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Abstract
Background: There is an urgent need for reliable in vitro liver models to assess the mechanisms of
human diseases, and impact of newly developed drugs or toxins. It was previously shown that co-culture
of hepatocytes with non-parenchymal cells and presence of extracellular matrix (ECM) improve the in
vitro functionality of hepatocytes. The aim of the present study was to develop a reproducible method for
scalable generation of liver microtissues.
Materials and Methods: In the current experimental study, liver microtissues with 500 um diameter were
generated through co-culturing of Huh-7, human mesenchymal stem cells, and human umbilical vein
endothelial cells in a composite hydrogel of liver-ECM and alginate. Cell viability, capability for glycogen
storage, and cytochrome P450 enzyme activity were evaluated on day 28. Hepatic-specific genes (ALB and
SULT1A1) on days 1 and 14, and albumin and urea secretion on days 1 ,7 ,14 ,21, and 28 were assessed.
Furthermore, the microtissue sensitivity to acute toxicity of Metformin, Diclofenac, and ethanol were
investigated. Two-dimensional cultured Huh-7 was considered as control group.
Results: Most cells in the microtissues were alive up to day 28 and along with accumulation of glycogen,
had cytochrome inducibility 7-fold more than the basic activity. In comparison to controls, ALB and
SULT1A1 genes upregulated (p<0.05) on day 14. Also, albumin and urea secretion increased (p<0.05)
in all sampling time in microtissues. Furthermore, microtissues had more sensitivity (p<0.05) to some
concentrations of the drugs and ethanol, compared to the controls.
Conclusion: It seems that the liver microtissues may be considered as an appropriate and functional in
vitro model for liver.
Keywords: In vitro liver model; Drug toxicity; Extracellular matrix; Tissue engineering; Mesenchymal
stem cells
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چكيده:

واژگان كلیدی :مدل برون تنی کبدّ ،
سمیت دارویی ،ماتریکس برون سلولی ،مهندسی بافت ،سلول بنیادی مزانشیمی
مقدمه:
باتﻮﺟه به اهمیت کبد در مﺘابﻮلیﺴﻢ داروها و سمﻮﻡ وارد ﺷدﻩ به بدن ،ﻧیاﺯ مبرمی به
ایﺠاد مدﻝهای ﺁﺯمایﺸﮕاهی مناسﺐ برای ایﻦ اﻧداﻡ وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ دسﺘیابی به

ﭼنیﻦ مدﻝ مناسبی میتﻮاﻧد در مﺴیر تﻮلید و تﻮسﻌه داروهای ﺟدید و مﻌرفی ﺁنها به
باﺯار مﺼرﻑ ،بﺴیار مﻔید باﺷد) .(2 ,1ﺯیرا مدﻝهای مﻮﺟﻮد کنﻮﻧی )ﺷامﻞ کﺸتهای

سمیت ترکیﺐهای
دوبُﻌدی سلﻮلی و ﺣیﻮانهای ﺁﺯمایﺸﮕاهی( که برای بررسی ّ
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سابقهو هدف :امروزه نیاز روزافزونی به مدلهای آزمایشگاهی کبد برای بررسی مکانیسم بیماریهای انسان ،اثربخشی داروهای جدید و سمشناسی وجود دارد.
مطالعههای پیشین نشان دادهاند که همکشتی هپاتوسیتها با سلولهای غیرپارانشیمی و حضور ماتریکس برونسلولی ،بهویژه در شرایط کشت سهبعدی ،میتواند
سبب بهبود عملکرد هپاتوسیتها شود .بنابراین هدف این مطالعه ،ایجاد یک روش تکرارپذیر و مقرونبهصرفه برای تولید انبوه ریزبافتهای کبدی در شرایط
آزمایشگاهی بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،ریزبافتهای کبدی (با قطر  500میکرومتر) با همکشتی سلولهای بنیادی مزانشیمی انسان ،سلولهای اندوتلیالی ورید
بندناف انسان و سلولهای رد ه کبدی ،Huh-7در یک بستر هیدروژلی حاصل از ماتریکس برونسلولی کبد و آلژینات ،تولید شدند .سپس زنده مانی سلولها ،قابلیت
ِ
ذخیره گلیکوژن و فعالیت آنزیم سیتوکروم  P450آنها در روز  28ارزیابی شد .بیان ژنهای اختصاصی کبدی ( )ALB, SULT1A1در روز های  1و  14و میزان ترشح
آلبومین و اوره در روزهای  21 ،14 ،7 ،1و  28بررسی شد .عالوهبرآن ،حساسیت ریزبافتها به ّ
سمیت حاد دارویی ناشی از متفورمین و دیکلوفناک و همچنین اتانول
ارزیابی شد .کشت دوبعدی سلولهای  Huh-7نیز به عنوان گروه کنترل لحاظ شد.
یافتهها :اکثر سلولهای ریزبافتها تا روز  28زنده بوده و ضمن ذخیرهسازی گلیکوژن ،قابلیت القاءپذیری سیتوکروم را تا هفت برابر فعالیت پایه داشتند .بیان
ژنهای  ALBو  SULT1A1در ریزبافتها ،در روز  14نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری ) (p<0.05یافته بود .ترشح آلبومین و اوره نیز در همه زمانهای
نمونهبرداری ،در ریزبافتهای کبدی به طور معناداری ) (p<0.05باالتر از گروه کنترل بود .عالوهبرآن ،ریزبافتهای کبدی نسبت به گروه کنترل ،به ّ
سمیت دارویی
و الکل (در برخی غلظتها) حساسیت بیشتری ) (p<0.05را نشان میدادند.
نتیجهگیری :بهنظر میرسد ریزبافتهای کبدی حاصله میتوانند بهعنوان مدل آزمایشگاهی مناسب و دارای عملکرد برای کبد درنظر گرفته شود.
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ﺷکﻞ  -1مراﺣﻞ تﻬیه هیدروژﻝ ماتریکﺲ برون سلﻮلی کبد.

بررسی کیفیت ماتریکس کبد:

اﺯ روش بافتﺷناسی اسﺘاﻧدارد و رﻧﮓﺁمیزی هماتﻮکﺴیلیﻦ-اﺋﻮﺯیﻦ ) (H&Eو ﺁﺯمﻮن

سنﺠﺶ مﺤﺘﻮای  DNAبرای بررسی میزان سلﻮﻝهای باﻗیماﻧدﻩ در بافت بﻬرﻩ
ﮔرفﺘه ﺷد .سنﺠﺶ مﺤﺘﻮای  DNAبا روش فنﻞکلروفرﻡ اﻧﺠاﻡ ﺷد .بهﻃﻮر ﺧﻼﺻه،
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دارویی اسﺘﻔادﻩ میﺷﻮﻧد با ﻧقایﺺ و مﺸکﻼتی همراﻩ است) .(3اﺯﺟمله ﺁﻧکه ﻧﺘایﺞ
ﺣاﺻﻞ اﺯ بررسی داروها روی ﺣیﻮانهای ﺁﺯمایﺸﮕاهی را ﻧمیتﻮان به اﻧﺴان تﻌمیﻢ
داد) ،(4لذا ﻻﺯﻡ است که مﻄالﻌههای مربﻮﻃه در سیﺴﺘﻢهایی برپایه ﻧمﻮﻧههای
اﻧﺴاﻧی ارﺯیابی ﺷﻮد).(5
منابﻊ سلﻮلی اﻧﺴاﻧی رایﺞ که برای ﭼنیﻦ مﻄالﻌههایی اسﺘﻔادﻩ میﺷﻮﻧد ،ﺷامﻞ کﺸت
ابﺘدایی هﭙاتﻮسیتها ،سلﻮﻝهای ﺷبههﭙاتﻮسیﺘی و ردﻩهای سلﻮلی کبدی هﺴﺘند).(6
کﺸت ابﺘدایی هﭙاتﻮسیتهای اﻧﺴاﻧی )به ﺻﻮرﺕ تﻚ ﻻیه یا ساﻧدویﭻ( ،به عنﻮان
منبﻊ اسﺘاﻧدارد سلﻮﻝهای کبدی برای مﻄالﻌههای دارویی به ﺷمار میرود) .(7اما
مﺘاسﻔاﻧه دسﺘرسی به ایﻦ سلﻮﻝها بﺴیار مﺤدود است .ﺿمﻦ ﺁﻧکه ایﻦ سلﻮﻝها در
ﺁﺯمایﺸﮕاﻩ ﻗابلیت تکﺜیر ﻧداﺷﺘه و به سرعت عملکردهای اﺧﺘﺼاﺻی ﺧﻮد را اﺯ دست
میدهند) .(8سلﻮﻝهای ﺷبههﭙاتﻮسیﺘی مﺸﺘﻖ اﺯ سلﻮﻝهای بنیادی ،میتﻮاﻧند به
عنﻮان یﻚ منبﻊ ﻧامﺤدود هﭙاتﻮسیت اﻧﺴاﻧی مﻄرﺡ ﺷﻮﻧد .با ایﻦ وﺟﻮد ،روﻧد تﻮلید
ایﻦ سلﻮﻝها بﺴیار هزینهبر و ﭼالﺶاﻧﮕیز است و سلﻮﻝهای به دست ﺁمدﻩ ﻧیز ﻧابالﻎ
بﻮدﻩ و ویﮋﮔیهای هﭙاتﻮسیتهای ﺟنینی را بروﺯ میدهند) .(8ردﻩهای سلﻮلی کبدی
با داﺷﺘﻦ ویﮋﮔیهایی همﭽﻮن ﺷرایﻂ ﻧﮕهداری ﺁسان ،کﺸت مناسﺐ و پایدار و در
دسﺘرس و ارﺯان بﻮدن ،میتﻮاﻧند بهعنﻮان ﮔزینهای مناسﺐ در تﺤقیﻖهای دارویی
باﺷند .اما ایﻦ سلﻮﻝها عملکرد پاییﻦ و مﺘابﻮلیﺴﻢ کاهﺶیافﺘهای ﻧﺴبت به کﺸت
ابﺘدایی هﭙاتﻮسیتها دارﻧد) .(7برای بﻬبﻮد عملکرد ایﻦ سلﻮﻝها باید ریزمﺤیﻂ
دربرﮔیرﻧدﻩ ﺁنها را تا ﺣد ممکﻦ به ﺷرایﻂ درونتنی ﻧزدیﻚ کرد؛ ﺯیرا سلﻮﻝها در
بدن در مﺤیﻄی به مراتﺐ پیﭽیدﻩتر اﺯ ﺷرایﻂ کﺸت سادﻩ ﺁﺯمایﺸﮕاهی ﻗرار ﮔرفﺘهاﻧد.
یکی اﺯ راهکارهای مﻮرد اسﺘﻔادﻩ ،تﻐییر ﺣالت کﺸت اﺯ دوبﻌدی به سهبﻌدی است.
اﻧﻮاﻉ کﺸتهای سه بﻌدی ﺷامﻞ تﻮدﻩهای سلﻮلی )اسﻔرویید( ،ﺷبهاﻧداﻡ )ارﮔاﻧﻮیید(
یا ریزبافت است .ایﻦ ساﺧﺘارها که اﺟﺘماﻉهای سهبﻌدی سلﻮلی هﺴﺘند ،با روش های
ﮔﻮﻧاﮔﻮن و همراﻩ با داربﺴت یا بدون داربﺴت ایﺠاد میﺷﻮﻧد) .(11-8تاکنﻮن ﻧﺘایﺞ
رﺿایت بﺨﺸی اﺯ کﺸت هﭙاتﻮسیتها به ایﻦ ﺣالتها ،ﺣاﺻﻞ ﺷدﻩ است .پیﺶتر
ﻧﺸان دادﻩ ﺷد ،هنﮕامی که هﭙاتﻮسیتهای ابﺘدایی به ﺻﻮرﺕ اسﻔرویید کﺸت دادﻩ
میﺷﻮﻧد ،به مدﺕ  28روﺯ فﻌاﻝ باﻗی ماﻧدﻩ و بیان ﺁﻧزیﻢهای مﺘابﻮلیﺴمی و ترﺷﺢ
ﺁلبﻮمیﻦ در ﺁنها ﺣﻔﻆ میﺷﻮد) .(11همﭽنیﻦ ﻧﺘایﺞ سایر مﻄالﻌهها ﻧﺸان دادﻩ که
کﺸت ردﻩهای سلﻮلی کبدی ماﻧند  ،HepG2/C3Aو  Huh-7به ﺻﻮرﺕ سهبﻌدی
سبﺐ بﻬبﻮد عملکرد ایﻦ سلﻮﻝها درمقایﺴه با ﺣالت دوبﻌدی میﺷﻮد).(13 ,12 ,10 ,8
اﺯ سﻮی دیﮕر ﺛابت ﺷدﻩ که ﺣﻀﻮر سلﻮﻝهای ﺣمایتکنندﻩ ﻏیرپاراﻧﺸیمی در کنار
هﭙاتﻮسیتها ،سبﺐ ﺷباهت بیﺸﺘر مدﻝها به بافت کبد و بﻬبﻮد عملکرد هﭙاتﻮسیتها
میﺷﻮد ) .(15 ,14 ,11مﺤققیﻦ ﻧﺸان دادﻧد هنﮕامیکه هﭙاتﻮسیتها با سلﻮﻝهای
کﻮپﻔر و اﻧدوتلیالی به ﺷکﻞ اسﻔرویید هﻢکﺸت میﺷﻮﻧد ،برای یﻚ دورﻩ 35
روﺯﻩ فﻌاﻝ ماﻧدﻩ و به سمﻮﻡ کبدی به ﺧﻮبی پاسخ میدهند) .(16عﻼوﻩ بر ﺣﻀﻮر
سلﻮﻝهای ﻏیرپاراﻧﺸیمی ،وﺟﻮد یﻚ ماتریکﺲ یا داربﺴت ﻧیز میتﻮاﻧد به ﺷبیه ﺷدن
هرﭼه بیﺸﺘر ریزمﺤیﻂِ دربرﮔیرﻧدﻩ سلﻮﻝها به ﺷرایﻂ ﻃبیﻌی کمﻚ کند .همﭽنیﻦ
سبﺐ بﻬبﻮد بقا ،تکﺜیر ،تمایز و ﻗﻄبیت سلﻮلی ﺷﻮد) .(17ﻧﺘایﺞ ﺣاﺻﻞ اﺯ یﻚ تﺤقیﻖ
ﻧﺸان داد که کﻼژن ﻧﻮﻉ  Iو فیبروﻧکﺘیﻦ به ﺷکﻞ داربﺴت سهبﻌدی )هر کداﻡ با تاﺛیر
مﺘﻔاوتی( سبﺐ افزایﺶ ترﺷﺢ ﺁلبﻮمیﻦ و بیان ژنهای دﺧیﻞ در عملکرد سلﻮﻝهای
ردﻩ کبدی  Huh-7.5میﺷﻮﻧد).(18
در مﻄالﻌه پیﺸیﻦ ﮔروﻩ ما ،اﺯ هﻢکﺸﺘی سلﻮﻝهای ردﻩ کبدی  Huh-7با سلﻮﻝهای
اﻧدوتلیاﻝ ورید بند ﻧاﻑ اﻧﺴان ) (HUVECو سلﻮﻝهای بنیادی مزاﻧﺸیمی )(MSC
اﻧﺴان ،در هیدروژﻝ ﺣاﺻﻞ اﺯ ماتریکﺲ برونسلﻮلی کبدی ،ﺷبه اﻧداﻡهای کبدی
ساﺧﺘه ﺷدﻧد .ﻧﺘایﺞ ایﻦ تﺤقیﻖ ﻧﺸان داد که ایﻦ مدﻝ ﺁﺯمایﺸﮕاهی کبدی ﻧﺴبت به
کﺸت دو بﻌدی سلﻮﻝهای  Huh-7عملکرد بﻬﺘری دارد) .(20اﺯ ﺁﻧﺠا که فرﺁیند تﻮلید
ﺷبهاﻧداﻡهای مذکﻮر )که اﻧداﺯﻩای ﺣدود  1500میکرومﺘر داﺷﺘند( به ﺻﻮرﺕ دسﺘی
و مﺤدود اﻧﺠاﻡ میﺷد ،بنابرایﻦ هدﻑ ایﻦ مﻄالﻌه تﻮسﻌه یﻚ روش ﺁسان ،تکرارپذیر
و کﻢهزینه )ﻧﺴبت به مﻄالﻌههای مﺸابه( برای تﻮلید اﻧبﻮﻩ ریزبافتهای کبدی بﻮد،
تا بﺘﻮان ﺁنها را به ﻃﻮر مﻮﺛرتری در ﺁﺯمایﺶهای برونتﻦ اسﺘﻔادﻩ کرد .ایﻦ مﻄالﻌه
درﮔروﻩ بیﻮلﻮژی و علﻮﻡ تﺸریﺢ داﻧﺸﮕاﻩ علﻮﻡ پزﺷکی ﺷﻬید بﻬﺸﺘی و پﮋوهﺸﮕاﻩ
رویان ﻃراﺣی و اﻧﺠاﻡ ﺷد.

مواد و روشها:
نوع مطالعه:
ایﻦ مﻄالﻌه اﺯ ﻧﻮﻉ تﺠربی بﻮدﻩ و با اﻧﺠاﻡ تﺴتهای ﺁﺯمایﺸﮕاهی مرتبﻂ ،ﻃراﺣی و
اﺟرا ﺷد .ﺟمﻌیت مﻮرد مﻄالﻌه ﺷامﻞ کﺸت دوبﻌدی سلﻮﻝهای  Huh-7و همﭽنیﻦ
ریزبافتهای ﺣاﺻله بﻮد که در سه تکرار ﺯیﺴﺘی بررسی میﺷدﻧد .مﺘﻐیر مﺴﺘقﻞ
اﺻلی تﺤقیﻖ ﻧیز ریزبافتهای کبدی تﻮلید ﺷدﻩ بﻮد که با کﺸت دوبﻌدی سلﻮﻝهای
 Huh-7مقایﺴه ﺷد .فرﺿیه اﺻلی تﺤقیﻖ ﺁن بﻮد که ریزبافتهای ﺣاﺻله ،ﻧﺴبت
به کﺸت دوبﻌدی سلﻮﻝهای  ،Huh-7مدﻝ ﺁﺯمایﺸﮕاهی مناسﺐتری برای بافت کبد
هﺴﺘند .برای اسﺘﻔادﻩ اﺯ سلﻮﻝهای اﻧﺴاﻧی ،مﺼﻮبه کمیﺘه اﺧﻼﻕ ﺟﻬاد داﻧﺸﮕاهی
) (IR.ACECR.ROYAN.REC.1396.250اﺧذ ﺷدﻩ و بر اساس ﺁن عمﻞ ﺷد.
کشت و نگهداری سلولها:
DMEM
کﺸت
ردﻩ سلﻮلی  Huh-7اﺯ باﻧﻚ سلﻮﻝ پﮋوهﺸﮕاﻩ رویان تﻬیه و در مﺤیﻂ
دادﻩ ﺷد .سلﻮﻝهای بنیادی مزاﻧﺸیمی ﺣاﺻﻞ اﺯ سلﻮﻝهای بنیادی ﺟنینی اﻧﺴان
) (ES-MSCﻧیز اﺯ باﻧﻚ سلﻮﻝ پﮋوهﺸﮕاﻩ رویان تﻬیه و در مﺤیﻂ  α-MEMکﺸت
دادﻩ ﺷدﻧد )ایﻦ سلﻮﻝها اﺯ ردﻩ سلﻮلی اﻧﺴاﻧی  RH5تمایز دادﻩ ﺷدﻩ بﻮدﻧد).(19
سلﻮﻝهای اﻧدوتلیاﻝ ورید بندﻧاﻑ اﻧﺴان ) (HUVECاﺯ بندﻧاﻑ ﻧﻮﺯادان تاﺯﻩ مﺘﻮلد
ﺷدﻩ ،اسﺘﺨراﺝ ﺷد .برای ایﻦ منﻈﻮر ،پﺲ اﺯ اﺧذ رﺿایﺘنامه اﺯ والدیﻦ ،بندﻧاﻑها
اﺯ باﻧﻚ ﺧﻮن بندﻧاﻑ رویان تﻬیه ﺷد .ﺟداساﺯی سلﻮﻝهای اﻧدوتلیالی اﺯ بندﻧاﻑ با
مﺤلﻮﻝ کﻼژﻧاﺯ یﻚ درﺻد اﻧﺠاﻡ و برای کﺸت ﺁن ها اﺯ مﺤیﻂ کﺸت اﺧﺘﺼاﺻی
اﻧدوتلیالی ) (EGMاسﺘﻔادﻩ ﺷد .هر سه ﻧﻮﻉ مﺤیﻂ کﺸت یاد ﺷدﻩ ،با  10درﺻد
سرﻡ ﺟنیﻦ ﮔاوی ) ،(FBSیﻚ درﺻد پنیسیلیﻦ اسﺘرپﺘﻮمایﺴیﻦ ،و یﻚ درﺻد اﻝ-
ﮔلﻮتامیﻦ ﻏنی ﺷد .ﺷرایﻂ کﺸت ﺷامﻞ دمای  37درﺟه ساﻧﺘی ﮔراد در اﻧکﻮباتﻮر
مرﻃﻮﺏ و ﻏلﻀت  5درﺻد  CO2بﻮد .ﻻﺯﻡ به ﺫکر است که ریزبافتهای تﻮلیدﺷدﻩ
ﻧیز در مﺤیﻂ کﺸت ترکیبی ﺷامﻞ مﺤیﻂهای ﺫکرﺷدﻩ در باﻻ با ﻧﺴبت 3) 3:2:1
برای  2 ،DMEMبرای  ،EGMو  1برای  (α-MEMکﺸت دادﻩ ﺷدﻧد).(20
تهیه هیدروژل ماتریکس کبد:
برای سلﻮﻝﺯدایی و تﻬیه ماتریکﺲ کبد ،ابﺘدا  200ﮔرﻡ کبد تاﺯﻩ ﮔﻮسﻔند به ﺻﻮرﺕ
ﻗﻄﻌههای دو میلیمﺘری بریدﻩ ﺷد و پﺲ اﺯ ﭼندیﻦ بار ﺷﺴتوﺷﻮ با ﺁﺏ مقﻄر ،اﺯ
مﺤلﻮﻝ یﻚ درﺻد ) SDSبه مدﺕ  36ساعت( و مﺤلﻮﻝ یﻚ درﺻد Triton-X100
)به مدﺕ دو ساعت( برای ﺣذﻑ سلﻮﻝها اسﺘﻔادﻩ ﺷد .سﭙﺲ ماتریکﺲ سلﻮﻝﺯدایی
ﺷدﻩ به مدﺕ  48ساعت لیﻮفیلیزﻩ ﺷدﻩ و به ﺻﻮرﺕ پﻮدر درﺁمد .پﻮدر لیﻮفیلیزﻩ ﺷدﻩ
با ﺁﻧزیﻢ پﭙﺴیﻦ با ﻏلﻈت یﻚ میلیﮔرﻡ بر میلیلیﺘر و اسید اسﺘیﻚ  0/5مﻮﻻر به
مدﺕ  72ساعت ،مﺤلﻮﻝ ﺷد .سراﻧﺠاﻡ ترکیﺐ ﺣاﺻله تﻮسﻂ مﺤلﻮﻝ  5ﻧرماﻝ سﻮد
) (NaOHﺧنﺜی ﺷدﻩ و پیﺶ ژﻝ ماتریکﺲ کبدی با ﻏلﻈت  6میلیﮔرﻡ بر میلیلیﺘر
به دست ﺁمد )ﺷکﻞ .(20) (1
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بافت کبد ﻃبیﻌی و بافت سلﻮﻝﺯدایی ﺷدﻩ در مﻌرﺽ پروتﺌیناﺯ Kﻗرار ﮔرفﺘند .پﺲ اﺯ
هﻀﻢ سلﻮلی ،فنﻞ-کلروفرﻡ اﺿافه ﺷدﻩ و سﭙﺲ ساﻧﺘریﻔیﻮژ اﻧﺠاﻡ ﺷد .رسﻮﺏ بهدست
ﺁمدﻩ با اتاﻧﻮﻝ سرد ﺷﺴتوﺷﻮ دادﻩ و ﺧﺸﻚ ﺷد .سﭙﺲ به ایﻦ رسﻮﺏ ﺁﺏ مقﻄر اﺿافه
ﺷدﻩ و میزان ﺟذﺏ ﺁن در ﻃﻮﻝ مﻮﺝ  260ﻧاﻧﻮمﺘر ﺧﻮاﻧدﻩ ﺷد .اﺯ رﻧﮓﺁمیزی تریکروﻡ
ماسﻮن برای بررسی کﻼژن باﻗیماﻧدﻩ ،و اﺯ رﻧﮓﺁمیزی ﺁلﺴیان بلﻮ برای بررسی ﺣﻔﻆ
ﮔلیکﻮﺯﺁمینﻮﮔلیکانها در ماتریکﺲ کبدی ﺣاﺻله اسﺘﻔادﻩ ﺷد).(20 ,18
تهیه هیدروژل آلژینات:
یﻚ ﮔرﻡ پﻮدر ﺁلﮋیناﺕ )Alginic acid sodium salt, medium viscosity,
 (Sigmaپﺲ اﺯ اسﺘریﻞ ﺷدن با پرتﻮی فرابنﻔﺶ ،در  50میلیلیﺘر ﺁﺏ مقﻄر ﺣﻞ ﺷد
تا مﺤلﻮﻝ  2درﺻد ﺁلﮋیناﺕ به دست ﺁید).(21
آمادهسازی هیدروژل کامپوزیت و بررسی فراساختار آن:
به منﻈﻮر تﻬیه هیدروژﻝ کامﭙﻮﺯیت برای تﻮلید ریز بافتها ،هیدروژﻝ ماتریکﺲ
کبد )با ﻏلﻈت ﺷﺶ میلیﮔرﻡ بر میلیلیﺘر( و ﺁلﮋیناﺕ )دو درﺻد( با ﻧﺴبت مﺴاوی
با یکدیﮕر مﺨلﻮﻁ و همﻮژن ﺷد .بنابرایﻦ هیدروژﻝ کامﭙﻮﺯیت ﺣاﺻله ترکیبی اﺯ
سه میلیﮔرﻡ بر میلیلیﺘر ماتریکﺲ کبد و یﻚ درﺻد ﺁلﮋیناﺕ بﻮد .ساﺧﺘار سهبﻌدی
و تﺨلﺨﻞ هیدروژﻝ کامﭙﻮﺯیت تﻮسﻂ میکروسکﻮپ الکﺘروﻧی روبﺸی ) (SEMبررسی
ﺷد .برای ایﻦ منﻈﻮر ،یﻚ ﻧمﻮﻧه هیدروژﻝ کامﭙﻮﺯیت پﺲ اﺯ ژﻝ ﺷدن ،با ﮔلﻮتارﺁلدهید
4درﺻد به مدﺕ دو ساعت فیکﺲ ﺷد ،و پﺲ اﺯ لیﻮفیلیزﻩ ﺷدن به مدﺕ  48ساعت،
تﻮسﻂ ﺫراﺕ ﻃﻼ پﻮﺷﺶ دهی ﺷدﻩ و با اسﺘﻔادﻩ اﺯ میکروسکﻮپ الکﺘروﻧی مﺸاهدﻩ و
عکﺴبرداری ﺷد).(22،23
تولید ریزبافتهای کبدی:
ریزبافتها با اسﺘﻔادﻩ اﺯ سیﺴﺘﻢ تﻮلیدکنندﻩ ﻗﻄرﻩ با کمﻚ ﺟریان هﻮا (Air-driven
) droplet generator systemکه در ﺁﺯمایﺸﮕاﻩ ساﺧﺘه و راﻩاﻧداﺯی ﺷد ،ایﺠاد ﺷدﻧد
)ﺷکﻞ  3الﻒ( .ایﻦ سیﺴﺘﻢ براساس دو ﺟریان کار میکند :یکی ﺟریان هﻮا و دیﮕری
ﺟریان سیاﻝ .به منﻈﻮر ایﺠاد هیدروژﻝ ﺣاوی سلﻮﻝ )سیاﻝ( ،سلﻮﻝهای Huh-7،
 HUVECو  MSCپﺲ اﺯ تریﭙﺴینه ﺷدن ،با ﻧﺴبت مﺸﺨﺺ  1:2:3در هیدروژﻝ
کامﭙﻮﺯیت به ﺻﻮرﺕ سﻮسﭙاﻧﺴیﻮن درﺁمدﻩ ،و سﻮسﭙاﻧﺴیﻮن بهدست ﺁمدﻩ به یﻚ سرﻧﮓ
منﺘقﻞ ﺷد .ایﻦ مﺨلﻮﻁ تﺤت فﺸار پمﭗ سرﻧﮕی )(Harvard apparatus, PHD Ultra
ﻗرار ﮔرفت تا ﺟریان سیاﻝ برﻗرار ﺷﻮد .اﺯ سﻮی دیﮕر ﺟریان هﻮا تﻮسﻂ یﻚ کﭙﺴﻮﻝ
هﻮا و ماﻧﻮمﺘر برﻗرار ﺷد ،تا ﺟریان هیدروژﻝ ﺣاوی سلﻮﻝها را در فﻮاﺻﻞ منﻈﻢ ﻗﻄﻊ
کردﻩ و ﻗﻄرﻩهای سیاﻝ )ریزبافتها( را با ﻗﻄر مﺸﺨﺺ ایﺠاد کند .ایﻦ ﻗﻄرﻩها
بﻼفاﺻله به درون ﺣماﻡ کلرید کلﺴیﻢ )با ﻏلﻈت  100میلیمﻮﻻر و دمای  37درﺟه
ساﻧﺘیﮔراد( وارد ﺷدﻩ و با ژﻝ ﺷدن کامﭙﻮﺯیت ،به ﺻﻮرﺕ ساﺧﺘارهای منﺴﺠﻢ در
میﺁمدﻧد .ریزبافتها ﺣاﺻله پﺲ اﺯ ﺷﺴتوﺷﻮ ،به مدﺕ  28روﺯ در مﺤیﻂ کﺸت
ترکیبی کﺸت دادﻩ میﺷدﻧد و مﺤیﻂ کﺸت هر دو روﺯ یﻚبار تﻌﻮیﺾ میﺷد).(20
بررسی اندازه و ساختار بافتشناختی ریزبافت:
برای بررسی یﻚﻧﻮاﺧﺘی اﻧداﺯﻩ ریزبافتها 24 ،ساعت پﺲ اﺯ تﻮلید ،تﻌداد 100
عدد اﺯ ﺁنها تﻮسﻂ میکروسکﻮپ فاﺯکنﺘراست عکﺴبرداری ﺷدﻩ و ﻗﻄر ﺁنها
اﻧداﺯﻩﮔیری ﺷد .برای بررسی ساﺧﺘار بافتﺷناﺧﺘی ،تﻌدادی اﺯ ریزبافتها در روﺯ
 28ﻧمﻮﻧهبرداری ﺷدﻧد .ﻧمﻮﻧهها پﺲ اﺯ ﺛبﻮﺕ و ﺁمادﻩساﺯی مرسﻮﻡ ،در پارافیﻦ
ﻗالﺐﮔیری ﺷدﻩ و برشهایی با ﺿﺨامت ﺷﺶ میکرومﺘر تﻬیه ﺷد .سراﻧﺠاﻡ برشها
با روش هماتﻮکﺴیلیﻦ-اﺋﻮﺯیﻦ و همﭽنیﻦ پریﻮدیﻚ اسید ﺷیﻒ ) (PASرﻧﮓﺁمیزی
ﺷدﻩ و با میکروسکﻮپ ﻧﻮری مﻄالﻌه ﺷد .عﻼوﻩبرﺁن ،برای بررسی ﺯﻧدﻩماﻧی سلﻮﻝها
در ریزبافتها پﺲ اﺯ ﮔذﺷت  28روﺯ ،تﻌدادی اﺯ ﺁنها با رﻧﮓﺁمیزی  Live/Deadﻃبﻖ
دسﺘﻮرالﻌمﻞ کیت )،(LIVE/DEAD® Viability/Cytotoxicity Kit, Invitrogen
ارﺯیابی ﺷد).(20
م سیتوکروم :CYP1A2
بررسی فعالیت و القاپذیری آنزی 
برای ایﻦ منﻈﻮر اﺯ ﺁﺯمﻮن ﻧﻮرسنﺠی و اﺯ کیت )،P450-Glo™ Assay (Promega
ﻃبﻖ دسﺘﻮرالﻌمﻞ ﺷرکت ساﺯﻧدﻩ اسﺘﻔادﻩ ﺷد .در ابﺘدا میزان فﻌالیت پایه ایﻦ ﺁﻧزیﻢ
اﻧداﺯﻩﮔیری ﺷد .سﭙﺲ برای القای فﻌالیت ﺁﻧزیﻢ ،ریزبافتها به مدﺕ  48ساعت در
مﻌرﺽ ﻏلﻈت  500میکرومﻮﻻر -3مﺘیﻞکﻮﻻﻧﺘ ِرن )(3-Methylcholanthrene, 3-MC
ﻗرار ﮔرفﺘه و دوبارﻩ فﻌالیت ﺁﻧزیﻢ سنﺠیدﻩ ﺷد تا ﻗابلیت القاپذیری ﺁﻧزیﻢ ارﺯیابی ﺷﻮد.

میزان ﺷدﺕ ﻧﻮر ﻧاﺷی اﺯ مﺘابﻮلیت ﺣاﺻﻞ اﺯ فﻌالیت ﺁﻧزیﻢ تﻮسﻂ دسﺘﮕاﻩ لﻮمینﻮمﺘر
) (HTX Multi-Mode Microplate Reader, BioTekاﻧداﺯﻩﮔیری ﺷد).(23
بررسی بیان ژنهای اختصاصی کبد:
RNAی سلﻮلی با کیت ) RNeasy Mini Kit (QIAGENو ﻃبﻖ پروتکﻞ مربﻮﻃه
اسﺘﺨراﺝ ﺷد .دو میکروﮔرﻡ  RNAبا کیت PrimeScriptTM RT reagent Kit
) ،(TAKARAروﻧﻮیﺴی مﻌکﻮس ﺷد .واکنﺶ ﺯﻧﺠیرﻩای پلیمراﺯ به ﺻﻮرﺕ
کمی با اسﺘﻔادﻩ اﺯ ) SYBR® Premix Ex Taq™ II (TAKARAو با دسﺘﮕاﻩ
) StepOnePlus Real-Time PCR system (Applied Biosystemsاﻧﺠاﻡ ﺷد.
واکنﺶ  PCRبرای دو ژن ﺁلبﻮمیﻦ ) (ALBبا تﻮالی پرایمر F: cgctattagttcgttacacca
و R: tttacaacatttgctgccca؛ و سﻮلﻔﻮروﻧیﻞ تراﻧﺴﻔراﺯ ) (SULT1A1با تﻮلی پرایمر
 F: gcaacgcaaaggatgtggcaو  R: tccgtaggacacttctccgaاﻧﺠاﻡ ﺷد .میزان بیان
ژنهای هدﻑ ﻧﺴبت به ژن ﮔلیﺴرﺁلدهید -3فﺴﻔاﺕ دهیدروژﻧاﺯ ) (GAPDHﻧرماﻝ
ﺷد .کﺸت دوبﻌدی سلﻮﻝهای  Huh-7و بافت کبد اﻧﺴاﻧی بالﻎ به عنﻮان ﮔروﻩهای
کنﺘرﻝ درﻧﻈر ﮔرفﺘه ﺷدﻧد).(20
سنجش میزان ترشح آلبومین و تولید اوره:
برای بررسی میزان ترﺷﺢ ﺁلبﻮمیﻦ و تﻮلید اورﻩ ،مﺤیﻂ کﺸت ریزبافتها در روﺯهای
 21 ،14 ،7 ،1و ) 28به دﻧباﻝ  24ساعت اﻧکﻮباسیﻮن( ﺟمﻊﺁوری و تا ﺯمان اﻧﺠاﻡ
ﺁﺯمﻮن در دمای منﻔی  20درﺟه ساﻧﺘیﮔراد ﻧﮕهداری ﺷدﻧد .برای سنﺠﺶ ﺁلبﻮمیﻦ
اﺯ کیت اﻻیزای اﻧﺴاﻧی ) (Bethyl Laboratories, Inc. E80-129و برای سنﺠﺶ
میزان اورﻩ تﻮلیدﺷدﻩ ،اﺯ کیت رﻧﮓ سنﺠی پارس ﺁﺯمﻮن ﻃبﻖ دسﺘﻮرالﻌمﻞ ﺷرکت
ساﺯﻧدﻩ اسﺘﻔادﻩ ﺷد .کﺸت دوبﻌدی سلﻮﻝهای  Huh-7به عنﻮان ﮔروﻩ کنﺘرﻝ اﻧﺘﺨاﺏ
ﺷد).(23
بررسیهای دارویی و سمشناسی:
سمیت ﺣاد
ﺁﺯمﻮن
دارویی،
های
ﺁﺯمﻮن
برای
برای بررسی امکان کاربرد ریزبافتها
ّ
.
سمیت دارویی ﺣاد،
سمیت وابﺴﺘه به دوﺯ و ﺯمان اتاﻧﻮﻝ اﻧﺠاﻡ ﺷد برای بررسی ّ
و ّ
ابﺘدا ریزبافتها به مدﺕ  48ساعت با ﻏلﻈتهای مﺘﻔاوﺕ دو داروی دیکلﻮفناﻙ و
سمیت
مﺘﻔﻮرمیﻦ )به عنﻮان داروهای مﺴمﻮﻡ کنندﻩ کبد( تیمار ﺷدﻧد .برای بررسی ّ
وابﺴﺘه به دوﺯ و ﺯمان ﻧیز ابﺘدا ریزبافتها برای دورﻩهای ﺯماﻧی  48 ،24و  72ساعت
با ﻏلﻈتهای مﺘﻔاوﺕ اتاﻧﻮﻝ تیمار ﺷدﻧد .پﺲ اﺯ سﭙری ﺷدن ﺯمان تیمار دارویی و
اتاﻧﻮﻝ ،اﺯ ﺁﺯمﻮن  MTSبرای بررسی میزان ﺯﻧدﻩماﻧی سلﻮلی اسﺘﻔادﻩ ﺷد).(10 ,9
محاسبات آماری:
.
برای تﺤلیﻞ دادﻩهای کمی ،ابﺘدا تﻮﺯیﻊ ﻧرماﻝ ﺁنها بررسی ﺷد دادﻩهایی که تﻮﺯیﻊ
ﻧرماﻝ داﺷﺘند با ﺁﺯمﻮنهای پارامﺘریﻚ ) One way ANOVAبرای مقایﺴه ﭼند ﮔروﻩ(
یا ) Student t-testبرای مقایﺴه دوﮔروﻩ( بررسی ﺷدﻧد .دادﻩهایی که تﻮﺯیﻊ ﻧرماﻝ
ﻧداﺷﺘند ﻧیز با ﺁﺯمﻮنهای ﻧاپارامﺘریﻚ ) Kruskal–Wallisبرای مقایﺴه ﭼند ﮔروﻩ( یا
) Mann–Whitneyبرای مقایﺴه دوﮔروﻩ( ﺁﻧالیز ﺷدﻧد .تمامی ﺁﺯمایﺶها ﺣدﻗﻞ با سه
تکرار ﺯیﺴﺘی اﻧﺠاﻡ ﺷد ،و ﻧﺘایﺞ بهدستﺁمدﻩ به ﺻﻮرﺕ میاﻧﮕیﻦ  ±اﻧﺤراﻑ مﻌیار
ﮔزارش ﺷد .تﻔاوﺕهای بیﻦ ﮔروﻩها در سﻄﺢ  p ≤ 0 /05مﻌنادار درﻧﻈر ﮔرفﺘه ﺷد.
یافتهها:
کیفیت ماتریکس کبد و فراساختار هیدروژل کامپوزیت:
ﻧﺘایﺞ به دست ﺁمدﻩ اﺯ رﻧﮓﺁمیزی  H&Eﻧﺸان داد که پﺲ اﺯ پروسه سلﻮﻝﺯدایی،
تنﻬا ماتریکﺲ اﺋﻮﺯینﻮفیﻞ کبد باﻗی ماﻧدﻩ و همه سلﻮﻝها و بﺨﺼﻮﺹ هﺴﺘهها بهﻃﻮر
کامﻞ ﺣذﻑ ﺷدﻩاﻧد )ﺷکﻞ  2الﻒ( .ﺁﺯمایﺶ سنﺠﺶ مﺤﺘﻮای  DNAﻧیز ﻧﺸان
داد که مقدار بﺴیار اﻧدکی  DNAدر ماتریکﺲ باﻗی ماﻧدﻩ است )ﺷکﻞ  2ﺝ( .اﺯ
سﻮی دیﮕر ،بررسی برشهای بافﺘی ماتریکﺲ ﺣاﺻله با رﻧﮓ ﺁمیزیهای تریکروﻡ
ماسﻮن و ﺁلﺴیان بلﻮ ﺣاکی اﺯ ﺁن بﻮد که ترکیﺐهای کﻼژﻧی و همﭽنیﻦ مﺤﺘﻮای
ﮔلیکﻮﺯﺁمینﻮﮔلیکانهای ماتریکﺲ ﺣاﺻله )پﺲ اﺯ سلﻮﻝﺯدایی( به ﺧﻮبی ﺣﻔﻆ ﺷدﻩ
است )ﺷکﻞ  2الﻒ( .ایﻦ ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد که روش سلﻮﻝﺯدایی اسﺘﻔادﻩ ﺷدﻩ در ایﻦ
مﻄالﻌه برای تﻮلید ماتریکﺲ کبد مناسﺐ بﻮدﻩ است.
بررسی فراساﺧﺘار هیدروژﻝ کامﭙﻮﺯیت با اسﺘﻔادﻩ اﺯ میکروسکﻮپ الکﺘروﻧی روبﺸی
ﻧﺸان داد که ایﻦ هیدروژﻝ دارای تﺨلﺨﻞ مناسﺐ برای ﺣﻀﻮر سلﻮﻝها است .ﺿمﻦ
ﺁﻧکه اﻧﺘﻈار میرود ایﻦ منافذ به هﻢ مﺘﺼﻞ امکان ﻧﻔﻮﺫ مﺤیﻂ کﺸت و تبادﻻﺕ
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مﺘابﻮلیتها و ﮔاﺯهای تنﻔﺴی را برای سلﻮﻝ ها فراهﻢ کند)ﺷکﻞ  2ﺏ(.

ﮔلیکﻮژن را دارﻧد )ﺷکﻞ  4ﺝ( .ﻧﺘایﺞ
ﺣاﺻﻞ اﺯ بررسی عملکرد و القاءپذیری
ﺁﻧزیﻢ  CYP1A2ﻧیز ﺣاکی اﺯ ﺁن بﻮد که
ﻧه تنﻬا ایﻦ ﺁﻧزیﻢ در ریزبافتها فﻌاﻝ است،
بلکه فﻌالیت ﺁن تﺤت تیمار با القاکنندﻩی
 3MCبه ﻃﻮر مﻌناداری )ﺣدود هﻔت برابر(
افزایﺶ مییابد)ﺷکﻞ  4د(.
مقایسه ریزبافتهای کبدی با
کشت دوبعدی سلول :Huh-7
بررسی بیان ژنهای  ALBو SULT1A1
در روﺯهای یﻚ و  14و مقایﺴه ﺁنها با
کﺸت دوبﻌدی  Huh-7ﻧﺸان داد که بیان
هر دو ژن در ریز بافتها در روﺯ  14ﻧﺴبت
به کﺸت دوبﻌدی بهﻃﻮر مﻌناداری افزایﺶ
مییابد )) (p ≤ 0/05ﻧمﻮدار یﻚ الﻒ(.
عﻼوﻩبرﺁن ،ﻧﺘایﺞ ﺣاﺻﻞ اﺯ بررسی میزان
ترﺷﺢ ﺁلبﻮمیﻦ و تﻮلید اورﻩ ﺣاکی اﺯ ﺁن
بﻮد که ریزبافتها با ﮔذﺷت ﺯمان مقادیر
بیﺸﺘری ﺁلبﻮمیﻦ و اورﻩ را تﻮلید و ترﺷﺢ
میکنند .ﺿمﻦ ﺁﻧکه میزان ایﻦ افزایﺶ در
مقایﺴه با کﺸت دوبﻌدی  Huh-7به ﻃﻮر
مﻌناداری تﻔاوﺕ داﺷت )ﻧمﻮدار  1ﺏ(.

ﺷکﻞ  -2بررسی کیﻔیت ماتریکﺲ برون سلﻮلی کبد و هیدروژﻝ کامﭙﻮﺯیت .الﻒ(
بررسی ماتریکﺲ برون سلﻮلی کبد با رﻧﮓﺁمیزیهای هماتﻮکﺴیلیﻦ و اﺋﻮﺯیﻦ،
تریکروﻡ ماسﻮن و ﺁلﺴیانبلﻮ برای بررسی کیﻔیت ماتریکﺲ ﺣاﺻله اﺯ ﻧﻈر ﺣﻀﻮر
سلﻮﻝها ،ترکیﺐهای کﻼژن و ﮔلیکﻮﺯﺁمینﻮﮔلیکانها .ﺏ( تﺼﻮیر میکروسکﻮپ
الکﺘروﻧی روبﺸی اﺯ ساﺧﺘار هیدروژﻝ کامﭙﻮﺯیت که تﺨلﺨﻞهای ﺁن را ﻧﺸان میدهد.
ﺝ( ﻧمﻮدار سنﺠﺶ مﺤﺘﻮای  DNAباﻗیماﻧدﻩ در ماتریکﺲ برون سلﻮلی کبد که
ﻧﺸاندهندﻩ فرﺁیند سلﻮﻝ ﺯدایی مناسﺐ بافت کبد است )دادﻩهای ک ّمی ﺣاﺻﻞ اﺯ سه
تکرار ﺯیﺴﺘی بﻮدﻩ و بهﺻﻮرﺕ میاﻧﮕیﻦ  ±اﻧﺤراﻑ مﻌیار اراﺋه ﺷدﻩ است(.
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ﺷکﻞ  -3تﻬیه ریزبافتهای کبدی و بررسیهای ﺁن .الﻒ( ﺷکﻞ ﺷماتیکی که روش
تﻮلید ریزبافتهای کبدی را ﻧﺸان می دهد .ﺏ( تﺼﻮیر میکروسکﻮپ فاﺯکنﺘراست
ریزبافتها در روﺯهای  14 ،1و  28پﺲ اﺯ تﻮلید و ﻧمﻮدار تﻮﺯیﻊ اﻧداﺯﻩ ریزبافتها
در ﺯمان تﻮلید ،که همﮕنی باﻻی ﺁنها را ﻧﺸان می دهد )دادﻩهای ک ّمی ﺣاﺻﻞ اﺯ
ﺷمارش  100ریزبافت است(.
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مشخصات ریزبافتهای کبدی:
ایﺠاد ریزبافتها با اسﺘﻔادﻩ اﺯ سیﺴﺘﻢ تﻮلیدکنندﻩی ﻗﻄرﻩ ،ایﻦ امکان را فراهﻢ میﻧمﻮد
تا تﻌداد اﻧبﻮهی ریزبافت در ﺯماﻧی اﻧدﻙ و با اﻧداﺯﻩ دلﺨﻮاﻩ تﻮلید ﺷﻮد .بنابرایﻦ تنﻈیماﺕ
سیﺴﺘﻢ به ﮔﻮﻧهای اﻧﺠاﻡ ﺷد تا ریزبافتها با ﻗﻄر  500میکرومﺘر ایﺠاد ﺷﻮﻧد )ﺷکﻞ 3
الﻒ( .بررسی ریﺨت ﺷناﺧﺘی ریزبافتهای تﻮلیدﺷدﻩ در روﺯهای  14 ،1و  28ﺣاکی اﺯ
ﺁن بﻮد که سلﻮﻝها در ابﺘدا به ﺻﻮرﺕ منﻔرد و پراکندﻩ درون هیدروژﻝ تﻮﺯیﻊ میﺷﻮﻧد؛
اما با ﮔذﺷت ﺯمان ،در اﺛر تکﺜیر سلﻮلی و همﭽنیﻦ مﻬاﺟرﺕ ﺁنها ،تﻮدﻩهای منﺴﺠﻢ
سلﻮلی درون هر ریزبافت ﺷکﻞ میﮔیرد .ﺿمﻦ ﺁﻧکه اﻧداﺯﻩ ریزبافتها در مدﺕ ﺯمان
کﺸت  28روﺯﻩ تقریبا ﺛابت بﻮد .ﻧﺘایﺞ بررسی اﻧداﺯﻩ ریزبافتها ﺣاکی اﺯ ﺁن بﻮد که بیﺶ
اﺯ  75درﺻد ﺁنها ﻗﻄری بیﻦ  485تا  515میکرومﺘر داﺷﺘه و تﻌداد ریزبافتهایی که
ﻗﻄری کمﺘر یا بیﺸﺘر اﺯ ایﻦ باﺯﻩ داﺷﺘند ،اﻧدﻙ بﻮد .ﻧمﻮدار تﻮﺯیﻊ اﻧداﺯﻩ ریزبافتها ایﻦ
همﮕنی را به ﺧﻮبی ﻧﺸان میدهد)ﺷکﻞ  3ﺏ(.
ﻧﺘایﺞ ﺣاﺻﻞ اﺯ رﻧﮓﺁمیزی  Live/Deadدر روﺯ  28ﻧﺸان داد که اکﺜر سلﻮﻝ های
مﻮﺟﻮد در ریزبافت-ها ﺯﻧدﻩ هﺴﺘند و میزان بﺴیار اﻧدکی سلﻮﻝ مردﻩ در ساﺧﺘار ﺁنها
وﺟﻮد دارد )ﺷکﻞ  4الﻒ( .بررسی ساﺧﺘار بافت ﺷناﺧﺘی ﻧیز ﺣاکی اﺯ ﺁن بﻮد که درون هر
ریزبافت ﭼندیﻦ اﺟﺘماﻉ سلﻮلی تﺸکیﻞ ﺷدﻩ است )ﺷکﻞ  4ﺏ( .اﺯ ﻃرفی رﻧﮓﺁمیزی
 PASﻧﺸان داد که هﭙاتﻮسیتهای درون ریزبافتها ﻗابلیت سنﺘز و ﺫﺧیرﻩساﺯی
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ﺏ( ﻧمﻮدارهای میزان ترﺷﺢ ﺁلبﻮمیﻦ و تﻮلید اورﻩ در ریزبافتها ،در مقایﺴه با کﺸت
دوبﻌدی سلﻮﻝهای  7-Huhبه عنﻮان ﮔروﻩ کنﺘرﻝ .ﻧﺘایﺞ کمی ﺣاﺻﻞ اﺯ سه تکرار
ﺯیﺴﺘی بﻮدﻩ و به ﺻﻮرﺕ میاﻧﮕیﻦ ±اﻧﺤراﻑ مﻌیار ﻧﺸان دادﻩ ﺷدﻩاﻧد.
).(*p ≤0/05 ،**p ≤0/001 ،***p ≤0/001 ،****p ≤0/0001

ﺷکﻞ  -4بررسی ریزبافتهای کبدی در روﺯ  28پﺲ اﺯ تﻮلید .الﻒ( تﺼﻮیر
رﻧﮓﺁمیزی  Live/Deadبرای ارﺯیابی میزان ﺯﻧدﻩماﻧی سلﻮﻝها که ﻧﺸاندهندﻩ ﺯﻧدﻩ
بﻮدن اکﺜر سلﻮﻝ ها )سبز( و مرگ )ﻗرمز( تﻌداد بﺴیار اﻧدکی اﺯ ﺁنهاست .ﺏ( برش
بافﺘی ریزبافت با رﻧﮓﺁمیزی هماتﻮکﺴیلیﻦ و اﺋﻮﺯیﻦ که ساﺧﺘار دورﻧی ﺁن را ﻧﺸان
میدهد .ﺝ( برش بافﺘی ریزبافت با رﻧﮓﺁمیزی  PASبرای بررسی تﻮاﻧایی سنﺘز
و ﺫﺧیرﻩساﺯی ﮔلیکﻮژن در ریزبافتها .رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧی سیﺘﻮپﻼسﻢ ﺣاکی اﺯ ﺫﺧیرﻩ
ﮔلیکﻮژن در سلﻮﻝهاست .د( ﻧمﻮدار بررسی ﺁﻧزیﻢ سیﺘﻮکروﻡ  ،CYP1A2که ﺣاکی
اﺯ فﻌالیت پایه و همﭽنیﻦ ﻗابلیت القاپذیری ﺁن با مادﻩ  3MCاست .ﻧﺘایﺞ کمی
ﺣاﺻﻞ اﺯ سه تکرار ﺯیﺴﺘی بﻮدﻩ و به ﺻﻮرﺕ میاﻧﮕیﻦ ±اﻧﺤراﻑ مﻌیار ﻧﺸان دادﻩ
ﺷدﻩاست***p ≤0/001 .

سمیت ریزبافتهای کبدی .الﻒ( بررسی پاسخ به
ﻧمﻮدار  .2بررسیهای دارویی و ّ
سمیت ﺣاد دو داروی مﺘﻔﻮرمیﻦ و دیکلﻮفناﻙ در دوﺯهای مﺘﻔاوﺕ به دﻧباﻝ تیمار 48
ّ
سمیت وابﺴﺘه به دوﺯ و ﺯمان اتاﻧﻮﻝ.
(
.
به
ها
ریزبافت
پاسخ
بررسی
ﺏ
ها
ﺁن
با
ساعﺘه
ّ
در همه ایﻦ بررسیها )الﻒ و ﺏ( ،کﺸت دوبﻌدی سلﻮﻝهای  Huh-7به عنﻮان ﮔروﻩ
کنﺘرﻝ درﻧﻈر ﮔرفﺘه ﺷد .میزان ﺯﻧدﻩماﻧی کمﺘر سلﻮﻝهای ریزبافتها ﻧﺸاندهندﻩ
ﺣﺴاسیت بیﺸﺘر ﺁنها به سمیت دارویی است .ﻧﺘایﺞ کمی ﺣاﺻﻞ اﺯ سه تکرار ﺯیﺴﺘی
بﻮدﻩ و به ﺻﻮرﺕ میاﻧﮕیﻦ ±اﻧﺤراﻑ مﻌیار ﻧﺸان دادﻩ ﺷدﻩاﻧد.
).(*p ≤0/05 ،**p ≤0/001 ،***p ≤0/001 ،****p ≤0/0001
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ﻧمﻮدار  .1بررسی بیان ژنها و عملکردهای اﺧﺘﺼاﺻی کبدی در ریزبافتها .الﻒ(
ﻧمﻮدارهای بیان ژنهای ﺁلبﻮمیﻦ ) (ALBو سﻮلﻔﻮروﻧیﻞ تراﻧﺴﻔراﺯ ) (SULT1A1در
ریزبافتها ،در مقایﺴه با کﺸت دوبﻌدی سلﻮﻝهای  Huh-7به عنﻮان ﮔروﻩ کنﺘرﻝ.

سمیت اتاﻧﻮﻝ و ارﺯیابی میزان
سمیت ﺣاد دارویی و ﺁﺯمﻮن ّ
ﻧﺘایﺞ ﺁﺯمﻮن بررسی ّ
.
سمیت
بررسی
است
ﺷدﻩ
دادﻩ
ﻧﺸان
پنﺞ
ﺷکﻞ
در
سمﻮﻡ
ﺣﺴاسیت سلﻮﻝها به ایﻦ
ّ
ﺣاد دارویی ﻧﺸان داد که ریزبافتها در ﻏلﻈت  500میکرومﻮﻻر مﺘﻔﻮرمیﻦ و همﭽنیﻦ
در ﻏلﻈتهای  10و  100میکرومﻮﻻر دیکلﻮفناﻙ ،ﻧﺴبت به کﺸت دوبﻌدی Huh-7
ﺣﺴاسیت بیﺸﺘری داﺷﺘه و به همیﻦ ﺧاﻃر میزان ﺯﻧدﻩماﻧی سلﻮﻝهای ﺁنها به ﻃﻮر
مﻌناداری کاهﺶ مییابد )ﻧمﻮدار  2الﻒ( .در ﺁﺯمﻮن س ّمیت وابﺴﺘه به دوﺯ و ﺯمان
اتاﻧﻮﻝ ﻧیز مﺸﺨﺺ ﺷد هنﮕامی که ریزبافتها به مدﺕ  24ساعت در مﻌرﺽ ﻏلﻈت
 40میلی مﻮﻻر اتاﻧﻮﻝ ﻗرار میﮔیرﻧد ،ﻧﺴبت به کﺸت دوبﻌدی  Huh-7ﺣﺴاسیت
سمیت ﺁن بروﺯ میدهند .همﭽنیﻦ تیمار ریزبافتها به مدﺕ  48ساعت با
بیﺸﺘری به ّ
دوﺯهای  10و  40میلیمﻮﻻر اتاﻧﻮﻝ ،مﻮﺟﺐ ﺷد که ﺣﺴاسیت ﺁنها ﻧﺴبت به کﺸت
دوبﻌدی  Huh-7بهﻃﻮر مﻌناداری افزایﺶ یابد .به ﻧﺤﻮی که در دوﺯ  40میلیمﻮﻻر
اتاﻧﻮﻝ ،پﺲ اﺯ ﮔذﺷت  48 ،24و  72ساعت ،ﺯﻧدﻩماﻧی سلﻮﻝهای ریزبافتها به ترتیﺐ
به  ،23 ،68و  4درﺻد کاهﺶ پیدا کرد .اﺯ سﻮی دیﮕر ،میزان ﺯﻧدﻩماﻧی ریزبافتها
پﺲ اﺯ  72ساعت ﻗرار ﮔرفﺘﻦ در مﻌرﺽ ﻏلﻈتهای  10 ،4و  40میلیمﻮﻻر اتاﻧﻮﻝ
به ترتیﺐ به  41 ،61و  4درﺻد کاهﺶ یافت .اﺯ ایﻦ دادﻩها میتﻮان ﻧﺘیﺠه ﮔرفت که
تاﺛیر س ّمیت کبدی اتاﻧﻮﻝ وابﺴﺘه به ﺯمان تیمار و میزان ﻏلﻈت ﺁن بﻮدﻩ و ریزبافت
در مقایﺴه با کﺸت دوبﻌدی  Huh-7پاسخ بﻬﺘری به ایﻦ فرﺁیند بروﺯ میدهند )ﻧمﻮدار
 2ﺏ( .بنابرایﻦ با وﺟﻮد ساﺧﺘار سهبﻌدی ریزبافتها میتﻮان اﺯﺁنها در مﻄالﻌههای
سﻢﺷناسی به عنﻮان مدﻝ ﺁﺯمایﺸﮕاهی مناسﺐتر اسﺘﻔادﻩ کرد.
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بحث:
تاکنﻮن مﻄالﻌههای مﺘﻌددی در بارﻩ ایﺠاد مدﻝهای ﺁﺯمایﺸﮕاهی مناسﺐ برای
بافتهای مﺨﺘلﻒ بدن اﻧﺠاﻡ ﺷدﻩ و ﻧﺘایﺞ ﺣاکی اﺯ ﺁن است که کﺸت سه بﻌدی و
اسﺘﻔادﻩ اﺯ داربﺴت مﻄلﻮﺏ سبﺐ ﺷباهت هرﭼه بیﺸﺘر ایﻦ مدﻝها به بافت ﻃبیﻌی
میﺷﻮد) .(120 ،19 ،11بنابرایﻦ در مﻄالﻌه ﺣاﺿر برای تﻮلید ریزبافتهای کبدی اﺯ
یﻚ هیدروژﻝ کامﭙﻮﺯیت که ترکیبی اﺯ ماتریکﺲ برون سلﻮلی کبد و ﺁلﮋیناﺕ بﻮد،
اسﺘﻔادﻩ ﺷد .یکی اﺯ اﺟزای مﻬﻢ ماتریکﺲ برون سلﻮلی کبد ﮔلیکﻮﺯﺁمینﻮﮔلیکانها
هﺴﺘند که با ﺫﺧیرﻩساﺯی فاکﺘﻮرهای رﺷد و سیﺘﻮکایﻦهای اﺧﺘﺼاﺻی بافﺘی
و همﭽنیﻦ با برﻗراری بﻌﻀی مﺴیرهای پیاﻡرساﻧی سبﺐ ساﺯماﻧدهی ساﺧﺘاری
و عملکرد بﻬﺘر بافت کبد میﺷﻮﻧد) .(22اﺯ سﻮی دیﮕر ،ﺣﻀﻮر کﻼژنها سبﺐ
ﺣﻔﻆ ریزمﺤیﻂ بافت کبد ﺷدﻩ ،و عﻼوﻩبر بﻬبﻮد اﻧﺴﺠاﻡ بافﺘی ،اتﺼاﻻﺕ سلﻮلی
و تنﻈیﻢ پارامﺘرهای مکاﻧیکی ،میزان ﺯﻧدﻩماﻧی و عملکرد هﭙاتﻮسیتها را افزایﺶ
میدهد) Ramaiahgari .(18و همکاراﻧﺶ در ساﻝ  2014دریافﺘند که سلﻮﻝهای
 HepG2ﺯماﻧیکه با ماتریﮋﻝ به ﺷکﻞ سهبﻌدی کﺸت دادﻩ می-ﺷﻮﻧد ،ساﺧﺘارهای
ﺷبیه کاﻧالیکﻮﻝهای ﺻﻔراوی تﺸکیﻞ میدهند و بﺴیاری اﺯ ویﮋﮔیهای
هﭙاتﻮسیﺘی
ِ
اﺯ دست رفﺘه را باﺯمییابند) .(10در مﻄالﻌه  Yamadaو همکاراﻧﺶ در ساﻝ 2016
ﻧیز ﻧﺸان دادﻩ ﺷد که کﺸت هﭙاتﻮسیتها به ﺷکﻞ اسﻔرویید و در ﺣﻀﻮر ﮔﻮیهای
کﻼژن ﻧﻮﻉ ) Iکه هﻢ اﻧداﺯﻩ سلﻮﻝ بﻮدﻧد( سبﺐ افزایﺶ ﺯﻧدﻩماﻧی و بﻬبﻮد ترﺷﺢ
ﺁلبﻮمیﻦ میﺷﻮد ) .(23در یﻚ مدﻝ کبد-روی-ﭼیﭗ که تﻮسﻂ  Bhiseو همکاراﻧﺶ
در ساﻝ  2016تﻮلید ﺷد ،اسﻔروییدهای سلﻮﻝهای  HepG2/C3Aکه با ژﻻتیﻦ
مﺘﺂکریلﻮیﻞ اﻧکﭙﺴﻮله ﺷدﻧد ،به مدﺕ  30روﺯ عملکردﺷان را به ﺧﻮبی ﺣﻔﻆ کردﻧد).(8
ﺁلﮋیناﺕ )به عنﻮان ﺟزء دیﮕر هیدروژﻝ کامﭙﻮﺯیت که در ایﻦ مﻄالﻌه اسﺘﻔادﻩ ﺷد(
یﻚ پلیساکارید ﻃبیﻌی است ،که به دلیﻞ ویﮋﮔیهای ﺁﺏدوسﺘی ،ﺯیﺴتساﺯﮔاری،
عدﻡ ایﺠاد واکنﺶهای ایمنی ،و مﻬﻢتر اﺯ همه ژﻝ ﺷدن سریﻊ با یﻮنهای کلﺴیﻢ،
میتﻮاﻧد ﮔزینه مناسبی برای اﻧکﭙﺴﻮله کردن سلﻮﻝها باﺷد .پیﺶتر در ساﻝ ،2003
 Dvir-Ginzbergو همکاراﻧﺶ ﻧﺸان دادﻧد که هﭙاتﻮسیتهای مﻮﺷی اﻧکﭙﺴﻮله
ﺷدﻩ در هیدروژﻝ ﺁلﮋیناﺕ ،ﺯﻧدﻩماﻧی بﻬﺘری داﺷﺘه و عملکردﺷان )اﺯ ﺟمله سنﺘز
فیبروﻧکﺘیﻦ( افزایﺶ مییابد) .(21در واﻗﻊ ،ﺁلﮋیناﺕ پﺲ اﺯ ژﻝ ﺷدن ،یﻚ ﺷبکه به
هﻢ مﺘﺼﻞ با منافذ فراوان ایﺠاد میکند که اﺟاﺯﻩ ﺯﻧدﻩ ماﻧدن هﭙاتﻮسیتها و ﺣﻔﻆ
عملکرد را به ﺁنها میدهد) .(21ایﻦ یافﺘههای پیﺸیﻦ ﻧﺸان می دهد که ﺷکﻞ،
ساﺧﺘار و ﻧﻮﻉ ترکیﺐ ریزمﺤیﻂ اﻃراﻑ ،تاﺛیر مﻬمی بر عملکرد و رفﺘارهای سلﻮلی
دارد) .(24در مﻄالﻌه ﺣاﺿر ،بررسی ساﺧﺘار داربﺴت کامﭙﻮﺯیت تایید کرد که ساﺧﺘار
سه بﻌدی و مﺘﺨلﺨﻞ ﺁن میتﻮاﻧد ﺯمینه تﻐذیه ،تﺤرﻙ ،مﻬاﺟرﺕ و تکﺜیر مناسﺐ را
برای سلﻮﻝهای ریزبافت ﺣاﺻله مﻬیا کند .عﻼوﻩبرﺁن ،ﭼنیﻦ داربﺴﺘی سبﺐ ﺷد که
ریزبافتها به ﻃﻮر اﻧبﻮﻩ و با یﻚ روش ﺁسان ،کنﺘرﻝ ﺷدﻩ و تکرارپذیر در ﺁﺯمایﺸﮕاﻩ
ایﺠاد ﺷﻮﻧد .مﻬﻢتر اﺯﺁن ،ﻧﺘایﺞ به دست ﺁمدﻩ اﺯ مﻄالﻌه ﺣاﺿر تایید کرد که ایﻦ ﺷیﻮﻩ
کﺸت سه بﻌدی به ﺻﻮرﺕ ریزبافت سبﺐ میﺷﻮد تا عملکرد سلﻮﻝهای Huh-7
)اﺯﺟمله ،میزان ترﺷﺢ ﺁلبﻮمیﻦ و تﻮلید اورﻩ ،به عنﻮان دو ﺷاﺧﺺ مﻬﻢ کبدی( افزایﺶ
یابد .همانﻃﻮر که  Sainzو همکاراﻧﺶ در ساﻝ  2009ﻧﺸان دادﻧد ،سلﻮﻝهای
 Huh-7به ﺷکﻞ اسﻔرویید بیان بﻬﺘری اﺯ ﺷاﺧﺺهای ﻗﻄبیت سلﻮلی و اتﺼاﻻﺕ
مﺤکﻢ را ﻧﺴبت به ﺣالت کﺸت دوبﻌدی ﻧﺸان میدهند) .(13عﻼوﻩ بر ﺁن Khetani
و همکاراﻧﺶ در ساﻝ  2015ﮔزارش کردﻧد که کﺸت سلﻮﻝهای  HepG2/C3Aبه
ﺷکﻞ اسﻔروییدهای کبدی سبﺐ بﻬبﻮد ترﺷﺢ ﺁلبﻮمیﻦ ،افزایﺶ فﻌالیت مﺘابﻮلیﻚ
و افزایﺶ بیان ﺁﻧزیﻢهای فاﺯهای یﻚ و دو مﺘابﻮلیﺴﻢ کبدی ،ﻧﺴبت به ﺣالت
کﺸت دوبﻌدی میﺷﻮد) .(9در مﻄالﻌه ﺣاﺿر بیان دو ژن مﻬﻢ کبدی ،ﺁلبﻮمیﻦ و
 SULT1A1بررسی ﺷد .ﺁلبﻮمیﻦ به عنﻮان یکی اﺯ مﻬﻢتریﻦ پروتﺌیﻦهای ترﺷﺤی
کبد و  SULT1A1یکی اﺯ ﺁﻧزیﻢهای فاﺯ دو مﺘابﻮلیﺴﻢ است که در مﺘابﻮلیزﻩ کردن
ﻃیﻒ وسیﻌی اﺯ ترکیﺐهای اﻧدوژن و اﮔزوژن ﻧقﺶ دارد) .(26افزایﺶ بیان ایﻦ دو
ژن )هﻢراسﺘا با سایر یافﺘههای ایﻦ تﺤقیﻖ و ﻧﺘایﺞ سایر مﺤققان( ﻧﺸان اﺯ بﻬبﻮد
وﺿﻌیت عملکرد سلﻮﻝهای  Huh-7در مدﻝ ریزبافت داﺷت.
در اکﺜر مدﻝهای ﺁﺯمایﺸﮕاهی کبدی ،تاکید بر هﭙاتﻮسیتها به عنﻮان سلﻮﻝ
پاراﻧﺸیمی کبد است ،ﺯیرا فراوانتریﻦ سلﻮﻝ در بافت کبد بﻮدﻩ و عمدﻩ وﻇایﻒ کبد

را به عﻬدﻩ دارد .اما واﻗﻌیت ایﻦ است که کبد اﻧدامی با ساﺧﺘار پیﭽیدﻩ است که
سلﻮﻝهای ﻏیرپاراﻧﺸیمی هﻢ در ﺁن ﺣﻀﻮر داﺷﺘه و ﻧقﺶ مﻬمی در ﺣﻔﻆ ساﺧﺘار
و عملکرد ﺁن دارﻧد .اﺯ ایﻦرو ،یﻚ مدﻝ ﺁﺯمایﺸﮕاهی مناسﺐ و عملکردی ،مدلی
است که در کنار هﭙاتﻮسیتها ،ﺣاوی سایر سلﻮﻝهای مناسﺐ ﻧیز باﺷد Gaskell .و
همکاراﻧﺶ در ساﻝ  2016ﻧﺸان دادﻧد که وﺟﻮد سلﻮﻝهای اﻧدوتلیالی سینﻮﺯوﺋیدی در
کنار هﭙاتﻮسیتهای مﻮﺷی ،سبﺐ ﺣﻔﻆ عملکرد CYPها و افزایﺶ بیان ﺷاﺧﺺهایی
ماﻧند ﺁلبﻮمیﻦ و تراﻧﺴﻔریﻦ تا  37روﺯ میﺷﻮد) .(27سلﻮﻝهای سﺘارﻩای ﻧقﺶ مﻬمی
در همﻮسﺘاﺯ کبد دارﻧد .ﻧﺘایﺞ مﻄالﻌه  Kasuyaو همکاراﻧﺶ در ساﻝ  2011ﻧﺸان
داد که ایﻦ سلﻮﻝها ارتباﻁ بیﻦ هﭙاتﻮسیتها و سلﻮﻝهای اﻧدوتلیالی را برﻗرار
میکنند) .(25همﭽنیﻦ  Kostadinovaو همکاراﻧﺶ با هﻢکﺸﺘی هﭙاتﻮسیتها،
سلﻮﻝهای اﻧدوتلیالی ،سلﻮﻝهای کﻮپﻔر و سلﻮﻝهای سﺘارﻩای مدلی را ساﺧﺘند که
به مدﺕ سه ماﻩ عملکرد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ کرد .ایﻦ بﻬبﻮد عملکرد ﺷامﻞ بیان ﺁلبﻮمیﻦ و
فیبرینﻮژن ،تﻮلید اورﻩ و ﻧیز القاپذیری CYPها بﻮد).(26
بررسی اﺛرهای س ّمی ترکیﺐهای دارویی و ارﺯیابی میزان ﺣﺴاسیت سلﻮلی به ﺁنها
یکی اﺯ اﺻلیتریﻦ کاربردهای مدﻝهای کبدی است .بنابرایﻦ در مﻄالﻌه ﺣاﺿر،
سمیت وابﺴﺘه به ﺯمان و دوﺯ اتاﻧﻮﻝ ﻧیز اﻧﺠاﻡ
سمیت ﺣاد دارویی و ﺁﺯمﻮن ّ
بررسی ّ
Ramaiahgari
و همکاراﻧﺶ در ساﻝ  2014ﻧﺸان دادﻧدکه
دادﻩ ﺷد .پیﺶتر
اسﻔروییدهای  HepG2در مقایﺴه با ﮔروﻩ کنﺘرﻝ کﺸت دوبﻌدی ،ﺣﺴاسیت بیﺸﺘری
به سمیت کبدی داروها اﺯ ﺧﻮد ﻧﺸان میدهند) .(10در مﻄالﻌه ﺣاﺿر برای بررسی
ﺣﺴاسیت ریزبافتها به سمیت دارویی اﺯ ﺁﺯمﻮن ﺯﻧدﻩماﻧی سلﻮلی اسﺘﻔادﻩ ﺷد.
درﺣالیکه  Skardalو همکاراﻧﺶ در ساﻝ  ،2015ابﺘدا با اﻧکﭙﺴﻮله کردن سلﻮﻝهای
 HepG2در هیدروژﻝ هیالﻮروﻧیﻚاسید و ژﻻتیﻦ ،ساﺯﻩهای کبدی را تﻮلید کردﻧد.
سﭙﺲ ﺁنها را با ﻏلﻈت-های  100 ،50و  500میلیمﻮﻻر اتاﻧﻮﻝ تیمار کردﻩ و تاﺛیر
سمیت را با بررسی میزان تﻮلید ﺁلبﻮمیﻦ و اورﻩ ارﺯیابی کردﻧد .ﺁنها ﻧﺸان دادﻧد که
میزان تﻮلید و ترﺷﺢ ایﻦ ﺷاﺧﺺها بهﺻﻮرﺕ وابﺴﺘه به دوﺯ اتاﻧﻮﻝ کاهﺶ یافﺘه و اﺯ
سﻮیی دیﮕر ﺷاﺧﺺهای ﺁسیﺐ سلﻮلی افزایﺶ مییابد).(27
یکی اﺯ ﺷاﺧﺺهای تﻌییﻦ کنندﻩ عملکرد هﭙاتﻮسیتها ،میزان فﻌالیت ﺁﻧزیﻢهای
سیﺘﻮکروﻡ  P450و همﭽنیﻦ تﻮان القاپذیری ﺁنهاست .بیان و فﻌالیت بﺴیار پاییﻦ
ایﻦ ﺁﻧزیﻢها در ردﻩهای سلﻮلی هﭙاتﻮمایی سبﺐ ﺷدﻩ تا اسﺘﻔادﻩ اﺯ ﺁنها در مﻄالﻌههای
دارویی با مﺸکﻞ ﺟدی مﻮاﺟه ﺷﻮد) .(28برای ﻏلبه بر ایﻦ مﺸکﻞ باید عملکرد ایﻦ
ﺁﻧزیﻢها را در ردﻩهای سلﻮلی بﻬبﻮد بﺨﺸید .مﻄالﻌههای پیﺸیﻦ ﻧﺸان دادﻩ که کﺸت
ردﻩهای سلﻮلی به ﺻﻮرﺕ سهبﻌدی میتﻮاﻧد میزان فﻌالیت سیﺘﻮکروﻡها را ﻧﺴبت
به ﺣالت دوبﻌدی به میزان ﻗابﻞ تﻮﺟﻬی افزایﺶ دهد) .(29 ,10بنابرایﻦ در مﻄالﻌه
ﺣاﺿر ﻧیز میتﻮان بیان کرد که ﻧﺘایﺞ رﺿایتبﺨﺸی که اﺯ مﻄالﻌههای دارویی در
ریزبافتها به دست ﺁمد ،با بﻬبﻮد عملکرد ﺁﻧزیﻢهای سیﺘﻮکرومی که ﻗابلیت القاپذیری
ﻧیز داﺷﺘند ،ارتباﻁ دارد.
اهمیت باﻻی کبد برای ﺣﻔﻆ همﻮسﺘاﺯ بدن و ﻧقﺶ ایﻦ اﻧداﻡ در مﺘابﻮلیﺴﻢ داروها،
مﻮﺟﺐ ﺷدﻩ تا یافﺘﻦ مدﻝهای ﺟدید برای مﻄالﻌه بیﻮلﻮژی ایﻦ اﻧداﻡ ،بررسی اﺛر
داروها و مدﻝساﺯی بیماریهای کبدی به اهداﻑ ویﮋﻩای بدﻝ ﺷﻮد .بنابرایﻦ تاکنﻮن
مدﻝهای کﺸت دوبﻌدی ،اسﻔروییدی ،ریزبافت ،یا ارﮔاﻧﻮییدی مﺘﻌددی ایﺠاد ﺷدﻩ و
سﻌی ﺷدﻩ تا عملکرد هﭙاتﻮسیﺘی بﻬبﻮد دادﻩ ﺷﻮد ،اما اکﺜر ایﻦ روشها ﻧیاﺯمند وسایﻞ،
امکاﻧاﺕ و سلﻮﻝهای ﺧاﺻی هﺴﺘند ،ﮔران ﻗیمت بﻮدﻩ و تکرارپذیر ﻧیﺴﺘند ،یا امکان
تﻮلید در مقیاس اﻧبﻮﻩ را ﻧدارﻧد .به دلیﻞ همیﻦ مﺸکﻼﺕ ،ایﻦ مدﻝها هنﻮﺯ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘهاﻧد
به ﺧﻮبی وارد عرﺻه ﺻنﻌت دارویی ﺷﻮﻧد .مﻬﻢتریﻦ ﻧقﻄه ﻗﻮﺕ ایﻦ مﻄالﻌه ،دستیابی
به یﻚ روش ﺁسان ،تکرارپذیر ،کﻢهزینه )ﻧﺴبت به رویکردهای مﺸابه( و ساﺯﮔار با
تﻮلید اﻧبﻮﻩ ،برای تﻮلید ریزبافتهای کبدی است .باتﻮﺟه به افزایﺶ ﭼﺸمﮕیر عملکرد
ریزبافتهای کبدی ﺣاﺻله )ﻧﺴبت به کﺸت دوبﻌدی سلﻮلی( به ﻧﻈر میرسد میتﻮان
اﺯ ﺁنها در مﻄالﻌههای ﺁﺯمایﺸﮕاهی ،اﺯﺟمله بررسی سمیت دارویی اسﺘﻔادﻩ کرد.
با ایﻦ وﺟﻮد ﻧقﻄه ﺿﻌﻒ ایﻦ مﻄالﻌه اسﺘﻔادﻩ اﺯ ردﻩ سلﻮلی سرﻃاﻧی کبدی است.
بنابرایﻦ پیﺸنﻬاد میﺷﻮد برای دستیابی به مدﻝ کبد ﺁﺯمایﺸﮕاهی اﻧﺴاﻧی مناسﺐتر،
ایﻦ ردﻩ سلﻮلی تﻮسﻂ هﭙاتﻮسیتهای ﻃبیﻌی اﻧﺴان یا هﭙاتﻮسیتهای تمایز یافﺘه اﺯ
سلﻮﻝ های بنیادی ﺟایﮕزیﻦ ﺷﻮد.
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دراﺝ و
ّ  فاﻃمه ﻧﻮبﺨت و مﻬﺸاد، ﺯهرا فرﺯاﻧه،سﭙاسﮕزاری ﺧﻮد را اﺯ ﺧاﻧﻢها مﻮﻧا ساﺣلی
 مﺼﻄﻔی، فرﺷاد ﺣﺴینی ﺷیراﺯی، کاﻇﻢ ﺷریﻔی، ﺁرش ﺧﺠﺴﺘه،ﺁﻗایان ﺣﺴیﻦ بﻬاروﻧد
 برای همکاری وکمﻚهای علمی، پیاﻡ بایی و ﺣﺴﻦ اﻧﺼاری، پیاﻡ ﻃاهری،ﻧﺠاراﺻﻞ
.و عملی ایﺸان اعﻼﻡ میدارﻧد
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