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 آینده احتمالی سلول های بنیادی

 
صل این ف ران های جدید پزشکی گشوده است. ددرم سعهسلول های بنیادی، افق های فریبنده و هیجان انگیزی برای تو می گویند علم

 .کنیم صحبت می مت در پنج، ده یا بیست سال آیندهبنیادی برای حل برخی مشکالت جدی سال سلولکاربرد واقعی  ۰۱پیرامون 

 

 مبارزه و پیروزی بر سرطان

  سلولهای بنیادی سرطانی، انقالب عظیمی در نگرش دانشمندان و پزشکان به برخی سرطان ها ایجاد کرده است. درمانتصور جدید از 

 . درمانی است  های سنتی، شامل برداشتن تومورها از بدن توسط عمل جراحی و یا کشتن سلول های سرطانی با شیمی درمانی و پرتو

  خاصی به این درمان ها  کی از سلول های سرطانی، مقاومتوچز انواع سرطان ها، گروه کاما دانشمندان دریافته اند، حداقل در یکی ا

نشان داده اند و خصوصیاتی شبیه سلول بنیادی دارند. توانایی خودنوزایی و به وجود آوردن همه انواع سلول های توموری در سرطان ها 

می توانید تمامی مورچه های کارگر را بکشید  شماموضوع کمک می کند. شبیه به سلول های بنیادی است. مثال زیر به فهم بیشتر این

  درباره سلول های بنیادی طبیعی و سلول های بنیادی  اما اگر مورچه ملکه زنده بماند دوباره توده جمعیت رشد می کند. دانشمندان

مندان دانشاز مبارزه با سرطان را کشف کنند.د راههای جدیدی بتواننسرطانی اطالعات بیشتری به دست آورده اند. آنها مجهزتر شدند تا

     های بنیادی سرطانی را مطالعه کنند و بیاموزند که چگونه این سلول ها فعالیت می کنند و می توانند از آنها در  توانسته اند سلول

        ه ای به سوی کنترل بهتر بیماریبررسی داروها و دیگر درمان ها استفاده کنند. زیست شناسی سلولهای بنیادی همچنین دریچ

GVHD  (باز می کند. در درمان  وقتی سلول های سیستم ایمنی پیوند )زده شده به سلول ها و بافت های فرد گیرنده حمله می کند

نی ، در پاک کردن سلول های سرطانی باقی مانده که شیمی درمانی و پرتودرماGVHDخفیف  یماری لوکمیا )سرطان خون( فعالیتب

   در صورت شدت، مشکلی واقعی به وجود می آورد. پس کنترل بهتر واکنش،  GVHD گشا است. اما آنها را از بین نبرده، بسیار راه

    .مهندسی ژنتیک شودجدید  بیمار دارد. عالوه بر این، دانش سلولهای بنیادی ممکن است منجر به ایجاد روشهای نتیجه بهتری برای

 شود. می  GVHDهکنترل بهتر پدید ش سازگاری بافتی و درنتیجه،این روش ها باعث افزای

  اعالم کرد که  ۰۹۹۱در سال  آمریکا وقت جمهوررئیس مندان و پزشکان، هم اکنون در حال مبارزه با سرطان هستند. با این که دانش

       سال اخیر قدمهای بزرگی برداشته شده است اما سرطان همچنان جان ۰۱در درمان و میزان زنده ماندن پس از تشخیص سرطان در 

        های بنیادی،  پانصد هزار نفر را ساالنه در آمریکا می گیرد و درمان واقعی برای تمامی سرطان ها هنوز دور از دسترس است. سلول

 مسئله را دارند. دسی ژنتیک و فناوری کشف دارو، توانایی الزم برای حل نهایی اینمهن

 

 سعة داروهایی که به سلول های بنیادی می گویند چه کار کنند؟تو 

  بنیادی دردر شرایط طبیعی انواع مختلف سلول های بنیادی در بدن شما کارشان را بدون هیاهو و آشوب انجام میدهند. سلول های 

حالت  دانشمندان به این. پوست و مغز استخوان واقعأ در طول شبانه روز کار می کنند. اما در بیشتر بافتها سلولهای بنیادی غیرفعال اند

باقی می مانند. دانشمندان، ایده   خاموشی می گویند و در برخی موارد حتی وقتی که فعالیت شدید می تواند سودمند باشد، غیرفعال

وهایی را دارند که بتواند منابع خاص سلولهای بنیادی را نسبت به کارشان ترغیب کند. برای مثال تصور کنید دارویی بتواند ساخت دار

   ای ه جایگزین سلول های از دست رفته در بیماری   به سلول های بنیادی مغز شما بگوید که نورون جدید و سلول های پشتیبانی که 

 داروها کار می کنند. اکنون روی پیدا کردن این گونه  شوند، بسازد. برخی گروه های پژوهشی، هم  آلزایمر و یا تحلیل رونده عصب



     ها ندارند. این کمبود  کشف چنین داروهایی آسان نیست. زیرا محققان اطالعات کافی درباره عملکرد سلول های بنیادی درون بافت

    این پژوهش ها می خواهند جایگاه سلول بنیادی در یک بافت خاص را  اطالعات، روند تحقیقات سلول های بنیادی را کند می کند.

  رمان تقسیم در زمان خاصی را می دهند و درنتیجه انواع سلول ها فمشخص کنند. به عالوه نقش پیام ها و مکانیسم هایی که به آنها 

 را برای ترمیم و جایگزینی بافت ها به وجود می آورند، مشخص کنند.

واهد بود. خختن فعالیت سلولهای بنیادی بیشتربه این سواالت پاسخ دهند، احتمال یافتن داروهایی با قابلیت برانگی زمانی که محققان

سد؟ اما نظر می ر  های بنیادی را به سمت تغییر وظیفه و انجام کار مربوط به بیماری هدایت کنند. خیلی تخیلی به شاید حتی سلول

ند در محیط طبیعی می تواو سوی تحقیقات، غیرواقعی نیست. دانستن عملکرد سلولهای بنیادی  مسلم است اطالعات محققان و سمت

 قفل تمامی احتماالت فریبنده برای انقالب در راههای درمانی برخی بیماری ها را باز کند.

 

 های پیوندی در آزمایشگاه تولید بافت

رای درمان ب و نیز تکثیر سلول های بتای پانکراسها برای درمان سوختگیروی رشد و تکثیر سلول های پوست دانشمندان پیش از این،

ام بینی می کنند سرانجهمین طور قسمتها و قطعاتی از بافت ها و اندام های گوناگون( بسیاری از محققان پیش )دیابت کار می کردند.

خواهند شد. شاید روزی قادر به    بیماری های گوناگون،  قادر به تکثیر سلول های مغزی، کبدی و خونی با قابلیت استفاده در درمان

    اهدای عضو در هر سال، خبر خوشی  پیشرفت مهمی که برای هفتاد هزار آمریکایی منتظر  !تولید کل یک اندام در آزمایشگاه شوند

 ه نظر می رسد. اندام ها ساختارهای کمی بعید بخواهد بود. حق با شماست، قبول داریم. رشد کبد، قلب و یا کلیه کامل در آزمایشگاه 

   معماری شده با طرحی اولیه و مشخص هستند. در تولید اندام های جایگزین، مشکل اصلی ساخت سلول های درست، خالص سازی 

   نسبت مناسب روی داربست است. چندی پیش، بیماری که به  شده با نها و بردن سلول های خالصآنها برای اطمینان از سازگاری آ

     ازگی نای مهندسی شده مصنوعی دریافت کرده بود، احتماالت مورد نظر را به واقعیت تبدیل کرد. آن نای مصنوعی با سلول های ت

   مزانشیمی خود فرد روی داربستی از نای یک جسد درست شده بود. پس به ما اطمینان کنید! دوره جایگزینی و تعویض اندام ها در 

     داربست های صحیح باید بدانند چگونه از مواد مناسببافت ها و اندام های جایگزین، محققان برای ساختن . رسیدن است حال فرا

تیم، پزشکان قطعه ای از نای جسد را جدا کرده و سلول های آن گف بسازند. برای ساختن نای جایگزین، همان طور که در پاراگراف قبل

   افرنس پروتئین ها و دیگر مولکول هایی که سلول های طبیعی درون و اطتنها داربستی از ج  کنند. بدین ترتیب، می  را کامال پاک

سپس تالش می کنند گروه سلولی را با استفاده از سلولهای بنیادی تکثیر شده خود بیمار، جایگزین دآن رشد می کنند، باقی می مان

علوم زیستی به سختی تالش می کنند راههایی برای است برای دیگر بافتها نیز به خوبی مؤثر باشد. مهندسان    کنند. این روش ممکن 

 آنها از مواد زیستی و یا ساختگی در ساخت داربست استفاده می کنند. ساخت اندام ها و بافت های جایگزین پیدا کنند.

 

 الجه آسیب های نخاعیمع

   دهند. میلین، صفحه ای از بافت وقتی نخاع آسیب می بیند، نورونهای حرکتی اطراف محل زخم، پوشش میلین خود را از دست می

    هایی برای  کمک می کند. محققان به دنبال راههای حرکتی در هدایت تحریکات الکتریکی به ماهیچه ها  چربی است که به نورون

  سیب روی درمان آ آزمایش درمانی را ۹۱۱۹تا در سال ترمیم میلین هستند. یکی از شرکت ها در ایاالت متحده موافقت کرده است 

    میلین را دوباره تولید کنند،  نخاع هدایت کند. در این مطالعه، از سلول های بنیادی جنینی برای ایجاد سلول هایی که می توانستند

 استفاده شد. ترمیم نورون های حرکتی و بازگشت میلین به حالت اول، هر دو برای بیماران دچار ضایعات نخاعی سودمند هستند.



اول است  باط بین مغز و ماهیچه ها به حالتضوع را در درمان آسیب های نخاعی در پیش دارند. یکی بازگرداندن ارتپژوهشگران دو مو

  ماهیچه ها کشیده های حرکتی در دستگاه عصبی مرکزی به سمت  زیرا دانشمندان باید بدانند چگونه نورون که کار دشواری است.

 شده اند. 

م سلولی جسفیبر عصبی بلندی که از  -ها در نورونهای حرکتی  کافی برای هدایت صحیح پیام است. آکسونموضوع دوم، تولید میلین 

طول  دارید تا تمامی می توانند یک متر یا بیشتر طول داشته باشند. پس شما مقدار زیادی میلین الزم  -به ماهیچه ها کشیده میشود 

 های قدیمی است. وقتی که آتروفی )کاهش حجم( عضالت رخ می دهد این امر مانع از آکسون را بپوشاند. چالش دیگر، ترمیم آسیب 

   بهبودی می شود. حتی اگر میلین جایگزین شده و آکسون به طور صحیح عایق بندی شود.

 

 بهبود روش های درمانی در بیماری های هانتینگتون، لوگریگ و پارکینسون

ب، استفاده از سلول های بنیادی جنینی، عصبی و یا انواع دیگر، برای جایگزین ساختن های تحلیل برنده عص یک هدف درمان بیماری

نورون هایا دیگر سلول هایی است که در این بیماری ها معیوب شده اند. به نظر می رسد محققان با کاربرد این روش به درمان بیماری 

   ققان کامال ارثی است(. مح لگوهای وراثتی دارند )هانتینگتونی ها اهانتینگتون، لوگریگ و پارکینسون نزدیک تر شده اند. این بیمار

 می توانند برای کشف مکانیسم این بیماری ها از سلول های بنیادی استفاده کنند. 

یجاد ااین تغییرات باعث های ژنتیکی، استفاده می کنند. سلول های بنیادی برای تولید نورون های انسانی حامل جهش دانشمندان از 

 ها مطالعه کرد، به این امید که داروها روند بیماری را  بیماری می شوند. در این حالت می توان تأثیر داروهای بالقوه را روی این سلول

   های بنیادی متوقف کنند. آزمایشگاه الری، از این روش در درمان بیماری آلزایمر استفاده می کند. پژوهشگران این آزمایشگاه سلول

های بنیادی که تغییر ژنتیکی یافته اند و می توانند بیماری آلزایمر را ایجاد کنند،  را تولید کرده و با برنامه ریزی مجدد سلولجنینی 

ها تحت تأثیر ترکیبی از داروها قرار می گیرند. سپس هر کدام از آن داروها که مکانیسم  نورون های انسانی تولید می کنند. این نورون

 قف کند، انتخاب می شود.بیماری را متو

روند بیماری  مثال بیماران ممکن است داروهایی برای توقفرمان واقعی ترکیبی از هر دو است.استفاده از هر دو روش مهم است. چون د

. شما تا ددرمان با سلول های بنیادی قرار گرفته و نورون هایی که قبال تخریب شده، ترمیم یا جایگزین شو دریافت کنند و سپس تحت

 خواهید دید. پنج سال آینده پیشرفت های شگفت انگیزی در این زمینه

 

 کمک به قربانیان سکته مغزی 

 غز، به م می برند. تشکیل لخته خون یا خونریزی در  جقربانیان سکته مغزی از همان عالئم بالینی بیماری های تحلیل برنده عصبی رن

    دیگر عملکردها زند و در بسیاری از موارد منجر به اختالالت شدید حرکتی، کالمی و  مغزی آسیب میی نورون ها و دیگر سلول ها

  شود. پژوهشگران سلول های بنیادی به دنبال راهی برای کاهش و ترمیم آسیب های ناشی از سکته مغزی هستند. روش های در می

      انتقال منابع غذایی به نواحییا عروق خونی جدید برای حال بررسی شامل تولید بافت های جدید برای ترمیم ناحیه آسیب دیده و 

  روش سلول های بنیادی در محل   آسیب دیده است. برخی محققان، روشی به نام درمان نجات دهنده را آزمایش می کنند. در این

  لولهای بنیادی خود مغز هستند تا مجدد س سکته قرار داده می شوند تا آسیب را محدود کنند. دیگر دانشمندان به دنبال برنامه ریزی

  ها را برای ترمیم محیط خارج از ریزمحیط خود، القا کنند. مغز به طور باورنکردنی اندامی پیچیده است و دانشمندان اطالعات کاملی آن

صحیح در ناحیه  مؤثر برای اطمینان یافتن از دریافت درمان های  درباره چگونگی عملکرد آن در دست ندارند. چالش در توسعه درمان

 مناسب از مغز ادامه دارد.



 

 (MS)درمان مالتیپل اسکلروزیس 

ل اسکلروزیس دو مشکل ایجاد می کند: اول این که سیستم ایمنی به درستی کار نمی کند و نورون ها نیز میلین خود را از دست پمالتی

 داده و پیام های الکتریکی را به درستی هدایت نمی کنند.

    سلول های بنیادی تولید کننده خون سیستم می توانیدپیوند مغز استخوان ممکن است مشکل سیستم ایمنی را حل کند. زیرا شما 

   یسلول های بنیادی جنین و یااستفاده از روش دیگر، توسعه داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنیکنید.  ایمنی را در بدن جایگزین

 ایمنی است. ترل سیستمجهت برنامه ریزی دوباره یا کن

 های از دست رفته شامل استفاده از سلول های تولیدکننده الیگودندروسیتها در مغز و سلول های شوان در نورون میلینجایگزین شدن 

  پیوند آنها به بیماران می شود.همچنین های حرکتی و حسی( 

 

 بازسازی شبکیه تحلیل رفته

شکل ممی دهند، هایی که شبکیه را تحت تأثیر قراربسیاری از بیماری های چشم، نسبت به درمان مقاوم باقی مانده اند. درمان بیماری 

ل می کندهای عصبی تبدی  بیماری هاست. شبکیه، الیه ای از بافت عصبی پشت قرنیه و عدسی است که نو تصویر را به پیام یرتر از سا

       ابسته به سنو قرنیه، شبکیه قابل پیوند نیست، پس وقتی شبکیه آسیب ببیند بینایی آسیب می بیند. در تحلیل ماکوال . برخالف

(Age - Related Macular degeneration)   ماکوال(Macula) که در پشت شبکیه قرار دارد، جابه جا یا تخریب می شود. این

راد با این بیماری معموال لکه سیاهی در میان میدان دید خود دارند. همان طور که مشکل باعث از دست رفتن دید مرکزی می شود. اف

، عصب بینایی، عصبی که از (Glaucoma)می شوند. در گلوکوما تر شده و نهایتا افراد نابینا  بیماری، پیش می رود لکه سیاه بزرگ

ن زشکاپداخل حفره چشم آسیب می بیند. اگرستد، به واسطه فشار شبکیه به مغز می رود و پیام های الکتریکی شبکیه را به مغز می فر

دارو و یا عمل جراحی بیماری را درمان کنند اما معموال بعد از این که عصب بینایی برای همیشه صدمه سریعا متوجه شوند می توانند با

در سال های اخیر محققان سلول های بنیادی، دید، تشخیص داده می شود. در دنیا، گلوکوما دومین عامل نابینایی محسوب می شود. 

نتایج اسید مهار کننده ای درباره ترمیم آسیب های شبکیه گزارش داده اند. برای مثال یک تیم تحقیقاتی، سلول های بنیادی عصبی را 

   بکیه ناحیه آسیب دیده ش های تزریق شده به به موشی که در اثر دگرگونی ژنتیکی نابینا بود، تزریق کردند. آنها گزارش دادند سلول

   حتی به فیبرهای عصبی طبیعی تبدیل شده و به سمت عصب بیناییبی شبکیه طبیعی تمایز یافته اند.مهاجرت کرده و به سلولهای عص

 رای ا بر بهبود یافته است. اما مهاجرت و فعالیت سلول های بنیادی راه  شکشیده شده اند. البته مشکل است که بگوییم بینایی آن مو

 د.می کنند، باز می کنها و یا عصب بینایی را شبکیه تخریب  روش های درمانی جدید معالجه گلوکوما و دیگر بیماری هایی که نورون

شامل دو نوع سلول شبکیه کار می کنند. سلول های حسگر نور  (Photoreceptors)رقان روی تولید سلول های حسگر نودیگر محق

است. سلول های استوانه ای دید سیاه و سفید را فراهم آورده و حتی در  (Cone Cells) یو مخروط(Rode Cells) های استوانه ای

     ر روز و شرایط روشن عمل نودر درک رنگ کمک کرده و عمدتا در نور کم هم فعالیت می کنند. در حالی که سلول های مخروطی

   خت سلول های استوانه ای و مخروطی جدید از سلولهای بنیادی جنینی و دانشمندان در حال توسعه فناوری هایی برای سامی کنند.

 القای سلولهای بنیادی پرتوان هستند. 

 

 



 درمان سکته قلبی

     محققان درباره چگونگی درمان قلب های آسیب دیده و یا از کار افتاده، ایده های مناسبی دارند. هم اکنون ساده ترین کاری که در 

 احیه غذایی به ن بهبود انتقال مواد ونی جدید برایآزمایش های کارآزمایی های بالینی نیز استفاده می شود، تالش برای تولید عروق خ

       دیگری را نیز آزمایش وادار کردن بافت جدید به جایگزینی بافتهای آسیب دیده قلب است محققان احتماالت آسیب دیده قلب و 

می کنند، مثل ایجاد قطعه ای از بافت قلبی، استفاده از سلول های بنیادی جنینی و یا دیگر انواع سلول های بنیادی جهت جایگزینی و 

ن در حال بررسی استفاده از سلولهای بنیادی برای ساخت دریچه های قلب جایگزین، ضربان ترمیم نواحی آسیب دیده. برخی دانشمندا

سازهای جدید و رگهای آسیب دیده در اثر جراحت هستند. روزی دانشمندان قادر به ساخت قلب مصنوعی خواهند بود، نه با استفاده از 

 مواد مکانیکی، بلکه به وسیله مواد و داربست های زیستی.

 

 به بیماران دیابتیکمک 

انکراس پدستگاه ایمنی به سلول های بتا دروقتی بحث دیابت پیش می آید، پژوهشگران با دو نوع مشکل مواجه اند: در دیابت نوع یک، 

 ته نخواهد شد.ساخ حمله می کند. سلول های بتا انسولین می سازند. وقتی سلولهای بتا آسیب ببینند یا تخریب شوند، هیچ انسولینی 

بنابراین دیگر سلول ها در بدن، دستور برداشت قند از خون را دریافت نمی کنند. در دیابت نوع دو، سلول ها در بدن نسبت به انسولین 

سلول های بتا به طور مداوم در پانکراس کار  درنتیجهمی شوند. در این حالت، پیام انسولین برای برداشت گلوکز را رد می کنند.  مقاوم

 رسوده می شوند.ا به علت کار بیش از حد، فتانسولین بیشتر سلول ها تولید کنند. در نهایت، سلول های ب می کنند تا

   شوند. هستند. این روش ها شامل تولید سلول می جدید برای دیابت نوع یک، دانشمندان به دنبال راهی برای ساخت سلولهای بتای 

دان شمنسپس دان ا جسد هستند.یی دیگر در پانکراس اهدایی از طرف افراد زنده و های بنیادی جنینی و با سلول ها های بتا از سلول

 یوند رای بیماران پادمونتون ، بهای بتای جدید دور نگه دارند. در پروتکل  دستگاه ایمنی را از حمله به سلول باید با استفاده از روشی،

 این بیماران داروهای سرکوبگر ایمنی  جزایر پانکراس انجام می گیرد. جزایر النگرهانس محلی است که سلول های بتا قرار گرفته اند. 

ه ب مؤثر بوده است. اما بیماران کمی توانسته اند مصرف می کنند. به نظر می رسد این پروتکل در مهار برخی از عوارض دیابت نوع یک 

  اول جایگزینی سلول های بتا است. دومین چالش، یافتن  یی یابند. در دیابت نوع دو، مشکلمدت طوالنی از تزریق روزانه انسولین رها

ی ای سازگار از لحاظ ژنتیکتراهی برای مقابله با مقاومت سلول ها به انسولین است. محققان سلول های بنیادی روی تولید سلول های ب

 بتوانند دیگر سلول ها را در بدن نسبت به پیام انسولین پاسخگو کنند. د. از طرف دیگر به دنبال راه هایی هستند تا کار می کنن


