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یادگاری که در این گنبد دوار مباند
زندهیاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی ،نخستین روز فروردین سال 1340در تهران متولد شد .آثار
نبوغ از همان سنین نوجوانی و جوانی در وی قابل مشاهده بود .بهطوریکه در همان سن 18سالگی
همزمان با ورود به دانشگاه ،در هنرستان پیام امید ،درس ادبیات و بینش اسالمی تدریس میکرد.
سال 1358در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شد .تعطیلی دانشگاهها به
علت انقالب فرهنگی و حضور وی در جبهههای نبرد طی آن سالها باعث شد پس از 11سال،
سرانجام سال 1369با اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی از دانشکده علوم توانبخشی
فارغالتحصیل شود.
سال 1361با همکاری دو نفر از همکارانش جهاد گروه پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاسیس کرد .این گروه هسته اولیه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران بود که سال 1365شکل
گرفت و دکتر کاظمی تا سال 1370مسئولیت بخش طرحها و تحقیقات آن را عهدهدار بود .از
سال 1371با تغییر ساختار مدیریتی جهاد دانشگاهی ،به سمت ریاست جهاد دانشگاهی واحد علوم
پزشکی ایران منصوب شد که تا پایان دوره حیاتش این مسئولیت را عهدهدار بود.
دکتر آشتیانی طی این سالها مراکز درمانی متعددی تاسیس و گروههای مختلف پژوهشی را
راهاندازی کرد که پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی یکی از مهمترین این مراکز بود.
پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی خردادماه  1370با مدیریت دکتر آشتیانی بهطور رسمی فعالیت
خود را آغاز کرد و تاکنون هزاران زوج نابارور با بهرهمندی از خدمات این مرکز پیشرفته درمان
ناباروری صاحب فرزند شدهاند .دکتر آشتیانی در همین دهه و همزمان با مدیریت جهاد دانشگاهی
علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه رویان در دانشگاه تربیت مدرس به تحصیل در رشته علوم تشریح با
گرایش جنینشناسی ادامه داد و سال 1376با رتبه ممتاز موفق به اخذ درجه دکتری شد.
دانش فراوان ،هوش سرشار ،توان مدیریتی باال از یکسو و تعهد ،اخالص و ایمان همیشگی او به
خداوند متعال از سویی دیگر سبب شد تا در دوران حیات کوتاه خود در این دو حوزه مدیریتی،
موفقیتهای چشمگیری مانند گسترش روشهای پیشرفته درمان ناباروری،تولید و تکثیر و انجماد
سلولهای بنیادی جنینی و همانندسازی (کلونینیگ)حیوانات را رقم بزند.
او با ثبت این پیشرفتها ،حضور در کنگرههای متعدد بینالمللی و ابتکار در برگزاری جشنواره
بینالمللی رویان ،در اعتالی نام جمهوری اسالمی ایران در عرصههای بینالمللی سهمی
فراموشنشدنی دارد.
غروب چهاردهم دیماه 1384قلب این انسان واال از تپیدن ایستاد و عالوه بر خانواده و دوستانش،
جامعه علمی کشور را نیز در سوگ و ماتم فقدانش نشاند .هجدهم خردادماه امسال همزمان با
نخستین روز ماه رحمت و مغفرت ،همسر زندهیاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی بنیانگذار پژوهشگاه
رویان دار فانی را وداع گفت.
یادش گرامی و راهش مستدام باد
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بهداشت و درمان از دیرباز در کشور ما همواره موردتوجه بوده است و هرگاه حکیمان و دانشمندان این
مرزوبوم فارغ از فشارهای اشغالگران و بدعهدی سیاستمداران برای کسب علم و دانش و تحقیق در این
حوزه فرصتی به دست آوردهاند ،تالش کردهاند پایهگذارانی بیبدیل در زمینههای علمی باشند و در
زمینه همگانیسازی و ترویج آن از هیچ کوششی دریغ نکردهاند .از اصول مبتنی بر آزمایش و تجربه
 که از سوی محققانی مانند زکریای رازی ارائ ه شده -تا تعریفهای دقیق ابوعلی سینا از بیماریهایمختلف -که هنوز هم در بسیاری از درمانها و تئوریهای پزشکی مرجع است -همه شواهدی است
که نقش پررنگ محققان و دانشمندان ایرانی در عرصه علم پزشکی را مورد تایید قرار میدهد .گرچه
گاهی حسادت و دشمنی کشورهای همسایه و گاهی نیز بیتدبیریها ایجاد چنین فرصتهایی را برای
اندیشمندانی که بهحق در تمام طول تاریخ تبحر آنها به حوزه سالمت و درمان معطوف بوده ،محدود
کرده است؛ اما امروزه به لطف و همت سیاستهای حمایتی صحیح حتی باوجود فشارهایی که از سوی
کشورهای خارجی احساس میشود ،بار دیگر فرصتی در کشور ایجاد شده است تا ما ایرانیها بتوانیم در
کنار بسیاری از دانشمندان و پزشکان کشورهای دیگر انقالب بزرگی را در حوزه علم پزشکی رقم بزنیم.
در این انقالب بزرگ ایجادشده نمیتوان افرادی مانند زکریای رازی و ابوعلی سینا را با نام و نشان
مشخص کرد اما آنچه در حوزه پزشکی نوین و بهخصوص پزشکی بازساختی در کشور اتفاق افتاده،
نویدبخش تاثیرگذاری پزشکان و محققان ایرانی در این زمینه است .علوم و فناوریهای مربوط
به سلولهای بنیادی و سلولدرمانی بهواسطه فعالیتهای انجامشده توسط محققانی مانند دکتر
اردشیر قوامزاده ،موسس مرکز پیوند سلولهای بنیادی خونساز ،دکتر سعید کاظمی آشتیانی ،موسس
پژوهشگاه رویان ،دکتر حسین بهاروند ،رئیس و موسس پژوهشکده زیستشناسی و فناوری سلولهای
بنیادی و دکتر امیرعلی حمیدیه رئیس ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی بهخوبی در
کشور توسعهیافته است.
ثبت و تاسیس شرکتهای مختلف در زمینههای گوناگون مربوط به پزشکی بازساختی و
سلولدرمانی  -که شاید بتوان شرکت سلتکفارمد را یکی از بزرگترین آنها دانست -در کنار
تولیدات علمی در این عرصه ،این نوید را میدهد که این بار جامعه علمی کشور تصمیم گرفته
است فقط به مجموعهای از مقاالت و کتابهای انباشتهشده در کتابخانهها بسنده نکند و در عرصه
عمل یا به عبارتی تامین نیازهای درمانی و خلق ثروت قدم بگذارد.
بدون تردید در این مسیر افرادی هستند یا خواهند بود که دانسته یا ندانسته و گاه مغرضانه تالش
کنند از طریق اطالعرسانی نادرست مانند آنچه امروزه بهطور گسترده در رسانههای ماهوارهای شاهد
هستیم ،مسیر این حرکت عظیم علمی را منحرف کنند.
مجله ترمیم با هدف اطالعرسانی علمی و دقیق بهدور از هیاهوی تبلیغاتی و عوامفریبانه ،راهاندازی
شده است تا بتواند در مقابل بیعهدیها و آنچه بهعنوان شارالتانیسم علمی از آن نام برده میشود،
بهعنوان یک پادتن اثرگذار عمل کند .ما در تحریریه مجله ترمیم تالش خواهیم کرد با هدف قرار دادن
یک موضوع بهعنوان موضوع اصلی مجله نسبت به اطالعرسانی دقیق درباره آن اقدام کنیم تا از این
طریق بهخصوص به بیماران مبتال به بیماریهای صعبالعالج که به اطالعرسانی قابلاعتماد نیاز دارند،
کمک کنیم .بیشک نظرات ،انتقادات و پیشنهادهای شما خوانندگان عزیز مهمترین راه برای ارتقای
محتوای مجلهای است که هدف آن آگاهیرسانی درست به شما همراهان است؛ بنابراین عاجزانه از شما
میخواهیم ما را در این مسیر پرفرازونشیب یاری کنید.

دکتر ناصر اقدمی
مدیر مسئول

TARMIM

5

یــادداشــت

آخرین دستاوردهای علمی
از دریچه ترمیم

دکتر حمید رضا جمشیدی
مدیرعامل شرکت دارویی برکت

6

یکی از مسئولیتهای اصلی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،مسئولیت اجتماعی آن است .با توجه به نوع
فعالیت شرکت دارویی برکت ،مهمترین مسئولیت اجتماعی این شرکت بهعنوان یک شرکت وابسته
به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،توسعه و ارتقای سطح سالمت جامعه و بهخصوص بخش آسیبپذیر
جامعه خواهد بود که این مهم از سوی شرکت دارویی برکت و نهتنها از طریق تهیه مستقیم نیازهای
دارویی ،بلکه بهواسطه فراهم کردن امکان دسترسی آسان اقشار جامعه به این امکانات از طریق افزایش
کارایی شرکتها و کارخانههای دارویی زیرمجموعه برکت انجام میشود؛ اما انجام چنین مسئولیتی
فقط از مسیر بهرهوری و درنتیجه کاهش قیمت تولید دستیافتنی نیست .مسیر اصلی برای رسیدن
به چنین هدف واالیی انجام تحقیق و توسعه است که برای تحقق این هدف میتوان ساختارهایی را
مانند آنچه در شهرک دارویی برکت شاهد آن هستیم در داخل این شرکت ایجاد کنیم .همچنین
میتوانیم از توانمندیهای تولید شده در جامعه و بهخصوص جامعه علمی کشور استفاده کنیم .در این
شرایط امکان دسترسی به محصوالت درمانی و دارویی افزایش پیدا میکند و از طریق سرمایهگذاری
در زمینه صنعتیسازی میتوانیم در قشر تحصیلکرده امید ایجاد کنیم و بهتبع آن دسترسی به دانش
و فناوریهای پیشرفته را برای عالقهمندان فراهم کنیم.
پژوهشگاه جهاد دانشگاهی رویان یکی از این گروههای موفق دانشی ،انقالبی و متعهد در کشور است
که به کمک دانشمندان و متخصصان توانسته است در سالهای اخیر ،دانش و فناوری سلولهای
بنیادی و سلولدرمانی را در کشور توسعه دهد تا جایی که مقام معظم رهبری ،شرایط تولید علم
در این زمینه را در سطح علوم نانو و هستهای میدانند و فعالیتهای انجام شده در این زمینه را
از اولویتهای اصلی دانشی کشور معرفی کردهاند .اما با وجود همه موفقیتهای بهدستآمده در
زمینه تولید دانش در حوزه سلولهای بنیادی و سلولدرمانی ،ایشان همواره در دیدار با مسئوالن و
دستاندرکاران حوزههای علم و فناوری ازجمله پژوهشگاه رویان تاکید کردهاند« :بهگونهای در این
زمینه عمل کنید که نتیجه این تحقیقات برای مردم ملموس باشد ».این مهم اتفاق نمیافتد مگر
اینکه مجموعهای توانمند و مجهز به توان تجاریسازی با برخورداری از امکان سرمایهگذاری در کنار
این محققان قرار گیرد تا بتوانیم شاهد ملموس شدن این یافتهها در بالین بیماران باشیم .به همین
سبب و در راستای مسئولیتهای اجتماعی و توسعهای ،شرکت دارویی برکت در سال 1392با امضای
قرارداد مشترکی با پژوهشگاه رویان فصل جدیدی را در تاریخ این کشور ایجاد کرده است که بهموجب
آن با تاسیس مجموعهای بهعنوان شرکت سلتکفارمد برای نخستین بار شاهد به بار نشستن دانش
تولید داخل هستیم که بهمنزله ایجاد تحول عظیمی در آینده پزشکی و اقتصاد کشور خواهد بود.
مجله ترمیم نیز با هدف معرفی دستاوردهای علمی در زمینه پزشکی بازساختی ،سلول درمانی و
مهندسیبافت برای همه اقشار جامعه پایهگذاری شده است که در میان انبوهی از اطالعات نادرست
و گمراهکننده ،به دنبال یافتن منبعی برای آگاهی از پاسخهای علمی و دقیق و بهدور از جنجالهای
تبلیغاتی هستند.
امیدوارم گروه سردبیری و تحریریه این مجله بتوانند با در نظر گرفتن اصول قانونی و ژورنالیستی ما
را در دست یافتن به این هدف یاری رسانند.

یــادداشــت

 ،پل ارتباطی جامعه
با متخصصان

آرزوی بههم چسبیدن قطعات شکسته اسباببازی موردعالقهمان در کودکی و بازیابی قوای

ازدسترفته جوانی در دوران پیری ،از میل بشر به حفظ داشتههای محبوبش در تمام دوران
زندگی داللت دارد .داشتههایی که هنگام داشتن ،قدر آن را نمیدانیم و به ناگاه خال آن را احساس

میکنیم .گاهی خرید یک اسباببازی جایگزین یا یافتن دوستی جدید بهجای دوست ازدسترفته،

دکتر حمید گورابی
رئیس پژوهشگاه رویان

دلتنگیها را به خاطره تبدیل میکند ،ولی همیشه به این سادگی نیست.

از گذشته همواره سالمت را از مواهب الهی و مستوجب شکر الهی دانستهایم ،ولی در حفظ آن

کوشا نبودهایم .سبک غلط زندگی ،تغذیه نامناسب ،هوای آلوده و دهها عامل دیگر بدن ما را زودتر
از آنچه تصور کنیم ،بیمار یا پیر و دردها را مستولی میکند.

بیماریهای از بین برنده بافتهای بدن ازجمله بدترین مصائبی است که امروزه بشر با آن
دستبهگریبان است .در این دسته از بیماریها ،سلولهای بدن با سرعتی نابود میشوند که
جایگزین شدن طبیعی آن سخت و تقریبا غیرممکن است.

اکنون سلولهای بنیادی و اصوال امکان کشت و تمایز سلولها در محیط برونتنی فرصت دیگری
به بشر داده تا تخریبی را که اغلب خود رقم زده است ،اصالح و ترمیم کند .انفجار اطالعات علمی

در سالهای اخیر در این زمینه بیمها و امیدهایی را ایجاد کرده است.

بیم از اینکه آیا راه را درست طی میکنیم و امید به اینکه شاید سرانجام بتوانیم بر بسیاری از

بیماریهای سختدرمان و بدون درمان کنونی ،فائق آییم.

برای اینکه از این بیمها و امیدها بهره ببریم ،تجربیات خوب دیگران را تکرارکنیم و شکست

دیگران را دوباره تجربه نکنیم ،باید به مردم آگاهی دهیم و آنان را صادقانه از امکانات بالقوه و

ضعفها و خطرات مطلع کنیم.

نشریه ترمیم که به همت جناب آقای دکتر اقدمی و همکاران در شرکت سلتکفارمد پایهگذاری

شده است ،میتواند در ایجاد یک شبکه علمی بین متخصصان و دانشمندان فعال در طب ترمیمی

و یک شبکه اجتماعی مکتوب برای اطالعرسانی به مردم نقش به سزایی ایفا کند.

همانگونه که هیچ مانعی نتوانست زندهیاد دکتر کاظمی آشتیانی بنیانگذار پژوهشگاه رویان را از
جستجوی حقایق علمی ،اخالقی و دینی طب تولیدمثل بازدارد ،اکنون این شرکت عالوه بر ارائه

محصوالت خود به بازار ،به دنبال نشر پژوهشهای علمی و همچنین فرهنگسازی در این خصوص

است.

امیدوارم با تعامل جامعه علمی کشور ،بهزودی این نشریه در کشور فراگیر شود و شاهد رشد و

پیشرفت آن باشیم.
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به روایت تاریخ

طب تـرمیمی
در گــذر زمان
دانستههای امروز محققان درباره ویژگیهای
سلولهای بنیادی و قابلیتهای آنها در

درمانهای بالینی بر مشاهدات و کشفیات

زیستشناسی مبتنی است که از قرنها پیش

درباره گروه وسیعی از موجودات زنده انجام

شده است .اگر به تاریخ علم نگاهی بیندازید با
داستانها و ماجراهایی روبهرو میشوید که هر
یک از آنها میتواند دربردارنده گنجینهای از
اطالعات ارزشمند باشد.

پیوند سلولی و حتی پیوند اندامها و بسیاری

از دستاوردهای مهم و قابلتوجه در حوزه

پزشکی قدمتی دیرینه دارد و گاهی در بررسی
روند یا سیر تاریخی این رویدادها به زمانی
میرسیم که انسانها با بسیاری از مفاهیم

اولیه و بنیادین در این حوزه آشنایی زیادی

نداشتند .بدون تردید همه این ایدهها و مفاهیم
اولیه در پیشبرد پژوهشهای انجامشده در

حوزه سلولهای بنیادی و طب ترمیمی نقش

مهم و اساسی داشتهاند و درنهایت به تحقق
اهداف موردنظر در حوزه بالینی منجر
خواهند شد.
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ترمیم و بازسازی یا به عبارتی توانایی رشد
مجدد بخشهایی از بدن که در اثر آسیب
یا ابتال به بیماری صدمهدیده است برخالف
داستانهایی که با حکایات و افسانهها
درهمآمیختهاند ،یک موضوع تخیلی نیست.
تحقیقات انجام شده در حوزه زیستشناسی
حاکی از آن است که بخشهایی از بدن
بسیاری از حیوانات میتواند مجدد رشد کند
و جالبتر اینکه بعضی از موجودات زنده
میتوانند فقط به کمک بخش کوچکی از بدن
خود ،موجود کامل جدیدی را به وجود آورند.
در انسانها نیز ردپا و نشانههایی از قابلیتهای
ترمیمی دیده میشود .اگر به گذشتههای دور
سفر کنیم و از دیدگاه اسطورههای باستانی
به ترمیم و طب ترمیمی نگاهی بیندازیم با
افسانههایی کهن مواجه میشویم که شاید
بتوان گفت به شکل ویژهای به تحقیقات
انجام شده در زمینه سلولهای بنیادی و ایده
استفاده از سلولهای بنیادی برای رشد مجدد
بخشهایی از بدن مربوط است.
شاید داستان ترمیم نامحدود و همیشگی
پرومتئوس را شنیده باشید .بر اساس این
افسانه کهن ،پرومتئوس انسانهایی خلق کرد
و به آنها مهارتهای مختلفی مانند نجوم و
ریاضیات را آموزش داد .زئوس ،خدای خدایان
یونان از این کار بسیار ناراحت شد .از سوی
دیگر پرومتئوس به زمین رفته بود تا آتش را به
انسانها هدیه دهد .زئوس دستور داد
او را به تختهسنگی زنجیر کنند
تا یک پرنده بزرگ شکاری
از جگر پرومتئوس تغذیه
کند .شبها این پرنده
به دوردســتها ســفر
میکرد و جالب اینکه

در این مدت جگر پرومتئوس رشد میکرد.
اکنون سالها از این افسانه کهن گذشته است
و دانشمندان پس از سالها تحقیق دریافتهاند
کبد انسان عضوی است که میتواند دوباره
خودش را ترمیم کند .بر این اساس اگر حتی
سهچهارم بافت کبد از بین رفته باشد ،این
عضو دوباره ترمیم میشود .کبد تنها عضو
داخلی بدن است که از توانایی تولید عضوی
کامل برخوردار است.
بر اساس این افسانه کهن میتوان به این
نتیجه رسید که یونانیان باستان میدانستند
کبد قادر به رشد مجدد است و شاید این نکته
برگرفته از مشاهدات آنها در درمان سربازان
زخمی جنگ باشد .امروزه تعدادی از حیوانات
شناسایی شدهاند که میتوانند بخشهایی
از بدن خود را ترمیم کنند .خرچنگ آب
شیرین ،کرم خاکی ،قورباغهها ،سمندرآبی و
ستاره دریایی ازجمله موجوداتی با این توانایی
هستند .برای مثال اگر خرچنگ یکپا یا یکی
از چنگالهای خود را از دست بدهد ،نظیر
همان عضو ازدسترفته را میسازد یا اینکه
ستاره دریایی و سمندر آبی پس از این که
یکی از پاهای خود را از دست دادند میتوانند
عضوی درست مانند همان عضو ازدسترفته را
بار دیگر بسازند.
بنابراین میتوان گفت همه حیوانات و همچنین
انسانها از توانایی ترمیم بافتهای فرسوده و
آسیبدیده برخوردارند .اگرچه ممکن است
این توانایی در بعضی موجودات محدود باشد.
در موجوداتی مانند کرم خاکی که ساختار بدن
آنها در مقایسه با انسانها سادهتر است ترمیم
به شیوه سادهتری انجام میشود.
مطالعات انجامشده نشان داده است
ارگانیسمها و اندامهای جوانتر بدن در مقایسه

دانشمندانی که در حوزه سلولهای بنیادی و طب ترمیمی
فعالیت میکنند در تالش هستند با یافنت اطالعاتی درباره
چگونگی عملکرد مکانیسمهای زیستی مناسب برای رشد
این بافتها و فعال کردن آنها بتوانند به روشهای نوینی در
درمان بیامریهای صعبالعالج دست پیدا کنند
با اندامهای دیگر از توانایی بیشتری در تولید
بخشهای آسیبدیده برخوردارند .بهطورکلی
توانایی انسانها در ترمیم در مقایسه با یک
ستاره دریایی یا خرچنگهای ساکن آبهای
شیرین متفاوت است .اگر بازوی انسان در اثر
بروز سانحه آسیب ببیند یا قطع شود ،بدن
نمیتواند بار دیگر بازوی ازدسترفته را ترمیم
کند؛ اما اگر ناخن دست یا پای شما آسیبدیده
باشد پس از مدتی ناخن جدیدی روی انگشت
شما رشد میکند یا اینکه پس از شکستگی
استخوان ،بافت استخوانی جدیدی ایجادشده
و استخوان آسیبدیده ترمیم میشود.
البتــه دانشــمندان هنــوز به بسیــاری از
پرسشهای مطرحشده درباره توانایی ترمیم
در بدن انســان و مکانیسمهای زیستی که در
این توانایی نقش دارند ،پاسخ ندادهاند.
بدون تـردید در انســانها و موجوداتی که
توانایی ترمیم بخشهایی از بدن خود را دارند،
تفاوتهایی از نظر زیستی وجود دارد؛ اما آنچه
موجـب شگفـتی میشود این است که چرا
کبد توانایی ترمیم دارد اما به نظر میرسد
کلیه یا قلب چنین قابلیتی ندارد .شاید
سلولهای بنیادی و ویژگیهای متمایز آنها
بتواند راهکاری ضروری برای تولید بافتهای
جدیدی باشد که بدن انسان بهطور طبیعی
قادر به ترمیم آنها نیست .البته رسیدن به
چنین هدفی مستلزم عبور از فراز و نشیبهای
بسیــاری است .دانشمنــدانی که در حــوزه
سلــولهای بنیادی و طب ترمیـمی فعــالیت
میکنند در تالش هستند با یافتن اطالعاتی
درباره چگونگی عملکرد مکانیسمهای زیستی
مناسب برای رشد این بافتها و فعال کردن
آنهــا بتواننــد به روشهای نویـنی در درمان
بیماریهای صعبالعالج دست پیدا کنند.
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گــزارش

دکتر اردشیر قوام زاده
فوق تخصص خون و سرطان

وقتی
سلولهایبنیادی
رسطان را هدف
قرار می دهند
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در سالهای اخیر دانش پزشکی در زمینه
درمان بیماریهای سرطانی پیشرفت
چشمگیری داشته است و پیوند مغز استخوان
یا پیوند سلولهای بنیادی ،یکی از روشهای
درمانی مطرح در درمان بیماران سرطانی،
خونی و ژنتیک یا افراد مبتال به اختالالت
ایمنی است .اکنون بیش از  60بیماری
ازجمله بیماریهای ژنتیک و تاالسمی با
استفاده از پیوند سلولهای بنیادی قابلدرمان
است .پیوند سلولهای بنیادی بهترین روش
در درمان سرطان خون ،بیماریهای خونی
مانند تاالسمی ،بیماریهای متابولیک،
بیماریهای دستگاه ایمنی ،سیروز کبدی و
حتی بیماریهای روماتیسمی است.
دکتر اردشیر قوام زاده ،فوق تخصص خون و
سرطان و رئیس پژوهشکده خون ،سرطان و
سلولهای بنیادی خونساز از محققانی است
که سالها در زمینه سرطان و بیماریهای
خونی تحقیق کرده است .او نخستین
دانشمندی است که توانست پیوند سلولهای
بنیادی خونساز از راه پیوند مغز استخوان را

با موفقیت انجام دهد.
به گفته رئیس پژوهشکده خون ،سرطان
و سلولهای بنیادی خونساز ،در این مرکز
هر سال حدود  400بیمار تحت عمل پیوند
مغز استخوان قرار میگیرند که ازنظر آماری
مشابه مراکز پیوند مغز استخوان در کشورهای
پیشرفته است .پیـــوند ســـلولهای بنیادی
خونساز یکی از بهترین روشهای درمانی
در سرطــانهای خونی ،بیماریهای خونی
مانند تاالســـمی و همچنین بیمــاریهای
متابولیک و بیمــاریهای دستــگاه ایمنی
است .این روش در درمان بیماریهایی مانند
سیروز کبدی و سرطانهای پستان ،ریه ،کبد
و بیماریهای روماتیسمی نیز موفقیتآمیز
بوده است.
دکتر اردشیر قوام زاده ،درباره نقش سلولهای
بنیادی در درمان سرطان میگوید :از
سلولهای بنیادی در درمان بیماریهای
بدخیم مانند سرطانهای مختلف ،بیماریهای
ژنتیک مانند تاالسمی ،بیماریهای مربوط به
نقص سیستم ایمنی بدن و بیماریهای غیر

بدخیم و غیر ژنتیک مانند کمخونیهایی
استفاده میشود که در آنها مغز استخوان قادر
به خونسازی نیست.
وی با اشاره به اینکه این سلولها از مغز
استخوان ،خون محیطی و خون بندناف به
دست میآید ،میافزاید :همه افراد در محدوده
سنی  18تا  60سال میتوانند از طریق انجام
آزمایش ساده نمونه خون ،به افراد نیازمند
پیوند سلولهای بنیادی خون که هیچ دهنده
سازگار خویشاوندی ندارند ،سلول بنیادی اهدا
کنند.
قوام زاده در پاسخ به این سوال که کدام
سرطانها با کمک سلــولهای بنــیادی
قابلدرمان هستند ،میگوید :اگر پیشگیری
صحیح انجام شده باشد ،میتوان از بروز
بسیاری از سرطانها جلوگیری کرد؛ اما
چنانچه فردی به سرطان مبتال باشد اگر پیش
از بروز عالئم ،بیماری تشخیص داده شود،
میتوان به درمان امیدوار بود .در حقیقت
اگر در مرحلهای که بیماری در مراحل اولیه
است از بروز آن جلوگیری شود ،روند درمان با

موفقیت بیشتری سپری خواهد شد و میتوان
به درمان بیمار امیدوار بود.
وی تصریح میکند :اما در زمینه برخی
سرطانها مانند سرطان لوزالمعده (پانکراس)
یا سرطان پیشرفته معده ،نمیتوان کمک
زیادی انجام داد .در درمان سرطان حاد
خونی میتوان امیدوار بود در  60تا  70درصد
بیماران ،شیمیدرمانی و پیوند سلولی به
بهبود منجر شود.
دکـتر قــوام زاده دربــاره ویژگـــیهای
سلولهای بنیادی اینطور توضیح میدهد:
سلولهای بنیادی سلولهایی هستند که
توانایی تکثیر دارند؛ اما تکثیر آنها مانند
ســـلولهای سرطانی نیست .بهعبارتدیگر
تکثیر سلولهای بنیادی در مرز و محدوده
مشخصی انجام میشود .وقتی سلولهای
بنیــادی را به بــــدن تــزریق میکنیم،
این سلولها به منطقه موردنظر انتقال
پیداکرده و در آن نقطه افزایش مییابند؛
بنابراین نسبت به منطقهای که جایگزین
میشـــوند ،خاصیت مکــان پذیری دارند؛

اما سلولهای سرطانی میتوانند در هر
منطقهای قرار گرفته و بدون وجود هرگونه
مرز و محدودهای افزایش پیدا کنند .حدود
60بیماری با استفاده از سلولهای بنیادی
خون که در مغز استخوان یا خون بندناف
وجود دارد قابلدرمان است.
به گفته رئیس پژوهشکده خون ،سرطان
و سلولهای بنیادی خونساز ،این روش
درمانی برای اولین بار در درمان سرطانهای
خون که غیرقابل درمان بودند مورداستفاده
قرار گرفت.
نخستین بار در سال  1369بیماران مبتال به
سرطان استخوان و سرطان خون که نسبت
به درمان مقاوم شده بودند ،در بیمارستان
شریعتی به کمک سلولهای بنیادی خونی
تحت درمان قرار گرفتند .در گذشته برای
این کار بیمــاران به خــارج از کشور اعزام
میشدند که هزینه زیادی داشت؛ اما امروز
متخصصان در این زمینه آموزش دیدهاند
و درمان بیمــاران در داخــل کشور انجام
میشود.
TARMIM
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ساختارهایی با عملکرد مشابه سلولهای بنیادی
استفاده از سلولهای بنیادی در بهبود
مناطق مغزی که در اثر پرتودرمانی سرطان
تخریبشدهاند ،با امیدواریهایی همراه بوده
است .اکنون پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا
دریافتهاند ساختارهای میکروسکوپی موسوم
به وزیکولها که در حقیقت بستههای
ترشحی سلولها هستند نیز میتوانند بدون
اینکه به تزریق خود سلول نیاز باشد ،اثرات
مشابهی داشته باشند .آنها در تحقیقات
خود پس از گــذشت  2روز از پرتودرمانی
جمجمه ،میــکرووزیکــولهای ترشح شده
بهوسیله سلولها را به موشها تزریق کردند.
ارزیابیهایی که پس از گذشت  4و  6هفته
انجام شد ،نشان داد وزیکولها میتوانند به
بازیابی عملکرد شناختی ،کاهش التهاب و
حفاظت از سلولهای عصبی منجر شوند.
رشد تومور و واکنش سیستم ایمنی ازجمله
خطرات احتمالی در درمان به کمک
سلولهای بنیادی است که در این طرح
تحقیقاتی هیچ نشانهای از این خطرات
مشاهده نشد .نتایج این تحقیقات در نسخه
اینترنتی مجله پیشرفتهای آکادمی ملی
علوم آمریکا منتشرشده است.
میکرووزیکولها کیسههای بسیار ریز حاوی
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مایع هستند که توسط سلولهای انسانی
ترشح میشوند .پالسمای آنها حاوی انواعی
از ترکیبات فعال زیستی مانند پروتئینها،
 RNAو غیره است که به فیزیولوژی
سلولی کمک میکند .این ساختارهای
میکروسکوپی در مغز به تنظیم سالمت و
عملکرد سلولهای عصبی کمک میکنند
و در بازسازی بافت مغز نقش بسیار مهمی
دارند.
چارلز لیــــمولی ،متخصص پرتودرمانی و
همکارانــــش ،بــــرای این تحــــقیق
میــکرووزیکولهای تــرشــحشده بهوسیله
ســلولهای بنیــادی پــرتوان عصــبی
انسان را جداسازی و استخراج کردند.
میکرووزیکولها از طریق تزریقهای دورهای
در مناطق باالی هیپوکامپ -ناحیهای از
مغــز که در رشد سلــولهای عصبی جدید
نقش دارد -به مغــز مــوشهایی که دوره
پرتودرمانی را گذرانده بودند ،منتقل شدند.
یک ماه بعد از شروع پرتودرمانی ،در این
گروه از موشها پیشرفتهای چشمگیری
در عملکرد شناختی مغز مشاهده شد که با
کاهش التهاب سلولهای عصبی و نگهداری
ساختارهای عصبی همراه بود.

این محقق ،سال  2011در پژوهشی مبتنی
بر استفاده از سلولهای بنیادی عصبی
نتایج مشابهی را گزارش کرده بود .این
در حالی است که احتمال دارد سلولهای
بنیادی ،با خطراتی مانند پسزدگی از
سوی سیستم ایمنی بدن یا تغییر رشد
تومورهای موجود همراه باشد؛ اما استفاده
از میکرووزیکولها با چنین نگرانیهایی
همراه نخواهد بود.
میزان تحمل بافتهای اطراف ،پرتودرمانی
برای تومورهای مغزی را محدود میکند.
بیمارانی که پرتودرمانی میشوند از درجات
مختلفی از ضعف حافظه و یادگیری رنج
میبرند که میتواند کیفیت زندگی آنان را
تحت تاثیر قرار دهد .تقریبا در همه این
موارد ،افراد دچار نقص شناختی شدیدی
میشوند که پیشرونده و ناتوانساز است.
امکان دارد کودکان دچار سرطان ،بهازای
هرسال تا  3نمره کاهش بهره هوشی را
تحمل کنند .البته الزم است در ادامه
بررسیهای بیشتری برای شناسایی عوامل
تاثیرگذار در عملکرد وزیکولها مورد بررسی
قرار گیرد.
منبعMedicalxpress :

منابع سلول های بنیادی

سلول های بنیادی را می توان از منابع مختلفی جدا کرد و
نام گذاری آنها نیز بر اساس بافت جدا شده خواهد بود
این سلولها که به سلول های پر توان معروف هستند
میتوانند به انواع سلول های بدن متایز پیدا کنند

جنینی

سلولهایبنیادی

این سلول ها از بافت های جنین های سقط شده به دست
می آیند و تقریبا قادرند به انواع سلول های بدن متایز پیدا کنند

این سلول ها از خون بند ناف جدا می شوند و مانند سلول های
بنیادی بزرگسال هستند که قادرند به رده های خاصی از سلول های
بدن از جمله سلول های خونی متایز پیدا کنند
سلولهایبنیادی

جفت

مغزاستخوان

مزانشیمی

خون بند ناف

سلولهایبنیادی

بافتی

مغز استخوان رایج ترین منبعی است که اکنون از آن
برای استخراج و تولید سلول های بنیادی استفاده می شود

امروزه سلول های بنیادی خون ساز بیشرتین کاربرد را در
درمان بیامری های خونی و همچنین پیوند مغز استخوان دارد
سلولهایبنیادی

سلولهایبنیادی

بافتهای جفت که بعد از زایامن در دسرتس قرار میگیرند
حاوی سلولهای بنیادی هستند که می توانند به انواع سلولهای
بدن متایز یافته و در کنرتل واکنش های ایمنی اثرگذار باشند

هر یک از بافت های بدن ما دارای سلول های بنیادی است که در طول
عمر با تکثیر و متایز خود باعث جوان سازی و ترمیم بافت می شوند
سلولهایبنیادی

رویانی

سلولهایبنیادی

سلولهایبنیادی

خــونســـاز

TARMIM

سلول های بنیادی مزانشیمی که در سال های اخیر مورد توجه قرار
گرفته رایج ترین منبع سلولی برای کاربرد های ترمیمی در حوزه پزشکی
بازساختی است .این سلول ها از مغـــز استخوان به دست می آیند
ولی منابع دیگری مانند بافت چربی نیز برای تامین آنها وجود دارد
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گـفتـگو

گفتگو با دکترحسین بهاروند،
رئیس پژوهشکده سلول های بنیادی

سلول درمانی ،مکمل
دارودرمانی خواهد بود

این روزها استفاده از سلولهای بنیادی در
روند درمان بسیاری از بیماریها موردتوجه
قرار گرفته است .بسیاری از بیماران نیز بدون
اینکه از سلولهای بنیادی و عملکرد آنها
اطالعاتی داشته باشند ،چشم امید به این
شیوه جدید پزشکی دوختهاند تا شاید برای
درمان درد بیپایان بیماری بدون عالجی که
به آن مبتال شدهاند ،راهی پیدا کنند.
واکاوی ماهیت اصلی و اهمیت این سلولها
بهانهای شد تا با دکتر حسین بهاروند،
رئیس پژوهشکده سلولهای بنیادی و
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان درباره
ویژگی مهم سلولهای بنیادی و نقش آنها
در درمانهای مبتنی بر سلولدرمانی
گفتگو کنیم.
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ویژگی مهم سلولهای بنیادی چیست و

چرا این سلولها اهمیت بسیاری دارند؟

در بدن انسان و پستانداران  3نوع سلول
وجود دارد .نوع اول سلولهای بدنی یا
سوماتیک نام دارند که اغلب توان تکثیر
دارند اما نمیتوانند تمایز پیدا کنند و به
سلولهای تخصصی دیگر تبدیل شوند .نوع
دیگر سلولهای جنسی یا گامتها هستند
که با انجام لقاح یک جنین تکسلولی را
به وجود میآورند .نوع سوم نیز سلولهای
بنیادی هستند که از توان تکثیر و
خودنوزایی و توان تمایز و تبدیلشدن به
سلولهای تخصصی برخوردارند.
سلولهای بنیادی با تقسیم نامتقارن ،یک
سلول بنیادی و یک سلول پیشساز را به
وجود میآورند .سلول پیشساز پس از

بالغ شدن میتواند سلول بدنی را به وجود
آورد .سلولهای دختری ساختهشده از این
سلولها نیز سلول بنیادی است.
آیا همه سلولهای بنیادی از نظر توان تمایز

مشابه هستند؟

سلولهای بنیادی از نظر توان تمایز به دو
گروه تقسیم میشوند؛ گروه اول سلولهای
بنیادی همهتوان هستند .این سلولها
میتوانند انواع سلولهای بدن و بافتهای
بیرون از بدن مانند کیسه آمنیون (کیسه
آب) یا کیسه زرده را به وجود آورند و گروه
دوم سلولهای پرتوان هستند .این سلولها
نیز میتوانند همه سلولهای تخصصی بدن
را به وجود آورند.
در چه منابعی میتوان ردپای سلولهای
بنیادی را یافت؟

آنچه سلولهای بنیادی را از دیگر انواع سلولها
متامیز میسازد در دو ویژگی کلیدی نهفته
است؛ یکی از ویژگیهای مهم سلولهای بنیادی
توانایی بازتولید یا خودنوزایی این سلولها برای
مدتزمانی طوالنی است
ویژگی دیگر این سلولها این است که میتوانند
در رشایط خاص در داخل بدن یا در رشایط
آزمایشگاه سلولهایی تولید کنند که درنهایت به
انواع خاصی از سلولها تبدیل میشوند
از این ویژگی بهعنوان متایز یا
تخصصیشدن نام برده میشود

سلولهای بنیادی از نظر منابع به  5گروه
تقسیمبندی میشوند .گروه اول سلولهای
بنیادی رویانی یا جنینی هستند .این سلولها
از جنین و پیش از النهگزینی به وجود میآیند،
پرتوان هستند و امکان تکثیر نامحدود و
همچنین تمایز به سلولهای تخصصی همه
بافتها را دارند .این سلولها در انسان معموال
از جنین یا رویان  5تا  7روزه که حاوی 100
تا  200سلول است به دست میآید .در دیگر
پستانداران ،سن و تعداد سلولهای رویان
موردنیاز متفاوت است.
گروه دوم سلولهای بنیادی پرتوان القایی
هستند .این سلولها اغلب از طریق دستکاری
ژنتیکی یا بهکارگیری بعضی مواد شیمیایی
به دست میآیند .این تغییرات ژنتیکی روی
سلولهای بدن انجام میشود یا اینکه از مواد

سلولهای بنیادی از توان تکثیر
و خودنوزایی و توان متایز
و تبدیلشدن به سلولهای
تخصصی برخوردارند

شیمیایی برای ایجاد این تغییرات استفاده
میشود .همانطور که یک کامپیوتر را میتوان
فرمت کرد و همه اطالعات آن را پاک کرد و
به روز اول برگرداند ،این مولکولها نیز سبب
میشوند کل اطالعات یک سلول پاک شود.
بهاینترتیب این سلولها به سلولهای بنیادی
جنینی تبدیل میشوند .با کمک این سلولها

میتوانیم هر نوع سلولی را که میخواهیم
دوباره بسازیم .پروفسور شینیا یاماناکا نخستین
محققی بود که سال 2006در دنیای موشها و
سال 2007در دنیای انسانها به این موفقیت
دست یافت و بهپاس این تالشها جایزه نوبل
سال 2012را از آن خود ساخت( .گفتنی است
سلولهای بنیادی جنین موشی برای نخستین
بار سال 1981توسط دو گروه از محققان
انگلیسی و آمریکایی شناسایی شد .مقاله محقق
انگلیسی در مجله  Natureو مقاله محقق
آمریکایی در  PNASچاپ شد .این دانشمند
انگلیسی نیز موفق شد برای انجام این کار جایزه
نوبل 2010را دریافت کند).
گروه سوم سلولهای بنیادی بافتی هستند.
این سلولهای بنیادی چندتوان هستند.
بهعبارتدیگر سلولهای بنیادی اختصاصی هر
TARMIM
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بافت هستند که امکان تمایز به سلولهای
تخصصی یک یا چند بافت را دارند .این
سلولها شامل سلولهای بنیادی بافت
بزرگساالن ،سلولهای بنیادی بافت جنین و
سلولهای بنیادی محصوالت و فرآوردههای
مرتبط با دوران بارداری هستند؛ سلولهای
بنیادی بزرگساالن همان سلولهای بنیادی
بافت فرد پس از تولد است .این نوع سلولها
به تعداد اندک در هر بافت موجود است و
موجب بازسازی آن میشود .برای مثال از
مجموع هر  10هزار سلول تکهستهای واقع
در مغز استخوان ،یکی از آنها سلولهای
بنیادی مزانشیمی است که معموال استخوان
را بازسازی میکنند یا یکی از آنها سلولهای
بنیادی پوست است که هر هفته کار بازسازی

اگر پیوند مغز استخوان را نوعی
سلول درمانی با استفاده از
سلولهای بنیادی خونساز در نظر
بگیریم ،سلولدرمانی نخستین
بار حدود  25سال پیش در ایران
انجامشده است
پوست را انجام میدهد .سلولهای بنیادی
بافت جنین نیز در مراحل تکوین داخل رحم
تا 8هفتگی با نام رویان ( )Embryoو پس
از هفته هشتم با نام جنین ( )Fetusوجود
دارند و ما میتوانیم از آنها ،بهعنوان منبعی از
سلولهای بنیادی استفاده کنیم .سلولهای

بنیادی محصوالت مرتبط با دوران بارداری
نیز در منابعی مانند بندناف ،جفت ،پرده
آمنیون و مایع آمنیون وجود دارند.
گروه چهارم سلولهای بنیادی حاصل از
انتقال هسته سلول بدن است .این سلولهای
بنیادی با انتقال هسته یک سلول بدنی فرد
به تخمک بدون هسته تولید میشود.
به این طریق میتوان یک رویان تشکیل داد
اما از این رویان برای تولید سلولهای بنیادی
رویانی استفاده میشود .درواقع ما میتوانیم
از روش انتقال هسته سلول بدنی به تخمک
بدون هسته برای دو کاربرد استفاده کنیم؛
نخست اینکه ما میتوانیم شبیهسازی
درمانی داشته باشیم یعنی از رویان تولید
شده سلول بنیادی بسازیم یا اینکه از رویان

از سلول درمانی تا شارالتانیسم علمی

درمان بیامری با سلولهای بنیادی ،قطعی نیست
اگرچه اکنون سلولدرمانی یا پزشکی بازساختی دوران طفولیت را
سپری میکند اما آینده بسیار درخشانی برای آن متصور میشود.
یادمان باشد بوئینگ  748از ابتدا تا این اندازه پیشرفته نبود .روزی
برادران رایت با کمک وسایل و ابزارهای بسیار ابتدایی موفق شدند
هواپیمایی بسیار ساده بسازند و سرانجام پس از سالها این اختراع
به چنین پیشرفتی دست یافت .این علم نیز در ابتدای راه قرار دارد
و پیشبینی میشود تا سال  2020روند پیشرفت در این حوزه کند و
تدریجی باشد؛ اما پسازآن با وقوع انفجاری در زمینه افزایش اطالعات
و کاربردها در این حوزه ،شاهد انقالبی عظیم در علم پزشکی خواهیم
بود که میتواند برای درمان بسیاری از آسیبها مانند شکستگیها یا
بیماریهای ناشی از کهولت سن مانند پارکینسون و همچنین درمان
بیماریهای ارتوپدی ،دیابت ،قلبی و عروقی و بیماریهای مرتبط با
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قرنیه و شبکیه با امیدهایی همراه باشد.
سلولدرمانی و پزشکی ترمیمی علم جدیدی است و تولید این سلولها
در شرایط کنونی مستلزم صرف هزینه بسیار زیادی است .بدون تردید
با پیشرفت این علم هزینه تولید سلول با کاهش قابلتوجهی مواجه
خواهد شد .با پیشرفت این علم تحول عظیمی در زمینه اقتصاد
دانشبنیان به وجود خواهد آمد .پیشبینی میشود بازار این محصوالت
طی سالهای 2020تا  2030به چند ده میلیارد دالر و تا سال 2050به
حدود 500میلیارد دالر معادل( 1500تریلیارد تومان) برسد.
امروزه برای رسیدن به این علم بینرشتهای به همکاری و تعامل
هرچه بیشتر محققان سایر حوزههای مهندسی ،زیستشناسی و
پزشکی نیاز داریم .عالوه بر این تصمیم گیران و تصمیمسازان نیز
نباید از قدم گذاشتن در حوزه سلولهای بنیادی هراس داشته

تولید شده و انتقال آن به رحم یک موجود
کامل بسازیم (شبیهسازی تولیدمثل) .امروزه
شبیهسازی تولیدمثل در مورد انسان از نظر
اخالقی ،مذهبی و دینی ممنوع است اما در
دنیای جانوری اجازه انجام این کار وجود دارد.
گروه پنجم سلولهای بنیادی حاصل از
دگرتمایزی یک سلول بدن هستند یعنی
میتوان با دستکاری ژنتیکی یا بهکارگیری
مواد شیمیایی یک سلول بالغ بدن مانند
سلول پوست را به سلولهای بنیادی عصبی
یا خونی تبدیل کرد.
این شیوه درمانی از چه زمانی در کشور ما
موردتوجه قرارگرفته است؟

اگر پیــوند مغــز استخـــوان را به نوعی
سلول درمانی با استفاده از سلولهای بنیادی

پزشکی امروز بر دارو
درمانی مبتنی است اما
در آینده پزشکی با سلول
درمانی همراه خواهد شد

بنیادی جنینی یا دیگر سلولهای بنیادی
پرتوان در روند سلولدرمانی نخستین
بار در فاصله زمانی بین سالهای 1381
تا  1382در پژوهشگاه رویان آغاز شد و
بهاینترتیب تحقیق درباره دیگر سلولها با
توجه به قابلیتهای بیشتر آنها موردتوجه
قرار گرفت.
آیا درمان با سلولهای بنیادی درمان قطعی
است؟

خونساز در نظر بگیریم ،سلولدرمانی
نخستین بار حدود  25سال پیش با انجام
پیوند مغز استخوان در بیمارستان شریعتی
انجامشده است؛ اما استفاده از سلولهای

باشند .برای ورود به این حیطه ،نباید همواره دنبالهرو کشورهای
آمریکایی و اروپایی باشیم .ما میتوانیم برای پیشرفت هرچه
بیشتر در این مسیر از شواهد و استنادهای محققان کشورمان
کمک بگیریم .همچنین برای پیشرفت این علم به حمایت همه
مردم نیاز داریم.
اگر بخواهیم در آینده محققان بزرگی در حوزه سلولهای بنیادی
تحقیق و مطالعه کنند ،باید از سطح دانشآموزی این کار را شروع
کنیم .هنر ما بهعنوان یک محقق باید این باشد که بتوانیم درباره
علم سلولهای بنیادی و پزشکی ترمیمی به زبان ساده سخن
بگوییم تا یک دانشآموز مقطع ابتدایی هم بتواند این موضوع را
بهخوبی درک کند.

پزشکی امروز بر دارودرمانی مبتنی است .اگر
فرد با تجویز دارو درمان شد به این معنی
است که به سالمت دست پیدا میکند؛
اما در آینده پزشکی با سلولدرمانی همراه
خواهد شد .بهعبارتدیگر ،سلولدرمانی
مکمل دارودرمانی خواهد بود.

از سوی دیگر باید مراقب باشیم این علم درگیر شارالتانیسم علمی
نشود .تزریق PRPهمان تزریق سلول بنیادی نیست و ما باید مراقب
باشیم مردم در دام افراد فریبکار گرفتار نشوند .مردم برای بهرهگیری
از خدمات و درمانهای مبتنی بر سلول درمانی باید به مراکز مجاز و
معتبر مراجعه کنند .در این مراکز همه مراحل درمان بر اساس اصول
صحیح علمی انجام میشود تا از هرگونه آسیب احتمالی پیشگیری
شود.
باید بدانیم این علم بومی ایران است و روزی میتواند به دیگر
کشورها صادر شود.
TARMIM
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گـفتـگو

گفتگو با دکتر امیرعلی حمیدیه
رئیس ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی

سلول درمانی
از ایده تا بازار
ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی که در
زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری قرار
دارد ،یکی از مراکز تصمیمساز در حوزه سلولهای بنیادی و

سلولدرمانی است .فعالیت این ستاد از سال  1387و با هدف

استفاده از روشهای مبتنی بر سلولهای بنیادی بهعنوان

روشی پیشرو آغاز شد که میتوانست جایگزین بسیاری از
روشهای موجود شود .با گذشت زمان اسناد باالدستی برای
این ستاد تعریف شد و شورای عالی انقالب فرهنگی سند

این ستاد را تصویب و به ستاد علوم و فناوریهای سلولی

تغییر نام پیدا کرد .کمک به پیشرفت علم پزشکی سلولی و

ترمیمی از مهمترین اهداف این سند است که از سوی شورای
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است .دکتر امیرعلی

حمیدیه از سال  1394بهعنوان دبیر ستاد توسعه علوم و
فناوریهای سلولهای بنیادی منصوب شدند .در گفتگو

با دکتر امیرعلی حمیدیه رئیس این ستاد چشماندازهای
پیش رو در این حوزه را بررسی کردهایم.
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ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی بیشتر در چه

زمینه فعالیت میکند؟

بهطورکلی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
همچنین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در چنین زمینههایی
فعال هستند اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
ستادهایی که ذیل این معاونت شکل گرفتهاند دو وظیفه مهم را
به عهدهدارند .یکی از وظایف آنها کمک به پیشرفت علوم جدید
مانند سلولهای بنیادی ،بیوتکنولوژی ،نانوتکنولوژی و هوافضا
و بهطورکلی علوم جدید ،در سطح کشور است .یکی از دیگر
وظایف این معاونت ارتباط دانشگاه و صنعت است که از مشکالت
کنونی دانشگاههاست و از فقدان دانشگاههای پیشرفته و نسل
سوم ناشی میشود .کار امروز ما فروش پول نفت و استفاده
از آن در وزارتخانههاست که از طریق آن تحقیقاتی هم انجام
میشود .تحقیقاتی که به مقاالتی با تاثیرات نهچندان مهم تبدیل

ستاد در زمینه تصویب قوانین موردنیاز در این زمینه چه اقداماتی

انجام داده است؟

در حوزه کاری دو بخش مهم در ستاد وجود دارد .یک بخش،
محصوالتی است که باید مورد تایید وزارت بهداشت قرار بگیرد و
تولید شود و بخش دیگر مراکزی هستند که این خدمات را ارائه
میکنند .یکی از بزرگترین مشکالتی که در این زمینه در کشور
وجود دارد ،نبود قوانین و دستورالعملهاست.
ازجمله کارهایی که سال گذشته در این زمینه انجام شد ،تصویب
دو آییننامه بود .آییننامه فرآوردههای بیولوژیک سلول ،بافت و
ژندرمانی در ایران مصوب شد و رئیس سازمان غذا و داروی کشور
آن را در تیرماه ابالغ کرد و درنتیجه کشور در این زمینه به قانون
مجهز شد؛ بنابراین هر فرد یا سازمانی که بخواهد در این زمینه

برای نظارت بر مراکز خدمات سلول درمانی چه تدابیری اندیشیده

شده است؟

برنامه بعدی تعیین آییننامه مراکز خدمات سلول درمانی
است که از سال گذشته زحمات زیادی برای آن کشیده شده
و همچنان امسال هم ادامه پیدا کرده است .امیدواریم امسال
بتوانیم آییننامه سوم را نیز به کمک معاونت درمان وزارت
بهداشت تصویب کنیم .تا زمانی که آییننامهها وجود نداشته
باشد ،نمیتوان گامهای روبهجلو برداشت .هدف ما ایجاد سه

میشود که بدون استفاده میماند .شیرینی این تحقیقات فقط به
مذاق استادهای هیاتعلمی خوش میآید و نمیتواند درنهایت
به تولید ثروت برای کشور منتهی شود .ما تاکنون نتوانستهایم
از علومی که به آنها دست پیداکردهایم ،درآمدزایی و بهجای
استفاده از پول نفت ،علم را به ثروت تبدیل کنیم .درواقع نقش
اصلی معاونت علمی و فناوری ایفای این نقش مغفول مانده در
دانشگاههاست.
آموزش پس از انقالب در ایران پیشرفت کرد ،پژوهش به وجود
آمد اما در پژوهش متوقف شدیم ،یعنی به مرحله باالتر که فناوری
و تولید محصول است ،نرسیــدیم .کار اصلی ستادهایی که ذیل
معاونت در حال فعــالیت هستند ،اجرای عملی بحث بهاصطالح
«ایده تا بازار» و ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه است .ستاد توسعه
علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی این ایده را در حوزه سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی در سطح کشور تعقیب میکند.

فعالیت کند ،باید مجوز بگیرد .شما نمیتوانید تا زمانی که قانونی
دراینباره وجود ندارد ،محصولی تولید کنید و درنتیجه نمیتوانید
آن را در اختیار بیمار قرار دهید .درصورتیکه کار به جایی رسیده
بود که محصوالت به شکل غیرقانونی و حتی در آرایشگاهها در
اختیار متقاضیان قرار میگرفت .ما اکنون توانستهایم جلوی این
کارها را بگیریم و ستاد با کمک وزارت بهداشت موفق به تصویب
این آییننامه شده است.
آییننامه دوم هم که سال گذشته تصویب شد و وزیرمحترم
بهداشت آن را ابالغ کرد ،آییننامه پذیرهنویسی اهداکنندگان
سلولهای بنیادی خونساز و بانکهای بندناف بود که مدت
طوالنی مغفول مانده بود و خوشبختانه سال گذشته اجرایی
شد.

ِ
مثلث آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات درمانی ،تجاریسازی
ضلع
و بازار است .ما باید در مراکز آموزشی و پژوهشی نیروهایی
را برای آینده تربیت کنیم .البته اکنون در مراکز آموزشی و
پژوهشی این کار را انجام میدهیم اما در حال برنامهریزی برای
تصویب دورههایی هستیم که کارایی عملی در این زمینه داشته
باشند .در حال برنامهریزی مدون برای دانشجویان این حوزه
هستیم که بتوانند در آینده این علم را پیش ببرند و کمی هم پا
را از این فراتر گذاشتیم و وارد مدارس شدیم.
TARMIM
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چرا فکر میکنید پژوهش در حوزه سلولهای بنیادی را باید از
مدارس آغاز کرد؟

دانشمندانی که در زمینههایی مانند سلولهای بنیادی
موفق میشوند باید پیش از سیسالگی به ثمر بنشینند .اگر
بخواهیم به فکر جایزه نوبل باشیم باید زودتر شروع کنیم.
اگر میخواهیم در آینده و به یاری خدا از هر ده هزار نفر
یک نفر برای ایران افتخار بیافریند و نوبل سلولهای بنیادی
را برای کشور به ارمغان آورد ،باید از مدارس شروع کنیم و

به نظر شما چرا سرمایهگذاری در حوزه سلولهای بنیادی برای

کشور یک ضرورت است؟

اگر ما اکنون بتوانیم در حوزههایی مانند خودروسازی یا هوافضا به
پیشرفتهای زیادی نائل شویم ،آیا میتوانیم بازارهای بینالمللی
را در اختیار بگیریم؟ آیا میتوانیم با صنعت خودروسازی یا
دستاوردهای هوافضا که در دیگر کشورها سابقهای دیرینه دارد،
رقابت کنیم؟ احتمال اینکه بتوانیم در این حوزهها به موفقیت
دست پیدا کنیم بسیار کم است؛ اما حوزه سلولدرمانی و پزشکی

درباره هزینههای درمانی چه برنامهریزیهایی انجامشده است؟
آیا بیمهها این نوع خدمات را پوشش میدهند؟

تا زمانی که نتوانیم آییننامه سوم را نهایی کنیم و در آن برای
مراکز خدمات درمانی دستورالعملهایی ایجاد کنیم ،بیمهها در
این زمینه اقدامی انجام نخواهند داد .اکنون خدمات سلول درمانی
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طیف سنی پایینتری را در نظر داشته باشیم .ما توانستیم
برای اولین بار و با پیگیریهای همکاران ،نخستین المپیاد
دانشآموزی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی را در
اسفند  94برگزار کنیم و با اینکه برای نخستین بار این
المپیاد را برگزار کردیم توانستیم در کنار المپیادهایی مانند
فیــــزیک ،ریاضی و زیستشناسی قرار بگیریم ،درحالیکه
المپیــاد نانو هنوز پس از گــذشت  6ســال نتــوانسته
چنین جایگاهی به دست آورد.

بازساختی در ابتدای راه است و کشور ما توانسته به اصول اولیه
علم سلولی دست پیدا کند.
عالوه بر این بازار جهانی سلول درمانی و طب ترمیمی هنوز شکل
نگرفته و آینده روشنی در انتظار آن است .اگر کشور بخواهد روی
 2یا  3علم سرمایهگذاری کند ،مسلما یکی از آنها سلولهای
بنیادی است که در زمینه ارائه خدمات سلول درمانی و بیماران
کشورهای اطراف و صدور محصوالت سلولی به دیگر کشورها ،در
آینده میتواند برای کشور ارزآوری باالیی داشته باشد.

در برخی مراکز ارائه میشود اما هیچکدام مجوزهای الزم را ندارند.
تا زمانی که مجوزهای الزم تصویب و ابالغ نشوند ،بیمهها این
مساله را به رسمیت نخواهند شناخت .ابتدا باید بیمهها آن را به
رسمیت بشناسند تا بتوانیم درباره مراحل بعدی با آنها مذاکره
کنیم .ما در این زمینه رایزنیهایی را با بیمهها شروع کردهایم.

رقبای ما در سطح منطقه در زمینه سلولهای بنیادی در چه
وضعی قرار دارند؟

در سالهایی که جرج بوش رئیسجمهور آمریکا بود ،نمایندگان
مذهبی آمریکا مانعتراشی میکردند .آمریکا در دوره ریاست
جمهوری بوش بهشدت در این زمینه سقوط کرد و ازآنجا که
بیشتر علم دنیا از این منطقه نشات میگیرد ،بهتبع آن ،پیشرفت
دنیا در حوزه سلولهای بنیادی با محدودیت مواجه شد .بعد از
شروع دوباره تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی در این کشور،
رشد آن در کشورهای دیگر نیز با پیشرفت روبهرو شد .بااینحال
نمیتوان پیشبینی دقیقی از آینده بازار این علم داشت؛ اکنون
شرکتهای بزرگی مانند سامسونگ ،الجی ،یا شرکت خودروسازی
میتسوبیشی یعنی شرکتهایی که هیچ ارتباطی با علم سلولهای
بنیادی نداشتند به این حوزه ورود کردهاند و به نظر میرسد در آینده
قطعات یدکی بدن انسان بازاری شیرینتر از بازار سرمایهگذاریهای
دیگر پیدا کند .رقبای ما در منطقه ژاپن ،کرهجنوبی و چین به شکل

گفته بودم زندگی زیباست ...

یکی از برنامههای جالبتوجه در مراسم اختتامیه جشنواره
بینالمللی سلولهای بنیادی حضور گروهی از بیماران مداوا
شده با سلولهای بنیادی در این مراسم بود.
در مراسم اختتامیه جشنواره ملی و کنگره بینالمللی
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی بیش از  20بیمار مداوا
شده با سلولهای بنیادی از شهرستانهای مختلف به تهران
آمده بودند و از مهمانان اصلی این جشنواره بودند.
«گفته بودم زندگی زیباست

گفته و انگفته ای بس نکته اه کاینجاست»

نگین دختری  12ساله که از بیماران مداوا شده با سلولهای
بنیادی است از مهمانان مراسم اختتامیه این جشنواره بود
و صحبتهای خود را با این شعر زیبا آغاز کرد تا به این
وسیله از زحمات دکتر امیرعلی حمیدیه و همکارانشان تشکر

اکنون ازنظر علمی و دستاوردها در این حوزه چه جایگاهی داریم؟

تولید علم در زمینه سلولهای بنیادی هرسال پیشرفت کرده ،اما رتبه
ما تنزل پیدا کرده است .چون همه کشورهای دنیا بهشدت در این

سرسامآوری در حال سرمایهگذاری در این حوزه هستند .کشورهایی
مانند آلمان ،فرانسه ،انگلستان و ایتالیا در اروپا فعالیت زیادی دارند
و آمریکا هم در این حوزه سرمایهگذاریهای کالنی کرده است.
پیشبینی اولیه این است که اگر این بازار در سال 2020بازاری 20
میلیارد دالری باشد ،در سال 2030رشد این بازار به  170میلیارد
دالر میرسد و در سال 2050بازاری بالغبر  550میلیارد دالر خواهد
داشت .صنعت رو به رشدی که ایران باید در آن وارد شود و اکنون
زمان آن است .اگر این زمان را از دست بدهیم مانند صنایع دیگر
همچون خودرو یا هوافضا باید مصرفکننده باشیم .درست مانند
اتفاقی که در صنایع داروسازی ما افتاده است .درست است که در
بسیاری موارد پیشرفتهایی داشتهایم اما واردکننده مواد اولیه و
عناصر دیگر هستیم .اگر تمایل داریم در مواردی ،هم صاحب علم
باشیم و هم این علم را بفروشیم باید از الفبای این مساله را خودمان
به عهده بگیریم و در دنیا صاحب سبک شویم و برند خودمان را
ارائه دهیم.

و قدردانی کند .تقریبا دو سال است که نگین از طریق پیوند
مغز استخوان تحت درمان قرارگرفته و مداوا شده است .او
اکنون میتواند مانند دیگر کودکان از یک زندگی عادی و
بدون درد و ناراحتی برخوردار باشد .خانواده نگین اهل استان
چهارمحال و بختیاری هستند .آنها از زمانی که متوجه بیماری
فرزندشان شدند از هیچ کوششی برای درمان و بهبود او دریغ
نکردند و هرچه در توان داشتند انجام دادند تا بتوانند شرایط
مناسبی را برای زندگی دخترشان فراهم کنند؛ اما اکنون نگین
به کمک پزشکان متعهد و دلسوز مداوا شده است و دیگر از
درد و بیماری رنج نمیبرد.
دستیابی به چنین موفقیتهایی در درمان بیماران با بهرهگیری
از دانش سلولهای بنیادی نشاندهنده حقانیت جامعه علمی
ایران است .تحقیقات و پژوهشهایی که در این حوزه کشور
انجام میشود از سطح باالیی برخوردار است و بیماران نیازمند
پیوند سلولهای بنیادی میتوانند امیدوار باشند که بهطور
کامل تحت درمان قرارگرفته و مداوا خواهند شد.

زمینه در حال سرمایهگذاری هستند و همه در حال حرکت به این
سمت هستند؛ بنابراین به همت ملی در این زمینه نیاز داریم تا به رشد
این علم کمک کنیم و همه از نتایج آن بهرهمند شویم.
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ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی برای

حمایتهای مالی از مراکزی که در این حوزه فعالیت میکنند چه
برنامهای دارد؟

حمایت مالی یکی از کارهایی است که ستاد میتواند انجام دهد؛
اما این طرز تفکر که ستاد تنها وظیفه کمک مالی را دارد و بهعنوان
یک دستگاه خودپرداز به آن نگاه شود ،طرز تفکر محدودکنندهای
است .وظیفه ستاد فقط به تامین هزینه طرحهای پژوهشی محدود
نمیشود ،وظیفه ستاد رصد این علم در دنیا و ترویج آن و کمک
به شرکتهای دانشبنیان برای راهاندازی است .ما نمیخواهیم
سطح خود را به یک توزیعکننده صرف مالی تنزل دهیم زیرا
درنهایت این روند به چند مقاله محدود میشود و نفعی از آن
عاید مردم کوچه و بازار نخواهد شد .وظیفه ما ترویج است .شما
اگر بخواهید هر علمی را در کشور جا بیندازید ،باید در سطح
جامعه درباره آن گفتگو کنید .یکی از کارهای اصلی ستاد ،تشکیل
بیش از  25کارگروه مختلف بود .یکی از بزرگترین مشکالت ما
جدایی رشتههای علوم پایه و علوم بالینی بود .اکنون کارگروه
چشم و سلولهای بنیادی ،ارتوپدی و سلولهای بنیادی ،اورولوژی
و سلولهای بنیادی ،سرطان و سلولهای بنیادی را راهاندازی
کردهایم؛ ما حتی از مهندسان برای ساخت تجهیزات و مهندسی
داربستها کمک گرفتهایم .اکنون دیگر مرز بین علوم کامال از
بین رفته است .متاسفانه وقتی به تخصیص بودجه سالهای پیش
نگاه میکنیم ،متوجه میشویم بیش از  97درصد بودجه به تهران
اختصاصیافته است.

آینده این حوزه را در کشور چطور پیشبینی میکنید؟

آینده به خودمان بستگی دارد .مهمترین مشکل ما بیبرنامگی
بود .اکنون صاحب برنامه هستیم و به همت و عزمی از سوی
مردم ،مسئوالن و سرمایهگذاران و حتی خیران نیاز داریم .ما در
حوزه امور خیریه فقط به فکر ساخت مدرسه هستیم؛ باید متوجه
باشیم که کشور دیگر از این مرحله عبور کرده است که خیران
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آیا در دیگر استانهای ایران هیچکس حق گفتگو درباره سلولهای
بنیادی را ندارد؟ آیا ما هیچ محققی دستکم در شهرهای بزرگ
کشورمان مانند شیراز و کرمان و مشهد و اصفهان نداریم؟ قطعا
این افراد وجود دارند .درنتیجه ما شوراهای عالی سلولهای بنیادی
و پزشکی بازساختی را در ده استان کشور شکل دادیم ،از فعاالن
این حوزه دعوت کردیم و اکنون در استانهای مختلف طرحها و
برنامههای کالنی در حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
شکل گرفته است که در جای خود کار بسیار مهمی بوده است.
همچنین برنامهای برای ایرانیان خارج از کشور داریم که در این
حوزه فعالیت داشتهاند .ما کانون اندیشه و نوآوری را ایجاد کردیم
تا بتوانیم ایرانیان فعال در خارج از کشور در این حوزه را جذب
کنیم.
بحث مهاجرت معکوس را مطرح کردهایم و از ایشان دعوت
کردهایم حتی اگر نمیتوانند حضور فیزیکی داشته باشند ،از
دانشجویان دکتری ما حمایت کنند .خیلی از این افراد به جمع ما
پیوستند یا در حال آمدن به این جمع هستند .حمایت از تشکیل
شرکتهای دانشبنیان از دیگر اهداف ما بوده است.
یکی از برنامههای جدید برای رهایی از وابستگی شدید به درآمد
نفتی و کسب درآمد از دانش ،ایجاد شرکتهای دانشبنیان است.
ما پیشازاین شرکت دانشبنیان در حوزه سلولهای بنیادی
نداشتیم ،درحالیکه اکنون بیش از  50شرکت در این حوزه ثبت
کردهاند و زمانی که تعداد آنها به صد شرکت افزایش پیدا کند،
دستکم  3یا  4شرکت موفق از دل آنها بیرون خواهند آمد.

فقط مدرسه بسازند ،امیدواریم خیران به کارهای پیشرفتهتر
تمایل داشته باشند و ترجیح بدهند پژوهشگاه سلولهای بنیادی
بسازند .سطح علمی جامعه ارتقا پیدا کرده و یکی از کارهایی
که میشود در این زمینه انجام داد ،جذب سرمایه خیران است،
زیرا سلولهای بنیادی میتواند با درمان و سالمت جامعه مرتبط
باشد.

فصلنـامه ترمیم در نظـر دارد در هر شماره
از طـریق گفتگو با متخصصان و پزشکان
و ارائه آخـرین خبـرها از پیشـرفت های
علـمی ،در یک پرونده اطالعات جـامـعی
را دربـاره درمــان گـروهی از بیـماری ها
در اختیار بیماران و عالقمندان قرار دهد.

دراین شماره:
بیماری هایی که سیستم عصبی
مرکزی(مغز و نخاع) را هدف قرار
می دهند ،از جمله بیماری هایی
هستندکه بیشترین آسیب و درد را
برای انسان به همراه دارند.
بیشتر این بیماری ها ،سالمت ذهنی و
جسمی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند.
حتی ممکن است ابتال به این بیماری ها
موجب شود فرد نتواند راه خود را پیدا
کند و مشکالتی را برای خانواده اش
به وجود آورد .سلول درمانی می تواند
دریچه امید جدیدی برای این گروه از
بیماران باشد.
البته باید شرایطی را فراهم کنیم که
این علم خارج از هیاهوی تبلیغاتی و
سوء استفاده های افراد سودجو بتواند در
مسیری درست با هدف کمک به بهبود
بیماران گام بردارد.
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“هر انسانی با تعداد ثابتــی از ســلولهای عصبی
متولد میشود و تا پایان عمر این سلولها بدون تغییر باقــی میماند”
این نظریه دانشمندانی مانند رامون کاخال است که تا همین چند وقت پیش راه را
بر هرگونه تحقیق در این زمینه بسته بود.
اوایل همین قرن بود که دانشمندان دریافتند بافتهای عصبی نیز مانند دیگر بافتهای بدن به
واسطه سلولهای بنیادی عصبی که معموال در مناطق خاصی از مغز مانند بطن مغزی قرار دارند ،قادر به
ترمیم هستند .ترمیم در بافتهای عصبی را میتوان در دو ساختار متفاوت یعنی سیستم عصبی مرکزی و
محیطی بهطور جداگانه موردبررسی قرار داد.
سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و کانال نخاعی است که بهطور عمده فعالیتهای ارادی و گاهی غیرارادی
بدن را کنترل میکند .سیستم عصبی محیطی اعصاب نخاعی و اعصاب جمجمهای را در برمیگیرد که شامل
اعصاب حرکتی و حسی است .البته سیستم عصبی محیطی ،سیستم عصبی خودکار را نیز در برمیگیرد.

تـرمیــــــم در
سیستم عصبی
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مهمترین
سلولهای
تشکیل دهنده
بافت و سلولهای عصبی
سلولهای گلیال هستند.
سلولهای عصبی مسئول ارسال
و دریافت پیام هستند و سلولهای گلیال
بیشتر نقش حمایتی دارند .سلولهای عصبی مانند
سیستمهای انتقالدهنده پیام یک بخش گیرنده دارند که پیامها را
از بخشهای مختلف دریافت میکنند .در ساختار این سلولها یک
رشته سیم مانند به نام اکسون وجود دارد .اکسونها در انتها به
ساختاری به نام سیناپس ختم میشوند که با اتصال به اندام
انتهایی یا عضله موجب ایجاد عملکرد عصبی خواهند شد.
ازآنجاکه پیامها توسط یونها باردار و داخل این رشتههای
اکسونی منتقل میشوند ،عایقکاری این رشتهها توسط
پروتئینی به نام میلین از ضروریات عملکرد مناسب
رشتهها و ســـلولهای عصـبی است .سـلولهای
الیگودندریت در سیستم عصبی مرکزی در مغز
و سلولهای شوان در سیستم عصبی محیطی
مسئول تولید این غالف میلینی هستند .هرگونه
آسیب واردشده به این غالف میلینی موجب کندی
یا حتی عدم انتقال پیام عصبی میشود و عملکرد
ناشی از آن را در فرد بیمار تحت تاثیر قرار میدهد.
طی روند بیماری مولتیپل اسکلروزیس ( ،)MSسیستم
ایمنی فرد به این غشای میلینی حمله میکند و با از
بین بردن آن ،عالئم بیماری ایجاد میشود.

در بیمـــاری
که یک بیماری کــشنده
است ،وجود مواد سمی در انتهای
ALS

عصب بهتدریج به از بین رفتن رشتههای

عصبی و فلج شدن بیمار و درنهایت مرگ بیمار در اثر

خفگی منجر خواهد شد.

با توجه به ساختارهای متفاوت در سیستم عصبی مرکزی و

محیطی ،ترمیم در این دو مورد متفاوت خواهد بود .گاهی آنچه

در روند بیماری رخ میدهد فقط شامل از بین رفتن غالف میلینی

میشود که در چنین مواردی به دنبال از بین بردن عامل تخریبی مانند

واکنشهای ایمنی در بیماران مبتال به  ،MSسلولهای شوان و الیگودندریت
شروع به ترمیم بخشهای تخریبشده میکنند .البته مانند هر
فرآیند ترمیمی در دیگر نقاط بدن ،توان چنین ترمیمی نیز

محدود است .بهخصوص اگر عامل تخریبی بهطور کامل
حذف نشود و مدام به تخریب ادامه دهد ،زمانی فرامیرسد

که سلولهای میلینساز به علت پیری دیگر قادر به ترمیم
نخواهند بود .اگرچه هنوز روش اثباتشدهای برای افزایش

توان ترمیمی سلولهای عصبی وجود ندارد اما به نظر میرسد
سلولهای بنیادی مزانشیمی با برخورداری از ویژگی
کنترل ایمنی و ترشحات خود میتوانند ضمن کنترل

واکنشهای ایمنی در بیماران

مبتال به  MSبه ترمیم
میلین نیـــــز کمک

کنند .تاثیــر استفاده
از این سلولها هنوز

TARMIM
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در مطـالعات بالینی اثبـــات نشده اسـت و تحقیقات در این زمینه حاصل از تجمع سلولهای گلیال در انتهای عصب و همچنین وجود
ادامه دارد.
مواد شیمیایی در محیط مانع ترمیم شده و روند بهبود بیماران متوقف
ترمیم در خود سلولهای عصبی آسیبدیده یا قطعشده ،روند ترمیمی خواهد شد.
دیگری است که ما در سیستم عصبی میبینیم .رشتههای عصبی گاهی خارج کردن بافت فیبروز تا اندازهای زمان ترمیم را افزایش
در سیستم عصبی مرکزی و محیطی مهرهداران بعد از قطع شدن یا میدهد ،اما به نظر میرسد اکنون تنها راه افزایش روند ترمیم
آسیب دیدن تا اندازهای توان ترمیم دارند .البته این توانایی در ترمیم جایگزینی سلولهای ازدسترفته است .نوع و تعداد سلول و چگونگی
بهشدت به محیط اطراف منطقه آسیبدیده بستگی دارد .در حیواناتی قرار گرفتن سلولها در محل آسیبدیده ،همچنان از بزرگترین
مانند سمندر یا ماهی این توان بسیار باالست اما در پستانداران میزان چالشها در این روش درمانی است.
ترمیم به محیط اطراف و سلولهای گلیال موجود در محیط بستگی نوع سوم ترمیم در سیستم عصبی زمانی اتفاق میافتد که در اثر
دارد.
ضایعهای مانند سکته مغزی ،بخشی از بافت عصبی از بین رفته باشد.
ترمیم در رشته عصبی سه مرحله دارد؛ بعد از قطع شدن رشته عصبی معموال سکته مغزی از قطع خونرسانی به بافت مغزی به دلیل بسته
یا همان آکسون ابتدا در انتهای عصب جوانه تشکیل میشود و بعدازآن شدن مسیر عروق ناشی میشود .هنگام سکته مغزی بخش وسیعی از
افزایش طول رشته عصبی اتفاق میافتد .درنهایت این ناحیه رشد سلولهای عصبی تحت تاثیر قرار میگیرند و به دلیل نبود اکسیژن و
کرده و روند بلوغ را طی میکند تا دوباره رشته عصبی بتواند عملکرد موادغذایی از بین میروند.
ازدسترفته خود را به دست آورد.
بعد از برقراری خونرسانی توسط عروق فرعی یا اصلی ،ابتدا سیستم
طی آسیب نخاعی یا قطع نخاع ارتباط بخشهای پایینی بخش ایمنی در این منطقه فعال و منطقه از وجود سلولهای مرده پاکسازی
آسیبدیده با سیستم عصبی قطع میشود و عملکرد این بخشها از میشود تا محیط برای ترمیم بافتهای از بین رفته آماده شود .عوامل
بین میرود .برای مثال آسیب در ناحیه کمر ممکن است به از دست ترشحشده از سلولهای ایمنی و همچنین بافتهای در حال مرگ،
رفتن توانایی حسی و حرکتی در اندامهای تحتانی و حتی ناتوانی باعث فعال شدن سلولهای بنیادی مستقر در بافت عصبی میشود
در کنترل ادرار منجر شود .آسیب در بخشهای باالتر مانند گردن که در مغز بیشتر این سلولها درون بطنها قرار دارند .این سلولها
میتواند با عوارضی مانند از دست دادن عملکرد اندامهای فوقانی به منطقه آسیبدیده مهاجرت میکنند و بعد از تکثیر و تمایز موجب
و تحتانی و حتی ایجاد اختالل در تنفس و بروز عالئم دیگر همراه ترمیم سیستم عصبی خواهند شد.
باشد.
بنابراین بعد از سکته مغزی در سه مرحله شاهد بهبود عالئم
پس از آسیب ایجادشده بالفاصله حجم وسیعی از
خواهیم بود .در نخستین مرحله فشار موجود در
عوامل رشد و ترمیم عصبی در محل آسیب
محل آسیبدیده کاهش پیدا میکند که
تولید و ترشح میشوند .از سوی دیگر
این تغییرات معموال بعد از کاهش تهاجم
سیستم ایمنی بدن در منطقه آسیبدیده
سیستم ایمنی بدن رخ میدهد .در
فعالشده و بافتهای تخریبشده
مرحله دوم سلولهای عصبی که
انتهایی را از محیط پاک میکند.
کمتر آسیب دیدهاند ترمیم میشوند
سلولهای گلیال (اولیگودندریتها و
و در مرحله سوم بهبود ناشی از تکثیر
سلولهای بنیادی مزانشیمی با برخورداری
آستروسیتها) در این روند ترمیم نقش
و تمایز سلولهای بنیادی عصبی
از ویژگی کنرتل ایمنی و ترشحات خود
ایمنی
های
ش
واکن
کنرتل
ضمن
توانند
ی
م
اصلی را دارند .متاسفانه این شرایط فقط
قابلمشاهده است؛ اما این
نیز
میلین
ترمیم
به
در بیامران مبتال به MS
برای مدتزمان کوتاهی ادامه دارد و بعد از
ترمیم نیز مانند واکنشهای
کمک کنند .تاثیر استفاده از این سلولها
رفع علت آسیب اولیه ،تولید و ترشح عوامل
ترمیمی که در دیگر قسمتهای
هنوز در مطالعات بالینی اثبات نشده است
رشد و ترمیم بهشدت کاهش پیدا میکند؛
بدن انجام میشود محدود است و
و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد
بنابراین اگر آسیب ایجادشده محدود باشد در
اگر آسیب ایجادشده شدت و وسعت
همین مدتزمان کوتاه سیستم عصبی میتواند
زیادی داشته باشد ،امکان ترمیم
رشتههای عصبی از بین رفته را ترمیم کند؛ اما
کامل بخش آسیبدیده با استفاده از
اگر آسیب ایجادشده منطقه وسیعی را تحت
این روند وجود ندارد و بیماران بهناچار با عوارض ناشی
تاثیر خود قرار داده باشد تشکیل توده فیبروز
از آسیب بافت عصبی مواجه خواهند شد.
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کرمهای کوچک نماتود از موجوداتی هستند که میتوان از آنها برای ترمیم رشتههای عصبی استفاده کرد.
در بدن نوعی کرم نماتود به نام 203 ،C.elegansعصب وجود دارد که میتوان برای مطالعه ،هر یک از آنها را با
استفاده از نورهای لیزری به دو قطعه تقسیم کرد و روند ترمیم را در آنها مورد ارزیابی قرار داد .رشتههای عصبی
در بدن این کرمها میتوانند در مدتزمان  24ساعت بیش از  200میکرون رشد کنند .یکی از ویژگیهای این
موجودات این است که میتوانیم آنها را در محیطهای مایع مختلف قرار دهیم و با افزودن عوامل مختلف به محیط
آنها ،تاثیر این عوامل را در رشد و ترمیم رشتههای عصبی مطالعه کنیم.
سمندر مکزیکی توان ترمیمی بسیار خوبی در طناب
نخاعی دارد .این حیوان برای ترمیم بخش قطعشده نخاع
از پاسخ اپندیمال استفاده میکند .در این روند ترمیمی در
دو انتهای سر و دم عصب ابتدا سلولهای پوشاننده داخل
طناب عصبی که ویژگی اپیدرمی دارند از محل خود جدا
شده و به محل آسیبدیده مهاجرت میکنند .سپس در محل
آسیبدیده تکثیر شده و توده پیش عصبی را میسازند .این
توده بهتدریج تغییر میکند و با تبدیل سلولها به سلولهای
عصبی ،بخشهای آسیبدیده طناب نخاعی ترمیم شده و
حیوان میتواند توانایی عملکردی ازدسترفته را بازیابد.

بخش پایینی

بخش باالیی

روند ترمیم نخاع قطعشده سمندر مکزیکی

ترمیم اعصاب محیطی به کمک سلول درمانی

گروهی از پژوهشگران ایتالیایی در مطالعات
خود موفق به ابداع روش جدیدی شدهاند که
ترمیم رشتههای عصبی آسیبدیده محیطی
را با کمک سلولهای بنیادی استخراجشده
از پوست و کــالژنهایی که به شکل لوله
در آزمایشگاه ساخته شدهاند ،امکانپذیر
میسازد .در این پژوهش ،اعصاب تخریبشده
بازوی یک موش آزمایشگاهی به کمک روش
فوق ،ترمیم شد.
دکتر ایوان تورنته ( )Dr. Yvan Torrenteاستاد
و پژوهشگر دانشکده پاتوفیزیولوژی و پیوند
عضو دانشگاه میالن در این رابطه می گوید:
ترمیم اعصاب محیطی آسیبدیده و بهبود
شرایط این اعصاب که به بازگشت فعالیتهای
عادی عضو موردنظر منجر شود ،چالش بزرگی
برای جراحان محسوب میشد .این موضوع
در ضایعات و آسیبدیدگیهای گسترده که

به تخریب وسیع بافت عصبی بیمار منجر
میشود ،نمود بیشتری دارد .فرضیه اصلی ما
در این پژوهش بر این موضوع مبتنی است که
سلولهای بنیادی استخراجشده از پوست در
شیوه پیوند خودی (اتولوگ) که بیمار بافت
پیوندی خود را دریافت میکند ،میتواند به
بازیابی عملکرد اعصاب منجر شود.
اگرچه روش پیوند با شیوه اتولوگ در
جراحیهای ترمیمی بهعنوان یک استاندارد
طالیی شناخته میشود ،اما باید در نظر داشت
که این روش هنوز با محدودیتهایی مانند
عوارض احتمالی در محل استخراج سلولهای
بنیادی همراه است.
از سوی دیگر به گفته محققان ،شیوه
اتولوگ در مقایسه با دیگر روشهای پیوند
سلولهای بنیادی ،مزیتهای مهمی دارد.
در این روش ،سلولهای بنیادی یک منبع

قابلدسترسی محسوب میشوند که میتوان
آنها را در زمانی کوتاه کشت داد .این سلولها
همچنین از قابلیت بقا در بافتهای پیوند شده
و یکپارچهسازی در بافت میزبان برخوردارند.
به همین دلیــل پژوهشگران تالش کردند
با استفاده از ترکیب این روش و استفاده از
لولههای کالژنی معایب آن را کاهش داده و
احتمال موفقیت آن را افزایش دهند.
در همین رابطه دکتــــر کامیلو ریکوردی
( )Dr.Camillo Ricordiاز دیگر پژوهشگران
مشــارکتکننده در این مطــالعات و
استــاد دانشگاه میالن درباره این روش پیوند
برای ترمیم اعصاب می گوید :این مطالعات،
پله نخست برای یافتن اصول روش جدیدی
در پزشکی ،با هدف درمان اعصاب محیطی
آسیبدیده است.
منبعCell Transplantation journal :
TARMIM
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دیدگاه تخصصی

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی درباره

بیماریهای عصبی و اختالالت تکاملی

حرکتی انجامشده که فلج مغزی شایعترین
این بیماریهاست .نخستین بار سال1962

گفتگو با دکتر محمود رضا اشرفی
فوق تخصص بیماریهای مغز و اعصاب کودکان
و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

در لهستان برای پیوند سلولهای جفت

و پردههای آمنیون بهمنظور درمان فلج

مغزی ( )CPاز سلولهای بنیادی استفاده

شد .درنهایت سال 2003مقالهای با عنوان
«سلولهای بنیادی برای درمان فلج

مغزی» از سوی دانشگاه جورجیای آمریکا
منتشر شد .در کشور ما نیز در این زمینه
دو کارآزمایی بالینی در پژوهشگاه رویان

انجامشده است .در این کارآزمایی سلولی به
نام  CD133تزریق شد که از مغز استخوان
گرفتهشده بود .بهتازگی طرح جدیدی

پیشنهاد شده است .این طرح بر مبنای

درمان با سلولهای بنیادی مزانشیمی بندناف

عنوان شده که از بانک بندناف سازمان

انتقال خون تامین میشود و درنهایت از

طریق فضای نخاعی به بیماران مبتال به فلج
مغزی تزریق میشود .اکنون این طرح از

سوی مرکز فناوریهای ریاست جمهوری در
حال بررسی است و پس از تخصیص بودجه
مراحل بعدی انجام خواهد شد.

با دکتر محمودرضا اشرفی ،فوق تخصص

بیماریهای مغز و اعصاب کودکان و استاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره

دستاوردهای تحقیقات انجام شده در حوزه
سلولهای بنیادی در درمان بیماری فلج
مغزی گفتگو کردهایم.
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درمان فلج مغزی

با روشهای نـوین

فلج مغزی چیست و با چه محدودیتهایی

همراه است؟

بیماری  CPیا فلج مغزی درواقع یک اختالل
تکاملی در زمینه حرکتی است که شیوع آن
 2تا  2/5مورد در هزار تولد زنده گزارش شده
است .این بیماری نتیجه صدمه وارد شده به
یک مغز در حال رشد است که میتواند از زمان
داخل رحم ،هنگام تولد یا حتی دو سال نخست
پس از تولد اتفاق افتد .در فلج مغزی صدمه
وارد شده بیشتر نواحی حرکتی مغز را تحت
تاثیر قرار میدهد .اگرچه ممکن است صدمه
وارد شده بهبود پیدا کند ،اما معموال دائمی
است .اختالل حرکتی و اختالل تون عضالت
(میزان سفتی عضالت هنگام استراحت) از
مهمترین پیامدهای بیماری است .شایعترین
شکل این اختالل ،سفتی عضالت است که

بهاصطالح به آن فلج مغزیاسپاستیک گفته
میشود .در چنین شرایطی با وجود اینکه
کودک توانایی حرکتی کمی دارد ،عضالت
دستها و پاها سفت شده است .نکته بسیار
مهم در تشخیص این بیماری این است که
باید از بیماریهای پیشرونده عصبی  -که به
آن بیماریهای تحلیلی یا استحاله عصبی هم
گفته میشود -تمایز داده شود .این بیماریها
از مشابهتهای زیادی برخوردار است.
چه عواملی در بروز این بیماری تاثیرگذار

است؟

ازجمله عوامل بروز فلج مغزی در داخل رحم
و هنگام تولد میتوان به بیماریهای مادر،
خونریزیهای هنگام بارداری ،چندقلویی،
خفگی زایمانی و تولد نوزاد نارس اشاره کرد.
ناهنجاریهای ساختمانی مغز و زردی شدید

نوزادی از شایعترین علل بروز این بیماری
است .بهطورکلی عوامل بروز فلج مغزی
حداکثر در 50درصد موارد قابل شناسایی
است .این بیماری میتواند با اختالالت
دیگری مانند تشنج ،مشکالت کمتوانی
ذهنی ،انحراف چشم ،اختالل دید ،اختالل
در شنوایی و یادگیری و همچنین بروز
مشکالت عاطفی همراه باشد .گاهی این
بیماری میتواند به عقبماندگی ذهنی یا
کندذهنی منجر شود.
معموال از چه راهکارهایی برای درمان یا

کاهش عوارض بیماری استفاده میشود؟

TARMIM

گاهی برای درمان بیماری از جراحی
استفاده میشود .در این روش برای مثال
میتوان داروی باکلوفن را در فضای نخاعی
تزریق کرد .کاردرمانی و فیزیوتراپی از دیگر

راهکارهای درمانی است .میتوان از وسایل
کمک حرکتی نیز برای رفع محدودیتهای
حرکتی استفاده کرد .درمان با استفاده از
سلولهای بنیادی درمان جدیدی است که
میتواند نویدبخش راهکار درمانی موثرتری
باشد.
سلولهای بنیادی توانایی و قابلیتهای
منحصربهفردی دارند .مهمترین ویژگی
این سلولها توانایی تبدیل به سلولهای
دیگر است .سلولهای بنیادی با برخورداری
از این توانایی میتوانند به قسمتهای
آسیب دیده بدن بروند و در فرآیند ترمیم
بافت نقش مهمی ایفا کنند .گروهی از
سلولها که نارس هستند به سلولهای
چندتوانی شهرت دارند .ورود این سلولها
به بدن میتواند با خطراتی همراه باشد.

این سلولها میتوانند با استقرار روی
بافتهای دیگر به ساختوساز سلولی در
بافت و درنتیجه ایجاد تومور منجر شوند؛
بنابراین ترجیح داده میشود برای استفاده
از سلولهای بنیادی در روند درمان یا
بهبود بیماران از سلولهای تمایزیافته
استفاده شود که چنین خطراتی نداشته
باشد .سلولهای کمتر تمایزیافته ،پس
از ورود به بدن بهسرعت تکثیر میشوند؛
بنابراین بهتر است برای کاهش خطرات
احتمالی ،از سلولهای بنیادی تمایزیافته
بهره برد .در زمینه بیماریهای اعصاب ،این
کار پیچیدگیهای بیشتری دارد .بهترین و
موثرترین روش ،تزریق سلولهای بنیادی
عصبی یا پیش ساز است .تحقیق و پژوهش
در این زمینه همچنان ادامه دارد و بیشتر
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در مراکز خاص روی آن کار میکنند.

آیا این سلولها از خود بافت جدا میشوند؟

بله .سلولهای بنیادی عصبی یا سلولهای
پیش ساز از خود بافت جدا میشوند .بهتر
است این سلولها مستقیم در محل صدمه
تزریق شود که البته کار دشواری است.
آنچه اکنون مرسوم است و ما نیز در همین
زمینه در حال تحقیق هستیم استفاده از
سلولهای مزانشیمی است که قدرت تمایز
به سلولهای دیگر را دارد .مدتهاست از

این سلولها در زمینه درمان سرطان خون
استفاده میشود؛ بنابراین شناختهشدهتر
و با عوارض کمی برای بدن همراه
است .سلول مزانشیمی میتواند از مغز
استخوان یا از بندناف گرفته شود که
تزریق سلولهای مزانشیمی گرفته شده از
بندناف ،مرسومترین روش برای درمان فلج
مغزی است.

سلولهای مزانشیمی چه برتریهایی دارند؟

مطالعات حیوانی نشان داده است

سلولهای مزانشیمی میتوانند سه کار را
در محل صدمه انجام دهند .نخست اینکه
میتوانند یک بافت حمایتی برای ناحیه
صدمهدیده ایجاد کنند ،دوم اینکه غالف
رشته عصبی یا میلین را ترمیم میکنند.
کار سومی که انجام میدهند ترشح مواد
نوروتروپیک است که موجب رشد بافت
عصبی میشود .اگر سلولهای بنیادیِ
تزریقشده بتوانند در محل آسیب دیده،
مواد محرک رشد عصبی را بسازند ،قدرت
ترمیم میتواند ماندگار باشد .وقتی این
سلولها فاکتور رشد عصبی ترشح میکنند
که نیمهعمری دارد و بعد از مدتی از بین
میرود ،به این معنی است که بیمار ابتدا
احساس بهبودی میکند و با از بین رفتن
این اثر دوباره به حالت اولیه بازمیگردد.
اگر سلول بنیادی بتواند میلین را ترمیم
و از آن حمایت کند ،اثر این کار میتواند

تاثیر اسب سواری در بهبود عملکرد سیستم عصبی

یکی از جدیدترین روشهای ارائهشده برای درمان موثر بیماری
عصبی یا فلج مغزی ،روش موسوم به اسبسواری یاhippo therapy
است که تاثیر بسیار زیادی در بهبود شرایط کودکان مبتال به این
عارضه دارد.
البته ایده استفاده از اسبسواری برای بهبود شرایط سیستم
اعصاب و بیماریهای ناشی از آن ،موضوع جدیدی نیست .در برخی
تمدنهای باستانی مانند یونان و مصر ،پزشکان اعتقاد داشتند
اسبسواری برای بهبود عملکرد عضالت و اختالالت ریوی در انسان
مفید است .در دهههای اخیر تالشهایی برای تعریف ساختاری
بهمنظور استفاده درمانی از اسبسواری از سوی پزشکان انجام شده
است .پزشکان با انجام آزمایشهای علمی ثابت کردهاند سوارکاری
در بیماران مبتال به اختالالت عصبی اثرگذار است.
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دکتر آر .کی .جاین پزشک متخصص امراض عصبی کودکان در
مرکز پژوهشی فورتیس مموریال درباره چگونگی ثمربخش بودن
اسبسواری در بیماران مبتال به فلج مغزی میگوید :هیچ روش
درمانی قطعی برای این گروه از بیماران وجود ندارد؛ بنابراین
استفاده از روشهای درمانی مبتنی بر تمرینات فیزیکی و
برنامههای توانبخشی میتواند گزینهای بسیار کارآمد تلقی شود.
نتایج آزمایشها نشاندهنده افزایش و بهبود توانایی حرکتی در
کودکان مبتال به این عارضه است .ما در مرکز پژوهشی فورتیس
مموریال شهر گورگائون ده کودک مبتال به فلج مغزی در گروه سنی
 2تا  8سال را تحت درمان قرار دادیم .روشهای درمانی مختلف
ازجمله اسبسواری روی این کودکان آزمایش شد .این روشهای
درمانی برای مدت 4هفته ادامه پیدا کرد و از کودکان موردنظر

ماندگار باشد.
ویژگی دیگر سلولهای مزانشیمی بندناف،
این است که میتوان آن را از دیگر افراد یا از
بانک بندناف هم تامین کرد که با کمترین
میزان تحریک سیستم ایمنی همراه است و
امکان پس زدن سلول نیز بهمراتب کمتر
است .سلولهای مزانشیمی که از بندناف
تهیه میشود ،میتواند از طریق وریدی
تزریق شود که در این شرایط باید میزان
تزریق باال باشد .عالوه بر این میتوان این
سلولها را از طریق فضای نخاعی تزریق
کرد که در این شرایط میزان تزریق کمتر
است و فاکتور رشد عصبی ترشح شده وارد
ناحیه صدمه دیده میشود.

مغزی هستند و از این 500کارآزمایی
بالینی17 ،مورد درمان از طریق سلول
بنیادی انجام شده و 7مورد نهایی شده
است .از این 17کارآزمایی بالینی6 ،مورد
در کره3 ،مورد در مکزیک3 ،مورد در
آمریکا2 ،مورد در هند2 ،مورد در ایران و

کارآزماییهای بالینی با چه نتایجی همراه

بوده است؟

اکنون 17کارآزمایی سلولدرمانی برای
فلج مغزی ثبت شده است .بیش از
500کارآزمایی بالینی در حال درمان فلج

یکی در چین انجامشده است .مطالعات و
پژوهشهای انجام شده پاسخهای خوبی
در این زمینه داده است .این روش درمانی
تاثیرگذار است .ما اکنون در تالش هستیم
این روش درمانی را با استفاده از راهکاری
مانند ام.آر.آی اثبات کنیم تا بتوانیم
عالمتهای بالینی و پاراکلینیکی را باهم
تطبیق دهیم .در این 17کارآزمایی بالینی
از سلولها و روشهای تزریق متفاوتی
استفاده شده است.
کدام روشها موفقتر بودهاند؟

هنوز بهطور قطعی نمیتوان مشخص کرد؛
اما جدیدترین روش تزریق سلولهای
بنیادی عصبی یا پیش ساز است .این راهکار
هنوز در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته
است .اکنون محققان آمریکایی در این
زمینه تحقیقاتی انجام دادهاند و کشورهای
مکزیک ،هند و کره مشابه فعالیت ما را
انجام میدهند.

درخواست شد برنامه اسبسواری را به مدت  5روز در هفته زیر نظر
متخصصان انجام دهند .بسیاری از این کودکان در آغاز این دوره
درمانی قادر به راست کردن زانوی پای خود نبوده و حتی
نمیتوانستند پاهایشان را از یکدیگر جدا کنند .در روند
درمان و پس از طی دوره اسبسواری ،این کودکان
توانایی بیشتری برای کنترل عضالت پاها به دست
آوردند .اسبسواری همچنین سبب بهبود
توانایی آنها در حفظ تعادل شد و هماهنگی
بین دست ،پا و چشمهای این کودکان
بهبود پیدا کرد .از سوی دیگر معاینات
انجامشده بهبود شرایط روحی روانی
این کودکان را مورد تایید قرار داد.
منبعwww.thehealthsite.com :
TARMIM
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زندگی مستند

سلول درمانی و افقی
نو در درمان فلج مغزی

مبینا کودک  9سالهای است که اگرچه بهره
هوشی طبیعی دارد ،اما ناتوانیهای جسمانی
موجب شده است از فرصت زندگی اجتماعی
موفقی که دیگر همساالن او از آن برخوردارند،
محروم باشد .در شرایطی که درمانی برای
ناتوانیهای مبینا وجود نداشته باشد ،ممکن
است این کودک در آینده نتواند از فرصتهای
شغلی مناسب و دلخواه بهرهمند شود .مبینا به
بیماری فلجمغزی مبتالست.تا چند سال پیش
تصور میکردیم ما با همه سلولهای مغزی
خود متولد میشویم و در طول زندگی تغییر
و ترمیمی در سلولهای مغزی ایجاد نخواهد
شد؛ اما مطالعاتی که بهتازگی در این زمینه
انجامشده است ،نشان میدهد بافت مغزی
یا به عبارتی سلولهای مغزی هم میتوانند
مانند دیگر بافتهای بدن به کمک سلولهای
بنیادی عصبی ،سلولهای آسیبدیده یا از
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ت
سلولدرمانیبیامراجنربه ایران در
فلجمغزی

بین رفته را ترمیم کنند .البته در شرایطی که
آسیب یا ضایعه ایجادشده در مغز بهاندازهای
باشد که مکانیسمهای پیشبینیشده در بدن
قادر به جبران آن باشند .اگر آسیب ایجادشده
در بافت مغز گسترده باشد ،بدن قادر به ترمیم
آن نخواهد بود و الزم است با استفاده از
روشهای دیگری به ترمیم بافت آسیبدیده
در مغز کمک کنیم.
برای کمک به ترمیم بافت مغزی آسیبدیده
میتوان از چند روش استفاده کرد .به نظر
میرسد سادهترین راه ،تزریق سلولهای
بنیادی عصبی است که میتوانند مسئولیت
ترمیم در بافت مغزی را بر عهده بگیرند؛ اما
حقیقت این است که ما هنوز نتوانستهایم
سلولهای بنیادی را شناسایی یا تولید
کنیم که بتوانند بهطور مستقیم سلولهای
آسیبدیده را ترمیم کنند.

در روش دوم باید سعی کنیم مکانیسم ترمیم
داخلی بدن را به روش غیرمستقیم فعال
کنیم .البته در این روش الزم است عوامل
ایجادکننده را نیز شناسایی کنیم و از بین
ببریم .برای مثال میتوانیم این کار را از طریق
تزریق سلولهایی انجام دهیم که با ترشحات
خود میتوانند سلولهای بنیادی مستقر در
بافت را فعال کنند یا اینکه به ترمیم عروق
خونرسانی که از بین رفتهاند ،کمک کنند.
مبینای قصه ما به همراه  10کودک دیگر این
شانس را داشت که در مطالعه بالینی شرکت
کند که با هدف فعالسازی غیرمستقیم
مکانیسمهای ترمیمی مغز انجام شد .در این
مطالعه بالینی متخصصان پژوهشگاه رویان از
سلولهای بنیادی مغز استخوان مبینا برای
درمان عوارض بیماری فلج مغزی استفاده
کردند .ابتدا پس از بیهوشی کوتاهمدت

باید در نظر داشت این روش درمانی یک
معجزه نیست و  4بیامر از  11بیامری که
به درمان پاسخ ندادهاند ،نشان میدهد
برای رسیدن به این هدف ارزشمند ،هنوز
راهی طوالنی در پیش است

کودک ،سلولهای مغز استخوان از ناحیه
لگن جمعآوری شد .در مرحله بعدی از این
سلولها با شاخصی به نام  ،CD133سلولهای
بنیادی جدا شدند و سپس سلولهای بنیادی
جداشده توسط گروهی از پزشکان بیمارستان
شهدای تجریش به سرپرستی دکتر زالی در
داخل مایع نخاعی تزریق شد .بهاینترتیب
برای نخستین بار از این روش برای معکوس
ساختن روند پیشرفت بیماری مبینا استفاده
شد .بعد از گذشت مدتزمان کوتاهی ،میزان
سفتی عضالت بدن مبینا بهشدت کاهش پیدا
کرد و محدودیتهای جسمانی که مبینا با آن
مواجه بود نیز تا حد زیادی برطرف شد.
بعد از گذشت  6ماه ،با هدف تسریع روند
بهبود ،تزریق دوم برای مبینا انجام شد.
بهاینترتیب با کاهش میزان انقباض عضالت پا
مبینا توانست با گرفتن دست مادرش آرامآرام

قدم بردارد و بدون نیاز به کمک بنشیند .از
همه مهمتر اینکه دیگر از چهره ناامید مبینا
خبری نبود و اگر او را صدا میکردی با لبخند
دلنشینی نگاهت میکرد.
البته مبینا تنها کودکی نبود که در این مطالعه
توانست از اثرات مفید تزریق سلولهای بنیادی
بهرهمند شود .از  11کودک شرکتکننده در
این مطالعه بالینی 7 ،کودک عالئم بهبود را
نشان دادند .اگرچه برای اظهارنظر قطعی
درباره این روش درمانی و تاثیر آن بر روند
بهبود بیماران مبتال به فلج مغزی الزم است
مطالعات گستردهتری روی تعداد بیشتری
از بیماران انجام شود تا بتوانیم در آیندهای
نزدیک شاهد ارائه خدمات مبتنی بر درمان با
استفاده از سلولهای بنیادی باشیم .باید توجه
داشت این روش درمانی نیز مانند هر راهکار
درمانی دیگری میتواند با عوارض جانبی

مبینا تنها کودکی نبود که در این مطالعه
توانست از اثرات مفید تزریق سلولهای
بنیادی بهرهمند شود .از  11کودک
رشکتکننده در این مطالعه بالینی7 ،
کودک عالئم بهبود را نشان دادند

همراه باشد .اگرچه در مطالعه بالینی که از
سوی محققان پژوهشگاه رویان انجام شد ،این
روش درمانی عارضهای به همراه نداشت؛
اما نبود عارضه جانبی در این گروه
از افراد را نمیتوان بهمنزله عدم
وجود هرگونه عارضه جانبی
دانست .ضمن اینکه باید
در نظر داشت این روش
درمـــانی یـــک معجزه
نیست و  4بیمار از 11
بیماری که به درمان
پاســـخ نـــدادهاند،
نشـان میدهد برای
رسیدن به این هدف
ارزشمند ،هنوز راهی
طــوالنی در پیـش
است.
TARMIM
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استفاده از سلول های بنیادی  CD133در درمان بیامران مبتال به فلج مغزی

فلجمغزی

قطع خون رسانی به بافت مغزی حین زایمان می تواند به از بین رفتن بخش هایی از بافت عصبی
منجر شود که در صورت گسترده بودن آسیب ایجاد شده و عدم توانایی بدن در ترمیم آن ،با
رشد کودک عالئمی را ایجاد می کند که ما امروزه آن را تحت عنوان فلج مغزی می شناسیم.
سلول های بنیادی با شاخص CD133سلول هایی هستند که با تقویت تشکیل عروق و همچنین
فعال کردن مکانیسم های ترمیمی می توانند به بهبود عالئم این بیماران کمک کنند.

با استفاده از یک بی حسی و یا بی هوشی ساده سلول های بنیادی از استخوان
لگن خاصره جمع آوری شده و در یک کیسه خون به آزمایشگاه ارسال می شود

دستگاه کلینی مکث ( )clini macsوسیله ای است که با استفاده از آنتی بادی های متصل به
ذرات نانو آهن ،سلول های واجد  CD133را در میدان مغناطیسی از دیگر سلول ها جدا می کند

فرایند جدا سازی
با نانو ذرات آهن

دستگاه کلینی مکث
سلول های مغز استخوان حاوی سلول های
بنیادی ،شاخصی به نام  CD133را بیان کنند
اما تعداد آن ها بسیار کم است.

سلول های  CD133از طریق کانال نخاعی در محیط
بیمارستان تزریق می شوند و بیمار حد اکثر  12ساعت
بعد از تزریق می تواند بیمارستان را ترک کند

سلول های واجد  CD133ضمن این که قادرند سلول های عصبی
را برای ترمیم تحریک کنند به عنوان پیش ساز سلول های عروقی
می توانند به ترمیم عروق نیز کمک کنند
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سلول های انتخاب شده بعد از انجام آزمون های کنترل
کیفی برای استفاده در بیماران ارسال می شوند

نتایج موفقیت آمیز سلول درمانی
در بهبود آسیب های مغزی
محققان در دستاوردی بزرگ موفق شدهاند
با استفاده از سلولهای بنیادی ،عالئم سکته
مغزی را در بیماران درمان کنند .بر اساس
گزارش اعالم شده از سوی پایگاه خبری
 ،Sciencedailyمحققان دانشگاه استنفورد
از طریق تزریق سلولهای بنیادی به بخش
آسیبدیده مغز مبتالیان به سکته مغزی
که با محدودیت حرکتی مواجه شده بودند،
توانستهاند بخش آسیبدیده مغز این بیماران
را ترمیم کنند؛ بنابراین میتوان گفت افرادی
که پس از ابتال به سکته مغزی با محدودیت
حرکتی مواجه میشوند میتوانند با استفاده از
جدیدترین دستاوردها در حوزه سلول درمانی
و طب ترمیمی ،از طریق تزریق سلولهای
بنیادی به بخش آسیبدیده مغز تحت درمان
قرار گیرند.
بر اساس این گزارش در این طرح تحقیقاتی
 18بیمار داوطلبانه شرکت کردند .این گروه از
بیماران به پزشکان اجازه دادند جمجمه آنها را
سوراخ کنند تا از این طریق سلولهای بنیادی
به بخش آسیبدیده مغز تزریق شود.
از زمانی که این افراد دچار سکته مغزی شده
بودند از  6ماه تا  3سال میگذشت .پزشکان
بر این باور بودند که پس از گذشت  6ماه
از سکته مغزی ،مغز قابلیت احیای خود را
از دست میدهد و نمیتواند مجدد توان
ازدسترفته خود را بازیابد؛ بنابراین در چنین

شرایطی امیدی به بهبود نیست؛ اما تزریق
سلولهای بنیادی به مغز این افراد موجب
میشود مغز به شرایط دوران نوزادی بازگردد
و بتواند بخشهای آسیبدیده را ترمیم و
بازسازی کند.
محققان دانشگاه استنفورد بر این باورند که
میتوان از این روش در درمان بیماریهای
عصبی دیگر مانند پارکینسون و آلزایمر نیز
استفاده کرد .بر اساس گزارش اعالم شده از
سوی یکی از اساتید جراحی مغز و اعصاب این
دانشگاه ،بیماران شرکتکننده در این طرح
تحقیقاتی پس از تزریق سلولهای بنیادی
بهطور جالبتوجهی بهبود پیداکردهاند.
پیشازاین تصور میشد بعد از گذشت  6ماه
از سکته مغزی به دلیل از بین رفتن مدارهای
مغزی دیگر امیدی به درمان و بهبود عوارض
ناشی از سکته مغزی نیست؛ اما نتایج
بهدستآمده از تزریق سلولهای بنیادی در
این بیماران نشان میدهد این سلولها به
احیای عملکرد ازدسترفته مغز کمک
میکنند.
بیماران شرکتکننده در این
آزمایش ،به سکته مغزی
ایسکیمیک مبتال بودند .در
این بیماران ایجاد لخته
خون مانع رسیدن جریان
خون به مغز و درنتیجه

مرگ سلولهای مغزی و بروز سکته میشود؛
اما در این روش درمانی بیماران توانستند بار
دیگر توانایی راه رفتن ،تکلم و انجام کارهای
روزمره را به دست آوردند .حتی در بیمارانی
که  3سال از زمانی که دچار سکته شد
بودند میگذشت نیز سلول درمانی با نتایج
موفقیتآمیزی همراه بود؛ بنابراین میتوان
امیدوار بود میلیونها نفر از افرادی که با
عوارض ناشی از سکته مغزی مواجه هستند،
میتوانند از طریق سلولدرمانی برای همیشه
از این ناتوانیها رهایی پیدا کنند .این موفقیت
میتواند شیوه زندگی آنها را متحول سازد.
محققان در تالش هستند در آیندهای نزدیک،
نتایج این تحقیق را در مقیاسهای بزرگتر
موردبررسی قرار دهند.
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سلـول درمانی
به کمک درمان
 MSمی آید

ابتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا ام.اس موجب

میشود سیستم ایمنی بدن غالف عصبی موسوم به
میلین را هدف قرار داده و آن را از بین ببرد .این بیماری

در افراد جوانی که در محدوده سنی  15تا  45سال

قرار دارند با پیامدهایی مانند ایجاد ناتوانیهای عصبی
اکتسابی همراه است .بررسیهای آماری انجام شده
نشان داده است بیشترین میزان ابتال به این بیماری در

گروه سنی  20سال دیده میشود و نکته دیگر اینکه
این بیماری در بین خانمها در مقایسه با آقایان شیوع

بیشتری دارد.
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بیماری MSبافت سفید و خاکستری سیستم
عصبی مرکزی را درگیر میکند و درنهایت به
ایجاد التهاب ،از بین رفتن میلین پوشاننده
اعصاب و سلولهای سازنده میلین یا
اولیگودندروسیتها و همچنین تخریب اعصاب
یا سلولهای عصبی منجر میشود.
نیمی از جمعیت کشور ما کمتر از  35سال
دارند و از سوی دیگر بیماری  MSدر محدوده
سنی  20تا  40سالگی بیشترین میزان شیوع
را دارد .با کنارهم قرار دادن این اطالعات
میتوان به این نتیجه رسید که سیستم
بهداشت و درمان در کشور ما با معضل بزرگی
در این زمینه مواجه است.
در ایران باالترین میزان ابتال به بیماری MS
به تـرتیــب در استــانهای اصفــــهان،
چهارمحالوبختیاری ،فارس و مرکزی ثبت
شده است .بهطورکلی عوامل مختلفی از
ژنتیک ،جنسیت و استعداد خودایمنی
تا مواجهه با عوامل مختلف آسیبرسان
در سن جوانی ،سبکزندگی ،برنامهغذایی
و دور بودن از خط استوا میتواند
در ابتال به این بیماری اثرگذار باشد.
بیماری  MSبا عالئمی مانند خستگی ،بیحسی
صورت ،بدن یا اندامها ،ضعف ،سرگیجه،
درد ،اختالل در راهرفتن ،اختالل در تعادل،
مشکالت جنسی ،انقباض عضالت پاها ،اختالل
در بینایی ،اختالل در دفع ادرار و مدفوع،
مشکالت روحی و روانی مانند افسردگی و
اختالل حافظه همراه است.
از داروهای مختلفی برای درمان عوارض
و نشانههای این بیماری استفاده میشود.
اینترفــرونها (آونکــس ،ریبف ،بتــاسرون،
اکستــاویا) ،گــالتیمراستــات (کوپاکسون)،
میتوکســانترون (نــوانتــرون) ،ناتــالیزومب
(تایسابری) و فینــگولــومید از مهــمترین
داروهایی هستند که برای بیماران مبتال به

 MSتجویز میشود.
میلین سلول عصبی را عایقبندی میکند و در
افزایش سرعت انتقال پیام عصبی در سلولهای
عصبی نقش بسیار مهمی دارد .شعلهورشدن
سیستم ایمنی بدن و تخریب میلین یا
غالف پوشاننده سلولهای سیستم عصبی
توسط مکانیسمهای داخلی بدن قابلکنترل
و خاموشی نیست .از سوی دیگر بدن ما
نمیتواند بهخودیخود ضایعات ایجاد شده را
بازسازی کند .در حقیقت مقدار پیشسازهای
سلولهای سازنده میلین (اولیگودندروسیت) و
همچنین توانایی آنها برای تمایز به سلولهای
سازنده میلین ،در افراد مبتال به  ،MSبه میزان
قابلتوجهی کاهش پیدا میکند .ضمن اینکه
در اثر فعالیت سیستم ایمنی بدن سلولهای
سازنده میلین در منطقه آسیبدیده بهطور
انتخابی حذف شده و مهاجرت سلولهای
پیشساز میلین ساز داخلی به مناطق
آسیبدیده محدود شده است و در نتیجه
ایجاد این تغییرات ،آکسونها یا رشتههای
عصبی بهطور حاد یا مزمن از بین میروند.
روشهای درمانی دارویی یا بهطورکلی
داروهایی که برای درمان یا کنترل این بیماری
تجویز میشود تاکنون در کنترل کامل بیماری،
نتایج موفقیتآمیزی نداشته و مهمتر اینکه
مصرف این داروها عوارض جانبی گستردهای
دارد که برای بیماران آزاردهنده است .ازاینرو
یافتن راهکاری برای کنترل سیستم ایمنی
بدن و ترمیم ضایعات ناشی از ابتال به بیماری
 MSضروری است.
سلولدرمانی ازجمله راهکارهایی است که
به نظر میرسید میتواند از طریق کنترل
سیستم ایمنی و فعال کردن سلولهای سازنده
میلین به درمان این بیماری کمک کند .بر
این اساس مطالعات اولیه در زمینه پیوند
سلولهای بنیادی مشتق شده از منابع مختلف

سلولدرمانی ازجمله
راهکارهایی است که به
نظر میرسد میتواند از
طریق کنرتل سیستم ایمنی
و فعال کردن سلولهای
سازنده میلین به درمان
بیامری MSکمک کند

در مدلهای حیوانی انجام شده است .نتایج
بهدستآمده از این آزمایشها نشان میدهد
پیوند سلولهای بنیادی میتواند در کاهش
التهاب ،کاهش میزان تخریب میلین و کاهش
شدت ناتوانی و افزایش دوره حیات آنها اثرگذار
باشد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از مطالعات
حیوانی ،مطالعات مختلفی روی انسانها
بهعنوان کارآزماییهای بالینی انجام شد.
هدف از این مطالعات این بود که توانایی
سلولهای بنیادی در کنترل سیستم ایمنی و

بیشرتین میزان ابتال به
بیامری  MSدر گروه
سنی  20سال دیده
میشود و نکته دیگر
اینکه این بیامری در
بین خانمها در مقـایسه
با آقایان شیوع
بیشرتی دارد

خاموش نگهداشتن آن مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین محققان در تالش بودند از طریق
این تحقیقات توانایی سلولهای بنیادی در
جلوگیری از تخریب سلولهای سازنده میلین
را مورد بررسی قرار دهند.
یکی از دیگر اهداف مطرح در انجام این
مطالعات این بود که نقش سلولهای بنیادی
در افزایش مهاجرت سلولهای سازنده میلین
در منطقه آسیبدیده و تکثیر ،تمایز و سنتز
میلین بررسی شود.
بهاینترتــیب سلــولهای بنــیادی مختلفی
مانند سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت
مزانشیم ،سلولهای بنیادی خون محیطی یا
مغز استخوان ،سلولهای بنیادی بافت چربی
و خون بندناف با روشهای مختلف به بیماران
تزریق شد .مطالعات انجام شده نشان داد پیوند
سلولهای بنیادی در بیماران مبتال به ،MS
بیخطر است و عارضه جانبی به همراه ندارد.
نتایج بهدستآمده نشان داد در بیمارانی که
تحت سلولدرمانی قرار گرفتند ،توان حرکتی
تا حدودی بهبود پیدا کرد و شدت و دفعات
عود بیماری و همچنین میزان پالکهای فعال
مغزی نیز کاهش یافت.
بر این اساس میتوان گفت نتایج بهدستآمده
اثرات مثبت و تا حدی درمانی پیوند سلولهای
بنیادی در بیماران مبتال به  MSرا مورد تایید
قرار میدهد؛ اما برای یافتن بهترین نوع سلول
بنیادی ،تعیین مقدار این سلولها برای تزریق
و همچنین انتخاب بهترین روش تزریق الزم
است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام
شود .البته کارآزماییهای بالینی متعددی
در این زمینه در حال اجراست که امید
است در آیندهای نزدیک بتوان با بهرهگیری
از روشهای درمانی مبتنی بر سلول درمانی
یا تزریق سلولهای بنیادی به درمان قطعی
بیماری MSدست یافت.
TARMIM
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استفاده از سلولهای اسرتومایی برای درمان بیامران ام.اس

ام.اس

سیستم ایمنی بدن که مسئولیت بزرگی در مقابله با عوامل مهاجم بیرونی دارد ،گاهی ممکن است به اشتباه
سلول ها یا بافت های طبیعی بدن را مورد حمله قرار دهد .این شرایط موجب ابتال به بیماری های خود ایمن
می شود .در بیماری  MSکه یک بیماری خود ایمن است سلول هایی که مورد حمله قرار می گیرند ،سلول های
عصبی هستند که از بین رفتن آنها باعث بروز عالئم این بیماری می شود .سلول های استرو مایی مشتق از مغز
استخوان خود فرد می توانند ضمن کنترل واکنش های ایمنی و کاهش التهاب و تخریب سلول های عصبی ،با
ترشحات خود سازو کارهای ترمیمی را نیز در سلول های عصبی این بیماران فعال کنند.

ابتدا با استفاده از یک بی حسی یا بی هوشی ساده سلول های بنیادی از استخوان
لگن خاصره جمع آوری شده و در کیسه خون به آزمایشگاه ارسال می شود

با استفاده از سانتریفیوژ ،سلول های تک هسته ای
از سایر سلول ها جدا شده و کشت داده می شوند

دستگاه سانتریفیوژ

دستگاه انکوباتور

سلول های کشت شده جمع آوری و تست های
کنترل کیفی روی آن انجام می شود

کشت سلول ها در محیطی کامال استریل انجام
می شود و برای در اختیار داشتن مقدار کافی از
سلول ها  3تا  4هفته وقت الزم است

سلول ها از طریق عروق محیطی
به بیمار تزریق می شوند

سلول های استرومایی ضمن کنترل پاسخ های ایمنی ،با
ترشحات خود می توانند باعث ترمیم در رشته های عصبی شوند
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پیشگیری از ابتال به MS

به کمک ویتامین D3

ام.اس( )MSیک بیماری التهابی است ،گروهی از محققان و
پژوهشگران در تالشند تاثیر افزایش مصرف ویتامین Dدر
برنامهغذایی روزانه افراد را در پیشگیری از ابتال به  MSیا
کاهش احتمال ابتال به این بیماری مورد بررسی قرار دهند .به
گفته پژوهشگران مصرف ویتامین  D3قابلیت افزایش توانایی
سیستم ایمنی بدن انسان را دارد و آزمایشهای انجام شده
نشاندهنده تاثیر مثبت آن بر درمان  MSاست.
تیمی از پژوهشگران مرکز پزشکی جانهاپکینز در مطالعات
خود دریافتند مصرف دوزهای باالی ویتامین D3در بیماران
مبتال به  MSدر بازیابی توانایی حرکتی بدن نقش کمی دارد
و سبب افزایش فعالیت فیزیکی و تحرک آنها میشود .این
ویتامین همچنین با افزایش کارایی سیستم دفاعی بدن انسان،
بیماران را در مقابله با این بیماری یاری میکند.
پروفسور پیتر کاالبرسی
( )Prof Peter Calabresiمدیر بخش
مطالعات  MSدر مــرکـز پزشکی
جانهاپکینز که سرپرستی این تیم
تحقیقاتی را بر عهده دارد معتقد
است مصرف ویتامین Dبهطور
بالقـــوه میتــواند یک روش
درمــانی کمهزینه ،بیخطر و
مناسب برای بیماران مبتال به
 MSمحسوب شود .در حقیقت
آنها دریافتهاند کاهش سطح
ویتامین Dدر خون با افزایش
احتمال بروز  MSارتباط مستقیمی
دارد و افرادی که در بدن آنها

ویتامین D3کافی وجود ندارند ،بیشتر در معرض خطر ابتال به
این بیماری قرار دارند و موارد ابتال در آنها بیشتر است.
در این پژوهش همچنین اعالم شد عوارض جانبی مصرف
ویتامین Dبسیار اندک است و در افرادی که از دوزهای باالی
این ویتامین استفاده کردهاند در مقایسه با افرادی که دوز
پایین این دارو را مصرف کردهاند ،ازنظر جسمانی و آسیبهای
جانبی تفاوتی مشاهده نمیشود.
شرح کامل این پژوهش و نتایج بهدستآمده از آن در ژورنال
تخصصی علوم اعصاب یا  Journal of Neurologyمنتشرشده و
در اختیار پژوهشگران قرار دارد.
گفتنی است مطالعات پژوهشگران مرکز پزشکی جانهاپکینز،
تنها مطالعات انجامشده در این زمینه نیست .پژوهشگران
کانادایی در پژوهشی مشابه ،به بررسی نقش ژنتیک
در این زمینه پرداختند .آنها دریافتند افرادی
که از استعداد ژنتیکی جذب پایین ویتامین
 Dبرخوردارند ،بیشتر در معرض ابتال به
بیماری MSقرار دارند.
بهطور معـــمول انســــان میتواند
ویتامین Dموردنیاز بدن خود را از
طریق نور خورشید و منابع غذایی
مختلف ،ازجمله ماهیهای روغنی،
تخممرغ ،غالت و غیره دریافت
کند؛ اما برخی افراد نمیتوانند
ویتـــامین Dالزم را از این منابع
جــذب کنند و ازنظــــر ژنتیکی
توانایی بدن آنها در دریافت ویتامین D
پایین است.

TARMIM

39

امـــا و اگــــرهــای
ســـلول درمـــــانی
در درمـــــان ALS

بیماری آمیـوتروفیکترالاسکــلروزیس یا
 ALSیکی از شدیدترین بیماریهای درگیر
کننده سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع)
است که ناتوانیهای گستردهای به همراه
دارد .از بین رفتن نورونها یا سلولهای
عصبی محرکه فوقانی و تحتانی در مغز،
ساقه مغز و نخاع از مهمترین عوارض و
پیامدهای این بیماری است .این بیماری
در  90تا 95درصد موارد ارثی است و در
 5تا  10درصد موارد نیز بدون وجود سابقه
خانوادگی در فرد بیمار دیده میشود .نوعی
از بیماری  ALSبا عوارضی مانند درگیر شدن
اندامهای حرکتی و بهخصوص دستها آغاز
میشود و نوع دیگر بیماری با نشانههایی
مانند درگیرکردن عضالت حلق و حنجره
و بروز مشکالت و محدودیتهایی در تنفس
و گوارش خود را نشان میدهد .جهش
ژنتیکی مهمترین علت ابتال به این بیماری
است .جهش ایجادشده در ژنی موسوم به
 ،SOD1به غیرفعال شدن آنزیمهایی منجر
میشود که در تجزیه مواد اکسیدان نقش
دارند .تجمع این مواد در محیط اطراف
سلولهای عصبی سبب مسمومیت و
درنهایت مرگ سلولی میشود.
مسمومیت گلوتاماتی یکی از دیگر علل
مطرحشده در ایجاد زمینه ابتال به این
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بیماری است .گلوتامات یکی از ناقلهای
شیمیایی مغز است .در افراد مبتال به این
بیماری ،عملکرد این ناقل شیمیایی در
محل شکاف سیناپسی مختل میشود
و درنتیجه گلوتامات در مغز تجمع پیدا
میکند .تجمع این ماده موجب مسمومیت
سلولهای عصبی و مرگ این سلولها
میشود .بهاینترتیب با از دست رفتن
مداوم سلولهای عصبی ،عالئمی در بیمار
ظاهر میشود .پرشهای عضالنی ،تحلیل
عضالت ،اختالل در حرکت دستها و پاها،
اختالل در تکلم و اختالل در بلع و تنفس از
مهمترین عالئم این بیماری است.
تاکنون روش درمانی موثری برای این
بیماری وجود نداشته است .داروی ریلوزول
تنها دارویی است که بهعنوان روش درمانی
برای افراد مبتال به بیماری  ALSتجویز
میشود که در پیشگیری از روند پیشرفت
بیماری یا درمان بیماران اثر چندانی نداشته
است.
روشهای درمانی مبتنی بر پیوند سلولهای
بنیادی به عنوان یکی از مباحث مطرحشده
در زمینه درمان بیماری  ،ALSامروزه در
سطح دنیا موردتوجه قرار گرفته است .البته
اکنون هدف از پیوند سلولهای بنیادی
درمان قطعی این بیماری نیست.

استفاده از سلول های اسرتومایی برای درمان بیامران ALS
ترشح مواد سمی در انتهای عصب و متعاقب آن تجمع لوکوسیتی به تدریج به تحریک پایانه های عصبی
و همچنین عدم پاسخ عضالت و در نتیجه فلجی پیشرونده در بیمار منجرمی شود .درگیری عضالت
تنفسی می تواند موجب خفگی و مرگ بیمار شود .اگرچه اکنون داروی خاصی برای این بیماری وجود
ندارد و به نظر می رسد که سلول های استرومایی مغز استخوان با ترشحات و همچنین ویژگی ترمیمی
خود بتوانند در کاهش روند پیشرفت این بیماری موثر باشند.

ابتدا با استفاده از یک بی حسی و یا بی هوشی ساده سلول های بنیادی از استخوان
لگن خاصره جمع آوری شده و در کیسه خون به آزمایشگاه ارسال می شود

ALS

با استفاده از سانتریفیوژ سلول های تک هسته ای
از سایر سلول ها جدا شده و کشت داده می شوند

دستگاه سانتریفیوژ

دستگاه انکوباتور

سلول های کشت شده جمع آوری و تست های
کنترل کیفی روی آن انجام می شود

کشت سلول ها در محیطی کامال استریل
انجام می شود و برای در اختیار داشتن
مقدار کافی از سلول ها  3تا  4هفته وقت
الزم است

سلولهای استرومایی با ترشحات خود میتوانند
اثرات سمی مواد موجود را کاهش داده و به ترمیم
سیستم عصبی کمک کنند

سلول ها از طریق عروق محیطی
به بیمار تزریق میشوند.
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به نظر میرسد سلولهای بنیادی از طریق
کاهش میزان سمیت ایجاد شده و پیشگیری
از مرگ سلولهای عصبی ،تنظیم سیستم
ایمنی و ترشح فاکتورهای رشد و درنتیجه
حمایت از عملکرد سلولهای عصبی
باقیمانده میتوانند به حفظ حیات و عملکرد
سلولهای عصبی کمک کنند .بهاینترتیب با
کاهش روند از بین رفتن سلولهای عصبی
و حفظ بقای آنها ،شدت ناتوانی بیماران
کمتر شده و طول عمر این افراد افزایش پیدا
میکند .البته ازآنجاکه این بیماری بسیار
پیچیده است و ژنتیک میتواند در بروز آن
اثرگذار باشد ،نقش سلولهای بنیادی در
روند درمان  ALSهنوز تایید نشده است؛ اما
اگر این روش بتواند شدت عالئم و ناتوانی
بیمار و همچنین سرعت پیشرفت بیماری را
کاهش دهد ،بدون تردید به بیمار و خانواده او

کمک بزرگی میکند.
پیش از آغاز کارآزماییهای بالینی ،ابتدا روی
حیواناتی که مدل  ALSدر آنها ایجاد شده
بود ،مطالعاتی انجام شد .در این مطالعات
که در مرحله پیش از مطالعات بالینی
قرار داشت ،بیخطر بودن و اثربخش بودن

پیوند سلولهای بنیادی اثبات شد .پس از
آن محققان در نقاط مختلف دنیا به انجام
مطالعات بالینی یا کارآزماییهای بالینی در
زمینه سلول درمانی در بیماران مبتال به ALS
اقدام کردند.
تاکنون مطالعات متعددی در این زمینه
انجام شده است و منابع سلولی مختلف مانند
سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان،
سلولهای بنیادی خون محیطی و سلولهای
بنیادی عصبی مشتق شده از مغز یا نخاع
جنین سقط شده با روشهای مختلف
ازجمله تزریق داخل وریدی ،تزریق داخل
مایع مغزی -نخاعی اطراف نخاع ،تزریق
داخل پارانشیم مغز یا تزریق مستقیم داخل
نخاع گردنی و کمری در بیماران مبتال به
 ALSمورد بررسی قرار گرفته است.
در ایران نیز در زمینه سلول درمانی در

افزایش امید در درمان بیامران  ALSبا استفاده از داروی قلب
گروهی از پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در مطالعات خود دریافتند
استفاده از نوعی داروی مربوط به نارسایی قلبی با نام Digoxin
میتواند از خواص درمانی برای بهبود شرایط بیماران مبتال به
 ALSبرخوردار باشد .نتایج آزمایشهای انجامشده نشان میدهد
این دارو در مقایسه با داروی موسوم به  Riluzoleکه اکنون در
ایاالتمتحدهآمریکا برای درمــان  ALSاستفاده میشود ،موثرتر
است .داروی  Riluzoleدر درمان گروهی از بیماران فقط اثرات
جانبی درمانی داشته است و در بهترین حالت؛ فقط روند رشد
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بیماری را کندتر میکند.
پژوهشگران همچنین دریافتند زمانی که فعالیت نوعی آنزیم به نام
سدیم -پتاسیم  ATPaseکاهش پیداکند یا قابلیت تکثیر سلولی این
آنزیم محدود شود ،روند تخریب بافتهای عصبی در بیماری ALS
متوقف میشود .عملکرد این آنزیم بهگونهای است که میتواند از
طریق خارج کردن ذرات سدیم مصرف شده از سلول و جذب ذرات
پتاسیم ،تعادل سلولی را تامین کرده و حفظ بار الکتریکی سلولها از
طریق غشای بیرونی را امکانپذیر کند.

بیماران مبتال به  ALSتوسط محققان رشته
مغز و اعصاب کارآزماییهای بالینی انجام
شده است.
در پژوهشگاه رویان با همکاری بیمارستان
شهید مصطفی خمینی از سال  1391تا
 1393دو کارآزمایی بالینی انجام شده است.
در یکی از این مطالعات سلولهای بنیادی
مزانشیمی مغز استخوان خودی به روش
تزریق داخل وریدی به  6بیمار پیوند زده
شد .بعد از تزریق در فواصل زمانی مشخص
و منظم ،بررسیهای آزمایشگاهی و بالینی و
همچنین تستهای حرکتی و تنفسی روی
بیماران انجام شد .پس از گذشت یک سال
نتایج بررسیها نشان داد بیماری همچنان
سیر پیشرونده داشته است و در وضع
حرکتی و تنفسی بیماران نیز روند بهبودی
مشاهده نمیشود.

در کارآزمایی بالینی دیگر سلولهای بنیادی
مزانشیمی مغز استخوان خودی داخل مایع
مغزی -نخاعی در ناحیه کمر تزریق شد .در
این کارآزمایی نیز بیماران در فواصل زمانی
مشخص ارزیابی شدند .نتایج بررسیها پس
از گذشت یک سال نشان داد این مطالعه نیز
مانند مطالعه قبل ،هیچگونه عارضه جانبی
برای بیماران به همراه نداشته و در جلوگیری
از پیشرفت بیماری و بهبود بیماران اثر
درمانی معنیداری ندارد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این مطالعات،
ایده استفاده از سلولهای بنیادی غیرخودی
یا سلولهای بنیادی گرفته شده از افراد
سالم ،برای پیوند به بیماران مبتال به ALS
مطرح شد.
بهاینترتیب محققان پژوهشگاه رویان بر اساس
پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی

دکتر آزاد بونی از پژوهشگران این تیم تحقیقاتی و از اساتید
دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن می گوید :ما با استفاده از
داروی  Digoxinتوانستیم فعالیت این آنزیم را متوقف کنیم.این
تغییر در پیشگیری از مرگ سلولهای عصبی که در فرآیند رشد
بیماری  ALSنابود میشوند ،اثرگذار است.
بیماری  ALSیک بیماری مرتبط با اعصاب حرکتی است .در اثر این
بیماری ،سیستم عصبی تخریب شده و درنهایت به ناتوانی عضالت
منجر میشود .همچنین در این بیماری نشانههای فلج اعصاب مرکزی

که از بانک سلولی (تهیهشده از بافت چربی
افراد سالم) گرفته میشود ،مطالعه جدیدی
را آغاز کردند .در این روش سلولهای بنیادی
داخل ورید تزریق میشود .این کارآزمایی
بالینی اکنون در حال انجام است.
تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه سلول
درمانی در بیماران مبتال به  ALSانجامشده
است؛ اما باید از طریق طراحی و اجرای
مطالعات بیشتر در این زمینه به بسیاری از
سواالتی که در این زمینه مطرح است پاسخ
داد تا درنهایت بتوان بهترین نوع سلول
بنیادی ،مناسبترین مقدار سلول ،بهترین
روش تزریق و موثرترین زمان برای پیوند
سلولهای بنیادی را در این بیماران پیدا کرد.
محققان امیدوارند در آیندهای نهچندان دور
بتوان از سلول درمانی بهعنوان راهکار درمانی
قطعی برای این بیماران استفاده کرد.

و محیطی بهطور همزمان مشاهدهشده و عملکرد عضالت فرد مبتال
مختل میشود .متاسفانه افرادی که به  ALSمبتال میشوند در بیشتر
موارد زیاد عمر نمیکنند .البته در این مورد استثنا هم وجود دارد
که مهمترین و مشهورترین آنها استیون هاوکینگ فیزیکدان مشهور
بریتانیایی است که بیش از  4دهه است با این بیماری دستوپنجه
نرم کرده و همچنان به زندگی خود ادامه میدهد.
منبعNature Neuroscience :

TARMIM

43

زندگی مستند

پیـروزی اراده
بــرمعلولیت

استیــون هـاوکـینگ یکـی از بزرگتـرین
دانشمندان و فیزیکدانان جهان امروز است .آنچه
این دانشمند را از دیگر محققان امروزی متمایز
میکند ،معلولیت او و بیماری نادری است که
قدرت هرگونه حرکت را از او سلب کرده است.

44

این فیزیکدان مشهور از سال  1963میالدی که به
بیماری نادر  ALSمبتال شده است ،زندگی خود را
روی یک صندلی چرخدار هوشمند میگذراند؛ اما
این موضوع هرگز سبب دلسردی او و کنارهگیری
از فعالیتهای علمیاش نشد و هاوکینگ همواره از
پیشگامان فیزیک نظری بوده و در بیشتر علوم نظری
صاحبنظر است.
این دانشمند  74ساله ،ژانویه سال 1942به دنیا
آمد .سالهای کودکی و اوایل جوانی را مانند افراد
عادی گذراند با این تفاوت که عالقه زیادی به فیزیک
و نجوم داشت .پس از پایان دبیرستان ،تحصیالت
مقدماتی خود را در آکسفورد آغاز کرد .نخستین
نشانههای بیماری در این دوران ظاهر شد .استیون
جوان گاهی در حفظ تعادل دچار مشکل میشد و به
زمین میخورد .او ابتدا این موضوع را چندان جدی
نگرفت تا اینکه در  21سالگی به پزشک مراجعه کرد
و در مشکالت بهظاهر سادهای که با آن مواجه شده
بود با حقیقت تلخ پنهان روبهرو شد.
استیون جوان مطلع شد به بیماری ALSمبتال شده
است و بهزودی توان حرکتی خود را از دست میدهد
و بهاحتمال بسیار زیاد عمر طوالنی نخواهد داشت .در
این بیماری ،نورونهای عصبی آسیبدیده و از بین
میروند و نتیجهاش فلج اعصاب مرکزی و محیطی
است.
پس از اطالع از این حقیقت تلخ ،استیون هاوکینگ به
افسردگی مبتال شد اما این واکنشزمان زیادی ادامه
پیدا نکرد و وی با خود اینطور اندیشید که تضمینی
برای به واقعیت پیوستن آنچه پزشکان پیشبینی
کردهاند وجود ندارد.
در همین سالها با دختری به نام جین وایلد آشنا
و به او عالقهمند شد .این عالقه به ازدواج آنها در
سال  1965منتهی شد .در این هنگام عالئم بیماری

بهطور کامل در وی ظاهرشده بود و راه رفتن بدون
کمک عصا برای او امکانپذیر نبود .استیون که حاال با
ازدواج و تشکیل زندگی مشترک ،انگیزه بیشتری پیدا
کرده بود ،تصمیم گرفت با بیماری مبارزه کند .او دوره
دکتری را با موفقیت به پایان رساند و فعالیتهای
علمی خود را گسترش داد .مهمترین مشکل پیش
روی او ،دشواریهای ناشی از بیماری بود که حرکت را
برایش محدود میکرد .به همین دلیل در این سالها
با خرید یک وسیله نقلیه سهچرخه ،به رفتوآمد ادامه
داد و حاضر به خانهنشینی نشد.
از سوی دیگر بیماری  ALSهمچنان با شدت به
رشد خود ادامه میداد و هاوکینگ نیز همزمان به
گستردهتر کردن دایره تدریس و تحقیقات خود
میپرداخت .رفتهرفته شدت بیماری به حدی رسید
که او فقط قادر به تکان دادن انگشتان دست چپ خود
بود .حتی این محدودیت هم محقق جوان را مجبور به
تسلیم نکرد .این فیزیکدان سرسخت به کمک صندلی
چرخدار هوشمند خود به تحقیق و مطالعه ادامه داد تا
اینکه با پیشرفت بیماری اعصاب حنجره او نیز آسیب
دید و هاوکینگ دیگر قادر به سخن گفتن نبود .شاید
این مرحله میتوانست نقطه پایانی بر فعالیتهای
یک استاد دانشگاه و فیزیکدانی باشد که دیگر نه
توانایی نوشتن داشت و نه میتوانست حرف بزند ،اما
او به کمک سیستم رایانهای و دستگاه هوشمند
لغت خوان نصبشده در صندلیاش ،توانست به فعالیت
و پژوهشهای خود ادامه دهد.
امروزه با گذشت چند دهه از زمانی که پزشکان به
هاوکینگ هشدار داده بودند بهزودی از دنیا میرود ،او
همچنان به مطالعه و پژوهش ادامه میدهد و دستاورد
یکعمر تحقیقات ارزشمند این محقق در حوزههای
مختلف ریاضی ،فیزیک کوانتوم و کیهانشناسی نام او
را در تاریخ علم جاودانه کرده است.
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سلولهایبنیادی
عوارض سکته مغزی را کاهش می دهد
نتایج پژوهشی در زمینه سلولدرمانی،
نشاندهنده بهبود شرایط افرادی است که پس
از سکته مغزی از درمان مبتنی بر نوعی خاص
از سلولهای بنیادی استفاده کردهاند .این
مطالعات ،نخستین مطالعات انجامشده در این
حوزه محسوب میشود.
سکت ه مغزی از خطرناکترین عوارض رخداده
در سیستم اعصاب انسان است که در اثر آن،
بخشهایی از مغز و رگهای خونی آن دچار
ضایعه میشود .متناسب با محل رخ دادن
ضایعه و میزان خسارت وارد شده بر سلولهای
مغزی ،اثرات و تبعات نامطلوبی در بدن بیمار
ظاهر خواهد شد که طیف وسیعی از عوارض،
از فلجی موضعی و از دست دادن کنترل تکلم
تا بههمخوردن تعادل یا از کنترل خارج شدن
بخشهایی از بدن را شامل میشود .تاکنون
روشهای مختلفی برای درمان و بازیابی توان
حرکتی بیماران سکته مغزی آزمایش شده
است .یکی از روشهای جدید در درمان
این عارضه ،استفاده از سلولهای
بنیادی است .پژوهشگران امپریال
کالج لندن موفق به شناسایی
نوع خاصی از سلولهای بنیادی
شدند که در بهبود شرایط
بیماران آسیبدیده در اثر
سکته مغزی تاثیر بسیار
مطلوبی دارد .در این روش
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درمانی از سلولهایی موسوم به  CD34+استفاده
شد که گروهی از سلولهای بنیادی موجود در
مغز استخوان هستندCD34+ .ها موجب افزایش
سلولهای خونی و بهبود عملکرد پوشش رگها
میشوند .این سلولها همچنین قابلیت تبدیل
به سلولهای مغزی را دارند و به نظر میرسد
قادر به انتشار و تولید مواد شیمیایی هستند که
باعث رشد بافتهای مغزی شده و عروق خونی
جدیدی در مناطق آسیبدیده مغز بر اثر سکته،
ایجاد میکنند.
نتایج آزمایشهای انجام شده روی افرادی
که دچار سکته مغزی شده بودند ،نشان داد
استفاده از سلولهای بنیادی  ،CD34+عالئم
بهبود را در کمتر از  7روز آشکار میکند.
درحالیکه در دیگر بیماران سکته مغزی
که تحت درمان دیگر سلولهای بنیادی قرار

میگیرند ،نخستین نشانههای بهبود حدود 6
ماه بعد ظاهرمی شود.
در همیـن زمینه ،دکتـــر ســوما بانــرجـــی
( )Dr Soma Banerjeeپژوهشگر و متخصص
بازیابی پس از سکته در مرکز درمانی امپریال
کالج اعالم کرد :بهرهگیری از این روش درمانی
در زمان مناسب و طی مدت کوتاهی پس از
سکته ،احتمال بهبود بیمار را افزایش خواهد
داد .این روش درمانی کامال بیخطر است و
شروع آن در ساعات اولیه پس از بروز سکته
نیز امکانپذیر و عملی است .این درمان فواید و
منافع بسیاری برای بیمار دارد و میتواند او را
به زندگی عادی بازگرداند.
به گفته این پژوهشگر ،افزایش سن ،سابقه
خانوادگی ،سابقه بروز سکته در فرد و جنسیت،
از مهمترین عواملی است که فرد را در معرض
خطر بروز سکته قرار میدهد .بهطورکلی پس
از  50سالگی خطر سکته در افراد افزایش
یافته و با افزایش سن ،بیشتر خواهد
شد .برای مثال احتمال بروز سکته
مغزی در یک فرد  80ساله30 ،
برابر بیشتر از یک فرد 50
ساله است.
منبع:
Stem Cells Translational Medicine journal

اروپاییها ژندرمانی
برای کودکان را تایید کردند
برای نخستین بار ،ژندرمانی بهعنوان یک
راهکار درمانی نجاتبخش برای کودکان
در اروپا به تایید رسید و بهاینترتیب امکان
استفاده از این فناوری پیشگام در بازسازی
ژنهای ناقص فراهم شد .سازمان دارویی
اروپا برای استفاده از این روش درمانی برای
گروهی از کودکان مبتال بهنوعی نقص ایمنی،
مجوز صادر کرده است که فرد اهداکننده مغز
استخوان سازگار برای آنها وجود ندارد.
هرسال حدود  15کودک با این اختالل
ژنتیکی بسیار نادر در اروپا متولد میشوند
که توانایی ساخت یک نوع گلبول سفید خون
را ندارند .اگر کارکرد سیستم ایمنی بدن این
کودکان از طریق پیوند مغز استخوان بازیابی
نشود ،بهندرت میتوانند بیش از 2سال زنده

بمانند .ضعف سیستم ایمنی موجب میشود
این کودکان بهاجبار در محیطهای عاری از
هرگونه میکروب زندگی کنند .پیشبینی
میشود این روش درمانی در آینده نزدیک
از کمیسیون اروپا مجوز بگیرد .بهاینترتیب
این روش درمانی دومین ژندرمانی است
که پس از ژندرمانی مطرحشده برای درمان
یک عارضه خونی نادر در بزرگساالن ،در اروپا
مجوز میگیرد.
اگرچه سازمان غذا و داروی آمریکا هنوز
هیچیک از این ژندرمانیها را تایید نکرده
است ،اما تعداد زیادی از شرکتهای
زیستفناوری آمریکایی در زمینه ساخت
چنین فرآوردههایی فعالیت میکنند.
قدمت پژوهش و تحقیق در زمینه ژندرمانی

به یک ربع قرن پیش بازمیگردد .البته
ژندرمانی در این مسیر با موانع و فراز
و نشیبهای بسیاری مواجه بوده است
که ازجمله این محدودیتها میتوان به
مرگ پرسروصدای یک بیمار آمریکایی در
سال  1999و همچنین نتایج مصیبتبار
کارآزماییهای بالینی در اواخر دهه  1990و
اوایل دهه  2000اشاره کرد.
امروزه با کشف راههای بهتر برای جایگزینی
ژن درون سلول ،امیدواری درخصوص درمان از
طریق ژندرمانی افزایش یافته است .محققان
بر این باورند با وجود این که ژندرمانی هنوز
در مراحل ابتدایی توسعه است ،اما روزی
کارایی آن ثابت خواهد شد.
منبع :رویترز
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گفتگو با دکتر سید مسعود نبوی
متخصص مغز و اعصاب و فلوشیب MS

ازسلولدرمانی
تا وعده های
عوامفریبانه

متاسفانه هنوز برای برخی بیماریها درمان قطعی وجود ندارد .برخی
درمانها نیز عالوه بر داشتن هزینه باال ،مقطعی هستند و پس از گذشت
مدتی ،گریبانگیر بیمار میشوند .شاید سلولهای بنیادی بتوانند پایانی
برای کابوسهای بسیاری از بیماران ،ازجمله بیماران مبتال به MS
پیشرونده باشند و از پیشروی این بیماریها پیشگیری کنند.
واکاوی درباره روشهای نوین درمانی مبتنی بر دانش سلولهای بنیادی
و اماواگرهای استفاده از این روشهای درمانی ،بهانهای شد تا با دکتر
سید مسعود نبوی ،متخصص مغز و اعصاب و فلوشیب  ،MSدانشیار
نورولوژی و عضو هیات مدیره انجمن مغز و اعصاب ایران گفتگو کنیم.
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بیماری MSچه بالیی سر سلولها میآورد؟

مولتیپل اسکلروزیس(ام.اس) یک بیماری التهابی است.
در این بیماری غالف میلین سلولهای عصبی (غالفی که
رشتههای عصبی را احاطه میکند و باعث تسهیل هدایت
امواج عصبی مغز و نخاع میشود) در مغز و نخاع آسیب
میبیــند .این آسیــبها درنهایت به تخریب اکـسون
(رشته عصبی) مرکزی و تحلیل بافت سیستم عصبی مرکزی
منجر میشود .تخریب سیستم عصبی باعث آتروفی بافت
مغز و تحلیل سیستم عصبی میشود .آتروفی عبارت است
از تحلیل یا کاهش اندازه عضالت که به کم شدن قدرت و
تحرک ماهیچهها میانجامد.

دارد .اکنون درمان حمله حاد یا پیشگیری از عود بیماری
تا حدود زیادی موفقیتآمیز بوده است اما هنوز در زمینه
جلوگیری از تخریب سلول عصبی و حفاظت از بافت عصبی
و آسیبدیده و ترمیم و بازیابی آنها به موفقیت دست
نیافتهایم.
امروزه در زمینه ترمیم و بازسازی سلولها و بافتهای
عصبی تخریبشده و تحلیل رفته ،شیوه درمانی مبتنی بر
سلولهای بنیادی مطرحشده است.

عملکرد طب ترمیمی یا بهرهگیری سلولهای بنیادی در

درمان بیماری  MSچگونه است؟
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سلولهای بنیادی دو ویژگی اصلی دارند .این سلولها
روشهـــای درمـان این بیماری
میتوانند سیستم ایمنی را ترمیم
چیست؟
کنند و بین بافتهای آسیبب دیده و
هدف ما و دیگر محققان
در سه دهه اخیر برای درمان این
سایر سلولها نقش واسطه را داشته
بتوانیم
که
است
این
دنیا
بیماری بحثهای متعددی مطرحشده
باشند .اکنون در سطح بینالمللی
سلولهایی فراهم کنیم که
است .گروهی از روشهای درمانی
در زمینه درمان بیماری  MSبا
نقش ترمیمی دارند و بافت
روی حملهها و التهابهای حاد
استفاده از سلولهای بنیادی ،درباره
میلینها و اکسونهای
تمرکز کرده است .در این شیوه فرد
گروهی از سلولهای مزانشیمی
تخریبشده را ترمیم و
کنند
می
بازسازی
از طریق تزریق کورتون و تعویض
که از مهمترین سلولهای بنیادی
پالسمای خون درمان میشود.
بزرگساالن هستند ،تحقیقاتی انجام
در شیوهای دیگر ،درمان بر
شده است .این سلولها بیشتر نقش
پیشگیری از عود بیماری و حملههای حاد و پیشرونده تعدیلکننده سیستم ایمنی را دارند و نقش ترمیمی آنها
مبتنی است .پیشگیری از این حملهها و عود بیماری خیلی کم است.
نیز به تولید انواعی از داروهای تزریقی و خوراکی منجر هدف ما و دیگر محققان دنیا این است که بتوانیم سلولهایی
شده است؛ اکنون  10تا  12داروی تایید شده برای نوع فراهم کنیم که نقش ترمیمی داشته باشند تا با کمک این
عودکننده این بیماری و همچنین پیشگیری از حملههای سلولها بافت میلینها و اکسونهای تخریبشده و دیگر
حاد  MSدر بازارهای جهانی وجود دارد اما متاسفانه هنوز بخشهای عصبی از بین رفته و موادی را که سلولها ترشح
داروی تایید شدهای برای نوع پیشرونده بیماری نداریم .میکنند ترمیم و بازسازی کنیم .همچنین این سلولها
اگرچه اکنون دارویی به نام اُکرلی زوماب ( )ocrelizumabمیتوانند در بافت سلولی اثرگذار باشند و موادی ترشح
از دسته داروهای آنتیبادی منوکلونال ،برای نوع پیشرونده کنند که مانع آسیب دیدن بافت سلولی شود یا آن را ترمیم
این بیماری ساختهشده که نتایج خوبی هم به همراه کند .درواقع هدف اصلی ما این است که  MSو بسیاری از
داشته است ،اما هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته و دوره بیماریهای دیگر را که در عملکرد سیستم ایمنی اختالل
کارآزمایی بالینی را سپری میکند.
ایجاد میکنند یا موجب تخریب سیستم عصبی میشوند ،با
شیوه دیگر درمانهای عالمتی نام دارد .تخریب بافت این شیوه درمان کنیم.
عصبی با عالئمی مانند اختالل ادراری ،سفتی پا ،دوبینی ،ایران در مقایسه با دیگر کشورها در این زمینه چه
عدم تعادل ،لرزش و اختاللهای شناختی همراه است .در جایگاهی دارد؟
شیوه درمان عالمتی نیز  4تا  5نوع روش درمانی وجود ما اکنون در این زمینه از کشورهای پیشرو هستیم .طرحهای
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پژوهشی مبتنی بر درمان به کمک سلولهای بنیادی به
شکل کارآزماییهای بالینی انجام شده است.
آیا اکنون از سلولهای بنیادی برای درمان استفاده

میشود؟

میشوند.
با توجه به اهمیت این موضوع در معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای
بنیادی تشکیلشده است .وظیفه اصلی این ستاد ،افزایش
آگاهی مردم نسبت به موضوع علوم و فناوریهای مطرح در
حیطه سلولهای بنیادی و همسو شدن طرح تحقیقاتی است
که در این حوزه انجام میشود.

بسیاری از روشهای نوین درمانی مانند درمان به کمک
سلولهای بنیادی که بخصوص برای بیماری  MSمطرح
میشود ،اکنون در مرحله کارآزماییهای بالینی است.
بهطورکلی میتوان گفت همه فعالیتهای درمانی مبتنی بر آیا اکنون از این روش درمانی برای دیگر بیماریهای عصبی
استفاده از سلولهای بنیادی در حیطه کاری عصبشناسی نیز استفاده میشود؟
این شیوه درمانی اکنون برای بسیاری
در مرحله کارآزمایی بالینی ،آزمایشی
از بیماریهای نورولوژیک مغز و
و تحقیقاتی قرار دارند .این روشهای
اعصاب مانند  ،ALSفلج مغزی ،برخی
درمانی هنوز تایید نشدهاند و برای آنها
های
ص
قر
سودجویانه،
تبلیغات
در
بیماریهای عضالنی ،پارکینسون،
مجوزی صادر نشده است ،زیرا هنوز
ویتامین رنگشده به نام داروهای
آلزایمر ،صدمات نخاعی و صدمات
نتیجه این آزمایشها بهطور کامل
حاوی سلولهای بنیادی ،برای
مغزی ناشی از ضربهمغزی استفاده
مشخص نیست .نتیجه آزمایشها باید
درمان برخی بیامریها معرفی و
میشود .مرکز تحقیقات مغز و
در مقیاس بسیار وسیع مثبت ارزیابی
گاهی به قیمت حدود  20تا 30
ی
م
فروخته
شود
تومان
میلیون
اعصــاب رویان نیز در زمینه درمان
شود تا بتوان این روشهای درمانی را
بیمــاریهای  ،MSعصــب بینایی،
مورد تایید قرار داد.
پارکینسون ،آلزایمــــر ،سکـتههای
روش تولید و ساخت سلولهای بنیادی
مغزی ،صدمات نخاعی ،صدمات
بسیار پیچیده است و فراهم آوری این
سلولها به امکانات و فناوری خاصی نیاز دارد .به همین مغزی ناشی از تصادف و ضربهمغزی و ایسکمی (کاهش
دلیل هر مرکز تحقیقاتی یا درمانی نمیتواند ادعا کند قادر خونرسانی به مغز) ،تحقیقاتی انجام داده است.
به انجام این کار است و به این بهانه مردم را فریب دهد اکنون در این مرکز مجموعهای از طرحهای بالینی در حیطه
و هزینههای درمانی زیادی از آنها طلب کند .همچنین فلج مغزی  ALSو بخشی دیگر از طرحها با هدف درمان
باید توجه داشت سلولهای بنیادی را باید به بیمار تزریق بیماری عضالنی و سکته مغزی انجامشده یا در حال انجام
کرد .این در حالی است که از بعضی تبلیغات عوامفریبانه است .طرحهای دیگری نیز در نظر داریم که در آیندهای
ماهوارهای اینطور برداشت میشود که سلولهای بنیادی نزدیک معرفی خواهد شد.
به شکل داروهای خوراکی در اختیار بیماران قرار میگیرد .این روشهای نوین درمانی تا چه اندازه میتواند در بهبود و
در این تبلیغات سودجویانه ،قرصهای ویتامین رنگشده به افزایش عمر بیماران اثرگذار باشد؟
نام داروهای حاوی سلولهای بنیادی ،برای درمان برخی ما برای هریک از این بیماریها هدف خاصی را دنبال
بیماریها معرفی و گاهی به قیمت حدود  20تا  30میلیون میکنیم .برای مثال برای بیماری  MSهدف ما ترمیم و
تومان فروخته میشود .گروهی از بیماران که متاسفانه راه تعدیل سیستم ایمنی و پیشگیری از عود بیماری است .اما
درمان قطعی برای بیماری آنها وجود ندارد نیز به دنبال در بیماری کشنده  ALSو پارکینسون ،هدف ما افزایش طول
یافتن بارقههای امیدی در دام این افراد سودجو گرفتار عمر و بهبود وضع کیفی و عملکرد فرد است.
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دیــدگــاه

سلول های بنیادی

بیخطـرند

امروزه پتانسیلهای زیادی در زمینه استفاده از قابلیتهای سلولهای بنیادی وجود دارد؛
اما احتمال سرطانزایی سلولهای بنیادی و همچنین تجمع این سلولها در عروق و ایجاد
اختالل در جریان خون و بهطورکلی مباحثی که درباره اطمینان از ایمنی سلولهای بنیادی
مطرح میشود ،موضوعی است که به ایجاد نگرانیهایی در مرحله کارآزماییهای بالینی منجر
شده است .ممکن است برخی از این سلولها عوارض ناشناختهای به همراه داشته باشند اما
جای نگرانی وجود ندارد؛ زیرا طرحهای تحقیقاتی پیش از وارد شدن به فاز آزمایشهای
انسانی ،فاز حیوانی را پشت سر گذاشتهاند؛ بنابراین هنگام ورود به مرحله انسانی بیخطر
بودن این روش بهطور نسبی ثابت شده است .خوشبختانه تاکنون تزریق سلولهای مزانشیمی
به داخل ورید و فضای نخاعی در فاز انسانی عارضهای به همراه نداشته است اما تحقیق درباره
برخی از سلولها در فاز حیوانی است و هنوز وارد فاز انسانی نشده است.
درمجموع میتوان گفت سلولهای بنیادی اگر درست و مناسب و بهاندازه مصرف شوند،
خطر سرطانزایی ندارند؛ اما گاهی در برخی موارد ممکن است بعضی از انواع این سلولها
در تعداد بسیار باال باعث ایجاد سلولهای سرطانی شوند که البته این قضیه هنوز به اثبات
نرسیده است.
فعال شدن سیستم ایمنی بیماران و پس زدن این سلولها توسط سیستم ایمنی بدن از
دیگر بحثهای چالشبرانگیز درباره این شیوه درمانی است .با توجه به نوع دهنده سلول ،از
سلولهای بنیادی به دو روش استفاده میشود .اگر دهنده سلول خود فرد باشد در اصطالح
گفته میشود از سلول خودی یا اتولوگ استفاده شده است .بدون تردید این روش با مشکالت
ایمنیزایی کمتری همراه است .اگر دهنده سلول فردی غیر از گیرنده باشد روش مورداستفاده،
غیرخودی یا آلوژن خواهد بود.
اگرچه در روش استفاده از سلولهای خودی با مشکالت ایمنیزایی کمتری مواجه هستیم
اما به دلیل مشکالت زمینهای و ژنتیکی سلولهای خودی احتمال عود بیماری معموال بیشتر
است .اگر علت اصلی بیماری نقص ژنتیکی باشد در عمل این روش برای بیمار فایده زیادی
ندارد .در روش آلوژن میتوان سالمت سلول و توانایی آنها را ازنظر ژنتیکی مورد بررسی قرار
داد تا بتوان سلولهای سالمتری را انتخاب کرد اما پس زدن سلول توسط سیستم ایمنی بدن
همچنان بزرگترین محدودیت در استفاده از سلولهای غیرخودی است .امروزه سلولهایی
را تحت عنوان سلولهای مزانشیمی شناسایی کردهایم که مشکالت ایمنیزایی کمتری دارند
و درنتیجه می توانند از خطر پس زدن از سوی سیستم ایمنی بدن در امان باشند ،ضمن
اینکه این سلولها به دلیل غیرخودی بودن مشکالت ژنتیکی ندارند .اگرچه تحقیق درباره
استفاده از سلولهای غیرخودی و بهخصوص سلولهای مزانشیمی غیرخودی در ابتدای راه
است اما امیدواریم با ورود این سلولها به حوزه سلولدرمانی عالوه بر کاهش هزینههای تولید
سلولهای بنیادی و سلولدرمانی ،پیشرفت بیشتری را در گسترش کاربرد یافتههای علمی
بهدستآمده از تحقیقات انجامشده درباره سلولهای بنیادی شاهد باشیم.

دکتر سید مسعود نبوی
متخصص مغز و اعصاب و فلوشیبMS
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رویدادهای علمی
رویدادهای علمی هر کشور مانند همایش ها ،جشنواره ها و کنگره های های علمی که از سوی موسسات
پژوهشی و دانشگاه ها برگزار می شود از منابع اصلی تولید علم در هر کشور است .در این بخش به رویدادهای
علمی اشاره شده است که در سه ماه آینده در حوزه های علوم پزشکی و زیستی برگزار خواهد شد.

هفتمین مدرسه تابستانی بیناملللی پژوهشگاه رویان

زمان برگزاری 2 :تا  7مرداد 1395
برگزار کننده :پژوهشگاه رویان
محل برگزاری :پژوهشگاه رویان
محورهای اصلی رویداد :پزشکی بازساختی ،سلولهای بنیادی ،زیستشناسی ترمیمی ،بیوتکنولوژی ،سرطان ،مهندسی بافت
و سلول ،زیستشناسی تکوینی ،زیستشناسی تولیدمثل

دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی

زمان برگزاری :اول شهریور 1395
برگزار کننده :انجمن علمی و حرفه ای مدیران حسابداران استان گلستان
محل برگزاری :شهر گرگان
محورهای اصلی رویداد :علوم گیاهی ،علوم سلولی و مولکولی ،علوم جانوری ،اکولوژی و محیط زیست

دوازدهمین کنگره بیناملللی سلولهای بنیادی و هفدهمین کنگره بیناملللی باروری و ناباروری

زمان برگزاری 10 :تا  12شهریور 1395
برگزار کننده :پژوهشگاه رویان
محل برگزاری :مرکز همایش های رازی در تهران
محورهای اصلی رویداد :سلول های بنیادی ،پزشکی بازساختی ،ایمنیشناسی ،خون و سرطان ،بیوشیمی ،مهندسی بافت و
سلول ،بیوتکنولوژی پزشکی ،نانوتکنولوژی پزشکی ،زیستشناسی تولیدمثل ،زیستشناسی تکوینی ،اخالق پزشکی

هامیش بین املللی پزشکی ،بهداشت عمومی و علوم زیستی

زمان برگزاری 13 :تا  14شهریور 1395
برگزار کننده :مرکز تحقیقات پیشرفته  /انتشارات علمی CASRP
محل برگزاری :تهران
محورهای اصلی رویداد :علوم زیستی و بیوتکنولوژی

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین املللی زیست شناسی ایران

زمان برگزاری 9 :تا  11شهریور 1395
برگزار کننده :دانشگاه تبریز و انجمن زیست شناسی ایران
محل برگزاری :دانشگاه تبریز
محورهای اصلی رویداد :زیست شناسی گیاهی ،جانوری ،سلولی و مولکولی ،زیست شناسی کاربردی ،بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی

سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

زمان برگزاری 15 :شهریور 1395
برگزار کننده :موسسه آمورش عالی مهراروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
محل برگزاری :تهران
محورهای اصلی رویداد :علوم گیاهی ،جانوری ،سلولی -مولکولی ،بیوتکنولوژی ،بیوفیزیک ،بیوشیمی و ژنتیک
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شماره بعد

بیامری های
استــخوانی،
غضـروفی و
عـضــــالنی

فصلنامه ترمیم در شماره آینده خود
که در پاییز منتشر می شود شما را
با روش های نوین سلول درمانی در
بیماری های استخوانی ،غضروفی و
عضالنی بیشتر آشنا خواهیم کرد.
مخاطبان میتوانند هر سوالی پیرامون
موضوعات مطرحشده در این مجله
را برای ما ارسال کنند .پزشکان در
گروههای تخصصی مرتبط با سواالت
مطرحشده ،به آنها پاسخ میدهند و
پاسخ سواالت در بخش اختصاصی که
برای این منظور در نظر گرفتهشده است،
درج خواهد شد.
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آقای سین جیم
کارتونیست :محمدرضا ثقفی
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در مسیر دانش بنیان

تولید ثروت با استفاده از

دانشسلولهایبنیادی

پیشرفت فناوری
سلولهای بنیادی ضمن
افزایش امیدواری در
راستای ارتقای سالمت
جامعه و میلیونها بیمار،
باعث شده سهم بزرگی
از ایجاد اشتغال و تولید
ثروت یک جامعه به آن
اختصاص پیدا کند.
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دکتر پیمان کیهانور ،متخصص نانوفناوری
پزشکی و پزشكی بازساختی در گفتگو با خبرنگار
فصلنامه ترمیم درباره اهمیت سرمایهگذاری
در این زمینه گفت :تاکید بر عملیاتی شدن
مفاهیمی مانند دانشگاههای نسل سوم که بر
توسعه فناوری ،نوآوری و تجاریسازی مبتنی
هستند ،در دنیای امروز به یک ضرورت تبدیل
شده است .بنابراین اساتید دانشگاه باید عالوه بر
انجام وظایف آموزشی و پژوهشی ،از ظرفیتها
و تواناییهای عملكردی خود در حوزه محصول
دانشبنیان بیشتر استفاده کنند و متوجه باشند
این ظرفیتها و تواناییها فقط در نوشتن یک
مقاله ساده خالصه نمیشود.
مسئول راهاندازی هسته فناوریهای همگرا
افزود :در عرصه بینالملل مقال ه بهعنوان
 Outputیا تولید مطرح است اما Outcome
یا خروجی محسوب نمیشود .خروجی،
محصولی است که رشد و پیشرفت یک کشور
را رقم میزند .نوشتن مقاله بههیچعنوان بد و
ناشایست نیست اما زمانی که نتوان اثرات آن
را در سطح جامعه مشاهده کرد ،ارزش چندانی
پیدا نخواهد کرد .امروزه بسیاری از فعالیتهایی
که اعضای هیات عملی در دانشگاهها انجام
میدهند قابلیت تولید یک محصول را دارد و
میتواند در بستر جامعه نقشآفرینی کند .البته
رسیدن به این هدف مستلزم داشتن اطالعات

و دانش كافی از روند تولید محصوالت و
فناوریهای دانشبنیان و آگاهی از ارزشافزوده
مالکیت معنوی در مقایسه با چاپ مقاله است.
اهمیت این موضوع باعث شد اساسنامه قانون
حمایت از شرکتهای دانشبنیان تصویب شود.
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برای ارزیابی و تشخیص صالحیت این شرکتها
کارگروهی تشکیل شده است.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل ستاد توسعه
علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی اظهار
کرد :شرکتهای دانشبنیان در این کارگروه
ی شدهاند.
در گروههای مختلفی طبقهبند 
این شرکتها بر مبنای ارزیابی سطح فناوری
به دستههای نوپا ،صنعتی ،تولید و خدماتی
تقسیمبندی میشوند .شرکتهای دانشبنیان
در عرصه سلولهای بنیادی ،از شرکتهای نوپا
یا خدماتی هستند و فقط چند شرکت اندک
و انگشتشمار در گروه شرکتهای دانشبنیان
صنعتی قرار میگیرند.
وی ادامه داد :برای اینکه مجموعهای بتواند
بهعنوان یک شرکت دانشبنیان فعالیت کند
باید از یک ساختار سازمانی پیروی کند .در
گذشته مصادیق این ساختار سازمانی در حیطه
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی کمرنگ
بود .اکنون ساختار سازمانی در این حیطه و
دستهبندی و زیرمجموعههای آن بهطور کامل

خوشبختانه کشور ما ازنظر میزان فعالیت در
حوزه سلولهای بنیادی رشایط خوبی دارد و
در فهرست  15کشور برتر دنیا در زمینه انجام
کارآزماییهای بالینی و حوزه سلولهای بنیادی
نام ایران به ثبت رسیده است
مشخص شده است.
یکی از مهمترین مصادیق محصوالت
دانشبنیان ما در دسته فناوریهای زیستی و
بخش زیستفناوری مولکولی ،تولید محصوالت
بر پایه سلول است .تولید محیطهای کشت
و داربستهای سلولی در زیرمجموعه این
گروههای اصلی تعریف میشود.
به گفته دکتر کیهانور ،درمان با سلولهای
بنیادی یا روشهای نوین ژندرمانی ،تولید
داروها و فرآوردههای زیستی ،تجهیزات
پیشرفته آزمایشگاهی و داروسازی مانند
کیتهای آزمایشگاهی ،طراحی و ساخت
بیورآکتورهای پیشرفته و سانتریفیوژ و
همچنین تولید ،استخراج و خالصسازی
فرآوردههای خونی از دیگر زیرمجموعههای
مهم و اصلی است؛ بنابراین چنانچه شرکتی
ارائهدهنده خدمات درمانی مبتنی بر سلولهای
بنیادی یا ژندرمانی باشد یا دارو ،فرآوردههای
بیولوژیک و تجهیزات آزمایشگاهی فرآوردههای
خونی تولید کند ،میتوان آن را بهعنوان یک
شرکت دانشبنیان معرفی کرد.
وی یادآور شد :امروزه محصوالتی مانند
ردههای سلولی ،ابزارهای درمانی و تجهیزات و
وسایل مصرفی که در خدمات درمانی مبتنی
بر سلولدرمانی کاربرد دارد ،سهم بزرگی از
بازار جهانی را به خود اختصاص داد ه است.
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پیشبینی میشود بازار سلولهای بنیادی طی
 5سال گذشته از  3/5میلیون دالر به حدود 9
میلیون دالر در سال 2016ارتقا پیدا کند.
دکتر کیهانور گفت :کشورهایی مانند چین،
هند ،روسیه و ژاپن از سال  2012به این بازار
ورود پیدا کردهاند .کشورهای اروپایی و ژاپن
بیش از دیگر کشورها در این زمینه فعالیت
کردهاند .کشور آمریکا به دلیل سیاستهای
اعمالی در این زمینه نسبت به کشورهای دیگر،
عملکرد ضعیفتری داشته است اما با تغییر
روند سیاسی ،اکنون بیشترین کارآزماییهای
بالینی در این کشور انجام میشود .با توجه به
افزایش کارآزماییهای بالینی که در این زمینه
در حال انجام است میتوان به این نتیجه رسید
که محصوالت زیادی در انتظار ورود به بازار
است.
خوشبختانه کشور ما ازنظر میزان فعالیت
در حوزه سلولهای بنیادی شرایط خوبی
دارد و در فهرست  15کشور برتر دنیا در
زمینه انجام کارآزماییهای بالینی و حوزه
سلولهای بنیادی نام ایران به ثبت رسیده
است .اگرچه این امتیاز خوبی است اما تا
زمانی که این کارآزماییهای بالینی به تولید
محصول منجر نشود ،برای جامعه منافعی
نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد :اکنون بسیاری از شرکتها

در عرصه مهندسیبافت روی پوست و استخوان
تحقیقات گستردهای انجام دادهاند و به عرصه
سلولدرمانی قلب و عروق ،غضروف و پوست
ورود پیدا کردهاند .شرکتهای متعددی نیز
در عرصه سلولدرمانی با استفاده از سلولهای
ایمنی برای درمان سرطان و زیباسازی پوست
وارد بازار شدهاند که توانستهاند سهم بزرگی
از این بازار را به خود اختصاص دهند .حتی
شرکتهای بزرگی مانند جنرالالکتریک،
سامسونگ و ال.جی نیز در این عرصه
سرمایهگذاری کردهاند كه اهمیت این عرصه
را بهعنوان نقشآفرین اصلی در مسیر آینده
سالمت مورد تایید قرار میدهد.
از ســــال  2013تا  2014در ایــن حوزه
قراردادهای بزرگ بیش از  500میلیون دالری
با شرکتهای کوچک منعقد شده و پیشبینی
میشــود شرکــتهای متــولی در زمینه
سلولدرمانی سرطان تا سال  2021بیش از
 10میلیارد دالر سودآوری داشته باشند.
وی در پایان گفت :ورود فعاالنه
کشورهای منطقه و همسایه ما به این
وادی ،نشانگر اهمیت سرمایهگذاری در
حوزه سلو لهای بنیادی و تاکید بیشتر
بر ضرورت توجه به علوم و فناور یهای
سلو لهای بنیادی در عرصه تدوین اسناد
باالدستی است.
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با کارشناسان

گفتگو با دکتر بهنوش زارع
کارشناس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو

تضمین سالمت جامعه
در مسیر سلول های بنیادی

در یک دهه اخیر کشور ما در زمینه تحقیقات سلولهای بنیادی پیشرفتهای خوبی داشته است و بر این اساس

فرآوردههایی مشتق از بافت و سلول تولید شده است .برای استفاده از دستاوردهای حوزه سلولهای بنیادی باید

ضوابطی وجود داشته باشد .البته نظاممند کردن سلول درمانی در کشورهایی که در این حوزه پیشرو بودهاند موضوع
جدیدی است و از زمان تصویب قوانین و مقررات در این حوزه بیش از  10سال نمیگذرد .خوشبختانه در کشور ما نیز
در زمینه تدوین قوانین و مقررات مربوط به فرآوردههای بافت ،سلول و ژندرمانی قدمهای موثری برداشته شده است.

سال  1385نخستین اقدامات در زمینه قانونمند شدن تولید و ثبت این فرآوردهها از سوی سازمان غذا و دارو انجام شد
و پس از گذشت دو سال اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو بهعنوان متولی استانداردسازی فرآوردههای بافت ،سلول و
ژندرمانی معرفی شد که درنهایت پس از تهیه پیشنویس ،این طرح با عنوان استانداردهای فرآوردههای حاصل از بافت

و سلول به تصویب رسید.

سال گذشته برای نخستین بار راهنمای بالینی سلولدرمانی تصویب شد .اکنون چند فرآورده بر اساس این ضوابط در

مرحله ارزیابی بالینی است و پس از تایید سازمان غذا و دارو این محصوالت بهعنوان فرآوردههایی با کاربرد درمانی به
بازار عرضه خواهد شد .با دکتر بهنوش زارع ،کارشناس فرآوردههای بافت ،سلول و ژندرمانی اداره بیولوژیک سازمان

غذا و دارو درباره ضوابط و استانداردهای تدوینشده از سوی سازمان غذا و دارو که فرآوردههای بافت ،سلول و ژندرمانی
را تحت پوشش قرار میدهد گفتگو کردهایم.

در زمینه استفاده از فرآوردههای بافت

و سلول در درمان بیماریها چه ضوابط و

استانداردهایی در نظر گرفته شده است؟

ضوابط ما به شاخهای از فرآوردههای پزشکی
بازساختی مربوط است که فرآوردههای
بافت ،سلول و ژندرمانی نامیده میشود و
فرآوردههای مهندسی بافت ،فرآوردههای
سلول درمانی و ژندرمانی را شامل میشود
که فرآوردههای سلولهای بنیادی نیز بخشی
از آنهاست .سند باالدستی ما آییننامه ثبت
فرآوردههای بافت ،سلول و ژندرمانی است.
این آییننامه مهرماه سال  1393به تصویب
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسید.
بعد از آن ضوابط ثبت فرآوردههای بیولوژیک
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تدوین شد .این فرآوردهها در سیستم سازمان
غذا و دارو زیرگروه فرآوردههای بیولوژیک
محسوب میشود .البته پیش از این در این
زمینه چند ضابطه نوشته بودیم .شروع کار ما
به سال  1388بازمیگردد .آن زمان قانونی
نداشتیم که بخواهیم بر اساس آن ضابطهای
تدوین کنیم .فقط قانونی درباره پیوند اعضا به
تصویب مجلس رسیده بود که ما بر اساس آن
ضابطهای را برای فرآوردههای بافت و سلول
نوشتیم .برای شرکتهایی که در این حوزه
فعالیت میکردند این قانون جدید بود و مهم
این بود که بپذیرند این فرآوردهها در گروه
فرآوردههای بیولوژیک قرار میگیرد و اساسا
فرآورده محور است .در گذشته افرادی که در

این زمینه فعال بودند این مسیر را یک فرآیند
میدیدند؛ بنابراین بر این باور بودند که به ثبت
فرآورده نیازی نیست و ازنظر آنها نیازی نبود
این فرآیند ثبت را از مسیر سازمان غذا و دارو
طی کنند؛ بنابراین ضوابط ما پاسخگو نبود و
به این نتیجه رسیدیم الزم است قانونی در این
زمینه وجود داشته باشد.
ازآنجاکه تصویب قانون و تهیه الیحه و تصویب
آن زمانبر بود و برای تولیدکنندهای که
خواهان ورود محصول به بازار بود وقتگیر
به نظر میرسید ،تصمیم گرفتیم آییننامهای
تهیه کنیم که این آییننامه مهرماه سال
 1393به تصویب وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی رسید و آن را بهعنوان قانون

مدنظر قراردادیم.
بر اساس این قانون شیوهنامه اجرایی و مقررات
و ضوابط ثبت فرآوردههای بیولوژیک تدوین
شد .زمانی که میخواستیم ضوابط کلیات
اداره بیولوژیک را بازنگری کنیم ،مقررات
ثبت فرآوردههای بافت ،سلول و ژندرمانی
را بهعنوان پیوستی به این ضوابط کلی اضافه
کردیم؛ بنابراین سند باالدستی ما آییننامه
ثبت فرآوردههای بافت ،سلول و ژندرمانی
است و ضوابط ثبت فرآوردههای بافت ،سلول
و ژندرمانی پیوست شماره یک ضوابط ثبت
فرآوردههای بیولوژیک است .این ضوابط
مردادماه سال  1394منتشر شد و در اختیار
شرکتهای فعال و تولیدکننده قرار گرفت.

منطبق با این ضابطه فرآوردههای حاصل از
سلول یا بافت انسانی که اثربخشی آنها از
طریق راههای فارماکولوژیک ،ایمونولوژیک،
متابولیک یا ترمیمی باشد شامل این ضابطه
میشود .بر این اساس ارگانهای اهدایی و
پیوند قلب و کلیه شامل این ضابطه نمیشود.
خون کامل و فرآوردههای مشتق از پالسما
و همچنین پیوند سلولهای خونساز مغز
استخوان نیز شامل این ضابطه نخواهد شد.
الزامات و روند صدور مجوز ساخت و الزامات
و روند ثبت فرآوردههای سلول درمانی و
ژندرمانی در این ضابطه آمده است؛ اما ازنظر
راهنما کمبود داریم و اکنون در تالش هستیم
راهنماهایی را در زمینه طراحی و مطالعات

پیشبالینی تدوین کنیم که میتواند به
پیشبرد این امور کمک کند.
آیا استانداردها و ضوابط سازمان غذا و دارو با
استانداردهای بینالمللی مطابقت دارد؟

الگوی اصلی ما در تدوین استانداردها راههایی
است که از پیش در این مسیر طی شده است.
کشورهایی مانند آمریکا یا اتحادیه اروپا پیش
از ما وارد این حوزه علمی شدهاند و بدون
تردید در تدوین استانداردهای این حوزه با
چالشهایی مواجه بودهاند که در تهیه ضوابط
این چالشها را مدنظر قرار دادهاند .ما این
ضوابط و استانداردها را مطالعه کردهایم .با
توجه به زیرساختهای کشور ،پتانسیلهای
TARMIM
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موجود و همچنین بر اساس ریشه فرهنگی
کشور این ضوابط را بازنگری کرده و بر
این اساس ضوابط جدیدی نوشتهایم .این
ضوابط ،بیشتر بر محوریت تولید داخلی
استوار است و در آنها روی واردات تمرکز
نشده و بهطور موردی در کنار ضوابط تولید
به این موضوع توجه شده است .بهمنظور
روند ساخت فرآوردهها و روند انجام فازهای
مختلف پیشبالینی و بالینی در این ضوابط
راهنماهایی در نظر گرفتهشده است.
این استانداردها محل و فرآیند تولید محصول

را شامل میشود یا به فرآوردههای دارویی

مشتق شده از بافت و سلول مربوط است؟

باید توجه داشت رویکرد جهانی ،فرآوردهمحور
است .این فرآوردهها بهعنوان محصوالت
دارویی مطرح هستند .اگرچه ماهیت این
فرآوردهها با یک فرآورده دارویی که شاید
یک مولکول شیمیایی کوچک یا یک مولکول
بزرگ پروتئینی مانند آنتیبادی باشد متفاوت
است؛ اما نگاه جهانی به این فرآوردهها ،دارویی
است .بهعبارتدیگر الزاماتی که ما در صنعت
داروسازی در نظر میگیریم باید برای تولید
این فرآوردهها نیز در نظر گرفته شود .البته
این الزامات تابع طبقهبندی محصوالت است.
در گروهی از محصوالت حداقل دستکاری
یا اصالح انجام میشود .در گروهی دیگر از
محصوالت بیش از حداقل دستکاری انجام
میشود؛ مانند فرآوردههایی که وارد فرآیند
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ثبت فرآوردههای بافت ،سلول و ژن
درمانی تابع ضوابط و آییننامههای
داخلی است؛ اگرچه طبق الگوی
جهانی استانداردسازیها انجام شده
است اما بر اساس نیازهای داخلی
فرآوردهها ثبت میشود

کشت سلولی میشوند و در این گروه از
محصوالت باید فرآیند ساخت از ابتدا تا انتها
بررسی و البته برای گرفتن پروانه ساخت از
اداره بیولوژیک اقدام شود.
برای محصوالتی که با حداقل دستکاری
و برای مصرف خود بیمار(اتولوگ) تولید
میشود ،شاید به طی روند پیچیده
مطالعات بالینی نیاز نباشد .البته همه اینها
از سوی کمیته فرآوردههای بافت ،سلول
و ژندرمانی تشخیص داده میشود که بر
اساس آییننامهای که سند باالدستی است،
تعریفشده است .اعضای این کمیته مشخص
است و همه درخواستها ابتدا وارد کمیته
میشود و درنهایت درباره آن تصمیمگیری
میشود .برای محصوالت دارویی ،در سازمان
غذا و دارو شرایط بهینه تولید یا  ،GMPبه
همراه مقرراتی وجود دارد .بازرسیهای ما با
بازرسیهای بینالمللی همراه است و بر این
اساس استانداردسازی شده است .تا چند سال

پیش برای بازرسیها مرجع ما سازمان جهانی
بهداشت بود؛ اما از زمانی که ایران تصمیم
گرفت عضو کنوانسیون بازرسان داروسازی یا
 PIC/Sشود ،مجبوریم از قوانین آنها تبعیت
کنیم؛ بنابراین استانداردهای بهینه تولید ما
استانداردهای بهینه تولید بینالمللی است و
مرجع ما کنوانسیون بازرسان داروسازی است؛
اما ثبت فرآوردهها در این زمینه تابع ضوابط و
آییننامههای داخلی است؛ یعنی اگرچه طبق
الگوی جهانی استانداردسازیها انجام شده
است اما بر اساس نیازهای داخلی فرآوردهها
ثبت میشود.
تاکنون چه مراکزی موفق به دریافت تاییدیه
شرایط تولید فرآوردههای بافت ،سلول و
ژندرمانی شدهاند؟

در کشور ما نیز مانند دیگر کشورها سیستم
نظارتی نسبت به پیشرفت علم در این حوزه
عقبتر بوده است .در آمریکا و اروپا شرکتهای
تولیدکننده و بخشهای آکادمیک در مقایسه
با سیستم نظارتی جلوتر بوده و هستند؛ یعنی
ابتدا فرآوردههای بافت ،سلول و ژندرمانی
تولید شده است و بعد از آن سیستم نظارتی
وارد عمل شده است .کشور ما نیز از این قاعده
مستثنا نبوده است .اکنون بیش از  10سال
است شرکتها و مراکزی در این زمینه فعالیت
میکنند؛ اما آییننامه و ضوابط اجرایی از سال
 1393در این زمینه ارائه شده است؛ بنابراین
شرکتهایی که در این حوزه فعال بودهاند

فرآوردههایی تولید کردهاند که در سطح
جامعه استفاده میشود اما این فرآوردهها
خیلی مطابق ضوابط ما تولید و مصرف
نمیشود .ازآنجاکه این تطابق وجود نداشته،
هنوز نتوانستهایم به این شرکتها تاییدیه
تولید بدهیم .شرکتها و مراکز تولیدکننده
نسبت به این موضوع مطلع و در تالش
هستند شرایط تولید فرآوردهها را بر اساس
ضوابط و آییننامههای سازمان غذا و دارو
بهینهسازی کنند .پژوهشگاههایی مانند رویان
و ابنسینا که در این زمینه فعال بودهاند اقدام
به تاسیس و راهاندازی مراکزی کردهاند که
مطابق مقررات سیستم نظارتی باشد .با توجه
به این خبرها خوشبین هستیم و امیدواریم
این مراکز بهزودی تاسیس شود .زمانی که
فرآوردهها مطابق مقررات تولید شوند سازمان
غذا و دارو مجوز را صادر میکند.
آیا تاکنون فرآوردههای بافت ،سلول و
ژندرمانی به بازار عرضهشده است؟

بله این فرآوردهها تولید میشود .شرکتهای
خصوصی و دولتی از قبل در این زمینه
فعالیت داشتهاند .این مراکز دانش الزم را
در اختیار دارند و بیمارگیری میکنند و این
فرآوردهها را به فروش میرسانند و اکنون
درخواست مجوز کردهاند .ازآنجاکه تولید این
فرآوردهها خیلی با قوانین و مقررات وزارت
بهداشت مطابقت ندارد باید باهم پیش برویم
تا فرآیندها مطابق با استانداردها یا حداقل

اگرچه علم پیرشفت کرده است
و مردم به دستاوردهای آن نیاز
دارند اما از دیدگاه سیستم نظارتی
ما وظیفه داریم این علم را با
استانداردها تطبیق دهیم تا بتوانیم
سالمت جامعه را تضمین کنیم

نزدیک استانداردهای سازمان غذا و دارو باشد
و بتوانیم مجوز تولید صادر کنیم؛ اما اکنون
این شرکتها تاییدیههای الزم را ندارند.
پیشرفت کشور در حوزه سلولهای بنیادی

و دورنمای این حـوزه را چگــونه ارزیابی
میکنید؟

متخصصان ما دانش فنی موردنیاز این حوزه را
در اختیار دارند و دستیابی به این علم موجب
شده است کشور ما در این حوزه در سطح
منطقه پیشرو باشد؛ اما باید از این علم حمایت
شود .هزینهها در این حوزه باالست و به همین
دلیل نیاز به حمایتهای مالی بهشدت احساس
میشود .از سوی دیگر سیستمهای بیمهگر
باید فعالتر ظاهر شوند تا بتوانند حمایتهای
الزم را انجام دهند .اگر علم و تولید وجود
داشته باشد و در مقابل زمینهای برای مصرف
وجود نداشته باشد این حلقه پیوسته نخواهد
بود؛ بنابراین سیستمهای بیمهگر باید در این
زمینه فعالتر باشند تا دانشی که شاید تاحدی

گرانقیمت باشد بتواند در اختیار مردم قرار
گیرد و مردم از آن بهرهمند شوند.
دیدگاه من از منظر سیستم نظارتی است .پس
باید توجه داشت که سیستم نظارتی ضامن
سالمت جامعه است و وظیفه اصلی ما تامین
سالمت جامعه است .اگرچه علم پیشرفت
کرده است و مردم به دستاوردهای آن نیاز
دارند اما از دیدگاه سیستم نظارتی ما وظیفه
داریم این علم را با استانداردها تطبیق دهیم
تا بتوانیم سالمت جامعه را تضمین کنیم .ما
علم و دانش الزم را در اختیار داریم و تحقیق
و پژوهش در این حوزه در حال پیشرفت است.
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از این اقدامات
حمایت میکند و قطبهایی برای تحقیق و
توسعه این رشته در کشور در نظر گرفته است.
این معاونت شهرهای تهران ،تبریز و شیراز را
بهعنوان قطبهای علمی کشور در این حوزه
معرفی کرده است و میخواهد حمایتهای
گستردهتری را در سطح کشور تحت پوشش
قرار دهد و از استعدادهای کشور در این زمینه
حمایت کند .ما بهعنوان سیستم نظارتی
انتظار داریم این علم با استانداردها و مقررات
مطابق باشد .اگر تولیدکنندهها به این موضوع
اشراف داشته باشند و همه باهم در این راستا
حرکت کنیم میتوانیم فراتر از مصرف داخلی
در این حوزه قدم برداریم و حتی فناوریهای
مربوط یا فرآوردههایی که تولید میشود را به
دیگر کشورها صادر کنیم.
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توریسم درمانی

توسعهتوریسمدرمانی،

ازتهدیدتافرصت
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توریسمدرمانی یا گردشگری پزشکی،
دریافت خدمات درمانی این است که
صنعتی است که در آن افراد بیمار
گاهی برخی درمانها مانند روشهای
در صنعت گردشگری
بهمنظور بهرهمندی از خدمات درمانی
درمان ناباروری در کشور مبدا ،ازنظر
پزشکی ،امکانات و
و پزشکی از کشور خود به کشوری دیگر
قانونی با محدودیت مواجه است و این
فناوریهای پزشکی و
م
متا
هزینه
همچنین
شده
سفر میکنند .در این صنعت ،امکانات و
خدمات برای بیماران ارائه نمیشود .به
بسیار
نقش
درمان
ای
ر
ب
فناوریهای پزشکی و همچنین هزینه
همین دلیل گروهی از بیماران برای
مهمی دارد
تمامشده برای درمان نقش بسیار
بهرهمندی از این خدمات درمانی به
مهمی دارد.
کشورهای دیگر سفر میکنند .افراد
در گذشته و با توجه به انحصاری
مبتال به اختالالت ژنتیکی نادر نیز
بودن بسیاری از علوم و فناوریها ،مردم برای بهرهمندی ممکن است برای درمان بیماری به کشوری سفر کنند که
از روشهای درمانی که در دسترس آنها نبود ،از کشورهای در درمان این اختالالت موفقتر عمل کرده است.
کمتر توسعهیافته به مراکز پزشکی در کشورهای پیشرفته بهاینترتیب میتوان گفت گردشگری پزشکی یک
سفر میکردند؛ اما در دهههای اخیر با توجه به تغییرات اصطالح گستردهتر برای سفرهایی است که با
ایجادشده در شرایط توزیع فناوری و همچنین رشد علمی هدف بهرهمندی از درمانهای پزشکی و استفاده
کشورهای درحالتوسعه ،این روند معکوس شده و مردم از خدمات بهداشتی و درمانی انجام میشود.
برای برخورداری از درمانهای ارزانتر ،از کشورهای توریسمدرمانی تقریبا هر نوع خدمات بهداشتی
توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه سفر میکنند ،و درمانی ازجمله روانپزشکی ،درمانهای
هرچند روند سنتی سفرهای پزشکی به کشورهای جایگزین ،مراقبتهای دوران نقاهت و حتی
پیشرفته همچنان ادامه دارد .یکی از دالیل دیگر سفر برای خدمات تدفین را شامل میشود.
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پزشکی منجر شده است .اجتناب از
توریسمدرمانی در گذر زمان
انتظار زمان طوالنی برای دریافت خدمات
توریسمدرمانی تقریبا هر
نخستین نمونه ثبتشده از سفر مردم
و
بهداشتی
خدمات
نوع
درمانی عامل اصلی گردشگری پزشکی
برای دستیابی به خدمات پزشکی به
پزشکی،
ن
روا
ازجمله
درمانی
در انگلستان است ،درحالیکه در آمریکا،
هزاران سال قبل بازمیگردد ،به زمانی که
درمانهای جایگزین،
دریافت خدمات پزشکی با قیمتهای
زائران یونانی از سراسر دریای مدیترانه به
مراقبتهای دوران نقاهت
ارزانتر بهعنوان دلیل اصلی گردشگری
قلمرو کوچکی در خلیج سارونیک به نام
و حتی خدمات تدفین را
شود
ی
م
شامل
پزشکی مطرح است.
اپیدوریا ( )Epidauriaسفر میکردند .این
بسیاری از عملهای جراحی در
مردم ،آنجا را سرزمین خدای شفادهنده
کشورهای مقصد توریسمدرمانی
به نام اسکلپیوس ( )Asklepiosقلمداد
میکردند .احتماال شهرهای دارای چشمههای آبگرم و هزینهای بسیار کمتر نسبت به دیگر کشورها دارد .برای
بیمارستان ،اولین مقاصد گردشگری پزشکی در طول تاریخ مثال در ایاالتمتحده پیوند کبد ممکن است هزینهای
محسوب میشدند .برای مثال در قرن هجدهم انگلیسیها بالغبر  ۳۰۰هزار دالر در بر داشته باشد درحالیکه این
برای درمان بیماریهایی مانند نقرس ،ناراحتیهای کبدی عمل پیوند در تایوان حدود  ۹۱هزار دالر هزینه دارد.
در کشورهای توسعهیافته جهان مانند ایاالتمتحده،
و برونشیت به چشمههای معدنی میرفتند.
هزینههای باالی مراقبتهای بهداشتی ،زمانهای طوالنی گردشگری پزشکی دورنمای موفقتری دارد .طبق آماری
انتظار برای بهرهمندی از برخی روشهای درمانی خاص ،که در آگوست سال  2008منتشرشد ،پیشبینی میشود
سهولت و قیمت مناسب مسافرتهای بینالمللی و پیشرفت توریسمدرمانی در ایاالتمتحده در دهه آینده ده برابر
فناوری و استانداردهای پزشکی در بسیاری از کشورها از شود .بااینحال ،برداشتها از توریسمدرمانی همیشه مثبت
مهمترین عواملی است که به افزایش محبوبیت سفرهای نیست .در کشوری مانند آمریکا که استانداردهای باالی
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کیفیت دارد ،توریسمدرمانی بهعنوان
یک عامل خطرناک برشمرده میشود.
به باور پژوهشگران،
در برخی نقاط جهان ،مسائل سیاسی
گردشگری پزشکی در
کالن میتوانند در انتخاب کشور
کنار فرصتهایی که
مخاطرات پزشکی
موردنظر برای گردشگران پزشکی که
در اختیار بیامران قرار
میدهد ،مشکالت و
توریســمدرمانی دارای مخــاطــراتی
به دنبال خدمات بهداشتی هستند،
دارد
نیز
هایی
ت
محدودی
است که معموال در کشور مبدا که
تاثیرگذار باشد .در سالهای اخیر
مراقبتهای پزشکی به شیوه محلی
گردشگری با هدف دور زدن برخی
ارائه میشود ،وجود ندارد .برخی
قوانین پزشکی نیز رشد بسیاری داشته
است .این نوع گردشگری بهمنظور دسترسی به خدمات کشورها ،مانند آفریقای جنوبی یا تایلند دارای اپیدمیولوژی
پزشکی انجام میشود که در کشور مقصد ،قانونی اما در مربوط به بیماریهای عفونی بسیار متفاوت با سایر کشورها
کشور مبدا ،غیرقانونی است .این سفرها میتوانند با هدف هستند .قرار گرفتن در معرض این بیماریها بدون داشتن
بهرهمندی از اقدامات و روشهای درمانی مانند روشهای سیستم ایمنی منطبق با همان شرایط ،بهخصوص در
طجنین یا اقدام به خودکشی به کمک بیماریهای گوارشی یک خطر جدی برای افراد ضعیف
درمان ناباروری ،سق 
محسوب میشود.
پزشک باشد.
و محدودیتهایی نیز دارد .از مهمترین
پیامدهای توسعه گردشگری پزشکی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

گردشگری پزشکی ،تیغ دو لبه است

به باور پژوهشگران ،گردشگری پزشکی در کنار
فرصتهایی که در اختیار بیماران قرار میدهد ،مشکالت

مسائل حقوقی
دریافت مراقبتهای پزشکی در خارج از کشور ممکن است
گردشگران پزشکی را در معرض مسائل حقوقی ناآشنا
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قرار دهد .محدود بودن شکایتهای قانونی در کشورهای
مختلف میتواند یکی از دالیل ارزانی هزینههای پزشکی
در آن کشور باشد.
برخی کشــورها بهعنــوان یک مقــصد جــذاب برای
توریسمدرمانی مطرح هستند .این در حالی است که در
این کشورها راهکارهای محدودی برای خطاهای پزشکی
در نظر گرفته میشود که ممکن است گردشگران پزشکی
را با مشکل مواجه کند.
مسائل اخالقی و اجتماعی
بهطورکلی مسائل اخالقی و ابهامات بسیاری در حوزه
توریسمدرمانی وجود دارد .خرید غیرقانونی اندامها و
بافتها برای پیوند که با روشی مشخص در کشورهایی
مانند هند ،چین ،کلمبیا و فیلیپین موردمطالعه قرارگرفته
است ازجمله مسائل اخالقی است که گردشگران پزشکی با
آن مواجه میشوند.
مقصدهای عمده توریسمدرمانی
مهمترین مقاصد توریسمدرمانی در آفریقا و خاورمیانه

کشورهای اردن ،رژیم صهیونیستی و جمهوری اسالمی
ایران هستند .بر اساس آمارهای بینالمللی ،ایران در سال
 ۲۰۱۲میزبان بیش از  ۳۰هزار مسافر برای بهرهمندی از
درمان و خدمات پزشکی بود .در سال  ۲۰۱۵این عدد به
 ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار نفر افزایش پیدا کرد و انتظار میرود این
رقم به بیش از  ۵۰۰هزار نفر در سال آینده افزایش یابد.
مهمترین کشورهای میزبان گردشگران پزشکی در آمریکای
شمالی و جنوبی ،برزیل ،کانادا ،کاستاریکا ،کوبا ،اکوادور،
مکزیک و ایاالتمتحده هستند .در حوزه آسیا و جزایر
اقیانوس آرام کشورهای چین ،هنگکنگ ،هند ،مالزی،
نیوزیلند ،پاکستان ،سنگاپور ،کره جنوبی و تایلند مقاصد
اصلی برای توریسمدرمانی محسوب میشوند.
در قاره اروپا نیز ارمنستان ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،ترکیه و
انگلستان مهمترین مقاصد توریسمدرمانی هستند.
ما از شماره آینده مجله ترمیم در این بخش بهطور اختصاصی
به نمونههایی از توریسمدرمانی در حوزه سلولهای بنیادی
اشاره میکنیم و موفقیتها و خطرات آنها را مورد بررسی
قرار خواهیم داد.

نگاهی به الگوهای موفق
در گردشگری پزشکی

امروزه در بسیاری از نقاط جهان ،گردشگری پزشکی بهعنوان یکی
از منابع مهم درآمدی محسوب میشود و بر این اساس تالش
میشود به شیوههای مختلفی ،تعداد افراد مراجعهکننده با هدف
دریافت امکانات و خدمات پزشکی ،افزایش پیدا کند .در این میان
برخی کشورها از الگوهای مناسب و موفقی استفاده میکنند که
نمونهبرداری و بومیسازی این روشها میتواند راهنمای دیگر
کشورهایی باشد که در این حوزه فعالیت میکنند.
یکی از نمونههای ابتکاری و موفقیتآمیز در حوزه گردشگری
پزشکی توسط کشور هندوستان ارائهشده است .باید در نظر داشت
در گردشگری پزشکی ،بیماران با هدف درمان و دریافت خدمات
پزشکی به کشور دیگری سفر میکنند که میتواند با مشکالتی در
زمینه روادید ،پیدا کردن مراکز درمانی مناسب و محدودیتهایی
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در این زمینه همراه باشد .دولت هند با راهاندازی سامانه اینترنتی
گردشگری پزشکی به نشانی www.PlanMyMedicalTrip.com
تسهیالتی را برای سفر به این کشور فراهم کرده که موجب شده
است در مدتزمانی کوتاه سرمایهگذاری در این حوزه حدود ۲۰۰
هزار دالر افزایش پیدا کند.
این سامانه که مرکز آن در شهر پونه واقع در ایالت ماهاراشترا در
هندوستان قرار دارد ،دسترسی بیماران بینالمللی به مراقبتهای
پزشکی با قیمتهای رقابتی و مقرونبهصرفه را امکانپذیر میکند.
این سامانه اینترنتی در نظر دارد از طریق جذب سرمایههای جدید،
سرعت عملکرد این شبکه را افزایش دهد و با استخدام تیم فروش
حرفهای به بهبود و ارتقای تجربه دیجیتال مشتریان خود کمک
کند.

در حوزه طرح تنوعبخشی و چندملیتی شدن ،این پورتال در نظر دارد
امکان دسترسی وبسایت خود را به کشورهایی مانند تایلند ،امارات
متحده عربی ،برزیل و آلمان گسترش دهد .آنراو رانه ،بنیانگذار و مدیر
این وبسایت به خبرنگاران اعالم کرده است اکنون به دنبال استخدام
افراد با تجربه در گروه تشکیالت و فروش هستند و در نظر دارند
 ۱۵۰نیروی جدید را تا چند ماه آینده استخدام کنند .خدمات این
سامانه اکنون فقط در کالنشهرها ارائه میشود اما مدیران این سامانه
قصد دارند در آیندهای نزدیک خدمات خود را به شهرهای کوچکتر
هم گسترش دهند تا از این راه بتوانند گامهای بلندتری در زمینه
اقتصادی بردارند و دامنه خدمات خود را افزایش دهند.
این سایت که در سال  ۲۰۱۲به بهرهبرداری رسیده است ادعا
میکند رشد  ۱۵درصدی در یک ماه را تجربه کرده و در سال

گذشته به بیش از  2500بیمار مشاوره ارائه داده است .این پلتفرم،
سال گذشته اپلیکیشن اختصاصی خود را نیز راهاندازی کرده است
و قصد دارد با افزودن اطالعات جدیدی در پایگاههای خود تا چند
ماه آینده گزینههای جدیدی برای پرواز به هند ،دبی و ترکیه در
اختیار بیماران قرار دهد .در حقیقت بیمارانی که از این وبسایت
یا اپلیکیشن آن استفاده میکنند روند دریافت ویزا را سریعتر و با
سهولت بیشتری پشت سر میگذارند و میتوانند پیش از رسیدن
به مقصد موردنظر خود از خدمات ارائهشده برای شناسایی مراکز
درمانی استفاده کنند که متناسب با نیاز آنها خدماتی را ارائه
میکنند .بهاینترتیب پیش از سفر با هزینهها و امکانات موجود در
این مراکز ،آشنا میشوند.
منبعThe Economic Times :
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اخالق پزشکی

پژوهش زیر چرت اخالق
پژوهش با استفاده از سلول های بنیادی با
منشا رویان انسانی یا سلول بالغ ،امیدهای
زیادی را برای کاهش دردهای بیماران و
درمان بیماری های سختدرمان پدید آورده
است؛ اما این پژوهشها با دغدغه های اخالقی
خاص همراه است که حوزههای مهمی مانند
ایمنی آزمودنی ها و احترام به رویان انسانی را
دربر میگیرد.
بدون تردید ،بهره مندی صحیح و پایدار از فواید
و مزایای چنین پژوهش هایی درگرو رعایت
الزامات و مالحظات ویژه اخالقی آن است .در
تدوین راهنمای اخالقی پژوهش با استفاده از
سلولهای بنیادی ،عالوه بر تجربه جهانی از
فرهنگ غنی ایرانی اسالمی و نگاه ویژه آن
به سالمت انسان و نیز جایگاه اخالقی رویان
انسانی بهره گرفته شده است.
هر پژوهشگری که در پژوهش با استفاده از
سلول های بنیادی مشارکت میکند ،باید عالوه
بر مفاد این راهنما ،از راهنمای عمومی اخالق
در پژوهش های علوم پزشکی ،راهنماهای
اختصاصی اخالق در پژوهش کشور به فراخور
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موضوع و نیز از دیگر قوانین و مقررات مرتبط با
کار خود آگاه باشد و آنها را رعایت کند.
بر اساس آنچه در این راهنما آمده است
رویان های مازاد بر نیاز درمان ناباروری به
روش لقاح مصنوعی ،جنینهای سقط شده،
رویان حاصل از شبیهسازی پژوهشی -درمانی،
سلول بنیادی پرتوان القا شده ،بندناف یا جفت
نوزاد متولدشده از منابع مجاز برای تولید سلول
بنیادی پرتوان هستند.
باید فقط از رویان هایی استفاده شود که ابتدا
با هدف درمان ناباروری تولیدشدهاند ،اما مازاد
هستند .رویان اهداشده بهمنظور استخراج
سلول بنیادی ،بههیچوجه نباید در رحم زن
دیگر یا گونه جانوری دیگر جایگزین شود.
تخمک ،اسپرم ،رویان ،جنین یا هرگونه بافت
انسانی دیگری که برای تولید سلول بنیادی
مورداستفاده قرار می گیرد ،نباید از طریق
معامالت تجاری بهدستآمده باشند .رضایت
آزادانه و آگاهانه ،باید از هر دو والد رویان یا
جنین گرفته شود .همین طور در صورت وجود
نفر سوم ،یعنی کسی که گامت اهدا کرده باشد،

باید هنگام اهدا ،رضایت آگاهانه و آزادانه برای
استفاده از رویان نهایی گرفته شود.
متخصصان درمان ناباروری که از رویانهای
اضافی حاصل از کار درمانی آنها استفاده
میشود نباید همان پژوهشگرانی باشند که
برای پژوهش و درمان ،سلول بنیادی را به کار
می برند .استفاده از جنین برای به دست
آوردن سلول بنیادی نباید هیچ تاثیری بر
تصمیمگیری در رابطه با سقط جنین داشته
باشد .به همین منظور فرد یا افرادی که
درباره سقط جنین تصمیمگیری میکنند،
باید از گروهی که قرار است پژوهش را انجام
دهند کامال مستقل باشند .استخراج تخمک
بهمنظور دستیابی به سلول بنیادی ممنوع
است و تخمک های مورداستفاده باید مازاد بر
نیاز درمان ناباروری باشند.
سلول های بنیادی پرتوان القاشده نباید طی
پژوهش به طور مستقیم به اشخاص اهدا شوند،
مگر در اهدای خودی یا اتولوگ که میتوان
سلولهای بنیادی را بهطور مستقیم اهدا کرد.
این سلولها نباید با رویان انسان یا رویان

غیرانسانی ترکیب شوند .همچنین نمیتوان
سلولهای پرتوان القایی را به جنین انسان یا
جنین غیرانسانی پیوند زد.
باید توجه داشت اخذ رضایت آزادانه و آگاهانه
از همه شرکتکنندگان در پژوهش الزامی است.
باید رضایت آگاهانه و آزادانه براساس نوع
تحقیق ،بهطور اختصاصی گرفته شود.
برای گرفتن رضایت آگاهانه و آزادانه از
اهداکنندگان منابع سلول بنیادی ،باید همه
اطالعاتی که ممکن است در تصمیمگیری فرد
موثر باشند به وی ارائه شود .نوع کاربرد موارد
اهدایی ،احتمال تخریب موارد اهدایی در مسیر
استخراج سلول بنیادی ،امکان ذخیره موارد
اهدایی به مدت طوالنی برای استفاده در آینده
و سود مالی احتمالی ناشی از انجام تحقیق
ازجمله اطالعاتی است که باید در اختیار
اهداکننده قرار گیرد .اهداکننده باید مطلع باشد
كه منفعت درمانی و پزشکی حاصل از تحقیق
فقط به اهداکننده محدود نمیشود ،بلکه همه
مردم از آن بهره مند می شوند.
باید توجه داشت بر اساس این راهنما رضایت

دادن و ندادن اهداکننده ،خللی در روند
درمانی او وارد نخواهد کرد .شرکت کننده در
پژوهش هر زمان می تواند از مطالعه خارج
شود بدون آنکه خللی در درمانهای عادی
او وارد شود .در موارد اهدای رویان ،الزم است
اهداکننده رویان را از این كه رویان اهداشده
برای ایجاد باروری در زوج دیگری استفاده
نمی شود ،مطلع کرد.
همچنین اهداکننده باید ازنظر بیماری های
عفونی و ژنتیک غربالگری شود .ممکن است
سلول های اهدایی تغییرات ژنتیک پیدا کنند.
اگرچه امکان تجاری شدن سلول های اهدایی
وجود دارد اما اهداکننده هیچگونه حق استفاده
از این امکان را ندارد.
بر اساس این راهنما ،بهمنظور رعایت کامل اصل
«رازداری» ،باید مشخصات شخصی افراد شرکت
کننده در پژوهش کامال محرمانه حفظ شود.
الزم است مراکز پژوهشی و درمانی تمهیدات
الزم را برای اجرای اصل رازداری فراهم کنند.
در غیر این صورت باید این اطالعات را از بین
ببرند .باید از جمعآوری اطالعات شخصی

غیرضروری در مورد شرکت کنندگان پرهیز
شود.
الزم است مطالعات پیش بالینی کافی روی
مدل های حیوانی انجام شود.
برای آزمودن پیوند سلول بنیادی نوع وحشی،
بیمار یا تصحیح ژنتیک شده ،ارزیابی بهبود
پس از سلول درمانی ،بررسی مکانیسم های
زیستی ترمیم بافت و همچنین ارزیابی میزان
و مسیر سلولدرمانی ،سن و درجه بیماری
برای کارآمدی باید از مدلهای حیوانات
کوچک استفاده کرد.
در پژوهش هایی که مدل های حیوانات کوچک
در آن ها کافی نیستند و همــچنین پژوهش
روی بافت های ساختاری مثل استخوان،
غضروف یا تاندون ،باید از مدلهای حیوانات
بزرگ استفاده کرد.
مطالعه روی نخستیان یا پریمات های غیرانسانی،
در شرایطی انجام میشود که اطالعات ضروری
موردنیاز از روشهای دیگر غیرقابلدستیابی
است .این مطالعات باید تحت نظارت مستقیم
یک دامپزشک ماهر انجام شوند.
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دو روی سکه سلول درمانی
نتایج بهدستآمده از مطالعه بالینی که
بهتازگی در دانشگاه استنفورد انجام شد،
نشان داد تزریق مستقیم سلولهای بنیادی
بزرگساالن که در آنها تغییراتی ایجاد شده،
ایمن است و میتواند عملکرد حرکتی
بیماران را نیز بهطور موثری بهبود بخشد.
طی این آزمایش ،در همه بیمارانی که  3تا
 6ماه گذشته برای نخستین بار دچار سکته
شده بودند ،پس از یک بیهوشی کوتاهمدت
سلولهای بنیادی بهطور مستقیم داخل مغز
تزریق شد .در این روش درمانی ،سردرد
گذرا تنها عارضهای بود که بیماران با آن
مواجه شدند و پس از گذشت چند ساعت
تا چند روز این عارضه نیز برطرف شد.
بر اساس نتایج این مطالعه که در مجله
 STORKEنیز منتشر شده ،هیچ عارضه
مرتبط با سلولدرمانی در این بیماران
مشاهده نشده است.
( منبع خبر ) Stem Cells Portal, 6 June 2016

تزریق سلولهای بنیادی بهدستآمده از
جنینهای سقط شده در پسر  9سالهای که
به بیماری آتاکسی تالنژکتازیا مبتال بود بعد
از گذشت  4سال به ایجاد تومور با منشا
سلولهای پیوندی منجر شد .والدین این
کودک زمانی که او  9ساله بود به درمانگاهی
در مسکو مراجعه کردند تا شاید بتوانند با
استفاده از سلولدرمانی فرزند خود را درمان
کنند .سلولهای بنیادی عصبی با منشا
جنینهای سقط شده در نقاط مختلف
دستگاه عصبی و مغزی تزریق میشود و
چهار سال بعد از تزریق سلولهای بنیادی،
بیمار به دلیل سردرد به این مرکز درمانی
مراجعه میکند .پس از انجام آزمایشهای
متعدد وجود تومور مغزی تشخیص داده
شده و مورد تایید قرار میگیرد .مطالعات
گسترده ژنتیک نشان میدهد منشا تومور
ایجاد شده از سلولهای پیوندی بوده است.

پیوند سلولهای انسولین ساز
امیدی تازه در درمان دیابت

(منبع خبر )The Scientist, 18 Feb 2009

از مدتها پیش محققان امیدوار بودند بتوانند از پیوند سلولهای
تولیدکننده انسولین در لوزالمعده بهعنوان روشی در درمان دیابت
استفاده کنند .نتایج جدید تحقیقات انجامشده در این زمینه نشان
میدهد میتوان از این سلولها برای درمان بیماران مبتال به شدیدترین
نوع دیابت بهره گرفت .پیوند سلولهای جزیرهای تولیدکننده
انسولین در برخی کشورها بهعنوان یک روش درمانی متداول است
اما این راهکار درمانی در آمریکا به طرحهای پژوهشی محدود است.
پژوهشگرانی که در این زمینه به نتایج موفقیتآمیزی دستیافتهاند،
امیدوارند در مرحله بعد بتوانند برای انجام آزمایشهای بالینی این
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سلولهای بنیادی سلولهای غیرتمایزیافتهای
هستند که از قابلیت تکثیر و ایجاد
سلولهای غیرتمایزیافته یا به عبارتی با
قابلیت خود نوسازی برخوردارند و میتوانند
به سلولهای بالغ اختصاصی تمایز پیدا کنند.
در دنیای امروز ،پزشکی ترمیمی با ابزار قدرتمند
سلولهای بنیادی دریچه جدیدی را در دنیای علم
گشوده است.
در زمینه پیوند سلولهای بنیادی ،تحقیقات
متعددی انجام شده است .در کنار بررسی
اثرات درمانی این سلولها ،همواره دغدغه بروز
عوارض جانبی و ناخواسته وجود دارد.
سوالی که ذهن بسیاری از بیماران را به خود
مشغول میکند این است که آیا ممکن است
پیوند سلولهای بنیادی خطرناک بوده و
عوارض جبرانناپذیری به همراه داشته باشد؟
یکی از عوارض احتمالی که بسیار موردتوجه
است احتمال تشکیل تومور یا توده سرطانی
است .ایجاد تومور در اثر سلول درمانی یا پیوند
سلولهای بنیادی به عوامل مختلفی بستگی

روش روی گروهی از افراد مبتال به دیابت نوع یک مجوز بگیرند .افراد
مبتال به دیابت نوع یک بیش از دیگر بیماران دیابتی در معرض عارضه
هیپوگلیسمی یا افت قند خون شدید هستند که میتواند به حمله
تشنجی منجر شود .به گفته محققان ،سلولدرمانی روشی واقعی است
که برای درمان بیمارانی که شرایط استفاده از آن را دارند ،امکانات
زیادی فراهم میکند.
در افراد مبتال به دیابت نوع یک ،سیستم ایمنی بدن به سلولهای
بتای جزایر النگرهانس لوزالمعده حمله میکند که مسئول ساختن
انسولین هستند .انسولین هورمونی است که برای تبدیل قند خون به
انرژی و تنظیم میزان قند خون ضروری است .این گروه از بیماران ملزم
به تزریق انسولین هستند .اگرچه با تزریق انسولین میتوان از باال رفتن
قند خون این بیماران جلوگیری کرد ،اما ممکن است دچار نوسان قند

دارد .یکی از این عوامل ،پتانسیل سلولهای
بنیادی است .برای مثال در سلولهای بنیادی
جنینی و سلولهای پرتوان القایی در مقایسه
با دیگر سلولها ،قابلیت تشکیل تومور بیشتر
است .روش فرآوری و کشت سلول و تعداد
دفعاتی که سلولها تحت کشت قرار میگیرند
از دیگر عوامل تاثیرگذار در تومورزایی است.
همچنین دستکاری های ژنتیک روی
سلولهای بنیادی نیز احتمال سرطانی شدن
آنها را افزایش میدهد .گاهی سلولهای
بنیادی بهطور مستقیم سبب ایجاد تومور
نمیشوند ،بلکه تشکیل سلولهای سرطانی را
تسهیل میکنند .برای مثال سلولهای بنیادی
میتوانند از طریق فراهم کردن محیط مناسب
برای رشد سلولهای سرطانی و کاهش
احتمال رد پیوند ،شرایط مناسبی برای رشد
سلولهای بدخیم ایجاد کنند.
یکی دیگر از عوارض پیوند سلولهای بنیادی،
تشکیل تودههای چسبنده است .این سلولها
میتوانند به هم بچسبند و مسیر جریان
خون را مسدود کنند .در چنین شرایطی،
احتمال آمبولی ریه وجود دارد .این عارضه در
درمانهای مبتنی بر تزریق سلولهای بنیادی

بهدستآمده از بافت چربی دیده میشود.
همچنین ممکن است سلولهای بنیادی در
بافت نابجا ،تمایز نابجا پیدا کنند .برای مثال
ممکن است این سلولها در بافت قلب به
بافت استخوانی تبدیل شوند و عوارضی برای
بیمار ایجاد کنند.
آنچه به آن اشاره شد ،نمونهای از عوارض

در دنیای امروز ،پزشکی
ترمیمی با ابزار قدرمتند
سلولهای بنیادی دریچه
جدیدی را در دنیای علم
گشوده است

مشاهدهشده در اثر پیوند سلولهای بنیادی
طی سالها تحقیق و مطالعه در این زمینه
بوده است .این یافتهها به این معنی نیست
که تزریق سلولهای بنیادی بهطور قطعی با
بروز عارضه همراه است یا میتواند سالمت
بیماران را تهدید کند .سلولهای بنیادی
مانند یک داروی بیولوژیک است و میتواند
مانند هر دارویی با عوارضی همراه باشد.

خون شوند .حتی اگر بیماران بهترین مراقبت درمانی را دریافت کنند
نیز در  70درصد بیماران احتمال مواجهشدن با نوسان قند خون وجود
دارد .افت قند خون هنگامیکه بیمار تنهاست میتواند او را در معرض
خطر جدی قرار دهد.
پژوهشگران سالهاست به روش درمانی جایگزین روی آوردهاند که
تهاجمی نیست؛ آنها در این روش درمانی سلولهای جزیرهای مولد
انسولین را بهطور مستقیم به درون وریدهای بیمار تزریق میکنند.
نتایج آزمایشهای بالینی انجامشده روی یک گروه  48نفری از بیماران
دیابتی موفقیتآمیز بوده است و در بیش از  70درصد بیماران پس از
گذشت دو سال از روند درمان ،شواهدی از افت شدید قند خون دیده
نشد .البته هدف پژوهشگران این نبود که با این روش بیمار بهطور
قطعی درمان شود و به تزریق انسولین نیازی نداشته باشد.

اگر به راهنمای داخل
جعبه یک داروی معمولی
مانند آسپرین یا استامینوفن
مراجعه کنید ،با فهرستی از
عوارض احتمالی مواجه میشوید .این
در حالی است که بسیاری از مردم سالها از
این داروها استفاده کردهاند و هرگز با مشکلی
مواجه نشدهاند .این واقعیت درباره سلولهای
بنیادی نیز صادق است .بدون تردید یافتههای
بهدستآمده از تحقیقات انجامشده درباره
عوارض احتمالی سلولهای بنیادی ،به این
معنی نیست که همه افراد تحت درمان
مبتنی بر پیوند سلولهای بنیادی ،با عوارض
ناخواستهای مواجه میشوند .بروز این عوارض
به عوامل مختلفی بستگی دارد که در بیماران
مختلف متفاوت است .تحقیقات بیشتر در این
زمینه در آیندهای نزدیک حقایق بیشتری را در
این زمینه روشن میکند و امید است بتوان از
سلول درمانی بهعنوان یک روش درمانی ایمن
و مطمئن برای بیماریهای مختلف استفاده
کرد .البته باید این نکته را در نظر داشت که
استفاده از سلول درمانی میتواند با عوارضی
همراه باشد.

تحقق چنین هدفی به کارکرد هماهنگتر و پیچیدهتر
سلولهای مولد انسولین نیاز دارد و نتایج مورد انتظار
باید فراتر از بازگشت نشانههای هشداردهنده افت قند
باشد.
منبع :واشنگتنپست
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تحقیقبهروایتتصویر

Phase contrast image of PLGA Miroparticles
incorporation within embryonic stem cell spheres

 درPLGA تصویر میکروسکوپ فازمتضاد از آمیخته شدن ریز ذرههای
گویهای سلولهای بنیادی جنینی انسانی

Immunofluorescence staining of definitive endoderm
cell spheres for CXCR4

 در گویهای سلولیCXCR4 رنگآمیزی ایمونوفلورسانس برای
اندودرم قطعی

Immunofluorescence staining of hepatocyte-like cells
sphere for ALB

رنگآمیزی ایمونوفلورسانس برای آلبومین در گوی شبه سلول کبدی
Zeinab Heidariyan / زینب حیدریان

Leyla Satarian / لیال ستاریان

The representative image is related to modern
structure of mice retinal ganglion cells in whole
mount retina staining.
“Retinal ganglion cells in mice whole mount retina“ عکسی که با عنوان

 دکوراسیون فوق مدرن سلولهای گانگلیون را در شبکیه،ارائه شده است
چشم نشان میدهد که با نظم و زیبایی خاصی کنار یکدیگر مشغول به
.پیغامرسانی به مغز هستند

The representative image is a longitude section of rat
optic nerve. In this, BDA as a tracer marker has been
transferred along the retinal ganglion cell axons.

 به عنوان یکBDA برش طولی عصب بینایی موش صحرایی که درآن
نشانگر در طول آکسونهای سلولهای عصبی شبکیه در حال حرکت
.است

Raziyeh Jaberi / راضیه جابری

Immunocytochemistry of Nestin in adult monkey neural
stem cells, nuclei were counterstained with DAPI (blue).

 در سلول های بنیادیNestin رنگ آمیزی ایمونوسیتوشیمی برای شاخص
.) رنگ آمیزی شده است (آبیDAPI  هسته سلولها با،عصبی میمون بالغ

Ebrahim Shahbazi / ابراهیم شهبازی

Six pivotal steps in differentiation of human embryonic stem cells to neurons

.شش مرحله اساسی در تمایز سلولهای بنیادی جنینی انسانی به نورون
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نورونهای گابائرژیک تمایز یافته از سلولهای بنیادی جنینی انسانی
.در طی شصت روز

رنگآمیزی ایمونوفلورسانس برای سرتونین (قرمز) در تک نورون
۶۰ سروتونرژیک تمایزیافته از سلولهای بنیادی جنینی انسانی در طی
)آبی- رنگآمیزی شدهاندDAPI روز تمایز در آزمایشگاه (هستهها با

Differentiated GABAnergic neurons originated from
human embryonic stem cells captured 60 days after
differentiation

Single Serotonergic neuron differentiated from human
embryonic stem cells immunostained for Serotonin
expression 60 days after differentiation in-vitro (Nuclei
counterstained with DAPI)

رنگآمیزی ایمونوفلورسانس برای بیان گلوتامات در کلونی نورونهای
 روز تمایز در آزمایشگاه از سلولهای بنیادی۶۰ آزادکننده گلوتامات که طی
)آبی- رنگآمیزی شدهاندDAPI جنینی انسانی حاصلشدهاند (هستهها با
Colony of Glutamate releasing neurons differentiated
from human embryonic stem cells immunostained for
Glutamate expression 60 days after differentiation
in-vitro (Nuclei counterstained with DAPI)

Ali Fathi / علی فتحی
Mohammad Pakzad / محمد پاکزاد

differentiation of induced Neural Stem Cells into
O4-positive oligodendrocytes.

Neural differentiation of human embryonic stem cell
(Royan H5), immunofluorescence staining
for Beta-Tubulin III (Green(

،)Royan H5( تمایز عصبی سلولهای بنیادی جنینی انسانی
) (سبزرنگIII توبولین-رنگآمیزی ایمونوفلورسانس برای بیان بتا
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Mohammad Pakzad / محمد پاکزاد
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Phase contrast image of human embryonic stem cells (Royan H5) differentiation to neuron cells

سلول های الیگودندروسیت تمایز یافته از سلولهای پیشساز عصبی القاء
O4  این سلولها پروتئین،شده از مسیر دگر تمایزی سلول فیبروبالست
.را به عنوان شاخص سلولهای الیگودندروسیتی بیان می کنند
Ebrahim Shahbazi / ابراهیم شهبازی

در مرز های دانش

گردهمایی بزرگ فعاالن حوزه سلول های بنیادی و طب ترمیمی

جشنواره ملی و کنگره بین املللی

سلولهای بنیـادی
برگزار شد

نخستین جشنواره ملی و کنگره بینالمللی علوم و فناوریهای

آخرین یافتههای علمی در اختیار محققان و پزشکان قرار گرفت.

خرداد ،با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای

تعداد مطالعات بالینی و خدماتی در آن انجامشده ،متمرکز بود.

سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی از  30اردیبهشت تا اول
بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز

تحقیقات بیماریهای مزمن و صعبالعالج دانشگاه علوم پزشکی
تهران در مرکز همایشهای بینالمللی رایزن برگزار شد.

محور دوم در مباحث علمی جشنواره به بحثهای علوم پایه

شامل مطالعات انجامشده در زمینه سلولهای پرتوان القایی

و پرتوان جنینی ،بررسی ماهیت سلولهای خونی و سلولهای

کنگره بینالمللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی،

بنیادی سرطانی و نحوه شناسایی و تولید این سلولها اختصاص

تخصصی ،همایش کانون اندیشه و نوآوری ،جایزه ملی سلولهای

همچنین قوانین و مقررات در تولید و مطالعات بالینی معطوف

بخش فناوری ،فنبازار و نمایشگاه ،بخش کارگاههای آموزشی و

بنیادی و پزشکی بازساختی ،تقدیر از برگزیدگان المپیاد
دانشآموزی و تقدیر از اساتید پیشکسوت ،از عناوین اصلی این
جشنواره بود.

این جشنواره در بخش علمی در چهار محور اصلی برگزار شد و
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بخش بالینی جشنواره روی دستهای از بیماریها که بیشترین

داشت .بخش سوم مباحث علمی جشنواره به مباحث اخالقی و

شد .در محور چهارم جشنواره به مطالعات انجامشده در بخش

تولید پرداخته شد و روش تولید صنعتی برای تولید سلولهای
ایمنی ،ژندرمانی ،سلول درمانی و همچنین نحوه ذخیره مورد

بررسی قرار گرفت.

TARMIM

علم ،بنیاد توسعه و توسعه ،اساس تمدن است
دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور و رئیس جشنواره ملی و کنگره
بینالمللی سلولهای بنیادی در پیامی به
مناسبت برگزاری این جشنواره تاکید کرد:
علم ،بنیاد توسعه است و توسعه ،اساس تمدن.
تمدن ایرانی –اسالمی به مدد دانش و فناوری
به شکوفایی رسیده است .اهمیت سلولهای
بنیادی در دنیای امروز بر هیچکس پوشیده
نیست .محققانی که در این عرصه فعالیت
میکنند در دل هر ذره خورشیدی را جستجو
میکنند که میتواند انسان را به کمال سالمت
برساند.

به گفته ستاری ،سلولهای بنیادی در کنار
شاخههای دیگر علوم و بهویژه علوم تازه
تعریفشده ،آینده دیگری را برای نسل
انسان رقم میزند؛ بنابراین در کنار توسعه
فناوریهای گوناگون برای رسیدن به اهداف
برنامه مدرن اقتصاد دانشبنیان ،جایگاهی
قابلاحترام دارد.
وی در ادامه افزود :بیشک ،حالوتی که فناوری
سلولهای بنیادی و درنتیجه دستاوردهای
فناوران و فرهیختگان این حوزه ،به کام مردم
خواهد ریخت ،از شیرینترینها خواهد بود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور یادآور
شد :سالهاست اقتصاد متکی بر نفت و
خام فروشی ،بستر ذهنی تصمیمسازان و
تصمیمگیران و حتی مردمان این سرزمین را
شکل داده است؛ اما در این میان ،جای خالی
اصلیترین سرمایه کشور ،یعنی نیروی انسانی
جوان ،دانشآموخته ،مستعد و متعهد ،کمتر

حس میشد .دانشآموختگان و پژوهشگران
و دانشجویان از سرمایههای ارزشمند هر
کشوری هستند و از سوی سیاستگذاران و
برنامهریزان دلسوز موردتوجه قرار میگیرند.
این گروه از افراد جامعه بسیاری از تحوالت
عرصههای علم ،فناوری و اقتصاد را رقم
میزنند .طی سالهای گذشته ،در میهن عزیز
ما ایران ،به دلیل نگاه و رویکرد نامناسب به
سرمایهها و درآمدهای نفتی ،توانمندیهای
این بخش مورد غفلت قرارگرفته بود.
وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در
معاونت علمی و فناوری یادآور شد :در
سالهای اخیر ،معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری براساس راهبرد کالن شماره  2نقشه
جامع علمی کشور و بهمنظور تغییر این نگرش
غلط و با هدف بهرهمندی از ظرفیت این بخش
مهم و تاثیرگذار جامعه ،به دانشآموختگان،
استعدادهای برتر و پژوهشگران بهعنوان
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سرمایههای اصلی خود نگاه کرده است .بیشک
ترویج اقتصاد دانشبنیان و فرهنگسازی در
این زمینه و همچنین تجاریسازی ایدههای
علمی از طریق حمایت از نوآوری و فناوری
در بین اساتید ،دانشآموختگان ،پژوهشگران
و صنعتگران در قالب جشنوارهها و المپیادها
بهمنظور تسهیل فرآیند «تبدیل ایده به محصول»
و همچنین شناسایی استعدادهای برتر ،امری
پسندیده و موثر در تحقق این اهداف ارزشمند
قلمداد میشود.
ستاری خاطرنشان کرد :گفتمانسازی برای
توسعه فناوری و تجاریسازی در عرصه
مهم سلولهای بنیادی ،از طریق ستادهای
توسعه فناوری ازجمله ستاد توسعه علوم
و فناوریهای سلولهای بنیادی در حال
انجام است که یکی از نشانههای آن ،تدارک
برگزاری نخستین جایزه ملی سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی است؛ رخدادی
که الزم بود و برگزاری آن نیز خوشایند
است.
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فعالیت  50شرکت دانشبنیان در حوزه
سلولهای بنیادی
دکتر امیرعلی حمیدیه ،دبیر علمی جشنواره
ملی و کنگره بینالمللی علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی با
اشاره به اینکه در این کنگره برای نخستین
بار همه محققان فعال در حوزههای علوم
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
دورهم جمع شدند افزود :برگزاری  16کارگاه
آموزشی در نقاط مختلف تهران از سوی ستاد
توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی
برنامهریزیشده که نخستین مرحله از این
اقدام مهم با ثبتنام  170محقق و دانشجوی
تحصیالت تکمیلی آغاز شد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی تاکید کرد :در این کنگره

 14نفر از محققان برجسته علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی از کشورهای آمریکا ،آلمان،
اتریش ،هلند و انگلیس حضور داشتند و عالوه
بر این افراد 12،سخنران داخلی و  11سخنران
ایرانی مقیم خارج از کشور در این کنگره مقاله
ارائه کردند.
حمیدیه افزود :درمجموع  280مقاله به این
کنگره ارسال شد که از این تعداد  30مقاله
ارسالشده از سوی محققان ایرانی و  5مقاله از
محققان خارجی از کشورهای هند ،پاکستان،
افغانستان ،عراق و تاجیکستان و  140پوستر
برای ارائه در این کنگره برگزیده شدند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای
بنیادی با اشاره به برگزاری المپیاد دانشآموزی
سلولهای بنیادی گفت :این المپیاد با هدف
ترویج علوم سلولهای بنیادی برگزار شد و
اکنون المپیاد دانشآموزی سلولهای بنیادی
در فهرست رقابتهای علمی دانشآموزی که
از سوی وزارت آموزشوپرورش برگزار میشود،
قرارگرفته است.

وی درباره فعالیتهای انجامشده در زمینه
تولید محصول و فرآوردههای دارویی مبتنی بر
دانش سلولهای بنیادی اینطور توضیح داد:
اکنون حدود  13محصول در حوزه سلولهای
بنیادی در  50شرکت دانشبنیان تولید و
برای تایید به سازمان غذا و دارو ارسالشده
است.
حمیدیه به برگزاری بخش کانون اندیشه و
نوآوری اشاره کرد و افزود :بهمنظور شناسایی
نخبگان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور که
در حوزه سلولهای بنیادی فعالیت میکنند،
شبکهای شامل  700نفر از پژوهشگران
تشکیلشده است که  170نفر از این مدعوین
از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند .وی
شناسایی ،ایجاد شبکه و ارتباط با پژوهشگران
و دانشمندان ایرانی غیرمقیم ،ایجاد بستر
مناسب بهمنظور ارتباط و همکاریهای علمی
و فناوری ،استفاده از دستاوردها ،تجربیات و
انتقال دانش و فناوری به کشور و تاثیر و ایجاد
انگیزه بهمنظور مهاجرت معکوس نخبگان را از

اهداف این کانون برشمرد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی با اشاره به برپایی اولین
فنبازار تخصصی سلولهای بنیادی و پزشکی
بازساختی کشور -با هدف ایجاد فرصتی
مناسب برای سرمایهگذاری روی دستاوردهای
تحقیقاتی در این حوزه  -خاطرنشان کرد:
رویکرد این فنبازار تمرکز بر تقاضای فناوری
و دریافت پیشنهاد سرمایهگذاری از صاحبان
صنایع و عالقهمندان به سرمایهگذاری در این
حوزه است .بر این اساس اقدامات مرتبط با
فرآیند تجاریسازی و انتقال فناوری ،با
کمک مدیریت توسعه تجاریسازی و بازار
ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای
بنیادی انجام می شود .انتخاب و ارزیابی
فناوری ،آمادهسازی طرحها برای ارائه به
سرمایهگذاران ،ارائه پیشنهادهای عملیاتی
برای رفع نواقص و شکلگیری معامله و تهیه
قراردادهای الزم برای حمایت از شرکتهای
دانشبنیان صاحب فناوری ،از اهداف این

فنبازار است.
وی در ادامه گفت :با حمایتهای انجامشده
در یک سال گذشته تعداد شرکتهای فعال
در حوزه سلولهای بنیادی از یک شرکت به
 50شرکت افزایشیافته است .خوشبختانه
کمبود نیروی انسانی وجود ندارد و با کمک
اعضای هیات علمی و نخبگان ،میتوانیم
در سطح جهانی صدها شرکت دانشبنیان
در حوزه سلولهای بنیادی تاسیس کنیم.
همچنین میتوانیم یک شرکت بزرگ
سلولهای بنیادی راهاندازی کنیم تا از این
طریق بتوانیم به هزاران بیمار نیازمند در سطح
دنیا خدمترسانی کنیم.
این نمایشگاه اولین جایی است که شرکتهای
دانشبنیان کشور ،محصوالت حوزه سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی را در آن به
نمایش میگذارند و در فنبازار نیز محققان
در کنار صاحبان صنایع کشور قرار میگیرند
تا ایده خود را به فروش برسانند و با صنایع
تعامل برقرار کنند.
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ایجاد روحیه پژوهشگری در میان دانشآموزان

دکترعلیاصغر فانی ،وزیر آموزش و پرورش در
آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی و کنگره
بینالمللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی
و پزشکی بازساختی ،با اشاره به برنامههای در
نظر گرفتهشده برای توسعه فناوریهای نوین
در پژوهشسراهای دانشآموزی ،گفت :در
سند تحول نظام آموزشوپرورش کشور برای
تربیت دانشآموزان  6ساحت را پیشبینی
کردهایم .یکی از این ساحتها ،تربیت علمی
و فناورانه دانشآموزان است که بر اساس آن
دانشآموزان خالق تربیت میشوند.
فانی ،با اشاره به ضرورت تقویت روحیه
خالقانه بین دانشآموزان ،گفت :دانشآموزان
باید بتوانند به سوال «چرایی ،چیستی و
چگونگی» پاسخ دهند تا خالقیت ،جایگزین
حافظه شود .در مقطع ابتدایی و متوسطه اول
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با پیشبینی درس تفکر و پژوهش ،این روحیه
را در دانشآموزان تقویت میکنیم .بیش از
 13میلیون دانشآموز در کشور وجود دارد
که باید بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری،
به سمت خالقیت و نوآوری حرکت کنند و بر
همین اساس تالش شد در تعریف کتابهای
درسی و روشهای آموزشی رویکردی پرسشگر
و پژوهشگرانه لحاظ شود .امیدواریم بتوانیم با
برگزاری جشنوارههای مختلف دانشآموزی،
خالقیت و انگیزههای دانشآموزان را تقویت
کنیم.
وزیر آموزشوپرورش ،ایجاد حداقل یک
پژوهشسرای دانشآموزی در هر منطقه
را از هدفهای آموزشوپرورش در دولت
یازدهم دانست و گفت :در این پژوهشسراها
فناوریهای نوین ازجمله نانوتکنولوژی،
بیوتکنولوژی و بهخصوص دانش سلولهای
بنیادی به دانشآموزان آموزش داده میشود
و درواقع ما به دنبال توسعه فناوریهای نوین
در این پژوهشسراها هستیم.

ضرورت ایجاد مراکز آموزشی و تحقیقاتی

مشترک در حوزه سلولهای بنیادی

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری در مراسم اختتامیه جشنواره
ملی و کنگره بینالمللی علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ،با
اشاره به اهمیت فناوری سلولهای بنیادی
و پزشکی بازساختی ،بر پیگیری و ترویج این
علوم در آموزش و پژوهش تاکید کرد و گفت:
سلولهای بنیادی ،حوزهای میانرشتهای
است و باید رشتههای گوناگون ازجمله
مهندسی ،پزشکی و ریاضی روی این موضوع
کار کنند .ترویج و آموزش این حوزه باید از
آموزشوپرورش آغاز شود و با ایجاد مراکز
آموزشی و تحقیقاتی مشترک ،حوزههای
گوناگون علمی روی آن کار کنند.
فرهادی ،با اشاره به اهمیت مراکز آموزشی

و تحقیقاتی مشترک برای فعالیت در حوزه
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی گفت:
باید در آینده نیز دانشگاهها و موسسات
پژوهشی واحد برای بخشهایی از پزشکی
به شکل یک دانشگاه جامع پزشکی در کنار
دیگر رشتهها قرار گیرند .امروزه بیماریهایی
مانند ناشنوایی که در گذشته یک معلولیت
تلقی میشد ،در بدو تولد تشخیص داده
میشود و با یک سیستم علمی میتواند درمان
شود؛ بنابراین میتوانیم با تکیه بر علم و با
گسترش دانش سلولهای بنیادی بیماریهای
صعبالعالج را درمان کنیم.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،با اشاره
به تالش ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری،
در گسترش و ترویج این حوزه گفت :در این
ستاد گروههای مختلف علمی کار میکنند و
با تالش این ستاد از سال گذشته پژوهش
پیرامون این بحث افزایشیافته است .اکنون
تعداد شرکتهای فعال ،به  50شرکت

دانشبنیان رسیده است .باید برای تاسیس
رشتههایی که به این موضوع مربوط هستند
تالش شود .با برگزاری کارگاهها ،جشنوارهها
و انتشار مقاالت بینالمللی میتوان از توسعه
دانش سلولهای بنیادی حمایت کرد.
پیشرفت قابلتوجه ایران

در حوزه سلولهای بنیادی

دکتر رسول دیناروند ،معاون
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،در
حاشیه برگزاری نخستین جشنواره ملی
و کنگره بینالمللی علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ،گفت:
ایران در زمینه تحقیقات سلولهای بنیادی
در یک دهه اخیر پیشرفتهای زیادی داشته
و اکنون زمان آن فرارسیده است که نتیجه
و دستاورد آن مورداستفاده مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت وجود ضوابط
برای بهرهگیری از دستاوردهای دانش
سلولهای بنیادی در درمان بیماریها

افزود :دستگاههای نظارتی باید در این
زمینه همکاری داشته باشند .ما این کار را
انجام دادیم و سال گذشته برای نخستین
بار راهنمای بالینی سلولدرمانی را تصویب
کردیم و تعدادی از فرآوردههای بافت ،سلول
و ژندرمانی در مرحله ارزیابی بالینی است.
امیدواریم سال  ۹۵اولین محصوالت سلول
بنیادی که کاربرد درمانی خواهند داشت،
پس از اخذ تاییدیه سازمان غذا و دارو به
بازار عرضه شود.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد :بر
اساس اصول تدوینشده تاکنون چهار مرکز،
تاییدیه شرایط تولید فرآوردههای بافت ،سلول
و ژندرمانی را دریافت کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه استانداردها و ضوابط
سازمان غذا و دارو منطبق بر استانداردهای
بینالمللی است ،گفت :این سازمان به عضویت
پروتکلهای درمانی مختلف در آمده است و
خود را ملزم به رعایت ضوابط بینالمللی در
زمینه سلولهای بنیادی میداند.
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درمان های نوین

گفتگو با دکتر کوروش شاهپسند

ساخت اندام پیوندی
در مسیرآزمون و خطا

چگونه میتوان از سلولهای بنیادی اندامهای

پیوندی ساخت؟

در دنیای امروز درمان بیماریهای عصبی،
خونی ،قلبی ،دیابتی و کبدی بسیار مهم

تلقی میشود و اهمیت این موضوع موجب

شده است محققان به دنبال یافتن راهحلی

اساسی برای درمان این بیماریها به کمک

سلولهای بنیادی باشند .شاید در آیندهای

نزدیک تولید بافتهای پیوندی کبدی،

قلبی و عصبی بتواند آینده روشنی برای
درمان بسیاری از این بیماریها به وجود
آورد .درباره امکان درمان بیماریهای

صعبالعالج با بهرهگیری از قابلیتهای

سلولهای بنیادی ،با دکتر کوروش
شاهپسند گفتگو کردهایم.
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برای ساخت اندامهای پیوندی باید در
سلولهای بنیادی تغییراتی ایجاد و آنها را به
سلولهای تخصصی تبدیل کرد .بهاینترتیب
این سلولها بعد از تخصصی شدن میتوانند
به سلولهای عصبی یا استخوانی تبدیل شوند.
البته اکنون برای تحقق این هدف و بهعبارتی
ساخت اندامهای پیوندی مانند قلب و کبد
از سلولهای بنیادی ،راهی طوالنی در پیش
است؛ اما دانشمندان در تالش هستند به این
هدف دست پیدا کنند.
کدامیک از اندامهای پیوندی به کمک

سلولهای بنیادی ساختهشده است؟

اکنون دانشمندان توانستهاند به کمک این
روش تا حدودی کبد را بسازند و بافتهای
غضروفی را نیز تا حدودی شبیهسازی کنند.
البته تاکنون محققان موفق نشدهاند بافت
سیستم عصبی را بسازند که پیچیدگیهای

زیادی دارد .دانشمندان فقط توانستهاند با
کمک این سلولها ،مجموعه سلولی به نام مغز
کوچک ( )Mini Brainبسازند.
برای ساخت این اندامها چه مراحلی طی

میشود؟
دانشمندان ابتدا سلولهای بنیادی را از حالت
تخصصی بودن به شرایط تقسیم برگرداندهاند
تا این سلولها قابلیت تبدیل به سلولهای
دیگر را داشته باشند .سپس این سلولها را
به سمت تمایز به سلولهای عصبی حرکت
دادهاند .آنها با انجام این کار موفق شدند
مجموعهای از سلولهای به هم چسبیده
را بهوجود آورند که ابعاد آن شاید کمتر از
یک میلیمتر باشد .این مجموعه سلولی که
متشکل از سلولهای عصبی و غیرعصبی
است Mini Brain ،نامیده شد.
محققان در پژوهشگاه رویان موفق شدهاند
سلولهای قلبی را بسازند .اگرچه هرکدام از
این سلولها ضربان و تپش دارند ،اما باید

پذیرفت تا تبدیل این سلولها به بافت قلبی
راهی طوالنی در پیش است.
عمر این اندامها و سلولها چقدر است؟

اگر شرایط نگهداری این بافتها خوب و
کنترلشده باشد و مواد غذایی کافی به آنها
برسد ،میتوانند عمر طوالنی داشته باشند.
البته شرایط  Mini Brainنسبت به سلولهای
سطحیتر و بافتهای دیگر متفاوتتر است.
اگر شرایط نگهداری سلولهای سطحی
مناسب باشد و اکسیژن و غذای کافی به آنها
برسد این سلولها تا چند ماه زنده میمانند؛
اما  Mini Brainها کوچک هستند و رگ
خونی ندارند ،بنابراین اکسیژن و غذای کافی
به آنها نمیرسد و در این شرایط فقط چند روز
زنده میمانند.

او اختصاصی است .سلولهای بنیادی نیز
ویژگیهای خاص خودشان را دارند .بنابراین
هنگام تزریق به بدن و جایگزین شدن در بافت
موردنظر ناسازگاریهایی در بدن به وجود
میآورند .به همین دلیل متخصصان هنگام
سلولدرمانی در یک دوره زمانی تا حد امکان
سیستم ایمنی بدن بیمار را ضعیف و سرکوب
میکنند تا بدن بیمار نسبت به این سلولها
واکنش شدیدی نداشته باشد.
آیا سلولهای بنیادی میتوانند خطرناک
باشند و با ایجاد سلولهای سرطانی حیات
انسان را به خطر بیندازند؟

ممکن است این سلولها به مجوعهای از
سلولهای بنیادی تقسیم شوند .سلولهای
تقسیمشده برخالف سلولهای سرطانی به
کل بدن انتشار پیدا نمیکنند ،بلکه فقط در
آیا احتمال پسزدگی اندامها و سلولهای قسمت تزریقشده پخش میشوند .سلولهای
تولیدشده به این روش وجود دارد؟
سرطانی بهآسانی همراه خون و مایعات در کل
پروتئینهای بدن هر شخص مانند اثرانگشت بدن نفوذ میکنند اما سلولهای بنیادی این

ویژگی را ندارند .چنانچه تقسیم سلولهای
بنیادی ادامه داشته باشد فقط در همان
ناحیه منتشر میشوند و در چنین شرایطی
میتوان با انجام یک عمل جراحی از انتشار
آنها جلوگیری کرد.
به نظر شما به کمک سلولهای بنیادی چه

بیماریهای عصبی را میتوان در آینده
ریشهکن کرد؟

این احتمال وجود دارد که بتوانیم از طریق
سلولهای بنیادی برای درمان آسیبهای
مغزی و پارکینسون به راهکاری دست پیدا
کنیم .بیماری پارکینسون درنتیجه از بین
رفتن سلولهای ترشحکننده ماده دوپامین
ایجاد میشود .دوپامین یک انتقالدهنده
عصبی است .با جایگزین شدن این سلولها،
بیماری پارکینسون تا حدودی بهبود پیدا
میکند .در زمینه درمان بیماری آلزایمر
نیز تحقیقاتی انجام میشود .من هم بهطور
اختصاصی درباره این موضوع تحقیق و مطالعه
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ساخت سهبعدی مولکولهای بافت قلب

کردهام .امیدواریم در آیندهای نهچندان دور
بتوانیم در پژوهشگاه رویان به موفقیتهایی
در این زمینه دست پیدا کنیم.
اکنون در بسیاری از کشورها برای انجام
تحقیقات در این زمینه محدودیتهایی وجود
دارد .هنوز ویژگیهای سلولهای بنیادی
بهطور کامل شناختهنشده است .اگر همه
جوانب سنجیده نشود ممکن است درمان با
سلولهای بنیادی با پیامدهایی برای بیمار
همراه باشد .اکنون کارآزماییهای بالینی
متعددی در حال اجراست .ممکن است بعضی
کارهای تحقیقاتی خیلی علمی نباشد؛ اما
پیشبینی میشود اجرایی شدن این طرحها
حداقل  5تا  6سال به طول انجامد.
آیا درمان بیماران با این روش با محدودیت

سنی همراه است؟

اغلب افراد در سنین باال دچار پارکینسون
و آلزایمر میشوند؛ بنابراین برای درمان این
گروه از بیماران با استفاده از روشهای مبتنی
بر سلولهای بنیادی محدودیت سنی وجود
ندارد .برای درمان بیماران قطع نخاعی نیز
محدودیت سنی وجود ندارد اما باید توجه
داشت در درمان بیماران محدودیت زمانی
وجود دارد .بهعبارتدیگر مدتزمانی که از
آسیبدیدگی فرد میگذرد بر میزان موفقیت
درمان اثر میگذارد .اگر درمان پس از مدت
کوتاهی از آسیب واردشده به بیمار آغاز شود،
با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
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گروهی از دانشمندان آمریکایی در حال بررسی
روش جدیدی برای ساخت بافت سلولهای قلب
انسان به شکل ساختارهای سهبعدی بر پایه
سلولهای بنیادی هستند .هدف اصلی محققان
این است که راهی ارزانتر و سریعتر برای ساخت
بافتهای قلبی برای آزمایش داروهای جدید و
ایجاد مدلینگ بیماریهای مختلف بیابند.
به اعتقاد کارشناسان ،ساخت بافتهایی با
چنین ویژگی میتواند به کشف روشهای
جدیدی با دقت بیشتر برای درمان بیماریها
و عوارض قلبی منجر شود.
دکتر ناتانیل هوبش(،)Nathaniel Huebsch
پژوهشــــــگر دوره پسادکتری در موسسه
گلداستون در سانفرانسیسکو که سرپرستی
این تحقیقات را بر عهده دارد،
درباره جزئیـــات این طرح،
اعالم کرد :در این روش
ما سلولهای بافت قلب
را در مقیاس میکرو
ایجـــاد میکـــنیم که
قابیلت تکـــثیر آن بسیار
ساده است و میتواند در
تحقیق درباره زیستشناسی
سلولی ،سلولهای بنیادی ،مهندسی
زیستی سلولهای قلبی و تولید و ساخت
دارو به دانشمندان کمک کند .این روش به
این دلیل بسیار ارزشمند است که به کمک
آن میتوان با بهرهگیری سلولهای پرتوان
القایی که بهاختصار ( )iPSنامیده میشود ،از
سلولهای بنیادی پوست بیماران برای ساخت
بافت سلولهای قلب استفاده کرد .نمونههای
برداشتشده پوستی برای آزمایش داروهای
قلب ،مناسب نیست و پژوهشگران نمیتوانند

با استفاده از این روش تاثیر داروها روی بافت
قلب افراد بالغ را بررسی کنند.
در روش جدید ارائه شده برای ساخت بافت
سهبعدی سلولهای قلب ،میتوان هر نوع
دارویی را بهآسانی روی این بافت آزمایش و
تاثیر آن را مشاهده کرد.
یکی دیگر از مـــزیتهای مطـــرحشده برای
روش ساخت سهبعدی سلولهای قلب به
کمک سلولهای بنیادی ،امکان تهیه و رشد
سلولهای موردنیاز پژوهشگران در مقیاسی
به بزرگی دهها برابر نمونههای پیشین است
که آزادی عمل و امکان انجام آزمایشهای
بیشتری را در اختیار دانشمندان قرار میدهد
و موجب پیشرفت و توسعه دانش بشر در این
حوزه خواهد شد.
بر این اســـاس میتوان گفت
مزیت این روش ،آسان بودن و
میزان موفقیت بهدستآمده
از آن است که به محققان
این امکـــان را مـــیدهد
که با ســـاخت سلـولهای
مینیاتوری سهبعدی از بافت
اندام موردنظر بدن ،نمونهای در
اختیار داشته باشند که کامال مشابه
بافتهای طبیعی است و همان عملکرد
را دارد .محققان بر این باورند که عضالت
قلبی ساختهشده با این روش ،منبع بسیار
ارزشمندی برای انجام پژوهشهای جدید و
توسعه روشهای درمانی نوین برای مبارزه با
عوارض قلبی و درمان بیماریهای ناشی از آن
خواهد بود.
منبعScientific Reports journal :

طنــــــــــــز
کارتونیست :محمدرضا ثقفی

قبل از سلول درمانی

بعد از سلول درمانی
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راز بقـــا

بقای یوزهایآسیایی

در گرو هماندیشی متخصصان

در گذشته یوزپلنگها را در زیرخانواده  Acinonychinaeطبقهبندی میکردند

اما بر اساس نتایج بهدستآمده از مطالعات مولکولی ،امروز آنها را همراه با پوما

(شیرکوهی آمریکایی) و جگوار وندی (گربهسانی کوچکجثه و بومی آمریکای

جنوبی و مرکزی) در یک تبار موسوم به  Acinonychiniقرار میدهند .واژه

 ،Acynonyxدر نام علمی این حیوان به معنی ثابت پنجه است و به یک ویژگی

منحصربهفرد یعنی ناتوانی این حیوان در جمعکردن ناخنها اشاره میکند که سبب

میشود یوزپلنگ در سرعتهای خیلی باال ( ۱۱۰کیلومتر در ساعت) همچنان از
توانایی مهار الزم برخوردار باشد .بنا بر شواهد ،یوزپلنگها قریب  9/6میلیون سال
پیش برای همیشه از همتبارهای خود جدا شدند.

زیرگونه یوزپلنگ آسیایی با نام علمی ( )Acinonyx jubatus venaticusیکی

از نادرترین گربهسانان جهان است که زمانی در بیشتر مناطق دشتی غرب آسیا

میزیست ،اما امروز بیش از  ۳۰سال است که ایران آخرین پناهگاه آن در دنیا
بهشمار میرود و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (آییوسیان)
آن را در طبقه بهشدت در خطر انقراض جایداده است.

یوزپلنگ آسیاییاکنون در استانهای یزد ،سمنان ،خراسانجنوبی ،خراسانشمالی،
کرمان و اصفهان به تعداد تقریبی کمتر از  ۱۲۰فرد در گستره حدود  ۶میلیون

هکتاری پراکندگی دارد .پناهگاه حیاتوحش نایبندان طبس ،مجموعه حفاظتی

توران شاهرود ،پناهگاه حیاتوحش درهانجیر اردکان ،منطقه حفاظتشده بافق و
آریز ،پناهگاه حیاتوحش میاندشت جاجرم ،پارک ملی سیاهکوه اردکان ،منطقه

حفاظتشده کالمند-بهادران مهریز ،پناهگاه حیاتوحش دربند راور ،پارک ملی
کویر گرمسار و پناهگاه حیاتوحش عباسآباد نائین ازجمله مهمترین مناطق

زیست باقیمانده برای یوز آسیایی هستند.
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چرا یوزها مهم هستند؟

یک پرسش مهم که شاید در ذهن بیشتر افراد
وجود داشته باشد ،این است که چرا مساله
حفاظت از گونههای جانوری و بهخصوص
گونههای در معرض خطر انقراض مهم تلقی
میشود و چرا در کنار دغدغههای بسیار مهم
دیگر باید مسائلی مانند حفاظت از گونههای
جانوری و گیاهی را هم جدی گرفت و در این
زمینه سرمایهگذاری کرد؟
سادهترین پاسخ به این پرسش این است که
بقای انسان در گرو بقای گونههای مختلف
جانوری و گیاهی است .درست است که
انقراض ،قانون طبیعت است اما متاسفانه
روند کنونی انقراض  ۵۸برابر روند طبیعی آن
است و تخریب شدید زیستگاه های جانوران
در سراسر جهان توسط عوامل انسانی از
مهمترین عواملی است که به انقراض گونههای
جانوری و گیاهی منجر شده است .یوزپلنگ
یکی از پستانداران بزرگجثه راس هرم غذایی
است ،شکارچیان راس هرم غذایی معموال
کمجمعیت هستند اما فقدان آنها فاجعهای
است که محیط را بهشدت دگرگون خواهد
کرد .سادهترین تاثیر نبود گوشتخواران بزرگ
مانند یوزها ،افزایش شمار نشخوارکنندگان،

عکس :نازنین کاظمی نوا

چرای بیشتر و برهم خوردن تعادل طبیعی
یک اکوسیستم خواهد بود.
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع
طبیعی (آییوسیان) اعالم کرده است که
کل جمعیتهای شناختهشده یوزپلنگ
(آفــریقــایی و آسیـــایی) بالــغبــر۷هزار
عدد نیست و این در حالی است که اندازه
جمعیت اثرگذار (درصدی تخمینی از
جمعیت که بتواند از طریق زادآوری خزانه
ژنتیکی را با موفقیت به نسلهای بعد منتقل
کند) احتماال کمتر از نیمی از کل این
جمعیت است.
این وضعیت بدون تردید برای یوز آسیایی
بهشدت بحرانیتر است چراکه نهتنها کل
جمعیت آن بهصورت تقریبی کمتر از ۱۲۰
فرد تخمین زدهشده بلکه حتی جمعیت
اثرگذار آنهم بهصورت کامال حدودی کمتر
از  ۴۰فرد برآورد میشود.
یکی از مهمترین مشکالت بقای جمعیتهای
ایزوله نظیر یوز انتقال ناموفق خزانه ژنتیکی
است .خزانه ژنتیکی به تمام ژنهای افراد
درون یک جمعیت اشاره دارد .درست
است که هر یوزپلنگ عنصری مهم در
جمعیت آسیبپذیر خود بهحساب میآید

آیا میتوان از سلولهای بنیادی برای حفاظت

یکی از مهمترین مشکالت بقای
جمعیتهای ایزوله نظیر یوز
انتقال ناموفق خزانه ژنتیکی
است .خزانه ژنتیکی به متام
ژنهای افراد درون یک جمعیت
اشاره دارد .درست است که هر
یوزپلنگ عنرصی مهم در جمعیت
آسیبپذیر خود بهحساب میآید
اما بهتنهایی منیتواند همه ژنهای
درون خزانه ژنتیکیاش را به نسل
بعد منتقل کند
اما بهتنهایی نمیتواند همه ژنهای درون
خزانه ژنتیکیاش را به نسل بعد منتقل کند
چراکه تنها بخش کوچکی از کل عصاره
ژنتیکی آن جمعیت را به همراه دارد .اگر
جمعیت بیشتری از یوزپلنگها حفظ شود،
امید به انتقال ژنهای تاثیرگذار و غالب نیز
بیشتر میشود؛ اما سوالی که این روزها در
ذهن بعضی مطرح شده بهطور مشخص این
است که آیا همسانسازی یا اساسا مطالعات
ژنتیک میتواند در حفظ و بقای نسل
یوزهای آسیایی بهعنوان یک سرمایه ملی
تاثیر داشته باشد یا خیر.

گونههای در معرض خطر استفاده کرد؟

در تاریخ سوم ماه می سال  ،۲۰۱۶مجله
خبری نیچر خبری جالب را در مورد نقش
سلولهای بنیادی ( )Stem Cellsدر حفاظت
از کرگدن سفید شمالی منتشر کرد که در
برخی از سایتهای خبری ایران نیز به آن
پرداخته شد .البته این خبر جدید نیست و
مدتهاست که بحث آن مطرح شده است.
سوالی که ممکن است مطرح شود این
است که آیا نمونه کارهای مطالعاتی مشابه
میتواند در ایران انجام شود و به حفاظت از
گونههای در معرض خطر ایران ازجمله یوز
آسیایی کمک کند یا خیر.
برای رسیدن به پاسخ ،ابتدا شرایط
کرگدنهای سفید شمالی را با زیرگونهای
مانند یوز آسیایی مقایسه میکنیم .کرگدن
سفید شمالی ،حیوانی است که اکنون فقط
 ۳فرد از آن در یک پارک به تمام معنی
حفاظتشده کشور کنیا باقیمانده است و
سالها تحقیق و مطالعه نشان داده است که
آنها دیگر بهصورت طبیعی قادر به زادآوری
نیستند .اکنون اندک امید بهجامانده برای
حفظ نسل کرگدنهای سفید شمالی،
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کرگدن ماده  ۱۵سالهای به نام فاتو
( )Fatuاست .استفاده از سلولهای بنیادی
برای حفظ نسل فاتو شاید آخرین تالش
ناامیدانهای است که زیر نظر کارشناسان
باغوحش سنتدیهگو کالیفرنیا و موسسه
تحقیقاتی حیاتوحش و باغوحش الیبنیتز
برلین در حال پیگیری و اجراست .هدف
از این مطالعات این است که سلولها را از
کرگدنهای زنده و درعینحال از ذخیره
منجمد به اسپرم و سلولهای تخم منتقل
کنند و سپس با استفاده از لقاح آزمایشگاهی
موسوم به ( )IVFجنین یا رویانهایی بسازند
که بتواند جمعیت را احیا کند.
بدیهی است که این شرایط خاص
کرگدنهای سفید شمالی است که چنین
فرآیند پرهزینه و درعینحال تخصصی را
طلب میکند درحالیکه برای مثال وضع
زیرگونهای مانند یوز آسیایی کامال متفاوت
است .ازآنجاکه این مساله یک بحث کامال
کارشناسی است درباره این موضوع و چرایی
و چگونگی آن مهندس هومن جوکار ،مدیر
پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
گفتگو کردیم تا از نظرات وی درباره امکان
استفاده از سلولهای بنیادی برای نجات
یوزهای آسیایی مطلع شویم.
مدیر پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ
آسیایی ضمن اشاره به خبرهای متعدد
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شبیهسازی برای حفاظت از
گونههایی مانند یوزپلنگ
کاربردی نیست .به این دلیل
که هدف ما از حفاظت،
داشنت نسل زایایی است
که بتواند در طبیعت و اگر
امکان بقای آن در طبیعت
نبود ،حداقل در اسارت
به شیوه طبیعی زیست و
زادآوری کند

درباره موفقیتهای پژوهشگاه رویان گفت:
پیشازاین در جلسهای که موضوع آن با
یوز مرتبط نبود ،با تعدادی از کارشناسان
مرکز رویان آشنا شدیم اما آن جلسه در
دفتر پروژه یوز برگزار نشد و موضوع اصلی
جلسه ارتباطی با یوز نداشت .جلسه در دفتر
تنوعزیستی و حیاتوحش برگزار شد و
در صحبتها به این موضوع اشاره شد که
میتوان برای حفظ گونههای در معرض
خطر مانند یوزپلنگ از روش شبیهسازی با
استفاده از سلولهای بنیادی استفاده کرد.
مهندس جوکار در ادامه افزود :نکتهای که
باید در نظر داشته باشید ،این است که
شبیهسازی برای حفاظت از گونههایی مانند

یوزپلنگ کاربردی نیست .به این دلیل که
هدف ما از حفاظت ،داشتن نسل زایایی
است که بتواند در طبیعت و اگر امکان
بقای آن در طبیعت نبود ،حداقل در اسارت
به شیوه طبیعی زیست و زادآوری کند.
درست است که در مواردی مانند اسبهای
پرژوالسکی مختصر تغییر ژنتیکی ایجاد شده
و طرحهای تکثیر در اسارت آنها ادامه دارد
اما آن اصل مهم حفاظت رعایت شده است.
شبیهسازی به این معنی است که شما یک
الگوی ژنتیکی مشخص یا یک رشته DNA
ثابت با تکرارهای مانند هم را دوتا کنید.
ازآنجاکه در عمل هیچ تغییری در این رشته
ژنتیکی وجود ندارد ،درنتیجه شما دو نمونه
ندارید بلکه در اصل یک نمونه تکرار شده یا
کپی دارید.
اهمیت استخراج سلولهای بنیادی گونههای
در معرض خطر

مهندس جوکار ،اتفاقی که در جمعیتهایی
مانند یوز میافتد و مانع زادآوری آنها به
شکل طبیعی میشود را اینطور تشریح
کرد :ما اصطالحی به نام  Bottle-neckداریم.
این اصطالح به جمعیتی اشاره دارد که در
حال تحلیل رفتن و کوچک شدن است.
در این جمعیتها ،تعداد افراد گاهی بسیار
کاهشیافته و حتی به تعداد انگشتان یک

دست میرسد .سویهها و تنوع ژنتیکی وجود
دارد اما بهنوعی این تنوع آرامآرام ساده
میشود .این فرآیند بسیار کند اتفاق میافتد
و با زمانی که شما دقیقا یک رشته کپی
شده را دوباره با یکدیگر لقاح بدهید ،متفاوت
است .در این شرایط نتیجه بهدستآمده
گاهی در همان نسل اول عوارض خود را
نشان میدهد .از سوی دیگر آنچه درنتیجه
این فرآیند به دست میآید ،کامال شبیه
هم است و این محصول نمیتواند نقشی
را که باید ،در طبیعت ایفا کند و در حفظ
حیاتوحش هم نقشی ندارد.
البته همه این موارد به زمانی مربوط است
که بحث ما حفاظت از یک گونه باشد
درحالیکه این کار بهعنوان یک پژوهش
علمی کار بسیار ارزشمندی است؛ بنابراین
شاید بهتر باشد برای بررسی وجود امکان
نجات یوزایرانی با استفاده از سلولهای
بنیادی ببینیم آیا در پژوهشگاه رویان چنین
امکانی وجود دارد یا خیر.
حفاظت از یوز آسیایی همت جمعی میطلبد
مدیر پروژه ملی یوز آسیایی در پایان به
این نکته اشاره کرد که از انجام چنین
تحقیقاتی که با هدف نجات گونههای در
حال انقراض انجام شود استقبال خواهد
شد؛ اما مهم این است که سمتوسو و دلیل
انجام این تحقیقات برای کارشناسان پروژه

شاید بهرت باشد برای
بررسی وجود امکان
نجات یوزایرانی با
استفاده از سلولهای
بنیادی ببینیم آیا در
پژوهشگاه رویان
چنین امکانی وجود
دارد یا خیر

مشخص باشد .مهندس جوکار خاطرنشان
کرد :بهتر است نخست طرحهایی از سوی
کارشناسان پژوهشگاه رویان بهطور مستند
در اختیار دفتر پروژه ملی یوز آسیایی قرار
گیرد و از طریق بحثهای کارشناسی بین
متخصصان هر دو حوزه یعنی متخصصان
بخش تخصصی رویان و کارشناسان
دستاندرکار امر حفاظت ،بهترین راهکار
انتخاب شود .تاکنون تعیین توالی ژنتیکی
یوز انجام نشده اما انجام همین کار هم
مستلزم هماندیشیهای بیشتر است .در
زمینه نمونههای بافت و مدفوع (بهعنوان
یک روش روز) میتوان تحقیقاتی انجام
داد اما با توجه به اینکه بودجه مشخص و

تعریفشدهای به پروژه یوز اختصاص داده
شده است ،طرحهای مختلف نخست باید
بهطور کارشناسی ارزیابی شوند.
مهندس جوکار خاطرنشان کرد :اکنون
با توجه به بودجهای که در اختیار داریم،
اولویت اصلی ما ایمنسازی جادههاست؛ اما
طبیعی است اگر موسساتی مانند رویان به
اختصاص بودجه تحقیقاتی برای این کار
تمایل داشته باشند یا اگر طرحهایی ارائه
کنند که در ارزیابیهای تخصصی اولویتدار
تشخیص داده شود ،آنگاه پروژه یوز نیز
حاضر به همکاری دوجانبه است و نظر به
اهمیت حفاظت از این زیرگونه ارزشمند،
بهشدت از آن استقبال خواهد شد.

در شماره بعدی مجله ترمیم
سراغ متخصصان و کارشناسانی
خواهیم رفت که در زمینه تکثیر
حیوانات تراریخته فعالیت میکنند.
عالقهمندان به این موضوعات
میتوانند در این بخش با روشهای
مطرح در بقای نسلها آشنا شوند.
شاید به این وسیله بتوانیم در مسیر
نجات گونههای در حال انقراض
قدمهایی هرچند کوچک برداریم.
TARMIM
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ما به سواالت

شام پاسخ می دهیم

در دنیای امروز باهدف یافتن روشهای جدید برای درمان بیماریهای
صعبالعالج تحقیقات گستردهای انجام میشود .اگرچه همواره خبرهایی
درباره آخرین دستاوردهای طرحهای تحقیقاتی انجامشده در این حوزه از
طریق رسانههای تخصصی یا غیرتخصصی اعالم میشود؛ اما این خبرها
اغلب دربردارنده مباحث پیچیده تحقیقاتی است که برای مردم عادی
که باهدف یافتن بارقههای امیدی برای درمان بیماریها این مباحث را
تعقیب میکنند ،قابلفهم نخواهد بود .از سوی دیگر افرادی که محقق
نیستند و کار تحقیقاتی انجام نمیدهند از این شرایط به نفع خود استفاده
میکنند و به بهانه ارائه روشهای نوین درمانی در بعضی از مراکز درمانی،
مردم را فریب میدهند.
مجله ترمیم قصد دارد برای حل این مشکالت و افزایش میزان آگاهی
مردم درباره آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه درمان بیماریهای

صعبالعالج نتایج کارهای تحقیقاتی انجامشده در این حوزه را به زبانی
ساده و قابلفهم برای مردم بیان کند تا بتواند از آنچه بهعنوان شارالتانیسم
علمی گریبان گیر جامعه پزشکی امروز است ،پیشگیری کند.
ترمیم نخستین مجله منتشرشده در حوزه پزشکی با این رویکرد است
که ایجاد رابطهای متقابل و دوسویه با مخاطب را بهعنوان یکی از
اهداف اصلی خود در نظر گرفته است .بر این اساس در هر شماره از این
فصلنامه بخشی برای پاسخ به سواالت خوانندگان در نظر گرفته خواهد
شد .مخاطبان میتوانند هر سوالی پیرامون موضوعات مطرحشده در این
مجله را برای ما ارسال کنند .پزشکان در گروههای تخصصی مرتبط با
سواالت مطرحشده ،به آنها پاسخ میدهند و پاسخ سواالت در بخش
اختصاصی که برای این منظور در نظر گرفتهشده است ،درج خواهد
شد.
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