
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 شم انداز آینده(چسلولهای بنیادی و کاربرد آنها در درمان بیماریها)اصول،راهکارها و 
Stem cells and their use in treating diseases (principles, strategies and future prospects) 

1- 

     Hassan Ghadi * 1- 

 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژیدبیر زیست شناسی، آموزش و پرورش شهرستان آمل ، -و*1
hassanghadi2@gmail.com  

 چکیده:

هرچند از زمان کشف سلولهای بنیادی مدت زمان زیادی نمی گذرد ولی کاربردهای گسترده آن در درمان بعضی از بیماریها و 

نوید بخش آن در مورد بسیاری از بیماریهای دیگر ،توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است.سلولهای بنیادی آینده 

سلولهایی هستند که اوال می توانند خودشان را باز تولید کنند و ثانیا توانایی تولید سلولهایی را طی روندی به نام تمایز یا تخصصی 

خاصی از سلولهای دیگر تبدیل میشوند. این سلولها را به چند روش از افراد سالم تهیه کرده و به  شدن دارند که نهایتا به انواع

افراد بیمار تزریق میکنند تا هدفهای درمانی خاصی انجام شود. مثال در حال حاضر از این روش در درمان بعضی از انواع سرطانها 

یماریها با سلولهای بنیادی موفقیت قطعی به همراه داشته ولی هنوز بسیاری و سکته ها استفاده میشود. با اینکه درمان بعضی از ب

از محققان و پزشکان به این روش درمانی به دیده تردید نگریسته و تنها در موارد دیگری که راهکار دیگری نباشد آنرا پیشنهاد 

در اقصی نقاط جهان، به زودی راه حل های می دهند. با این حال می توان امیدوار بود که با تالش محققین خستگی ناپذیر 

مناسبی برای درمان طیف وسیعی از بیماریها با استفاده از سلولهای بنیادی فراهم شود تا شاید گامی باشد در جهت تسکین 

و غیره دست و پنجه نرم میکنند. هدف از این  M.S ،A.L.Sدردهای بیمارانی که با بیماریهای صعب العالجی همچون سرطان،

 مقاله مروری ،آشنایی مختصر با سلولهای بنیادی، کاربردهای آن در درمان در حال حاضر و چشم انداز آینده میباشد.

 واژگان کلیدی: سلولهای بنیادی، درمان ، راهکارها

 

 

 

 

 

 :یافته ها پیشینه تحقیق ومقدمه ،
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 ژگی مهم می باشند:یگروهی از سلول های بدن گفته می شوند که دارای چند وبه بنیادی  سلول 

-جمجددا در بدن از طریق تقسیم سلولی خود را تولید و تکثیرمی کنند.  -ب این سلول ها تخصص نیافته هستند-الف

در شرایط آزمایشگاهی، می توان آنها را به سلول هایی متخصص با اعمال و فعالیت مشخص تبدیل -د   طوالنی دارند. عمری 

و در مجاورت عوامل مغذی خاصی با دست کاری یك سلول بنیادی در حالت پایه, در سلول کرد . به عبارتی در محیط کشت 

 به یك عواملی پروتئینی در داخل و سطح خود می شود و در نهایت   بنیادی مجبور به ایجاد ژن هایی را فعال نموده و سلول 

 .  سلول مشخص تبدیل می شود

تحقیقات مختلف در بسیاری از زمینه های علوم زیستی ازجمله جنین شناسی میتوان گفت تاریخچه کشف سلولهای بنیادی با 

، درمان ناباروری ، پیوند اعضاء ، سرطان شناسی ، علوم اعصاب و ژنتیك ،ارتباط نزدیك و تنگاتنگی داشته است که در ذیل 

 ؛مختصرا به آن اشاره میشود

محققی به نام جان  1958در سال  صبی را شناسایی کردند.مونتالسینی و کوهن فاکتور رشد ع 1950-51سالهای  در حدود

گوردون با استفاده از هسته یك سلول روده ای نوزاد قورباغه توانست جنین قورباغه را تولید کند که زنده مانده وبه قورباغه بالغ 

سلولهای مغز استخوان می دو دانشمند به نام های نیل و مك کلوچ طی تحقیقاتی گزارش دادند که  1960تبدیل شد. در سال 

وایسمن و تیم تحقیقاتی اش سلولهای  1986توانند کپی های از خود و سلولهای خونی مشابه را تولید کنند. در حدود سالهای 

از  بنیادی خون ساز را از موش جدا کردند و بعد از آن نشان دادند که انسان نیز دارای سلولهای بنیادی خون ساز می باشد.

( برای تولید کپی SCNTبه بعد دانشمندان سلولهای بنیادی، توانستند از تکنیکی به نام انتقال هسته سوماتیك ) 1990سالهای 

های سلولی که از نظر ژنتیکی با سلولها یا حیوانات خاصی تطابق دارند استفاده کردند که نتیجه آن تولید حیواناتی مانند گوسفند 

محققی به نام یاماناکا توانست با دستکاری ژنی سلولهای پرتوان  2006ود. در سال ب 1997دالی توسط یان ویلموت در سال 

پوستی در موش و انسان تولید کند. بعدها دانشمندان به فکر شبیه سازی پریماتها با استفاده از تکنیك انتقال هسته سوماتیك 

( اولین جنین یك Rhesusهای میمون رزوس )یك تیم تحقیقاتی آمریکایی با استفاده از سلول 2007پرداختند که در سال 

طی پژوهش هایی مشخص شد که سلولهای قلب انسان توانایی بازسازی  2009تولید کردند. در سال  SCNTپریمات را به روش 

 خود را طی روندی بسیار بطئی دارند.
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 انواع سلول های بنیادی

 :( Embryonic Stem Cell )سلول بنیادی جنیني

 -3تمایز یافتن و تبدیل به انواع سلولهای دیگر -2رشد و تقسیم نامحدود  -1اصلی و مهم این سلولها عبارتند از:ویژگی های  

 داشتن عمر طوالنی و امکان نگه داری و ذخیره برای مدت طوالنی.

نیادی لول های بشروع به تقسیم شدن می کنند و گروهی از س  اولین مرحله تکامل انسان ایجاد یك سلول تخم است که سپس  

به نام توده ای   روزه مجموعه ای از سلول ها  5 -3    نامیده می شود .در داخل یك جنین  امبریو یا جنین  را می سازند که

سلو لی داخلی وجود دارد که بالستوسیست نام دارد و مسئول تولید انواع سلول های تخصص یافته بافت های بدن نظیر: قلب 

 نوع سلول مختلف را می توانند تولید کنند. 200باشد. سلول های بنیادی جنینی بیش از ریه , پوست , می ,

پی بردن به چگونگی کارکرد -1می توان گفت هدف اصلی از تحقیقات سلولهای بنیادی جنینی به دو مقوله منتهی میشود: 

سلولهای بنیادی جنینی برای  ایاالت متحده ازرفع نقص هایی که در عملکرد سلولها پیش می آید. به عنوان مثال در  -2سلولها 

ساخت سلولهای عصبی مغزی بیماران مبتال به آلزایمر استفاده میشود تا عالوه بر درمان به مکانسیم شکل گیری این بیماری نیز 

کنند، صاب کار میپی برده شود. یا در تحقیقات دیگر، دانشمندانی که در دانشمندانی که در حیطه بیماریهای مرتبط با مغز و اع

استفاده نمایند ونیز بتوانند راهکارهایی برای  A.L.Sبرآنند که از این سلولها برای تولید نورون های حرکتی در درمان بیماری  

درمان بیماریهایی مثل فلج مغزی، بیماری باتن ) نوعی بیماری کشنده در کودکان که در اثر نقص آنزیم های لیزوزومی در 

 یایندهای نخاعی برخ می دهد (، بیماری هانتینگتون، بیماری نیمن پیك، پارکینسون، سکته های مغزی و آسیب سلولهای مغزی 

 (.1)جدول شماره 

 : ( Adult Stem Cell )یا بزرگسال  سلول های بنیادی بالغ
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توانایی  -2که در آن قرار دارند.  توانایی تمایز و تبدیل به برخی یا تمام سلولهای بافتی-1ویژگی های این سلولها عبارتند از:  

 تولید سلولهای خود یا اصطالحا خود نوزایی.

 قلب , مغز استخوان,مثل پوست , مغز , عضالت , عروق خونی ,)  سلول های بنیادی که پس از دوره جنینی در بافت های بدن 

نیادی بالغ موجود در بافت های بدن مسئول سلول های ب کبدو سایر بافت ها ( و هم چنین در خون بند ناف یافت می شوند.

 بسته به فراهم سازی شرایط مناسب, به به نظر می رسد سلول های بنیادی بالغ می توانند تولید و ترمیم همان بافت هستند. 

لول ی سمی نامند. قدرت تمایز بنیادی را تمایز   سایر سلول های تمایز یابند. فرایند ایجاد سلول های تخصصی از سلول های

 های بنیادی بالغ از انواع جنینی کمتر است.

محققین مختلف در تالشند که از انواع سلولهای بنیادی بالغ برای درمان بیماریهای مختلف قلبی، ریوی، پوستی، روده ای مانند 

 ه استفاده کنند.انواع سرطان های روده، ریه، پوست، لوزالمعده و بیماری دیابت و نیز پیوند اندام هایی مثل کبد و ری

 سلول های بنیادی خون بند ناف: 

پس از تولد نوزاد, بند ناف جدا و دور ریخته می شود در حالی که خون داخل بند ناف منبع گروهی از سلول های بنیادی می  

سیار جوان ناف ب قادر به تمایز یافتن به انواع سول های تخصصی می باشند. سلول های بنیادی خون بند این سلول ها نیز  باشد.

هستند و در صورت انتقال به گیرنده, جایگزینی سلول های پیوندی در بدن گیرنده نسبتا تاخیری می باشد. تعداد سلول های 

بنیادی موجود در خون بند ناف معموال برای بیمارانی که جثه کوچکتری دارند مناسب هستند. محققین برای افزایش تعداد این 

 ت برای بیماران با جثه بزرگتر تالش می کنند.سلول ها در محیط کش

 انواع سلولهای بنیادی و ویژگي های آنها -1جدول شماره 

 نوع سلول بنیادی                                                                               ویژگی ها

 تمایز یافتن و تبدیل به انواع سلولهای دیگر -2رشد و تقسیم نامحدود -1                                                  سلول بنیادی جنینی

 داشتن عمر طوالنی و امکان نگه داری و ذخیره برای مدت طوالنی. -3                                                                            
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 توانایی تمایز و تبدیل به برخی یا تمام سلولهای بافتی که در آن قرار دارند-1              سلول های بنیادی بالغ

 توانایی تولید سلولهای خود یا اصطالحا خود نوزایی -2.                                                                          

 تمایز یافتن به انواع سول های تخصصی توانایی                                                    بند نافسلول های بنیادی خون 

 

 

 

 و  انواع روشهای جمع آوری آنها جمع آوری سلول های بنیادی خون ساز

 جمع آوری سلول های بنیادی خون ساز از خون محیطي :-1

سلول های بنیادی خون ساز محسوب می شود. طی فرایندی به نام آفرزیس, خون از بازوی  امروزه رایج ترین روش جمع آوری  

فرد وارد دستگاه خاصی شده که گلبول های سفید وی را جدا و سپس گلبول های قرمز و پالسما را به بدن وی باز می گرداند. 

یی به نام عامل محرك کلونی گرانولوسیتی دارو  قبل از آفرزیسبرای افزایش میزان سلول های بنیادی در خون چند روز 

(Granulocyte- Colony Stimulating Factor= G-CSF ) .به صورت زیر جلدی به اهداکننده تزریق می شود 

 جمع آوری سلول های بنیادی خون ساز از مغز استخوان: -2

طور مستقیم، از مغز استخوان های بنیادی بهسلولمی باشد. در این روش،  امروزه، استفاده از این روش محدود به موارد محدودی 

این کار، تحت بیهوشی عمومی یا موضعی انجام شده و معموال از مغز استخوان لگن استفاده می شود. این اقدام   گرفته می شوند.

تان را ترك کند و ا حداکثر روز بعد بیمارسروز و یتواند همانطور معمول، میساعت طول می کشد و اهداکننده به2در حدود 

ل های بنیادی موجود در مغز استخوان در آزمایشگاه سلو ممکن است از سر بگیرد.  عادی خود را  روز فعالیت 3تا  2پس از 
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جداسازی گردند. باید توجه داشت که در این روش، مغزاستخوان طبیعی در بدن فرد اهداکننده، به سرعت شروع به رشد دوباره 

 .مغزاستخوان اهدا شده می گردد  کرده و جایگزین

 
 جمع آوری سلول های بنیادی خون ساز از خون بند ناف:-3   

تعداد سلول های بنیادی خون بند ناف از تعداد آنها در خون فرد بالغ در حالت معمول بیشتر است. پس از زایمان در شرایط  

د از مادر رضایت نامه دریافت شود . بانك های خون بند ناف مناسب به منظور جلوگیری از آلودگی جمع آوری می شود . قبال بای

اهدا خون بند ناف توسط مادر برای استفاده احتمالی  به صورت خصوصی و یا عمومی می باشند. در بانك خصوصی خون بند ناف 

بانك عمومی خون بند ناف ی صورت می پذیرد. در بعدی واحد اهدایی توسط نوزاد متولد شده یا در صورت نیاز خواهر و برادر و

 .صورت می گیرد  برای استفاده سایر بیماران نیازمند غیر خویشاوند  اهدا

بستگی به فرد اهداکننده و نوع اهدا دارد اما به طور معمول  زمان بهبود پس از اهدا سلول های بنیادی خون ساز در افراد بالغ, 

 حداکثریك هفته ( پس از اهدا , فرد قادر به انجام فعالیت های طبیعی خود و بازگشت به کار می باشد. روز تا 1طی چند روز)

به دلیل این که سلولهای بنیادی طبیعتا کارشان جایگزین کردن سلولهای بیمار و کهنه بوسیله سلولهای جدید است، دانشمندان 

دی برای درمان بیماران با بیماریهای گوناگون استفاده کنند. عقیده بر این این نظریه را در فکر میپرورانند که از سلولهای بنیا

است که با دادن سلولهای بنیادی و یا سلولهای تغییر یافته و منشعب شده از سلولهای بنیادی به فرد بیمار بتوانند از قدرت ذاتی 

ض مار را به وی بازگردانند. برای مثال اگر یك مریبهبود بخشی و التیام بخشی سلولهای بنیادی استفاده کرده و سالمت شخص بی

دچار حمله قلبی شده است با دادن پیوند سلولهای بنیادی به عنوان درمان به فرد بیمار ، هدف ما این است که سلولهای پیوند 

ال . اگر دوباره به مثزده شده قلب آسیب دیده را ترمیم کند. سلولهای بنیادی توانائی محدودی در ترمیم صدمات و جراحات دارند

قلب برگردیم ، سلولهای بنیادی خود قلب قادر به ترمیم قلب صدمه دیده نیستند، اما پیوند میلیونها سلول بنیادی بسیار موثرتر 

در درمان است.بنابر این با انجام پیوند سلولهای بنیادی به بیماران ، ما موجب تقویت قدرت ترمیم بدن بیشتر از آنچه که خود 

  (.2ماره )جدول ش بافت صدمه دیده میشویمبا سلولهای بنیادی خود بر بیماری فایق اید موجب ترمیم  ن بتواند به طورذاتی بد
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 بعضي از بیمارهای درمان پذیر با سلولهای بنیادی خون ساز -(2جدول شماره )

 نام بیماری

 بیماری)لنفوم( هاچکین -لوسمی حاد میلوئیدی -لوسمی حاد لنفوسیتی -لوسمی مزمن میلوئیدی -لوسمی مزمن لنفوسیتی

 کم خونی داسی شکل -بتا تاالسمی –میلو دیسپالزی ها  –میلوم مولتیپل  -لنفوم غیر هاچکین

 مواردی از سرطانهای غیر خونی مانند: سرطان سینه، مالنوما، کارسینومای ریه ، کلیه و کولون

 :بحث و نتیجه گیری

و چرا بیشتر پزشکان پیشنهاد میکنند که شماباید آنرا با احتیاط استفاده  این روش قابل درمان بودهبیماریهایی با چه نوع  اما

در نظر داشته باشید.به چند مساله قبل از این که درمان بوسیله سلولهای بنیادی رواج پیدا  لکرده و آن را به عنوان آخرین راه ح

میتواند موجب بوجود آمدن و رشد تومور شوند. همچنین سیستم ایمنی ممکن  ایمنی. سلولهای بنیادی ثلکند باید اشاره کرد، م

در یکی دو دهه  است آنها را قبول نکند. با این وجود سلولهای بنیادی موجب تحوالت زیادی در علم پزشکی شده اند و شاید 

یاری لهای بنیادی امید درمان را برای بسآینده افراد بیشتری را بشناسیم و یا حتی خودمان پیوند سلولهای بنیادی داشتیم. سلو

ری بیماری هانتینگتون صدمات نخائی، و بسیا ،متعدد ، سکته از بیماریها مانند سرطان، بیماریهای قلبی، پارکینسون، اسکلروز

 .(3)جدول شماره بیماریهای دیگر را میدهد

 

 

 سلولهای بنیادیبعضي از بیمارهای در دست بررسي جهت درمان با  -(3جدول شماره )

 نام بیماری

 بیماری های کبدی -دیستروفی عضالنی -سکته های قلبی و مغزی -صدمات نخاعی – M.S -  A.L.S -پارکینسون -دیابت -آلزایمر
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در حال حاضر فقط چند نوع درمان با  هرچند آینده درمان بیماریها با سلولهای بنیادی بسیار نوید بخش به نظر میرسد اما

ه در ک بنیادی وجود دارد که دانشمندان آنها را موثر و بدون خطر دانسته اند. بهترین مثال پیوند مغز استخوان است سلولهای

 اربرد داردک درمان انواع لوسمی ها مثل لوسمی حاد لنفوسیتی، لوسمی حاد میلوئیدی،بیماری هاچکین، لوسمی مزمن لنفوسیتی

این روش توسط محققین مختلف به اثبات رسیده در مواردی کاربرد نیز ، کولون سرطانهای پروستات ،پستان، ریه در مورد و

ر تمامی د اطمینانی در آنها نیست و ثابت نشده که . با این وجود، در سرتاسر دنیا درمان با سلولهای بنیادی تبلیغ میشود کهاست.

اینگونه درمانها به بیماران اخطار میدهند، زیرا  علیه ،این علم  ینمتخصصوموثر هستند. بطور کلی، پزشکان  موارد بیماریها

ود را جان خها  که با این گونه درمان خطر هستند. بیمارانی بوده اند  نیست که آیا این درمانها موثر واقع میشوند یا بی صمشخ

رمانی را در زمانی که بیماری ال عالج داریم دتمام انتخاب ها و راههای  وقتی عاقالنه است که اما میتوان گفت.از دست داده اند

 صصان کامال متخو فقط آن را با نظر پزشک گرفتهاین راه را به عنوان آخرین راه حل در نظر  میتوانو ناچارا ! نهایتا ، داریمدر نظر 

 .دادانجام  و ترجیحا نظر کمیسیونی از پزشکان مجرب
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