محدیط

سلولها یعنی ( OCT, Nanog۴ ,SOX۲شدکل )C- E ۲

تمایزی نوروسفر کده یداوی  DMEM/F 1۲بده همدراه ۲۴

مشدداهده شددد .همچنددین بیددان نشددانگرهای سیتوپالسدددمی

نددانوگرم بددر میلددی لیتددر از  EGFو  bFGFو  B ۲۷اسددت

سلولهای همانند نوروفیالمنت های  16۴ ،6۸و ( ۲۴۴شکل۲

ریختده شدد.

 )A-Cدیدددددددددددددددددددددددددده شدددددددددددددددددددددددددد.

به مدت  ۸دگیقه گرار داده شددند .پدال

سوسپانسیون و درون چاهک  6خانه ای نچسد

بعد از گذشدت یدک سداعت سدلولهدا شدروع بده تجمدع در
اطراف هم کردند و تجمعات سدلولی ایجداد شدد .یدک روز

شکل  .۲تصاویر مورفولوژی و ایمونوسیتوشیمی نوروسفرهای مشدتق شدده از سدلول هدای بنیدادی اسدترومایی مغدز اسدتخوانA .و :Bنشدان دهندده مورفولدوژی
نوروسفرها در روزهای یک و سه بعد از تمایز است؛  :Cنشاندهنده ایمونوسیتوشیمی نوروسفرها با آنتدیبدادی اولیده علیده  Sox۲و آنتدیبدادی ثانویده FITC
است .به طور مشابه تصاویر  Dو  Eنشاندهندده ایمونوسیتوشدیمی نوروسدفرها بدا آنتدیبدادی اولیده علیده  Oct ۴و  Nanogاسدت؛ تصداویر  F-Hنشداندهندده
ایمونوسیتوشدیمی بدا آنتدیبدادی اولیده علیده نوروفیالمندت  ۲۴۴و  6۸ ،16۴و آنتدیبدادی ثانویده  FITCو رند

آمیدزی هسدتهای بدا اسدتفاده از  DAPIاسدت؛

بزرگنمایی 1۴۴ :میکرومتر برای  A, B, C, E, G, Hو  ۲۴۴میکرومتر برای .D, F
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کشت نوروسفر:

بعد از کشت ،تودههای سل ولی در محدیط کشدت دیدده شدد
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لیپوفوشین بود .همچنین سلولهدای  RPEدر اثدر اسدتفاده از

مدل تخری الیه :RPE
استفاده از سدیم یدیت به طور انتخابی موج

 RPEشده و منجر به از دسدت رفدتن تکدهای ایدن الیده و در

چندهسته ای در تصاویر گابدل مشداهده بودندد (شدکل .)A ۸

فوتورسپتورها می شود .در این مطالعده سددیم

فضای بین سلولی در سلولهای  RPEدچار پهنشدگی شدده

نهایت تخری

یدیت بده فضدای پشدت چشدم تزریدق شدد و  ۲۸روز بعدد از
تزریق ،بررسی شد .در بررسی تک مانت الیده  ،RPEبعدد از

بود (شکل  .) B ۸در بررسدی بدرش بدافتی و رند
استفاده از رن

آمیدزی بدا

هماتوکسیلین و ائوزین ،اختالل در سلولهای

فلوئورسانس تعددادی از سدلولهدای

الیه  RPEبه شکل افدزایش موضدعی در تعدداد ایدن سدلولها

 RPEدیده شد .بهعبارتدیگر؛ در سیتوپالسم ایدن سدلولهدا

دیدده شددد (شددکل  D ۸و  ) Eهمچنددین گسددمت خددارجی

در مقایسه با گروه کنترل (شکل  )C ۸رنگدانده هدای زرد تدا

سلول های فوتورسپتور نیدز دچدار بدههدمریختگدی شدده بدود

سفیدرنگی (شکل  )A۸دیده شد که نشاندهندده داندههدای

(شکل .)F ،۸

 ۲۸روز ،تغییر در رن

100µm

200µm

200µm

شکل  .۸تصاویر تغییرات پاتولوژی در آمادش های تک مانت الیه  RPEو بدرش عرضدی از شدبکیه :A-C .تدک ماندت الیده RPE؛ رسدوب بدیشازیدد ذرات زردرند

(فلدش)

در سیتوپالسم سلول های چندضلعی  RPEنشاندهنده آسی این سلولها است همچنین هایپرترفی ،چندهستهای شدن و افزایش فاصله بدین سدلولی ( فلدش در  )Bدر ایدن سدلولهدا
دیده می شود .افزایش در نور فلوئورسنس سلولهای  RPEدر مقایسه با کنترل بده خدوبی گابدلمشداهده اسدت :D-E .تغییدرات در بدرش عرضدی شدبکیه اسدت .بدههدمریختگدی در
گسمت خارجی فوتورسپتورها و همچنین افزایش در تعداد سلولهای  RPEنشاندهنده تغییرات در اثر تزریق سددیم یددیت اسدت .بزرگنمدایی Aو  ۲۴۴ : Bمیکرومتدر 1۴۴ :C ،
میکرومتر  D ،و  ۲۴ : Fمیکرومتدر و  ۴۴ :Eمیکرومتدر  :CCالیده کوریوکداپیالری :RPE ،الیده رنگدانده دار شدبکیه :Os ،گسدمت خدارجی فوترسدپتورها :ONL ،الیده هسدتهای
خارجی :Op ،الیه شبکهای خارجی :INL ،الیه هستهای داخلی :GL ،الیه سلولی گانگلیونی :SRS ،فضای زیر شبکیه

مهاجرت سلولهای تزریقشده به الیه :RPE

همچنددین سددلول هددای بافددت میزبددان از هددم گابددلتفکیددک و

هفت روز بعد از پیوندد سدلولهدای نورسدفر بده فضدای زیدر

جداسازی باشند .در محدل تزریدق (شدکل D ،C ۴

شددبکیه ،چشددم مددوش هددای صددحرایی خددارج شددد و بعددد از

تجمع سلول های نوروسفر در اتصال بدا الیده  RPEو شدبکیه

آماده سدازی گالد پدارافینی ،بدرشهدایی بده ضدخامت ۸- ۷

دیده شدد .تعددادی از ایدن سدلولهدا در فضدای زیدر شدبکیه

میکرومتر تهیه شد .برشها بدرای یدافتن سدلولهدای نشداندار

مشدداهده شدددند (شددکل  B ۴و )Cامددا بیشددتر سددلولهددای

شدده بدا نشددانگر هسدتهای  BrdUدر الیده  RPEو همچنددین

تزریددقشددده در الیدده  RPEو شددبکیه گددرار گرفتنددد .توزیددع

شبکیه عصبی بررسی شدند .برشهای مورد بررسی با نشدانگر

سلول ها در الیه  RPEبیشتر بود و سلولهای تزریدقشدده در

شددد تددا سددلولهددای پیونددد شددده و

این الیه یا زیر آن مشداهده شددند (شدکل  C ،B ۴و  .)Fدر

هسددتهای  DAPIرن د
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اختالل در الیه

سدددیم یدددیت دچدددار هددایپرتروفی شددددند و بددهصدددورت
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بعضدددی از نقدددال ،سدددلولهدددای تزریدددقشدددده در الیددده

بعد از پیوند سلولی ،سلولهدای نوروسدفر توانسدته بودندد در

کوریوکاپیالری دیده شددند (شدکل  E ۴و .) Fسدلولهدای

ف ضدای زیدر شدبکیه زنددده بمانندد و بده الیده  RPEمهدداجرت

تزریق شده هم بهصورت نوروسدفر و هدم ب صدورت مجدزا در

نمایند.

B

A

cc
RPE

srs
ONL

D

C

cc
RPE

ONL

srs

F

E

شکل  .۴تصاویر ایمونوهیستوشیمی برشهای تهیهشده از تزریق سلولهای نوروسفر در فضای زیر شبکیه :A .در گروه کنترل آن الیه هدای شدبکیه بدا نشدانگر
هسته ای  DAPIرن

آمیری شدند :B .سلول های پیوند شده در الیه ( RPEفلشها) و الیه شبکیه (نو

فلشها) :C-F .تجمع سلولهای نوروسدفر در الیده

 RPEو الیه شبکیه بعد از پیوند در فضای زیر شبکیه .سلولهای تزریدقشدده هدم در الیده  RPEو هدم در الیده شدبکیه دیدده شددند  D ،Cو : Fسدلولهدای
نوروسفر در زیر الیه  RPEو  :Eدرون الیه کوریوکاپیالری نیز دیده شدند .بزرگنمایی  Aو ۸۴۴ :Bمیکرومتر  ۲۴۴ :C-E ،میکرومتر و  ۲۴۴ :Fمیکرومتر
 :CCالیه کوریوکاپیالری :RPE ،الیه رنگدانه دار شبکیه :Os ،گسمت خارجی فوترسپتورها :ONL ،الیه هسدتهای خدارجی :Op ،الیده شدبکهای خدارجی،
 :INLالیه هستهای داخلی :GL ،الیه سلولی گانگلیونی :SRS ،فضای زیر شبکیه
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برش ها دیده شدند (شکل  .)C ۴به نظر مدیرسدد کده  ۷روز
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شدکل  ۸مهداجرت سدلولهددای نوروسدفر نشداندار شدده بددا

یکی از این سدلولهدا دارای شدکل کشدیده ای بدود و از الیده

نشدانگر هسدتهای  BrdUدر الیده شددبکیه را نشدان مدیدهددد.

هسدته ای داخلدی تدا الیدده گدانگلیونی امتدداد داشدت (فلددش

همانطور که در شکل  A ۸و Bدیده میشدود ،سدلولهدای

موج دار ) .به نظر میرسد که این سدلول یکدی از سدلولهدای

نوروسفر هم در الیه ( RPEفلشهدا) و هدم در الیده شدبکیه

نورسفر است که به سلول شبکیه ای تمایزیافتده اسدت هرچندد

گرار داشتند .در شبکیه عصبی سلولهای تزریقشدده در الیده

که اثبات ایدن موضدوع نیداز بده بررسدی بیشدتر و نشدانگرهای

فلش هدا) و گدانگلیونی (سدتاره هدا)

اختصاصی دارد .در این مطالعه مهاجرت سلولهای نوروسفر

دیده شدند .تعداد سلولهدایی کده در الیده هسدتهای داخلدی

بعد از تزریق در فضای زیدر شدبکیه بده درون زجاجیده دیدده

دیده گرار داشتند بیشتر از الیه هسته ای خدارجی بدود .در ایدن

نشد.

مناطق ،سلولهای تزریقشده هم بهصورت تکسلولی و هدم

نتدایج ایدن بخددش نشدان مددیدهدد کدده  ۷روز بعدد از پیونددد،

به صورت جندد سدلولی مشداهده شددند (شدکل  A ۸و.) C

سلول های نوروسفر بعد از تزریق به فضای زیدر شدبکیه زندده

تعدادی از سدلولهدای نوروسدفر در مدرز بدین الیده هسدتهای

بودند و به الیه  RPEو شبکیه عصبی مهاجرت کدرده بودندد.

داخلی و الیه شدبکه ای خدارجی گدرار داشدتند (شدکل .)E ۸

مهاجرت هم در الیه رنگدانه دار و هدم در الیدههدای شدبکیه

نتایج نشان داد که  ۷روز بعدد از پیوندد سدلولی ،سدلولهدای

ازجمله الیه هستهای داخلی و الیده گدانگلیونی اتفداق افتداده

نوروسفر توانسته بودند در فضای زیر شبکه زنده بمانندد و بده

بود .درواگع سلولهای تزریدقشدده در تمدامی الیدههدا دیدده

الیده شددبکیه نیدز مهدداجرت کنندد .در شددکل  E ۸و Fو در

شدند.

هسته ای داخلی (نو

مجاورت دو نوروسفر در الیه شبکهای خدارجی (فلدشهدا)،
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مهاجرت به الیه شبکیه:

سه سلول نشاندار شده با نشانگر هستهای  BrdUدیدده شدد،
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D

C

F

E

شکل  .۸تصاویر ایمونوهیستوشیمی سلولهای نوروسفر نشاندار شده با نشانگر هستهای  BrdUبعد از پیوند به فضای زیر شبکیه ۷ .روز بعد از تزریدق سدلولی،
بقا و مهاجرت سلول های به شبکیه و الیه  RPEبه شکل تک سلولی و چند سلولی دیده شد .بزرگنمدایی ۲۴۴ : A -Dمیکرومتدر :CC .الیده کوریوکداپیالری،
 :RPEالیه رنگدانه دار شبکیه :Os ،گسمت خارجی فوترسپتورها :ONL ،الیه هستهای خارجی :Op ،الیه شدبکهای خدارجی :INL ،الیده هسدتهای داخلدی،
 :GLالیه سلولی گانگلیونی :SRS ،فضای زیر شبکیه

بحث

ییوانی با استفاده از اشعههای لیزری .در ایدن بدین اسدتفاده از

اسددتفاده از مدددلهددای ییددوانی در مطالعددات رایددج اسددت.

مدل هایی که بدا مدواد شدیمیایی ایجداد مدیشدود موردتوجده

مدلهای ییوانی را میتوان به روشهای مختلف ایجاد نمود

بسیاری از محققین است .ازجمله این مواد میتوان به سددیم

که عبارتند از مدلهای دستکاری شده با روشهای ژنتیکدی،

یدددیت و )N-Methyl-D-aspartic acid) NMDA

مدل هدای ییدوانی بدا اسدتفاده از مدواد شدیمیایی ،مددلهدای

اشاره نمود .این مواد میتواند بدهصدورت اختصاصدی بافدت
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هدف را تخری

انسانی را فراهم نماید .در ایدن تحقیدق از مددلهدای ییدوانی

گسددمت خددارجی فوتورسددپتورها .همچنددین ایددن سددلولهددا

ایجادشده با سدیم یدیت استفاده شد.

مالنوزومهای خود را ازدستداده و میتوکندری آنها متورم و

مطالعات متعددی نشان دادهاست کده سددیم یددیت بدهطدور

واکوئل دار میشود .در مدل تحقیق یاضر الیه  RPEدچدار

اختصاصی روی سلول های رنگدانه دار شبکیه اثر گذاشدته و

هددایپرتروفی ،از دس دت دادن رنگداندده هددای سیتوپالسددمی و

آنها میشود .بهطور ثانویه تخری سلولهای

همچنین از دست دادن میکروویلی رأسی شد و دیسکهدای

آسددی سددلولهددای فوتورسددپتور و

گسمت خارجی فوتورسپتورها نیز دچار به هم ریختگی ناشدی

موج

تخری

رنگداندده دار موجدد

سلولهای  RPEشدد .بده نظدر مدیرسدد کده عددم

گدانگلیونی مدیشدود .تزریدق سیسدتمیک ایدن مداده موجد

از آسی

اختالل سلول های رنگدانه دار و پچی لوس آن میشود .تأثیر

توانایی سلولهای  RPEدر فاگوسیتوز کردن این دیسدکهدا

توکسدیک سددیم یددیت روی ایددن سدلولهدا در مددلهددای

موج

چنین یالتی شده است؛ چراکده بدهطدور طبیعدی ایدن

ییوانی متعددی ازجمله خرگوش ،گوسفند ،موش صحرایی

دیسک ها روزانه توسط سلولهای  RPEبرداشته میشود تدا

و موش مطالعه شده است .توضیحات مختلفی از نحدوه تدأثیر

دیسک های جدید جایگزین آنها شود .در این یالت به دلیدل

این ماده روی سلولهدای رنگدانده دار وجدود دارد .یکدی از

فاگوسیت نشدن آنها ،ابتدا دچار به هم ریختگی میشدود و

تئددوریهددای موجددود در مددورد تددأثیر بددر مالنددوزومهددای

سپس در فضای زیر شبکیه تجمع مییابد .این یالت موجد

سیتوپالسمی سلول های رنگدانه دار اسدت .تئدوری دیگدر در

تخری

آسدی

مددورد تخریدد سددلولهددای شددبکیه در اثددر تغییددر در سددط

سددلولهددا در الیدده هسددتهای خددارجی مددیشددود (.)1۸- 1۷

سددولفیدریل هیدددروژن ( ) SHاسددت .تددأثیر دیگددری کدده در

سلول های  RPEهدم در تعددیل نمدودن اسدترس اکسدیداتیو

مطالعده دیگددری بررسددی شددده اسددت ،مهددار فعالیددت آنددزیم

ناشی از ورود ندور بده شدبکیه و هدم در فرایندد سدیکل بیندایی

دیسکها و در نتیجه بدهطدور ثانویده موجد

سولفیدریل است؛ این مداده مدیتواندد موجد تخرید سدد

نقش بسیار مهمی دارند .بنابراین آسی

خونی شبکیه ای شود و اتصال بین سلولهدای رنگدانده دار را

افزایش استرس اکسیداتیو میشدود .اسدترس ایجادشدده روی

سست نماید .بدهطدور کلدی امدروزه تدأثیر اختصاصدی سددیم

سلول های  RPEاثر گذاشته منجر به تولید دانههای دروسدن

یدیت روی سلول های رنگدانه دار برای محققین ثابدت شدده

می شود .عدم تواندایی سدلولهدای  RPEدر کنتدرل اسدترس

است و برای ایجاد مدلهای تخری  RPEاستفاده میشدود.

اکسیداتیو ناشی از عوامل مختلف ،موج تجمدع ذراتدی در

(1۴و.)1۸

داخل سیتوپالسم میشود .این ذرات بده شدکل ذرات زرد تدا

تغییراتدی کده در الیده  RPEایجداد مدیشدود عبارتسددت از؛

سفیدرنگی دیده میشود که تحدت عندوان ذرات لیپوفوشدین

هایپرتروفی شبکه اندوپالسمیک صاف ،تجمدع فاگوزومهدا،

خوانده می شود .در تحقیق یاضر سلولهای  RPEبده دلیدل

لیزوزومهددا یددا لیزوزومهددای ثاتویدده ،تجمددع لیزوزومهددای

آسی

ناشی از تزریق سدیم یدیت ،گدادر بده کنتدرل اسدترس

غیرطبیعی مثل اجسدام میلوییدد ،رسدوب لیپوفوشدین ،رسدوب

اکسیداتیو ناشدی از ندور ورودی بده چشدم نبودندد و موجد

کریستال ها ازجملده اگدزاالت ،رسدوب دیگدر ضدایعات غیدر

ایجاد ذرات لیپوفوشین در سیتوپالسم آنها شدده بدود کده در

غشایی و واکوئل دار شدن سلولهای  .RPEتغییراتی که در

بررسی های تک مانت الیه  RPEبه خدوبی ایدن ذرات دیدده

گطبیت این سلولها ایجاد میشود عبارتست از؛ از بدین رفدتن

شدند .این ذرات موج

افزایش ندور خروجدی از سدلولهدا

میکروویلی های رأسی ،از بین رفتن تورفتگیهدای پایدهای و

شددند و درنتیجده اوتوفلوئورسدنس ایدن سدلولهدا بدا شدددت
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نمایدد و مددلهدایی شدبیه بده بیمداریهدای

از بین رفتن ساختار الیهای و الکترون تراکمدی دیسدکهدای
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نور در تک الیه  RPEباگذشت زمان افزایش یافت که ایدن

موج

بهبود روند پاسخهای نوری سدلولهدای فوتورسدپتور

یافته با یافتههای دیگر محققین همخوانی دارد (.)1۸- ۲۲

می شود ؛ همچنین منجر به تمایز سلولهدای  RPEمدیشدود

در تحقیق یاضر نشان داده شد که سلولهای نوروسفر مشتق

( .)۲۸- ۸۴استفاده از سلولهای بنیدادی جنیندی انسدانی بدرای

ماکوال وابسته

تولید  RPEو پیوند نشان میدهد کده ایدن سدلولهدا  1تدا ۴

به سن ،به الیه آسی دیده  RPEمهداجرت کردندد و در بدین

هفته بعدد از پیوندد در فضدای زیدر شدبکیه زندده مدی مانندد و

سلول های این الیه گرار گرفتند .برای تزریق سلولهای بنیدادی

نشددانگرهای سددلولهددای  RPEرا نشددان مددیدهنددد (.)۸۴

بده چشدم روشهدای مختلفددی وجدود دارد کده در مقدداالت

سددلولهددای بنیددادی عصددبی بددهعنددوان سددلولهددای بنیددادی

مخت لف به آنها اشاره شده اسدت و دارای فوایدد و مضدراتی

بزرگساالن می توانند بعد از پیوند با الیه  RPEموجدود یکدی

هستند؛ اما بهطور کلی دو روش برای تزریق سلول در چشدم

شده و در بین آنهدا گرارگیرندد و الیده جدیددی را بده وجدود

وجود دارد  - 1تزریدق زیدر شدبکیه ( )subretinal spaceو

آورند .پیوند سلول های پروژنیتور عصبی بده شدکل نوروسدفر

 - ۲تزریدق بدده درون زجاجیده .تزریددق زیدر شددبکیه نیدز بدده دو

در موش ها به داخل زجاجیه موج

مهاجرت ،یکی شدن و

صورت گابل انجام است;  - 1دسترسی به فضای زیر شبکیه از

تمایز نوروسفرهای تزریق شده بعد از گذشت  ۷روز میشود

طریق اسکلرا و  - ۲دسترسی بده فضدای زیدر شدبکیه از طریدق

(.)۸۴

شده از  BMSCsپیوند شده در مدل تخری

زجاجیه .درروش دو ایتمال خدونریزی ،عفوندت و همچندین
ایتماالت وجود دارد امدا بسدیار کمتدر اسدت ( .) ۲۸درواگدع

نتیجهگیری
درمجموع ،پیوند سدلولهدای نوروسدفر مشدتق از بافدت مغدز

تزریق زیر فضای شبکیه به دلیل نزدیک بودن به محل آسدی

اسددتخوان در فضددای زیددر شددبکیهای در مدددلهددای ییددوانی

آسی

به عدسی زیاد است .هرچند که در روش یک نیز ایدن

پیوند بهتر و مهاجرت بیشدتر سدلولهدای پیوندد شدده

ایجادشده با سدیم یدیت کده منجدر بده آسدی الیده  RPEو

می شود .از طرفی فضدای زیدر شدبکیه محیطدی اسدت کده از

همچنین الیه شبکیه میشود ،میتواند موج بقا و مهداجرت

لحاظ ایمنی به سلول های تزریق شدده واکدنش ایمندی نشدان

سلول های پیوند شده شود .بنابراین به نظدر مدیرسدد کده ایدن

نمی دهد .در مقابل تزریق درون زجاجیه کمتر تهاجمی است

سلول ها توانایی تمدایز بده سدلولهدای مختلدف در شدبکیه را

و عمومیتر است .با اینیال مطالعات نشان میدهد که موانع

دارند و می توانند برای درمان بیماریهدای مدرتبط بدا شدبکیه

طبیعددی ازجملدده الیدده محدودکننددده داخلددی و همچنددین

امیدبخش باشند.

موج

مدداتریکس خددارج سددلولی آن در مهدداجرت سددلولهددای
برای تزریق سلولی استفاده میشود که در آن از وریدد دمدی

تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله بدین وسیله از مرکز علوم اعصداب شدفا در

برای تزریق سیستمیک استفاده میشود (.)۲۴- ۲۷

بیمارستان خاتم االنبیدا و همچندین مرکدز تحقیقدات مهندسدی

مطالعات نشان می دهد که پیوندد سدلولهدای بنیدادی جنیندی

بافت چشم وابسته به دانشگاه شهید بهشتی بابت یمایت مالی

انسانی به فضای زیر شبکیه در موشهدا منجدر بده تمدایز ایدن

و علمی سپاسگزاری مینمایند.

تزریق شده درون فضای زجاجیه وجود دارد .روش سومی نیز
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بیشتری در مقایسه با سلول سدالم دیدده شدد .تغییدرات شددت

سلول ها به سلولهای فوتورسپتور دارای عملکرد مدیشدود و
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