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چکیده
مقدمه :سلول های بنیادی با توانایی بالقوه خود در نوسازی و تمایز به بسیاری از انواع سلول ها در بدن معرفی شده اند .این سلول ها نقش
اساسی در توسعه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایفا می کنند .بطور معمول ،سلول های بنیادی در معرض محیط های اختصاصی
هستند که این محیط ها حاوی فاکتورهای پیام رسانی ،مکانیزم های ارتباطی بین سلولی ،سلول های حمایت کننده از سلول های بنیادی
و ماتریکس خارج سلولی است .بنابراین ،مطالعات بیوفیزیکی بر روی ماتریکس خارج سلولی ،ظرفیت خازنی غشا ،مهاجرت ،و تمایز سلولی،
برای رفتار نوسازی و عملکرد سلول های بنیادی حیاتی است.
روش ها :ویژگی های بیوفیزیکی سلول های بنیادی با استفاده از چندین تکنیک شامل دی الکتروفورز ،میکروسکوپ کونفوکال ،و
میکروسکوپ الکترونی ولتاژ باال ( ،)UHVEMبررسی شد .این مطالعه بر روی پتانسیل بالقوه تمایز سلول های عصبی از دیدگاه بیوفیزیک
و نیز تغییرات ساختاری در ماتریکس خارج سلولی سلول های بنیادی اوستئوسیت تاکید دارد.
بحث و نتیجه :نتایج نشان داده است که سختی بستر و ماتریکس خارج سلولی نقش اساسی در تکثیر سلولی ،گسترش سلولی ،مهاجرت،
و حتی تمایز سلولی دارند .همچین نشان داده شده است که ویژگی های الکتروفیزیولوژیکی غشا بطور معکوس با پتانسیل تشکیل سلول
های نورونی و بطور مستقیم با پتانسیل تشکیل سلول های آستروسایت در ارتباط است .تنش های ساختاری می توانند منجر به تغییر
مورفولوژی غشای سلول شود و در نتیجه نیروهای کششی و فشرده سازی را بر روی ماتریکس خارج سلولی و اتصاالت بین سلولی در سلول
های بنیادی اعمال کند .بررسی ویژگی های بیوفیزیکی سلول های بنیادی منجر به ابداع روشی جدید برای اندازه گیری ویژگی های کمّی
سلول های بنیادی شده است که این امر منجر به ارائه روشی برای شناسایی انواع مختلف سلول های بنیادی از یکدیگر می شود .با توجه
به اینکه سیستم های ماترکیس خارج سلولی بسیار پیچیده است ،مطالعات بیشتری نیاز است تا مکانیزم های بیوفیزیکی سلول های
بنیادی در حالت in vivoتایید شود.
کلید واژه :سلول های بنیادی ،ویژگی های بیوفیزیکی ،تمایز ،ماتریکس خارج سلولی
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