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 از سلولهای بنیادی در جهت یافتن راههای درمانی جدید  استفاده 

      در بیماری قلبی کرنری در نظر دارند. آمده  سلول های بنیادی، رویکردها و روش های متعددی را برای ترمیم آسیب وارد محققان

 استفاده از سلول های بنیادی نیز یکی از این رویکردها است که در موارد زیر کاربرد دارد: 

 کافی اکسیژن به بافت قلبی باقی مانده پس از  عروق خونی جدید، تضمین کننده رسیدن میزان :تولید عروق خونی جدید 

خونی جدید در  ی می کند. همچنین به عروق سکته است و این موضوع از وارد آمدن آسیب بیشتر به ماهیچه قلبی جلوگیر

 هر نوع درمانی که نیازمند پیوند یا تحریک بافت ماهیچه ای جدید باشد، نیاز است. بنابراین برخی از محققان به دنبال کشت

 بافت ماهیچه ای جدید و عروق خونی با یکدیگر هستند. 

 ه ناحی است را می توان برای پیوند کردن به  تولید شدهبافت ماهیچه ای جدیدی که  :کشت بافت ماهیچه ای قلبی جدید    

 قرار داد.  آسیب دیده قلبی مورد استفاده

 آزمایش این موضوع روی حیوانات و انسان ها  محققان در حال :تحریک رشد عروق خونی یا تحریک ترمیم بافت ماهیچه ای 

   ا می کنند. اگر ب   بخشیدن به فعالیت های ترمیمی تزریقهستند. آنها انواع مختلفی از سلول های بنیادی را جهت سرعت 

این روش موفق نشوند، بافت های سالم باقی مانده یا حتی بافتی که جای زخم روی آن باقی مانده و سلول های آن کامال از 

     ل های هماتوپوئیتیکها از سلو بین رفته اند را به نوعی وادار می کنند که عملکرد بهتری داشته باشد. در بیشتر آزمایش

د. شو سلول هایی که بافت های همبند مثل تاندون ها را می سازند( استفاده می))خون ساز( یا سلول های بنیادی مزانشیمی

 تعداد کمی از دانشمندان نیز در حال بررسی استفاده از سلول های بنیادی به دست آمده از ماهیچه های اسکلتی هستند. 

 هایی پیرامون وجود سلول های بنیادی در قلب  بحث: لب جهت راه اندازی فعالیت ترمیمینیادی خود قتحریک سلول های ب

د زیادی وجود چنین سلول هایی را در قلب ثابت می کند. به همین جهت، برخی از محققان به دنبال شواه در جریان است و

 ند.می خود را بیشتر و سریع تر انجام دهقدرت دهند عملکردهای ترمی راه هایی هستند تا به چنین سلول هایی

     استفاده  د، از سلول های بنیادی بزرگساالنمی شون یشهای سلول بنیادی که در حال حاضر روی افراد آزما تقریبا در تمام درمان

  ینی به ادی جنبنی می شود نه سلول های بنیادی جنینی. تحقیق روی سلول بنیادی بزرگساالن بحث کمتری را نسبت به سلول های

ان محققگاهی اوقات برای دیگر که قلبی وجود دارند،با مقاومت هاییراه می اندازد. بنابراین، درمان های بالقوه ای که برای بیماری های 

 مواجه نخواهند شد. پیش می آید،

داند  همچنین روش های پایه ای هستند. هیچ کس نمی وش های توزیع سلول های بنیادی وتمامی این آزمایش ها در حال بررسی ر 

 درمان بیماری قلبی از سلول بنیادی استفاده می شود، وارد کردن این سلولها مستقیما به درون ماهیچه قلب  در روش هایی که برای

خون. ولی هنوز برای پیش بینی  بی خطرتر و کاراتر است یا وارد کردن این سلول ها به درون عروق قلب و اطراف آن یا به درون جریان

     بوده و نتایج دلخواه بیشتری را به توزیع سلول های بنیادی، مطمئن تراین که کدام یک از این آزمایش ها در زمینه درمان با نحوه 

     بیماری هایمحققان همچنین از سلول های بنیادی برای آزمودن داروهای بالقوه ای که برای مراه خواهد داشت، بسیار زود است.ه

    قلبی وجود دارد نیز استفاده می کنند. در آزمایشگاه، محققان به سلول ها آسیبی که به طور معمول در بیماری قلبی دیده می شود را 

رواوارد می کنند و یا سلول را از نظر ژنتیکی به گونه ای دست کاری می کنند که در عملکرد آن اختالل ایجاد شود و سپس به دنبال د

 هایی می گردند که بتوانند آن مشکالت را درمان کنند.
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 نگاهی به درمان هایی که امروزه عملکرد خوبی دارند

کرد عمل»خوبی داشته و مؤثراند. منظور از ونی، عملکردخدر بیشتر موارد، درمان های سلول بنیادی در بیماری های مرتبط با اختالالت 

اند و مزیت احتما  شواهد کافی در مورد آنها نشان می دهد که به احتمال نزدیک به یقین، مؤثر درمان هایی هستند که« خوب و مؤثر

کان است. درمانی که پزش لی آنها برای بیماری بیشتر از خطر آنهاست. شناخته شده ترین درمان با سلول بنیادی، پیوند مغز استخوان

حوزه دیگری که مشخص شده درمان به کمک الالت خونی استفاده می کنند.اخت سال است از آن در درمان لوکمیا و سایر ۰۴به مدت 

ها است. ولی برخالف پیوندهای مغز استخوان  سلول بنیادی در آن مؤثر است استفاده از پیوند پوست برای کمک به درمان سوختگی

اهی رخوب کار می کنند. محققان، هنوز بیمارپوست خود  که با مغز استخوان سایر افراد نیز خوب کار می کند، پیوندهای پوست فقط با

     را برای سازگار کردن دائمی پوست فرد اهداکننده با سیستم ایمنی فرد بیمار پیدا نکرده اند. این امر فقط برای مدت زمان کوتاهی 

شکل کرده است. در بخش میسر است و بنابراین درمان افرادی که سوختگی های شدید در سطح وسیعی از بدن خود دارند را بسیار م

 عملکرد مؤثر آنها می پردازیم. بعدی، ما به بررسی این دو درمان ثابت شده و دلیل 

 

 استفاده از پیوند مغز استخوان در سرطان خون )لوکمیا( 

در لوکمیا، برخی سلول های سیستم خون ساز، از کنترل خارج می شوند و شروع به تقسیم کنترل نشده می کنند )نه لزوما سریع تر از 

سلول های طبیعی، ولی خارج از محدوده طبیعی. بنابراین بدن شما، تعداد بیشتری سلول، بیشتر از آنچه مورد نیاز است، می سازد.( با 

اختالل می کنند. مثال عمل   ین سلول های خارج از کنترل، به بافتهای دیگر حمله کرده و عملکرد آنها را نیز دچار بدتر شدن بیماری ا

   تولید خون به شکل طبیعی یکی از عملکردهایی است که طی فرایند متاستاز مختل می شود. 

آن روی بیمار خیلی دشوار است. پزشکان از شیمی انجام ه پیوندهای مغز استخوان اغلب در درمان لوکمیا خوب کار می کنند، ولی شیو

 درمان همچنین سایر. ی که ممکن است را از بین ببرنددرمانی یا پرتودهی یا هر دور هم استفاده می کنند تا هر تعداد سلول لوکمیای

د، مغز استخوان پیوند می زنن  ریمابسلول های طبیعی را نیز می کشد، بنابراین عوارض جانبی زیادی به همراه دارد. سپس پزشکان به 

    ریق می کنند. این درمان در بیشترتز که غنی شده با سلول های خون ساز است را به بیمار  Mobilized Bloodیا چیزی به نام 

مغز استخوان بیماری را مداوا می کند. پیوندهای  در صورت وجود یک دهنده مناسب مغز استخوان، مؤثر است و (موارد )ولی نه همیشه

زمانی در بهترین حالت کار می کنند که اهداکننده از نظر ژنتیکی کامال همسان با بیمار نباشد )دوقلوهای همسان یا سلول های خود 

    معرض خطر ابتالی مجدد او به لوکمیا قرار داده اید. همچنین   بیمار(. اگر شما از سلول های خود بیمار استفاده کنید، بیمار را در

   سلول های اهداشده از دوقلوی همسان، بهبودی که سلول های حاصل از یک دهنده غیرهمسان دارد را ایجاد نمی کنند. زمانی که 

سلول ها و بافت های فرد بیمار را به  سیستم ایمنی سلول های فرد دهنده،تفاوت ژنتیکی کمی بین دهنده و بیمار وجود داشته باشد، 

می کند. این پدیده تحت عنوان بیماری پیوند علیه میزبان شناخته می شود. این واکنش،  هد و به آنها حملعنوان غریبه تشخیص میده

وند زده های پی همیشه موردی ناخوشایند است و در حقیقت اگر کنترل نشده باشد می تواند کشنده باشد ولی تا زمانی که حمله سلول

ن بر کل بدن بیمار غلبه نکند می تواند تعداد اندکی از سلول های سرطانی که پس از شده به سلول های میزبان محدود باشد و بنابرای

 پرتودرمانی باقی مانده اند را پاک کند.  شیمی درمانی و 

    ، طبق تخمین متخصصان، بیش از نیمی ازبه طور کلیمشکل بزرگ دیگر در درمان استاندارد لوکمیا پیدا کردن دهنده مناسب است. 

  ت.خاصی بیشتر اس قومی های ازمند پیوند مغز استخوان، موفق به پیدا کردن دهنده مناسب نمی شوند. این نسبت برای گروهافراد نی

 اهداکننده مواجه اند. مشکل شدیدآفریقایی ها با -خصوصا آمریکایی

لی در حال حاضر هیچ کس به طور برخی محققان در حال بررسی استفاده از سلول بنیادی خون بندناف برای درمان لوکمیا هستند، و

  قطع نمی داند که این سلولها در چه شرایطی قادر به درمان بیماری هستند. یک نگرانی این است که شما ممکن است نتوانید تعداد 
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  ماری که بی های بنیادی خونساز برای مداوای یک فرد بالغ از یک بندناف به دست آورید. البته این مقدار الزم به میزانی کافی سلول

فعالیت  واکنش کافید سلول های ایمنی در خون بندناف،و مورد دوم این که به دلیل کم بودن تعداداردپیشرفت کرده باشد نیز بستگی 

پیوند علیه میزبان به راه نمی افتد. با این حال، اگر خون بندناف عاری از سلول های سرطانی و سایر مشکالت باشد، استفاده از آن برای 

درمان برخی لوکمیاهای خاص دوران کودکی قابلیت های زیادی دارد. محققان به طور فعال روی تولید سلولهای بنیادی سیستم ایمنی 

    ایه های بنیادی خونی از سلول های بنیادی جنینی کار می کنند تا درزمانی که به چنین سلولهایی نیاز است، بتوانند سلول و سلول

 کنند. دهنده مناسبی تولید 

 

 پیوند پوست جهت درمان سوختگی ها 

بهبود  سوختگی ت جدیدی را ایجاد کنند، بنابراینمی توانند بافسلول های بنیادی زنده می مانند ودر سوختگی های متوسط، برخی از 

می یابد. چنین روندی ممکن است قدری زمان ببرد و جای سوختگی روی بدن فرد باقی بماند، ولی عموما در سوختگی های متوسط، 

پوست تقریبا خوب ترمیم میشود. سوختگی های شدید، سلول های بنیادی را در پوست از بین می برد به همین دلیل سوختگی های 

   بند و یا التیام آن خیلی آهسته صورت می گیرد. اگر شما بتوانید پوست را از قسمت دیگری از بدن که صدمه شدید یا بهبود نمی یا

    ندیده است بردارید و آن را به ناحیه سوخته پیوند بزنید، به مرور زمان، سلول های بنیادی موجود در پوست پیوند زده شده، بافت را

ن تکنیک بسیار خوب کار می کند ولی احتمال باقی ماندن جای زخم وجود دارد. مشکل زمانی به ایروی ناحیه سوخته ترمیم می کنند.

    وجود می آید که فرد، دارای سوختگی های شدید در سطح گسترده ای از بدن خود باشد. در این موارد، بیمار معموال پوست سالم 

ست. ا ست یک روند طوالنی و اغلب دردناکدسترس باشد، پیوند پوم درن شرایط حتی اگر پوست سالم هکافی برای پیوند ندارد. در ای

به عنوان مثال، اگر شما یک الیه از پوست ساق پا را برای درمان قسمتی از یک سوختگی وسیع بردارید، ممکن است مجبورشوید هفته 

   ن مدت،ای ختگی را درمان کنید.طیو بتوانید با آن بقیه سو کندهای متعددی برای پوست قابل پیوند خود صبر کنید تا مجددا رشد

  بیمار بسیار مستعد عفونت و از دست دادن آب بدن خواهد بود زیرا پوست، که یک مانع طبیعی جهت دور نگه داشتن میکروب های 

     شده است. اگرچه پزشکان خطرناک از بدن و همچنین از دست رفتن آب بدن محسوب می شود، وجود ندارد و یا به شدت تخریب 

حیوانات برای پوشاندن موقت سوختگی های شدید استفاده می کنند ولی مداوا کردن سوختگی ها به  اغلب از پوست اجساد یا حتی 

  ت پوس طور دائمی با چیزی غیر از پوست خود بیمار )حداقل با ابزارهای دارویی امروزه تقریبا غیرممکن است. پیوندهایی که در آنها از

     غیر از خود بیمار استفاده شده است، چه انسان و چه حیوان، طی چند هفته از بین می روند و محل آسیب دیده را بدون  اهداکنندگانی

     ها یا سایر صدمات پوستی شدید را بهبود  پوشش محافظ می گذارند. فقط پیوندهای پوست اتولوگ )خودی( می توانند سوختگی

استثنا در اینجا پوست گرفته شده از دوقلوهای همسان است که در آنها الگوی ژنتیکی فرد دهنده همانند بیمار است. به  بخشند. مورد

   محققان مشتاق اند تا بدانند چگونه می توان در آزمایشگاه برای پیوندها پوست تولید کرد. یل چالش های خاص پیوندهای پوستی،دل

 یشگاه با تعدادی مشکل تکنیکی مواجه اند، از جمله:آنها برای تولید پوست در آزما

 می برد. نحتی یک سوختگی مالیم زما زمان: همان طور که می دانید، ایجاد پوست جدید روی یک بریدگی سخت و یا     

بیماران دچار سوختگی، اغلب به شدت بیمار هستند و چون پوشش های موقت حاصل از اجساد یا حیوانات نیز مدت زیادی 

 ماندگاری ندارند، بنابراین تولید پوست خوب و کافی در محدوده زمانی که به بیمار کمک کند، با چالش مواجه است. 

  ضخامت: بیشتر بیماران دچار سوختگی به پیوند پوست نیاز دارند. نیازشان فقط یک الیه خارجی پوست نیست. آنها نیازمند

 تر  بندهای نازک نظر می رسد که پیوندهای قطورتر محل سوختگی را بهتر از الیه های پایه ای و پشتیبان نیز هستند و به 

که ضخامت کافی برای پیوند دارند را در آزمایشگاه تولید کرده  ییمداوا می کنند. ولی مشخص نیست که آیا می توان الیه ها

 یا خیر.
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   تحقیقات در این زمینه، هم با استفاده از سلول های بنیادی پوست و هم سلول های بنیادی جنینی ادامه دارد و امید است تا نهایتا، 

 دانشمندان روشی برای تولید مقدار کافی پوست در آزمایشگاه برای کمک به افرادی با سوختگی های شدید ابداع کنند.


