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 و کاربردهای ممکن آن در ترمیم نخاع OECبیوفیزیک مهاجرت سلولهای 

    حمید مباشری *،مطهره آقامالئی

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک،  ماکروملکول، و غشاءک آزمایشگاه بیوفیزی

   ، ایراندانشگاه تهران

  ) گردیدارائه  95-96 اول النیمساین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در  (

  چکیده

نوع خاصی از سلول های گلیا هستند که خواص تقویت  OECسلول های   مقدمه:

 مهاجرت توانند می ها سلول  این گلیاها،ر رشد نخاع دارند.بر خالف سای

 الملی زنی جوانه. دهند افزایش را نخاعی آسیب از بعد آکسون توسعه و کنند

 مغزی نوروتروفیک فاکتور و فیزیکی پودیا،نیروهای الملی امواج دیا، پو

(BDNF )مهاجرت و هدایت تنظیمی های مکانیسم ترین مهم OEC تولید باز در 

. شود می آکسونی رشد مانع NOGO بازدارنده حضور حالاین با. باشند می

 جهت نخاع ترمیم در OEC از استفاده زمان توانند می متغیرها بنابراین

  .شوند لحاظ درمان بهبود

سلول -ارتباطات سلول رفتار و بینشی از time lapseروش پیشرفته وش ها: ر 

روش های پویایی اسکلت سلولی را و  traction force. میکروسکوپ داده استنشان 

روی  BDNFتاثیر  Boyden chamberالمل معکوس و مهاجرت  مهاجرت در زخم،

فوکولین دودسیل فوس docking.در نهایت مدل سازی  ندنشان دادرا  OECمهاجرت 

 .است و مکانیسم را در سطح ملکولی مشخص ساخته هانجام شد NOGO-66و 

 امواج بسیار پویای الملی پودیادر غیاب  اتصال سلول به سلول بحث و نتیجه:

( TRPCرخ نمی دهد و میزان مهاجرت کاهش می یابد.همچنین کانال کاتیونی )

به شدت بیان می  OECدر هستند  BDNFمسئول سیگنال کلسیمی ناشی از که 

سازگاری  د.نمی شو BDNFاجرت سلولی حاصل از در نهایت منجر به مه ود نشو

اهمیت ، در مخروط رشدضخامت پیش ماده  واسکلت سلولی  بین پویایی و متفاوت

 نشان می دهید. را در ترمیم نورونی گیریجهت  درخواص مکانیکی محیط سلولی 

و مهاجرت   OECن یافته ها نشان می دهند که پیوند سلول های ای استنتاج:

مطرح میباشند در آنها به منزله یک درمان امیدبخش برای آسیب های عصبی 

عین حال آزمایشات بیشتری الزم است تا کاربرد کلینیکی از رویکرد را تایید 

   نماید

فاکتور رشد، نورون، آکسون،  ، مهاجرت، آسیب نخاعی،OECکلید واژه: 
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