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چکیده :
ما با مراجعه به کتابخانه مدرسه ،مراجعه به شبکه جهانی اینترنت  ،مراجعه و پرسش از بیمارستان
رویان و مطالعه روزنامه های مختلف توانستیم این مجموعه را جمع آوری کنیم که حاصل پژوهشی
است که اکنون پیش روی شماست .در این پژوهش توجه ویژه ای به منابع معتبر علمی شده است
و تمامی مطالب از منابع معتبر و رسمی جمع آوری شده است تا احترامی باشد به وقت و شان وش

وازگان کلیدی  :سلول های بنیادی-آلزایمر-بیماری-تاریخچه

مقدمه:
همه موجودات از واحد های کوچکی به نام سلول ساخته شده اند؛ ولی بعضی از این سلول ها به
گونه ای سحر آمیز و اعجاب انگیزند.
سلول های بنیادی ،سلول هایی اند که چند پتانسیلی هستند ،یعنی قابلیت تبدیل شدن به انواع
سلول ها را مانند :ماهیچه ای ،پوششی ... ،را دارا هستند و این قابلیت توجه اهل فن را به خود جلب
کرده است؛ زیرا با استفاده از این سلول ها که انواع مختلفی همچون سلول های بنیادی جنینی
دارد.
مرکز اصلی سلول های بنیادی در مغز استخوان و بند ناف و جفت است.
با توجه به ویژگی های سلول های بنیادی این سلول ها برای درمان بسیاری از بیماری ها مورد
استفاده قرار میگیرند؛ مانند بیماری های :قلبی ،کبدی ،آلزایمر و  ...وهمین موضوع باعث اهمیت این
سلول ها شده است.
تکنولوژی این سلول ها در سرار جهان بنا به اهمیت بسیار باالیشان به سرعت در حال رشد است.
به جرات میتوان اظهار داشت که کشف این سلول ها انقالبی در زمینه پزشکی جهان بوده است که
روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد.
پزشکان از این فنآوری برای درمان بیماری ها استفاده های بسزایی می کنند؛ از جمله این بیماری
ها بیماری آلزایمر می باشد که با استفاده از این سلول ها ،این بیماری به نحوه احسنت صورت می
پذیرد.
در این مقاله پژوهشی ،به بررسی نقش این سلول ها در بیماری آلزایمر بررسی خواهیم کرد.
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بیان مسئله:
سلول های بنیادی چه نقشی در درمان بیماری ها ،به ویژه بیماری آلزایمر ایفا می کنند؟
سلول های بنیادی ،سلول هایی هستند که قابلیت چند پتانسیلی را دارا هستند ،و از همین رو در
درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری آلزایمر کاربرد بسزایی دارند.
این سلول ها با استفاده از همین قابلیت بافت های عصبی مغز را ترمیم کرده و در بهبود این
بیماری نقش بسزایی را ایفا می کنند.

پیشینه تحقیق:
درباره پژوهش ما؛ دانشجویان،دانش آموزان ،محققان و  ...زیادی کار کرده اند؛ مانند خانم فاطمه
علی پور که در سال  6981درمقاله نقش درمانی سلول های بنیادی در بیماری آلزایمر
به پژوهش پرداخته است.

اهداف پژوهش:
* هدف کلی (اصلی)  :بررسی نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری آلزایمر
* اهداف جزئی:
 )6شناخت نقش و اهمیت سلول های بنیادی در زندگی انسان
 )2نقش این سلول ها در درمان بیماری آلزایمر

«»2

تاریخچه ای مختصر ،از چگونگی کشف سلول های بنیادی:
«واژه سلول بنیادی نخستین بار در سال  8091در مجامع علمی مطرح شد .در جریان یک
همایش بینالمللی در برلین ،یک متخصص بافتشناسی روسیاالصل به نام «الکساندر
ماکسیموف» برای نخستین بار از واژه «سلولهای بنیادی» برای تشریح فرضیه خود مبنی بر وجود
سلولهای خونساز در بدن استفاده کرد(» .امینی  8901،ص)52

«بعدها در سال  8051او نوعی خاص از سلولها را در میان سلولهای مزانشیمی شناسایی کرد
که قابلیت تبدیل به انواع مختلفی از سلولهای خونی را داشت .به این ترتیب نخستین نوع از
سلولهای بنیادی کشف و نام «سلولهای بنیادین مزانشیمی» بر آن نهاده شد.در سال 2551
نخستین پیوند موفق مغز استخوان در دنیا توسط دکتر دونال تامسون در نیویورک به انجام رسید.
بیمار تحت عمل ،به سرطان خون مبتال بود و پس از تابش درمانی و دریافت مغز استخوان درمان
شد .بعدها در سال  2551جایزه نوبل پزشکی به سبب خدمات ارزندهای که دکتر تامسون به
پیشبرد دانش سلولهای بنیادی داشت به وی اهدا شد(». .امینی8901 ،ص)52

«»3

«در دهه  ،2511دو دانشمند با نامهای جوزف آلتمن و گوپال داس پژوهشهای خود را منتشر
کردند که موجب شگفتی بسیاری از دانشمندان آن روزگار شد .مطالعات این دو دانشمند نشان
داده بود پس از دوران بزرگسالی نیز همچنان سلولهای عصبی جدیدی در مغز تولید میشود و
دلیل آن را نیز وجود سلولهای بنیادی عصبی دانستند .این یافته برخالف باور دیرینهای بود که
اظهار میکرد پس از طی دوران رشد در کودکی ،دیگر سلول عصبی جدیدی در مغز و سیستم
عصبی انسان تولید نمیشود .در سال  2511جیمز ادگار تیل همراه ارنست مک کولچ برای
نخستین بار به وجود سلولهای بنیادی جدید تولید شده در مغز استخوان موشها پی بردند .در
واقع این دو دانشمند با انجام آزمایشی متفاوت ،توانستند شتاب دوچندانی به گسترش دانش
نوپای سلولهای بنیادی ببخشند .در این آزمایش ابتدا موشها را در برابر تابش بسیار شدید
رادیواکتیو قرار دادند .شدت این تابش بسیار زیاد و برای این موجودات مرگآور بود .سپس
مقداری سلول مغز استخوان به آنها تزریق کردند .نتیجه این آزمایش شگفتآور بود .موشهایی که
سلولهای مغز استخوان دریافت کرده بودند عمر بیشتری نسبت به دیگر موشهایی که چنین
تزریقی روی آنها انجام نمیشد داشتند .این دو دانشمند با بررسی بیشتر متوجه تولید سلولهای
خونی جدید در بدن موشهای دریافتکننده مغز استخوان شدند .به این ترتیب بود که سلولهای
بنیادیخونساز کشف شد .این دو دانشمند تالشهای پیوسته و زیادی را برای درک هر چه بهتر
سلولهای بنیادی و نیز آموزش دهها دانشجو که بعدها به برجستهترین پژوهشگران در این حوزه
بدل شدند مصروف داشتند .همین سبب شد که امروزه از این دو دانشمند با عنوان «پدران دانش
سلولهای بنیادی» نام برده میشود .در سال  2511دکتر رابرت گود ،توانست نخستین پیوند
موفقیتآمیز مغز استخوان را برای بیماری غیرسرطانی به انجام رساند .در این عمل ،مقداری سلول
مغز استخوان به یک پسربچه چهار ماهه مبتال به نوعی اختالل ایمنی ارثی پیوند زده شد .این مغز
استخوان از خواهر این پسر تهیه شد( ».راشن2151 ،ص)15

«در سال  2591سلولهای بنیادین خونساز در نخاع انسان کشف شد .در سال  2512دو
دانشمند با نامهای مارتین ایوانس و ماتیو کافمن موفق شدند برای نخستینبار ،سلولهای بنیادی
جنینی را از بالستوسیست موش خارج کنند .این دانشمندان در مرحله بعد این سلولها را در
آزمایشگاه کشت کردند .در همین زمان و در نقطهای دیگر از دنیا دانشمندی به نام گیل مارتین
توانست شیوههای مختلفی را برای استخراج سلولهای جنینی موش طراحی کند .در واقع واژه
«سلولهای بنیادی جنینی» برای نخستین بار توسط همین خانم مارتین پیشنهاد شد .در سال
 2559دکتر جان دیک در پژوهش خود خبر از وجود سلولهای بنیادی سرطانی داد .در سال
 2551جیمز تامسون و همکارانش توانستند برای نخستین بار سلولهای بنیادی جنینی انسان را
استخراج کنند .در سال  1112پژوهشگران موسسه «فناوریهای پیشرفته سلولی» در ایاالت
متحده توانستند مراحل اولیه رشد جنین انسان (در مرحله  4تا  1سلولی) را شبیهسازی کنند .در
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سال  1111دکتر سونگتائو شی ،مطالعه خود را منتشر کرد که بر مبنای آن میتوان از دندانهای
شیری کودک به عنوان منبعی برای استخراج سلولهای بنیادی بزرگسالی استفاده کرد.
در سال  1115پژوهشگران توانستند با بهرهگیری از سلولهای بنیادی عصبی ،بخشی از توانایی
حرکت را به موشهای فلج بازگردانند .در سال  1111دانشمندان در دانشگاه ایلینویز توانستند
سلولهای بنیادین پرتوان ( )pluripotentرا در سلولهای به دست آمده از نخاع شناسایی
کنند .سلولهای بنیادین پرتوان میتوانند به انواع مختلفی از سلولهای بافتی موجود زنده (و نه
همه انواع آنها) تبدیل شوند .در سال  1119جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی به صورت مشترک
به ماریو کاپکی ،مارتین ایوانس و اولیور اسمیتیز به سبب پژوهشهای ارزشمندشان در حوزه
سلولهای بنیادین جنینی موش تعلق گرفت.در ماه مارس سال  1111دانشمندان از بازتولید
غضروف زانوی انسان خبر دادند .این کار با استفاده از سلولهای مزانشیمی بزرگسال میسر شد.
در ماه نوامبر سال  1111پاولو ماچیارینی نخستین اندام مصنوعی انسان را که به طور کامل با
استفاده از سلولهای بنیادی رشد یافته بود به طور موفقیتآمیزی به بدن یک زن کلمبیایی پیوند
زد .این اندام در واقع یک نای بود که جایگزین نای آسیبدیده زن بر اثر بیماری سل
شد(».سپهری فر2151 ،ص)11

آینده دانش سلولهای بنیادی:
«با وجود گذشت سالها از کشف سلولهای بنیادین ،این حوزه آنقدر گسترده است که هنوز
فرصتهای ارزشمند زیادی برای کار روی آنها وجود دارد .بسیاری از دانشمندان امیدوارند با
گسترش مطالعات و آزمایشات در زمینه سلولهای بنیادی ،بشر هر چه بیشتر به سمت حل بسیاری
از مشکالت پزشکی حرکت کند(».استون2111 ،ص)15

«یکی از اصلیترین زمینههای فعالیت در دانش سلولهای بنیادی ،بهرهگیری از این یاختهها در
ایجاد بافتها و اندامهای جدید برای بدن است .هر ساله صدها هزار نفر به علت آسیبهایی که به
اندامهای داخلیشان وارد میشود جان خود را از دست میدهند یا زندگی همراه با درد و رنج را
تجربه میکنند .تولید بافتهای جدید در آزمایشگاه و پیوند آن به بدن بیمار میتواند راهحلی برای
این مشکل بزرگ باشد .همچنین تولید انواع بافتها و اندامهای بدن در آزمایشگاه میتواند زمینه
را برای آزمایش داروهای جدید روی آن فراهم کند .در این صورت شاید خطرات احتمالی داروهای
مختلف روی انسان کاهش قابل توجهی پیدا کند .همچنین شاید روزی در آینده شاهد تولید
داروهایی باشیم که پس از ورود به بدن انسان ،سلولهای بنیادی را به نوع مشخصی از سلولها
تبدیل کرده و به این ترتیب آسیب وارد شده به اندامهای داخلی ترمیم شود .مطالعه سلولهای
بنیادی همچنین میتواند ما را در شناخت هر چه بهتر ساختار ژنتیکی بدن انسان یاری رساند .در
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این صورت دانش ژنتیک نیز میتواند در شناسایی و درمان هر چه بهتر برخی از بیماریها به ما
یاری رسانده و حتی در حرکت رو به جلوی حوزه سلولهای بنیادی همراه شده و شتابی دوچندان به

آن ببخشد(».استون2111 ،ص)12

«دلیل اصلی پیری و مرگ را باید در نابودی سلولهای بدن دانست .به همین دلیل است که شناخت
بهتر از سلولهای بنیادی میتواند ما را در شناخت بهتر پیری و حتی دستیابی به شیوههایی برای
مبارزه با پیری و افزایش عمر طبیعی انسان کمک کند(».بریو2199 ،ص)

اهمیت و جایگاه سلول های بنیادی:
«به طور کلی می توان گفت که سلول های بنیادی ،سلول هایی است که توانایی تمایز و خودسازی
را داراست.
یکی از دالیل اصلی این امر ،پتانسیل باالیی است که این سلول ها در درمان بیماری دارند .در
گذشته چنین تصور می شد که یاخته های عصبی ،قابلیت جایگزینی ندارد .اما امروزه تحقیقات
نشان می دهد که درمغز ،فرآیندِ تکوین عصبی اتفاق می افتد.
بیماری های انحطاط عصبی ،بار سنگینی بر دوش جامعه است و علیرغم سال ها تحقیق و پژوهش،
درمان مؤثری در این زمینه وجود ندارد .در این بین ،سلول درمانی گزینه ی جالبی به نظر می رسد
و اجرای تحقیقات مربوط به تاثیر سلول های بنیادی روی بیماری های انحطاط عصبی ،به سرعت
در حال افزایش است(» .احمدی 6731ص)61
«سلول های بنیادی توانایی تکثیر و تفکیک به اجداد سلولی متعددی را دارا هستند .این سلول ها
طبقه بندی های گوناگونی دارند که قابلیت آن ها را در تولید انواع سلول ها نشان می دهد .برای
مثال می توان به سلول های بنیادی جنینی ،سلول های بنیادی اجدادی و سلول های بنیادی پر توان
القاء شده اشاره کرد .آلزایمر ،نوعی بیماری است که در آن حافظه ،قدرت تکلم و توان شناختی به
تدریج تحلیل می رود .این بیماری ابتدا در سال  ۷۰۹۱توسط آلویز آلزایمر آلمانی ،روانشناس و
آسیب شناس اعصاب ،شناخته شد .تحقیقاتِ وی ،ساختار آسیب شناسی پالک های پیری و گره
های نوروفیبریالری در مغز یک زن  ۵۵ساله را نشان می دهد که بیانگر عالئم حاد کم خونی به
همراه ویژگی های آسیب شناختی ،مثل کاهش حجم کلی مغز و کاهش ماده خاکستری آن
است(».فردوسی :6711 ،روزنامه همشهری  ،ص )7
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«پالک های پیری ،ناشی از رسوباتِ پروتئینی به نام آمیلوئید هستند که سیتوتوکسیتی نورونی را
القا می کند و گره های نوروفیبریالری ،ساختار های نابهنجاری است که به سبب تغییر در پروتئین
تائو در سلول های عصبی پدید می آید .سلول های عصبی مغز یک بیمار مبتال به آلزایمر ،به تدریج
کوچک شده و می میرد .مرگ سلول های عصبی ابتدا در آن نواحی از مغز شکل می گیرد که مسوول
حافظه و تکلم است ،اما نهایتا کل مغز را در بر می گیرد .برای کمک رسانی به مدیریت فقر آهن و
افزایش سطح نوروترانسمیتر (انتقال دهنده یا پیام رسان عصبی) ،در استیل کولین استراز ،به بیمار
اینهیبیتور (بازدارنده) تزریق می شود .این اقدام ،باعث می شود که از بین رفتن استیل کولین
نوروترانسمیتر ،با سرعت کمتری انجام شود(» .فردوسی :6711 ،روزنامه همشهری  ،ص )7
«محققان به تازگی نتایج مطالعهای را منتشر کردهاند که حاکی از تفاوتهای مولکولی موجود در
سلولها است و تاکید دارد که این تفاوتها میتواند روی نتایج مربوط به پزشکی شخصی
تاثیرگذار باشد .در حال حاضر ،بیشترین تمرکز متخصصین در استفاده از نمونههای پوستی افراد و
دستکاری سلولهای آنها برای تولید سلولهای بنیادی و کشت آنها در آزمایشگاه است .هرچه که
این سرمایهگذاریها و مطالعات قوت میگیرد ،امیدواری بیشتری برای ایجاد یک انقالب در
پزشکی شخصی قوت میگیرد  .در همین راستا محققین به تازگی دریافتهاند که جایگاه و سن
نمونههای سلولی گرفته شده از بیماران برای تولید ردههای سلولهای بنیادی خاص بیماران باید به
شدت در نظر گرفته شود .عمومیترین سلولی که برای تولید سلولهای بنیادی خاص بیمار استفاده
میشود ،سلولهای پوستی است که خود به دلیل جایگاهی که دارد ،در معرض فاکتورهای محیطی
بیشماری قرار دارد .محققین در انستیتو  Lieberردههای فیبروبالستی مشتق از سختشامه مغز
یک فرد ماده را با نمونههای پوستی همان افراد مقایسه کردند .در حالی که این سلولها در زیر
میکروسکوپ به نظر یکسان میآیند ،این مطالعه نشان داد تفاوتهای بیان ژنی و اپیژنتیکی
فراوانی بین دو نوع فیبروبالست وجود دارد که پیشنهاد میکند حافظه اپیژنتیکی قویای از جایگاه
اولیه سلول در بدن ،در این سلولها وجود دارد .عالوه براین ،محققین جایگاههایی را کشف کردند
که به میزان زیادی با سن اهداکننده مرتبط هستند .در واقع محققین براین باورند که تغییرات
وابسته به سن زیادی در سطح مولکولی در این سلولها اتفاق میافتد که میتواند روی توان
تمایزی بعدی و استفاده درمانی از آنها تاثیرگذار باشد .نتایج این مطالعه نشان میدهد تفاوتهای
معناداری بین سلولهای مشتق از سختشامه و نمونههای پوستی در طول عمر وجود دارد و هر چه
که پزشکی شخصی پیشرفت میکند ،شواهد بیشتری به دست میآیند که باید به الگوهای
اپیژنتیکی سلولهای مورد استفاده بیشتر توجه کرد.در حال حاضر در سراسر دنیا
سرمایهگذاریهای ویژهای روی مطالعات سلولهای بنیادی و یافتن راهی برای استفاده از این
سلولها برای تولید بافتها و اندامهای جدید صورت میگیرد(».کاالهان 2111 ،ص)11
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نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری:

«سلولهای بنیادی ام سلولها است چون قادرند با همه سلولهای بدن ترکیب شوند .این سلولها
شامل نیروی خودنوسازی و تمایز به گونه های مختلف سلولها شامل سلولهای خونی ،عضالنی،
قلبی ،عصبی و غضروفی هستند.
همچنین در بازسازی و ترمیم بافتهای مختلف بدن به دنبال آسیب و جراحت مۆثر بوده و
میتوانند به درون بافتهای آسیبدیدهای که بخش عمده سلولهای آنها از بین رفته است ،پیوند
زده شوند و جایگزین سلولهای آسیب دیده شده و به ترمیم و رفع نقص در آن بافت بپردازند.
راههای زیادی برای استفاده از سلولهای بنیادی در تحقیقات پایه و بالینی وجود دارد .با این وجود
از نظر تکنیکی ،سختیهای زیادی بین تئوریهای امیدبخش در درمان بیماریها و رسیدن به یک
روش عملیاتی مناسب در درمان آنها وجود دارد که پر کردن این فاصله فقط با انجام آزمایشات و
تحقیقات بیشتر امکانپذیر است.
مطالعه و تحقیق در زمینه سلولهای بنیادی جنینی انسان اطالعات زیادی را درباره حوادث اتفاق
افتاده در حین زندگی جنینی انسان به ما میدهد .یکی از نتایج اولیه این تحقیقات نحوه تبدیل
شدن سلولهای غیرتمایز یافته که در واقع همان سلولهای بنیادی هستند ،به سلولهای تمایز
یافته و بالغ بافتهای مختلف بدن است.
بروز بیماریهای جدیدی که یا به درمان های رایج پاسخ نمیدادند و یا اصال درمانی برای آنها
وجود نداشت ،محققان را بر آن داشت تا با استفاده از پیشرفتهای پزشکی ،درمان های موثرتری
بر اساس سلولهای بنیادی برای بیماریهای صعب العالج ارائه کنند
بیماری هایی که با سلول های بنیادی درمان شده اند
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 -2ضایعات نخاعی :پزشکان با استفاده از سلولهای جنینی انسان توانستهاند به افراد دچار
آسیبهای نخاعی کمک کنند تا دوباره حس و کنترل اندامهای تحتانی خود را به دست آورند .این
درمان به تایید سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا رسیده است.
 -1دیابت :برای بسیاری از مردم مبتال به دیابت نوع یک که سلولهای انسولین ساز لوزالمعده
توسط سلولهای ایمنی بدن از بین میروند ،سلولهای بنیادی میتواند یک راه حل باشد.
دانشمندان توانستهاند سلولهای بنیادی جنینی انسان را به سلولهای انسولین ساز و تنظیم کننده
قند خون در موش های دیابتی تبدیل کنند .این درمان اکنون در برخی کشورهای پیشرفته بر روی
انسان انجام میشود.
در سال  149 ، 1121میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت مبتال بودند و گفته میشود این آمار
با توجه به رژیم غذایی نامناسب و عدم فعالیت بدنی کافی در سراسر جهان رو به افزایش است.
 -1بیماری های قلبی :بیماری قلبی یکی از مهم ترین بیماریهای مرگبار در سراسر جهان است و
سلولهای بنیادی میتوانند در این زمینه به یاری بیماران بیایند .محققان توانستهاند با تزریق
سلولهای بنیادی ،عضله قلب آسیب دیده ناشی از سکته قلبی را ترمیم کنند.
همچنین تزریق سلولهای بنیادی موجب ترمیم عروق آسیب دیده قلبی شده است.
بر اساس آمارهای جهانی 15 ،درصد علل مرگ و میر در کل دنیا مربوط به بیماریهای قلبی-
عروقی است.
 -4بیماری پارکینسون :سلول های بنیادی همچنین به یاری مبتالیان پارکینسون نیز آمده است.
پارکینسون ،بیماری تحلیل عصبی است که موجب بروز مشکالت حرکتی ،گفتاری و سفتی عضالت
می شود.
مطالعات نشان داده است که سلول های بنیادی جنینی می توانند موجب افزایش سلول های عصبی
سازنده دوپامین در بیماران مبتال به پارکینسون شوند که این ماده شیمیایی در بدنشان کاهش
یافته است.
این شیوه درمان که با موفقیت بر روی مغز موش ها انجام شده ،هنوز برای استفاده انسانی به بازار
عرضه نشده است.
 -5بیماری آلزایمر :در این بیماری نیز مانند پارکینسون سلولهای بنیادی جنینی میتواند یک راه
حل درمانی باشد .سلولهای بنیانی میتواند در آینده به یک شیوه درمانی موثر برای مبتالیان به
آلزایمر تبدیل شود.
آلزایمر یکی از بیماریهای رایجی است که در آن فرد ،قدرت حافظه خود را از دست میدهد.
شیوههای درمانی کنونی میتواند روند پیشرفت بیماری را در افراد کند کند ،اما درمان قطعی هنوز
برای آن ارائه نشده است.
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 -1دیستروفی عضالنی :یکی از بزرگ ترین موانع در توسعه درمانهای مبتنی بر سلول برای
اختالالت عصبی عضالنی ،مانند دیستروفی عضالنی دستیابی به سلولهای ماهیچه مولد کافی برای
تولید یک واکنش موثر درمانی بوده است.
اما دانشمندان با حل این مشکل ،راه را برای درمان دیستروفی عضالنی با استفاده از سلولهای
بنیادی هموار ساختهاند.
این شیوه درمانی نیز به زودی به مراکز درمانی ارائه میشود.
 -9ترمیم ساییدگی زانو :یکی از رایجترین شیوههای درمانی با استفاده از سلولهای بنیادی،
درمان و ترمیم ساییدگی زانو است که در ایران نیز انجام میشود.
این درمان درصد موفقیت باالیی دارد و نیاز بیمار را به پیگیری دیگر شیوههای درمانی از بین
میبرد.
در این میان لوسمی و لنفوم و دیگر سرطانهای خون ،تومورهای مغزی ،نوروبالستوم ،سرطان
تخمدان ،سرطان ریه سلول کوچک ،سرطان بیضه ،کارسینوم سلول کلیوی ،اختالالت نارسایی مغز
استخوان ،هموگلوبینوپاتی و بیماری سلولهای داسی شکل ،اختالالت هیستیوسیتیک ،اختالالت
سوخت و سازی ارثی ،اختالالت سیستم ایمنی ارثی و بیماری ام اس نیزدر فهرست بیماریهایی
هستند که درمان با سلول بنیادی در آنها در فاز تحقیقات و یا آزمایش بالینی قرار دارد و هنوز به
طور جدی به عنوان یک روش درمانی به کار گرفته نمیشود.
محققان امیدوارند که روزی بتوانند دریچه امیدی برای درمان این بیماری ها از طریق سلولهای
بنیادی بیابند(».سپهری فر2151 ،ص)1
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سلول های بنیادی و درمان بیماری آلزایمر:

«بیماران مبتال به آلزایمر ،به دلیل تغییرات آسیب شناختی گسترده و تدریجی ،به تضعیف حافظه،
زوال شناختی و کم خونی دچار می شوند .فقدان نورونی و سیناپسی ،گره های نوروفیبریالری و
رسوباتِ پروتئین آمیلوئید در پالک های پیری ،هیپوکامپ و نواحی غشایی را در بر می گیرد .در
بیماری آلزایمر ،جایگزینی نورون ها ،امر فوق العاده دشوار و پیچیده ای است ،زیرا سلول های
بنیادی در لوله ی آزمایش از انواع مختلفی از نوروبالست ها تفکیک می شود .چون تزریق استیل
کولین استراز که عملکرد کولینرژیک را باال می برد ،موقتا بیمار مبتال به آلزایمررا بهبود می بخشد،
زوال شناختی می تواند از طریق سلول های بنیادی مشتق شده از نورون های پیش مغز ،اصالح
شود .شواهد تجربی نشان می دهد که امکان تولید این سلول ها از سلول های بنیادی امکان پذیر
است .با اینحال ،رویکرد جایگزینی سلول کولینرژیک ،به سلول های سالمی نیاز دارد ،نورون هایی
میزبان ،که نورون های کولینرژیک جدید بتوانند مؤثر واقع شوند و احتماال این سلول ها ،در بیماری
آلزایمرآسیب می بینند .روش جایگزینی سلول های بنیادی ،در بیماری آلزایمر ،روش دور از انتظار
است(».بالش)13 :6716،
«عالئم این بیماری می تواند به دلیل ساختار ناقص نورون های هیپوکامپی جدیدِ سلول های بنیادی
عصبی در ناحیه ی شکنج دندانه دار باشد که بر وضعیت روحی ،یادگیری و حافظه اثر گذار است.
مدل های موشی آلزایمر با نشان دادن افزایش و کاهش تکوین عصبی هیپوکامی ،داده های مبهمی
را ارائه کرده اند ،به این ترتیب که در این تحقیقات ،هم شاهد افزایش تکوین عصبی هیپوکامی
هستیم و هم شاهد کاهش آن که با تکثیر سلول اجدادی در مراحل اولیه .کاهش آن و زنده ماندن
به کمک معالجات پیشرفته صورت می گیرد .گزارشات حاکی از آن است که ساختار نورون های
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هیپوکامپی نابالغ ،در بیماران سالخورده ی مبتال به آلزایمرافزایش می یابد ،اما در مطالعه ای دیگر
می بینیم که تکوین عصبی منجر به زوال عقل نمی شود .مطالعات اخیر ،بلوغ ناقص نورون های
جدید در مغز افراد مبتال به فقر اسید فولیک را نمایان ساخته است .در نتیجه ،بهبود تکوین عصبی
در بیماری فقر اسید فولیک ،با درمان از طریق سلول های بنیادی انجام می گیرد .پاکسازی آمیلوئیدِ
بتا مغز ،در جلوگیری از پیشرفت بیماری آلزایمر نقش به سزایی دارد(».طهماسبی )73 :6713،از
واکسیناسیون فعال در برابر آمیلوئید بتا که به عنوان آنتیژن در موش های جوان مبتال به بیماری فقر
اسید فولیک استفاده می شود ،میزان آمیلوئید بتا را کاهش و تکوین عصبی هیپوکامپی را افزایش
می دهد .عالوه بر این ،ایمن درمانی آمیلوئید بتا مجهول با پادتن برای آمیلوئید بتا متراکم ،تکوین
عصبی و بلوغ ریخت شناسی نورون های هیپوکامپی جدید در موش های ترنسژنیکِ پیر را که دچار
اختالالت تکوین عصبی مربوط به آمیلوئید بتا هستند ،به حالت اول بر می گرداند .یافته ها نشان می
دهد که فقر اسید فولیک ،تکوین عصبی را مختل می سازد .این امر ممکن است به دلیل نقص
شناختی بیماران باشد و نرمال کردن ساختار و بلوغ نورون های هیپوکامپی جدید ،برای مثال از
طریق ایمن سازی توسط آمیلوئیدهای فعال و مجهول ،می تواند راه درمان مناسبی باشد.
«ژن درمانی با استفاده از سلول های بنیادی ،می تواند فقر اسید فولیک را بهبود بخشد؛ زیرا سلول
های بنیادی قادرند حرکت کرده و خود را به نواحی بزرگ مغز برسانند(».کویین)13 :6711،
«مطالعاتِ پیش بالینی نشان می دهد که پیوند فیبروبالست ،فاکتور رشد عصبی ایجاد می کند که با
مرگ نورونی کولیژنیک مقابله کرده ،عملکرد سلول را شبیه سازی می نماید و حافظه ی نمونه های
حیوانی مبتال به فقر اسید فولیک را افزایش می دهد .در آزمایشات ثابت شده است که این پیوند
برای بیماران مبتال به فقر اسید فولیک مفید است و کاشت پیش مغز پایه که باعث ایجاد عامل
رشد عصبی می شود ،هم اکنون توسط شرکتی در دانمارک ،بر روی شش بیمار مبتال به آلزایمردر
حال بررسی است .همچنین می توان سلول های بنیادی را به گونه ای طراحی کرد که بتوانند سایر
ژن ها را هدایت کنند ،مثل رمز گذاری فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز ،که اثرات
نوروپروتکتیو مهمی در نمونه های مبتال به فقر اسید فولیک دارد(».بالش6716،ص )16
«پیوند فیبروبالست ،که آمیلوئید بتا تولید می کند ،ثابت کرده است که میزان پالک را در موش های
مبتال به آلزایمرکاهش می دهد ،اما منجر به کاهش اولیگومرهای آمیلوئید بتا بیماری زا نگشته و
جلوی نقص شناختی را نمی گیرد(» ..مارسی6711 ،ص )71

امیدهای جدید درمان آلزایمر:
«دانشمندان آمریکایی در دو تحقیق جداگانه موفق شدند امیدهای جدیدی را برای یافتن راه های
موثر در درمان بیماری آلزایمر ارائه کنند که هرچند بالینی شدن نتایج این تحقیقات به سال ها
زمان نیاز دارد باوجود این می تواند رویای مقابله با این بیماری را به واقعیت نزدیک کنند.
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به گزارش مهر ،بیماری آلزایمر نوعی زوال عقل ناشی از تخریب نورونی است که در افراد باالی
 15سال بروز می یابد ،اما می تواند در عصر پیش از پیری قبل از  15سال نیز ظاهر شود.
به دلیل وسعت و رشد گسترده این بیماری در جمعیت ،فقدان یک درمان معتبر و دسترسی به منابع
الزم احساسی  ،سازمانی و اقتصادی که از خانواده های دارای افراد متاثر از این بیماری حمایت
کنند آلزایمر به عنوان یکی از بیماریهایی شناخته می شود که وخیم ترین اثرات اجتماعی را در دنیا
برجای گذاشته است.
همه گیری
بیماری آلزایمر امروزه به عنوان یک «فرایند تخریبی که به طور گسترده ای سلول های مغزی را
نابود می کند و به تدریج فردی که از آن متاثر است را از داشتن یک زندگی طبیعی محروم می
کند» شناخته می شود.
تحقیقات اخیری که مدرسه بهداشت عمومی بلومبرگ جان هاپکینز در بالتیمور آمریکا انجام داده
است نشان می دهد که در حال حاضر  1161میلیون نفر در دنیا از این بیماری رنج می برند.
این بیماری همچنین به عنوان «زوال آلزایمر» نیز شناخته شده و بنابراین در گروه بیماریهای زوال
عقل قرار می گیرد .از میان انواع بیماری های زوال عقل ،آلزایمر از همه شایع تر است .به طوریکه
این بیماری  11تا  15درصد از موارد زوال عقل را تشکیل می دهد.
کبد منشاء آلزایمر است
در این راستا از سال ها قبل دانشمندان مطالعاتی را برای یافتن راههای درمان این بیماری آغاز
کرده اند .اکنون گروهی از دانشمندان «موسسه تحقیقات اسکریپس» آمریکا که نتایج یافته های
خود را در تازه ترین شماره مجله علمی «ژورنال تحقیقات نوروساینس» منتشر کرده اند با آزمایش
بر روی مدل های حیوانی که متاثر از آلزایمر بودند دریافتند که این بیماری تخریب نورونی به جای
اینکه در مغز شکل گیرد می تواند ریشه در کبد داشته باشد.
این محققان  ،ژن هایی را که منجر به تولید پالک های آمیلوییدی می شوند در این مدلهای
آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند.پالک های آمیلوییدی با نابود کردن نورون ها از انتقال
تحریکات عصبی جلوگیری کرده و در نتیجه بیماری آلزایمر را بروز می دهند.
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این دانشمندان با بررسی جهش های ژنتیکی مرتبط با آلزایمر دریافتند که  1ژن مسئول شکل
گیری این پالک ها هستند که همگی در کبد فعالیت می کنند.
همچنین ،این محققان مشاهده کردند که هرچه فعالیت ژنهای سازنده مواد آمیلوییدی در کبد
کاهش یابند احتمال بیشتری وجود دارد که این پالک ها در مغز تشکیل نشوند.
به گفته این پژوهشگران ،به نظر می رسد یافتن روشی برای مبارزه با آلزایمر در سطح کبدی
آسانتر از سطح مغزی باشد.به طوریکه می توان با متوقف کردن فعالیت ژنهای حاضر در کبد از
تشکیل پالکهای آمیلوییدی و در نتیجه توسعه بیماری آلزایمر در مغز جلوگیری کرد.
گرگ سوتکلیف»  ،یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت«:تحقیقات ما
نشان می دهد که تمرکز باالی این پالک ها در مغز ریشه در کبد دارند .به طوریکه مواد آمیلوییدی
در کبد تشکیل شده و از طریق جریان خون به مغز می رسند بنابراین اگر بتوان تولید آنها در کبد را
متوقف کرد می توان از مغز نیز محافظت کرد.
تبدیل سلول های بنیادی به نورون ها
نتایج تحقیقات دیگری که این روزها توسط دانشمندان مدرسه پزشکی فینبرگ دانشگاه نورث
وسترن و دانشگاه شیکاگو در مجله  Stem Cellsمنتشر شده است نشان می دهد که سلول
های بنیادی نیز می توانند راهی برای درمان آلزایمر باشند.
این محققان برای اولین بار با تبدیل سلول های بنیادی جنینی به نوع خاصی از نورونهایی که در اثر
بیماری آلزایمر تخریب می شوند موفق شدند این نورون ها را ترمیم کنند.
این سلول ها «نورون های کولینرژیک پیش مغزی بنیانی» نام دارند که در هیپوکامپ برای بازیابی
خاطرات ذخیره در مغز کاربرد دارند .توانایی بازیابی خاطرات در اولین مراحل توسعه آلزایمر در اثر
تخریب این سلولها به شدت آسیب می بیند.
کریستوفر بیسونت ،سرپرست این تیم تحقیقاتی در این باره اظهار داشت«:این تکنیک اجازه می
دهد که تعداد تقریبا نامحدودی از این سلول ها در آزمایشگاه تولید شوند».
در این تحقیقات« ،بیسونت» و همکارانش موفق شدند نورون های کولینرژیک را از سلول های
بنیادی جنینی تولید کنند سپس سلول های تولید شده را به هیپوکامپ موش ها پیوند زدند .در این
موش ها همچنین مشاهده شد که آکسون های جدید و انتقال دهنده های عصبی استیل کولین نیز
تشکیل شدند.
در تحقیق دیگری که به دست همین گروه انجام شده است این دانشمندان موفق شدند با استفاده
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از سلول های بنیادی پرتوان القایی که از سلولهای پوست سه گروه بیماران متاثر از آلزایمر ،افراد
سالم بدون سابقه خانوادگی ابتال به آلزایمر و افراد سالم با سابقه خانوادگی این بیماری به دست
آمده بود این نورونها را تولید کنند(».صالحی2151 ،ص)5
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پیشنهادات:
* مدت زمانی که برای جمع آوری این پژوهش مشخص شده بود نسبت به سنگینی محتوی بسیار
کم بود که اگر این مدت زمان بیشتر شود قطعا کیفیت آثار بهتر خواهد بود.
* غنی نبودن منابع پژوهشی در مدارس می تواند به محتوای پژوهشگران صدمه وارد کند که اگر
برطرف گردد امکان باال رفتن سطح پژوهشات پژوهشگران را چندین برابر میکند.
* نبودن یک مرز مشخص برای موضوعات تحقیق نظم کار پژوهشگر را بر هم می زند که با رفع
این موضوع عالوه بر بار علمی جذاب ،ظاهر پژوهش نیز زیبا خواهد شد.
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نتیجه گیری:
از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که سلول های بنیادی نوعی از سلول ها هستند که چند
پتانسیلی هستند و با استفاده از آن بیماری های متفاوتی همچون آلزایمر ،بیماری های قلبی ،بیماری
های کبدی و  ...را معالجه نمود.
زمانی که انسان دچار بیماری آلزایمر میشود پزشکان این سلول ها را به او تزریق می کنند؛ زمانی
که این سلول ها تزریق می شوند به اندام هدف خود رفته و به باز سازی قسمت های آسیب دیده
می پر دازند؛ اندام های هدف به میزان های متفاوتی عکس العمل نشان می دهند ،ودرصد ترمیم
بافت ها متغیر خواهد بود که البته این امر هم به بدن شخص و هم به اندام هدف بستگی دارد ،اما
به طور کلی بهبود قابل توجهی شخص بیمار را دربر می گیرد؛ مثال این امر را میتوانیم در یکی از
آزمایشات مشاهده نماییم:
آزمایش از آن قرار است که گروهی از دانشمندان گروهی از موش های آزمایشگاهی را به مدت
طوالنی در معرض تشعشعات رادیواکتیو قرار دادند؛ به گونه ای که انگار مغز هایشان به کلی نابود
گشته است؛ البته منظور از نابود ،حذف فیزیکی مغز نیست ،سپس به تعدادی از آن ها این سلول
هارا تزریق کردند
ونتیجه آزمایش موش ها از این قرار است که؛
آن موش هایی این سلول ها را دریافت کردند از آن موش هایی این سلول ها را دریافت نکردند
بیشتر عمر کردند و همین موضوع ثابت می کند که این سلول ها در ترمیم و بازسازی بافت ها از
جمله مغز نقش بسزایی دارند؛ و اگر به این علم بیش از این که هست بها داده شود شاید بتوان در
سال های نه چندان دور بیماری بی عالج بیشتری در سطح دنیا با این علم درمان شود.
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