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خالصه
سابقه و هﺪف :تکﺜیر آزمایـشگاهی ســلول هــای بنیــادی اســﭙرماتوﮔونیا یکی از ﮔزینه های درمانی مردان نابارور است .ایجاد یک ریز محیط مناسب که شبیه به شرایط
طیبعی تکﺜیر این ســلول هــا باشﺪ ،منجر به ارتقاء فرآینﺪ کشت و اسـﭙرماتوژنز می شود  .لذا هﺪف از مطالعه حاضر استفاده از داربست سه بعﺪی نانو رشته سیلک و
همکشتی با سلول های سرتولی به منظور افزایش تکﺜیر سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونیا می باشﺪ.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونیا با استفاده از هضم مکانیکی و آنزیمی دو مرحله ای از بیضه  04موش  2-0روزه (هر بار  0عﺪد) جﺪا و
به مﺪت دو هفته داده شﺪنﺪ .پس از قرارﮔیری  2×140سلول در سطح داربست سیلک در شرایط محیط کشت قرار ﮔرفتنﺪ .میزان زنﺪه مانﺪن این سلول ها ،با استفاده از تست
 MTTو اتصال آنها توسط میکروسکوپ  SEMبررسی شﺪ .متغیرهای مورد بررسی شامل ژن های اختصاصی  DAZL ،Stra8و  Piwill2توسط Real time
 PCRو ایمونوسیتوشیمی بررسی شﺪنﺪ.
یافتهها :قﺪرت زنﺪه مانی سلول های کشت شﺪه در حضور داربست و سرتولی ( )94±2( ،)91±6در مقایسه با ﮔروه کنترل ( )23±2( ،)20±2در سطح باالتری قرار داشت.
نتایج  Real time PCRمویﺪ افزایش معنی دار بیان مارکرهای اختصاصی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی نظیر  Piwill2 ،Stra8و  DAZLدر
سلول های کشت شﺪه روی داربست ( )1/03±2( )1/22±0( )1/04±6نسبت به ﮔروه کشت دو بعﺪی ( )1/13±4( )1/40±3( )1/14±0بود (.)p>4/40
نتیجه ﮔیری :نتایج مطالعه نشان داد که داربست سیلک در حضور همکشتی با سلول های سرتولی می توانﺪ سبب افزایش تکﺜیر آزمایشگاهی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی
شﺪه و تاثیر مﺜبتی در بقا و تکﺜیر این سلول ها دارد.
واژههای کلیﺪی :داربست ،سیلک ،سرتولی ،تکﺜیر ،اسﭙرماتوﮔونی.

مقﺪمه
سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی ،سلول های منحصر به فردی هستنﺪ که

کشت سلول دو بعﺪی معمولی ،استفاده از ماتریکس سه بعﺪی و داربست پتانسیل

فرآینﺪ اسﭙرماتوژنز که نقش انتقال اطالعات ژنتیکی مردانه به نسل بعﺪ را به عهﺪه

موثری در رونﺪ تکﺜیر و تمایز سلول های بنیادی زایا دارد که با هﺪف حﺪاقل

دارد و درحفظ بقای ﮔونه اهمیت دارد .فرآینﺪ اسﭙرماتوژنز در لوله های منی ساز

دست ورزی های مکانیکی و شیمیایی و شیبه سازی شرایط طبیعی بﺪن را برای

بیضه توسط سلول های اسﭙرماتوﮔونی انجام شﺪه و از سوی سلول های سرتولی

سلول میسر می سازد ( .)14-12امروزه داربست های نانو رشته با ایجاد حمایت از

حمایت می شود ( .)1-3نتایج تحقیقات نشان می دهﺪ پیونﺪ سلول های

تکﺜیر سلول های بنیادی کاربرد های بسیاری در مهنﺪسی بافت های تولیﺪ مﺜلی

اسﭙرماتوﮔونی می توانﺪ به عنوان یک ﮔزینه درمانی در مردان نابارور مورد استفاده

دارد (10و .)13بﺪین منظور کشت سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی در حضور عناصر

قرار ﮔیرد .از سوی دیگر به نظر می رسﺪ تکﺜیر آزمایشگاهی سلول های

ماتریکس خارج سلولی یا داربست می توانﺪ به عنوان یک سیستم کشت مناسب

اسﭙرماتوﮔونی قبل از پیونﺪ ،درصﺪ موفقیت درمان را در مردان نابارور افزایش دهﺪ.

جهت غنی سازی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی قابل استفاده باشﺪ (.)10-14

طراحی یک محیط مناسب که منجر به تکﺜیر آزمایـشگاهی ســلول هــای

ابعاد ریز محیط سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی که شامل قرارﮔیری آنها روی

بنیــادی اســﭙرماتوﮔونی می شود قابلیت کاربردی در درمان های کمک باروری

غشای پایه لوله های منی ساز است اهمیت زیادی در حفظ نگهﺪاری و تکﺜیر این

در ناباروری مردانه دارد ( .)0-6روش های کشت آزمایشگاهی جهت تکﺜیر و

سلول ها دارد .سلول های سرتولی در ترشح فاکتور های رشﺪی ضروری در این

غنی سازی سـلول های بنیــادی اســﭙرماتوﮔونی دارای اهمیت بوده به طوریکه

ریز محیط نقش مهمی دارنﺪ که از یکی از این فاکتورها می توان به ،GDNF

طراحی یـک سیـستم کشت کارآمﺪ ﮔامی اصلی در دستیابی و استفاده از

جهت تکﺜیر تمایز سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی اشاره کرد .بﺪون این فاکتور

ســلول هــای بنیــادی اســﭙرماتوﮔونی می باشﺪ .تاکنون استفاده از سیستم های

عمالً تکﺜیر و تمایز سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی در شرایط آزمایشگاهی موثر

کشت مﺨتلفـی به منظور دستیابی به این هﺪف استفاده شﺪه است ( .)4-9برخالف

نمی باشﺪ ( .)12-24تاکنون از داربست سه بعﺪی نانو رشته سیلک و همچنین ترکیب
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این داربست با همکشتی سلول های سرتولی به منظور تکﺜیر سلول های بنیادی

 10 ،4 ،0شــمارش شــﺪنﺪ .قطر کلونی ها با نرم افزار  Image Jانﺪازه ﮔیری

اسﭙرماتوﮔونی استفاده نشﺪه است .در این تحقیق پیش بینی می شود که ساختار

شﺪ ( .)34متغیرهای مورد بررسی شامل تعـﺪاد و سایز کلونی های اسﭙرماتوﮔونی

نانو رشته سیلک محیطی سه بعﺪی برای تکﺜیر سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی

بود.

فراهم کنﺪ .تﺨلﺨل موجود در داربست این نانو رشته امکان تغذیه و دفع مواد زایﺪ

کاشت سلول در داربست :جهت کاشت سلول در داربست

سلولی را تسهیل مینمایﺪ .از سوی دیگر نتایج ﮔزارشات قبلی نشان دهنﺪه

سطح داربست قرار و سﭙس محیط حاوی Gibco-Life ( DMEM

نقش حمایتی سلول های بنیادی پس از همکشتی با سلول های سرتولی می باشﺪ

Fetal Bovine )FBS( ،DMEM/F12 )technologies,Canada

(.)21-23

 ،%10 Serumاضافه شﺪ (.)31

تعﺪاد2×140

سلول در

ســرتولی به عنوان پشتیبان اســﭙرماتوﮔونی نقش مهمی در تغذیه و حمایت

بررسی سمیت داربست و چسبنﺪﮔی سلولی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی بر روی

فیزیکی آنها داشته و از طریق ترشـح فاکتورهای رشـﺪ تکﺜیر و تمایز را در آنها القا

نانو رشته سیلک :محلول  MTTدر محیط کشت  DMEMجایگزین محیط

می کنﺪ ( .)20-26لذا هﺪف از پژوهش حاضر افزایش تکﺜیر و تمایز سلول های

کشت سلول شﺪه و سﭙس سلول ها تحت تاثیر  DMSOقرار ﮔرفته و میزان جذب

بنیادی اسﭙرماتوﮔونی با استفاده از داربست سه بعﺪی نانو رشته سیلک و همکشتی

نوری آن با استفاده از دستگاه الیزا ریﺪر خوانﺪه شﺪنﺪ .میزان زنﺪه مانﺪن سلولی برای

سلول های سرتولی می باشﺪ .در این تحقیق پیش بینی می شود که ساختار

هر سلول با ﮔروه کنترل مقایسه شﺪنﺪ (.)31

نانو رشته سیلک محیطی سه بعﺪی برای تکﺜیر و تمایز سلول های بنیادی

ارزیابی میکروسکوپ الکترونی  SEMبرای قﺪرت اتصال و چسبنﺪﮔی سلول های

اسﭙرماتوﮔونی فراهم کنﺪ .پتانسیل بومی این داربست در حیطه علم مهنﺪسی بافت

بنیادی اسﭙرماتوﮔونی :از سلول های کشت داده شﺪه بر روی داربست نانو رشته به

و بیولوژی تولیﺪ مﺜل ،این پژوهش همراه با نوآوری های زیادی بوده و به عنوان

منظور بررسی چسبنﺪﮔی سلول بر روی این داربست عکس  SEMﮔرفته شﺪ .به

بستری مناسب جهت تحقیقات بعﺪی کاربرد دارد.

این منظور ،نمونه ها با ﮔلوتار آلﺪهیﺪ فیکس شﺪه و با استفاده از درجات صعودی
الکل آب ﮔیری شﺪ .غشای سلول با استفاده از اوسمیوم تتروکسایﺪ فیکس شﺪه و با
استفاده از میکروسکوپ  SEMدر دانشگاه امیرکبیر مورد مشاهﺪه قرار ﮔرفت (.)32

مواد و روش ها

بررسی بیان ژن های اختصاصی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونیا :سلولهای بنیادی

این مطالعه تجربی با کﺪ اخالق IR.MAZUMS.REC.1397.1817

اسﭙرماتوﮔونی کشت داده شﺪه پس از دو هفته جمع آوری شﺪنﺪ .متغیرهای مورد

مصوب دانشگاه علوم پزشکی مازنﺪران می باشﺪ.

بررسی شامل میزان بیان ژن های  DAZL ،Stra8و  Piwill2بود که توسط

تهیه و جﺪاسازی سلول های اسﭙرماتوﮔونی :در این تحقیق از سلول هـای بیضه 04

روش  Real-time PCRانجام شﺪ RNA .کل با استفاده از کیت RNA

موش  2-0روزه استفاده شﺪ .در هر مرتبه جﺪاسازی سلول ،از  0سر موش نوزاد

( Plusمحصول شرکت سینا ژن) استﺨراج شﺪه و پس از تبﺪیل  mRNAمورد

استفاده شﺪ .بعـﺪ از کـشتن حیـوان توسط استنشاق کلروفرم و بـاز کـردن قـسمت

نظر به  cDNAعمل  PCRبا استفاده از  04نانوﮔرم  cDNAدر  30سیکل

پایین شکم ،بیضه ها خـارج و به محـیط کـشت حاوی آنزیم های الزم نظیر کالژناز

شامل مرحله دناتوراسیون در دمای  90درجه ( 00ثانیه) مرحله آنالینگ در دمای 02

و تریﭙسین جهت هضم آنزیمی و مکانیکی منتقــل شﺪ .رسوب حاوی سلول های

درجه ( 00ثانیه) و مرحله امتﺪاد رشته در دمای  42درجه ( 34ثانیه) و در دستگاه

سرتولی و اسﭙرماتوﮔونی کشت داده شﺪ و در مراحل بعﺪی از یکﺪیگر با روش حذف

( Rotor-Gene 3000 )Corbettانجام شﺪ .پس از کامل شﺪن هر  Runاز

تمایزی از هم جﺪا شﺪنﺪ (22و.)24

 PCRصحت هر منحنی تکﺜیر توسط منحنی  Meltingو با استفاده از دمای

کشت سلول های اسﭙرماتوﮔونی :سلول های اسﭙرماتوﮔونی پس از جﺪاسازی در

اختصاصی  Melt of Productکه برای محصول هر ژن اختصاصی است تاییﺪ

شرایط استریل زیر هود به فالسک کشت سلول منتقل شﺪنﺪ ،سﭙس محیط حاوی

ﮔردیﺪ (30و .)33میزان بیان هر ژن هﺪف نسبت به ژن رفرنس با استفاده از فرمول

،DMEM/F12 )Gibco-Life technologies,Canada( DMEM

(R=2-)ΔΔCT

( %1 ،%10 Fetal Bovine Serum )FBSاسیﺪ های آمینه غیر ضروری و

آنالیز آماری داده ها :روش محاسبه ،تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای مقایسه

 %1به پنی سیلین /استرپتومایسین به انﺪازه  0 mlاضافه شﺪ و سلول ها در انکوباتور

میانگین متغیرهای کمی و کیفی بین ﮔروها از آزمون  T-Testو روش آماری

انکوبه شﺪنﺪ (.)29

آنالیز واریانس یک طرفه  Chi-Squareو آزمون  Tukeyاستفاده شﺪ.

بررسی کلونی های اسﭙرماتوﮔونی :مورفولوژی ســلول ها بــا استفاده از

تمام مقادیر بر حسب  Mean±SEMارایه شﺪه است .تمامی آزمایش ها و

میکروسکوپ معکوس مجهز به دوربین ارزیابی شﺪه و تعـﺪاد کلونی ها در روزهــای

انﺪازه ﮔیریها در  3تکرار انجام شﺪ و  p>4/40معنی دار در نظر ﮔرفته شﺪ.

Significance
Spermatogonial marker
Spermatogonial marker
Spermatogonial marker
Internal Control

محاسبه شﺪ (جﺪول .)1

جﺪول  .1توالی پرایمر ژن های اختصاصی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی
توالی پرایمر ()forward/reverse
Product size
5- ACGACGCGTCGCTATTCCCTCTCACATCTTC-3
001
5- AGCGAGCTCGATGCACCTTCGACACTTG-3
5-GCACAGTCCACGTGGTGGAAA -3
621
5-TCCATAGTCAGGACCGGAGGG -3
5-GGAGCTATGTTGTACCTCC-3
313
5-CCATGTAACTAGATAAGCCAG-3
5- CTTCTTGGGTATGGAATCCTG -3
131
5- GTGTTGGCATAGAGGTCTTTAC-3

ژن
Stra8
Piwill2
DAZL
b actin
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یافتهها
تعیین ماهیت سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونیا
ارزیابی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی کشت داده شﺪه توسط میکروسکوپ نوری
فازکنتراست :سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی پس از  2روز کشت کف دیش و
سلول های سرتولی به صورت تک الیه در کف دیش متصل شﺪنﺪ .کولونی های
ریز متعﺪدی مشتکل از سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی بر روی الیه سرتولی ظاهر
شﺪه و به تﺪریج طی دو هفته کشت افزایش یافت (شکل  .)1تعﺪاد کولونی ها و
سایز آنها در ﮔروه همکشتی با سرتولی ( )12/24±24( ،)9/6±02در طی دوره کشت
افزایش یافت (.)12/24±24( )2/46±13
مقایسه تعﺪاد و سایز کولونی های سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی در ﮔروه
همکشتی با سرتولی با کشت بﺪون سلول های سرتولی :نتایج حاصل از شمارش

نمودار  .1مقایسه تعﺪاد کولونی ( )aو سایز کولونی ( )bدر کشت سلول های بنیادی

تعﺪاد کولونی ها در روز های  4 ،3و  10و انﺪازه ﮔیری قطر کولونی ها و مساحت

اسﭙرماتوﮔونی در حالت همکشت با سلول های سرتولی (نمودار رنگ قرمز و نارنجی)

آنها افزایش قابل توجهی در تعﺪاد و سایز کولونی ها در همکشتی سلول های بنیادی

با کشت در حالت بﺪن سول های سرتولی (نمودار آبی)

اسﭙرماتوﮔونی ( )12/24±24و ( )22/30±0و نسبت به کشت کنترل ()2/6±44
( )19/40±0نشان داد (( )p>4/40نمودار .)1
ویژﮔی مورفولوژیکی سلول های اسﭙرماتوﮔونی روی داربست سیلک :ارزیابی
میکروسکوپ الکترونی  SEMاز داربست نانوفیبری سیلک برای اتصال سلول های
بنیادی اسﭙرماتوﮔونی به داربست صورت ﮔرفت .در  SEMپس از کاشت سلول در
داربست نانوفیبروس سیلک سلول ها در روزهای اتصال ظاهر مناسب داشته و
پهن تر شﺪنﺪ (شکل .)2
تست  :MTTنتایج تست  MTTنشان داد در روز اول کشت سلول های بنیادی
اسﭙرماتوﮔونی زنﺪه مانی در ﮔروه کنترل ( )96±3تفاوت معنی داری با ﮔروه کشت
روی داربست سیلک ( )94±2نﺪاشت .اما در روزهای  4و  10تفاوت معنی داری
( )p>4/40در زنﺪه مانی سلول ها ( )23±2( ،)20±2مشاهﺪه شﺪ .سلول های
کشت شﺪه روی داربست سیلک ( )94±2( ،)91±6افزایش زنﺪه مانی قابل توجهی
( )p>4/40داشتنﺪ (نمودار .)2

شکل  .2میکروﮔرافی  SEMاز سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی که روی

تاثیر داربست نانو فیبر سیلک بر بیان ژن های اختصاصی سلول های بنیادی

داربست های سیلک کاشته شﺪه انﺪ .اتصال سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی کشت

اسﭙرماتوﮔونی در محیط کشت :بیان ژن های  Stra8 ،DAZL ،Piwill2در

شﺪه بر روی داربست.

سلول های اسﭙرماتوﮔونی کشت یافته در اسکافولﺪ سیلک ()1/22±0( )1/04±6
( )1/03±2نسبت به ﮔروه کنترل ( )1/13±4( )1/40±3( )1/14±0در سطح
باالتری بیان شﺪ ( .)p>4/40بیان ژن های فوق در ﮔروه داربست (آزمایشی) در
طی دو هفته کشت افزایش داشت در حالیکه در ﮔروه کنترل طی دوره کشت دچار
کاهش شﺪ (نمودار .)3

نمودار  .2آزمایش  MTTکه زنﺪه مانی سلول در داربست های ابریشم را نشان
می دهﺪ .رنگ تیره مربوط به کشت روی اسکافولﺪ می باشﺪ که طی دو هفته کشت
شکل  .1مورفولوژی سلول بنیادی اسﭙرماتوﮔونی در ﮔروه همکشتی با سرتولی پنج

افزایش معنی دار در زنﺪه مانی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی را در مقایسه با

روز بعﺪ از کشت با بزرﮔنمایی×14

کشت منوالیر (رنگ روشن) نشان می دهﺪ.
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پلی الکتیک ﮔلیکولیک بر سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونیا را نتیجه ﮔرفتنﺪ (.)12
محققین دیگر سلول های بنیادی جنینی را در اسکافولﺪ نانو فیبرل کشت داده و
تکﺜیر و افزایش و زنﺪه مانی آنها را تاییﺪ کردنﺪ .در طی کشت سلول ها تعﺪاد
کالسترها در ﮔروهای منجمﺪ ذوب شﺪه و همچنین نمونه های منجمﺪ بیضه در
مقایسه با ﮔروه کنترل پایین تر بود (.)39
در تحقیق حاضر ارتباط بین سلول های سوماتیکی سرتولی و سلول های
بنیادی اسﭙرماتوﮔونی توسط داربست نانوفیبریالر الکترواسﭙون سیلک فراهم شﺪه
است .به نظر می رسﺪ این سیستم کشت طراحی شﺪه در بازسازی ساختار های
سه بعﺪی لوله ای منی ساز بیضه موثر باشﺪ ( .)6-2به طور مشابهی برخی محققین
ﮔزارش کرده انﺪ که استفاده از سلول های سرتولی به همراه ماتریکس در بازسازی
لوله های منی ساز موثر است .سلول های سرتولی سلول های سوماتیکی هستنﺪ
نمودار  .3افزایش معنی دار بیان ژن نسبت مارکرهای اختصاصی ،Stra8

که ارتباط مستقیمی با سلول های ژرم در حال تمایز دارنﺪ .آرایش سلولی فضایی

 Piwill2و  DAZLدر سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونیای کشت شﺪه روی

بین سرتولی و سلول های ژرم در حال تمایز یکی از پیچیﺪه ترین نمونه های تبادل

داربست سیلک نسبت به ﮔروه تک الیه در مﺪت زمان دو هفته کشت( .حرف  aبیانگر

بین سلولی است (01و.)04

افزایش معنی دار بیان ژن نسبت به ﮔروه کنترل می باشﺪ).

بررسی های مولکولی نشان داد که بیان ژن های اختصاصی اسﭙرماتوﮔونیا
نظیر  DAZL ،piwill2 ،Stra8در ﮔروه کشت یافته بر اسکافولﺪ در مقایسه با

بحث و نتیجه ﮔیری

کشت دو بعﺪی بیشتر بود .این نتایج مشابه با نتایج ﮔروه های دیگری می باشﺪ که

به کارﮔیری اسکافولﺪ سیلک در تحقیق حاضر منجر به بهبود بقای سلولی در

تغییرات افزایش بیان این ژن ها را طی کشت سلول های اسﭙرماتوﮔونیا بررسی و

مقایسه با کشت دو بعﺪی شﺪ .در واقع با تامین نیازهای سلولی در شرایط کشت

ﮔزارش کردنﺪ ( .)0ماهیت سلول های اسﭙرماتوﮔونیا در این پژوهش با استفاده از

سه بعﺪی در حضور داربست سیلک موثر است این داربست حاضر منجر به جهت

معیارهای مﺨتلف شناسایی ،ارزیابی و مورد تاییﺪ قرار ﮔرفت .در واقع بیان درصﺪ

ﮔیری فضایی سلول های اسﭙرماتوﮔونی کشت شﺪه و ایجاد تغییرات مورفولوژی طی

باالی مارکرهای اختصاصی اسﭙرماتوﮔونیا نظیر DAZL ،piwill2 ،Stra8

دوران کشت می شود .ساختمان سه بعﺪی نانوفیت و سایز رشته های ماتریکس

مویﺪ ماهیت بنیادی بودن این سلول ها بود .استفاده از این نشانگرها برای تاییﺪ

خارج سلولی توسط رشته های نانو فیبر طراحی می شود .این اسکافولﺪها یک

ماهیت بنیادی سلول ها در محیط کشت بسیار رایج است (.)0

ساختمان سه بعﺪی جهت القای سیگنال های ضروری برای سلول های کاشته شﺪه

نتایج تحقیقات قبلی نشان می دهﺪ که بیان ژن در سلول های بنیادی

و فنوتیپ سلولی آنها تاثیرات بیشتری را درمقایسه با کشت دو بعﺪی دارنﺪ

اسﭙرماتوﮔونی به عنوان یک مارکر سطحی به طور غالبی مشﺨص است .همچنین

(.)30-32

بیان ژن به حضور داربست و سرتولی بستکی دارد .نتایج تحقیق حاضر نشان

اسکافولﺪ محیط مناسب فیزیکی را برای جهت ﮔیری سلول های تکﺜیر آنها

می دهﺪ که داربست در مهنﺪسی بافت تولیﺪ مﺜلی قابلیت کاربرد داشته و می توانﺪ

و فضای الزم برای برای ریمودلینگ بافت ها فراهم می کنﺪ .جﺪیﺪاً اسکافولﺪهای

پروسه تکﺜیر سلولی را حمایت کنﺪ .قابلیت زنﺪه مانی و تکﺜیر سلول های بنیادی

نانو فیبریالر الکترواسﭙون برای کشت سلولی استفاده می شود .مطالعات قبلی

اسﭙرماتوﮔونی در سیستم کشتی طرح شﺪه افزایش یافت و این سیستم را در تکﺜیر

مویﺪ نقش محافظتی استفاده از داربست در تکﺜیر سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی

و تمایز این سلول ها جهت کاربردهای کلینیکی ،استفاده های مهنﺪسی بافت،

می باشﺪ به طوریکه  Korujiو همکاران اعالم کردنﺪ داربست رشته های

سل تراپی و بازسازی بافت منحصر به فرد می سازد.

پلی االکتیک اسیﺪ ( Polyl-Lactic Acid )PLLAمنجر به افزایش تکﺜیر و
کولونی زایی سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی منجمﺪ ذوب شﺪه می شود و کشت
سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی روی این داربست منجر به تولیﺪ توده های سلولی
و کولونی در سلول های سلول های بنیادی اسﭙرماتوﮔونی منجمﺪ ذوب شﺪه
می شود ( Lee .)11و همکاران نیز تاثیرات مﺜبت داربست زیست تﺨریب پذیر

تقﺪیر و تشکر
بﺪینوسیله از کارشناسان آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و
ایمونوژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مازنﺪران تشکر و قﺪردانی می ﮔردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: In vitro proliferation and maintenance of spermatogonial stem cells is one of the
treatment options for infertile men. Creating a suitable microenvironment similar to the natural conditions of reproduction
of these cells leads to the improvement of culture and spermatogenesis. Therefore, the aim of the present study was to
use a 3D silk nanofibrous electrospun scaffold and co-culture with Sertoli cells in order to increase the proliferation of
spermatogonial stem cells.
METHODS: In this experimental study, spermatogonial stem cells were isolated from the testes of 50 2-4-day-old mice
(5 samples each time) using two-step mechanical and enzymatic digestion within two weeks. After placing 2×10 4 cells
on the surface of the silk scaffold, they were exposed to culture medium. The viability of these cells was assessed using
MTT assay and their binding was evaluated by SEM microscopy. The studied variables, including Stra8, DAZL and
Piwill2 specific genes were analyzed by real time PCR and immunocytochemistry.
FINDINGS: The viability of cultured cells in the presence of scaffold and Sertoli (91±6), (90±2) was higher than the
control group (85±2), (83±8). Real time PCR results confirmed a significant increase in the expression of specific markers
of spermatogonial stem cells such as Stra8, Piwill2 and DAZL in cells cultured respectively on scaffold (1.47±6) (1.28±5)
(1.43±2) compared to the 2D culture group (1.17±5) (1.05±3) (1.13±7) (p<0.05).
CONCLUSION: The results showed that silk scaffold in the presence of Sertoli cell co-culture can increase in vitro
proliferation of spermatogonial stem cells and can have a positive effect on the viability and proliferation of these cells.
KEY WORDS: Scaffold, Silk, Sertoli, Proliferation, Spermatogonia.
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