مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir
Medical Journal of Mashhad
University of Medical Sciences
Vol. 61, No.4 P: 6611-6611
Sep-Oct 2018

سال  ،16شماره 4
مهر-آبان  ،79صفحه 6619-6611

مقاله مروري

درمان با سلولهاي بنیادي در بیماريهاي سیستم عصبی مرکزي :یافتهها،
چالشها و امیدها
تاریخ دریافت -79/30/03 :تاریخ پذیرش79/30/03:
غالمی1

خالصه

لیال
الهه مهدی پور*2

مقدمه

 -1مرکز تحقیقات نانوفناوری ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

گروهي از بیماریهای عصبي انسان مانند پارکینسون ،سكته ،و ضایعه نخاعي در اثر از دست رفتن

مشهد ،ایران.

سلول های عصبي در بافت طبیعي مغز و نخاع ایجاد ميشوند .جایگزیني سلولهای آسیب دیده با

 -1دپارتمان بیوتكنولوژی پزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه

سلولهای سالم دریچه امیدی برای درمان و یا جلوگیری از پیشرفت این خانواده از بیماریهای صعب

علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

العالج عصبي ایجاد کرده است .مطالعات مختلف بر قدرت تمایز سلولهای بنیادی و به دنبال آن
جایگزیني با سلول های نوروني و گلیال از دست رفته در سیستم عصبي مرکزی تاکید دارند .انتخاب
جمعیت مناسب سلولي ،نحوه درمان ،انتخاب بهترین روش انتقال سلول و نحوه پیگیری درمان از

* دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد،

مهمترین چالش هایي است که پیرامون این رویكرد درماني وجود دارد .در این مرور ،مطالعات

ایران

شاخص در حوزه سلول درماني در سطح پایه و بالیني مورد بررسي قرار گرفته است تا زمینهای برای

تلفن50610551159 :

استفاده موثر از این چشم انداز درماني در بالین فراهم سازد .یقینا پیشرفت های مداوم و مشهود سلول

Email: mahdipoure@mums.ac.ir

درماني در مطالعات پیش بالین و بالیني امیدهای تازهای را در بیماران مبتال به این بیماریهای همه گیر
در سراسر جهان ایجاد ميکند.
کلمات کلیدي
درمان با سلولهای بنیادی ،بیماریهای اعصاب ،سكته ،پارکینسون ،ضایعه نخاعي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.

لیال غالمي و الهه مهدي پور
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مقدمه

متفاوتي نسبت به این گونه تحقیقات در کشورهای مختلف

سلولهای بنیادی ،سلولهایي هستند که قادرند خود را باز سازی

وجود دارد و در برخي کشور ها از جمله آلمان تحقیق بر روی

کرده و در هر تقسیم ،سلول کامال مشابه با خود را بسازند به این

سلولهای بنیادی رویاني ممنوع ميباشد( .)1این نگرشهای

توان خودنوسازی گفته ميشود .ویژگي دیگر این سلولها توان

متفاوت ،ناشي از دیدگاه های مختلف مذهبي ميباشد .در

تمایز آنها به سلولهای تخصصي ميباشد که بسته به وسعت

برخي ادیان از جمله مسیحیت ارتودوکس که برای جنین در

این توان سلولها در گروههای مختلف همه توان (که توان

مرحله تمایزی ذکر شده (بالستوسیست) حرمت یک انسان

تبدیل به یک جنین کامل و اجزای خارج جنیني از جمله جفت

کامل را قائل هستند ،تحقیقات سلولهای بنیادی رویاني کامال

و بند ناف را دارند) ،پرتوان ( توان تبدیل به کلیه بافتهای

غیر اخالقي ميباشد .در مذاهبي همچون اسالم ،جنین تنها پس

جنیني را دارد) ،و چند توان ( توان تبدیل شدن به چند رده

از دمیده شدن روح واجد حرمت انسان کامل خواهد بود بنابراین

سلولي محدود) قرار ميگیرند (شكل  .)6()6این توان منحصر

نگرش این مذاهب به تحقیقات سلولهای بنیادی رویاني مثبت

به فرد سلولهای بنیادی در تبدیل شدن به بافتهای متفاوت

ميباشد.

توجه دانشمندان و متخصصان را به خود جلب کرده است.

سلولهای بنیادی پرتوان القایي سلولهایي مشابه سلولهای

در عمل سلولهای بنیادی به دو نوع کلي رویاني و بالغ تقسیم

بنیادی رویاني هستند که به صورت مصنوعي در آزمایشگاه

بندی ميشوند .سلولهای بنیادی رویاني مشتق از جنین در

تولید ميشوند .تغییر در الگو بیان ژن یک سلول تمایز یافته

مراحل اولیه تكامل (مرحله بالستوسیست )6ميباشند که در این

میتواند سلول را به حالت تمایز نیافته پرتوان برگرداند .نخستین

مرحله از تكامل ،سلولها پلوریپوتنت 1و یا پرتوان هستند.

بار دانشمند ژاپني  Shinya Yamanakaدر سال 1551

سلولهای پرتوان قادرند به همه سلولهای بدن با منشا

میالدی( ،)4از طریق افزایش بیان همزمان چهار فاکتور رونویسي
 OCT41, c-MYC, KLF-44, SOX20در سلولهای

اکتودرمي ،مزودرمي ،و اندودرمي تمایز پیدا کنند.
این سلولها اگر چه در تحقیقات موفقیتهای زیادی در تولید

فیبروبالست پوست ،توانست این سلولها را به سلولهای پرتوان

سلولهای مختلف بدن نشان داده اند اما کاربرد بالیني آنها

تبدیل نماید(شكل  .)1به دلیل اینكه این سلولها از منشا

بسیار محدود ميباشد که علت آن توان این سلولها برای

سلولهای سوماتیک بدست ميآیند فاقد مشكلالت اخالقي

سرطاني شدن و تولید تومور ميباشد( .)1در حقیقت سلولهای

مربوط به جنین انسان بوده و کاربرد بسیار زیادی را در تحقیقات

پرتوان رویاني از توان تكثیر و خودنوسازی بسیار باالیي

دارا ميباشند .مدل سازی بیماریها در شرایط آزمایشگاهي با

برخوردار هستند که ميتواند یک مزیت به شمار آید چراکه این

استفاده از سلولهای پرتوان القایي از جمله کاربرد های این

اجازه را ميدهد تا از یک نمونه واحد در آزمایشگاه چندین

سلولها ميباشد که کمک بسیار زیادی به درک مكانیسم

گرافت سلولي تهیه گردد .از سویي همین ویژگي ميتواند خطر

بیماری به ویژه بیماریهای عصبي نموده است(.)0

ایجاد بدخیمي توسط این سلولها را افزایش دهد .از طرف

مدلهای بیماری ميتوانند به منظور غربالگری داروها و بررسي

دیگر به دلیل اینكه برای دست یابي به این سلولها الزم است تا

موثر بودن و یا مكانیسم اثر دارو در شرایط خارج از بدن استفاده

یک جنین انسان در مرحله بالستوسیت از بین برود ،نگرشهای

شوند .امید بسیاری وجود دارد که بتوان از سلولهای پرتوان
3

Octamer-binding transcription factor 4
Kruppel-like factor 4
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القایي در درمان بیماریهای صعب العالج استفاده نمود به عنوان

کاربرد موفق سلولهای بنیادی در درمان بیماریها مستلزم

مثال ميتوان در بیماریهای ژنتیكي ،اصالح ژني را بر روی

شناخت کامل بیولوژی این سلولها و درک مكانیسم ایجاد

سلولهای پرتوان القایي بدست آمده از بیمار انجام داد و سپس

کننده بیماری ميباشد.

این سلولها را به رده سلولي مد نظر تمایز داده و سلولهای

بیماریهای سیستم عصبي :در مبحث درمان با سلولهای بنیادی،

اصالح شده ژنتیكي را به بدن برگرداند ( شكل .)1

بیماریهای اعصاب را ميتوان در سه گروه قرار داد :گروه اول

این تحقیقات امروزه در مدلهای حیواني در حال انجام ميباشد

بیماریهایي هستند که با از دست رفتن سلولهای بخشي از مغز

و راه بسیاری تا راه یابي آنها در سطح بالین باقي مانده

همراه هستند از جمله بیماری پارکینسون ،آلزایمر ،و مالتیپل

است )0(.از جمله موارد محدود کننده استفاده از سلولهای

اسكلروز .دسته دوم بیماریهایي هستند که در آنها سلولهای

پرتوان القایي در بالین ،ایمني مربوط به فرایند تولید این سلولها

عصبي بدنبال یک آسیب حاد از بین ميروند که سكته ،ضربه

است .عالوه بر پرتوان بودن این سلولها که خود خطر تومورزا

مغزی و آسیب نخاعي را میتوان در این دسته قرار داد .و نهایتا

بودن آنها را بدنبال دارد ،برای تغییر بیان ژن عمدتا از وکتور

گروه سوم اختالالتي هستند که سلولها بدون اینكه از بین بروند

های ژني ویروسي که میتوانند عامل ایجاد سرطان در بدن باشند

عملكرد خود را از دست ميدهند همانند بیماری صرع .بدون

استفاده ميشود .همچنین طي پروسه دست ورزی ژنتیكي

شک درک مكانیسم ایجاد بیماری برای انتخاب روش درمان

تغییرات اپي ژنتیكي وسیعي در سلولها اتفاق ميافتد که

موثر بسیار ضروری ميباشد به عنوان مثال در بیماریهایي که با

ميتواند ماهیت سلول را به شكل غیر طبیعي تغییر دهند(.)1

مرگ سلولي همراه هستند سلول درماني از جمله درمان با

سلولهای بنیادی بالغ از نظر توان تمایزی چند توان هستند یعني

سلولهای بنیادی میتواند یک راهكار موثر باشد .از طرف دیگر

فقط به تعداد محدودی از رده های سلولي تمایز ميیابند .به

در مواردی که آسیب مالیم است کنترل محیط به عنوان مثال

دلیل اینكه این سلولها از بافتهای یک موجود جدا ميشوند به

کنترل التهاب میتواند موثر باشد .در این مقاله با مرور مطالعات

آنها سلولهای بنیادی بافتي نیز گفته ميشود .این سلولها در

پایه و کارآزمایي های بالیني اخیر به معرفي استفاده از سلولهای

تعداد بسیار اندک در درون بافتهای مختلف بدن یافت شده و

بنیادی در اصالح نقایص ساختاری و عملكردی و یا ترمیم

مسئول برقراری هموستاز و یا ترمیم بافت آسیب دیده در بدن

آسیب های عصبي ميپردازیم.

ميباشند چرا که این سلولها قادرند رده های سلولي مختلف

بیماري پارکینسون

یک بافت را بسازند( .)6جدا سازی این سلولهای بنیادی از

بیماری پارکینسون بیماری تحلیلي اصلي است که با دست رفتن

اغلب بافتهای بدن صورت گرفته است و سلولهای بنیادی

وسیع نورونهای دوپامینرژیک در سیستم عصبي شناخته مي

خونساز ،پوست ،و عصبي مثالهایي از انواع سلولهای بنیادی

شود که علت این بیماری همچنان ناشناخته است اما بر اساس

بافتي ميباشند (شكل  .)6استفاده از این سلولها در بالین به

مطالعات مختلف قرار گرفتن سلول ها در برنامه مرگ سلولي،

دلیل توان تمایز محدود آنها بیشتر مورد استقبال قرار گرفته

عفونت ویروسي و همچنین توکسین های محیطي ميتواند از

است و تعداد زیادی کارآزمایي بالیني در مرحله ارزیابي ایمن و

علت ابتال به این بیماری پیشرونده عصبي باشد(.)0 ,9

موثر بودن این سلولها در درمان بیماریهای مختلف و ترمیم

لرزش عضالني ،خشكي عضالت ،عدم تعادل و کندی حرکت

بافتهای آسیب دیده ميباشند.

و اختالالت رفالکس موضعي از شایع ترین عالئم ابتال به این

بنابراین سلولهای بنیادی واجد پتانسیل باالیي در ترمیم و

بیماری است .استفاده از جایگزین های دوپامین مانند

بازسازی آسیب های بافتي ميباشند .این امر در حال حاضر
یكي از رو به رشد ترین زمینه های علمي در جهان ميباشد.

 Carbidopaو  L-DOPAاز سال  6770تا به امروز به عنوان
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روش درمان کارآمد برای درمان پارکینسون مورد استفاده

پیشرفت هایي که در زمینه استفاده از این سلول ها انجام شده

پزشكان است(.)7

هنوز دادههای بالیني کافي حاکي از استفاده درماني در معالجه

پاتولوژی اصلي این بیماری بر اساس از دست دادن وسیع نورون

بیماری پارکینسون گزارش نشده است .در سال  1564در

های دوپامین در مسیر جسم سیاه به هسته های قاعده ای به علل

 Danielyanو همكاران در مطالعهای درمان با سلولهای بنیادی

ناشناخته ژنتیكي وحتي محیطي ميباشد( .)65از این رو این

را جهت بررسي موثر و ایمن بودن در مدلهای بیماریهای

بیماری به عنوان گزینه مناسبي جهت سلول درماني مورد توجه

تخریب کننده نورون و آسیب مغزی حاصل از ضربه مورد

قرار گرفته است .امروزه با پیشرفت علوم پایه و روشهای نوین

بررسي قرار دادند .بر اساس نتایج به دست آمده سلول های

سلول درماني ،جهت جلوگیری از عوارض جانبي حاصل از

مزانشیمي حاصل از مغز استخوان به صورت موثر از طریق

استفاده مداوم از داروها و مشكالت دیگری که در مسیر درمان

استنشاقي به دو مدل موشي پارکینسون و آلزایمر منتقل شد.

وجود دارد ،سلول های بنیادی از جمله سلول های بنیادی

هفت روز بعد از تزریق ،سلول های مزانشیمي تزریق شده به لب

مزانشیمي ،سلولهای رویاني و سلولهای بنیادی عصبي به عنوان

های بویایي وارد شدند .این اولین استفاده از سلولهای

جایگزین مناسب و کاربردی جهت درمان و کنترل پارکینسون

مزانشیمي به صورت استنشاقي در بیماری پارکینسون و آلزایمر

مد نظر ميباشد.

بود.

مزایای سلول درماني عبارتند از -6:جایگزین مستقیم سلولها در

مطالعات بیشتر در جهت تكرار این نتایج و کاربردی تر کردن

بافت میزبان -1 .ترشح عامل نوروتروفیک در بدن میزبان که

روش سلول درماني مورد نیاز است( .)61مطالعه دیگری که در

منجر به خاصیت ضد التهابي عروق زایي و تولید نورون عصبي

توسط  Salamaو همكاران در سال  1569صورت گرفت از

ميشود .در تمام مطالعات سلول درماني منبع اصلي ،زمان انتقال

سلول های بنیادی مزانشیمي به صورت استنشاقي جهت درمان

سلول و نحوه انتقال بهینه سلول به بیمار باید در نظر گرفته

مدل موشي مبتال به پارکینسون استفاده شد .در این مطالعه سلول

شود(.)66

های مزانشیمي از سلول های تک هسته ای مغز استخوان موش

در این میان سلول های بنیادی مزانشیمي به دلیل راحتي استخراج

استخراج شد و بعد از فرایند تغلیظ ،سلول ها با نانوذرات اکسید

و قدرت تمایز بسیار مورد توجه ميباشد Dezawa .و همكاران

آهن با سایز میكرومتری انكوبه شدند و بعد از انتقال به روش

روش جدیدی را جهت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمي به

استنشاقي ،ارزیابي عصبي رفتاری موش ها انجام شد و سپس

خانواده سلول های عصبي معرفي نمودند .بر اساس این مطالعه

موش ها کشته شده و انتقال سلولهای نشان گذاری شده به نقاط

انتقال ژني از طریق دومین داخل سلولي  Notchو متعاقباً

مختلف مورد بررسي قرار گرفت .بر اساس نتایج این مطالعه

و

سلول های تزریقي نقش موثری در تولید نورونهای

استفاده از فاکتورهای رشد فیبروبالستي (

فورسكولین6

فاکتور نوروتروفیک  ،منجر به تمایز سلول های بنیادی

دوپامینرژیک داشتند بنابراین انتقال سلول به روش استنشاقي به

مزانشیمي به سلول های عصبي ميگردد .عالوه بر این قرار

عنوان یک روش جایگزین آسان و تكرار پذیر جهت بیماری

گرفتن سلول ها در معرض فاکتور نوروتروفیک سلولهای

های تخریب کننده نورون مطرح ميباشد(.)64

گلیال باعث افزایش رشد و تمایز بیشتر سلول های مزانشیمي به

یكي دیگر از سلول هایي که در حوزه سلول درماني بیماری

رده سلول های عصبي ميباشد( . )61استفاده از انتقال سلول

پارکینسون مورد مطالعه قرار گرفته است ،سلول های بنیادی

های مزانشیمي به صورت استنشاقي از دیگر مطالعاتي است که

رویاني

ميباشد.

در حوزه سلولهای بنیادی صورت گرفته است اما با وجود

در سال  Kawazaki ،1555و همكاران از کشت ترکیبي سلول
های بنیادی رویاني میمون و سلولهای استرومال موشي به

Forskolin

1
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روش  SDIAجهت تولید سلول های نوروني با خاصیت بالقوه

،ميتواند به عنوان ابزاری کارآمد جهت درمان ایمن بیماران

دوپامینرژیک استفاده نمودند .در این مطالعه روشي ابداع شد

مبتال به پارکینسون مورد استفاده قرار گیرد( .)15این مطالعات

که در آن سلول های رویاني میمون در حضور سلول های

امیدهای تازه ای را در استفاده از سلولهای رویاني به عنوان

استرومال موشي و در محیط فاقد سرم به سلول های نوروني

سلول های تولید کننده نورون های آدرنرژیک ایجاد ميکند.

دوپامینرژیک تمایز ميیافتند این روش با نام  SDIA6شناخته

اگرچه مشكالت اخالقي و تومورزایي این سلول ها هنوز از

شد.بر اساس این روش جهت تمایز سلول های رویاني میمون

چالشهای پیش رو در استفاده از آنهاست اما مطالعات زیادی

دیگر نیازی به استفاده از جسم رویاني( )60و همچنین رتینوئیک

در بررسي خاصیت تومورزایي در حال انجام است تا بتوان با

اسید( )61که سبب ایجاد تراتوم و بدخیمي ميشود وجود

استناد به این نتایج زمینه را برای کار آزمایي های بالیني هموار

ندارد(.)69

از طرف دیگر در همان سال  Leeو همكاران

نمود(.)16

روشي را ابداع نمودند که در این روش از سلولهای انساني

در میان سلولهای بنیادی مورد مطالعه ،از جایگزیني سلولهای

جهت تولید نورون های مزانسفال (میان مغز) و رومبنسفالون (مغز

بنیادی عصبي جهت رفع نقایص آناتومي مغز و یا نقص

خلفي) استفاده ميشد( .)60همچنین در تایید مطالعات پیشین

عملكردی که به دنبال آسیب در سیستم عصبي مرکزی ایجاد

،مطالعه ای در سال  1550صورت گرفت که سلولهای عصبي با

ميشود ميتوان بهره برد .قابلیت سلول های بنیادی عصبي در

فنوتیپ دوپامینرژیک با استفاده از کشت توأم سلولهای بنیادی

آزاد سازی نوروترانسمیترها ،تولید فاکتورهای نوروتروفیک،

رویاني و سلولهای استرومال مغز استخوان موش تولید گردیده

محافظت از نورون های آسیب دیده و همچنین تولید رده سلولي

که نتایج مطالعه بر کارآمد بودن روش درمان در مدل حیواني

نامیرای تقسیم پذیر از سلولهای بنیادی عصبي از جمله مزایای

پریمات مبتال به پارکینسون از طریق انتقال داخلي سلولها به

استفاده از این سلول ها ميباشد( .)11 ,11تولید رده نامیرای

صورت مستقیم به مغز مدل بیماری تاکید داشت ،نكته کلیدی

تقسیم پذیر از سلول های عصبي انساني استخراج شده از مغز

در این مطالعه استفاده از فاکتور رشد فیبروبالستي 15

جنین ،کشت داده شده از طریق دست ورزی ژنتیكي به کمک

) (FGF201آزاد شده از جسم مخطط و اثر هم افزایي آن با

حاملهای رتروویروسي امیدهای تازه ای را در استفاده از سلول

فاکتور رشد فیبروبالستي (FGF2) 1بود(.)67

های بنیادی عصبي ایجاد کرده است( .)14در مطالعه ای که در

اگر چه سلولهای عصبي تمایز یافته از منشا سلولهای بنیادی

سال  1559توسط ردمون و همكاران صورت گرفت از سلول

پرتوان نشان داده اند که میتوانند موثر باشند استفاده از این

های بنیادی جدا شده از مغز جنین جهت درمان اختالل ایجاد

سلولها در بالین به دلیل آلودگي سلولهای تمایز یافته با

شده در مدل میموني بیماری پارکینسون استفاده شد و نتایج این

سلولهای بنیادی و تمایز نیافته با مشكالت ایمني مشابه درمان با

مطالعه به کاهش عالئم رفتاری در مدل حیواني داللت

سلولهای بنیادی پرتوان همراه است .اخیراً در سال 1561

داشت( .)10در سال  1551مطالعه ای با استفاده از رده سلول

مطالعه ای صورت گرفته است که نشان ميدهد خالص سازی

های بنیادی عصبي نامیرا بر روی مدل موش صحرایي مبتال به

سلولهای بنیادی رویاني و سلولهای بنیادی پرتوان

پارکینسون انجام شد در این مطالعه تزریق سلولهای بنیادی

القایي) (iPSCs1از نورون های آدرنرژیک ،حاوی مارکر های

عصبي به ناحیه مخطط مدل های موشي سبب بهبود عملكردی

هسته ای تكرار شونده غني از لوسین و دومین بین غشایي6-

در مدل موش صحرایي شد(.)11
همچنین در کارآزمایي بالیني که در ترکیه در سال 1561

Stromal Cell–Derived Inducing Activity

1

صورت گرفت  16بیمار  41تا  97ساله مبتال به پارکینسون با

fibroblast growth factor
Induced pluripotent stem cells

2

استفاده از سلولهای بنیادی عصبي استخراج شده از مغز جنین از

3

 -3311درمان با سلولهای بنیادی در بیماری های سیستم عصبی مرکزی

لیال غالمي و الهه مهدي پور

طریق تزریق یک طرفه به جسم مخطط در فواصل زماني

توانایي این سلولها در پایداری و قابلیت کشت به مدت

مشخص مورد درمان قرار گرفتند نتایج حاصل از مطالعه بر بهبود

طوالني ،به عنوان گزینه مناسبي جهت درمان های بالیني مد نظر

چشمگیر عملكرد موتور حرکتي بدون مشاهده عارضه جانبي

ميباشند اما مسائل اخالقي در استفاده از سلولهای بنیادی

داللت داشت()11

رویاني امكان استفاده از این سلول ها را با مشكل مواجه کرده

درمان آسیب نخاعی با سلولهاي بنیادي

است .عالوه بر این مشخص نبودن سرنوشت این سلول ها به

ضایعات نخاعي در اثر نقص عملكردی طوالني مدت به دنبال از

علت احتمال ایجاد بدخیمي و خطرتراتوم ،کار آزمایي بالیني

دست دادن نورون های اصلي سیستم عصبي مرکزی و به دنبال

این سلول ها را محدود کرده است(.)15

آن اختالل در سیستم پیام رسان به اندامهای حرکتي شناخته مي

سلول های بنیادی بالغ یا بافتي یكي دیگر از سلول هایي هستند

شود .عوامل مختلفي در عدم تولید و زایایي آکسون های طناب

که در درمان ضایعات نخاعي مورد توجه قرار دارد سلول های

نخاعي دخیل ميباشد اما شایعترین علل آن را ميتوان کاهش

بنیادی بالغ فاقد منشا جنیني بوده بنابراین مشكالت اخالقي

قابلیت رشد در نورون های سیستم عصبي ،ناشي از پیام های

سلولهای بنیادی رویاني را به همراه نخواهند داشت .در به

بازدارنده نشأت گرفته از میلین های آسیب دیده و همچنین

کارگیری سلولهای بنیادی بالغ این احتمال وجود دارد که سلول

ایجاد ضایعه در سلول های گلیال در نتیجه پاسخ های التهابي

های بنیادی بتوانند با سلولهای بنیادی موجود در طناب نخاعي

دانست( .)11بیماران مبتال به عارضه نخاعي معموالً از عالئمي

الحاق شده و وظایف خود را انجام دهند اما این نظریه همچنان

همچون عدم توانایي در حرکت و احساس و ناتوانایي در انجام

در حال بررسي ميباشد Newsome .و همكاران این نظریه را

حرکات ارادی رنج ميبرند .درمان های رایج از جمله روش

رد نمودند و این پدیده را تنها منحصر به سلول های کبدی

های بازتواني وفیزیوتراپي جهت درمان این بیماری همچنان

دانستند بنابراین فرضیه استفاده از سلولهای بنیادی بالغ و الحاق

ناکارآمد است و رویكرد های فراواني جهت بهبود عالئم

با سلول های میزبان

به عنوان یک چارچوب درماني هنوز

بیماری مورد نیاز است .در سالهای اخیر استفاده از سلولهای

پذیرفته نميباشد و خطرهای احتمالي استفاده از این سلول ها از

بنیادی یكي از امید بخش ترین روش هایي است که مسیرهای

جمله تغییرکنترل نشده رفتار سلولي ،عدم ایجاد عملكرد و عدم

جدیدی را در درمان این بیماری ایجاد کرده است(. )19سلول

قدرت تمایز از دیگر مشكالتي است که باید مد نظر قرار

های بنیادی با قابلیت جایگزیني با سلولهای عصبي ،تجدید

گیرد(.)16

میلین سازی آکسون ها ،حفاظت از سلول های گلیال ،توانایي در

سلول های بنیادی مزانشیمي استخراج شده از مغز استخوان بیمار

رگ زایي ،کاهش التهاب و تحریک داخلي ساخت سلول های

به عنوان گزینه مناسب جهت سرعت بخشیدن به مطالعات بالیني

پیش ساز عصبي در جهت ایجاد انعطاف پذیری عصبي بسیار

مطرح ميباشد .سلول های بنیادی مزانشیمي را ميتوان به

مورد توجه مي باشند()10

صورت اتولوگ تهیه کرد و از این رو این سلولها امكان

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات مختلف نورون های حاصل از

دستیابي سریعتر به مراحل درماني را ایجاد ميکنند(.)11

تمایز سلول های بنیادی رویاني عالوه بر خاصیت زایا بودن مي

مطالعات مختلف پایه و بالیني تایید کننده قابلیت این سلول ها

توانند از طریق تلفیق با نورون های طناب نخاعي در موش

در تولید نورون ها و آکسون های عصبي ،تكثیر آستروسیت ها،

ضایعه ایجاد شده را ترمیم بخشند .سلول های بنیادی رویاني

تشكیل مجدد غالف میلین  ،عروق زایي و حتي پیشرفت های

انساني ميتوانند مستقیما به پیشساز های عصبي چند توان تبدیل

عملكردی

ميباشند(.)11

شوند که این قابلیت سبب ایجاد کلون هایي با خلوص باال از

بر اساس مطالعات مختلف حیواني ،زمان طالیي جهت تزریق

پیش سازهای الیگودندروسیت ها ميگردد( .)17 ,7با توجه به

سلول های مزانشیمي حدودا  9تا  16روز بعد از ایجاد ضایعه
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است()11روش های نشانهگذاری که قابلیت ردیابي سلولها را

اینترلوکین  41ميباشد که با خاصیت ضد التهابي خود سبب

به روشهای غیر تهاجمي ازجمله MRI 6ایجاد ميکند ،امكان

سرکوب پاسخهای ایمني حاصل از ضایعه ميشود(.)17

هدفمند شدن درمان های مربوط به سلول درماني را فراهم

کارآزمایي های بالیني موفق بسیاری در جهت استفاده از

ميکند( .)14این روش ها معموال برای بررسي و ردیابي سلول

سلولهای مزانشیمي به عنوان عامل درماني در حال انجام است.

است .در مطالعاتي که در سال های  1550و  1554صورت

به طور مثال در کارآزمایي بالیني که توسط  Parkو همكاران در

گرفته است نشان داد که سلول های مزانشیمي حاصل از مغز

سال  1561در کره انجام شد .از سلول های مزانشیمي مغز

استخوان انساني نشانه گذاری شده در محیط برون تن توسط

استخوان خود بیمار برای سلول درماني ضایعه نخاعي استفاده

نانوذرات اکسید آهن قابلیت مهاجرت به محل ضایعه و همچنین

گردید .در این مطالعه سلول ها از طریق تزریق مستقیم به محل

امكان تشخیص توسط رزونانس مغناطیسي هسته را دارا بودند.

آسیب مورد بررسي قرار گرفتند ،که نتایج حاصل از آن بهبود

این قابلیت امكان بررسي النه گزیني سلول ها در محل

موتور حرکتي را در  1بیمار از  65بیمار گزارش ميکند .پیگیری

اختصاصي و قابلیت ردیابي آنها را فراهم کرده است(.)11 ,10

های درمان و تصاویر حاصل از  MRIبیماران بعد از شش ماه

سلول های بنیادی حاصل از مغز استخوان قابلیت انتقال به روش

بهبود عالئم حرکتي و فعالیت های روزانه و کاهش میزان ضایعه

های مختلف از جمله تزریق موضعي ،تزریق داخل وریدی و

در قسمت طناب نخاعي را در  1بیمار از  1بیمار نشان داد (.)45

حتي تزریق نخاعي را دارا ميباشند .بنابراین سلولهای اتولوگ

در حال حاضر  17مطالعه بر روی کاربرد بالیني سلول های

استخراج از خود بیمار ميتوانند در طول مدت درمان مورد

مزانشیمي ثبت شده که بیشتر آنها در حال انجام بوده و در برخي

استفاده قرار گیرد .نتایج حاصل از مطالعات حیواني در مدل های

به دالیل مختلف از جمله مشكالت بیماران و عدم کارآیي

ایجاد شده قابلیت تعمیم به موارد انساني را داشته و مسئله قابل

روش ،مطالعه متوقف و یا موفقیت آمیز نبوده است .در جدول

توجه این است که زمان استاندارد جهت تزریق سلولي 1 ،الي 4

شماره ا کار آزمایي های بالیني انجام شده در حیطه سلول

هفته بعد از ایجاد ضایعه ميباشد (.)10 ,19

درماني آسیب های نخاعي نشان داده شده است.

 Sykovaو همكاران در سال  1551به این نتیجه رسیدند که

https://www.clinicaltrials.gov

تزریق سلول ها به نزدیكي محل ضایعه و حتي در مایع مغزی
نخاعي سبب ایجاد نتایج بهتر در مدل بیماری ميشود .علت
اصلي بهبود مشاهده شده را ميتوان به کاهش سرعت از دست
رفتن بافت در اطراف محل ضایعه در اثر فرایند صدمات ثانویه و
همچنین از بین رفتن گلیال در ناحیه ضایعه نسبت داد که کم
شدن میزان آسیب و به دنبال آن ترمیم را به همراه خواهد
داشت(.)11

یكي دیگر از قابلیت های سلولهای بنیادی

مزانشیمي تولید سایتوکاین های پیش التهابي در ناحیه طناب
نخاعي از جمله اینترلوکین یک ،(1فاکتور نكروتیک تومور  1و

1

Magnetic resonance imaging
Interleukin-1
3
Tumor necrosis factor
2

Interleukin-6

4
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جدول شماره  -6مطالعات بالیني انجام شده در حوزه سلول درماني ضایعات نخاعي
تعداد

کشور مطالعه

سال/فاز مطالعه

روش تزریق

سلول

پاکستان

(I )1561

داخل نخاعي

MarrowMSC

کره

(I )1564

وریدی

Adipose-MSC

مصر

(I/II)1557

وریدی

بیمار
7 Bone

NCT02482194

0

NCT01274975

اسپانیا

(I )1561

وریدی

برزیل

()1561

محل ضایعه

MarrowMSC
MarrowMSC
MarrowMSC

چین

(III)1560

محل ضایعه

Umbical cord

اسپانیا

(II)1569

داخل نخاعي

MarrowMSC

کره

(I/II)1561

وریدی

Adipose-MSC

اسپانیا

(I)1560

داخل نخاعي

MarrowMSC

چین

(I )1564

داخل نخاعي

Adipose-MSC

اسپانیا

(II)1569

داخل نخاعي

MarrowMSC

کد مطالعه

05 Bone

NCT00816803

65 Bone

NCT02165904

64 Bone

NCT01325103

155

NCT01873547

65 Bone

NCT02570932

60

NCT01769872

61 Bone

NCT01909154

60

NCT01624779

65 Bone

NCT02570932

بر اساس مطالعات انجام شده ،درد مرکزی یكي از عارضه های

مدل موشي ضایعه نخاعي  NOD-SCID6صورت گرفت از

این نوع سلول درماني است .عالوه بر این تزریق و وارد سازی

سلولهای بنیادی عصبي انساني به مدل موشي تزریق شد و عالئم

سلول از طریق سوراخ گردني و کمری در بیماران مبتال به ضایعه

بهبود عملكردی التیام و تولید مجدد میلین سازی در پایانههای

نخاعي تروماتیک حاد و مزمن به پیگیری و مطالعه طوالني مدت

عصبي و حتي ایجاد سیناپس عصبي در تلفیق بین سلول های

جهت بررسي دوز مناسب جهت تزریق و زمان مناسب تزریق

تزریق شده و سلول های بدن میزبان را تایید نمود( .)44در

نیاز دارد .همچنین در طول درمان کنترل عملكرد مجاری

مطالعه دیگری که در سال  1559بر روی مدل موش صحرایي

ادراری و لولههای گوارشي و همچنین عملكرد دستگاه تناسلي

بالغ صورتگرفته پیوند سلول های بنیادی عصبي استخراج شده از

بیماران ضرورت دارد (.)41 ,46 ,11

طناب نخاعي عالوه بر خاصیت تمایز به نورون های عصبي

سلول های بنیادی عصبي به دلیل داشتن خاصیت منحصر به فرد

توانایي ترکیب با سلولهای طناب عصبي و ایجاد سیناپس

خود که بخشي از ویژگي ذاتي این سلولها در تمایل به سلول

عصبي با سلولهای میزبان را دارا بودند()40در کارآزمایي بالیني

های عصبي از جمله نورون های عملكردی و سلول های گلیال

فاز یک که در سال  1564در آمریكا آغاز شده از سلول های

ميباشد ،بسیار مورد توجه هستند .مطالعات اخیر نشان داد که

بنیادی عصبي حاصل از طناب نخاعي جهت درمان ضایعه

سلولهای بنیادی عصبي انساني و سایر پیش ساز های عصبي بعد

نخاعي استفاده شده است .در این کارآزمایي  0بیمار به مدت 04

از تزریق ميتوانند با سلولهای طناب عصبي تلفیق گردیده و

ماه مورد بررسي قرار گرفتند که مطالعه در سال  1564آغاز شده

سبب ایجاد الیگودندروسیت هایي شود که بهبود موتور حرکتي
را به همراه دارد ( .)41در مطالعه ای که در سال  1550بر روی

1

Nonobese Diabetic/Severe Combined
Immunodeficiency
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و دوره درمان و پیگیری تا سال  1511در حال ادامه ميباشد .در

بعد از طي شدن فاز  6و  1به پایان رسیده است ( کد کارآزمایي

این مطالعه از تزریق سلول های پیش ساز عصبي از طریق پیوند

بالیني.) NCT01321333:

در حین جراحي در محل ضایعه استفاده شده است( .کد کار

سلولهای بند ناف یكي دیگر از سلول هایي هستند که برای

آزمایي بالیني  . ( NCT01772810:در سال  1561در چندین

درمان ضایعه نخاعي مورد مطالعه قرار گرفتند .این خانواده از

ایالت آمریكا کار آزمایي بالیني فاز دو به انجام رسید که طي آن

سلول های بنیادی توانایي تمایز به زیر شاخه های سلولهای

 16بیمار مبتال به ضایعه نخاعي توسط سلول های بنیادی

عصبي را داشته از این رو در فرآیند ترمیمي از طریق اثر

استخراج شده از سیستم عصبي مرکزی مورد درمان قرار گرفتند.

نروتروفیک بر روی بافت های آسیب دیده اثر ميکنند.

در این مطالعه سلول های بنیادی مستقیم به ستون فقرات گردني

سلولهای بند ناف همچنین توانایي آزادسازی فاکتورهای رشد

جهت درمان ضایعه نخاعي تزریق ميشدند نتایج موفقیت آمیز

مختلفي را داشته که همگي سبب افزایش بقا ،افزایش رگ زایي

بود اما به دلیل تصمیمات تجاری ،مطالعه پیش از موعد به پایان

و خاصیت ضد التهابي در طي فرایند درمان ميشود(.)44 ,11

رسید(کد کارآزمایي بالیني.) NCT02163876 :

در مطالعه ای که در سال  1561صورت گرفته است از سلولهای

یكي از چالشهایي که محققین در استفاده از سلولهای بنیادی

بند ناف جهت درمان ضایعه نخاعي در موش صحرایي استفاده

عصبي با آن روبرو هستند توانایي و قدرت تكثیر آهسته این

شده است .هدف این مطالعه اندازه گیری اثرگذاری سلول

سلول ها و همچنین تبیین روشي جهت کنترل نحوه تمایز و در

درماني در سایز ضایعه ،دانسیته عروق خوني و قابلیت تمایز

نهایت انتخاب صحیح سلول تمایز یافته ميباشد .بهبود عالئم

سلول های تزریق شده به سلول های عصبي در مدل حیواني بود.

عملكردی به دنبال تزریق سلولهای بنیادی عصبي به ضایعه

نتایج حاصل از مطالعه حاکي از اثر بخش بودن درمان در گروه

نخاعي نسبت مستقیم با تعداد سلول های تمایز یافته به

های مورد مطالعه ميباشد به نحوی که سایز ضایعه و دانسیته

الیگودندروسیت ها و میلین ها دارد .در یک مطالعه در سال

عروق خوني به صورت قابل مالحظه ای در گروه های درمان

 1550از سلولهای بنیادی عصبي در موش صحرایي که از ناحیه

داشت.

نسبت

به

گروه

کنترل

تفاوت

توراسیک دچار عارضه شده بود جهت سلول درماني ،استفاده

اما سلول های تزریق شده تنها  1هفته طول عمر داشته و قابلیت

شد .نشان داده شد که هرچه به کمک این روش تا حدودی

تبدیل به رده های عصبي را دارا نبودند .بنابراین ميتوان نتیجه

بهبود عملكرد در محل آسیب اتفاق ميافتد اما ناهنجاری های

گرفت که این سلولها با خاصیت رگ زایي خود در فاز حاد

آکسون های تولید شده بعد از تزریق سلولي سبب ایجاد

بیماری اثربخشي بهتری را نسبت به فاز نیمه حاد ایجاد

حساسیت باال و درد ميشود( .)41بنابراین مطالعات پیش

ميکنند(.)40

کلینیكي فراوان جهت گسترش این روش های درماني از مدل

 Willingو همكاران در مطالعه خود نحوه تزریق سلول ها را به

حیواني به مدل انساني مورد نیاز است.

محل ضایعه مورد بررسي قرار دادند .به آنها به این نتیجه رسیدند

عملكرد این دسته از سلولها هموار قبل از تزریق به بیمار باید به

که تزریق وریدی سلولهای بند ناف همانند تزریق داخل ضایعه

گیرد.

ای ميتواند اثربخش باشد .در این تحقیق از مدل موش صحرایي

در حال حاضر  65کارآزمایي بالیني در استفاده از این سلولها

دارای ضایعه نخاعي استفاده گردید .سلول درماني به دو روش

به ثبت رسیده که تنها یک مورد به پایان رسیده است .این

تزریق داخل وریدی و تزریق در محل ضایعه در دو گروه درمان

مطالعه در کانادا بر روی  61بیمار مبتال به ضایعه نخاعي

صورت گرفت .نتایج مطالعه نشان داد که بهبود عالئم حرکتي

توراسیک از طریق پیوند سلولهای بنیادی حاصل از سیستم

در هر دو گروه مورد مطالعه بعد از تزریق مشاهده ميشود و

طور

دقیق

مورد

ارزیابي

قرار

عصبي مرکزی صورت گرفته است .این مطالعه در سال 1560
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تفاوت معناداری در بهبود عملكرد بین دو گروه مورد مطالعه

درمان سکته مغزي با سلولهاي بنیادي

وجود نداشت (.)41

سكته حاد سومین عامل مرگ و میر و اولین عامل ناتواني در

در کارآزمایي بالیني آینده نگر که در سال  1561انجام شد 10

کشورهای مختلف جهان محسوب ميشود که معموالً در اثر

بیمار مبتال به ضایعه نخاعي تروماتیک بعد از شش ماه وارد

پاره شدن عروق ریز مغزی ایجاد شده که به دنبال آن مرگ

مطالعه شده و به کمک سلولهای بند ناف و از طریق تزریق

نوروني و از بین رفتن سلول های عصبي اتفاق ميافتد .این پدیده

داخل وریدی مورد درمان قرار گرفتند .دوره پیگیری درمان 61

مجموعهای از وقایع از جمله پاسخ های شدید التهابي را در بدن

ماه بعد از تزریق و هدف از مطالعه بررسي میزان ایمني و

به همراه دارد( .)47به طور کلي سكته های مغزی به دو دسته

تغییرات الكتروفیزیولوژیک جهت بررسي کارآمدی روش

هموراژیک و ایسكمیک تقسیم بندی ميشوند .حمله های

درمان بود .نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که تزریق سلول ها

مغزی ایسكمیک  05درصد از کل سكته های مغزی را به خود

سبب بهبود عملكرد دستگاه عصبي خودمختار و کاهش زمان

اختصاص ميدهند( .)47به دنبال فاز حاد بیماری بسیاری از

بازگشت احساسات محیطي ميشود( .)49در کار آزمایي بالیني

اقدامات پزشكي از جمله داروهای ضد لخته و استفاده از فعال

دیگری که در فاز یک و دو انجام شده و در سال  1561به ثبت

کننده های پالسمینوژن بافتي به مدت طوالني برای بیماران

رسیده است .سلول های بنیادی حاصل از بند ناف جهت درمان

توصیه ميشود اما بیشتر بیماران از نقایص مختلف حرکتي و

 10بیمار مبتال به ضایعه نخاعي در هنگکنگ مورداستفاده قرار

مشكالت جسمي رنج ميبرند بنابراین نیاز مبرم برای توسعه

گرفته است .در این مطالعه از سلولهای بند ناف به ناحیه باال و

استراتژی های درماني جهت ترمیم نقص ایجاد شده وجود دارد

پایین ضایعه تزریق گردیدند .نتیجه بخش بودن درمان توسط

از طرف دیگر ضایعه عمدتا محدود به دو نوع سلول شامل سلول

تست های  MRIو تست های حرکتي از جمله راه رفتن جهت

های اندوتلیال و سلولهای عصبي ميباشد( .)05از این رو مغز

بررسي موتور عملكرد بدن مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج

این بیماران آمادگي زیادی جهت انجام پیوند سلولي نسبت به

مطالعه نشان داد که جسم سفید ایجاد شده در اثر ضایعه بعد از

سایر بیماری های نورولوژیک دارد .بنابراین سلول درماني

سلول درماني با سلولهای بند ناف کاهش ميیابد و در  1بیمار

ميتواند مداخله جایگزین برای تغییر روش درمان باشد(.)06

عالئم ترمیم فیبر های در حال رشد در محل ضایعه مشاهده شد.

سلول های مختلفي به عنوان گزینه مناسب جهت سلول درماني

گرچه سلول درماني بر روی موتور مغزی بیماران مورد معالجه

مدنظر ميباشد .سلولهای بنیادی رویاني ،سلول های بنیادی

تاثیری نداشت اما در  64نفر از بیماران بهبود اعمالي مانند راه

مزانشیمي حاصل از مغز استخوان و بافت چربي ،سلول های

رفتن ،استقالل در زندگي روزانه ،کنترل ادرار و مدفوع و

بنیادی القایي پرتوان ،سلول های بنیادی عصبي /پیش ساز های

تحرک طي  1تا  61ماه بعد از درمان مشاهده گردید(.)40

عصبي که قابلیت تولید نورون های عصبي و ردههای نامیرا را

بطور خالصه میتوان گفت اگر چه مطالعات مختلف نشان داده

دارند ،پیش ساز سلول های خون ساز/اندوتلیال و سلولهای

اند که سلولهای بنیادی ميتوانند در درمان آسیب نخاعي مفید

خونساز جدا شده از مغز استخوان به عنوان پتانسیل درماني جهت

باشند مطالعات بالیني در مراحل اولیه خود هستند و در حال

سكته های مغزی مورد توجه هستند .در مطالعات علوم پایه در

حاضر درمان قطعي با استفاده از سلولهای بنیادی وجود ندارد.

مورد سكته های مغزی ایسكمیک تزریق سلولي نتایج مختلفي را

بسته به نوع سلول بنیادی مورد استفاده هدف درمان ميتواند

نشان داده است( .)01 ,01نتایج رضایت بخش حاصل از

بازسازی آکسون ،غالف میلین ،و حفاظت نخاع از گسترش

مطالعات علوم پایه در مطالعات بالیني فاز  6و  1استفاده شده

ضایعه بدنبال آسیب باشد و به احتمال زیادکارآزمایي های بالیني

است که تقریبا اکثریت این مطالعات بر ایمني و تكرارپذیری

در آینده بر مبنای این اهداف خواهند بود.

استفاده از این سلولها تاکید داشته اند .بیشتر مطالعات با استفاده
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از سلول های بنیادی مزانشیمي و پیش ساز های سلول های

صحرایي انجام شده بود ،نشان داده شد که سلولهای بنیادی

عصبي صورت گرفته است و تاکنون مطالعه ای جامع جهت

عصبي انساني با توانایي ذاتي خود به ناحیه ضایعه حرکت کرده

ارزیابي اثرات جانبي این سلول ها انجام نشده است .اما در

و طي فرآیند تمایزی به نورون های عملكردی تبدیل

مطالعه ای که در سال  1550توسط  Savitzو همكاران صورت

ميشوند( .)15همینطور در مطالعه دیگری که در راستای همین

گرفت از سلول های اندوتلیال جهت درمان سكته در بیماران

مطالعه صورت گرفته است سلول های بنیادی عصبي جنیني در

مبتال به نقص حرکتي استفاده شد که بنابر نتایج بدست آمده  1از

مقایسه با سلول های عصبي بالغ در مدل موش صحرایي کارآیي

هر  0بیمار ،نقص حرکتي و اختالل در موتور مغزی در آنها

بیشتری را نشان دادند و با تبدیل شدن به سلول های آستروسیت

شدت یافت که هنوز علت این پدیده ناشناخته ميباشد(.)04

و میكروگلیا سبب بهبود عالئم بیماری و تغییرات فیزیولوژیكي

دسته دیگری از سلول های مورد مطالعه سلول های رویاني

در محل ضایعه شدهاند( .)16عالوه بر این آثار مطلوب رفتاری

هستند که موفقیت در بازسازی و بهبود عالئم مغزی به توانایي

از جمله بهبود بازسازی خرابي حسگرهای حرکتي و افزایش

این سلولها در تمایز به عوامل گلیال و سلولهای مختلف بافت

یادگیری های مكاني در طي  1تا  61هفته بعد از تزریق مشاهده

مغزی از جمله نورونها ،آستروسیت ها و الیگودندروسیت ها باز

گردید(.)11

ميگردد(.)00

در مطالعه ای در سال  1551که بر روی مدل پریمات این بیماری

مطالعات نشان میدهد که سلول های بنیادی رویاني تزریق شده

صورت گرفت ،بقا سلولهای بنیادی عصبي انساني پس از تزریق

ميتوانند به محل ضایعه مهاجرت کرده و در نیمكره مغزی در

تا حدود  605روز نشان داده شد و عالئم بهبود ضایعه در ناحیه

مناطق آسیبدیده النه گزیني کنند که به دنبال آن بهبود عالئم

سكته با استفاده از روش کم تهاجمي  MRIمورد تایید قرار

پاتولوژیكي و نقص عملكردی در مدل حیواني صورت ميگیرد

گرفت .در این مطالعه میمون ها به روش ایسكمیک دچار ضایعه

همچنین نتایج نشان داده اند که با انجام این سلول درماني ارتباط

شدند و بعد از یک هفته تحت سلول درماني قرار گرفتند(.)11

از بین رفته سیناپتیک و اختالل نورولوژیک ایجاد شده به دنبال

در بررسي های مختلفي که بر روی مكانیسم عملكردی

سكته ترمیم ميیابد(.)09( )01

سلولهای بنیادی عصبي صورت گرفته است نشان داده شده

سلول های بنیادی عصبي واجد پتانسیل تمایز چندگانه بوده که

است که کلوني های سلول های بنیادی عصبي گسترش یافته و

معموالً در جوندگان در ناحیه زیر بطني و هیپوکامپ مغز قرار

به نورونهایي تبدیل ميشوند که قابلیت الحاق عملكردی به

دارند .این سلولها به علت داشتن خصوصیات منحصر به فرد

مدارهای عصبي را دارا ميباشند .بعد از ایجاد سكته در محیط

ذاتي در تمایز به سلول های عصبي به عنوان یكي از موضوعات

مغز حضور فاکتورهای رشد به شدت افزایش ميیابد و همین امر

جذاب مطالعاتي تبدیل شده اند .خصوصیات ذاتي این سلولها

سبب تغییر در سیكل سلولي سلول های بنیادی و کاهش فاز

در تمایز به سلول های از دست رفته مغزی جهت ترمیم نقایص

G1و افزایش سرعت تقسیم میتوز تا 61برابر حالت عادی مي

فیزیولوژیكي و رفتاری ،آن ها را به عنوان جایگزین مناسبي

شود( .)14عالوه بر این فعال سازی مسیر پیام رساني فسفاتیدیل

جهت درمان تبدیل کرده است( ،)00در مطالعات مختلف این

اینوزیتول1-کیناز (PI3K-AKT) AKT-سبب افزایش بقا،تكثیر

سلول ها به صورت داخل وریدی تزریق شده که با تروپیسم

و حتي تمایز و مهاجرت سلولها ميگردد(.)10

ذاتي خود ميتوانند به محل ضایعه مهاجرت کرده و در آنجا

سكته همچنین سبب افزایش بیان ژنهایي که در تكامل عصبي

خواص درماني خود را القا نمایند( .)07در مطالعات مختلف اثر

طي دوران جنیني نقش دارند ميگردد.که این ژنها معموالً در

تمایزی این سلولها در درمان ضایعه مورد بررسي قرار گرفته

خانواده فاکتور رشد تغییر دهنده بتا ( ،)TGF-β6پروتئین

است .در مطالعه ای که در مدل سكته ایسكمیک در موش
Transforming growth factor beta

1
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مورفوژنیک استخوان) (BMPs6و گیرنده پروتئین مورفوژنیک

نسبت به سلول هایي که منشاء رویاني دارند با پیچیدگي های

استخواني) (BMPR1و فاکتور رشد تمایزی ( )GDF21قرار

اخالقي کمتری همراه هستند بیشتر مورد استفاده بوده و مطالعات

ميگیرند( .)11نورون های تمایز یافته دارای ویژگي های

مختلف برکاربردی بودن و ایمن بودن این سلولها در درمان

اختصاصي نورون هایي هستند که طي فرآیند ایسكمیک در مغز

سكته تاکید دارد(.)91

از بین رفته اند و عالوه بر این آنها در بازسازی مدارها و

در مطالعهای که در سال  1554صورت گرفت استفاده از سلول

بازتواني نواحي عملكردی از دست رفته ،نقش دارند(.)19

های مزانشیمي جدا شده از استرومال مغز استخوان در مدل

متاسفانه یكي از مشكالتي که در استفاده از سلولهای بنیادی

موش صحرایي سبب افزایش تولید سلولهای عصبي شده

عصبي وجود دارد توانایي ضعیف این سلول ها برای الحاق ناحیه

است .در این مطالعه ابتدا سلول ها به کمک وکتور رتروویروسي

کورتكس مغز ،جایي که بیشترین فعالیت عملكردی مغز انسان

توسط پروتئین فلورسنت سبز) (GFPنشاندار شده و سپس مورد

در آنجا صورت ميگیرد ،ميباشد .عالوه بر این بقای محدود

تزریق قرار گرفته و  60روز بعد از تزریق سلولي به عصب

نورون های تمایز یافته در مدل ها بعد از درمان و جایگزیني از

سیاتیک موش ها ،میزان کارایي روش مورد بررسي قرار گرفت

دیگر مشكالت استفاده از این روش سلول درماني است(.)19

و نتایج تولید مجدد آکسون ها و سلول های شوانوما و مهاجرت

در جبران کاستيهای این روش درماني فرضیه ای وجود دارد

سلول ها به محل را ضایعه نشان داد( .)95در مطالعه دیگری که

که چنانچه بتوان میزان سلولهای بازیافته را تا حدودی افزایش

در سال  1561صورت گرفته تولید فاکتورهای نوروتروفیک

داد متعاقباً میزان فاکتورهای نوروتروفیک و فاکتورهایرگزایي

توسط سلول های انتقال یافته در مدل موش صحرایي مورد

نیز افزایش ميیابد و به دنبال آن عملكرد نورولوژیک بهبود

بررسي قرار گرفت 40 .ساعت بعد از سكته سلول ها از طریق

یافته و اثرات مطلوب بیشتری را از خود نشان ميدهند(.)10

ورید دمي تزریق شدند و  64روز بعد از تزریق عملكرد

سلول بنیادی دیگری که در سكته مورد توجه قرار گرفته است،

نورولوژیک آنها بررسي شد .نتایج حاصل از مطالعه نشان داد

سلول بنیادی مزانشیمي است .سلول های بنیادی مزانشیمي با

که موتور حرکتي در گروه درمان به صورت قابل توجهي بهبود

قابلیت استخراج از منابع مختلف از جمله مغز استخوان،بند ناف،

پیدا کرده و میزان مرگ برنامه ریزی شده در ناحیه ایسكمیک

ماهیچه ،پوست دندان ،بافت چربي و حتي جفت و مایع لزج

به صورت قابل مالحظه ای کاهش یافته است(.)96

داخل جفت 4آن بسیار مورد توجه هستند( .)17در این میان

همچنیییییین در سیییییال  Ghazavi 1569و همكیییییاران بیییییرای

سلولهای مزانشیمي مشتق از مغز استخوان به طور گسترده مورد

نخسییتین بییار اثییر درمییاني اسییتفاده مسییتقیم از سییلول هییای

بررسي قرار گرفته و محققان به نتایج پیش بالیني خوبي دست

مزانشیییمي اسییتخراج شییده از بافییت چربییي را در مییدل مییوش

یافتند .سلول های مزانشیمي استخراج شده از مغز استخوان با

صیییحرایي سیییكته ایسیییكمیک میییورد بررسیییي قیییرار دادنییید.

اصالح عملكرد حسگر ها و افزایش سیناپس نوروني سبب

ایییین سیییلولهیییا بیییه منظیییور افیییزایش بییییان ژن فیییاکتور رشییید

ساخت و نوسازی بافت عصبي از دست رفته ميشود ،همچنین با

فیبروبالسیییییتي 60-میییییورد دسیییییت ورزی ژنتیكیییییي قیییییرار

خاصیت ضد التهابي خود ميتواند سبب کاهش پالسمینوژن

گرفتند.در ایین مطالعیه بعید از القیای سیكته سیلولهیای بنییادی

بافتي و در نتیجه کاهش میزان آسیب در ناحیه ضایعه شود(,95

مهندسییي شییده از طریییق وریییدی بییه مییدل بیمییاری تزریییق

 .)96در کارآزمایي های بالیني سلول های مزانشیمي اینكه

گردیدنیید .حضییور سییلول هییا در ناحیییه ضییایعه دو سییاعت بعیید
از تزرییییق و بهبیییود فیزیولیییوژیكي و رفتیییاری میییوش هیییا 14

1

Bone Morphogenetic Proteins
Receptor Bone Morphogenetic Proteins
3
Growth differentiation factor
4
Wharton's jelly
2

سییاعت بعیید از سییلول درمییاني بررسییي شیید ،نتییایج اییین مطالعییه
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نشییان داد کییه اسییتفاده از سییلولهییای بنیییادی مهندسییي شییده

دوز تزریقي داشت و موش های مورد مطالعه هیچگونه اثری از

مییيتوانیید خاصیییت مثبییت بیولوژیییک سییلول هییای بنیییادی

رخوت و ضعف بعد از تزریق از خود نشان ندادند .عالوه بر این

جهییییت تییییرمیم نقییییص بییییافتي را افییییزایش دهیییید( .)91در

تزریق سلولهای بنیادی خون ساز  Sca-1+ميتواند مغز را به

مطییالعهییای کییه توسییط همییین تیییم در سییال  1569بییه چییا

میزان قابل توجهي از اثرات سكته حفظ نموده و میزان مرگ و

رسیییییده اسییییت نشییییان داده شیییید کییییه فییییاکتور رشیییید

میر را کاهش و بقا را افزایش دهد(.)90

فیبروبالسییت(مییيتوانیید خاصیییت رگزایییي سییلولهییا را افییزایش

همچنین کاساهارا و همكاران به دنبال یک مطالعه پایه در مدل

دهد(.)94

حیواني ،پتانسیل سلول های خون ساز را به دو روش تزریقي

سلول های بنیادی خون ساز از مغز استخوان به دست ميآیند و

داخل شریاني و داخل وریدی مورد ارزیابي قرار دادند .بر اساس

ميتوانند به انواع سلول های خوني تبدیل شود .این سلول ها

نتایج این مطالعه تزریق داخل شریاني سلولهای خون ساز سبب

معموال با مارکر های CD+34و  CD+133قابلیت شناسایي دارند.

افزایش فرایند التهاب و به دنبال آن از دست رفتن ساختار سیستم

این سلولها یكي از گزینههای درمان سكته ميباشد .در

عروقي ریز بعد از سكته ميشود و هیچ گونه پیشرفتي در

مطالعهای که در سال  1550در مدل موش صحرایي صورت

عملكرد قشر مغز اتفاق نميافتد در حالي که تزریق داخل

گرفته است از سلول های خون ساز CD+34نشان دار شده توسط

وریدی سلولها نهتنها التهاب را کاهش داد بلكه عملكرد قشر

نانوذرات پارامغناطیسي آهن ،جهت بررسي سرنوشت و نحوه

مغز را نیز بهبود بخشید .بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده نه

النه گزیني سلول ها در بافت مغز ،استفاده شده است .به این

تنها جمعیت سلولي مورد استفاده بلكه روش تزریق از مهم ترین

صورت که سلولها به طور مستقیم به محل ضایعه تزریق شدند و

نكاتي هستند که در سلول درماني بیماریهای حاد ایسكمیک

 14ساعت بعد از تزریق سلولهای تزریق شده در نیمه کره

باید مورد توجه قرار گیرند(.)91

مخالف محل تزریق از طریق تصاویر  T26حاصل از

MRI

مكانیسم موثر بودن سلول های خون ساز به النه گزیني این

شناسایي شدند ،اما بعد از یک هفته میزان حضور این سلول ها

سلولها در پاسخ به فاکتورهایي نظیر سرآمید فسفات،6 -

در این ناحیه کاهش یافته و این درحالي بود که حضور سیگنال

آدنوزین سه فسفاته و اسفنگوزین فسفات 6-در ناحیه ضایعه و

ها در نیمكره محل ضایعه تا  65روز بعد از سلول درماني

همچنین توانایي رگ زایي این سلول ها باز ميگردداین سلولها

همچنان قابل اندازه گیری و تا سه هفته بعد از درمان هنوز ادامه

با القای فاکتورهای رگ زایي سبب افزایش عروق در ناحیه

داشت و تست های آزمایشگاهي مختلف حضور سلول را تا

ضایعه و به دنبال آن بهبود عالئم سكته مغزی ميشود(.)90 ,99

چهار هفته در محل ضایعه تایید نمودند( .)11در مطالعه دیگری

سلولهای پرتوان القایي که منتج شده از سلولهای سوماتیک

Sca-1 1

نظیر سلول های فیبروبالست و سلول های تک هسته ای خون

که در سال  1565انجام شده از سلول های خون ساز

مثبت استخراج شده از مغز استخوان در مدل موشي سكته

محیطي هستند ،از طریق القای فاکتورهای رونویسي

استفاده شده است .سلول های بنیادی از طریق تزریق وریدی

 c-MYC ،SOX2 ،KLF-4ایجاد ميشود .مطالعات زیادی در

وارد بدن موش شدند .در مرحله اول تزریق نشان داد که بهترین

زمینه استفاده از این سلولها در حال انجام است و نتایج مطالعات

زمان تزریق بر پایه نتایج به دست آمده از تحقیقات وابسته به دوز

با ابهامات و ضد و نقیض های بسیاری همراه است که استفاده از

بوده و بر اساس نتایج به دست آمده بهترین میزان تزریق در 1

این سلولها را همچنان به فاز پیش بالین محدود ساخته است

دوز ،دوز اول در همان روز جراحي و دوز دوم بالفاصله بعد از

( .)05 ,97 ,16درمان با این سلولها در مدل ایسمیک بیماری،

جراحي ميباشد .در این مطالعه پاسخ دریافتي نسبت مستقیم با

حجم ناحیه ضایعه را کاهش داده و بهبود نتایج نوروپاتولوژی

1

سبب افزایش تحریک پذیری در اندامهای حرکتي شده است.

T2 weighted image
Stem cell antigen-1

2

OCT4,
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اما متاسفانه در مطالعه ای که در سال  1565بر روی مدل موشي

ترشح عوامل نوروتروفیک مانند فاکتور رشد اندوتلیال عروقي

سكته صورت گرفت سلول های پرتوان القایي سبب ایجاد

بوده و واجد توان القا رگ زایي ،و توانایي تمایز به سلولهای

تراتوم در مدل حیواني شدند .تومور زایي این سلول ها به بیان

عصبي و در نهایت بیان مارکر های عصبي از جمله  MAP21و

باالی پروتئین متالوپروتئیناز 7و گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال

Nestinميباشند .این خصوصیات سلول های بنیادی حاصل از

عروقي (VEGF26)1 -باز ميگردد( .)01-06یكي دیگر از

خون قاعدگي ،آنها را به عنوان یک درمان نگهدارنده برای

رویكردهای درماني این سلول ها توانایي تمایز آنها به سلول های

بیماران مبتال به سكته مغزی جهت بازتواني و همچنین بهبود

عصبي است .سلولهای عصبي با منشا سلول های پرتوان القایي

عملكرد معرفي مينماید(.)01 ,00

ميتوانند به عنوان یک منبع سلولي خودی جهت سلول درماني

 Borlonganو همكاران از این سلول ها در در مدل موشي

به کاربرد روند .در مطالعه ای که در سال  1569در مدل خوکي

ایسكمیک استفاده نمودند .انتقال سلول های حاصل از خون

سكته صورت گرفته است سلول های عصبي مشتق شده از سلول

قاعدگي به دو روش داخل وریدی و داخل مغزی در این مطالعه

های پرتوان القایي سبب بهبود عوارض بیماری در مدل حیواني

مورد ارزیابي قرار گرفت که تزریق سلولي در مدل بیماری سبب

شدند .مكانیزم داخلي در این فرآیند شامل جایگزیني سلول های

بهبود عالئم فیزیولوژیكي شد بنابراین این سلول ها حداقل در

از دست رفته و خاصیت محافظت نوروني ناشي از این سلول ها

زنان ميتواند به عنوان منبع سلولي شخصي که کامالً با بدن

ميباشد .سایر تغییرات القایي ناشي از این سلول ها در مطالعه

میزبان همخواني دارد طراحي گردد (.)09

توسط تصویر برداری مغناطیسي  MRIبه دست آمده است .این

در بخش مطالعات بالیني جهت درمان سكته مغزی هدف بررسي

شواهد شامل کاهش متابولیسم مغزی ،کاهش میزان شدت

تغییرات عملكرد نورولوژیک و کیفیت زندگي و همچنین فراهم

خونریزی و همچنین کاهش یكپارچگي در جسم سفید مغز

آوری شواهد بیشتر جهت استفاده بهینه تر و کاربردی تر از

ميشود.این بهبود بافتي تا حدودی به عدم پاسخ ایمني ،فعال

تزریق سلول بنیادی است .در مطالعه بالیني در سال ،1561

سازی فرآیند نورون زایي و افزایش خاصیت حفاظت نوروني باز

سلول درماني بر روی  11بیمار مبتال به سكته ایسكمیک مورد

ميگردد .نتایج بدست آمده بر اهمیت این دسته از سلول ها به

بررسي قرار گرفته است ،در این مطالعه از تزریق شریاني سلول

عنوان یک منبع سلولي امیدبخش جهت انجام سلول درماني

های تک هسته ای مغز استخوان جهت درمان بیماران استفاده

سكته تأکید دارد(.)04

شد .نتایج این مطالعه نشان داد که هرچه تعداد سلول های

آخرین خانواده سلولي که به عنوان یكي از گزینههای سلول

تزریقي باالتر باشد نتایج بهتری را در درمان به همراه خواهد

درماني در سكته مطرح ميباشد سلولهای بنیادی خون قاعدگي

داشت(.)00

است .این سلول ها با قابلیت بیان مارکرهای از جمله  OCT4و

در مطالعه بالیني دیگر از رده سلولي بنیادی نامیرای عصبي

 SSEA4که بر روی سلولهای رویاني بیان ميشود ميتواند در

آلوژنیک  CTX0E03جهت درمان بیماران استفاده شده است.

مطالعات بالیني مورد استفاده قرار گیرد .یكي از مزیتهای

این مطالعه که به دنبال مطالعه ای بر روی مدل حیواني صورت

استفاده از این سلول ها دسترسي آسان و غیر تهاجمي به منبع

گرفته است بر روی مردان  15سال به باال ،با درجات باالیي از

آنها است .این سلولها همانند سایر سلولهای بنیادی مزانشیمي

ناتواني به مدت  1تا  15ماه بعد از سكته صورت گرفته است.

فاقد مارکر MHC1 class IIميباشند که این امر علت اصلي

نتایج حاصل از تزریق دوزهای مختلف سلول ( 0 ،65،15و 1

نادیده گرفته شدن این سلولها توسط دستگاه ایمني ميباشد.

میلیون) در طول مدت دو سال جمع آوری شده و گزارش شد.

همچنین مطالعات برون تني نشان داده اند که این سلولها قادر به

هدف اصلي این مطالعه در ابتدا بررسي ایمن بودن استفاده از

Vascular endothelial growth factor
Major histocompatibility complex

1
2

Microtubule associated proteins

3
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سلول ها بود .نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که تزریق 15

بنابراین با وجود تمام تالشها ،هنوز درمان با سلولهای بنیادی به

میلیون سلول به بیماران هیچ گونه عارضه ای در بیماران نداشته و

صورت قطعي و تایید شده برای سكته مغزی وجود ندارد.

باعث بهبود عملكرد نورولوژیک بیماران شد( .)07در مطالعه

محققان در سرتاسر جهان با استفاده از سلولهای بنیادی مختلف

بالیني که در فاز  1به صورت تصادفي و دوسویه کور انجام شده

سعي در درک عملكرد مغز و چگونگي ایجاد آسیب به دنبال

است .سلول های مزانشیمي مشتق شده از مغز استخوان خود بیمار

سكته دارند .تعدادی مطالعات بالیني در حال انجام هستند ولي

مبتال به سكته مغزی به صورت وریدی تزریق شد .هدف از

هنوز سواالت پاسخ داده نشده زیادی در ارتباط با درمان با

مطالعه بررسي ایمن بودن و همچنین کارایي استفاده از این

سلول های بنیادی از قبیل چه نوع و چه تعداد سلول ،و یا بهترین

سلولها در بیماران مبتال بود .در این مطالعه سكته مغزی در افراد

زمان انجام درمان پس از سكته باقي مانده است .مطالعات آینده

مبتال توسط تصاویر  MRIو سایر روشهای تشخیصي تایید شد.

با هدف پاسخ به این قبیل سواالت ميباشند.

این مطالعه هنوز در حال انجام است( .)75در بررسي ایمني

کاربرد سلولهاي بنیادي در درمان تومورهاي مغزي

حاصل از سلول درماني مطالعه ای در سال 60، 1561بیمار مبتال

تومورهای مغزی به دو دسته تومورهای اولیه و تومورهای ثانویه

به سكته مزمن در مدت دو سال مورد بررسي قرار گرفتند .نحوه

تقسیم بندی ميشود .که تومورهای اولیه از سلولهای مغزی

سلول درماني به صورت انتقال سلول در حین جراحي و سلول

منشا ميگیرند این در حالي است که تومورهای ثانویه معموال از

های مورد مطالعه حاصل از مغز استخوان بود .نتایج حاصل از

سلولهای متاستاتیكي هستند که از سایر نواحي توموری محیطي

مطالعه بر ایمني سلول های تزریقي و عدم مشاهده آثار جانبي

خود را به مغز رسانیده اند( .)71سرطانهای مغز اولیه از جمله

تاکیدداشت(.)76

گلیوبالستوما مولتي فرم  GBM6یكي از غیر قابل درمان ترین و

در مطالعه ای توسط  Nagpalو همكاران صورت گرفته از

کشنده ترین نوع سرطان های بزرگساالن است که عليرغم

سلول های بنیادی بالغ دنداني به صورت اتولوگ و تزریق داخل

تالشهای گستردهای که برای درمان این بیماری صورت مي

مغزی برای درمان ناتواني مزمن بعد از سكته حاد استفاده شد.

گیرد درمان این بیماری همچنان با مشكل روبروست(.)74

مرحله اول مطالعه  19بیمار مبتال به سكته ایسكمیک در شریان

معموال سرطان مغزی در اثر مهاجرت سلول های سرطاني به

های مغزی مورد سلول درماني قرار گرفتند در مرحله دوم

نقاط بسیار دورتر از توده سرطان اولیه در بافت سالم مغز ایجاد

مطالعه ،بیماران به مدت  1ماه جهت بررسي عوارض جانبي

ميشوند .که این سلول های توموری حتي بعد از درمان از جمله

سلول درماني مورد پي گیری و ارزیابي قرار گرفتند و در مرحله

شیمي درماني و رادیوتراپي سبب عود مجدد تومور در اطراف

سوم مداخالت سلولي همراه با جراحي در دوز قابل تحمل بر

محل خارج سازی (رزکسیون) ميشود( .)70از آنجا که بسیاری

روی بیماران انجام شد و تظاهرات در مدت  7ماه از لحاظ

از روشهای درماني به دلیل حضور سد خوني مغزی در داخل

بازتواني در عملكردهای خاص حرکتي و ذهني مورد بررسي

مغز ناکارآمد ميباشد ،بیماران مبتال به سرطانهای مغزی در

قرار گرفت .نخستین یافته بالیني از این مطالعه ایمني تزریق داخل

مدت کوتاهي جان خود را از دست ميدهند .بنابراین نیاز

جمجمه ای سلولهای بنیادی بالغ دنداني در بیماران مبتال به

ضروری برای پیشرفت روشهای درماني و تشخیصي با قابلیت

سكته حاد بود ،دوز قابل تحمل برای بیماران در مرحله دوم تا 65

باال ،سرعت و کارایي بیشتر وجود دارد( .)74روش استاندارد

میلیون سلول در نظر گرفته شد و در نهایت میزان موثر بودن

درمان گلیو بالستوما درمان ترکیبي خارج سازی تومور به همراه

روش درماني در فاز  1و  1همچنان در حال بررسي

شیمي درماني توسط داروی تموزوالمید و رادیوتراپي مي

ميباشد(.)71

باشد(.)71
Glioblastoma

1

 -3311درمان با سلولهای بنیادی در بیماری های سیستم عصبی مرکزی

لیال غالمي و الهه مهدي پور

سلول درماني واستفاده از سلول های بنیادی در ارتباط با درمان

گرفته بود ،انجام شد .در این مطالعه جهت درمان از سلولهای

گلیو بالستوما از اهمیت خاصي برخوردار است .سلول های

بنیادی مزانشیمي مهندسي شده با ژن  TRAIL1استفاده شده بود.

بنیادی با تمایل ذاتي خود ميتوانند از سد خوني مغز عبور کرده

پروتئین  TRAILسبب افزایش مرگ سلولي در سرطانهای

و خود را به محل ضایعه برساند از این رو این سلول ها جهت

متاستاتیک ميشود .نتایج مطالعه بر اثر بخش بودن درمان در

انتقال عوامل درماني استفاده ميشوند .همچنین سلول های

مدل موشي مورد مطالعه تأکید داشت(.)656

بنیادی با قابلیت تزریق به روش های مختلف از جمله وریدی،

سلول های بنیادی اصالح شده و یا مهندسي شده معموال جهت

در میان

آزادسازی پروتئینهای آپوپتوتیک ،پروتئین های ضد تكثیری و

سلولهای بنیادی ،سلول های مزانشیمي و سلولهای عصبي

حتي مولكولهای تهدید کننده سیستم ایمني مورد استفاده قرار

بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته اند .استراتژی های درمان سرطان

ميگیرد .یكي از پروتئینهای مربوطه  TRAILميباشد پروتئین

های مغز توسط سلول درماني بسیار متنوع بوده و میتوان

 TRAILبه رسپتورهای مرگ سلولي  DR4/5که به صورت

رویكردهای مختلفي از جمله سلول های بنیادی مهندسي شده،

گسترده در سطح سلولهای سرطاني بیان ميشود متصل شده و

سلول های حامل عوامل دارویي ،سلول های حامل پروتئین های

سبب افزایش آپوپتوز و یا مرگ سلولي وابسته به مسیر کاسپازها

ضد توموری،سلول های حامل ویروس های کشنده ،و در

ميشود .در مطالعه که بر روی هر دو رده سلول های مزانشیمي و

نهایت اگزوزوم ناشي از سلولهای بنیادی را نام برد(.)655 ,77

سلولهای بنیادی عصبي از طریق انتقال ژني توسط لنتي ویروس

در مطالعه ای که در سال  1559توسط  Danksو همكاران

ها صورت گرفته است TRAIL ،ترشحي در مدل های موشي

صورت گرفت از سلولهای بنیادی عصبي و سلولهای پیش ساز

واجد اثر ضد توموری در فرم تهاجمي  GBMبوده است.

بنیادی عصبي جهت بررسي خاصیت تمایل ذاتي به ناحیه

مطالعات اخیر برسمیت سلول های بنیادی مهندسي با  TRAILبر

توموری در مدل موشي نوروبالستوما استفاده شد .در این مطالعه

علیه  GBMتأکید دارد که اثبات آن نیازمند مطالعه

سلول های بنیادی عصبي به عنوان ناقل جهت انتقال ژن

بیشترميباشد( .)651 ,651یكي دیگر از زمینه های استفاده از

کربوکسیل استراز خرگوشي مورد استفاده قرار گرفتند .این ژن

سلولهای بنیادی در تومورهای مغزی ،دست ورزی ژنتیكي این

منجر به به فعال سازی پیش داروی  CPT116شده و داروی

سلول ها با پروتئین های ضد تكثیر است .در این مسیر سلول های

 SN38را در بدن تجزیه نموده و سبب افزایش تحمل بیماران به

بنیادی با خاصیت ضد تكثیری خود از طریق بیان سایتوکاین

این دارو ميشود .این روش به عنوان یک رویكرد درماني

هایي نظیر اینترفرون بتا خاصیت ضد توموری خود را القا میكنند.

جهت سرطان های مغزی مد نظر ميباشد( .)77در مطالعه

در مطالعه توسط  Nakamizoو همكاران در سال  1550صورت

دیگری که در سال  1559توسط  Dicksonو همكاران صورت

گرفته است از سلولهای بنیادی مزانشیمي انساني حاصل از مغز

گرفت از سلول های بنیادی مهندسي شده جهت انتقال هدفمند

استخوان جهت بررسي خاصیت ضد تكثیری بر روی مدل موشي

اینترفرون بتا  IFNb1در مدل موشي نوروبالستوما استفاده شد.

گلیوما استفاده شد ،در این مطالعه سلول های مزانشیمي ترشح

تزریق سلول های بنیادی به روش تزریق وریدی صورت گرفت

کننده اینترفرون بتا بودند و به شریان های مغزی موش ها تزریق

و فرآیند انتقال ژني به کمک آدنو ویروسها انجام شد .نتایج

شده و نتایج مورد بررسي قرار گرفت .نتایج مطالعه تروپیسم

مطالعه بر انتقال موفق ژن به ناحیه توموری داللت داشت(.)655

سلولهای بنیادی به سمت ناحیه گلیوما و به دنبال آن افزایش

مطالعه ای توسط  Bagci-Onderو همكاران در سال  1560در

بقای موشهای مورد درمان را نسبت به گروه کنترل تأیید

مدل ثانویه سرطان مغز که از سرطان سینه متاستاتیک نشأت

نمود(.)654

کاروتیدی و حتي پریتونئال را دارند(.)70 ,79

Camptothecin-11
Interferon beta

1
2

TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand

3
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یكي دیگر از کاربردهای سلول درماني آزادسازی ملكول های

بنیادی ترشح کننده توکسین ميتوانند سبب سمیت سیستماتیک

تنظیم کننده سیستم ایمني از جمله اینترلوکین ها ) (ILميباشد.

و حتي ایجاد سمیت در نواحي سالم بدن شود همچنان با ابهاماتي

اینترلوکین ها جهت تنظیم سیستم ایمني به کار ميروند که با

روبرو است .عالوه بر این زمان کوتاه پنجره درماني این رویكرد

خاصیت ضد التهابي خود سبب تنظیم سیستم ایمني و پاسخ های

از دیگر مشكالت استفاده از این استراتژی درماني است(.)650

درماني در بدن ميشود .در مطالعات مختلف سلول های بنیادی

در مطالعه ای که در سال  1560توسط  Stuckeyصورت گرفته

عصبي مهندسي شده توسط اینترلوکین  61در گلیوبالستوما هم

بود از سلول های مزانشیمي اصالح شده با  EF-2استفاده شده

در مدل موشي و هم در مدل موش صحرایي سبب کاهش سایز

است سلول های بنیادی در این مطالعه تحت تاثیر  EF-2باعث

تومور شده است .همچنین در مطالعه ای که از سلول های

ترشح توکسین  PEميشوند .این توکسین مستقیم بر روی بیان

مزانشیمي انساني ترشح کننده اینترلوکین  61و اینترلوکین  60در

گیرنده اینترلوکین  61و همچنین افزایش بیان گیرنده فاکتور

مدل موشي  GBMاستفاده شده بود ،نتایج نشان داد که

رشد اندوتلیالي EGFRدر مدل  GBMاثر ميگذارد .آزاد سازی

سلولهای بنیادی آزاد کننده اینترلوکین سبب فعال سازی سلول

 IL13-PEفیوز شده از سلول های بنیادی سبب افزایش بقا مدل

های کشنده طبیعي و سلولهای لنفوسیت  Tمخصوص توموری

 GBMو از بین رفتن سلولهای توموری باقي مانده بعد از

ميشود که همین امر کاهش خاصیت تكثیری تومور و افزایش

جراحي شد .این روش در مقایسه با روش الحاق شدن IL13-PE

بقای مدل حیواني را به همراه داشت( .)651 ,650از نمونههای

به تنهایي ،اثرات مطلوب بیشتر و کارا تری را به همراه

دیگر ایمونوتراپي به کمک سلول های بنیادی ،تزریق سلولهای

داشت(.)657

بنیادی مزانشیمي به همراه سلولهای تولید کننده اینترفرون گاما

یكي دیگر از کاربردهای سلول های بنیادی دست ورزی شده

در مدل موش صحرایي مبتال به  GBMجهت بررسي اثر هم

بیان آنزیم های مبدل در ساختار سلول بنیادی است .با استفاده از

افزایي آنها بود .همانطور که از نتایج این مطالعه ميتوان استنتاج

این استراتژی پیش داروها تحت تاثیر آنزیم های بیان شده به

کرد ،اثر هم افزایي  IFNγبه همراه سلول درماني سبب کاهش

دارو تبدیل شده و در درمان گلیوبالستوما به کار ميرود .در

رشد سلولهای توموری در مدل موشي به اندازه  %04درصد

حال حاضر سه پیش داروی اصلي سیتوزین دآمیناز)،(CD1

شده است .این در حالي بود که تزریق سلولهای بنیادی به

فلوئوروسیتوزین ) )5-FCو هرپس سیمپلكس ویروس تیمیدین

تنهایي مانع از رشد تومور نميشود و ایمني درماني به تنهایي

کیناز ) )HSV-TK4از مهمترین پیش داروهایي هستند که جهت

فقط  %16درصد ایمني زایي ایجاد ميکرد .مكانیسم این هم

درمان گلیوبالستوما و مدولوبالستوما استفاده ميشود(,665

افزایي ،ميتواند به دلیل افزایش بیان  MHCکالس  1و  6بدنبال

 .)666در مطالعات مختلف سلول های بنیادی مزانشیمي

تزریق سلول های مزانشیمي و IFNγباشد .افزایش  IFNγسبب

وعصبي با سیستم  5-FC/CDدست ورزی شده و در مدل موشي

کاهش ترشح پروستاگالندین های و اینترلوکین  65ميشود که

گلیوبالستوما و مدولوبالستوما مورد استفاده قرار گرفتند و نتایج

هر دو نقش سرکوب کننده برای سیستم ایمني را برعهده

این مطالعات بر جلوگیری از رشد تومور وافزایش بقای حیوان

دارند(.)659

تاکید داشت(.)661 ,665

در برخي از مطالعات از سلولهای بنیادی ترشح کننده توکسین

بنیادی مزانشیمي انساني بیان کننده سیتوزین دآمیناز و تیمیدین

استPE .

کیناز به صورت توأمان استفاده شد .نتایج مطالعه نشان داد که

باعث بالک شدن مسیر های سنتز پروتئین از طریق غیر فعال

استفاده همزمان از دو ژن سبب کارایي باال و خاصیت ضد

کردن ( (EF-21ميشود .اما این روش به علت آنكه سلول های

توموری و تخریبي بیشتر در مدل حیواني ميشود (.)661

1

3

های از بین برنده تومور مانند  PE6استفاده شده

Pseudomonas exotoxin
Elongation factor-2

2

در مطالعه دیگری از سلولهای

Cytosine deaminase
Herpes Simplex Virus-1 Thymidine Kinase

4
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در مطالعه دیگری که در سال  1561توسط  Martinezصورت

نانوذرات پارامغناطیسي آهن  SPIONsاستفاده شده است .نتایج

گرفته از بیان همزمان  HSV-TKو پروتئین  TRAILاستفاده

این مطالعه نشان داد که نانوذرات بعد از  1ساعت به صورت

شده و اثرات آن در مدل موشي گلیوبالستوما مورد بررسي قرار

کارآمد در داخل سلول بارگیری شده و انجام تست های

گرفت .نتایج درمان کاهش شدید در رشد تومور و به دنبال آن

تشخیصي جهت بررسي سمیت و آزادسازی دارو توسط

افزایش بقای مدل حیواني را به همراه داشت .همچنین بیان

سلولهای عصبي و همچنین انتقال کارآمد مهاجرت به سمت

 HSV-TKامكان ردیابي سلول ها را با استفاده از

18F-FHBG

سلول میزبان را تایید نمود(.)660

که سوبسترای این آنزیم است از طریق تصویر برداری پوزیترون

همچنین از سلول های بنیادی ميتوان به منظور بارگیری و حمل

فراهم ميآورد(.)664

ویروسهای انكولیتیک استفاده کرد .این ویروس ها در حالت

دیگر از کاربردهای سلولهای بنیادی حمل نانوذرات درماني و

طبیعي و یا حتي در فرم اصالح شده وارد سلول میزبان شده و به

یا تشخیصي است .نانو ذرات به دلیل خصوصیات بالقوه خود به

صورت انتخابي سبب از بین رفتن سلول های نئوپالستیک مي

عنوان یک ابزار تشخیصي و درماني قدرتمند مد نظر ميباشند.

شوند .این در حالیست که هیچ خطری سلولهای سالم را در بدن

سلولهای بنیادی به علت تروپیسم و یا تمایل ذاتي ميتوانند از

میزبان تهدید نميکند .با تمام مزایایي که برای این روش

سد خوني مغزی عبور کرده و خود را به ناحیه توموری رسانده و

درماني وجود دارد اما پاکسازی ویروس از بدن به واسطه

با توزیع هدفمند در ناحیه ،خاصیت درماني و تشخیصي خود را

مكانیسمهای دفاعي سبب کاهش سیستماتیک و یا اثر ناکافي

القا کنند .در مطالعه ای که در سال  1566صورت گرفته است از

این رویكرد درماني ميشود( .)667در مطالعه ای که توسط

نانوذرات سیلیكا حاوی داروی دوکسوروبیسین جهت درمان

 Martínezو همكاران صورت گرفت .از سلولهای مزانشیمي

مدل مو شي گلیوبالستوما استفاده شد نتایج مطالعه توزیع نانوذره

پوشیده شده با هیالورونیک اسید جهت انتقال ویروس

در ناحیه ضایعه و عبور از سد خوني مغزی و القای اثرات درماني

انكولیتیک استفاده شد.

نتایج مطالعه در مدل موشي

از جمله کاهش حجم تومور به دنبال دارودرماني را به اثبات

گلیوبالستوما مورد بررسي قرار گرفته است .هیالورونیک اسید

در مطالعات اخیر درمان سرطان مغز از سلول

یكي از مهمترین اعضای ماتریكس خارج سلولي است و قرار

های بنیادی بیشتر جهت انتقال نانوذرات استفاده ميشود .به کار

دادن

ویروس در ساختار سلول بنیادی پوشیده شده با

رفتن سلولهای بنیادی عصبي به دلیل خاصیت ذاتي خود که

هیالورونیک سبب کارایي بیشتر انتقال ویروس به محل ضایعه

بخشي از سیستم عصبي محسوب ميشوند سبب ميشود این

ميشود .همزمان با تجزیه هیالورونیک اسید ،ویروس در محل

سلول ها به صورت هدفمند در ناحیه توموری توزیع شده و بعد

ضایعه پراکنده شده و اثر ضد توموری خود را به مدت طوالني

از آزادسازی سامانه دارویي این قابلیت را دارند که به عنوان

تری القا ميکند .هدف از این مطالعه افزایش طول مدت درمان

بخشي از سلول های مغزی جایگزین شوند(.)661

ویروسي بود(.)10

از مشكالت سرطان های مغز عدم تشخیص و پیگیری درمان

استراتژی درماني آخر در مورد سلول درماني سرطان،

است که استفاده از سلولهای بنیادی حاوی سامانه های

وزیكولهای خارج سلولي مي باشند .وزیكولهای خارج سلولي

تشخیصي امكان تشخیص پیش از موعد و حتي پیگیری درمان را

توسط سلول های مختلف آزاد ميشود و ميتواند حاوی

در مراحل مختلف سرطان مغز ایجاد ميکند( .)669در مطالعه

 ،miRNA ، mRNAپروتئین و لیپید های مختلف باشد .بررسي

ای که اخیراً توسطۀ  Gholamiو همكاران صورت گرفته از

های متعدد دانشمندان توانایي سلول های بنیادی را جهت انتقال

سلولهای بنیادی عصبي جهت انتقال سامانه دارورساني

عوامل درماني و بیولوژیک به صورت پاراکرین به نقاط مختلف

تشخیصي درماني کایتوزان حاوی داروی دوکسوروبیسین و

این وزیكول های سلولي

رسانید(.)660

بدن تایید ميکند(.)616 ,615
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ميتوانند ناقل انواع خاصي از  miRNAباشند مانند

حالیست که اثر مخربي بر روی نواحي اطراف تومور ناشي از

 miRNA124یا میر  miRNA145که نقش آنتي توموری داشته

داروی ضدسرطاني مشاهده نشد(.)70

و سبب کاهش رشد تومور در مدل موشي گلیوبالستوما شده

در حال حاضر مطالعات بالیني فراواني در حوزه استفاده از

است( .)611در مطالعه که در سال  1560توسط  Pacioniو

سلولهای بنیادی جهت درمان سرطان در حال انجام

همكاران صورت گرفته از اگزوزوم های حاوی داروی

است(جدول  )1اما نگراني اصلي در این زمینه سرنوشت

پاکلیتاکسل ناشي از سلولهای بنیادی مزانشیمي استفاده شده

نامشخص این سلول ها به واسطه درک ناکامل بیولوژی آن ها

است .وزیكولها از طریق تمایل ذاتي به محل ضایعه رفته و در

ميباشد .سلول های بنیادی حامل عوامل درماني به دلیل فراهم

آنجا خاصیت درماني خود را القا ميکند .در این مطالعه ابتدا

کردن فاکتورهای رشد در ناحیه توموری ،خطر رشد سلولهای

خاصیت وزیكول های انتقالي در محیط در برون تن مورد تایید

بنیادی توموری ()614و حتي ایجاد سرطان (سلول های حامل) را

و آزادسازی دارو در محیط توموری القا شده تعیین شد (.)611

در بدن ایجاد ميکنند( .)610بنابراین مشكالت و نگرانيها از

سپس در ادامه مطالعه در سال  1560اگزوزوم های حاوی دارو

طریق مطالعات علوم پایه باید مد نظر قرار گیرد تا زمینه برای

در مدل حیواني گلیوبالستوما مورد ارزیابي قرار گرفت ،و نتایج

نسل بعدی مطالعات بالیني ایجاد شود.

مطالعه اثرات ضد نئوپالسم را در مدل بیماری تایید نمود این در
جدول شماره -2سلول درمانی سرطان در کار آزمایی بالینی
سرطان هدف

سلول

فاز/زمان

عامل درمانی

کد مطالعه

Recurrent high-grade glioma
Recurrent high-grade glioma
Head and neck cancer
Recurrent ovarian cancer
Ovarian cancer
Metastatic and refractory solid
tumor
AIDS-related
non-Hodgkin’s
lymphoma
Relapsed or refractory acute
myeloid leukemia

NSC
NSC
MSC
MSC
MSC

)I (12/2013
)I (01/2016
)I (03.2014
)I/II (03/2014
)I (03/2016

Cytosine deaminase
Carboxylesterase
IL-12
MV-NIS
IFNb

NCT02015819
NCT02192359
NCT02079324
NCT02068794
NCT02530047

MSC

)I/II (01/2013

ICOVIR5

NCT01844661

HSPC

)N/L (08/2015

rHIV7-shl-TARCCR5RZ

NCT02337985

HSPC

)I (11/2015

)LVsh5/C46 (CAL-1

NCT02378922

HSPC

)I (03/2016

LV-C46/CCR5/P140K

NCT02343666

Lymphoma with HIV infection

بحث و نتیجه گیري
با توجه به مطالب ذکر شده استفاده از سلول های بنیادی به
عنوان درمان جایگزین امروزه در علم روز دنیا بسیار پذیرفته
شده است ،اما واقعیت درمان با سلولهای بنیادی در بیماریهای
سیستم عصبي این است که به دلیل در دسترس نبودن شواهد
کافي هنوز رویای جایگزیني سلولهای عصبي از دست رفته
توسط سلولهای بنیادی به واقعیت مبدل نگردیده است .در
راستای توسعه و ترجمه این دسته از درمانهای آزمایشي الزم
است تا به تعداد زیادی از سواالت باقیمانده پاسخ داده شود .در
حوزه تحقیقات پایه نكات مهمي از قبیل درک مكانیسم عملكرد

سلولهای بنیادی در فرایند ترمیم و اینكه کدام جمعیت سلولي
در درمان بیماری موثرتر است و یا کدام روش انتقال بهترین
کارآیي و کمترین میزان خطر را به همراه دارد از مواردی هستند
که باید به آن ها پرداخته شود .همچنین بكار گیری تكنولوژی
های جدید از قبیل نانوذرات جهت افزایش نفوذ سلولهای
بنیادی به بافت مغز از جمله زمینه های علمي نیازمند توسعه مي
باشد .عدم وجود این شواهد پیش بالیني در حیطه ایمني و
کارایي سلولي سبب به نتیجه نرسیدن برخي از مطالعات بالیني
در زمینه بیماری های دژنراتیو عصبي شده است .در دهه های
اخیر چندین کارآزمایي بالیني به بررسي ایمني و امكان پذیر
بودن انجام سلول درماني در بیماریهای سیستم عصبي پرداخته

لیال غالمي و الهه مهدي پور

 درمان با سلولهای بنیادی در بیماری های سیستم عصبی مرکزی-3311

 پیش شرط ورود،کنترل و پیگیری طوالني مدت بیماران

 فاقد،اند که اغلب آنها از نظر استاندارد های طراحي مطالعه

سلولهای بنیادی به لیست درماني بیماریهای سیستم عصبي مي

 عالوه برآن.قدرت کافي جهت تایید موثر بودن درمان بوده اند

.باشد

ایمني طوالني مدت پیوند سلولهای بنیادی هنوز یک سوال بي
 لذا انجام مطالعات بالیني تصادفي شده با گروه.پاسخ است
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Abstract
Some neurological diseases such as parkinson, stroke, and spinal injury are
as a result of cellular loss in the otherwise normal nervous system.
Replacing damaged cells with healthy ones has opened a new hope window
to treat or prevent the further disease progression. Different studies have
shown that stem cells can differentiate and replace the lost neurons and glial
cells in the central nervous system. However, the right cell type selection,
treatment procedure, the best cell delivery method, and the treatment followup are among the major challenges faced this therapeutic vision. In this
review, we have got through significant basic and clinical studies for
neurological disease cell therapy to provide a basis for future applications of
this therapeutic approach in clinics. Indeed, continuous and noticeable
progress in cell therapy through the basic and clinical investigations will
offer new hopes to people suffer from these diseases across the globe.
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