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افراد دیگر مورد استفاده قرار میگیرند .در حالت

مقدمه
در تعریف سلولهای بنیادی ،دو شاخص باید لحاظ
شود:

این

سلولها

قابلیت

خود

تجدیدی

زنوژنیک یا غیرخودی ،دهنده و گیرنده سلولهای
بنیادی از گونههای جداگانه میباشند .استفاده از

( )self renewدارند ،به این معنی که قادر به انجام

سلولهای بنیادی زنوژنیک در تحقیقات انسانی بسیار

تقسیمات میتوز به منظور حفظ جمعیت خود میباشند

مورد توجه قرار گرفته است .در این روش سلولهای

و همچنین میتوانند به سلولهای مختلف تمایز پیدا

بنیادی انسانی به مدلهای حیوانی پیوند و رفتار

کنند (.)1

سلولها در داخل بدن حیوان گیرنده مورد ارزیابی

این دو قابلیت آنها را بهعنوان کاندیدهای مناسبی

قرار میگیرد.

بهمنظور کاربرد در کلینیک تبدیل نموده است ( .)2در

در حیطه بالینی و درمانی واضح است که سلولهای

پستانداران بهطور عمده دو نوع سلول بنیادی وجود
دارد .سلولهای بنیادی جنینی که از تودهی سلولی

بنیادی اتولوگ بهدلیل ایمنیزایی کمتر ،مشکالت
کمتری را بههمراه دارد (.)7

داخلی بالستوسیت ( )Inner Cell Massجدا
بافتهای بالغ وجود دارند و در واقع بهعنوان سیستم

تاريخچه تحقيقات مرتبط با سلولهاي بنيادي

ترمیمی بدن محسوب میشوند (.)4

تحقیقات در زمینهی سلولهای بنیادی انسانی با

در جنین در حال تکامل سلولهای بنیادی قادر به

سرعت قابل مالحظهای در حال پیشرفت میباشند.

تمایز به تمام انواع سلولهای اختصاصی مشتق از سه

این موضوع در سال  1661مورد توجه محققین

الیهی زایای اصلی (اکتودرم ،اندودرم و مزودرمی)

کانادایی قرار گرفت ،اگر چه اولین پیوند مغز استخوان

میباشند .سلولهای حاصل میتوانند در تجدید و

که در واقع به نوعی استفاده از سلول بنیادی بود ،در

جایگزینی ارگانهای تجدیدپذیر همچون خون،

 1637گزارش شد .در اواخر سال  1661تشکیل

پوست و بافتهای گوارشی شرکت نمایند (.)5

تراتوما که از سلولهای زایای رویانی در موش منشاء

سلولهای بنیادی بالغ موارد استفاده گستردهای در طب

میگیرد ،شناسایی و معرفی شد .برای نخستین بار،

دارند .برای مثال مغز استخوان دارای سلولهای بنیادی

لقاح موفق داخل آزمایشگاهی تخم در سال 1661

با قابلیت تکثیر و تمایز به انواع سلولهای اختصاصی

انجام گرفت و امکان بهرهمندی از سلولهای بنیادی

مشابه با بافتهای مختلف بدن ،مثل عضله و عصب

همه توان را افزایش داد .محققان دریافتند که

میباشد (.)6

خصوصیات این سلولهای بنیادی برای چندین پاساژ

سلولهای بنیادی به سه شکل اتولوگ ()autologous

پایدار میماند که نمایانگر قابلیت خود تجدیدی این

و آلوژنیک ( )allogenicو زنوژنیک ()xenogenic

سلولها بود .در سال  2111دانشمندان توانستند

مورد استفاده قرار میگیرند .در حالت اتولوگ

سلولهای بنیادی رویانی انسان با منشاء تودهی سلولی

سلولهای بنیادی مورد استفاده از خود فرد تأمین

داخلی بالستوسیت را برای مدت طوالنی در

میشود .در فرم آلوژنیک سلولهای بنیادی یک فرد در

آزمایشگاه تکثیردهند .سلولهای حاصل قادر به ایجاد
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هر سه الیهی جنین بودند ،به این ترتیب توان باالی

رویانی را دارا میباشند .بهعبارتی تمام سلولهای

تمایزی سلولهای بنیادی مورد شناسایی و تأیید قرار

مشتق از سه الیه زایای رویانی را تولید میکنند.

گرفت .این تحقیقات بسیار ارزشمند بودند ،چرا که

سلولهای بنیادی چند توان ( ،)multipotentکه تنها

منجر به دستیابی چندین ردهی سلولی جدید شدند (1

به انواع سلولهای مشتق از الیه زایایی که خود از آن

و  .)1همچنین تحقیقات انجام شده بر روی تمایز این

منشاء گرفتهاند ،تمایز مییابند و سلولهای بنیادی تک

سلولها ،افقهای جدیدی را در عرصه درمان در برابر

توان ( )Uripotentکه تنها قابلیت تولید سلولی کامالً

محققان پیش رو گذاشت.

مشابه خودشان را دارند ( .)11شکل  1نمایانگر توان
سلولهای بنیادی در مراحل مختلف تکامل میباشد.

تعريف سلول بنيادي
سلولهای بنیادی بهعنوان اجداد انواع سلولهای بالغ
موجود در بدن میباشند .آنها قادر به تقسیم و خود
نوزایی بوده و همچنین دارای توان تمایز به انواع
سلولهای بالغ میباشند (.)6
سلولهای بنیادی طی تقسیم سلولی نامتقارن
( )asymmetric cell divisionمیتوانند یک سلول
مادری مشابه با سلول اولیه و یک سلول دختر با توان
تمایز به انواع سلولها را تولید کنند .همچنین این
سلولها قادر به انجام تقسیم سلولی متقارن

شکل  )1توان سلولهای بنیادی در مراحل مختلف تکامل

( )symmetric cell divisionمیباشند که طی آن دو
میشود ( .)11سلولهای بنیادی از نظر توان تمایز

شناسایی و یا تأیید ماهیت سلولهای بنیادی از طرق

( )potencyتقسیم بندی میشوند:

مختلفی از جمله ارزیابیهای داخل آزمایشگاهی و یا

سلولهای بنیادی همه توان ( ،)Totipotentکه

از طریق بررسی رفتار سلول در داخل بدن امکانپذیر

میتوانند یک ارگانیسم زنده و کامل را تولید نمایند.

است .در داخل آزمایشگاه ( )in vitroخصوصیات

به عبارت دیگر قابلیت تمایز به انواع سلولهای

سلولهای بنیادی به کمک روشهایی از جمله ارزیابی

رویانی ( )embryonicو خارج رویانی ( extra

توانایی کلونزایی (که در آن توان تمایز و خود

 )embryonicرا دارا هستند .سلولهای حاصل از

تجدیدی سلولهای بنیادی مورد ارزیابی قرار میگیرد)

چند تقسیم نخست تخم لقاح یافته ،همه توان

و یا بررسی مارکرهای سلولی تعیین میشود (.)12

محسوب میشوند .سلولهای بنیادی پر توان

باید توجه نمود که رفتار سلولهای بنیادی در شرایط

( ،)pluripotentکه در واقع فرزندان سلولهای همه

کشت داخل آزمایشگاهی ضمانت کنندهی رفتار در

توان هستند که تقریباً قابلیت تمایز به انواع سلولهای

داخل بدن نیست ،چرا که رفتار آنها برآیند تقابلی
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است که با ریز محیط اطراف خود دارند .ریز محیطی

تمایز سلولهای بنیادی در داخل آزمایشگاه میباشد .به

که سلولهای بنیادی در آن قرار میگیرند ،در داخل

این منظور سلولهای بنیادی رویانی انسان غالباً بر روی

بدن و چه در داخل آزمایشگاه ،کنام ( )nicheخوانده

یک الیهی تغذیهای ( )Feeder layerو در حضور

میشود .این ریز محیط بهمنظور کنترل سرنوشت

محیط کشت حاوی فاکتور رشد فیبروبالستی 2-و سرم

سلولهای بنیادی ،تقابالتی با این سلولها برقرار

گاوی رشد داده میشوند .شرایط مذکور بهعنوان شرایط

میکند .در طی تکامل رویان ،بیان ژن در سلولهای

استاندار در جهت حفظ خصوصیات پرتوانی سلولهای

بنیادی رویانی بهواسطه سیگنالهایی که از ریز محیط

بنیادی رویانی میباشد .گرچه طور کامل شرایط ریز

اطراف دریافت مینمایند ،قابل کنترل است .این امر

محیط موجود در داخل بدن را فراهم نمیکند ( 16و

خود القاء کننده تکثیر و یا تمایز سلولها به منظور

 .)17باید توجه داشت که حضور سلولهای بنیادی در

تکامل جنین میباشد .در داخل بدن انسان ،نقش ریز

ریز محیطهای متفاوت ،با تغییرات اساسی در رفتار و

محیط به منظور خاموش نگه داشتن سلولهای بنیادی

سرنوشت سلولهای بنیادی همراه است .به این مفهوم که

بالغ حائز اهمیت ویژهای میباشد .پس از وارد شدن

ممکن است سلول بنیادی در شرایط داخل آزمایشگاه

هر گونه آسیب بافتی ،پیامهای القائی از ریز محیط

رفتاری متفاوت از داخل بدن داشته باشد .بنابراین پیگیری

اطراف به سلولهای بنیادی ارسال و روند

سرنوشت سلولهای بنیادی کشت داده شده ،در داخل

خودتجدیدی و تمایز آنها به منظور تشکیل بافتهای

بدن ( )in vivoحائز اهمیت فراوانی میباشد.

جدید فعال میشوند (.)13
عوامل متعددی در تنظیم خصوصیات سلولهای بنیادی
نقش دارند .عالوهبر نقشی که ریز محیط از لحاظ ساختار
مهندسی سه بعدی خود ایفا مینماید ،تقابالت موجود

انواع سلولهاي بنيادي
دو دسته عمده از سلولهای بنیادی وجود دارد :سلولهای
بنیادی رویانی و سلولهای بنیادی بالغ (شکل .)1

است .این تقابالت شامل ارتباط سلولهای بنیادی با

)Embryonic Stem

همدیگر ،با سلولهای تمایز یافتهی مجاور و یا با

سلولهای بنیادی رویانی از تودهی سلولی داخلی

مولکولهای اتصالی موجود در ریز محیط میباشد.

بالستوسیت قابل استحصال میباشند .رویان انسانی  4الی

بهعالوه خصوصیات اجزای ماتریکس خارج سلولی،

 5روز پس از لقاح به مرحلهی بالستوسیت میرسد .این

حضور فاکتورهای رشد اختصاصی و سیتوکینهای

سلولها پر توان هستند ،به این مفهوم که در حضور

مختلف ،همچنین خصوصیات فیزیکی -شیمیایی محیط

محرکهای اختصاصی ،قادر به تمایز به سلولهای

(شامل  ،PHغلظت یونی و حضور متابولیتهایی مانند

موجود در بدن یک فرد بالغ میباشند .این امر داللت بر

 ،)ATPنیز رفتار سلولهای بنیادی را تحت کنترل قرار

توانایی این سلولها در ایجاد تراتوما (تومور با منشأ هر

میدهد ( 14و .)15

سه الیه زایای رویانی) دارد .البته الزم به ذکر است که

مطالعات فراوانی که بهمنظور کاربرد سلولهای بنیادی در

این سلولها قادر به تمایز به سلولهای خارج رویانی

طب ترمیمی در حال انجام است ،مستلزم کنترل تکثیر و

نمی باشند ( .)11سلولهای بنیادی رویانی فاکتورهای
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رونویسی و پروتئینهای سطح سلولی خاصی را بیان

 -سلولهاي بنيادي اختصاصي جنيني :که از بافت

مینمایند .این فاکتورها با مهار ژنهای مربوط به تمایز،

جنینهای سقط شده بهدست میآیند .این سلولهای

کنترل کنندههای اصلی پر توانی سلولهای بنیادی رویانی

بنیادی نامیرا نیستند ،در عین حال توان تقسیم باالیی

میباشند .از جملهی این فاکتورها میتوان به  Oct4اشاره

داشته و چند توان میباشند.

نمود که بهعنوان یک مارکر کلیدی سلولهای بنیادی

 -سلولهاي بنيادي جنيني خارج روياني :که از پردههای

رویانی محسوب میشود .همچنین فاکتور  Nanogنیز

خارج رویانی حاصل میشوند و قابل افتراق از سلولهای

برای حفظ حالت غیر تمایزی این سلولها ضروری است

بنیادی بالغ نیستد .این سلولها بعد از تولد قابل دسترسی

و در صورتیکه بیان آن توسط پروموتور حفظ شود،

بوده و دارای سطوح باالیی از تقسیم سلولی و پرتوانی

سلولهای بنیادی رویانی در محیط کشت در حالت تمایز

میباشند .سلولهای بنیادی چند توان در مایع آمنیوتیک نیز

نیافته باقی میمانند .در واقع حضور این فاکتورها در یک

یافت میشوند .این سلول با وجود فعالیت باال قابلیت

سلول بنیادی میتواند تأییدی بر پرتوان بودن این سلولها

تومورزایی ندارند و قادر به تمایز به سلولهای چربی،

باشد .همچنین با القاء این ژنها در محیط داخل

استخوانی ،عضالنی ،کبدی و عصبی میباشند .سلولهای

آزمایشگاه ،میتوان انواع سلولها را به سمت پر توانی

بنیادی جنینی خارج رویانی را میتوان بهصورت اتولوگ

سوق داد (.)16

نیز مورد استفاده قرار داد ( 1و .)21

محدوديتهاي مرتبط با سلولهاي بنيادي روياني
چالشهای زیادی در ارتباط با استفاده از سلول بنیادی
رویانی انسان وجود دارد ،چرا که استحصال این سلولها
نیازمند تخریب بالستوسیت میباشد که از منظر برخی
مکاتب اخالقی و مذهبی پذیرفته شده نیست .در راستای
رفع این مشکل ،استفاده از انواع دیگر سلولهای بنیادی
مانند سلولهای بنیادی بالغ ،سلولهای بنیادی آمنیوتیک
و سلولهای بنیادی پرتوان القائی پیشنهاد شد (.)21
بنیادی لحاظ شد ،این سلولها قابل وصول از منابع
دیگری نیز میباشند.
سلولهاي بنيادي جنيني ()Fetal Stem Cells

)Stem cells
سلولهای مزانشیمی حاصل از خون بند ناف ،چند توان
هستند .این سلولها مارکرهای سلولهای بنیادی رویانی
از جمله  )SSEA(-4-3 ،Nanog ،OCT4و CD-45

را دارا میباشند ،ولی فاقد مارکرهای ردههای سلول
خونی هستند .خصوصیات دیگر این سلولها ،ایمنیزایی
پایین آنها است که توسط بیان پایین آنتیژن MHC

(کمپلکس سازگاری -بافتی) و عدم تحریک تکثیر
لنفوسیتهای آلوژنیک تعریف میشود.
سلولهای مزانشیمی توان تمایز به بافتهایی با منشاء
مزانشیمی مثل مغز استخوان ،غضروف ،ماهیچه ،تاندون و
چربی را دارند ( 22و .)23

سلولهای بنیادی جنینی سلولهای بنیادی بدوی

سلولهاي بنيادي بالغ ()Adult Stem Cells

میباشند که در ارگانهای مختلف جنین قرار دارند .دو

سلولهای بنیادی بالغ به نام سلولهای بنیادی بدنی

نوع سلول بنیادی جنینی وجود دارد:

( )somaticنیز نامیده میشوند و در حفظ و ترمیم

http://bpums.ac.ir
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بافتها شرکت دارند .این سلولها هم در بالغین و

که نقش کنترل کننده تکثیر سلولهای بنیادی خونساز،

هم در بچهها وجود دارند .سلولهای بنیادی بالغ پر

عصبی و پستانی را عهدهدار میباشند ( 31و .)32

توان ،نادر بوده و در تعداد اندک در خون بند ناف و
برخی بافتهای دیگر موجود میباشند ( .)24مغز
استخوان منبع غنی از سلولهای بنیادی بالغ است که
تاکنون در تحقیقات مرتبط با درمان بیماریهایی از
جمله آسیبهای طناب نخاعی ( ،)25سیروز کبدی
( ،)26ایسکمی اندام ( )27و در مراحل انتهایی از کار
افتادگی قلب استفاده شده است ( .)25تعداد

انواع سلولهاي بنيادي بالغ
همانطور که اشاره شد ،در مغز استخوان سلولهای
بنیادی بالغ با توان تمایزی وجود دارد (سلولهای
بنیادی مغز استخوان) و بهطور کلی به بقیه سلولهای
بنیادی بالغی که در بافتهایی خارج از مغز استخوان
وجود دارند ،سلولهای بنیادی بافتی اطالق میشود.

سلولهای بنیادی مغز استخوان با افزایش سن کاهش

سلولهاي

مییابد و در مردان در طی سالهای باروری بیشتر از

()Bone marrow Stem Cells

زنان است .امروزه بیشتر تحقیقات مرتبط با

مغز استخوان منبع عمدهی سلولهای بنیادی بالغ

سلولهای بنیادی بالغ به شناسایی توان آنها و

است .دو نوع عمده از سلولهای بنیادی در مغز

ظرفیت خودنوزایی آنها معطوف میباشد (.)21

استخوان وجود دارد:

اغلب سلولهای بنیادی بالغ ،چند توان هستند و

 -سلولهاي بنيادي مغز استخوان :این سلولها در

معموالً بر اساس بافتی که از آن منشاء میگیرند،

واقع اولین پیشسازهای سلولهای خونی هستند که

نامگذاری میشوند .مثالً سلول بنیادی مزانشیمی

میتوانند به تمام انواع سلولهای خونی یعنی هم رده

حاصل از بافت چربی و سلولهای بنیادی پالپ

میلوئید (شامل منوسیت و ماکروماژ ،نوتروفیل،

دندانی ( 26و  .)31استفاده از این سلولها در

ائوزینوفیل ،اریتروسیت گاما کاریوسیت ،و پالکت و

تحقیقات و حتی در درمان به اندازهی سلولهای

برخی از سلولهای دندرتیک) و هم ردهی لنفوئید

بنیادی رویانی بحثبرانگیز نیست ،به این دلیل که

(سلول  ،Tسلول  ،Bسلول  NKو برخی سلولهای

بهدست آوردن آنها منوط به استفاده از جنین

دندرتیک) تمایز پیدا کنند.

نمیباشد و محدودیت اخالقی ذکر شده را نداشته،

 -سلولهاي بنيادي استرومايي مغز استخوان :در

بهعالوه این سلولها به این دلیل که بهصورت

واقع سلولهای غیرخونساز موجود در مغز استخوان

اتوگرافت مورد استفاده قرار میگیرند ،خطر عدم

هستند که به نام سلولهای بنیادی مزانشیمی هم

پذیرش بافتی را نیز به همراه ندارند.

خوانده میشوند .سلولهای بنیادی مزانشیمی،

مکانیسمهای مولکولی کنترل کنندهی خود نوزایی و

سلولهای بنیادی چند توان میباشند که قادر به تمایز

تمایز در این سلولها شامل موارد زیر میباشد:

به انواع سلولها (استئوبالستها ،کندروسیتها،

 BMI-1که بهعنوان اونکوژن فعال در تنظیم

میوسیتها ،ادیپوسیتها ،سلولهای عصبی و

سلولهای بنیادی خونساز و سلولهای بنیادی عصبی

سلولهای بتای جزایر پانکراسی) در محیط آزمایشگاه

دخالت دارد و  Sonic hedgehog ،Notchو Wnt

و در محیط بدن میباشند ( 33و .)34
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عالوهبر مغز استخوان ،منابع دیگری نیز برای دستیابی

سلولهایی با قابلیت تمایزی باال تولید نمود .نقش این

به سلولهای بنیادی مزانشیمی وجود دارد ،که به

سلولها در ارتقاء تحقیقات درمانی و دارویی مرتبط با

سلولهای بنیادی مزانشیمی ویژه بافت معروف

سلولهای بنیادی حائز اهمیت فراوانی میباشد (.)35

میباشند .مانند سلولهای بنیادی مزانشیمی حاصل از
بافت چربی ،پرده سینوویال ،عضله اسکلتی ،دندان

سلولهاي

شیری و پریوست ( .)35در ادامه بهعنوان نمونه به

() iPSinduced Pluripotent Stem Cells-

چند مورد اشاره خواهد شد.

سلولهای بنیادی پر توان القائی که به  iPSCsمعروف

سلولهاي

بنيادي

بالغ

حاصل

از

چربي

بنيادي

پر

توان

القائي

میباشند ،یک نوع از سلولهای بنیادی پر توان هستند که
بهصورت مستقیم از سلولهای بنیادی بالغ تولید

))human Adipose derived Stem Cells

میشوند .در این فرآیند سلولهای بالغ با کمک انتقال

این سلولها معموالً از بافت چربی با روش

ژنهای خاص ،تحت برنامهریزی مجدد قرار گرفته و به

لیپوساکشن جداسازی میشوند و به نظر میرسد این

سلولهای بنیادی پرتوان القایی تبدیل میشوند.

جمعیتهای سلولی از وجوه مختلف با سلولهای

یاماناکا ( )Yamanakaدر سال  2116نخستین فردی بود

بنیادی مزانشیمی حاصل از مغز استخوان مشابهت

که در این باره تحقیقات قابل توجهای را به ثمر رساند.

دارند .این سلولها در داخل آزمایشگاه قادر به تمایز

تحقیقات او نشان داد که  4ژن اختصاصی قادر به تبدیل

به استخوان ،غضروف ،چربی ،عضله و احتماالً عصب

سلولهای بالغ به سلولهای پر توان میباشند (.)36

میباشند .این سلولها بهدلیل دارا بودن خصوصیات

سلولهای پر توان کاربردهای بسیاری در طب ترمیمی

ذکر شده و همچنین قابلیت دسترسی نسبتاً آسان،

دارند ،چرا که میتوانند بهصورت نامحدود تکثیر شده و

بهعنوان منبع مناسبی برای کاربردهای بالینی محسوب

به هر نوع سلول دیگری در بدن مانند نورونها،

میشوند (.)36

سلولهای قلبی ،سلولهای پانکراس و سلولهای کبدی

سلولهاي بنيادي عصبي ()Neural Stem Cells
حضور این نوع سلول بنیادی بالغ بهصورت محدود در
ناحیهی بطنهای طرفی مغز و جیروس دندانهای مورد

که قادر به جایگزینی سلولهای بیمار یا آسیب دیده
هستند (.)41
شناخته شدهترین سلول بنیادی پر توان ،سلول بنیادی
رویانی میباشد .البته کاربرد این نوع سلولهای بنیادی

سلولهاي بنيادي بالغ بويايي()Olfactory

همچنان مورد بحث است .از آنجایی که این سلولها فقط

این سلولهای بنیادی از سلولهای موکوزای بویایی

از جنینهای قبل از مرحلهی النه گزینی به دست میآیند،

انسان جداسازی شدهاند (.)31

عالوهبر محدودیتهای اخالقی ،امکان استفاده از

عالوهبر موارد ذکر شده ،تحقیقات بیانگر این مطلب

سلولهای بنیادی اتولوگ وجود ندارد .با توجه به اینکه

میباشند که میتوان بهواسطه عوامل محرک یا القاء کننده

سلولهای بنیادی پر توان القائی بهطور مستقیم از

خاص ماهیت و توان سلولها را تغییر داد .در نتیجه

بافتهای بالغ مشتق میشوند ،نه تنها نیاز به استفاده از

http://bpums.ac.ir
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عدم سازگاری با بیمار وجود نداشته و هر فرد میتواند از

توجه داشت که این نوع سلولها نیز دارای

ردهی سلول بنیادی پر توان مربوط به خودش استفاده

محدودیتهای قابل تأملی میباشند .هر چند در

نماید .بهدنبال استفاده از این منبع نامحدود سلولهای

روشهای معمول استفاده از فاکتورهای رونویسی مثل

اتولوگ ،نگرانی از خطر پس زدن پیوند وجود ندارد

 c-Myc ،Sox2 ،Oct4بهعنوان روشهای مناسب برای

( .)41هر چند تکنولوژیهای مرتبط با سلولهای بنیادی

برنامهریزی مجدد سلولهای سوماتیک معرفی شدند ولی

پر توان القائی هنوز آن قدر تکمیل نشدهاند که پیوند با

کارآمدی این روش بهطور باور نکردنی پایین و در حدود

اهداف درمانی را بهصورت کامالً بیخطر بهمراه داشته

 1/11تا  1/1درصد است .همچنین برخی از فاکتورهای

باشند ،ولی این سلولها در تحقیقات هدفمند به منظور

برنامهریزی مجدد ،سرطانزا نیز میباشند .از طرفی الحاق

کشف داروهای اختصاصی مناسب برای هر فرد و درک

ژنومیک فاکتورهای رونویسی ،با خطر القاء موتاسیون به

خصوصیات بیماری مختص به فرد در پزشکی فردی

ژنوم سلولهای هدف همراه است .استراتژی رایج برای

( )personalized medicineمورد توجه قرار دارند (.)1

مقابله با این مشکل ،استفاده از وکتورهای مختلف برای

بر اساس اینکه در برنامهریزی مجدد سلولهای بالغ به

وارد کردن فاکتورهای رونویسی میباشد که البته کارآیی

منظور دستیابی به سلولهای بنیادی پر توان القائی از

پایینی دارد .یکی از راهکارهای مقابله با مشکالت

چه روشی استفاده شده باشد ،مواردی را بهخصوص در

فوقالذکر ،استفاده از ساختارهای مولکولی کوچکی است

ارتباط با کاربرد این سلولها در انسان باید لحاظ نمود.

که اثرات فاکتورهای رشد را تقلید میکنند .این اجزای

بهطور مثال چنانچه برای تغییر ژنوم سلولها ،از

مولکولی میتوانند فاکتورهای برنامهریزی را به نحوی

ویروسها استفاده شود ،امکان بیان ژنهای ایجاد کنندهی

تنظیم کنند که کارآمدی برنامهریزی مجدد افزایش پیدا

سرطان ( )oncogenesمطرح میشود.

کند .در این روش مشکل ادغام ژنوم هم وجود ندارد

در سال  2111تکنیک حذف انکوژنها بعد از القای

( 43و .)44

پرتوانی ،معرفی شد .بدینوسیله ،پتانسیل استفاده از

سلولهای بنیادی پر توان القائی از جهات بسیاری مشابه

سلولهای بنیادی پر توان القائی در درمان بیماریهای

با سلولهای بنیادی پر توان طبیعی هستند .از جملهی این

انسانی افزایش یافت و در سال  2116تولید سلولهای

مشابهتها میتوان به تشابه بیان ژنها و پروتئینهای

بنیادی پر توان القائی ،بدون خطر تغییر ژنتیکی سلولهای

خاص سلولهای بنیادی ،الگوی متیالسیون کروماتین،

بالغ امکانپذیر گشت .محققان اذعان داشتند تمیار با

زمان دو برابر شدن ،تشکیل اجسام رویانی (تشکیل

برخی از پروتئینهای خاص برای القای پر توانی کافی

ساختارهای شبه رویانی) ،تشکیل تراتوما (تومورهایی

است .به سلولهای بنیادی پر توان القائی حاصل از این

حاوی بافتهای مشتق از  3الیهی زایای اندودرم،

روش ( (protein-induced Pluripotent Stem

اکتودرم ،مزودرم) و تشکیل کایمر زنده اشاره نمود.

 )Cells- piPSCsاطالق میشود ( 1و .)42
با توجه به موارد ذکر شده بهطور یقین اینگونه تصور
میشود که این سلولها بهعنوان بهترین و کارآمدترین
http://bpums.ac.ir

سلولهاي پر توان حاصل از تحريک هدفمند
(Stimulus-Triggered Acquisition of ()STAP

 )Pluripotency Cellمحققان اذعان داشتند که با
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مواجه سلولهای طحالی موش با محیط اسیدی

امروزه با بهرهمندی از تکنولوژی تولید سلولهای بنیادی پر

 PH=5/7برای مدت کوتاه ،میتوان سلولهای پرتوان

توان القائی انسان و تکنولوژیهای اصالح ژن راه حلی

ایجاد نمود که با افزایش سطح  Oct-4مشخص گردید.

برای به دست آوردن سلولهای اتولوگ سالم به میزان

در این تحقیق گرچه تنها  25درصد سلولها بعد از

کافی فراهم شده است ( .)1بهطور کلی نقش سلولهای

تیمار با اسید زنده ماندند ،ولی  51درصد از سلولهای

بنیادی در فرآیند ترمیم از طریق فراهم کردن یک اثر ضد

زنده به سلولهای پرتوان تبدیل شدند .پس از تزریق

التهابی ،جایگزینی در بافتهای آسیب دیده و تحریک

سلولهای  STAPبه جنینهای موشی ،سلولها توانایی

بقیهی سلولها ،جلوگیری از تشکیل جوشگاه ،مهار

تمایز به طیف وسیعی از بافتها و ارگانها را نشان

آپوپتوز ،توان تمایز به استخوان ،غضروف ،تاندون و

دادند .بعد از یک تا دو سال موشهای کایمر سالم،

لیگامنت میباشد .همچنین تعداد کم شاخصهای MHC

بارور و نرمال تولید شدند .این سلولها همچنین قادر به

در سلولهای بنیادی منجر به ایمنیزایی پایینی در آنها

تمایز به سلولهای خارج رویانی نیز بودند .بهعبارتی

میشود .بهعالوه آنها قادر به ترشح کموکینهای خاصی

توان آنها از سلولهای بنیادی رویانی و سلولهای

به منظور افزایش تحمل و کاهش احتمال پس زدن بافت

بنیادی پر توان القائی هم باالتر بود .مشخص نیست که

میباشند .همچنین سلولهای پیوند شده تا حدودی با

به چه دلیل تغییرات مشابه در داخل بدن به سادگی

تحریک ایمنی به ازبین بردن سلول های سرطانی یاری

منجر به ایجاد حاالت فوقالذکر نمیشوند .به نظر

میرسانند ( .)46این خصوصیات ،سلولهای بنیادی را

میرسد مکانیسمهای مهاری در داخل بدن ،القاء

بهعنوان کاندید مناسبی بهمنظور استفاده در تحقیقات مرتبط

پرتوانی را مهار میکند (.)45

با درمان بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی (،)47

دورنماي آينده سلولهاي بنيادي در حوزه پزشكي
یکی از شناخته شدهترین روشهای کنترل و درمان سرطان
استفاده از شیمی درمانی میباشد .متأسفانه از عوارض
جانبی این روش ،از بین رفتن بسیاری از سلولهای در

آسیبهای وارده به مغز ( ،)41قلب ( ،)46رفع تاسی سر
( ،)51نواقص بینایی ( ،)51جایگزینی دندان افتاده (،)52
رفع ناشنوایی ،بهبود و ترمیم نواقص عضالتی -اسکلتی و
ترمیم زخم معرفی نموده است (.)53

روش ،تفاوتی بین سلولهای سرطانی و سلولهای بنیادی

توانایی سلولهای بنیادی برای تولید بافتهای بالغ

خونساز قائل نمیشوند و تکثیر هر دو را محدود

عملکردی بستر مناسبی را در زمینه تحقیقات دارویی ایجاد

مینمایند .بنابراین استفاده از پیوند سلولهای بنیادی

نمود .با استفاده از این سلولها محققان قادر به تولید

ضروری میباشد (.)2

ردههای سلولی تمایزی هستند و میتوانند داروهای جدید

بیش از  31سال است که برای درمان بیماران مبتال به

را پیش از تجویز و در محیط آزمایشگاه ،به منظور آزمودن

لوکومیا و لنفوما از پیوند مغز استخوان استفاده میشود .در

تداخل احتمالی بر روی هر نوع سلول مورد آزمایش قرار

این روش مغز استخوان دهندهی سالم که حاوی

دهند .واضح است که استفاده از چنین ردههای سلولی نیاز

سلولهای بنیادی عملکردی است ،جایگزین سلولهای از

به استفاده از حیوانات را در تحقیقات کاهش میدهد (.)54

دست رفتهی بدن میزبان میشوند.
http://bpums.ac.ir
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مانند سکته مغزی منجر به مرگ سلولی میشوند که

از آنجایی که مطالعات بیانگر توانایی ساخت سلولهایی با

با از دست دادن نورونها و الیگودندروسیتها در مغز

منشاء هر سه الیه زایایی جنینی به کمک سلولهای بنیادی

مشخص میشود .برخی از اختالالت نورولوژیک به

میباشد ،امکان استفاده از این سلولها در ساخت بافتها

واسطهی نقص در عملکرد سلولهای گلیال یا

و ارگانها وجود دارد (.)55

نورونها ایجاد میشود ،میتوان به بیماری پارکینسون

در ادامه به موفقیتهایی که در راستای درمان برخی از

( ،ALS،)PDهانتیگتون ( )HDو انواع سکتهها اشاره

بیماریها به کمک سلولهای بنیادی حاصل شده است،

کرد .تاکنون برای این بیماریها درمان قطعی مشخص

اشاره خواهد شد.

نشده است .درمان به کمک سلول بنیادی پرتوان
انسانی بهعنوان درمان احتمالی مطرح شده است.

درمان با سلولهاي بنيادي براي بيماريهاي

بیماری پارکینسون به واسطه مرگ نورونهای

هماتولوژيک

دوپامینرژیک

بیماریهای خونی شامل طیف وسیعی از تغییرات حاد

( )substastion nigraموجود در مغز میانی ایجاد

یا مزمن در ردهی سلولهای خونساز مانند :لوسمی،

میشود .جایگزینی نورونهای  DAآسیب دیده با

انمی ،لنفوما ،مالنوما میباشد .تعدادی از این بیماریها

سلولهای بنیادی القائی بهعنوان راهکاری جهت

تهدید کنندهی حیات میباشند .پیوند سلولهای بنیادی

درمان این بیماری مطرح شده است .یافتهها نشان

خونساز ،بهعنوان موفقترین کاربرد سلولهای بنیادی در

دهندهی این است که سلولهای بنیادی عصبی پیوند

دنیا شناخته شده است .در مقایسه با شیمی درمانی متداول،

شده به مدل موشی پارکینسون ،قادر به رفع نقص

درمان با سلولهای بنیادی دارای کارامدی بیشتر و اثرات

عملکرد رفتاری حیوان میباشد (.)57

مضر کمتری میباشد .خون بندناف ،مغز استخوان و خون
محیطی منابع اصلی سلولهای بنیادی خونساز هستند.
پیشرفتهای اخیر در  iPSانسانی حوزهی جدیدی برای
درمان بیماریهای هماتوپوتیک حاد فراهم نموده است.
سلولهای بنیادی خونسازهای حاصل قادر به تمایز به
پالکتها سلولهای دندریتیک سلولهای  NCو
سلولهای  Tمیباشد (.)56

درمان بيماريهاي قلبي
ناکارآمدی قلب مشکل پاتولوژیک رایجی میباشد که
میتواند به دالیل مختلف از جمله انفارکتوس میوکارد
و اختالالت قلبی مزمن ابجاد گردد .کاردیومیوسیتها
در پستانداران بالغ دارای توان بازسازی محدودی
میباشند .بنابراین بازتوانی بسیار مشکل است.
محدودیت درمانهای رایج از جمله پیوند قلب به
روشنی مشخص است .بههمین دلیل درمان با واسطهی

درمانهاي به کمک سلول بنيادي براي اختالالت

سلولهای بنیادی برای درمان مشکالت قلبی ،بسیار

نورولوژيكي

نوید بخش میباشد .کاردیومایوسیتها از دو طریق

مغز بالغ و سالم حاوی سلولهای بنیادی عصبی است
که برای حفظ تعداد خود و یا حفظ تعداد سلولهای
اجدادی تقسیم میشوند .آسیبهای مربوط به مغز
http://bpums.ac.ir
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مطالعات حاکی از این است که استفاده از فاکتورهای

ظرفیت کلینیکی هپاتوسیتهای حاصل از سلولهای

پرتوانی قادر به بهبود کارآیی تمایز اختصاصی به

بنیادی پر توان القائی انسانی بسیار باالست ،ولی

کاردیومایوسیت میباشد .استفاده از مهندسی بافت

بررسی عملکرد آنها در طول زمان همچنان مورد نیاز

بهمنظور طراحی ساختار سه بعدی با استفاده از اجزای

میباشد ( 56و .)61

ماتریکس خارج سلولی نیز میتواند در تمایز
کاردیومایوسیتها نقش داشته باشند .با وجود اینکه که

اصالح ژن و درمان به کمک سلولهاي بنيادي

در این حوزه پیشرفتهای بسیاری حاصل شده ولی

تکنولوژی اصالح ژن در سلولهای بنیادی پرتوان

برای رسیدن به ترمیم قلب راه طوالنی پیش رو

انسانی ابزار مفیدی را برای تعدادی از بیماریهای

میباشد (.)51

ژنتیکی فراهم نموده است .در واقع این تکنیک
بهمنظور رفع اشکاالت ژنتیکی موجود در سلولهای

درمان با واسطهي سلولهاي بنيادي بهمنظور تمايز

بنیادی بیمار بهمنظور استفاده اتولوگ می باشد .اصالح

به سلولهاي کبدي

ژنی هدفمند جهشهای پاتولوژیک در سلولهای

برخی بیماریهای کبدی مانند سیروز کبدی ،هپاتیت

بنیادی پرتوان القائی بیماران ،نوید بخش آیندهای

ویروسی ،هپاتوکارسینوما ،میتواند منجر به نقص کبد

روشن در طب ترمیمی میباشد .البته باید از این مسئله

شود

که روشهای اصالح ژنی هیچ جهش غیرقابل انتظاری

بهصورت

غیر

قابل

برگشت

( .)end stage liver disease-ESLDپیوند کبد تنها

را همراه نداشته باشد ،اطمینان حاصل شود (.)61

درمان مؤثر میباشد .مشکالت مرتبط با سازگاری
این شیوه درمان میباشد .سلولهای بنیادی پرتوان

امروزه بیماریهای قلبی -عروقی ،اختالالت تحلیل

انسانی ،شامل سلولهای بنیادی رویانی انسانی و

برندهی عصب و بیماریهای کبدی منجر به تعداد

سلولهای بنیادی پر توان القائی انسانی ،درمانهای

زیادی مرگ و ناتوانی در دنیا میشود .سلولهای

جایگزین برای بیماریهای کبدی میباشد .مطالعات

بنیادی بهواسطه دارا بودن قابلیت خودنوزایی و تمایز،

جدید نشان میدهد که سلولهای رویانی انسان ،هم

قادر به تکثیر و تمایز به تمام سلولهای بدن میباشند.

در داخل آزمایشگاه و هم در داخل بدن قادر به تمایز

امروزه محققان درصدد بررسی امکان کاربرد

به هپاتوسیتهای عملکردی میباشند .متأسفانه کاربرد

سلولهای بنیادی در درمان بیماریهای العالج

کلینیکی آنها بدلیل مشکالت اخالقی و ایمونولوژیک،

میباشند .این سلولها بهدلیل دارا بودن توانمندی

محدود میباشد .این مشکالت به وسیلهی تولید

منحصر به فرد ،در ارتباط با تحقیقات درمانی و

سلولهای بنیادی پر توان القائی انسانی بهطور مستقیم

دارویی مورد توجه محققان قرار گرفتهاند.

از خود بیمار قابل رفع است .سلولهای بنیادی پر توان

بهطور حتم دستیابی به یک روش درمانی مناسب

القائی انسانی بهطور موفق از سلولهای سوماتیک از

مرتبط با سلولهای بنیادی ،نیازمند کسب دانش کافی

تولید

و شناخت ماهیت و رفتار این سلولها میباشد که

هپاتوسیتهای عملکردی تولید میشوند .هر چند که

خود منجر به ارتقاء شیوههای کشت داخل

طریق

برنامهریزی
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بدن و ایدهآل نمودن شیوههای درمانی مرتبط با

آزمایشگاهی و رفع موانع بیولوژیک مرتبط با کاربرد

بکارگیری آنها در پزشکی ترمیمی و پزشکی فردی

 علیرغم تحقیقات فراوانی که در.بالینی آنها میگردد

 این مهم مستلزم همکاری نزدیک.مورد نیاز است

 همچنان بررسیهای،این راستا انجام شده است

.متخصصان علوم پایه و بالینی میباشد

بیشتری به جهت تعیین رفتار این سلولها در داخل
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Absract
In recent years, many progresses have been made in the field of the stem cell researches that is a
promising novel therapeutic strategy for the incurable disease. These cells exist in all multicellular
organisms, having an ability to divide and differentiate into a diverse range of specialized cell types and
they also can replace the lost and damaged cells. Stem cell’s property of self-renewal and their potency
have been proposed a promising usage of these cells in the future in regenerative medicine, cell therapy
and drug researches. Recent technologies provide an unlimited source of autologous and non-autologous
stem cells. Stem cell therapy has some restrictions so further research to improve our biological
understanding is essential. In present paper, basic concepts, applications, limitations and the prospect of
using stem cells for future use have been reviewed.
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