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 چکيده
مشات    یهاا  باه رده  زیتماا  ییباال هستند که توانا ریبا قدرت تکث افتهین زیتما ییها سلول ،یمیمزانش یادیبن یها سلول هدف:سابقه و 

 عیماا  یمیمزانشا  یادیا بن یهاا  سلول یجداساز ،حاضر ی . هدف از مطالعهباشند میرا دارا  یمیمزانش ریو غ یمیمزانش یها شده از بافت

  .است یعدس یبریف یها سلول لیتشک تها به سم سلول نیا زیتما یو القا کیوتیآمن

باه   DMEMکشات   طیو در محا  یجداسااز  ،مااده بااردار   یها موش کیوتیآمن عیاز ما ،یمیمزانش یادیبن یها سلول :ها مواد و روش

 عیو ماا  کیا وتبییو آنت FBS یکشت حاو طیدر مح 1 پاساژ یها سلول ،زیتما یجهت القا کشت داده شد. ،کیتویب یو آنت FBSهمراه 

 یهاا  باودن سالول   یمیمزانشا  دیا أیجهات ت  ،کیو مورفولوژ یمیتوشیمنوسیا یها یابیروز کشت داده شدند. از ارز 31به مدت  هیزجاج

   .استفاده شد ،شده ماریت یها سلول زیشده و تما یجداساز

حالات   ،هیا زجاج عیشده با ما ماریت یها کردند. سلول انیرا ب Oct4، کیوتیآمن عیجدا شده از ما یمیمزانش یادیبن یها سلول ها: یافته

کرد و به  رییها تغ سلول نیا یموضع شیآرا .یافت شیافزا ،ها سلول نیها در ا و تعداد هستک هکر داینسبت به گروه کنترل پ یتر دهیکش

 .قرار گرفت دیأیمورد ت ،شده ماریت یها در سلول یمیتوشیمنوسیها به روش ا نیستالیکر انی. بندموازات هم قرار گرفت

توان  یکامل م زیلذا با تما را دارند. یعدس یبریف یها به سلول زیتما ییتوانا ،کیوتیآمن عیما یمیمزانش یادیبن یها سلول: گيری نتيجه

     .استفاده کرد یچشم یها یماریها در درمان ب سلول نیاز ا
 

 واژگان کليدی: 

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Mohseni Kouchesfehani H, Nabiuni M, Eslami N, Gheibi P, Bahrebar K. The induction of amniotic fluid mesenchymal 

stem cells to ocular lens fiber cells. Pejouhandeh 2015;20(1):18-25. 
 

 1مقدمه
باا   افتاه ین زیتماا  یهاا  ، سالول یمیمزانشا  یادیبن یها سلول

باه   زیتماا  ییبااال هساتند کاه تواناا     ییو خودنوزا ریقدرت تکث

 ،هاا  سالول  نیا (.0،3)باشند  میبالغ را دارا  یها از سلول یانواع

 ی(. بارا 1) شوند یمحسوب م یدرمان  سلول یبرا یمنبع مناسب

 یانساان  یهاا  یماار یهاا در درماان ب   سلول نیبتوان از ا که نیا

 ریساا  یرو یکا ینیکل شیمطالعاات پا   دیا استفاده کرد، ابتادا با 

 یوانیا ح یهاا  مادل  نیتار  عیازشاا  یکیپستانداران انجام شود. 

                                                 
دانشاکده  ، یشناسا  سات یگاروه ز  ؛نسيم اسالمي ل مکاتبات:وؤمس نویسنده*

 :یصاندو  پسات   ؛رانیا ا، تهاران  ،یمفات  جناوب   اباان یخ ،یدانشگاه خاوارزم  علوم،

پستتت (؛ 203) 77717912نمااابر:  ؛29371767190؛ تلفاان: 31739-31933

 Nasim_eslami1@yahoo.comالکترونيک: 

 باشاد.  یماوش ما   ،یکینیکل شیمناسب جهت انجام مطالعات پ

 ،یمیمزانشا  یادیا بن یهاا  سلول یجداساز یمنبع اصل تاکنون

 یادیا بن یهاا  سالول  یاماا جداسااز   ،مغز استخوان بوده اسات 

 یهاا  سالول  ریا به علت رشد و تکث ،از مغز استخوان یمیمزانش

هااا  ساالول نیااو پاساااژ ا یدر طااول جداساااز یمیمزانشااریغ

دانشامندان   ،علات  نیبه هم(. 1-7) کند یم جادیرا ا یمشکالت

تمرکاز  م ،گار یاز مناابع د  یمیمزانش یها سلول یجداساز یرو

 .  اند شده

 یتواناد بارا   یاسات کاه ما    یاز مناابع  یکی ،کیوتیآمن عیما

ماورد اساتفاده قارار     یمیمزانشا  یادیا بن یها سلول یجداساز

در  نیاحاطه کننده جن یمحافظت ی هی، الکیوتیآمن عی. ماردیگ

الزم  ییو ماواد غاذا   یکیاست کاه حفاتات مکاان    نیحال تکو

مشت  از  یها سلول یو محتو هرا فراهم آورد نیجهت رشد جن
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 یبرا عیما نیاز ا (.9،7) است ینیو خارج جن ینیجن یها بافت

شاود.   یقبل از تولد استفاده ما  ینیجن یها یناهنجار صیتشخ

اسات   یمیمزانشا  یادیا بن یها از سلول سرشار کیوتیآمن عیما

 انیرا ب OCT4، فاکتور بوده ییباال یریتکث لیپتانس یکه دارا

 ناده یزا ی هیا هر ساه ال  یها توانند به انواع سلول یکنند و م یم

، یالی، اناادوتلی، اسااتخوانکیااوژنی، میچربا  یهااا مانناد ساالول 

بار   یشواهد مبنا  نی(. اول32-30) ابندی زیتما ،یو کبد یعصب

 ،کایااوتیآمن عیاادر ماا ااهاا از سالول  ژهایااو یتاایود جمعاوجا 

دسات   هبا  0221 و 0220در ساال   یقاتیوسط دو گروه تحقات

 کردناد  انیا را ب mRNA OCT4 ،ها سلول نیا (.31-31) آمد

، D90 ،CD105ماننااد  یمیمزانشاا یمارکرهااا ی(، باارا31)

CD73 ،CD166  سااز مانناد    خاون  یمارکرهاا  یمثبت و بارا

CD45، CD34 و CD14 ،مطالعاااات  (.31) بودناااد یمنفااا

توساط   (32) 0227و  (36) 0221 یهاا  کاه در ساال   یگار ید

ه و نشاان داد  دأییت یقبل یها افتهی گرفت،انجام  گرید نیمحقق

و نبوده  کیتوموروژن ،کیوتیآمن عیما یادیبن یها لولکه سشد 

 پیا وتیبار را با حفا  کار  012از  شیدو برابر شدن تا ب ییتوانا

کشات قادرت    طیها در مح سلول نیا (.32) دارا هستند، نرمال

 یهاا  یژگا یو بار اسااه هماین    .(30) دارناد  یادیا گسترش ز

و روش آساان باه دسات     کیا وتیآمن عیماا  یادیا بن یها سلول

 نیا ، ایادیا بن یهاا  منابع سالول  ریبا سا سهیآوردن آنها در مقا

 هاا  یماریجهت استفاده در درمان ب یمناسب دیها را کاند سلول

 کرده است. 

 یچشام  عیشاا  یهاا  یماریاز ب یکی( cataract) دیمروار آب

(. 37) افتاد  یچشم اتفا  ما  یاست که به علت کدر شدن عدس

 ینیگزیجاا  یبارا  یادیبن یها رسد استفاده از سلول یبه نظر م

از دو  ،چشام  یعدسا  باشاد.  یراهکار مناسب ،یعدس یها سلول

 یهاا  از سالول  هیا ال کیا  شاده اسات.   لیتشک یسلول تیجمع

 یهاا  پوشااند و سالول   یرا ما  یکه بخش قدام یالیتلیاپ یمکعب

بافات را   ی که بخاش عماده   افتهی زیتما ییانتها دهیکش یبریف

و تحات   ابناد ی یما  ریا تکث یالیتلیاپ یها سلول شوند. یشامل م

 زیتماا  یبار یف یهاا  باه سالول   ،خارج از لناز  یفاکتورها یالقا

 یبریف یها سلول زیثر بر تماؤم ییاز عوامل القا (.37) ابندی یم

 ی، عدسا یخلفا  ی ماه یدر ن اسات.  هیزجاج عیچشم، ما یعدس

بر  یینقش القا ،عیما نیا در تماه است. هیزجاج عیچشم با ما

باعا    و داشاته را  یحباب عدس یخلف ی مهین یها سلول زیتما

فااکتور موجاود    نیشود. مهمتر یچشم م یعدس تیقطب جادیا

 Fibroblast) یبروبالسات یفااکتور رشاد ف   ،هیا زجاج عیدر ما

Growth Factor- FGFژهیو ه( ب FGF1  وFGF2    اسات کاه

شاادن و  لیاا، طونیسااتالیکر یهااا ژن انیااب یالقااا موجااب

 گردناد  یما  یعدس یبریف یها در سلول یساختار یابی تخصص

و نقاش  بوده  یعدس ی عمده یها نیپروتئ، ها نیستالیکر (.39)

 دارناد. برعهاده   یعدسا  یانکسار تیو خاص تیدر شفاف یمهم

 میتقساا γ و α ،βشااامل گااروه عمااده  1هااا بااه  نیسااتالیکر

هاا در   نیساتال یناوع کر  نیتار  فاراوان  ،ها نیستالیکرβشوند.  یم

 یها وزن مولکول نیستالیکرα .هستند یعدس یبریف یها سلول

هستند و نسابت باه    نیکوچکتر ،ها نیستالیکرγ .دارند یباالتر

 یااه ولا(. در سل02) دارند یغلظت کمتر ،ها نیستالیکر ریسا

ه دو اد کا ناا واش یما  انیب نیستالیکرαدا اابت ،یدساع یرابیف

متعلا  باه    ،کاه هار دو   نیستالیراکا  αBو  αAهستند: وع ان

 αB .باشااند ماای یشااوح حرارتاا  یهااا نیپااروتئ ی خااانواده

 یپاالح عدسا   ی در مرحله E9.5در موش در روز  نیستالیکر

 ینا یجن E10-E10.5در روز نیز  نیستالیکرαA .شود یم انیب

 (.03) است صیقابل تشخ یجام عدس ی در مرحله

پا    ،کیوتیآمن عیما یادیبن یها سلول ،حاضر ی در مطالعه

و روناد   هقرار داده شاد  هیزجاج عیما یتحت القا ،یاز جداساز

 یفاکتورهاا  یتحات القاا   ،یعدسا  یبار یف یهاا  سلول لیتشک

 .قرار گرفت یمورد بررس ،هیزجاج عیموجود در ما
 

 ها و روش مواد
و  ریاز مرکز تکث NMRI یها موش ،یتجرب ی مطالعه نیدر ا

نار و   یها موش شدند. هیته یدانشگاه خوارزم واناتیپرورش ح

 ،کناار هام قارار داده شادند و روز بعاد      یا هفته 7 تا 6 ی ماده

 یماورد بررسا   ،پاالح  نالیواژ ی ماده جهت مشاهدههای  موش

پاالح در آنهاا    ناال یواژای کاه   هاای مااده   ماوش  قرار گرفتند.

 30و  ییساااعت روشاانا 30 طیو در شاارا اجااد ،مشاااهده شااد

شادند. در   ینگهادار  ،درصد 11تا  12و رطوبت  یکیساعت تار

بااردار باه روش    ی دد موش مااده اع 32 ،یاردارادوم ب ی هفته

 ،آنهاا  یها نیجنو پ  از خارج کردن کشته  یگردن یدر رفتگ

 کیااوتیآمن عی. ماااندقاارار داده شااد HBSS یدر تاارف حاااو

 شاد.  دهیکشا  ،پاساتور  پتیکمک پ هها ب نیجن ی کننده احاطه

باه   عیماا  نیا انجام شد. ا لیاستر طیمراحل در مح نیا ی هیکل

 DMEM (Dulbeco’s کشات  طیمحا  تار یل یلا یم 1هماراه  

Modified Eagle Mediumکت ( شااارGibco (USA ،)

FBS 02% (Sigma, USA )و  نیلیس یپن های کیوتیب یو آنت

در  322بااه  3( بااه نساابت Sigma, USA) نیساایاسترپتوما

در  یکشت سلول یعاد طیمکعب در شرا متر یسانت 01فالسک 

 CO2و فشاار   گرادیساانت  ی درجه 17 یداخل انکوباتور در دما

پ  از  و دومدر روز  طیمح ضیتعو نیاول کشت داده شد.، 1%

شااد. در  مای انجاام   باار  کیااهار ساه روز    ،طیمحا  ضیآن تعاو 
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 های بنیادی مزانشیمی مایع آمنیوتیک به ... / دوماهنامه پژوهنده                                                                            القای تمایز سلول02

از  ،یمیمزانشا  یادیبن یها سلول یجداساز یبرا ،اول ی مرحله

  به کف فالسک استفاده شد. ها سلول نیا یچسبندگ تیخاص

هاا پاسااژ    سالول  ،افات ی شیها افزا تراکم سلول که نآپ  از 

و ه جادا شاد   EDTA-نیپسیکه با تر بیترت نیبد داده شدند.

cm عدد فالسک 0به 
پاسااژ   یهاا  سالول  .افتناد یانتقال  01 2

مااارکر  بااه عنااوان ،OCT4فاااکتور  انیااب یابیااجهاات ارز ،اول

ماورد   یمیتوشا یمنوسیا شباه رو  ،پرتاوان  یادیا بن یها سلول

درصاد   72تاا   72هاا   سالول  نکهیاز ا پ  مطالعه قرار گرفتند.

پاسااژ   %21/2 نیپسا یتر ی لهیوسا  به ،کف فالسک را پر کردند

کشت خارج  طیها، ابتدا مح پاساژ دادن سلول یداده شدند. برا

شستشاو داده شادند. ساپ      PBSها دو بار باا   و سلول دیگرد

به فالسک اضافه شد  EDTA-نیپسیتر میکرولیتر 122مقدار 

. پا  از  گرفات در انکوباتور قارار   قهیدق 32 تو فالسک به مد

کاه   گردیاد فالسک از انکوبااتور خاارج و مشااهده     ،قهیدق 32

باه   ،نیپسیکردن تر یکنده و شناور شدند. جهت خنث ها سلول

دو فالسک  نیفالسک ب یکشت اضافه و محتو طیمح ،فالسک

 ،هاا  کاهش استره وارد آمده به سلول یشد. برا میتقس دیجد

 نشد. انجام فوژیسانتر

 یمحتاو  PBSو داخال   هیعدد چشم گاو از کشتارگاه ته ده

 عیمنتقال شادند. ماا    شاگاه یباه آزما  خیبه همراه  کیوتیب یآنت

و  دهیکشاا ،لیاسااتر guage 36بااه کمااک ساارن    هیاازجاج

 31222با دور  قهیدق 02به مدت  هیزجاج عیشد. ما زهیهموژن

rpm شاد. ساپ    وژیفیساانتر  گاراد  یدرجه سانت 1 یدر دما، 

 زریا شاد و در فر  کوتیال ،شده لتریف عیشد. ما لتریف ییرو عیما

 ،1قاارار داده شااد. پاا  از پاساااژ  گااراد یسااانت ی درجااه -12

خاناه از   1 سلول در 0×321 و با تراکم هشد نهیپسیتر ها سلول

 نیا ا کاه  نآکشت داده شادند. پا  از    ،یا خانه 01ترف  کی

تحت  ،یگروه تجرب یها سلول ،دندیها به کف ترف چسب سلول

 طیباه هماراه محا    هیا زجاج 12و  12، 02 یدرصدها اب ماریت

قارار گرفتناد. دو    کیا وتیب یو آنت DMEM ،FBS 31%کشت 

گاروه   طیمحا  .خانه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفتاه شاد  

و  DMEM ،FBS 31%کشااات  طیکنتااارل شاااامل محااا  

قارار   ماریروز تحت ت 31ها به مدت  خانه نیبود. ا کیوتیب یآنت

   انجام شد. بار کیسه روز  ره ،طیمح ضیتعو گرفتند.

 انیا ب یها جهت بررس سلول نیا ،ماریاز شروع ت پ روز  31

ماورد مطالعاه    یمیتوشا یمنوسیبه روش ا نیستالیکر نیپروتئ

 یها و سلول یادیبن یها سلول تیهو نییتع یبرا قرار گرفتند.

 نیا ا بارای استفاده شاد.   یمیتوشیمنوسیاز روش ا ،افتهی زیتما

 یهاا  ها، از سالول  بودن سلول یادیبن یبررسو به جهت منظور 

 هیا اول یبااد  یاز آنتا  گیاری  بهاره باا   استفاده شاد و اساژ اول اپ

Anti-Oct4 (ab18976,Abcam،)  گرفات انجام  یابیارزکار .

  اپا  ارامیتحت ت یااه ولاا درسلاه ولاسل زایااتم یاررساب

 Anti-αA,αB Crystallin هیاااول یباااد یبااا آنتاا ،روز 31از 

(ab28163,Abcam )  .انجام شد 

شار  زیار باود:    باه   یمیتوشا یمنوسیمراحل انجاام پروساه ا  

 شادند.  ختهیر یا خانه 1پاساژ اول در تروف کشت  یها سلول

کشات   طیمحا  ،دندیها به کف ترف چساب  سلول که نآپ  از 

شستشو داده شدند.  PBSو با استفاده از  گردیدها خارج  سلول

و گاروه   یگروه تجرب یها پاساژ اول، سلول یها سپ  به سلول

اضاافه   %(1سارد   دیا )پارافرمالده کنناده  ک یبافر ف و کنترل

و گاراد   درجاه ساانتی   1دماای   در قهیدق 02به مدت  و گردید

 ،پا  از آن  قارار داده شادند.   ،اتاا   یدر دماا  قهیدق 1سپ  

 باه  322X تاون یتر %1و  هشساته شاد   PBSبار با  0ها  سلول

شساته   PBSها باا   سلول .گردیدبه آنها اضافه  قهیدق 32مدت 

 11پا  از   .گردیاد اضاافه   آنهاا به  Goat Serum 1%ه و شد

پاسااژ اول،   یهاا  باه سالول   خارج شد و Goat Serum ،قهیدق

 BSA/PBSدر رقیا  شاده    Anti-Oct4 ی هیا اول یبااد  یآنت

 یبااد  یآنتا  ،و گروه کنترل یگروه تجرب یها و به سلول 0/2%

اضافه  overnightبه صورت  Anti-αA,αB Crystallin هیاول

و ه شساااته شاااد PBS/Tween 3/2%هاااا باااا  سااالول شاااد.

PBS/BSA 3%  بعاد  قاه یدق 12. گردیاد هاا اضاافه    به سالول، 

PBS/BSA هیااثانو یباااد یخااارج و آنتاا Anti-Rabit IgG 

(AF8035, Razi )ه باااه گاااکانژوFITC در  شاااده  یااارق

BSA/PBS 0/2% دامرحله به بع نیاز ا اضافه شد. یکیدر تار، 

 ،قاه یدق 12پا  از   د.اام شا اانجا  یاکیاراراحل در تما هایکل

 PBS، ساپ   .شساته شادند   PBS/Tween 3/2%ها با  سلول

در  نیساتال یکرαو  Oct4 انایا و ب داگردیا ها اضافه  ه سلولاب

 زیتماا  یااها  و سلول کیوتایآمن عیاام یمایمزانش یااه سلول

قارار   یفلورسان  مورد بررسا  کروسکوپیبا استفاده از م ،افتهی

 .  گرفت
 

 هایافته
کشات داده شاده شاامل     کیوتیآمن عیروز اول کشت، مادر 

کشات   طیمحا  ،هاا باود. در روز دوم   از سلول یهتروژن تیجمع

باه   دهیچساب  یمیمزانشا  یادیا بن یها از سلول یتیشامل جمع

از  یباه هماراه گروها    یبروبالسات یف یکف ترف باا مورفولاوژ  

 یها (. سلولA-3 شناور بودند )شکل یمیمزانش ریغ های سلول

 ریا به کاف تارف باه سارعت تکث     دهیچسب یمیمزانش یادیبن

 کف ترف را  ،هیتک ال کیهفته به صورت  کیشدند و ترف 

 (.B-3 )شکل پر کردند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

aj
oo

ha
nd

e.
sb

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

https://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-1965-fa.html


 03/ دکتر هما محسنی کوچصفهانی و همکاران                                                        3191 ، فروردین و اردیبهشت321پی  در ، پی3شماره 

 

 

 یها سلول .هفتمدر روز  کيوتيآمن عیکشت داده شده ما یها سلول (B. دومدر روز  کيوتيآمن عیکشت داده شده ما یها هتروژن سلول تيجمع( A. 1 شکل

 هستند. صيقابل تشخ ،مانند بروبالستيف یبا موروفولوژ يميمزانش یاديبن
 

پ   ،کیوتیآمن عیجدا شده از ما یمیمزانش یادیبن یها سلول

 یادیا بن یهاا  را کاه ماارکر سالول    Oct4فاکتور  ،از پاساژ اول

 (. 0کردند )شکل  انیب ،پرتوان است

 

 
 

 عیما يميمزانش یاديبن یها سلول يميتوشيمنوسیا یزيآم رنگ .5 شکل

 .پس از پاساژ اول Oct4 يبا آنت کيوتيآمن
 

 عیدرصاد ماا   12و  02که در مجاورت  یگروه تجرب یها سلول

 یها با سلول یا تفاوت قابل مالحظه ه بودند،قرار گرفت هیزجاج

 یبروبالسات یف یو همانناد آنهاا مورفولاوژ    هگروه کنترل نداشت

 هیا زجاج عیدرصاد ماا   12شاده باا    ماار یت یها داشتند. سلول

( B-1 )شاکل  گاروه کنتارل   یها ( نسبت به سلولA-1 )شکل

 یشتریب یها تعداد هستک یآنها حاو ی و هسته هبود تر دهیکش

 نیا و ا کارد  رییا ها تغ سلول نیا یموضع شیآرا ،نیهمچن بود.

 یهااا یبررساا جینتاا هااا باه مااوازات هاام قارار گرفتنااد.    سالول 

 یهاا  گروه کنترل و سلول یها سلول یکه رو یمیتوشیمنوسیا

نشاان   گرفات، انجاام   هیمتفاوت زجاج یشده با درصدها ماریت

درصاد   12شده باا   ماریت یها ها در سلول نیستالیکر αداد که 

 (.1)شکل ند شد انیب ،هیزجاج عیما

 
 بحث
خاود  های خاص  های بنیادی مزانشیمی به علت ویژگی سلول

هاای   مانند قدرت تکثیر و تمایز باال و امکان جداسازی از بافات 

از جایگاه خاصی برخوردارند. یکای از مناابعی کاه در     ،مختلف

، ماایع  جه دانشمندان را به خود جلاب کارده  های اخیر تو سال

های بنیادی مزانشایمی   آمنیوتیک است. به دست آوردن سلول

آساانتر   ،برخالف سایر منابع مانند مغاز اساتخوان   ،از این مایع

 0227و  0227هاای   در مطالعاتی که در سال همچنین،است. 

هااای بنیااادی مااایع  گردیااد کااه ساالولانجااام شااد مشااخص 

هاای بنیاادی مغاز اساتخوان،      آمنیوتیک در مقایسه باا سالول  

(. ایاان 00،30) قاادرت تکثیاار و خودنااوزایی باااالتری دارنااد  

آمنیوتیاک، ایان ماایع را باه عناوان منبعای       های مایع  ویژگی

 کند. های بنیادی مزانشیمی معرفی می بدیل از سلول بی

هاای بنیاادی   نشان دادناد کاه سالول    مطالعات مورفولوژیک

شااکل  ،مزانشاایمی جداشااده از مااایع آمنیوتیااک موشاای    

ید تحقیقاات انجاام شاده    أیدر ت ،این یافته فیبروبالستی دارند.

هااای بنیااادی روی ساالول 0229تااا  0227هااای سااالطاای 

و تشااابه  همااایع آمنیوتیااک انسااانی و موشاای بااودمزانشاایمی 

 های بنیادی مایع آمنیوتیک انسانی و موشی راساختاری سلول
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 های بنیادی مزانشیمی مایع آمنیوتیک به ... / دوماهنامه پژوهنده                                                                            القای تمایز سلول00

  

 

 دايپ یمواز شیو آرا تر شده دهيکش ها سلول قرار داشتند. هيزجاج عیما %41القا با  طيمعرض مح روز در 14که به مدت ي گروه تجرب یها سلول( A .3 شکل

 .فاقد القا قرار داشتند طيروز در مح 14که به مدت  يگروه کنترل منف یها سلول (Bاند.  کرده
 

 

 
 

 41شده با  ماريت يگروه تجرب یها ها در سلول نيستالیکر انيب .4شکل 

نشان  يميتوشيمنوسیا یزيآم با رنگ روز 14پس از  هيزجاج عیدرصد ما

 داده شده است.
 

های  ها همانند سلول این سلول (.32-06، 00) رسانیدبه اثبات 

بنیادی مغز استخوان باه کاف تارف پالساتیکی چسابیدند و      

مارکرهای مشابهی را بیان کردناد. چسابیدن باه کاف تاروف      

در  .هاسات  یکی از عالیام مزانشایمی باودن سالول     ،پالستیکی

 گردیاد کاه  نیز مشاهده  تحقی راستای مطالعات قبلی در این 

 ااب ،ساعت 01دا شده از مایع آمنیوتیک پ  از اای جاه سلول

 مورفولوژی فیبروبالستی به کف ترف چسبیدند.

و همکارانش اتهاار داشاتند کاه     Decoppi ،0227در سال 

فنوتیااپ هاار دو نااوع  ،هااای بنیااادی مااایع آمنیوتیااک ساالول

. در (32) کنناد  های بنیادی باالغ و جنینای را بیاان مای     لولس

هاای بنیاادی مزانشایمی     و همکارانش سلول Liu ،0229سال 

هاای   ای حاد واساط باین سالول     مایع آمنیوتیک را در مرحلاه 

و همکاارانش در   Prusaدر نظر گرفتند.  ،بنیادی بالغ و جنینی

آمنیوتیاک  های بنیادی مایع  نشان دادند که سلول 0221سال 

 ،در ایاان مطالعااه .(01،31) کننااد را بیااان ماای Oct4 ،انسااانی

هاای   را در سالول  Oct4بیاان   ،هاای ایمنوسیتوشایمی   بررسی

هاای   مشابه آنچه که در سالول  ،بنیادی مایع آمنیوتیک موشی

. ایان  ییاد کارد  أت ،شود بنیادی مایع آمنیوتیک انسانی بیان می

هااا در حفاا   ساالولتااوان باااالی ایاان  ی دهنااده نشااانیافتااه، 

هاای تماایز    خودبازسازی و امکان تمایز آنها به انواعی از سالول 

به عنوان مارکر  Oct4تأیید بیان  های مختلف است. یافته بافت

ایان  های بنیادی پرتوان جنین در این مطالعه و توجه به  سلول

های بنیادی مزانشیمی مایع آمنیوتیک از یک  موضوع که سلول

باوده  قبلی مطالعات های  یافته، همسو با اند شدهبافت بالغ جدا 

هااای بنیااادی مزانشاایمی مااایع  ساالولدهااد کااه  و نشااان ماای

  .های بنیادی بالغ و جنینی هستند آمنیوتیک حد واسط سلول

( 0222)همکاارانش   و Blakely  کاه توساط   ای همطالعا  در

های اپیتلیومی عدسی انساانی صاورت    روی رشد و تمایز سلول
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ها پ  از جدا شدن و کشات   ده شد که این سلولمشاه گرفت،

مورفولاوژی آنهاا    ،روز 31باه مادت    FGF-2در محیط دارای 

چناد   هاای  ه)مجموعاه دسات   تغییر یافته و اجساام لنتوییادی  

و دارای خاصیت انکساری بسایار زیااد( را تشاکیل     سلولی گرد

 (0221) و همکارانش Ootoدر یک مطالعه دیگر، (. 07) دادند

های بنیادی جنینی یک گونه میماون را تحات    سلولتوانستند 

 Stromal cell-derived inducing activityی القاااا

(SDIA)  وFGF-2 ،   هنااد باه سااختارهای لنتوییاادی تماایز د

 یبه این ترتیب مشاخص شاد کاه یکای از عوامال القاا       .(07)

باشااد. مااایع زجاجیااه بااه جهاات دارا بااودن  ماای FGF ،تمااایز

محیطای  ، FGF2و  FGF1فاکتورهای رشد مناسب باه ویاژه   

هاای فیباری    ی تمایز به سمت تشکیل سلولمناسب جهت القا

و  Oconnor ،0227شااود. در سااال   عدساای محسااوب ماای 

دو بافات   ی ماایع زجاجیاه   ،همکارانش با تکیه بر ایان ویژگای  

وی هاام در محاایط کشاات عدساای مجاازا را ر 0اپیتلیااومی از 

و نشان دادند که در این  هگاوی کشت داد ی مخلوط با زجاجیه

روز کشت ، شکل کروی پیدا کرده،  12ها پ  از  شرایط سلول

(. در 09) اناد  شاده شفاف شده و قادر باه متمرکاز کاردن ناور     

توسط ملکای و همکاارانش    0232 ای دیگر که در سال مطالعه

، باه  تحت القای زجاجیه ،ند نافهای بنیادی ب انجام شد، سلول

در  (.12)پیادا کردناد   های فیبری عدسای چشام تماایز     سلول

های بنیاادی ماایع آمنیوتیاک کاه شابه       سلول، تحقی  حاضر

 ،فیبروبالستی و دارای زواید متعدد و به اطراف کشایده بودناد  

هاای فیباری عدسای     اختصاصی سلول ی ثیر القا کنندهأتحت ت

درصد  12های تیمار شده با  قرار گرفتند. سلول (مایع زجاجیه)

و به ماوازات هام    هتر شد به طور موضعی کشیده ،مایع زجاجیه

آرایااش یافتندکااه ایاان مساایر مطاااب  بااا مساایر تمااایزی در  

نتایج این مطالعاه   ،های فیبری چشم است. به این ترتیب سلول

کشیدگی و آرایش  در راستای تحقیقات قبلی پیش رفته است.

دهاد کاه    مایع زجاجیه نشان می یهای تحت القا زی سلولموا

شروع به سااخت و   ،ها در ابتدای مسیر تمایزی خود این سلول

اند که عامل  ترش  ماتریک  خارج سلولی در اطراف خود کرده

ها  افزایش تعداد هستک ،بوده است. همچنین نهاآرایش خاص آ

دلیلاای باار افاازایش فعالیاات     ،هااای تحاات القااا   در ساالول

های  ماتریک   تواند هم به پروتئین سازی است که می پروتئین

 باشاد. مربوط های سیتوپالسمی  خارج سلولی و هم به پروتئین

 ااب اراای تحت تیماه ز در سلولازان تمایای میاررساپ  از ب

% به عنوان بهترین 12غلظت مایع زجاجیه،  مختلفدرصدهای 

از ارزیاابی   ،نظر گرفته شد. جهت تعیین تماایز دوز تمایزی در 

مورفولوژیکی و بیان پروتئین کریساتالین کاه ماارکر تماایزی     

هاا   آلفا کریستالین های فیبری عدسی است استفاده شد. سلول

، های شاوح حرارتای هساتند    پروتئین ی خانوادهکه متعل  به 

ها به میازان بااالیی بیاان     در سایر سلول ،تحت شرایط استره

هاای   های گروه کنترل و سالول  سلول ،در این مطالعه شوند. یم

-یکسانی کشت داده شدند. بیاان آلفاا  در شرایط  ،گروه تجربی

های گروه تجربی و عادم بیاان آنهاا در     ها در سلول کریستالین

 -کااه بیااان آلفااا دهااد ماایهااای گااروه کنتاارل نشااان  ساالول

های القایی  فقط به علت سیگنال ،ها ها در این سلول کریستالین

باوده اسات. باا بررسای بیاان      ناشی از حضاور ماایع زجاجیاه    

هااای کریسااتالین در روز چهاااردهم پاا  از تیمااار و  پااروتئین

 ،ماایع زجاحیاه   مختلفهای تجربی در دوزهای  ی گروه مقایسه

% ماایع  12هاای القاا شاده توساط دوز      مشخص شد که سلول

ه بااا هااای کریسااتالین را بیااان کردنااد کاا  پااروتئین ،زجاجیااه

 کاامالً  ،در ایان دوز  هدات حاصل از تغییرات مورفولوژیاک مشا

با استناد به مطالعاات انجاام شاده در گذشاته و      مطابقت دارد.

های سلولی گروه تجربی اعمال شاد، ایان    شرایطی که بر کشت

ها در شرایط بادون اساتره رشاد داده شادند و مسایر       سلول

بیاان   .دناد های فیبری عدسی چشم را شروع کر تمایزی سلول

هاای بنیاادی    ها نشان داد که سلول ها در این سلول کریستالین

 ی تاا مرحلاه  باا موفقیات    ،مزانشیمی ماایع آمنیوتیاک ماوش   

در ایان  . اند رفتهپیش  ،های جام عدسی تمایزی مشابه با سلول

ها شافاف   و سلول شتهها حضور دا مرحله هنوز هسته و اندامک

 اند. نشده

 

 گيری نتيجه
% ماایع زجاجیاه باه    01که دوز  مطالعات قبلیدر مقایسه با 

هاای بنیاادی مزانشایمی بناد نااف       عنوان دوز تمایزی سالول 

حاضار،  تحقیا   نتاایج  و با استناد باه   (12معرفی شده است )

هاای بنیاادی مزانشایمی باا      توان نتیجه گرفت کاه سالول   می

دارند های متفاوتی به دوزهای مختلف  ، پاسخمختلفهای أمنش

% ماایع  12حاضار بهتارین دوز تماایزی، دوز     ی که در مطالعه

های بنیادی ماایع آمنیوتیاک    تمایز سلول یزجاجیه جهت القا

 های شبه فیبر عدسی چشم بود. به سمت تشکیل سلول
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