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 -1مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات پیوند ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 -3گروه علوم تشریح ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
 -4مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش مقاله1394/06/03 :

تاریخ دریافت مقاله1394/01/28 :

چکیده
تمایل محققین در پانزده سال گذ شته برای مطالعهی سلولهای بنیادی مزان شیمی ) (MSCsافزایش یافته ا ست ،MSCs .خود نوزا ،هتروژن و چند توان ه ستند و
پتانسییییل تمایز به انوال سیییلولها با منشیییز مزودرمی و هن چنین سیییایر ردههای سیییلولی را دارا هسیییتند .این سیییلولها به محل التهاب مهاجرت کرده و تزثیر
ایمنومدوالتوری خود را القا میکنند .ا ستفاده از این سلولها به عنوان ابزار ت شخیص ضایعات ،قابلیت تر شح برخی فاکتورهای ر شد و سایتوکاینها ،بیان برخی
ژن ها پس از مهندسییی ژنتی  ،در کنار اسییتحصییال و تزاید نسیینتای سییان این سییلولها بر جذابیت  MSCsافزوده اسییت .دانشییمندان بر این عقیدهاند که پیوند
MSCsدستاوردی جدید برای درمان بیماریهایی است که با روش های درمانی کنونی قابل درمان نیستند .این مشکالت عمدتای شامل برخی جراحتهای استخوان،
بیماری های قلنی ،پوستی ،کندی و دیابت هستند .اگرچه هنوز درمان قطعی از روش سلول درمانی در مورد هیچ ی از انوال سلولهای بنیادی در برخی بیماریها
به روشنی حاصل نشده است ،مار به دست مده نشان میدهد که تحقیق در زمینه ی  MSCsبا حجن گستردهای هن چنان در حال جریان و افزایش است .معجزه
گر معرفی نمودن سلول درمانی درگذ شته موجب ایجاد نگرانی از نتایج واقعی این روش نمود که امروزه با شناخت بی شتر و واقع بینانه به سلول درمانی ،حقیقت
این سلولها رو شن تر و از طرفی نتایج موثر ن در مورد برخی بافت ها ،کارایی واقعی این سلول ها را ن سنت به گذ شته م شخص تر و میزان توقع از سلولهای
بنیادی را منطقی تر نموده است.
کلمات کلیدی :سلولهای بنیادی مزانشیمی ،مطالعات ،واقعیات ،قابلیت درمانی

مقدمه
اگر چه بررسی متون نوشته شده از گذشته نشان میدهد که
دانشمندان به وجود سلولهایی در بین سلولهای مغز استخوان با
ماهیت چسننده به ظروف کشت پی برده و برخی خصوصیات این
سلولها در مطالعات متعددی قنل از  15سال گذشته انجام شده
است ،ولی بررسی دقیق تر خصوصیات و ابعاد مختلف این سلولها
در ی و نین دهه گذشته طی مقاالت فراوانی واکاوی گردیده
است .از طرفی اگرچه تا به ثمر رسیدن استفادههای بالینی کامل
این سلولها راه زیادی در پیش است ولی شاید بتوان این زمان را
شکوفایی مجدد شناخت ،خصوصیات و تواناییهای سلولهای
مزانشیمی مغز استخوان نامید.
 نویسنده مسئول :مجید نقدی ،گروه ناتومی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
Email: majidnaghdi@yahoo.com
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سلولهای بنیادی ) (Stem Cells) (SCsسلولهایی هستند
که توانایی تقسین خود را برای مدت زمان زیادی حفظ و تحت
شرایط و سیگنالهای مناسب به انوال متفاوتی از سلولهای
تخصص یافته تمایز مییابند ( .)1ویژگیهای مهن سلولهای
بنیادی ،خاصیت تجدید کنندگی ) (Self-renewalو تمایز نها به
سلولهای بالغ است ( .)2این توانایی در انوال سلولهای بنیادی
متفاوت و شامل سلولهای بنیادی با ظرفیت کامل (همه توان)،
پر ظرفیتی (پر توان) و چند ظرفیتی (چند توان) میباشد (.)3
مطابق ی روش رایج ،به صورت کلی سلولهای بنیادی را به دو
دسته رویانی و غیر رویانی تقسین میکنند .سلولهای بنیادی
رویانی ) (Embryonic Stem Cells) (ESCsبا ظرفیت کامل
هستند که قادرند به همهی انوال سلولهای بدن تمایز یابند .از
نظر تعاریف جنین شناسی به هشت هفته اول دوران جنینی،
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سلولهای بنیادی مزانشیمی
نام گذاری ،تاریخچه و خصوصیات اولیه
مزانشین ی بافت همنند رویانی مشتق از الیه مزودرم است
که قابلیت تمایز به بافتهای خون ساز و همنند را دارد و این در
حالی است که سلول بنیادی مزانشیمی قابلیت تندیل به
سلولهای خونی را ندارد؛ لذا علی رغن این نام ،این سلول
خصوصیت کامل بافت مزانشیمی را نداشته و عمدتا بر اساس مننع
جداسازی مزودرمی ،توانایی تزاید ،تمایز و مورفولوژی به این نام
شناخته میشود (.)13
سلولهای بنیادی مزانشیمی شاید نمایندهی جمعیت فوق
العاده کوچ از سلولهای بنیادی پر توانی باشند که در زندگی
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دورهی رویانی گفته میشود .روش معمول استخراج این سلولها
از تودهی سلولی داخلی) (Inner Cell Mass) (ICMدر مرحلهی
بالستوسیست قنل از النه گزینی است ( .)4سلولهای بنیادی
رویانی به جز چند سلول اولیه حاصل از سلول تخن که همه توان
هستند ،چندتواناند ( .)5سلولهای بنیادی غیر رویانی شامل سه
دستهی سلولهای بنیادی جنینی ،سلولهای بنیادی بالغ و
سلولهای بنیادی زایا میباشند .برای به دست وردن سلول
بنیادی جنینی ) (Fetal Stem Cells)(FSCsو یا جنینی
انسانی ) (Human Fetal Stem Cells) (hFSCsاز سلولهای
بنیادی بافتهای جنین حیوانات یا جنینهای انسانی سقط شده
استفاده میشود .این سلولهای بنیادی چندتوان بوده و میتوانند
به برخی از سلولهای بدن تمایز یابند ( .)6به دلیل احتمال تومور
زایی ،اختالف نظر در مسائل اخالقی و مشکالت قانونی استفاده
این دو نول سلول در مصارف درمانی پیشنهاد نمیگردد.
ی دسته سلولهای بنیادی دیگر وجود دارد که از پردههای
خارج رویانی استخراج میشود ،این سلولها اغلب از سلولهای
بنیادی بالغ تشخیص داده نمیشوند و با نام Extra embryonic
 fetal stem cellsنام گذاری شدهاند .این سلولها پرتواناند ،نامیرا
نیستند ولی توانایی باالیی برای تقسین سلولی دارند (.)7
سلولهای بنیادی بالغ ) (Adult Stem Cells) (ASCsشامل
سلولهای تمایز نیافته درون بافتهای تمایز یافته است .این
سلولها در بافتها و اندامهای مختلف از جمله مغز و نخال ،بافت
عضالنی ،مغز استخوان ،خون محیطی ،پالپ دندان ،پانکراس ،کند،
اپی تلیوم پوست ،قرنیه و بیضه و تخمدان وجود دارند ()8
.سلولهای بنیادی بالغ از سلولهای بنیادی جنینی تمایز یافته
ترند ،ولی همچنان توان تمایز به دودمانهای تخصص یافته را
دارند .بروز اولیه پتانسیل این سلولها به اندازه سلولهای بنیادی
جنینی پر توان نیست و تعدادشان نیز در بافتها کمتر از ی عدد
در هر ده هزار سلول است .سلولهای بنیادی بالغ مانند تمام انوال
سلولهای بنیادی در دو صفت توانایی تقسیمات مکرر و ساخت
سلولهایی شنیه به خود برای مدت طوالنی اشتراک دارند (.)9
سلولهای بنیادی زایا ) (Germ Stem Cells) (GSCsدستهای از
این سلولها هستند که به سلولهای زایای زن و مرد (تخم و
اسپرم) تندیل میشوند .این سلولها فعالیت لکالین فسفاتازی
باالیی دارند و در ریز محیط خود در دسته سلولهای بنیادی ت

ظرفیتی بوده توانایی تمایز به سلولهای گامت را دارند .این
سلولها را میتوان از گنادهای جنسی جنین استخراج کرد (.)10
در مجمول همان گونه که اشاره شد امروزه در مطالعات با رویکرد
درمانی استفاده از سلولهای بنیادی بالغ نسنت به انوال جنینی
مقنولیت بیشتری دارد.
سلولهای بنیادی بالغ ،انوال مختلفی دارند و هر بافتی دارای
تعدادی سلولهای بنیادی بالغ نظیر سلولهای مزانشیمی مغز
استخوان )،(Bone Marrow Stromal Cells) (BMSCs
سلولهای بنیادی عصنی ،سلولهای بنیادی اپیتلیال ،سلولهای
بنیادی پوست و غیره میباشد.
در مورد منشاء سلولهای بنیادی بالغ دو نظریه وجود دارد،
اول ن که این سلولها باقیماندهی بافتهای جنینی هستند و در
ارگانها به صورت ذخیره باقی میمانند و در صورت لزوم ترمین
بافتی انجام میدهند .نظریه دیگر داللت بر ن دارد که مغز
استخوان ،احتماال حاوی ی جمعیت سلولی با خاصیت چند
ظرفیتی و خود تکثیری است که سلولهای بنیادی ساخته شده
را مرتنای به داخل گردش خون رها کرده و برای ترمین به ارگانهای
مختلف میفرستد ( .)11بافت مغز استخوان شامل دو نول سلول
بنیادی خون ساز ) (Hematopoietic Stem Cells) (HSCsکه
خود به صورت دو ردهی کلی اریتروئید و میلوئید وجود داشته و
در نهایت به ترتیب به گلنول قرمز و گلنول سفید تندیل میشوند
( )12و سلولهای بنیادی استرومایی یا مزانشیمی
) (Mesenchymal Stem Cells) (MSCsاست (.)3
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بالغ دوام وردهاند و یا شاید سلولهای چند توان ویژهی اندام
باشند که این خصوصیت خود را تحت شرایط ویژهی محیط کشت
دوباره به دست وردهاند ( .)3سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز
استخوان در محیط اصلی خود (مغز استخوان) مسئول ایجاد ریز
محیطی هستند که در ن سلولهای خونی پرورش مییابند (.)14
در بررسی تاریخچه این سلولها به مطالعات دانشمندان
متعددی در گذشته بر میخورین ،جائی که برای اولین بار در سال
 ،1867توسط  Cohnheimدر مغز استخوان )(Bone (BM
) Marrowتحت عنوان سلولهای بنیادی غیر خون ساز شناسایی
شدند ( .)15سپس  Maximowدر سال  1924دستهای از
سلولهای پیش ساز خونی را در بین سلولهای مزانشیمی معرفی
کرد ( .)16در سال  McCulloch ،1960و  Tillدر دو تحقیق
جداگانه خصوصیات کلنی زایی این سلولها را بررسی کردند (،17
.)18
در ( Freidenstein ،)1966-1976و  Pterakovaاز
مغزاستخوان رت سلولهای اجدادی تشکیل دهندهی استخوان را
استخراج کردند و خصوصیات نها را بصورت >>سلولهای مشتق
شده از مغز استخوان با خاصیت تشکیل کلنی و سلولهای شنه
فینروبالستی چسنندهای با قابلیت تمایز به استئوبالست،
دیپوسیت و کندروسیت<< شرح دادند .در سیستن نها
سلولهای مزانشیمی به عنوان(Colony Forming Unit-
)Fibroblast) (CFU-Fمعرفی گردیده و به نها اصطالح
سلولهای بنیادی مغز استخوان >> <<Marrow Stem Cellنسنت
داده شد (.)20 ،19
در سال  ،1985سیستن سلولی استرومایی مغز استخوان برای
اولین بار توسط  Maureen Owenتوضیح داده شد که در
تحقیقات ایشان که در زمینهی مهندسی بافت هن بند ،پیوند
سلولی ،پیوند سلولهای بنیادی خون ساز و ژن درمانی بود،
بررسی گردید .نتایج تحقیق  Owenو همکاران به صورت گسترده
پتانسیل استخوان زایی را در سلولهای کشت داده شده از مغز
استخوان مطرح کرد (.)21
در سال  Caplan ،1991در مطالعات انسانی ،اصطالح
>>سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی<< را در مورد انسان برای
این سلولهای همگن به کار برد تا بتواند به خوبی خصوصیات این
سلولها را تشریح کند ( .)22همچنین به عقیده  ،Uccelliاستروما

به معنی داربست و سلولهای استرومایی ،سلولهایی از ی مننع
غیر لنفاوی هستند که چار چوب هر ارگانی را تشکیل میدهند و
به این ترتیب سلولهای استرومایی مغز استخوان نیز جمعیتی کن
یاب و هتروژن از سلولها و حاوی ترکینی از اجداد سلولی در
ردههای مختلف متعهد به دودمان مزودرمی است که به وسیلهی
بیان مولکولهای مختلف ،توان چسنندگی ،ازدیاد و بقاء ،اجزای
سلولی مشخص را حمایت میکنند ( .)23سیستن استرومایی مغز
استخوان به عنوان جزیی از بافت هن بند که حمایت ساختاری و
عملکردی برای خون سازی را فراهن میکند ،در نظر گرفته شده
و شامل انوال مختلف سلولی شامل فینروبالست ،سلولهای
رتیکوالر مغز استخوان ،دیپوسیت ،استئو بالست ،ماکروفاژ و
سلولهای اندو تلیال میباشد ( .)24امروزه پذیرفتهاین که بیشتر
سلولهای استرومایی اجدادی مشتق از مغز استخوان را بعد از
ازدیاد در  in vitroمیتوانین به عنوان سلولهای بنیادی مزانشیمی
مغز استخوان ) (Bone Marrow Mesenchymal Stem Cellsدر
نظر بگیرین .ولی برخی دانشمندان به دلیل ننود مارکرهای
اختصاصی برای این سلولها ،هتروژن بودن جمعیت و ساختاری
بودن نها ،نام سلولهای استرومایی مغز استخوان (Bone
) Marrow Stromal Cells) (BMSCsرا مناسب تر میدانند ،هر
چند این نام خصوصیات جدید ترمیمی این سلولها را بخوبی
پوشش نمیدهد ( . )25اخیرا نیز جهت جلوگیری از تعدد نام در
مطالعات مختلف ،این سلولها را به عنوان سلولهای بنیادی
مزانشیمی چند توان (Multipotent Mesenchymal Stem
) Cellsنیز معرفی کردهاند ( )26مسلمای نامهای قنلی و به خصوص
نام سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان هنوز در مطالعات،
کاربرد زیادی داشته و در این مطالعه نیز به همین عنوان نامیده
شده است و جهت سهولت در نگارش به صورت )(MSC
) (Mesenchymal Stem Cellورده میشوند .این نامها هر چه
باشد منظور از همه نها جمعیتی هتروژن از سلولهای بنیادی
استرومایی است که در  in vitroازدیاد مییابند ،خاصیت
چسنندگی به ظروف پالستی و مورفولوژی شنه فینروبالستی
دارند ،کلنی تشکیل داده و به سلولهای استخوان ،غضروف و
چربی قابل تمایزند (.)27
از خصوصیات MSCها ،جمعیت این سلولها است که حدود
( ) 0/01-0/001درصد از جمعیت کل سلولهای هسته دار مغز
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مورفولوژی ،مارکرهای سطحی و اسکلتی سلولهای
بنیادی مزانشیمی
این سلولها دارای جسن سلولی دوکی و باری با چند زائده
باری هستند .هسته گرد بزرگ و ی یا چند هست واضح و
قطعات کروماتینی پراکنده از دیگر خصوصیات نهاست.
همچنین همانند دیگر سلولهای مزودرمال دارای دستگاه گلژی،
شنکه اندوپالسمی خشن ،میتوکندری و پلی رینوزوم هستند .به
عقیده  Netterو  Brightonاین سلولها دارای فینرهای رتیکوالر
و بر خالف سلولهای فینروبالست فاقد رشتههای فینریلی کالژن
هستند (.)31
اگرچه تا به امروز ،مارکر سطحی کامال خاص یا محصول ژنی
ویژهای برای MSCها ی مغز استخوان نسنت به سایر سلولهای
مزانشیمی تشخیص داده نشده است ،این خصوصیات کاربردی
MSCها است که نها را منحصر به فرد میکند ،ولی شناسایی
پروتئینهای سطح سلولی ویژهی  MSCبرای تعریف نول ارتناطات
بین سلولی الزامی و به طور نسنی نیز تعریف شده است (.)32
MSCهای انسانی از میان مارکرهای سلولهای خون ساز،
 CD45 ،CD34و CD14را بیان نمیکنند و برای ،CD71 ،CD44
 CD90 ،CD73و  CD105مثنتندMSC .های جوندگان نیز در
مورد  CD34و  CD45منفی بوده و  CD11bرا از مارکرهای
سلولهای خون ساز بیان نمیکنند و برای مارکرهای سطحی
 Sca-1 ،CD90و  CD44مثنتندMSC .ها گیرندههای ماتریکس
خارج سلولی ) (Extracellular matrix receptorsدارند .این
گیرندهها شامل نتی ژنهای مرتنط با چسنندگی ()αvβ3,αvβ5
و مولکولهای چسنندهی بین سلولی (Intercellular adhesion
))ALCAM ،VCAM-1،ICAM-2 ،ICAM-1( molecule

تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به ردههای مزودرمی
MSCها میتوانند به سلولهایی از ردهی مزانشیمی مثل
چربی ،غضروف و استخوان تمایز یابند ،ولی پتانسیل تمایزی
نورواکتودرمی یا ندودرمی را نیز دارا میباشند .چنانچه گفته شد
از خصوصیت تمایز این سلولها به ردههای مزودرمی برای اثنات
مزانشیمی بودن سلولهای بنیادی استفاده میشود .این توانایی
میتواند به وسیلهی منشاء تکاملی بافتهای مزانشیمی توضیح
داده شود که شامل مزودرم و به میزان کمتری تاج عصنی کرانیال
میباشد .اگر چه MSCهای بالغ به طور معمول با منشاء مزودرمی
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استخوان را تشکیل میدهند (MSC .)28ها در سایر بافتها مثل
خون ،طحال ،مایع منیون ،غضروف ،تاندونهای ماهیچهای،
جفت ،بافتهای چربی ،بافتهای جنینی ،پریوستئوم ( پرده
ضریع) ،تیموس ،درم ،پالپ دندان و خون بند ناف نیز وجود دارند
ولی مغز استخوان و چربی رایج ترین مننع برای جداسازی این
سلولها می باشد ( .)29بافت چربی یکی از غنی ترین منابع حضور
سلولهای بنیادی مزانشیمی است به طوری که در مقدار مشابهی
از چربی 500 ،برابر بیشتر از معادل بافتی ن در مغز استخوان
سلول بنیادی مزانشیمی وجود دارد (.)30

میباشند .این گیرندهها ارتناط MSCها را با مولکولهای
ماتریکس خارج سلولی میسر میسازند ( .)33از عناصر مهن
ماتریکس خارج سلولی اسکلتی سلولهای بنیادی مزانشیمی
پروتئین رشتهای فینرونکتین است که به عنوان ی مارکر سلولی
شناخته میشود .این پروتئین دارای دو منومر است که با ی
جفت پیوند دی سولفیدی متصل و دایمر مورد نظر را ایجاد
میکنند .فینرونکتین ی گلیکوپروتئین با وزن مولکولی باالست
که با پروتئینهای ماتریکس خارج سلولی نظیر اینتگرین ،کالژن،
فینرین و هپارین قابلیت اتصال دارد .در مهره داران دو نول اصلی
محلول در ب که در پالسما وجود داشته و نول غیر محلول ن که
از اجزای ماتریکس خارج سلولی است وجود دارد .نقش
فینرونکتین به عنوان ی پروتئین مهن دیواره سلولی در اتصال،
مهاجرت ،ترمین و تمایز بافتها مشخص گردیده است (.)34
MSCها سایتوکاین،کموکاین و فاکتورهای رشدی مثل IL-
 IL-15 ،IL-14 ،IL-12 ،IL-11 ،IL-8 ،IL-7 ،6و ،G-CSF ،LIF
 M-CSF ،SCF ،GM-CSFو  flk-3Lرا ترشح و هن چنین
گیرندههای سایتوکاینها مثل  IL-6R ،IL-4R ،IL-3R ،IL-1Rو
 IL-7Rرا بیان کرده ،به طوری که این مزیت ،دانشمندان را تشویق
به استفاده از نها در درمان برخی بیماریها میکند (.)35
عالوه بر خصوصیات گفته شده بر اساس تعریف انجمن بین
المللی سلول درمانی )(International Society for (ISCT
) Cellular Therapyسلولهای بنیادی مزانشیمی باید قابلیت
اتصال به ظروف پالستیکی در کشت معمولی ،ظاهر شنه
فینروبالستی و قابلیت تمایز به استخوان ،غضروف و چربی را در
محیط  Ex-vivoداشته باشند که انجام این  3نول تمایز برای
اثنات ماهیت سلول در تحقیقات الزامی است (.)36
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تمایز به استخوان ()42

تمایز به چربی ()41
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محیط
محیط  DMEMبا  ،FBS %10غنی شده با
 10 mmol/Lبتا گلیسرول فسفات 10 nmol/L
دگزامتازون،
 50 μg/mlسکوربی اسید-2فسفات 10nmol/L
دی هیدروکسی ویتامین D3
محیط  DMEMغنی شده با  50mg/mlسکوربی
اسید-2فسفات 10nM/ml ،دگزامتازون و 10mMبتا
گلیسرول فسفات به مدت  3هفته
محیط  DMEMبا  FBS %10غنی شده با .mmol/L
-3 /5ایزوبوتیل-1متیل گزانتین)1μg/ml ،(IBMX
انسولین و  1μmol/Lدگزامتازون
محیط DMEMحاوی  100nMدگزامتازون و
 50mg/mlایندومتاسین
محیط  DMEMبا گلوگز زیاد غنی شده با
 100nmol/Lدگزامتازون 50μg/ml ،سکوربی
اسید-2فسفات 100μg/ml،سدین پیروات،
-L 40μg/mlپرولین. TGF-β310ng/ml ،
محیط  DMEMغنی شده با 10 ng/m
TGF- ß310ng/ml ،BMP6
insulin transferrin50mg/ml
1/25،selenium
 mgلنومین سرم گاوی و FBS %1

رنگ آمیزی

رنگ میزی  Alkaline phosphataseو
alizarin red

رنگ

میزی alizarine red

رنگ امیزی Oil O Red

رنگ

میزی Oil Red

رنگ میزی

Alcian blue and picrosirius

red

رنگ

میزی toluidine blue
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در نظر گرفته شدهاند ،ولی اخیرای برخی محققین احتمال منشز
گرفتن MSCهای جنینی را از نورواپی تلیوم و تاج عصنی مطرح
نمودهاند (.)37
از نجا که بر اساس نظر انجمن بین المللی سلول درمانی تمایز
به سه رده استخوان ،غضروف و چربی از شرایط اثنات وجود
سلولهای بنیادی مزانشیمی است؛ لذا این سه روش به طور
مختصری بیان میگردند (.)36
تمایز به غضروف یکی از خصوصیات ابتدایی تعریف شده برای
MSCهای مشتق شده از مغز استخوان است .مطالعات اولیه تمایز
کندروسیتها به وسیلهی مورفولوژی و شناسایی گلیکوز مینو
گالیکان را به وسیلهی رنگ میزی متیلن بلو مشخص میکرد .در

این مطالعات القاء و تمایز غضروف زایی به وسیلهی محیط حاوی
گلوکز باالی غنی شده با انسولین ،ترانسفرین و سلنیوم،
سکوربی اسید فسفات BMPs ،TGF ،و سایر فاکتورها در حضور
دگزامتازون انجام میشود ( .)38تمایز به استخوان درMSCها به
وسیلهی مشاهدهی فعالیت لکالین فسفاتاز ) ،(Alk-Pاز بین رفتن
کلسین و تعداد سلولها بررسی میشود .مشاهده شده است که در
مجاورت MSCها یا استئوسیتها در مقابل استئو بالستها،
میزان  Alk-Pزودتر به اوج خود میرسد و از بین رفتن کلسین
بیشتر میباشد .این مطالعات پیشنهاد میکنند که استئوسیتها
در مقابل استئو بالستها در تحری استخوان زایی MSCها
مؤثرترند .برای القاء تمایز به استخوان در  ،MSCسلولهای اشنال
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نگهداری و فریز کردن سلولهای بنیادی مزانشیمی
جهت استفادههای تجربی در زمایشگاه و یا نگهداری سلول
جهت مصارف درمانی یا حمل و نقل نیاز است که MSCها در
شرایط بهینهای نگهداری شده و برای مؤسسات در دسترس
باشند ،بنابراین انجماد سلولها از نیازهای اجتناب ناپذیر است
( .)43با این همه تاکنون روش یکسانی در بین محققین برای
انجماد یا ذوب اختصاصی MSCها پیشنهاد نشده و محققین بر
اساس تجربیات شخصی یا روشهای مرسوم دیگر سلولها به
انجماد و ذوب این سلولها منادرت مینمایند؛ اگرچه مطالعات
بیشتری در زمینهی مشخص کردن ترکینات محلول مخصوص
انجماد ،درجهی خن سازی ،زمانهای مناسب انجماد و ذوب
برای MSCها مورد نیاز است ولی شاید پاسخ نسنتا مناسب این
سلول ها پس از ذوب به روش های مرسوم ،محققین را از تحقیقات
بیشتر منصرف می سازد .النته شایان ذکر است در مطالعات اندکی
نیز به افت کارایی درمانی سلولها پس از ذوب نسنت به استفاده
از سلول تازه اشاره گردیده است ( .)44همچنین کاهش نسنی در
میزان زنده ماندن سلولها در مدت زمان پس از ذوب کردن نشان
داده است که پس از ذوب کردن MSCها ،درجاتی از پوپتوز اتفاق

آلودگیهای شایع محیط کشت سلولهای بنیادی
مزانشیمی
یکی از زمانهای اصلی لوده شدن محیط کشت حاوی
سلولهای بنیادی مزانشیمی ،زمان پاساژ دادن و تریپسینه کردن
سلولهاست و از شایع ترین لوده کنندههای محیط کشت
سلولهای بنیادی مزانشیمی ،سلولهای بنیادی خون سازند (.)47
در مطالعهای 6264 ،نمونه سلولهای بنیادی مزانشیمی برای
 261نول لوده کنندهی مختلف محیط کشت مطالعه شدند .این
مطالعه ی سال به طول انجامید .نتیجهی حاصل از این مطالعه
مشخص نمود که در  231نمونه ،لودگی در محیط کشت وجود
داشت که از بین این نمونهها  %76/6لودگی باکتریایی و %23/4
لودگی قارچی نشان دادند .جنس های استافیلوکوکوس،
میکروکوکوس ،کوکوریا و باسیلوس به ترتیب بیشترین لودگی را
در محیط کشت نشان دادند و از بین گونههای لوده کنندهی
قارچی سویههای سپرژیلوس ،پنی سیلیوم و کالدوسپوریوم به
ترتیب مسنب بیشترین لودگیها بودند ( .)48در بین باکتریها،
جنس مایکوپالسما یکی از لوده کنندگانی است که مشکالت
عمدهای برای محیط کشت به وجود می ورد .این ارگانیسنهای
بدون دیواره سلولی ،به نتی بیوتی های رایج استفاده شده در
محیط کشت مقاوم هستند(.)49
تمایزسلولهای بنیادی مزانشیمی به ردههای غیر
مزودرمی
سلولهای بنیادی بالغ به وسیلهی ی برنامهی تکاملی متعهد
شدهاند و به وسیلهی برنامه ریزی مجدد ژنتیکی میتوانند به ی
نول سلول از ردهای متفاوت تندیل شوند .این پالستیسیتهی
سلولهای بنیادی به وسیلهی توانایی MSCها برای تمایز به
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شدهی پاساژ  3را در محیط DMEMای که با سکوربی -2
فسفات ،دگزامتازون و گلیسرول فسفات غنی شده است را به مدت
سه هفته کشت داده و بعد از این مدت زمان مینراله شدن
ماتریکس با رنگ میزی لیزارین قرمز مشاهده میشود (.)39
برای تمایز به چربی ،ت الیهای از  MSCsدر حضور ایزو
بوتیل متیل گزانتین با تولید واکوئلهای بزرگ مملو از چربی،
دیپوسیت تولید میکنند .در القاء تمایز دیپوژنی MSC ،ها با
محیط دیپوژنی به مدت  3هفته تیمار میشوند .محیط
دیپوژنی شامل  DMEMغنی شده با ایزوبوتیل متیل گزانتین،
هیدروکورتیزون ،ایندومتاسین و سرم میباشد .دیپوژنز به
وسیلهی رنگ میزی  Oil Red Oبررسی میشود (.)40
چنانچه گفته شد یکی از دالیل اثنات وجود سلولهای بنیادی
مزانشیمی در مقاالت ،قابلیت تمایز این سلولها به چربی،
استخوان و غضروف است .در جدول  1مقایسهای در زمینهی شایع
ترین روشهای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای
مذکور صورت گرفته است.

میافتد که این یکی از واقعیت های موجود در زمینهی نگهداری
این سلولها میباشد (.)45
در مطالعهای برای فریز کردن سلولهای بنیادی مزانشیمی
موش صحرایی از نول خاصی از فریزر برنامه ریزی شده با زمینهی
مغناطیسی به نام فریزر  )Cells Alive System) CASاستفاده
شده است .نتیجهی حاصل نشان داده است که میزان بقا و ازدیاد
سلولهای بنیادی مزانشیمی در فریزر  CASنسنت به فریزرهای
غیر مغناطیسی به صورت معناداری باال تر بوده است (.)46
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مجاور میشود .بیان برخی نوروفیالمنتها از جمله
 160و  NF-200کیلو دالتون اندازه گیری شد تا تمایز سلولهای
بنیادی مزانشیمی به نورون و جهت بررسی خصوصیت کولینرژی
از مارکر اختصاصی ن یا )CholineAcetyl Transfrase (ChAT
استفاده گردید (.)54 ،53
تمایز خود به خودی سلولهای بنیادی مزانشیمی در
محیط کشت
MSCهای اولیه به دست مده از رتهای بالغ در کشت
طوالنی مدت میتواند به صورت خود به خودی (spontaneous
) differentiationبه سلولهای اجدادی عصنی تمایز یابند.
در طول کشت  ،in vitroکمتر از  %1سلولهای MSCهای
اولیه رت بالغ  Nestinکه ی پروتئین معمول سلولهای اجدادی
عصنی است را بیان میکنند .بعد از فقدان سرم و غنی کردن
سلولها با فاکتور رشد ،این سلولهای  Nestinمثنت میتوانند
مورفولوژی شنه نورونی و مارکرهای مخصوص نورونی ،NF-H
 tau ،betaIII- tubulinو نوروترانزمیتر  GABAرا بیان کنند
(.)55
سلولهای بنیادی جنینی نیز در محیط کشت به سمت تمایز
پیش میروند .برای جلوگیری از تمایز سلولها (Leukemia
) inhibitory factor) (LIFبه محیط کشت اضافه میکنند یا با
دست کاری ژنتیکی بیان ژن  Nanogرا افزایش میدهند (.)56
 Jiang et alدر سال  2002نشان دادند که MSCهای murine
برای ازدیاد به  LIFنیاز دارند و بعدها نها گزارش کردند که
سلولهای رت عالوه بر  LIFبه EGF (Endothelial growth
) factorو ) PDGF-BB (Platelet-derived growth factorهن
برای رشد و ازدیاد نیازمندند (.)57
مهاجرت و النه گزینی سلولهای بنیادی مزانشیمی
سلولهای بنیادی مزانشیمی میتوانند در بافتهای مختلف
النه گزینی انجام دهد و با توجه به منشز بافتی سلولها مارکرهای
متفاوتی بیان میکنند .سلولهای بنیادی به طور ذاتی به محل
تومورها و ضایعات مهاجرت میکنند .مهاجرت سلولهای بنیادی
مزانشیمی به محل تومورها تحت تزثیر فاکتورهای مختلف مثل
گیرندههای اختصاصی سلولهای توموری و فاکتورهای محلول
سلولهای تومور قرار دارد (.)58
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سلولهایی که از مشتقات مزانشیمی نیستند نشان داده میشود.
این پدیده ترانس دیفرانساسیون ) (trans differentiationنام دارد
(.)37
مطالعات نشان داده است که  MSCدر  in vitroتوانایی تمایز
به سایر ردههای سلولی مانند سلولهای عصنی و سلولهای
هپاتوسیت را دارا میباشد ( .)50تمایز به ردههای اندودرمی مثل
هپاتوسیت در MSCهای انسانی ،پروسهای دو مرحلهای را شامل
میشود .مرحلهی اول ،محیط تمایزی که شامل  IMDMغنی شده
با  bFGF ،HGFو  nicotinamideاست و برای هفت روز با MSC
مجاور میشود .مرحله دوم ،محیط الزم برای تمایز سلولها شامل
 IMDMغنی شده با  dexamethasone ،oncostatin Mو پری
میکس  ITS+میباشد .این محیط در هفته دو بار تعویض میشود
(.)52 ،51
 MSCهای مشتق شده از مغز استخوان در طی فرایند ترانس
دیفرانساسیون به ردههای اکتودرمی نیز تندیل میشوند .از
ردههای اکتودرمی می توان انوال سلولهای پوست اعن از
مالنوسیت (تاج عصنی) ،کراتینوسیت ، ،و نورونها را نام برد.
به عنوان مثال برای القاء  MSCبه کراتینوسیت از محیط
پایهی کراتینوسیت شامل  0/3nM ،BMP-4 0/5nMسکوربی
اسید 0/5µg/ml ،هیدروکورتیزون یا  3ng/mlفاکتور رشد اپی
تلیوم انسانی استفاده میشود و MSCها در  in vitroکن کن شرول
به بیان کراتین 14که مارکر کراتینوسیت است میکنند (.)37
از بین ردههای اکتودرمی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی
به نورونها نیز امروزه بسیار شایان توجه است .غیر از تالش جهت
تمایز این سلول ها به فنوتیپ عمومی نورون ،برخی از محققین
نیز بدننال تمایز این سلول ها به نورون های اختصاصی ترند .به
عنوان نمونه در مطالعهای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی
مشتق از مغز استخوان به سلولهایی با فنوتیپ نورونهای
کولینرژی بررسی ،و پیشنهاد شده است که این سلولها
میتوانند مننعی برای سلول درمانی ضایعات نخاعی باشند.
برای تمایز سلولهای استرومایی مغز استخوان به نورونهای
کولینرژی ی پروسهی القایی دو مرحلهای انجام میشود که
مرحلهی پیش القای ی روزه BME 1mM ،به محیط کشت فاقد
سرم افزوده میشود .سپس سلولهای بنیادی با 100ng/ml
 NGFبه عنوان القا کنندهی نورونهای کولینرژی به مدت  6روز

NF- ،NF-68
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MSCها فعالیتهای سلولهای  B ،Tو  NKرا کاهش
میدهند و هن چنین فعالیت سلولهای دندریتی را تحت تزثیر
قرار میدهد (.)65
بیان مولکولهای ) HLA (MHCبر روی سلولها ،به سیستن
ایمنی بدن این امکان را میدهد که سلولهای خودی را از غیر
خودی تشخیص دهد .از ن جایی که MSCها ،میزان کمی از
مولکولهای  HLAکالس  Iرا بیان میکنند و  HLAکالس ،II
 CD80 ،CD40و  CD86را بیان نمیکنند خاصیت ایمنی زایی
محدود از خودشان بروز داده و به صورت ضعیف توسط HLAهای
ناسازگار میزبان شناسایی میشوند (.)66
با توجه به این خصوصیت منحصر به فرد ،استفادهی درمانی
برای بیماریهای با واسطهی ایمنی در حال بررسی است .بنابر این
محتمل است که  MSCکه بر روی سیستن ایمنی تزثیر میگذارد
نه تنها به صورت عمیق تحت تزثیر تعامالت سلول به سلول است
بلکه از طریق تزثیر فاکتورهای محیطی نیز عمل میکند (.)67
علیرغن مطالعاتی که در سالهای اخیر انجام شده است
مکانیسن مولکولی و سلولی درگیر در فعالیت تنظین کنندگی
ایمنی  MSCهمچنان بحث برانگیز باقی مانده است .شواهدی
وجود دارد که توانایی تعدیل پاسخهای ایمنی به مکانیسنهای
وابسته به تماس سلولی و فاکتورهای محلول مترشحه به وسیلهی
MSCها در پاسخ به سایتوکاینهای زاد شده توسط سلولهای
ایمنی فعال شده ،بستگی داردMSC .ها ممکن است از ازدیاد
لنفوسیتها به وسیلهی مکانیسمی که حداقل نیازمند زادسازی
فاکتورهای محلولی مثل  PGE2 ،HGFو  IDOمیباشد،
جلوگیری میکند بر پایهی همین خصوصیات MSC ،توسط
محققین برای درمان بیماریهایی با واسطهی ایمنی و جلوگیری
از رد پیوند اتولوگ در حال بررسی است (.)68
در مطالعات نشان داده شده است که  MSCبلوغ سلولهای
دندریتی میلوئید مشتق شده از منوسیت را به وسیلهی کاهش
بیان  MHC II ،CD83 ،CD11cو مولکولهای کم تحریکی و
تولید  IL-12بعد از فعال شدن سلولهای دندریتی وابسته به
 ،TLRتحت تزثیر قرار میدهد ،به نظر میرسد مکانیسن مهار
عملکرد و تمایز سلولهای دندریتی توسط سلولهای بنیادی
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مهاجرت به محل سیب دیده یکی از رفتارهای مهن و ضروری
سلولهای بنیادی مزانشیمی استMSC .ها ،انوال گوناگونی از
فاکتورهای رشد ،سایتوکاین و کموکاین و پروتئاز را تولید میکنند
که احتماال در فعالیت مهاجرت و ایمنی این سلولها نقش دارند
(.)59
در مطالعه ای توانایی مهاجرت MSCهای مشتق شده از مغز
استخوان در پاسخ به  16کموکاین و فاکتورهای رشد بررسی شده
است .طیف گستردهای از فاکتورهای محلول فعالیت کموتاکسی
مشخص برروی MSCها دارند و برخی از فاکتورهای رشد نسنت
به کموکاینها عوامل کموتاکسی تری هستند .سایتوکاینهای
التهابی مثل  ،TNF-αقادرند که حساسیت MSCها را به کموکاین
افزایش دهندMSC .ها تعداد محدودی گیرندهی کموکاین شامل
 CXCR4را بیان میکنند که به نها اجازهی مهاجرت به بافتها،
از طریق فعالیتهای کموتاکسی ویژه داده میشود ( .)60النته
نشان داده شده است که در چسنندگی سلولی ،مهاجرت و
کموتاکسی اینتگرینها نیز نقشی کلیدی دارند (.)61
در مطالعهای دیگر نشان داده شده است که متالو پروتئاز
ماتریکس ) ،(MMPs) (Matrix metaloproteaseکه در مهاجرت
سلولی اهمیت دارند ،نقش بسزایی در مهاجرت سلولهای بنیادی
مزانشیمی ایفا میکنند .سایتوکاینهای التهابی مثل ،TGF-β1
 IL-1βو  TNF-αبا باال بردن میزان  ،MMPsمهاجرت و به دننال
ن النه گزینی سلولهای بنیادی مزانشمی را افزایش میدهد
(.)62
در مطالعهای دیگر هن این نتیجه حاصل شده است که تعدادی
تنظین کننده از جمله خانوادهی  Rhoاز GTPaseها در مهاجرت
سلولهای بنیادی مزانشیمی نقشی کلیدی دارند ( .)63مطالعات
زیادی در شرایط گوناگون پاتولوژی نشان داده است که MSC
به صورت انتخابی به محلهای جراحت در بافتها مهاجرت
میکنند و در بهنود زخن و ترمین بافت نقش مؤثری را ایفا میکنند
(.)64
به پروسهی مهاجرت  MSCو پیوند در بافت که منجر به اثرات
عملکردی و محلی میشود النه گزینی ) (Homingگفته میشود.
النته مکانیسن النه گزینی سلولهای اجدادی در محلهای
ایسکمی و جراحت کامال درک نشده است.

تعدیل کنندگی ایمنی سلولهای بنیادی مزانشیمی

صفحه 313
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خصوصیات کاربردی سلولهای بنیادی مزانشیمی

استفادههای درمانی از سلولهای بنیادی مزانشیمی
این سلولها با توجه به خصوصیات تمایز ،خود نوزایی ،ترشح
طیف گستردهای از سایتوکاینها ،توانایی منحصر به فرد در اتصال
به سلولهای سیب دیده و مهاجرت به محل جراحت کاندید
مناسنی برای سلول درمانی و ژن درمانی محسوب میشوند (.)63
در کنار این خصوصیات ذکر شده ،ویژگی تعدیل کنندگی ایمنی،
این سلولها را به ابزار خوبی برای کاربردهای درمانی از قنیل
مهندسی بافت بر پایهی سلول و درمان بیماریهایی با واسطهی
ایمنی تندیل کرده است (.)70
در ی مطالعه ،از سلولهای بنیادی مزانشیمی برای درمان و
بهنود زخنهای مزمن استفاده شده است .با وجود پیشرفتهای
اخیر پزشکی ،زخنهای بهنود نیافته و مزمن همچنان مشکالت
جدی پزشکی را به وجود می ورند و جایگزینهای درمی و درمان
با فاکتور رشد برای برخی بیماران اثر بخش نمیباشد .سلولهای
بنیادی مزانشیمی به نظر می ید که برای این دسته از بیماران
امید درمان مناسنی باشند .چندین زمایشهای کلینیکی و پیش
کلینیکی ،امکان استفاده از این سلولها را در بازسازی مجدد
بافتی ،زخنهای مزمن و حاد و ترمین جای زخن تزیید کرده است
(.)71
در پارهای مطالعات از سلولهای بنیادی مزانشیمی برای
درمان ضایعات غضروفی استفاده و مشاهده شده است که

journal.fums.ac.ir

مهندسی بافت در سلولهای بنیادی مزانشیمی
یکی دیگر از کاربردهای درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی
در مهندسی بافت است .بافتهایی که امروزه با استفاده از
سلولهای بنیادی مهندسی میشوند شامل طیف گستردهای از
سطوح اپی تلیال (پوست ،قرنیه و غشاهای موکوزی) تا بافتهای
اسکلتی میباشد .دو فاکتور مهن تعیین کننده برای بازسازی
بافتها با استفاده از سلولهای بنیادی سرعت خودنوزایی و
ساختار فیزیکی سلولهاست (.)75
به عنوان ی اصل کلی در مهندسی بافت ،ترکینی از
فاکتورهای بیوشیمی و بیو فیزیکی باید در بین سلول بنیادی در
فضای سه بعدی و ترجیحا نزدی به شرایط فیزیولوژی بدن
عرضه شود ،به گونهای که تعامالت سلولی با سلولهای اطراف و
ماتریکس خارج سلولی اتفاق بیفتد ( .)76در مهندسی بافت برای
ترمین یا ایجاد بافت به سلولهای کاشته شده به داربستهایی،
) (scaffoldبا ترکینات بیولوژی  ،و مولکولهای فعال بیولوژیکی
نیاز است ( . )77اسکافولد مناسب برای مهندسی بافت باید به
درستی خصوصیات  (Extracellular Matrix) ECMبافت مربوطه
را شنیه سازی کند (.)78
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مزانشیمی به واسطهی مولکولهای محلول مثل  PGE-2رها شده
پس از تماس سلولها انجام میشود .بنابراین از فعالیت عرضه
کنندگی نتی ژن به سلولهای  Tتوسط سلولهای دندریتی
ممانعت به عمل می ید .این خصوصیت از کاربردهای سلولهای
بنیادی مزانشیمی در پیوندهای اتولوگ میباشد (.)66
در مطالعهای مکانیسن عرضه کنندگی نتی ژن و تعدیل
کنندگی ایمنی به این صورت شرح داده شده است که در مقادیر
پایین MSC ،IFN-γها به عنوان سلول عرضه کنندهی نتی ژن
 MHC-IIرا بیان میکنند و در مقادیر باالی  IFN-γمیزان بیان
 MHC-IIکاهش مییابد و  B7-H1افزایش بیان پیدا میکند.
IFN-γو  TNF-αهر کدام به تنهایی سلولهای بنیادی مزانشیمی
را تحری به افزایش بیان  COX-2 ،PGE2و  IDOمیکند و این
واسطهها میتوانند فعالیت سلولهای  NK ،Tو سلولهای
دندریتی را مهار کنند (.)69

سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در ترمین
غضروف قابلیت باالتری نسنت به بقیه بافتها دارند (.)72
در مطالعه ای  400زمایش کلینیکال انجام شده بر روی
خصوصیت درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی در طیف
گستردهای از بیماریها به خصوص دردهای ارتوپدی ،اختاللهای
خود ایمن و ایسکمی بررسی گردید( .)73از MSCها ،به عنوان
ی ابزار درمانی برای بیماریهایی با واسطهی سلول  Tمثل
 GVHDو برای جلوگیری از رد پیوند اعضا استفاده میشود .هن
چنین مزایای درمانی پیوند  MSCدر جراحاتهای حاد بافتی ریه،
قلب ،کلیه و کند مشاهده شده استMSC .ها پس از تزریق
سیستمی به محلهای سیب دیده مهاجرت میکنند (.)28
برای درمان سکته و نارساییهای قلنی مزمن و حاد نیز از
سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان استفاده گردیده است،
در مطالعهای مروری  73مورد پیش کلینیکی و  11مورد کلینیکی
بررسی شده که در ن ضمن بیان برخی موفقیتها ،موضوعات
قابل بررسی برای باال بردن میزان موفقیت پیوند سلولی و بازده
روش درمانی مشخص شده است (.)74
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بدون ش از مهمترین و در عین حال صعب الوصول ترین
مزیت سلولهای بنیادی مزانشیمی استفاده از پتانسیلهای
درمانی این سلولهاست .از میان صدها پژوهش انجام شده در
خصوص این سلولها شاید بتوان به طور اجمالی گفت که به دالیل
زیر در زمینههای درمانی ،سلولهای بنیادی مزانشیمی اهمیت
ویژهای دارند (.)80
 -1توانایی قرارگرفتن در محل التهاب در زمان جراحات بافتی
پس از تزریق را دارند.
 -2به انوال ردههای مختلف سلولی قابل تمایزند.
 -3مولکولهای چند گانهی فعال زیستی که توانایی القاء
بهنودی در سلولهای سیب دیده را دارند ترشح میکنند و از
التهاب جلوگیری میکنند.
 -4فعالیتهای تعدیل کنندگی ایمنی دارند (.)80
نچه مسلن است با بهره گیری از خصوصیات فوق طراحیهای
مختلف درمانی با نتایج مختلف و النته امیدوار کنندهای در
بسیاری از تحقیقات انجام گرفته که در بین درمانهای امتحان
شده ،پیوندها از تعدد و اهمیت باالیی برخوردارند .نقش MSCs
در درمان  GVHDدر دههی گذشته ،در مطالعاتی با تعداد
متفاوتی از بیماران و درجات مختلفی از تاثیر  GVHDپس از
پیوند کند ،روده و پوست بررسی شده است و نتایج نشان دهندهی
این است که  MSCsممکن است درمان جدیدی برای GVHD
محسوب شوند (.)82 ،81
از موضوعات جذاب و نسنتای امیدوار کننده استفاده این
سلولها در بیماران قلنی است که در برخی مطالعات اثرات درمانی
 MSCsبرای بیماریهای قلنی عروقی مشاهده شده است .هر چند
که مکانیسن درگیر ناشناخته میباشد و اثرات درمانی نه تنها از
طریق تمایز  MSCsبه کاردیومیوسیتها بلکه از طریق ترشح
مقدار زیادی از مولکولهای فعال زیستی نشان داده شده است.
هر چند عدم تاثیر معنی دار یا عوارضی همچون پارگی میوکارد
نیز پس از پیوند این سلولها گزارش گردیده است (.)83
شاید امیدوار کننده و کن عارضه ترین مورد مصرف درمانی
این سلولها در زمینه بیماریهای غضروف و استخوان در نظر
گرفته شود .در درمان رتروز مطالعاتی صورت گرفته و برای مثال
در مطالعات متعددی این نتیجه حاصل شد که تزریق اینترا

تحقیقات مورد نیاز در زمینهی سلولهای بنیادی
مزانشیمی
همان گونه که پیش تر اشاره شد سلولهای بنیادی مزانشیمی
از ابعاد و جننههای مختلف در سالهای اخیر مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفتهاند ،ولی موضوعاتی در زمینهی سلولهای
بنیادی مزانشیمی وجود دارد که به میزان کمتری به نها
پرداخته شده است .از جمله معایب استفاده از سلولهای بنیادی
مزانشیمی باقی نماندن سلول در محل پیوند به دلیل خصوصیت
مهاجرت یا پوپتوز است .همچنین پر هزینه بودن مراحل کشت،
نیاز به مراقنت مداوم و محدود و مخدوش شدن کشت به دلیل
لودگی ،عدم وجود مواد کامل اولیه کشت به صورت ارزان ،نیمه
عمر پائین مواد بیومتریال و حمل و نقل مشکل از دیگر معایب ن
میباشد و در این زمینه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است .برخی
محققین که در زمینهی استخراج MSCها فعالیت دارند در
خصوص تفاوت رشد و تکثیر سلولها در فصول مختلف سال
نشانههایی را مشاهده کردهاند که این موضول نیز نیاز به
بررسیهای بیشتری دارد .در کلینی نیز دسترسی به تعداد زیاد
سلول جهت تزریق و نیاز به انجام پاساژهای متعدد ،منجر به
کاهش طول تلومر ،پیری و غیر فعال شدن سلول میگردد.
در مقابل یکی از مهن ترین خصوصیات سلولهای بنیادی
مزانشیمی انسانی ) ،(hMSCsتوانایی بقا در چگالی پایین در
محیط کشت فاقد سرم است .در خصوص این مسئله هن اطالعات
به دست مده بسیار محدود است .این سلولها در شرایط فاقد
سرم مارکرهای سطحی خود را بیان کرده و توانایی تمایز به
ردههای مزودرمی و ازدیاد در شرایط اضافه کردن مجدد سرم به
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ویژگیهای درمان بخش

رتیکوالر سلولهای بنیادی مزانشیمی در رتروز زانو عالین این
ضایعه را کاهش و میزان رضایت مندی بیماران را افزایش داده
است (.)84
به عالوه در مطالعاتی گزارش شده است که سلولهای بنیادی
مزانشیمی جلوی رشد تومورها و متاستاز را میگیرد (.)80
درمانهایی با واسطهی سلولهای بنیادی مزانشیمی در مورد
ضایعات عصنی ،پانکراس ،چشن و گنادها هن چنان در حال
پیشرفت بوده و در بین محققین از محنوبیت زیادی برخوردار شده
هر چند پیچیدگیهای درمانی در مورد نتایج ن همچنان بر جای
مانده است.

صفحه 315

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال پنجم | شماره  | 3پاییز 1394
صفحه 316

خصوصیات کاربردی سلولهای بنیادی مزانشیمی

نتیجهگیری
با توجه به خصوصیات گفته شده در زمینهی سلولهای  ،MSCبه
نظر میرسد که امیدهای واقعی در مورد مزایای این سلولها
نسنت به معایب نها همچنان وجود داشته و در تزیید مطالب
پیشین توجه به خصوصیت تمایزی این سلولها در،in vitro
گزینهی مناسنی برای انجام ترمین بافتی به حساب می ید.
همچنین تمایز و پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی در in vivo
و بررسی مکانیسن تعامالت پاراکراین این سلولها هنوز قابل
بررسی است ( .)85در زمینهی تعدیل کنندگی ایمنی MSCs
مطالعات گستردهای انجام شده و مشاهدات به دست مده این
سلولها را تنظین کنندهی مهمی در تعدیل ایمنی به شمار میبرد.
استفادههای درمانی از این خصوصیت برای درمان بیماریهایی
همچون پیشگیری از رد پیوند ،بیماریهای خود ایمنی ،دیابت نول
 1و سرطانها قابل بررسی میباشد ( .)86در مورد اخیر برخی
مطالعات پیشنهاد میکند که  MSCsتوانایی مهاجرت به محل
التهاب و ریز محیطهای توموری را دارد .اگرچه مکانیسن دقیق
مربوط به مهاجرت به طور دقیق مطالعه نشده است (.)87
مهندسی بافت با سلولهای زنده و از جمله سلولهای بنیادی
مزانشیمی به عنوان جایگزینی برای پیوند بافت و ارگان استفاده
میشود .امروزه در زمینهی مهندسی بافت تحقیقات جدید در حال
انجام است .در این زمینه استفاده از ریز محیط بیو سنتزی و شنیه
سازی بافت با استفاده از داربستها و تکنولوژی برتر ی هدف
اصلی به شمار میرود .به عنوان نمونه در مطالعهای از کالژن
موجود در کندوی عسل به عنوان داربست برای اتصال ،تمایز و
ازدیاد سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان برای تمایز به
استخوان استفاده شده است ( .)88استفاده از مواد طنیعی و
سنتزی زیست تخریب پذیر به عنوان ی اصل مهن در مدلهای
بافتی همواره مدنظر محققین است .به جهت استفاده از بافتهای
سنتز شده مطالعات کلینیکی زیادی در حال انجام و بررسی است
تا راه عالجی برای بیماریهای نیازمند داربست همچون ،Crohn
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نمودار .1مقالههای ثنت شده در  pubmedبا موضول سلولهای
بنیادی مزانشیمی طی سالهای  2004تا  2014میالدی
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محیط کشت را دارا هستند .از این خصوصیت کمیاب سلولهای
بنیادی مزانشیمی انسانی برای گسترش و تمایز این سلولها در
محیط کشت فاقد سرم و غنی شده با فاکتورهای رشد استفاده
میشود (.)79

ضایعات نخاعی ،سکته و بسیاری مشکالت دیگر در انسان باشد
(.)89
استفاده این سلولها به عنوان نشانگر در تشخیص بیماریها
( ،)90قابلیت تحویل ی فر ورده در محلی دورتر از نقطه پیوند
( )92 ،91و توانایی تولید برخی از پروتئینها با دست کاری
ژنتیکی همچنان از جذابیتهای امیدوار کننده این سلولها به
شمار میرود (.)94 ،93
روی وردن فراوان محققین به کار بر روی این سلولها در
دههی اخیر بسیار شایان توجه است .این مطلب در تعداد مطالعات
انجام شده و ثنت شده در مآخذ مهن تحقیقات پزشکی مشخص
گردیده و در این پژوهش برای درک بهتر بر روی نمودارهای
شمارهی  1و  2قابل مشاهده است .هر چند تعدد قابل مالحظه
این پژوهشها و رویکرد درمانی در بسیاری از نها وجود دارد،
صعب الوصول بودن جننههای درمانی همچنان پر رنگ به نظر
میرسد .به بیان دیگر ،علی رغن نتایج موفق بیان شده در زمینهی
مطالعات سلولهای بنیادی مزانشیمی ،گزارشاتی مننی بر عدم
کار یی این سلولها نیز وجود دارد.
در مطالعهای گزارش شده است که سلولهای بنیادی
مزانشیمی در تومورزایی دخالت دارند و در بافتهای سرطانی
دستگاه گوارش ،دیده شده و استخراج گردیدهاند ( .)95در
مطالعهای دیگر نشان داده است که MSCها ی ریز محیط
) (Nicheسلولهای بنیادی سرطانی را ایجاد میکنند که از طریق
زاد سازی  PGE-2و سایتوکاینها پیشرفت تومور را سنب
میشوند (.)96
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 النته گذشت زمان و ارائه واقعیات و پتانسیلهای حقیقی.است
،درمانی به درک بهتر محققین از توان این سلولها کم کرده
هرچند این واقعیت هنوز در بین جامعه بیماران و دریافت
کنندگان خدمات درمانی به روشنی تنیین نگردیده است؛ لذا
چنین به نظر میرسد که معایب و مزایای استفاده از این
سلولها در موارد محدودی که به کلینی راه یافتهاند باید به
 همچنین.روشنی مثل هر درمان دیگر برای بیماران روشن گردد
علی رغن گشوده شدن پنجرههای متعددی از قابلیتهای این
 جهت کسب اطالعات نوین الزم است در زمینههایی که،سلولها
اطالعات کمتری در دسترس است مطالعات بیشتری صورت
.گیرد تا به تمامی جننههای این سلولها پرداخته شود

 با موضولmagiran  وSID مقالههای ثنث شده در. 2نمودار
 شمسی1393  تا1383 سلولهای بنیادی مزانشیمی طی سالهای

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از تمامی افرادی که ما را نگاشتن این مقاله
.یاری کردند تشکر و قدردانی می کنند

تعارض منافع
.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

معجزه گر نشان دادن استفاده درمانی از انوال سلولهای
بنیادی و از جمله سلولهای بنیادی مزانشیمی به طور خاص
موجب ایجاد توقع نابجای درمانی در سالهای اخیر از این
سلولها گردیده و از طرف دیگر عدم حصول نتیجه مطلوب
نگرانیهایی را در خصوص توان درمانی این سلولها ایجاد کرده
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Abstract
In the last 15 years, there has been a significant increase in the number of researchers interested in studying Mesenchymal
Stem Cells (MSCs). MSCs are self-renewing, heterogenic, and multipotent cells that have multi-lineage potential to
differentiate not only in to cell types of mesodermal origin but also other various cell lineage MSCs migrate to
inflammatory tissues and apply immunosuppressive effects. The usages of these cells as diagnostic tool, secretor of some
growth factors and cytokines, gene expresser of engineered cells, and other characteristics such as relatively easy
preparation and proliferation, add to the attraction of these cells. Scientists suggest that the transplantation of these cells
is a proper alternative for treatment of some incurable illnesses of bone, heart, skin, and liver such as diabetes. However,
these kinds of treatment, not clearly associated with the definitive remedial results, are going on in an additive manner.
Introducing stem cells with their miracle properties as a predictive precipitance and their curative potential in the recent
years, led to many questions, concerns, and expectations regarding this newly proposed therapeutic method. Nowadays,
knowing the true extent of the curative effect of these cells, especially in some tissues more clearly reduces concerns and
makes expectations more rational like other treatments.
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