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 چکيده:

اپيتليوم های مخرب شبکيه هستند، که با تخریب الیه عصبی شبکيه ، دو تا از مهمترین بيماری (RP)و رتينيت پيگمنتوزا  (AMD)تخریب ماکوالی وابسته به سن 

گردند. امروزه سلول درمانی  به عنوان گزینه ای در درمان بيماریهای عصبی مورد توجه قرار گرفته است. عليرغم نتایج مشخص می (RPE)ای شبکيه دانهرنگ

نظم و نابجا لش شامل پيوندهای بیبدست آمده است، اما چندین چا  RPE هایای که  در روشهای درمانی ا ز طریق  تزریق سوسپانسيون سلولکنندهاميدوار

بروز شبکيه را همراه ها و در نتيجه فيدرمانی وجود دارد که ميتواند عواقب جدی شامل تجمع و مرگ سلول ها از مکان تزریق، در این روشو برگشت سلول

های مختلف، داربست هدایت شدند. اما با وجود ساخت داربستهایی بر پایه های مهندسی بافت، بویژه روشحلاز اینرو محقيقن به سمت راه داشته باشد.

ای شبکيه، دانهشد برای بازسازی الیه اپيتليوم رنگبر روی این داربستها  هنوز ناشناخته است. در این پژوهش تالش  هاحيات طوالنی مدت و عملکرد سلول

 کند، توليد و پاسخسلولی عمل میولی که به عنوان یک زیرالیه جهت تشکيل الیه تکمشابه با غشاء بروخ، ماتریکس خارج سل های متخلخل و نازک، غشاء

 ها بررسی شود...بر روی آن RPEهای سلول
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