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 بررسي اثر ميکروگلياي فعال شده بر اليگودندروسيتها 

 ٢، شاه صنم عباسی٣ معصومه فيروزی١دکتر فرزانه صابونی

 نتيک وبيوتکنولوژیژ پژوهشگاه ملی تحقيقات مهندس ٢و١
   مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيک  دانشگاه تهران٣

 خالصه
 از از دو نوع سلول ماکروگليا مي باشند که مسئول سنتز و حفظ ميلين در سيستم  ، اليگودندروسيت ها يکي(CNS)در سيستم عصبي مرکزي 

براي تهيه کشت هاي غني از اليگودندروسيتها مي توان اليگودندروسيتهاي بالغ را از سيستم عصبي مرکزي بالغ جدا کرد و .عصبي مرکزي مي باشند
بي مرکزي نابالغ جدا نمود و پس از جداسازي، به آنها اجازه تمايز به اليگودندروسيتهاي يا اينکه پيش سازهاي اليگودندروسيتي را از بافت سيستم عص

 .بالغ داده شود
 مقدمه

يکي از اين سلولها اليگودندروسيت و ديگري .  دو نوع سلول ماکروگليا وجود دارد(CNS)در سيستم عصبي مرکزي 
 ۵خهاي عملکردي در دودمان اليگودندروسيتي، حداقل بر اساس عرضه آنتي ژن، مورفولوژي و پاس.آستروسيت مي باشد

 خصوصيات سلولهاي بنيادي را Pre – o – 2Aسلولهاي ) : ١(مرحله تکويني براي اليگودندروسيت ها مشخص شده است 
سلولهاي .اين سلولها را سلولهاي پروژنيتور نيز مي نامند:  تکثير مي يابندin vitroنشان مي دهند و در محيط کشت در 

که به خوبي مهاجرت مي کنند و از ) II آستروسيتي تيپ -سلولهاي پروژنيتور اليگودندروسيتي  ( o – 2Aپروژنيتور 
اين سلولها مي توانند به . لحاظ مورفولوژي بصورت دو قطبي مي باشند و توانايي تکثيرشان را به خوبي حفظ کرده اند

 آستروسيتي در -سلولهاي پروژنيتور اليگودندروسيتي) .١( يابند اليگودندروسيتها و يا آستروسيت هاي تيپ دوم تمايز
 سپس به سلولهاي Pro – oligodendroblast اليگودندروبالست -مراحل مسير اليگودندروسيتي ابتدا به سلولهاي پرو

غير مهاجرتي اليگودندروسيتهاي نابالغ، سلولهاي .  تمايز مي يابندimmature oligodendrocyteاليگودندروسيت نابالغ 
در حاليکه .  مي باشند که ترکيبات ميليني را بيان مي کنند ولي هنوز نمي توانند غالف ميليني ايجاد کنندPost mitoticو 

 ) . ١( غالف ميليني را تشکيل مي دهند mature oligodendrocyteاليگودندروسيتهاي بالغ 
Pre – o – 2A           o – 2A Progenitor         Pro – oligodendroblast       Immature 

oligodendrocyte         Mature oligodendrocyte           
 روش تهيه اليگودندروسيتها

 از سلولهاي گليال مغز قدامي نوزاد موش (mix Culture)به منظور تهيه اليگودندروسيتها، ابتدا يک کشت مخلوط 
سپس مخچه و بصل . صورت که تحت شرايط استريل مغز از جمجمه خارج گرديدبدين .  روزه تهيه گرديد١-٢صحرايي 

سپس بصورت مکانيکي و از طريق پيپتاژ کردن يک محلول هموژن از سلولهاي مغز تهيه . النخاع و مننژ جدا گرديد
- انکوباتور هفته در٢ درصد به مدت ١٠) بهار افشان (FCSمحتوي ) بهار افشان (DMEMاين سلولها در محيط . گرديد
5%  Co2 ،روز يکبار محيط کشت آنها تعويض مي ۴در طي اين مدت هر .  درجه سانتي گراد کشت داده شدند٣٧ دار 
ابتدا به منظور جداسازي ميکروگليا، فالسک به مدت يک : پس از اينکه تمام سطح فالسک توسط سلولها پوشيده گرديد.شد

سپس محيط کشت محتوي سلولهاي .  درجه سانتي گراد شيک داده شد٣٧ در شيکر اربيتال ١٨٠ rpmساعت و با دور 
 ساعت ٢سپس به مدت .  درصد به فالسک اضافه گرديد٩٠ FCS محتوي DMEMميکروگليا جدا گرديد و محيط کشت 

ًا مجد.  درجه سانتي گراد قرار داده شد تا از لحاظ تبادالت گازي به تعادل برسد٣٧ دار، Co2 %5-در داخل انکوباتور 
سپس سلولهاي .  درجه سانتي گراد شيک داده شد٣٧ توسط شيکر اربيتال ١٨٠ rpm ساعت با دور ١٨فالسک به مدت 

 درصد FCS ۵ محتوي DMEMجدا شده و شناور جمع آوري گرديد و به فالسک ديگر انتقال داده شد و در محيط کشت 
 .کشت داده شد

  ميکروگليا بر روي کشت سولهاي اليگودندروسيتCondition – Mediumتأثير 
مطالعات بيوشيميايي و مورفولوژيک نشان داده است که ميکروگليا با توليد برخي مولکولهاي بيولوژيک فعال 

در اين مطالعه، .سايتوتوکسيک و نوروپاتيک در القاء التهاب و مرگ سلولي، همچنين در تنظيم فرآيندهاي ترميم نقش دارند
براي فعال نمودن ميکروگليا از . ميکروگلياي فعال شده بر مورفولوژي اليگودندروسيت مورد بررسي قرار گرفتتأثير 

 درصد ١٠بدين منظور ميکروگليا تحت تأثير محيط کشت ريه موش بصورت . محيط کشت بافت ريه موش استفاده گرديد 
اکسيژن و % ٩۵ درجه سانتي گراد، ٣٧نکوباتور  روز انکوباسيون در ا٧ درصد قرار گرفت پس از سپري نمودن ٢٠و 
ميکروگليا تحت .  درجه سانتي گراد نگهداري شد-٢٠دي اکسيد کربن، محيط کشت ميکروگليا جمع آوري گرديد و در % ۵

 ترشح شده توسط بافت ريه موش تکثير مي يابند و فعال مي شوند و در نتيجه فعال شدن برخي GM – CSFتأثير 
 .وژيک فعال سايتوتوکسيک و نوروپاتيک را ترشح مي کنندمولکولهاي بيول

 جدا شده  در محيط کشت بدون o – 2Aبراي تهيه محيط کشت غني از اليگودندروسيتها بايستي سلولهاي پيش ساز 
FCSزيرا پيش سازهاي .  کشت دادo -2A به آستروسيت هاي تيپ %) ١٠( در حضور سرمIIبنابراين .  تمايز مي يابند
 به اليگودندروسيتها تمايز پيدا کنند بايستي سرم را از محيط کشت حذف نمود و به o-2Aنکه سلولهاي پيش ساز براي آ



 
 (20nm) پروژسترون II(FGF II 5ng/ml)جاي آن يک سري فاکتورهاي رشد و ميتوژن مثل فاکتور رشد فيبروبالست

 D-Biotin 1µg/ml) ( ، B 104 – Conditioned، بيوتين(3µm) ، ترانسفرين (T3 15nm)تري يدوتيرونين 
Medium به محيط کشت DMEM/F12وياPDGFاز آنجائيکه هيچ کدام از اين فاکتورها در دسترس )٣.( اضافه نمود

 -۵بنابراين ميزان سرم محيط کشت به . نبود تنها کاري که مي توانست انجام شود کاهش ميزان سرم محيط کشت بود
 تمايزمی II به آستروسيتهاي تيپ FCS در حضور o – 2Aجودتعدادی از پيش سازهاي با اين و. درصد کاهش داده شد٢

 . يابند
 مرتبه ٢به منظور تيمار اليگودندروسيتها با محيط کشت ميکروگلياي فعال، محيط کشت سلولها خارج گرديد و سلولها 

 ٢ به سلولها اضافه گرديد و به مدت با محيط کشت بدون سرم شستشو داده شدند و سپس محيط کشت ميکروگلياي فعال شده
 ۴٨در طي . روز تغييرات مورفولوژيک استطاله هاي اليگودندروسيتها بصورت ميکروسکوپي مورد بررسي قرار گرفت

ساعت انکوباسيون با محيط کشت ميکروگلياي فعال شده، اليگودندروسيتها تغييرات مورفولوژيک قابل مالحظه نشان 
 . به تکرار دارداين تيمار نياز .ندادند

 
 
 ) ١شکل 

  که بصورت  o – 2Aسلولهاي پروژنيتور 
  .سلولهاي دو قطبي مي باشند
      ٣٢*ميکروسکوپ فاز کنتراست 

 
 
 
 
 

 )٢شکل 
 سلولهاي پرواليگودندروبالست

Pro – oligodenroblast  
       ٣٢*ميکروسکوپ فاز کنتراست 

 
 
 
 
 
 

 )٣شکل 
 لغ سلولهاي اليگودندروسيت نابا

Immature oligodentrocyte 
       ٣٢*ميکروسکوپ فاز کنتراست 
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