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Abstract
Spinal cord injury (SCI) is a devastating condition
producing great personal and societal costs and
for which there is no effective treatment. Stem
cell transplantation is a promising therapeutic

چکیده
ضایعه نخاعی شرایط تخریبیای است که هزینههای زیادی را بر
بیمار و جامعه او تحمیل میکند و متأسفانه تاکنون هیچ درمان
مؤثری برای بیماریهای سیستم عصبی و باالخص ضایعات نخاعی
 پیوند سلولهای بنیادی یک استراتژی.ارائه نشده است

strategy, though much preclinical and clinical

امیدوارکننده است که البته هنوز در ابتدای راه بوده و آزمایشات و

research work remains. Here, we briefly describe

کارآزمائیهای بالینی بسیاری قبل از رسیدن آن به کلینیک باید به

SCI

and

 تحقیقات در زمینه بیولوژی.انجام و تایید مجامع پزشکی برسد

transplantation trial in human developments,

سلولهای بنیادی و باز برنامه نویسی سلولها بهسرعت در حال

including

human

پیشرفت بوده و امید دست یابی به درمان کلینیکی پیوند سلولی را

embryonic stem cell experimental and clinical

، در این مطالعه.در بین بیماران مبتال به این ضایعه افزایش میدهد

stem cell strategies. Research in stem cell biology

 پاتوفیزیولوژی و آزمایشات و،اپیدمیولوژی ضایعه نخاعی

and cell reprogramming is rapidly advancing,

کارآزماییهای بالینی انجام شده را مورد بحث و بررسی قرار

with the hope of moving stem cell therapy closer

 همچنین مطالعه معضالت موجود برای استفاده.خواهیم داد

to helping people with SCI. We examine issue

کلینیکی از استراتژی پیوند سلولی و پیشرفتهای اخیر در زمینه

important for clinical translation and provide a

استفاده از سلولهای بنیادی جنینی انسانی برای پیوند به افراد مبتال

epidemiology,

termination

pathophysiology,

of

the

first

commentary on recent SCI.
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مقدمه
ضایعات نخاعی شرایط تخریبیای است که بهواسطه
از بین رفتن حس ،حرکت و حرکات ارادی اندامهای
تحتانی در حد تروما رخ میدهد .علیرغم تالشهای
محقیقن و پیشرفتهای قابل توجه در در درمان و
جراحیهای بعد از ضایعه و ظهور روشهای سلول
درمانی با استفاده از سلولهای بنیادی در این دسته از
بیماران ،تاکنون هیچ درمان مؤثری برای بیماریهای
سیستم عصبی و باالخص ضایعات نخاعی ارائه نشده
است ( ;Tator, 2006; Khazaei et al., 2014
.)Mariano et al., 2014
تاکنون موارد متعددی از درمانهای کلینیکی
مختلف که به شکل تجربی بعد از آسیب نخاعی
موجب بهبود عملکردی میشود گزارش شده اما
جالب آن که مکانیسم بهبود در موارد نادری شناسایی
وگزارش گردیده است .بنابراین بررسی پاتوفیزیولوژی
این قبیل آسیبها میتواند موجب درک بهتر و
طراحی روشهای درمانی مناسبتر شود.
ما نیز در ابتدا بهطور خالصه پاتوفیزیولوژی
آسیبهای نخاعی را مرورکرده ،سپس مروری بر
انواع مختلفی از روشهای درمانی را که در بیش از
یک مورد از مدلهای حیوانی آزمایشگاهی بهکار
گرفته شده است و بهبودهای عملکردی هر چند
محدود را موجب شدهاند ،خواهیم داشت.
اپیدمیولوژی ،اتیولوژی و شیوع ضایعات نخاعی

در سراسر جهان ،بروز ساالنه ضایعه نخاعی چیزی در
حدود  04-51مورد در هر یک میلیون جمعیت میباشد
( .)Ackery et al., 2004در کانادا ،مؤسسه Rick
 Hansenتخمین زده است که هم اکنون  01444فرد
با بیماری ضایعه نخاعی زندگی می کنند که سالیانه
 0444نفر بر تعداد آنها افزوده می شود .و در ایاالت
متحده آمریکا تخمین زده شده که شیوع این بیماری
بیش از یک میلیون نفر بوده و سالیانه  50444بیمار
جدید در این کشور به این گروه افزوده میشود

( .)Mothe & Tator, 2012باید خاطرنشان کرد که
شیوع این بیماری در ایران به حدود  0.0نفر به ازای هر
 54444نفر میباشد و همچنین بررسی گزارشات حاکی
از آن است که آمار جانبازان با ضایعه نخاعی در طی
هشت سال دفاع مقدس (در جنگ ایران و عراق بین
سالهای  )5300-5304حدود  044444نفر میباشد
( .)Javadi et al., 2014بروز آسیب دیدگی دارای
الگوی توزیع متقارن بین بالغین و نوجوانان بوده و
بیشترین تعداد مابین افراد بین  94-53سال اتفاق
میافتد ( .)Mothe & Tator, 2012دومین پیک بروز
بیماری در افراد سالخورده می باشد که بیشتر بهدلیل
افتادن از بلندی و یا کهولت سن ایجاد میگردد.
پاتوفیزیولوژی ضایعات نخاعی

شایعترین نوع آسیب نخاعی وارد آمدن ضربه حاد و
فشرده شدن ناگهانی نخاع در اثر ضربه میباشد ( CH,
 .)1995در این حالت معموالً برخی از بافتهای عصبی
در ناحیه  subpialحفظ میشوند ( ;Tator, 1995
 .)Hulsebosch, 2002مکانیسم اولیه آسیب وارده
نکروز ،ادم ،خونریزی و انقباض رگها میباشد .در ادامه
آبشاری از مکانیسمهای ثانویه آسیب القا میگردد ،که
شامل ایسکمی ،آپاپتوز ،اختالل در توزیع مایعات و
الکترولیتها ،پراکسیداسیون لیپیدها ،تولید رادیکالهای
آزاد و پاسخهای التهابی میباشند که در نتیجه آسیب
بیشتر و کاهش جریان خون اتفاق میافتد ( Tator and
 .)Fehlings, 1991در نهایت ،یک حفره پر از مایع یا
کیست در مرکز طناب نخاعی بهوجود میآید که توسط
یک لبه  subpialکه محتوی تعدادی از اکسونها حفظ
شده که تعداد زیادی از آنها فاقد غشا میلینی هستند،
پوشیده شده است (شکل .)5آستروسیتهای
هیپرتروفیک ،ماکروفاژها و سایر سلولها ماتریکس
خارج سلولی ،مولکولهای مهاری را از قبیل اسکار
گلیالی ترشح میکنند که منجر به ایجاد سدهای
فیزیک-شیمیایی در برابر ترمیم میگردد ( & Fawcett
.)Asher, 1999
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اکسون آسیب دیده
دمیلیناسیون
آپاپتوز و نکروز
التهاب
ادم
آسیبهای خارجی و استرس اکسیداتیو
خونریزی
ایجاد حفره

ایسکمی /انقباض رگی

شکل  .1پاتولوژی ضایعه نخاعی .شکل باال مجموع وقایع پاتوفیزیولوژیکی را که بعد ایجاد ضایعه نخاعی بوقوع می پیوندد از قبیل
وقایع فازهای حاد (مثل ادم و خونریزی) ،تحت حاد (مثل التهاب) ،مزمن (ایجاد حفره) را نشان میدهد .مکانیسم های اولیه و ثانویه بعد
از ایجاد ضایعه شامل ادم ،خونریزی ،التهاب ،آپاپتوز ،نکروز ،سمیت خارج سلولی ،پرکسیداسیون لیپیدی ،عدم تعادل الکترولیتها،
ایسکمی /اسپاسم رگی و انسداد رگی میباشند (.)Anwar et al., 2016

الیگودندروسیتها و نورونها دچار مرگ میشوند و
این امر موجب از بین رفتن پوشش میلینی و تخریب
نقل و انتقاالت سیناپسی میگردد .در فازهای مزمن و
تحت حاد حفره پر از مایع یا کیست در مرکز طناب
نخاعی ایجاد میگردد که با ماکروفاژها و
آستروسیتهای هیپرتروفیک پوشیده شدهاند .اینها و
سایر سلولها ماتریکس خارج سلولی و مولکولهای
مهاری مثل کندروتین سولفات پروتئوگلیکانها را ترشح
میکنند که منجر به ساخت اسکار گلیالی شده و یک
سد فیزیکی و شیمیایی را در برابر ترمیم ایجاد میکند.
بعضی مدلهای آزمایشگاهی موش صحرایی 5و
موش 0ضایعات نخاعی ،شرایط کامالً مشابهی را با
1. Rat
2. Mouse

پاتولوژی ضایعات نخاعی انسانی ایجاد میکنند .که
شامل فشردگی خارج دورایی ،کانتوژن ،مدل کراش
در رت میباشند ( .)Tator, 2009ضایعات نخاعی بر
اساس زمان سپری شده از ضایعه اولیه به سه فاز
تقسیم میشوند که عبارتند از :فاز حاد :تا چندین روز
بعد از ایجاد ضایعه ،تحت حاد :بین یک تا دو هفته
بعد از ایجاد آسیب یا فاز مزمن :چهار هفته یا بیشتر
بعد از ایجاد ضایعه .مباحثی که در ادامه به آنها
پرداخته میشوند شامل استراتژیهای پیوند سلولی
میباشند و در عین حال نشان میدهند که در فاز دوم
یا تحت حاد از کارایی باالتری نسبت به دو فاز دیگر
برخوردار میباشند.
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ویژگیهای عمومی پیوند سلولی برای ضایعات

تعریف سلولهای بنیادی

نخاعی

یک سلول بنیادی در واقع سلولی است که بهصورت
پیوسته تکثیر میشود .از طرفی این تقسیم بهصورت
نامتقارن بوده و منجر تولید یک سلول خودنوزای مادری
و یک سلول دختری میگردد که برای تمایز تخصص
پیدا میکند .در مقابل سلولهای پیش ساز با توان اندک
خود برای تکثیر و ظرفیت باالیشان برای تمایز شناخته
میشوند .چندین مکانیسم برای بهبود ضایعه بعد از
پیوند فرض میشود ،که بر اساس نوع سلول ،از قبیل
جایگزینی الیگودندروسیتها یا نورونها ،بازسازی
جریانات نورونی ،تحریک حفظ سلولهای نورونی و
گلیالی میزبان ،افزایش بیان سیتوکینها و نوروتروپینها
بهوسیله سلولهای پیوندی یا میزبان ،تحریک رگزایی،
ایجاد پل درون کیست یا حفره ،کاهش التهاب یا
گلیوسیز ،تحریک سلولهای پیشساز درونزاد خود
بیمار و ایجاد محیط مساعد برای پالستیسیتی و ترمیم
اکسونی (شکل  .)9در اغلب مطالعات مکانیسم دقیق
بهبودی تاکنون مشخص نشده است.

سلول درمانی یک استراتژی امیدوارکننده برای بهبود
بیماری ضایعه نخاعی میباشد و مطالعات پاراکلینیکی
نشان داده است که پیوند سلولی میتواند برخی از وقایع
ثانویهای که بعد از ایجاد جراحت ایجاد میشوند را بهبود
بخشیده و برخی بافتهای از دست رفته را ترمیم نماید.
اولین تجربهها در زمینه سلول درمانی از دهه 5334
توسط گروه  Aguayo et al.آغاز شد .این گروه نشان
دادند که پیوند عصب محیطی میتواند منجر به بهبود و
ترمیم اکسونهای موجود در سیستم عصبی مرکزی
گردد .در ادامه گروه  Reierنشان دادند که پیوند طناب
نخاعی جنینی رشد دوباره اکسونهای میزبان را حمایت
میکند .از آنجاییکه تعداد زیادی از استراتژیهای پیوند
سلولی تاکنون به انجام رسیده است که گزارشهای
بهبود هم در مورد آنها ارائه شده است ( Fehlings et
.al., 2011; Thomas et al., 2011; Enzmann,
 .)Benton et al., 2006ما بر آن شدیم تا در این
مطالعه چندین استراتژی کلینیکی مورد تائید را که از
سلولهای بنیادی جنینی ،(ES) 5سلولهای بنیادی
مزانشیمی ( 0)MSCهمانند سلولهای بنیادی
مزانشیمی مشتق از مغز استخوان (،9)BMSCs
0
سلولهای بنیادی عصبی /پیشساز عصبی ()NSPCs
و سلولهای بنیادی پرتوان القایی را مرود بحث و ارائه
قرار دهیم (شکل  .)0البته پیوند سایر انواع سلولها مثل
سلولهای شوان ،گلیاهای مشتق از پیاز بویایی،
فیبروبالستهای دستکاری شده با تغییرات ژنتیکی که
نوروتروپینها را ترشح میکنند و ماکروفاژهای فعال
شده هم برای درمان این ضایعات بهکار گرفته شدهاند
که موضوع بحث ما در این مقاله نمیباشند ( Fehlings
.)et al., 2011; Thuret et al., 2006
1. Embryonic Stem Cell
2. Mesenchymal Stem Cell
3. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell
4. Neural Stem/Progenitor Stem Cell

سلولهای بنیادی جنینی

سلولهای بنیادی جنینی ) ،(ESسلولهای پرتوانی
هستند که از توده سلولی داخلی بالستوسیست در حال
تکوین جداسازیشده و قادر هستند به همه انواع
سلولهای یک فرد بالغ تبدیل شوند ( Evans and
 .)Kaufman, 1981سلولهای بنیادی جنینی انسانی
بهصورت شاخص از جنینهای پیش از مرحله
النهگزینی یا در مرحله بالستوسیست یا با تولید
جنینهای مصنوعی به روش لقاح مصنوعی در
آزمایشگاه جدا میشوند .این سلولها را همچنین
میتوان با انتقال هسته به داخل سلولهای سوماتیکی
یا تخمهای فعالشده توسط فعالیت پارتنوژنتیکی نیز
تولید کرد .سلولهای بنیادی جنینی بعد از پیوند قابلیت
ایجاد تراتوما (سلولهای سرطانی) را بهصورت بسیار
شایعی دارا میباشد ،لذا برای جلوگیری از این امر قبل از
پیوند بهتر است این سلولها تا حدی تمایز بیابند.
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مغز

سلولهایبنیادی

جنینی

نخاع

سلولهایپیشساز

الیگودندروسیتی

سلولهایبنیادی/پیشساز

عصبی

سلولهایپرتوان


سلولهایالیگودندروسیتی


القایی

پوست

سلولهایپیشسازیمشتقازپوست


بافتچربی
ماهیچه

سلولهاینورونی


مغز
سلولهایبنیادیمزانشیمی


استخوان

شکل  .2منابع سلولهای بنیادی برای پیوند به نخاع آسیب دیده .شمای مقابل منابع بافتی مختلف را برای سلولهای بنیادی قابل
استفاده در درمان ضایعات نخاعی را نشان می دهد .این سلولها شامل :سلولهای بنیادی /پیش سازی عصبی ،سلولهای پرتوان
القایی ،سلولهای پیش ساز مشتق از پوست ،سلولهای بنیادی مزانشیمی ،سلولهای بنیادی جنینی و سلولهای نورونی مستقیم جدا
شده از بافت عصبی می باشند (.)Mothe and Tator 2012

پروتکلهای بسیاری در حال تکامل به سمت تولید
سلولهای پیشساز عصبی ( Carpenter et al.,

.2001; Reubinoff et al., 2001; Tropepe et
 ،)al., 2001; Zhang et al., 2001نورونهای
خاصی هدف بیماریهای مختلف سیستم عصبی
( Carpenter et al., 2001; Wichterle et al.,
 ،)2002; Wada et al., 2009ردههای سلولی
گلیالی ( Brustle et al., 1999; Nistor et al.,
 )2005از سلولهای بنیادی جنینی هستند .مطالعات
نشان دادند که در صورت پیوند سلولهای بنیادی
جنینی موشی که در مرحله پیش تمایزی هستند به
داخل نخاع رت ضایعه دیده ،این سلولها به
سلولهای نورنی و گلیالی تمایز پیدا کرده و موجب

بهبود نسبی حیوان مدل شدند ( McDonald et al.,

 .)1999همانطورکه در باال به آن اشاره شد ،ضایعه
نخاعی منجر به دمیلیناسیون نورونها شده و
الیگودندروسیتها آنها برای اپاپتوز کاندید میکنند.
سلولهای بنیادی جنینی میتوانند به سلولهای
پیشساز الیگودندروسیتی ( 5)OPCتمایز پیدا کنند و
منجر به میلینسازی زوائد اکسونی درون نخاع رت
آسیب دیده گردد ( ;Sharp et al., 2010
 .)Keirstead et al., 2005از مزایای سلولهای
بنیادی جنینی انسانی این است که این سلولها
علیرغم اینکه فعالیت تلومرآزی باالیی دارند،
1. Oligodendrocyte progenitor cells
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میتوانند تقریباً بهصورت مداوم و بدون خطا تکثیر
شوند .و از طرفی ،تولید ردههای سلولی تخصص
یافته با درصد خلوص باال بدون آنکه هیچگونه
ناهنجاری در کروموزمها رخ دهند کار بسیار مشکلی

است .بنابراین این فرضیه مطرح میشود که بعد از
پیوند سلولهای بنیادی جنینی به بیمار ،به دلیل
تکثیر مهار نشده و مشکالت کروموزومی ناشی از آن،
خطر تومور زایی مطرح میشود.

اکسونزاییوترمیماکسونی
حفظوبازسازیارتباطاتنورنی
جایگزینیسلولهایپیوندشده

میلینسازیدوباره
کاهشادموالتهاب
بیاننوروترفیکفاکتورها/سیتوکینها
پیوندسلولی
کاهشاندازهحفره
کاهشگلیوسیز
تولیددوبارهآکسونی
رگزایی

شکل  .3مکانیسم احتمالی ترمیم ضایعه نخاعی به دنبال پیوند سلولی .شکل مقابل بعضی از مکانیسمهای احتمالی ترمیمی بعد از پیوند
سلولهای بنیادی به داخل نخاع آسیب دیده را نشان میدهد (.)Fink & Cafferty, 2016
سلولهای بنیادی /پیش ساز عصبی ()NSPCs

1

سلولهای بنیادی /پیشساز عصبی سلولهای چند
توانی هستند که تعهد پیدا کردهاند به سلولهای
نورونی تبدیل شوند و میتوانند در شرایط
آزمایشگاهی بهصورت خودنوزا تکثیر شوند .این
سلولها بهصورت عمومی به شکل اسفیرهایی تحت
عنوان نوروسفیر و در شرایط فاقد سرم و در حضور
فاکتورهای رشدی مثل فاکتور رشد فیبروبالستی
( 0)bFGFو فاکتور رشد اپیدرمی ( 9)EGFتکثیر
1. Neural stem/progenitor cells
2. B fibroblast growth factor
3. Epidermal growth factor

گردند .نوروسفیرها تجمعات سه بعدی از سلولها
هستند که از ترکیبی از سلولهای پیش ساز اولیه،
درصد کمی از سلولهای بنیادی و تعداد بسیار کمی
از سلولهای تمایز یافته تشکیل شده است.
سلولهای بنیادی عصبی به فاکتورهای رشد در
محیط کشت پاسخ داده و بهصورت انتخابی در حالت
سوسپانسیون به شکل نوروسفیر تکثیر میشوند و
زمانیکه در محیط کشت حاوی سرم مورد کشت قرار
گیرند به سلولهای نورونی ،الیگودندروسیتی و
آستروسیتی تمایز می یابند ( Mothe & Tator,
.)2012
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سلولهای بنیادی عصبی را میتوان از سلولهای
بنیادی جنینی ) (ESکه از توده سلولی درونی جنین
بهدست میآید ،تولید کرد .عالوه بر این این سلولها را
میتوان از مغز حیوان بالغ هم جداسازی و مورد استفاده
قرار داد .سلولهای بنیادی عصبی در منطقه خاصی از
مغز بنام ناحیه ساب ونتیکوالر ،در شکنج دندانهدار
هیپوکمپ ،ناحیه مرکزی کانال نخاعی و مغز قدامی قرار
گرفتهاند ( .)Morshead et al., 1994سلولهای چند
توان بنیادی عصبی را توانسته اند از کانال مرکزی
نخاعی جداسازی کنند و در آزمایشگاه تحت کشت قرار
دهند .همچنین نشان دادند که این سلولها توانایی
تمایز به الیگودندروسیتها را در شرایط آزمایشگاهی و
در موجود زنده دارا میباشند .مطالعات مختلف نشان
دادهاند که پیوند این دسته از سلولهای بنیادی/
پیشساز عصبی به داخل نخاع آسیب دیده در بهبود
عملکرد و حفاظت نورونی و بازسازی نورونی دارای
نقش قابل توجهی میباشد ( Hofstetter et al.,
 .)2005; Moreno-Manzano et al., 2009عالوه
براین گفته میشود که این دسته از سلولها دارای نقش
سازگار کنندگی با سیستم ایمنی بوده و توانایی النه
گزینی در بافت آسیبدیده و ترشح برخی فاکتورهای
نوروتروفیک را دارا میباشند ( Hawryluk et al.,
 .)2012; Yan et al., 2004الزم به ذکر است که
اغلب مطالعات پیوند سلولی در ضایعات نخاعی بر روی
سلولهای بنیادی عصبی جوندگان انجام شده است زیرا
بهدست آوردن و کشت دادن این سلولها از منابع
انسانی کار بسیار مشکلی میباشد ( Ostenfeld et al.,
.)2002; Piao et al., 2006
پیشسازهای بهدست آمده از سلولهای پوستی

پیشسازهای مشتق از پوست که سلولهای بنیادی
پاپیال نامیده میشود هم گزارش شده که قادرند به انواع
مختلفی از سلولها از جمله سلولهای نورونی تمایز پیدا
کنند .علیرغم اینکه گفته میشود این سلولها از
بافتهای مزانشیمی در درمیس مشتق میشوند ،نشان
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داده شده است که فقط به سلولهای مشتق از
سلولهای مزانشیمی همچون سلولهای ماهیچه ای و
چربی تبدیل نمیشوند .بلکه میتوانند به سلولهای رده
اپیتلیالی مثل نورونها ،گلیاها و کراتینوسیتها هم
تبدیل میگردند .عالوه بر اینها سلولهای بنیادی
فولیکول مویی ،که پروتئین نستین را در خود بیان
میکنند هم گفته میشود که توانایی تمایز به رده
سلولهای اپیتلیالی را مثل سلولهای نورونی را داشته و
عالوه بر این سلولهای بنیادی ستیغ عصبی هم نامیده
میشوند ( .)Krejci & Grim, 2010این دسته از
سلولها میتوانند به پیشسازهای مزودرمی و
نورونهای محیطی و سلولهای شوان تبدیل شوند.
بنابراین میتوانند برای اهداف سلول درمانی در
ترمیمهای وابسته به نورون هم در مورد بافت عصبی
محیطی و هم بافت عصبی مرکزی مثل مغز و نخاع
مورد استفاده قرار بگیرند (.)Kanno, 2013
پیوند سلولهای پیشساز مشتق از پوست که از
سلولهای شوان مشتق شدهاند به رتهای مبتال به
ضایعه نخاعی نشان داد که زوائد آکسونی شروع به
تشکیل کردند ،میلینسازی دوباره انجام شد
(.)Biernaskie et al., 2007
سلولهای بنیادی خونساز و سلولهای بنیادی
مزانشیمی

سلولهای بنیادی مغز استخوان بالغ محتوی انواع
مختلفی از جمعیتهای سلولهای بنیادی میباشد
که منشأ غیرنورونی داشته و شامل سلولهای بنیادی
خونساز و سلولهای بنیادی مغز استخوان می باشد و
از منابع متنوعی بهدست میآیند که در ادامه توضیح
داده میشوند (.)Mothe & Tator, 2012
سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی

سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی دقیقاً
از لحاظ خصوصیات با سلولهای بنیادی مزانشیمی
مشتق از مغز استخوان مشابه هم میباشند.
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شکل  .4پیوند سلولهای سوماتیکی به داخل سیستم عصبی مرکزی .سلولهای سوماتیکی مثل سلولهای فولیکول موی انسانی
میتوانند به شکل نوروسفیر ،تیمار نشده یا تمایز داده شده به روشهای مختلف ،همچنین بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به مغز پیوند
شوند (.)Mothe and Tator, 2012

این دسته از سلولها میتوانند به انواع متنوعی از
سلولهای حاصل از تمایز طبیعی بافتهای
مزانشیمی ،اپتیلیالی و بافتهای اندوژنوس تمایز پیدا
کنند .اخیراً در مطالعه تمایز مستقیم این سلولها را به
سلولهای مشابه موتورنورنها گزارش کردهاند ،که
این تمایز با استفاده از رتینوئیک اسید و سونیک هج
هاک 5انجام شده است .سلول بهدست آمده پتانسیل
استفاده برای سلول درمانی را در بیماریهایی مثل
هانتیگتون یا خونریزی درون سفاقی را از خود نشان
داده است ( Chen et al., 2012; Lee et al.,
 .)2009استفاده از مدلهای حیوانی و کارآزماییهای
بالینی انسانی برای این سلولها به انجام رسیده
است ،اما هنوز کار کلینیکی بر روی انسان با
محدودیتهای قابل توجهی در حال انجام میباشد.
1. Sonic Hedgrhog

در این مطالعه گزارش شده است که سلولهای
بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی توانایی ترشح
فاکتورهای تروفیکی مثل  VEGFو  HGFرا که در
ترمیم بافت مغزی دچار ایسکمی حائذ اهمیت است را
از خود ترشح می کنند.
سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بندناف

خون بند ناف انسانی محتوی سلولهای بنیادی
خونساز و سلولهای بنیادی مزانشیمی است.
سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بندناف
توانایی تمایز به سلولهای نورونی را داشته و
بهصورت کلینیکی در سلول درمانی بیماریهای
سیستم عصبی مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.
مطالعات نشان داده است که تمایز نورونی سلولهای
بنیادی مزانشیمی خون بند ناف توسط پروتئین کیناز
و استروژن القا می شود ( ;Kang et al., 2007
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 .)Wang et al. 2007تمایز این سلولها به
سلولهای نورونی دوپامینرژیک که قابل استفاده
برای بیماری پارکینسون می باشد نیز در آزمایشگاه
به اثبات رسیده است.

این سلولها با  ،5NGFآنها شروع به تولید انوالز
مختص سلولهای نورونی ،نوروفیالمنت و پروتئین
همکار با میکروتوبول  1-Bکردند .این سلولها
توانایی تمایز به سلولهای میکروگلیا را که جز
سلولهای حمایتکننده سیستم عصبی هستند را
دارا میباشند و همچنین میتوانند کاندید مناسبی
برای پیوند اتولوگ در بیماریهای سیستم عصبی
باشند.
تعداد زیادی از کارآزماییهای بالینی به اتمام
رسیده و در حال انجام از سلولهای بنیادی
مزانشیمی مغز استخوان و سلولهای بنیادی خونساز
در بیماری ضایعات نخاعی به ثبت رسیده است .در
مجموع ،اطالعات ارائه شده باوجود اینکه سلولهای
بنیادی مزانشیمی تأثیرات مثبتی در بهبود ضایعات
نخاعی میتواند داشته باشد ولی تالش برای پیدا کرد
منبع سلولی مناسب با کارایی باالتر همچنان ادامه
دارد (.)Zhao et al., 2003

سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت

سلولهای پرتوان القایی

سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت جز
سلولهای بنیادی مزانشیمی سوماتیکی میباشد و در
صورت قرار گرفتن در کنام مناسب توانایی تمایز به
فنوتیپهای نورونی را دارا میباشد .در مطالعات
گذشته در شرایط آزمایشگاهی این سلولها را
توانستهاند به سلولهای دوپامینرژیک تبدیل کنند .از
این سلولها در سلول درمانی بیماریهای عصبی
مقاوم استفاده شده است (.)Martini et al., 2013

سلولهای بنیادی القایی پرتوان با باز برنامه نویسی
سلولهای بالغ کامالً تمایز یافته به سمت موقعیت
پرتوانی حاصل شده است .از مزایای قابل این دسته
از سلولها دسترسی آسان آن است زیرا بهراحتی
میتواند با یک بویپسی ساده از پوست یک بیمار
مبتال به ضایعه نخاعی یا هر بیماری دیگری و باز
برنامهریزی سلولهای آن به منبع سلولهای پرتوان
القایی دست یافت و بعد از هدایت این سلولها به
سمت سلول هدف آنرا برای پیوند مورد استفاده قرار
داد .این سلولها برای اولین بار توسط Takahashi
 (2006) & Yamanakaاز سلولهای سوماتیکی
موش مثل سلولهای فیبروبالست تولید شد .برای
تولید این سلولها از انتقال ژنتیکی چهار فاکتور
رونویسی شامل  KLF4 ،SOX2 ،OCT4و

سلولهای بنیادی پالپ دندان

سلولهای بنیادی پالپ دندانی سلولهای پرتوان
مشتق از ستیغ عصبی هستند ،بنابراین توان تبدیل
شدن به سلولهای نورنی را دارا میباشند .پیوند این
سلولها در بیماریها سیستم عصبی و ضایعات
نخاعی به اثبات رسیده است .این فرضیه وجود دارد
که سلولهای بنیادی پیوند شده پالپ دندانی بالغ
انسانی منجر به تحریک رشد آکسونی میگردد
( .)Arthur et al., 2009همچنین گفته میشود در
صورتیکه این سلولها را در یک محیط مناسب و
مغذی رشد عصبی قرار دهیم قابلیت تبدیل شدن به
نورونهای بالغ و عملکردی را دارا میباشند.

مونوسیتهای خون محیطی

مونوسیتهای خون محیطی شامل سلولهای بنیادی
مزانشیمی میباشند که سلولهای چندتوان بوده و
توانایی تیدیل شدن به سلولهای نورونی را دارا
میباشند .یکی از مزایای عمده این منبع در دسترس
بودن راحت و ارزان آن است و با کمترین تهاجم به
بدن فرد قابل دسترسی میباشد .با استفاده از تیمار

1. Neural growth factor
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 c-MYCاستفاده گردیدسلولهای پرتوان القایی
انسانی نیز از سلولهای سوماتیکی تولید شده
است .در واقع تکنولوژی تولید سلولهای پرتوان
انسانی بدون نیاز به جنین یک جهش عمده و یک
پیشرفت قابل توجه در بیولوژی سلولهای بنیادی
میباشد.
مطالعات گستردهای در زمینه مقایسه توانایی و
قابلیتهای سلولهای پرتوان القایی با سلولهای
بنیادی جنینی انجام شد .این دسته از سلولها از
لحاظ خصوصیات کلیدی کامالً مشابه سلولها
بنیادی جنینی میباشد که شامل مورفولوژی ،پرتوانی،
خودنوزایی و بیان ژنی میباشند .در طول کشت و
نگهداری سلولهای بنیادی جنینی در آزمایشگاه این
سلولها با نقایص ژنتیکی مواجه میشوند که
سلولهای پرتوان القایی هم چنین خصوصیتی را از
خود نشان میدهند .یکی از معایب استفاده از
سلولهای پرتوان القایی بیان فاکتورهای باز برنامه
نویسی همکار با تولید تراتوما (سرطان) میباشد
( .)Ben-David and Benvenisty, 2011برای
غلبه بر این مشکل تالشهای زیادی در جهت تولید
این سلولها بدون استفاده از وکتورهای ویروسی
صورت گرفته است.
اخیراً ،تولید سلولهای بنیادی عصبی از
سلولهای پرتوان القایی انسانی به اثبات رسیده است
اما تنها میزان کارایی تمایز این سلولها از سلولهای
بنیادی جنینی کمتر میباشد .یعنی در مقایسه با
سلولهای بنیادی جنینی تعداد کمتر از سلولهای
پرتوان القایی به سلولهای نورونی تبدیل میشوند.
همچنین ،بعضی از انواع سلولهای نورونی مشتق از
سلولهای بنیادی پرتوان القایی تمایل به سرطانی
شدن را بعد از پیوند به سیستم عصبی مرکزی از خود
نشان میدهند .بنابراین تالشهای زیادی در جهت
حل این مشکل صورت گرفته و در حال انجام
میباشد .نتایج مطالعات انجام شده با سلولهای سالم
و مطمئن از سلولهای پرتوان القایی بعد از ضایعه

نخاعی کانتوژن ،میلینسازی ،رشد آکسونی و
تحریک ترمیم حرکتی را بههمراه داشته است ( Tsuji
 .)et al., 2010در مقابل ،پیوند نوروسفیرهای مشتق
از سلولهای پرتوان القایی نامطمئن منجر به ایجاد
تومورهای سرطانی بدخیم و کلهش ناگهانی بهبود
حرکتی میشود ( .)Tsuji et al., 2010اخیراً فردی به
نام  .)Tsuji et al., 2010( Okanoنوروسفیرهای
مشتق از سلولهای پرتوان القایی را به نخاع موش
آسیب دیده پیوند زدند و بهبود عملکرد حیوان مدل را
گزارش دادند .در این مطالعه توموری مشاهده نشد.
همچنین یک مطالعه اخیر هم نشان داد که
سلولهای بنیادی مشابه نورواپیتلیالی که از
سلولهای پرتوان القایی بهدست آمده بود ،توانستند
ارتباطات سیناپسی را برقرار کنند و عملکردی حرکتی
را بهبود بخشند ( .)Fujimoto et al., 2012
تبدیل مستقیم به سلولهای نورونی

اخیراً تبدیل مستقیم یک سلول به یک نوع سلول
دیگر با گذر از مرحله پرتوانی نشان داده شده است.
برای مثال سلولهای هماتوپوئیتیک بهصورت
مستقیم از سلولهای فیبروبالست پوستی بدون اینکه
بیان نابجای فاکتورهای رونویسی هماتوپوئیتیک
وجود داشته باشد ،تولید شده است ( Szabo et al.,
 ).2010و سلولهای جنینی فیبروبالستی به
سلولهای کاردیومیوسیتها تبدیل شده است ( Efe
 .)et al., 2010چندین مطالعه تبدیل مستقیم
سلولهای پوستی موشی و انسانی و سلولهای
کبدی را به نورونها گزارش کردهاند (که تحت
عنوان نورونهای القایی نامیده میشوند) ،که برخی از
فاکتورهای رونویسی نورونی را خود بیان میکنند
( .)Marro et al., 2011فاکتورهای بازبرنامهنویسی در
سوییچ کردن یک سرنوشت سلولی به یک نوع سلول
دیگر وارد عمل میشوند .اگرچه تعداد نورونهای القا شده
بسیار اندک میباشد اما هنوز حافظه اپیژنتیکی
سلولهایدهنده خود را دارا میباشند.
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اخیراً  (2011) Marro et al.توانستند سلولهای
فیبروبالست جنینی موشی را مستقیماً به سلولهای
پیشساز نورونی که قادر به تبدیل به نورون و گلیا
بوده و همچنین قادر به تکثیر و نگهداری برای مدت
طوالنی در آزمایشگاه بودند را تولید کنند ( Lujan et
 .)al., 2012مرحله بعدی این خواهد بود که آیا
میتوان پیشسازهای نورونی القایی را از سلولهای
فیبروبالست فرد بالغ بهصورت ایمن تولید کرد؟ این
پیشرفت در بیولوژی سلولهای بنیادی این فرض را
مطرح میکند که پرتوانی الزمه بازبرنامهنویسی
سلولهای سوماتیکی نمیباشد .این تکنولوژی
جایگزین برای بازبرنامهنویسی سلولی برای
درمانهای جایگزینی سلولی اتولوگ جلوی هرگونه
مشکل را که وابسته به استفاده از سلولهای پرتوان
القایی بود از جمله تومورزایی را میگیرد .اگرچه هنوز
مطالعات زیادی الزم است تا تولید مستقیم این
سلولها به مراحل تأیید کامل برسد.
خالصهای از مباحث مطرح شده در زمینه استفاده از
سلول درمانی در ضایعات نخاعی

استفاده کلینیکی از پیوند سلولهای بنیادی در
ضایعات نخاعی هنوز با بحثهای زیادی روبرو است.
بنابراین ،فاز اولیه کارآزمایی بالینی با تعداد محدودی
مریض بدون اینکه نمونه کنترلی وجود داشته باشد و
درنتیجه ارزیابیها کامالً دقیق باشد آغاز شده است.
ثبت نام تعداد مناسب و زیادی بیمار ضایعه نخاعی
برای کارآزمایی بالینی کار بسیار مشکلی است زیرا
شدت بیماری و سطوح ضایعه ،سن بیمار و ضایعات
همراه با ضایعه اولیه در بیماران مختلف متفاوت بوده
و از تنوع زیادی برخوردار میباشد .عموماً برای
درمانهای وابسته به پیوند سلولی ،جمعیت
هدف مبتال به ضایعه نخاعی بیمارانی هستند که
احتمال بهبودی آنها در حداقل ممکن قراردارد.
یکی دیگر از محدودیتهای ممکن تعداد بسیار زیاد
سلول مورد نیاز برای انجام پیوند سلولی (دو میلیون
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سلول برای هر بیمار) میباشد و همچنین زمان
طوالنی که باید برای مشاهده نتایج باید صرف شود
(نزدیک به ششماه) میباشد .فرآیند تولید سلولهای
پیشساز از سلولهای بنیادی جنینی فرآیند گرانی
بوده و مساله فوق در مورد سلولهای پرتوان القایی
هم صادق میباشد .پیشرفتهای اخیر در تولید
مستقیم سلولهای مورد نیاز ،پتانسیل قابل توجه
کلینیکی پیوند سلولی را مشخص می کند .اما هنوز
مطالعات زیادی الزم است تا انجام شود در جدول 5
به برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره
شده است .در مقابل بیش از پنجاه سال از مطالعه
سلولهای بنیادی خونساز میگذرد و هماکنون
بهصورت روتین در درمان بیماریهای خونی و
سرطانهای خون مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالعات زیادی در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی
مزانشیمی در سکته مغزی ،مالتیپل اسکلروسیز و
موقعیتهای ارتوپدی انجام و به چاپ رسیده است
( Borlongan et al., 2011; Connick et al.,
.).2012; Gomez-Barrena et al., 2011
حجم بسیار زیاد اطالعات در زمینه اطالعات
کارآزمایی بالینی و گزارشات حاکی از موفقیتهای
درمانی و ایمن بودن پیوندهای انجام شده دالیل
محکمی بر استفاده روز افزون این سلولها در
درمانهای کلینیکی میباشد .عالوه بر مطالب ذکر
شده و مراحلی که قبل از همه گیر شدن سلول
درمانی باید انجام شود ،پیچیدگی بافت نخاع که دچار
ضایعه میگردد و همچنین آسیبهای ثانویه حاصل
از آن هم که منجر به ایجاد تروما و بههمریختگی
بافت و ساختار نخاع میشود هم از موضوعات
بحث برانگیز در این زمینه میباشد .اما خوشبختانه ،با
پیشرفتهای سریع در زمینه بیولوژی سلولهای
بنیادی و نتایج مؤثر و قابل توجه حاصل از مطالعات
در زمینه سلول درمانی در ضایعات نخاعی امید به
دسترسی به این مهم در آینده نزدیک دور از انتظار
نمیباشد.
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جدول  .1خالصه ای از کارآزمائیهای بالینی برای پیوند سلولی در ضایعات نخاع
نوع سلول بنیادی

کشور

موقعیت مطالعه

فاز بیماری

سلولهای پیشساز
الیگودندروسیتی
مشتق از سلولهای بنیادی
جنینی
سلولهای بنیادی مونوسیتی
پیوند اتولوگ

آمریکا

خاتمه یافته
به چاپ نرسیده

 54 I;ASIA Aنفر ثبت نام-
 1پیوند

برزیل

خاتمه یافته

سلولهای بنیادی مونوسیتی جمهوری
چک
پیوند اتولوگ
کره
سلولهای بنیادی مونوسیتی
پیوند اتولوگ
سلولهای بنیادی مونوسیتی
پیوند اتولوگ

اکوادور

سلولهای بنیادی مزانشیمی
مغز استخوان پیوند اتولوگ
سلولهای بنیادی مزانشیمی
مغز استخوان پیوند اتولوگ
سلولهای بنیادی مزانشیمی
(بافت چربی) پیوند اتولوگ
سلولهای بنیادی مزانشیمی
مغز استخوان پیوند اتولوگ

کره

( Callera and do
)Nascimento, 2006
خاتمه یافته

I;ASIA A-C

I/ II;ASIA A

()Sykova et al., 2006
خاتمه یافته
()Yoon et al., 2007

I/ II; ASIA A

خاتمه یافته

I/II

()Geffner et al., 2008

مصر
کره
هند

خاتمه یافته
()Park et al., 2012
خاتمه یافته
()Ra et al., 2011
خاتمه یافته
خاتمه یافته

سﭙاسﮕﺰاری
این مقاله نتیجه انجام یک طرح پژوهشی بوده است
که با حمایت پژوهشکده سلولهای بنیادی رویان

;I/II
ASISAA-B
I/II ASIA

I;ASIA A-C
I/II ASIA A

تعداد بیمار

مدت زمان پیوند
بعد از ضایعه
تحت حاد:
 0-5هفته

روش انتقال
سلول
درون نخاعی،
یکبار

اینترا تکتال با
مزمن متوسط
 54نفر
،LP
سه سال
( 90ساله)،
یکبار
تحت حاد 94-54روز درون رگی
04نفر
( 05-53سال) مزمن  53-0ماه
درون نخاعی،
حاد 0:هفته
91
یکبار
( )13-51تحت حاد 0-0 :هفته
مزمن 0:هفته
حاد 1روز 3-ماه درون نخاعی به
0
همراه
( 00-03سال) مزمن  05-1سال
اینتراتکتال LP
مزمن بیشتر از یک ماه درون نخاعی
54
( 35-90سال)
مزمن  54ماه 9-سال مشخص نشده
04
( 93-54سال)
درون رگی
بیشتر از  0ماه
0
( 34-53سال)
اینترا تکتال
50
حاد 0 < :هفته
( 11-04سال) تحت حاد 0-0 :مزمن :برای حاد،
مزمن :درون
 3هفته<
نخاعی

انجام شده است .از همکاری و مساعدتهای ریاست
محترم پژوهشکده جناب آقای دکتر بهاروند ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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