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س�یگنالها فقط زمانی که دیواره ضخامتی بیش از یک الیه داش�ته باشد میتوانند از دیواره عبور کنند و به
س�لولهایی که زیر یک دیواره س�لولی رش�د میکنند آس�یب برس�انند.

Berthold Huppertz

نان��وذرات ب��رای تصویرب��رداری غیرمخرب،
داروسانی هدفمند ،تشخیص باکتریها ،ترمیم
اعصاب و سایر کاربردهای درمانی و تشخیصی
به کار گرفته ش��دهاند .نانوذرات در پزشکی با
س��رعتی بس��یار بیش��تر از آنچه تاثیر آنها بر
روی بافتها و به طور کلی بر س�لامت انسان
مشخص شود در حال استفاده روزافزون است.
این امر باعث ش��ده است تا زمینه جدیدی به
منظور مطالعه ایمنی نانوذرات شکل بگیرد.
چندي قبل پاتریک کیس 1و دانش��جویانش
از دانشگاه بریستول 2نشان دادند که نانوذرات
کبال��ت کرومی��وم که ب��ه یک ط��رف دیواره
س��لولی چند الیهای برس��ند میتوانند حتی
بدون اینکه از دیواره عبور کرده باشند موجب
آسیب رشتههای  DNAسلولهای طرف دیگر
دیواره ش��وند .تحقيقات کیس و همکارانش از
موسسههای بریتانیا ،آلمان و امریکا که اکنون
در  Nature Nanotechnologyچ��اپ ش��ده
است نش��ان میدهد که آس��یب غیرمستقیم
این ذرات ب��ه ضخامت دیواره بس��تگی دارد.
برخ�لاف آنچه که ب��ه ظاهر انتظ��ار میرود
س��یگنالها فقط زمانی که دیوارهها دوالیهای
و چند الیهای باش��ند ،میتوانند عبور کنند و
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به رشتههای  DNAسلولهایی که زیر دیواره
رشد کردهاند آس��یب بزنند ،نه در حالتی که
دیواره تکالیهای باشد.
تاکنون ،نش��ان داده ش��ده که نانوذرات فقط
زمانی که به س��لولها یا بافتها اضافه شوند،
منجر به آثار مستقیمی مانند آسیب  DNAو
یا فشار اکسایشی میشوند .کیس و همکارانش
در مطالعهشان نشان دادند که نانوذرات ممکن
اس��ت به صورت غیرمس��تقیم این آثار را القا
کنند ،گرچه تاکنون چنین رفتاری فقط برای
س��لولهایی که در معرض تماس با نانوذرات
ی��ا مواد ش��یمیایی ق��رار گرفتهاند مش��اهده
شده اس��ت .چنین اثرات غیرمس��تقیمی (یا
مشاهده ش��دهای) ناشی از س��لولهای دیگر
اس��ت که مستقیما تحت تاثیر منبع نانوذرات
یا منبع ش��یمیایی ق��رار گرفتهاند و از طریق
کاناله��ای ارتباطی بینس��لولی این اثر را به
سلولهایی که مستقیما تحت تماس نیستند
منتقل میکنند .دیوارههای سلولی غشا که از
طریق جلوگیری از ورود پاتوژنها و دیگر مواد
خارجی از اندامهای م��ا حفاظت میکنند به
شکلهای مختلفی در بدن وجود دارند .کیس
و همکارانش از طریق کشت سلولهای BeWo

(نوعی از س��لول خطی که به طور گستردهای
برای الگوسازی دیواره جفت به کار میرود) بر
روی یک بس��تر متخلخل ،یک دیواره سلولی
ایجاد کردند .آنها از طریق کش��ت سلولها به
م��دت  4و  7روز ب��ه ترتی��ب دیوارههای یک
و دو الی��های س��اختند .بس��تر متخلخ��ل به
گونهای داخل محیط کش��ت ق��رار گرفت که
چند میلیمتر باالتر از کف ظرف قرار داش��ت
که آنها در آنجا نوع دیگری از س��لول را رشد
دادند .بخش باالیی دیواره س��لولی در معرض
تماس با نانوذرات قرار گرفت و میزان تخریب
 DNAدر س��لولهای زیرین اندازهگیری شد
(شکل .)1a,c
تحقیق��ات جدید این فرضی��ه را که افزایش
ضخامت دیواره س��لولی غش��ا ،از سلولهای
زیری��ن در مقابل آس��یب ناش��ی از نانوذرات
محافظ��ت میکن��د ،رد میکند .بررس��یها
نش��ان داد که صرفنظر از م��واردی همچون
ن��وع س��لولهای ق��رار گرفته در زی��ر دیواره
س��لولی (س��لولهای متصل به بافت باشند و
يا سلولهای بنیادی) ،نوع سلولهای تشکیل
دهنده دیواره (سلولهای  BeWoیا سلولهای
غش��ای قرنیه) و نوع سیس��تم مورد استفاده

(محیط آزمایش��گاهی یا موجود زندهای مثل
موش) ،نتایج همواره مش��ابه هستند :تا زمانی
که دیواره غش��ا شامل بیش از یک الیه باشد،
نانوذرات باعث تخریب  DNAدر س��لولهای
زیرین میگردند.
در تحقی��ق قبلی کیس و همکارانش نش��ان
داده ش��د ،هنگامی که دیواره غشا در معرض
نانوذرات قرار میگیرد ،سیگنال به سلولهای
زیرین ،که ش��امل کانالهای ارتباطی لولهای
شکل بین سلولی میباشد و به پیوندهای گاف
معروفند ،میرس��د (به خصوص آنهایی که با
پروتئی��ن  Connexin-43ش��کل میگیرند) و
ام��کان انتقال مولکولهای کوچک خاص را از
یک سلول به سلول دیگر میدهند .همچنین
نشان داده شد که فرايند سیگنالدهي شامل
تولید گونههای اکس��یژن فع��ال میتوکندری
و تريفس��فات آدنوزين اس��ت .مطابق با این
یافتهه��ا ،آثار تخریبی ایجاد ش��ده در عرض
دیوارهه��ای دوالی��های در ای��ن تحقی��ق نیز
همراه ب��ا وجود  Connexin-43و آزادس��ازی
مولکولهای��ی مانن��د  ATPاس��ت .همچنین
مولکولهایی مانند cytokins ،interleukin 6,8
و ...آزاد شدند؛ این سیتوکینها به خانوادهای
از مولکوله��ا تعلق دارند که عوامل زیس��تی
تراوش��ات پی��ری نامی��ده میش��وند و ب��ه
ص��ورت طبیع��ی با پیر ش��دن س��لولها در
نتیجه فش��ار اکسایشی ترش��ح میشوند و در
آسیبشناس��یهای وابس��ته به س��ن بررسی
میشوند .بسته به حالت بافت ،این مولکولها
ممکن اس��ت نواقص باف��ت را ترمیم کنند یا
س��اختارهای طبیعی باف��ت را از بین ببرند و
یا به پیش��رفت تکثیر تومورها کمک کنند .به
هر حال دلیل آن ک��ه دیواره تکالیهای بهتر
از دی��واره چندالی��های از س��لولها محافظت
میکند هنوز ناشناخته مانده است.
کی��س و همکاران��ش دادهه��ای خ��ود را با
بررسی رش��د جفت در طول حاملگی بدست
آوردن��د .در ط��ول حاملگ��ی برآمدگیه��ای
پرزگونه جفت در تماس مستقیم با خون مادر
قرار میگیرد و با غشایی پوشیده میشوند که
تروفوبالس��ت 3نامیده میش��ود .در سه ماهه
بارداری ،این غشای دو الیهای است که شامل
5
سینس��یتو تروفوبالست 4و سیتوتروفوبالست
اس��ت؛ در طول دوران حاملگ��ی داخلیترین
الی��ه سیتوتروفوبالس��ت از بی��ن م��یرود تا
جاییک��ه ح��دود  10درصد از حجم غش��ا را
اشغال میکند و در پایان دوره ،غشا به صورت
عمده ،تکالیهای میش��ود (شکل  .)1b,dاین
مش��اهده بیانگر آن است که جفت به صورت
بالقوه در اوایل حاملگی نسبت به آثار نانوذرات
آسیبپذیرتر است و به لحاظ تئوری در اواخر
حاملگی آسیبپذیری کمتری دارد.
به هر حال تفاوت عمدهای بین سیستمهای
آزمایش��گاهی که برای آزمای��ش اثر نانوذرات

ش�کل .1ضخامت غشا آسیبی که به س�لولهای زیرین میرسد را مشخص میکند .a .یک
غشای تکالیهای (مستطیلهای آبی) که روی یک بستر متخلخل (خطوط نقطه چین) رشد
داده میش�ود ،وارد یک بستر کشت سلولی میش�ود (خطوط آبی) و تحت تاثیر نانوذرات
قرار میگیرد (نقاط سیاه) .سیگنال رسانی میان سلولها از طریق پیوندهای گاف (لولههای
زرد)  ATPو  SASPsرا آزاد میکنند .این مولکولها نش�ان میدهند که  DNAهستههای
زیرین س�لولهای منس�جم بافتی آس�یب میبینند (بیضیهای س�یاه و بنفش) .b .بخش
هماتوکس�یلین 7و ازین 8برآمدگیهای مویی ش�کل بر روی جفت در س�ه ماهه اول غشای
دو الیهای مویی ش�کل نش�ان میدهند :ST .سینسیتوتروفوبالس�ت چند هستهای؛ :CT
سیتوتروفوبالس�ت تک هس�تهای .c .زمانی که یک غشای تکالیهای تحت تاثیر نانوذرات
قرار بگیرد س�یگنالهای مخرب به س�لولها نمیرسند و سلولها سالم میمانند .d .بخش
هماتوکس�یلین و ازین از برآمدگیهای مویی شکل بر روی جفت پس از تولد کودک اغلب
ماهیت تکالیهای تروفوبالس�ت مویی شکل را نش�ان میدهند 630( .برابر بزرگنمایی در
شکلهای  bو .)d

ب��ه کار میرون��د و پرزه��اي تروفوبالس��ت
واقع��ی وج��ود دارد .تنه��ا این غش��ا در الیه
بیرونی در تماس مس��تقیم با خون مادر بوده
و از س��لولهای تکالي��هاي ،نظی��ر آنچه در
سیستمهای آزمایشگاهی وجود دارد ،ساخته
6
نش��ده اس��ت ،بلکه به صورت سینس��یتیوم
چندهستهای وجود دارد که یک ساختار واحد
اس��ت و شامل چند هس��ته بدون دیوارههای
س��لولی جانبی اس��ت .این بدان معناست که
مطالعات بیش��تر نیاز است تا بتوان نشان داد
که آیا غش��ای چندالیهای که از س��لولهای
منفردی س��اخته شده اس��ت زمانی که تحت

تاثیر نانوذرات قرار بگیرد ،مانند سینس��یتیوم
چندهستهای عمل میکند یا خیر.
اگرچ��ه درونیتری��ن الی��ه موی��ی ش��کل
تروفوبالس��ت در نهایت ب��ه  10درصد حجم
غش��ا کاهش مییابد ،هنوز الیه بیرونی وجود
دارد ک��ه ب��ه صورت نازکی پهن ش��ده و یک
شبکه عاملدار از سلولها را نگهداری میکند.
ب��ه رغم این محدودیتها ای��ن مطالعه تاکید
میکند که تجزیه و تحلیل سیس��تماتیک اثر
نانوذرات بر روی سالمتی انسان (بخصوص اگر
زن باردار به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم
تحت تاثیر نانوذرات قرار بگیرد) الزامي است.

پينوشتها:
5. cytotrophoblast
6. syncytium
7. haematoxylin
8. eosin

1. Patrick Case
2. Bristol
3. trophoblast
4. syncitotrophoblast
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