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Abstract
Background and Aim: Cartilage defects treatment is one of the most common clinical challenges in
orthopedics. The current management techniques help to control symptom and joint function. The cell-free
approach to cartilage regeneration through paracrine action has been considered to accelerate and facilitate the
healing process and the importance of its urgency in the recovery of military personnel. Exosomes, one of these
paracrine mediators, are nanoscale extracellular vesicles.
Methods: An electronic search was performed on databases at PubMed and EMBASE with keywords such as
stem cells, exosome cartilage and reconstructive medicine since 2000 to 2021.
Results: Functional cargos like miRNA and mRNA molecules, peptides, proteins, cytokines and lipids are
transferred by exosomes from MSCs to the recipient cells. The use of exosomes as a cell-free method without
creating an immune response can be promising in the treatment of joint diseases.
Conclusion: It has been found that exosomes are involved in intercellular communication events and due to
their similarity to the plasma membrane, the lack of activation of the immune system and the secretion of large
numbers of cells can be an important factor in the healing of damaged tissues and organs. Exosomes can also be
used as a safe, high-availability treatment for the treatment of osteoartritis disease.
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زمینه و هدف :درمان نقایص غضروفی یکی از رایجترین چالشهای بالینی در نیروهای نظامی است که سبب کاهش بهرهوری و
آمادگی نیروهای رزمی میشود .این در حالی است که ،تکنیکهای مدیریت فعلی به کنترل عالئم و عملکرد مفصل کمک میکنند .رویکرد
درمانی بدون سلول برای بازسازی بافت غضروفی از طریق عمل پاراکرین به جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای درمانی و اهمیت فوریت آن
در بهبود افراد نظامی مورد توجه قرار گرفته است .اگزوزومها ،یکی از این واسطههای پاراکرین ،وزیکولهای خارج سلولی در مقیاس نانو
هستند.
روشها :یک جستجوی الکترونیک در پایگاههای اطالعاتی  MEDLINE ،Google Scholar ،Medscape ،PubMedو
 EMBASEاز سال  2010الی  2021با کلمات کلیدی از قبیل سلولهای بنیادی⸲ اگزوزوم⸲ غضروف و پزشکی بازساختی انجام شد.
یافتهها :محتویات عملکردی مانند مولکولهای  miRNAو  ،mRNAپپتیدها ،پروتیینها ،سیتوکینها و لیپیدها توسط اگزوزومها از
سلولهای بنیادی مزانشیمی ) (Mesenchymal Stem Cells: MSCsبه سلولهای گیرنده منتقل میشوند .کاربرد اگزوزومها به عنوان
یک روش عاری از سلول و بدون ایجاد پاسخ ایمنی میتواند در درمان بیماریهای مفصلی امیدوارکننده باشد.
نتیجهگیری :مشخص شده است که اگزوزومها در رویدادهای ارتباط بین سلولی نقش دارند و به دلیل شباهت به غشای پالسمایی⸲
عدم فعالسازی سیستم ایمنی و ترشح تعداد زیادی از سلولها میتوانند به عنوان یک عامل مهم در بهبود بافتها و اندامهای آسیبدیده
باشند .همچنین اگزوزومها میتوانند به عنوان یک راهکار درمانی ایمن با قابلیت دسترسی باال به جهت درمان بیماریهای غضروفی بهکار
برده شوند.
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مقدمه

در این مطالعه مروری ،ترکیبات مختلفی از واژگان کلیدی
شامل سلولهای بنیادی مزانشیمی ،اگزوزوم و بازسازی غضروفی
در پایگاههای نشریات علمی Google ،Medscape ،PubMed
 MEDLINE ،Scholarو  EMBASEبه زبان انگلیسی مورد
جستجو قرار گرفتند .بازه زمانی مقاالت از سال  2010تا 2021
لحاظ گردید .دو نویسنده به طور جداگانه به بررسی عناوین و
خالصههای مقاالت شناسایی شده جهت ارزیابی تناسب آنها با
زمینه تحقیقاتی مورد نظر پرداختند .به منظور اطمینان از مرتبط
بودن منابع با موضوع ،تمامی منابع مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج
کلیات اگزوزومها
اگزوزومها از انواع منابع سلولی استخراج میشوند .مطالعات
متعددی از اگزوزومهای انسانی ( ،)12-55اگزوزومهای موش (-38
 )29و یک مطالعه از اگزوزومهای خرگوش ( )14استفاده کردند .با
توجه به نوع سلول 25 ،مطالعه استفاده از اگزوزومهای سلولهای
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استئوآرتریت ) (Osteoarthritis: OAیک بیماری دژنراتیو
مفصلی بسیار شایع است که بیش از  300میلیون نفر را در سراسر
جهان تحت تاثیر قرار میدهد ( .)1درد مزمن و اختالل حرکتی
ناشی از  OAکیفیت زندگی بیماران را به طور جدی کاهش میدهد.
عالوه بر این ،بار اجتماعی و اقتصادی  OAبر بیماران و جامعه
قابل توجه است .مدیریت فعلی  OAبه طور کلی به درمانهای
غیرفوکال و جراحی تقسیم میشود (.)2،3
درمانهای غیردارویی مانند ورزش ،کاهش وزن و فیزیوتراپی
به عنوان درمان مناسب برای بیماران مبتال به  OAدر مراحل اولیه
پیشنهاد میشود .هدف درمانهای دارویی عمدتاً دستیابی به کنترل
درد برای عملکرد بهتر و کیفیت زندگی روزمره است .درمان جراحی
به طور گسترده برای بیماران مرحله نهایی با ناتوانی عملکردی
جدی استفاده میشود .در حال حاضر ،استراتژیهای رضایتبخش
کمی برای بهبود هموستاز مفصلی و به تاخیر انداختن پیشرفت
 OAوجود دارد ( .)2درک مکانیسمهای اساسی  OAمیتواند
توسعه درمانهای جدید را برای نیازهای بالینی آینده تسهیل کند.
 OAبه عنوان تخریب غضروف مفصلی میباشد ،اما شواهد زیادی
نشان داده که  OAیک بیماری با آسیب و اختالل عملکردی کل
مفصل همراه است ( .)4در طول پیشرفت استئوآرتریت ،تغییرات
پاتولوژیک در مفاصل شامل آسیب غضروف و استخوان زیر
غضروفی ،فعال شدن التهاب در سینوویوم ،دژنراسیون رباطها و
منیسک ها و تغییرات در کپسول مفصلی ،بورسا ،عضالت اطراف
مفصلی ،اعصاب و پدهای چربی موضعی است .فاکتورهای متعددی
با تغییرات پاتولوژیک در مفصل  OAمرتبط هستند ،از جمله
افزایش سن ،ضربه ،بارگذاری مکانیکی ،و اختالالت ژنتیکی و
متابولیک ( .)3عالوه بر این ،بافتهای مختلف در مفصل میتوانند
در طول دوره  OAبر یکدیگر تأثیر بگذارند ،که ممکن است به
طور همافزایی درآسیبشناسی  OAو عالئم بالینی کمک کند (.)5
استخوان ساب کندرال الیهای از استخوان زیر غضروف مفصلی و
استخوان ترابکوالر زیرین مفصل است که اخیراً پیشنهاد شده است
که نقش مهمی در پاتوژنز  OAایفا میکند .استخوان زیر غضروفی
میتواند از طریق تغییرات مکانیکی یا تاثیر متقاطع استخوان-
غضروف با واسطه ترشحات پاراکرینی بر تخریب غضروف تأثیر
بگذارد (.)6،7
چنین مشکالتی در بعضی از مشاغل مانند نیروهای رزمی به
علت اهمیت حساسیت موقعیت کاری و نوع فعالیت بیشتر مورد
توجه قرار میگیرد .اعضای نظامی دچار فشارهای جسمی فراوانی
قرار دارند که این به خاطر ماهیت شغلی آنها به سبب صدمات و
اختالالت عضالنی ایجاد و در نهایت منجربه آسیبهای اسکلتی و
 OAمیشود .این قبیل از مشکالت باعث ناتوانی و کاهش کیفیت
سبک زندگی و عملکرد شغلی و تحمیل هزینههای بهداشتی
درمانی فراوانی میگردد و تبعات نامطلوب را به سیستم نظامی وارد

میکند .بدین ترتیب وجود روشهای درمانی غیرتهاجمی و ایمن
برای درمان این نوع از بیماری ها الزم می باشد .اگزوزوم ها یکی
از عواملی هستند که می توانند به عنوان یک راهکار مناسب برای
درمان  OAاستفاده نمود ( .)8اگزوزومها واسطههای مهم ارتباط
سلول -سلول در نظر گرفته میشوند که در بسیاری از فرآیندهای
فیزیولوژیکی و پاتولوژیک شرکت میکنند .اخیراً نقش و پتانسیل
درمانی اگزوزومها در  OAبه طور فزایندهای در این زمینه مورد
توجه قرار گرفته است .چندین مطالعه پیشبالینی ثابت کردهاند که
تزریق داخل مفصلی سلولهای بنیادی مزانشیمی (Mesenchymal
) Stem Cells: MSCsبازسازی غضروف و بافت منیسک را
افزایش میدهند و با کاهش التهاب غشای سینوویال ،پیشرفت
 OAرا کند میکنند ( .)9بسیاری از مقاالت به طور خالصه بیان
کردهاند که مکانیسم اصلی اثر درمانی  ،MSCsسیگنالدهی
پاراکرین از طریق وزیکولهای خارج سلولی )Vesicles: EVs
 (Extera cellularاست ( .)10،11استفاده از  EVها میتواند
خطر تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی پیوندی به سلول های غیر
هدف را در پاسخ به محیط کاهش دهد و در عین حال اثرات درمانی
مفیدی را که توسط ترشح پاراکرین اعمال میشود ،حفظ کند.
عالوه بر این ،استفاده از  EVsمیتواند خطر رد سلولهای بنیادی
اهداکننده و تشکیل تومور به ویژه برای سلولهای بنیادی جنینی
) (Embryonic Stem Cells: ESCsو سلولهای بنیادی
پرتوان القایی )(Induced Pluripotent Stem Cells: iPSCs
را به حداقل برساند ( .)12بنابراین اگزوزومها میتوانند به عنوان
یک راهکار درمانی مناسب برای آسیبها و صدمات دستگاه
اسکلتی در بیماران⸲ به خصوص نیروهای نظامی بهکار برده شوند.
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بنیادی ،یعنی سلولهای بنیادی مزانشیمی جنینی )(ESC-MSCs
( ،)18،20،25،27سلولهای بنیادی پرتوان القایی )(iPSC MSCs
( ،)15،29سلولهای بنیادی مایع آمنیوتیک ( Amniotic Fluid
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 )24( )Stem Cells: AFSCsو سایر سلولهای بنیادی بالغ ،از
جمله سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان
) )13،14،16،27،28-30،39-41( (BM-MSCsسلولهای بنیادی
مشتق شده از غشای سینوویال )،)17،19،29( (SM-MSCs
سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از پد چربی زیر کشکک
) ،)21( (IPFP-MSCsسلول بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف
) )22،23( (UC-MSCsو  MSCsتجاری با منشا بافتی ناشناخته
را بررسی نمودند ( .)36همچنین اگزوزوم از سلولهای غضروفی
اولیه ( )38پالسمای غنی از پالکت ) ،)41( (PRPسلول دندریتیک،
( )34و سرم ( )37نیز مورد مطالعه قرار گرفتند .از  MSCsبه عنوان
منبع اگزوزومها استفاده میکنند ،زیرا مزایای درمانی  MSCsدر
ترمیم و بازسازی بافت بسیار قابل توجه است .سلولهای بنیادی
مزانشیمی دارای خواص خود نوسازی ،تمایز ،ضد آپوپتوز ،ضد
فیبروتیک ،پرومیتوتیک ،ضد اکسیداتیو و تعدیلکننده سیستم ایمنی
هستند ( .)42،44،45عالوه بر این ،سلولهای بنیادی مزانشیمی را
میتوان از بسیاری از منابع بافتی با استفاده از تکنیکهای کم
تهاجمی جمعآوری کرد ( MSCs .)42همچنین میتوانند به راحتی
برای پاساژهای مختلفی بدون تغییرات قابل توجهی در ویژگیها و
عملکرد آنها گسترش یابند و اگزوزومهای بیشتری تولید کنند
(.)46،47
اگزوزوم ها با انتقال لیپیدها ،پروتیینها و RNAهای زیست
فعال ،از جمله  mRNAها و  RNAهای غیر کدکننده مانند
 )microRNA( miRNAsو RNAهای طوالنی غیرکدکننده
( )lncRNAsارتباط سلول -سلول را واسطهگری میکنند (.)48
بررسي جنبههای ایمني اگزوزومها
اگزوزومها ایمنیزایی پایین و خواص تنظیمکننده ایمنی قوی
دارند ( .)57،56تاکنون ،مطالعات درونتنی با استفاده از دزهای تک
یا مکرر اگزوزومها ،واکنشهای ایمنی شدیدی را گزارش نکردهاند
( .)59،58از میان مطالعات وارد شده 8 ،مورد پیامد ایمنی را گزارش
کردند ( .)17،20،24،25،27،30،34،41بدون توجه به منبع سلولی،
یعنی اگزوزومهای مشتق شده از  MSCsیا غیر ،MSCsو روش
تجویز ،یعنی تزریق داخل مفصلی به شکل محلول یا محصور در
داربست ،هیچ عارضه جانبی یا پاسخ التهابی در آن مطالعات رخ
نداد Liang .و همکاران از طریق رنگآمیزی  H&Eنشان دادند
که تزریق اگزوزوم مشتق از سلول دندریتیک باعث ایجاد سمیت
در اندامهای اصلی مانند قلب ،کلیه ،ریه و طحال نمیشود (.)34
انتخاب سلول یا اگزوزوم
پیش از این اعتقاد بر این بود که درمان با سلولهای بنیادی
مکانیسم ترمیم بافت خود را از طریق جایگزینی سلولهای آسیب
دیده اعمال میکند .با این حال ،بسیاری از مطالعات نشان دادهاند

که بیشتر سلولهای بنیادی مزانشیمی تزریق شده در گردش خون
به دام افتاده و پاک میشوند و تنها بخش کوچکی از سلولهای
پیوند شده به بافتهای هدف میرسند ( .)60علیرغم سکونت
سلول کم به بافتهای آسیب دیده ،اثرات درمانی سلولهای بنیادی
مزانشیمی همچنان قابل توجه است و نشان میدهد که سلولهای
بنیادی مزانشیمی از ترمیم و بازسازی بافت از طریق ترشح
فاکتورهای پاراکرین پشتیبانی میکنند ( .)61چندین مطالعه نشان
داد که اگزوزومها اثرات درمانی قابل مقایسهای با درمان مبتنی بر
سلول در مدیریت  OAدارند Wang .و همکاران گزارش کردند
که اگزوزومهای مشتق شده از  ESC-MSCبه اندازه ESC-
 MSCsبرای درمان مدل های ح یوانی ناشی از OA DMM
(بی ثباتسازی منیسک داخلی) موثر هستند ( .)18با این حال،
آزمایشها به صورت متوالی انجام شد و مطالعه تزریق سوسپانسیون
تک سلولی را در مقابل تزریقهای اگزوزوم متعدد مقایسه کرد.
با توجه به مطالعات  Cosenzaو  ،Zavattiسلول درمانی با
استفاده از  BM-MSCsو  AFSCsبه ترتیب باعث بازسازی
غضروف شد ( Zavatti .)24،31و همکاران بیان کردند که هم
 AFSCsو هم اگزوزومهای مشتق از  AFSCsآستانه درد
موشهای مبتال به  OAرا بهبود میبخشند ،بنابراین نتایج با نتایج
گروه سالم قابل مقایسه است ( .)24با این حال ،تجزیه و تحلیل
بافت شناسی و ایمونوهیستوشیمی نشان داد که گروه تحت درمان
با اگزوزوم ،بازسازی غضروف بهتری در مقایسه با گروه تحت
درمان با  AFSCsدارد .اگزوزومهای مشتقشده از  AFSCsنیز
در مقایسه با  AFSCsبرای کاهش التهاب مفصل قویتر بودند.
با این وجود ،حیوانات  OAدو تزریق داخل مفصلی اگزوزوم دریافت
کردند در حالی که  AFSCsفقط یک بار تجویز شدند ،زیرا
نویسندگان فرض کردند که سلولهای پیوند شده ممکن است
اثرات درمانی خود را برای مدت طوالنیتری ،یعنی تا  3هفته،
اعمال کنند Cosenza .و همکاران گزارش کردند که تزریق تک
سلولهای بنیادی مزانشیمی  ،BM-MSCsاگزوزومهای مشتق
از  BM-MSCsو میکرووزیکولهای مشتق شده از BM-
 MSCsاثرات محافظتی غضروفی مشابهی را دارند ( .)31با این
حال ،درمان اگزوزوم منجربه کاهش تشکیل استئوفیت در مقایسه
با درمانهای  BM-MSCsو میکرووزیکول شد .این نتایج نشان
میدهد که اگزوزومها ممکن است جایگزین موثرتر و ایمن تری
برای درمان مبتنی بر سلول برای  OAباشند.
به طور کلی ،ناهمگونی سلولهای زنده اغلب منجربه اثرات
درمانی متناقض میشود .گسترش طوالنی مدت در شرایط
آزمایشگاهی ممکن است منجربه تمایز زدایی و پیری سلولی شود،
بنابراین پتانسیل درمانی را به خطر میاندازد ( .)62عالوه بر این،
سلولهای بنیادی خطر جهش و تشکیل تومور را دارند (.)63
تشکیل تومور مانعی برای غلبه بر استفاده بالینی از  ESCsو
 iPSCsاست ( .)64درمان اگزوزوم یک گزینه درمانی بدون سلول
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شکل .۱-فرآیند تهیه اگزوزوم از بافتهای مختلف
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برای غلبه بر معایب درمان مبتنی بر سلول است .حمل و نگهداری
اگزوزومها آسانتر است و در مقایسه با سلولها هزینه کمتر و زمان
کمتری برای تولید دارند ( .)44،56عالوه بر این ،بهینهسازی دز و
قدرت اگزوزوم آسانتر است ( .)57جدای از آن ،اگزوزوم ها را
میتوان به عنوان حاملهایی در ابعاد نانو توسعه داد تا محتویات
درمانی مورد نظر را به سلول هدف برساند ( .)58،59با این حال،
برجستهترین نقص اگزوزومها این است که نمیتوانند در داخل بدن
تکثیر شوند .همراه با نیمه عمر کوتاه آنها ،ممکن است دزهای متعدد
برای دستیابی به نتایج درمانی مورد نظر مورد نیاز باشد (.)60،61
 Laiو همکاران دریافتند که اگزوزوم جزء فعال در محیط
شرطی شده با  MSCsاست ( .)65اگزوزومها وزیکولهای داخل
مجرایی نانوسایزی هستند که که توسط انواع سلولهای مختلف
ترشح میشوند ( .)66آنها با انتقال محتویات خود از جمله
پروتیینها ،لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک نقش عمدهای در ارتباط
سلول -سلول ایفا میکنند ( .)67اگزوزومهای مشتق شده از
 MSCsاخیراً به دلیل تأثیر درمانی گسترده خود بر روی بیماریهای
مختلف مانند انفارکتوس میوکارد ،فیبروز کبد ،بهبود زخم های
پوستی و  OAتوجه زیادی را به خود جلب کردهاند (.)68-72
مطالعه اخیر گزارش داد که اگزوزومها به سیگنالدهی دو طرفه
بین سلولهای بنیادی مزانشیمی و سلولهای کندروسیتی برای
کندروژنز ،شکلگیری  ECMو تکثیر سلولی کمک میکنند ،و

نشان میدهد که آنها در ارتباط بین جمعیتهای سلولی ناهمگن
بومی بافت غضروف مهم هستند و بنابراین عوامل پاراکرین بسیار
مهمی در ترمیم غضروف میباشند (( )73شکل .)1
 Zhuو همکاران از اگزوزومهای ترشح شده توسط iPSC-
 MSCsو  SM-MSCsاستفاده کردند و دریافتند که اگزوزومهای
ترشح شده توسط  iPSC-MSCsدر فرایند بازسازی غضروف
موثرتر هستند .شکلگیری بافت جدید در گروه تحت درمان با
اگزوزوم مشتق از  ،iPSC-MSCsخصوصیات هیالین معمولی و
کالژن نوع  IIمتراکم ( توسط رنگ آمیزی) در مناطق سطحی و
عمقی بافت غضروفی نشان داده شده با غضروف سالم در گروه
کنترل قابل مقایسه بود ( .)29از سوی دیگر ،گروه تحت درمان با
اگزوزوم مشتق از  SM-MSCsترمیم غضروف را به طور متوسط
و رنگآمیزی کالژن نوع  IIبسیار ضعیف را در ناحیه غضروف
سطحی نشان دادند ،اما نتایج در مقایسه با غضروف درمان نشده
در گروه  OAبهتر بود .همچنین  Zhuو همکاران گزارش کردند
که اگزوزومهای ترشح شده توسط (Polydactyly BM-
) derived MSCs: pBMMSCدر تسهیل ترمیم غضروف در
مقایسه با آنهایی که توسط  BM-MSCsترشح میشوند ،قویتر
هستند ( .)28اگزوزومهای ترشح شده توسط سلولهای بنیادی
مزانشیمی از منابع بافتی مختلف ،نتایج متمایزی را نشان میدهند،
زیرا محتویات اگزوزومی بر اساس منشا بافت متفاوت است (.)49-51
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تمام اگزوزومها به طور ذاتی ترمیم و بازسازی غضروف آسیب
دیده را حمایت میکنند Zhang .و همکاران گزارش کردند که
 CD73اگزوزومی از سلولهای بنیادی مزانشیمی جنینی (ESC-
 )MSCsبا القای فسفوریالسیون  AKTو  ،ERKبه ترمیم
غضروف کمک میکند ( Chen .)26،27و همکاران پیشنهاد کردند
که اگزوزومهای مشتق از  BM-MSCsاختالل عملکرد میتوکندری
سلولهای غضروفی تخریب شده را با مکملهای پروتیینهای
مرتبط با میتوکندری ،بازسازی میکنند ( .)30مطالعه دیگری اشاره
کرد که اگزوزومهای مشتق شده از کندروسیتهای طبیعی حاوی
پروتیینهایی هستند که در عملکرد میتوکندری و فرآیند سیستم
ایمنی نقش دارند که در کاهش پیشرفت  OAمهم هستند (.)38
محتویات اگزوزومی را میتوان از طریق بهینهسازی سلولهای
ترشحکننده اگزوزوم اصالح کرد .انکوبه کردن سلولهای ترشح
کننده اگزوزومی با محتویات درمانی (مانند داروها ،پروتیینها،
RNAها ،نانومواد); ترانسفکشن سلولهای ترشحکننده اگزوزوم؛
و درمانهای فیزیکی مانند الکتروپوراسیون ،فراصوت ،اکستروژن،
درمان سورفکتانت ،دیالیز ،و ذوب انجماد به اصالح خصوصیات
اگزوزوم ها کمک میکند ( .)52مولکولهای ژنومی درون اگزوزومها
به تنظیم بیان ژن کمک میکنند ( Valadi .)53و همکاران اولین
کسانی بودند که حضور  mRNAsو  miRNAsرا در اگزوزومها
کشف کردند و نشان دادند که اگزوزومها میتوانند تولید پروتیین و
بیان ژن سلولهای هدف را با انتقال  mRNAsاگزوزوم ی
 miRNAsتغییر دهند ( Wang .)54و همکاران اثر درمانی ژن
فعال کننده  (Activating transcription factor 4) ATF4در
بازسازی غضروف را با وارد کردن  mRNA ATF4به اگزوزومها
از طریق الکتروپوراسیون بررسی کردند ( miRNAs .)37نقش
مهمی در تنظیم پس از رونویسی طیف وسیعی از فرآیندهای
فیزیولوژیکی ،از جمله هموستاز غضروف ،و فرآیندهای پاتولوژیک
در اختالالتی مانند  OAدارند ( .)55،74در چند سال گذشته ،تاکید
فزایندهای بر تعیین عملکرد بیولوژیکی  miRNAsدر پزشکی
بازساختی شده است (.)76،75
با توجه به نقش برجسته  miRNAsدر بازسازی غضروف،
شش مطالعه ترانسفکشن را برای تنظیم مثبت  miRNAsخاص
یعنی miR- ،miR-92a-3p ،miR26a-5p ،miR-9-5p
 ،miR-140-5p ،136-5pو  miR155-5pدر اگزوزومها استفاده
کردند ( .)13،14،16،17،19،33همه اگزوزومهای بیانکننده بیش
از حد  ،miRNAپتانسیل درمانی برتری را در مقایسه با اگزوزومهای
بدن پیش تیمار با تنظیم ژنهای هدف و مسیرهای سیگنالدهی
پاییندست آنها در سلولهای گیرنده نشان دادند.
 Maoو همکاران نشان دادند که  miR92a-3pاگزوزومی
مسیر سیگنالدهی  Wntرا از طریق  WNT5Aتنظیم میکند و
در نهایت باعث تخریب کمتر  ECMمیشود ( .)16با مقایسه نتایج
گروههای تحت درمان با اگزوزوم با حضور و بدون آنتاگومیر-

 Wu ،miR-100-5pو همکاران گزارش کردند که اگزوزومهای
مشتق شده از  IPFP-MSCsآسیب غضروفی را با تحویل miR-
 100-5pبه کندروسیتهای گیرنده بهبود میبخشند ( .)21سلولهای
غضروفی منجربه فعال شدن مسیر اتوفاژی  mTORبا واسطه
 miR-100-5pمیشود.
در مطالعه دیگری miR-140 ،از طریق الکتروپوریشن به
داخل اگزوزومها بارگذاری شد و اگزوزومهای با بیان بیش از حد
 miR-140در مقایسه با اگزوزومهای ساده در سرکوب پیشرفت
تخریب غضروف و افزایش بازسازی غضروف مؤثرتر بودند (.)34
عالوه بر این miR-135b ،در اگزوزومهای ترشح شده توسط
سلولهای بنیادی مزانشیمی تحریک شده با فاکتور رشدTGF -β1
افزایش یافت ( .)36اگزوزوم  miR-135bبیان پروتیین  Sp1را
کاهش داد و منجربه بازسازی بهتر غضروف در موشهای مبتال به
 OAشد ( .)36در دو مطالعه نشان داده شد  lncRNAsدر تنظیم
رونویسی و پس از رونویسی بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی مربوط
به پیشرفت ،تخریب و بازسازی غضروف نقش دارند و میتوانند
توسط اگزوزومها به سلولهای گیرنده منتقل شوند (.)62،77
 Yanو همکاران نقش  lncRNAاگزوزومی  H19را در
بازسازی غضروف مطالعه کردند ( lncRNA .)22اگزوزومی H19
با افزایش تکثیر سلولهای کندروسیتی و تولید ماتریکس و در عین
حال سرکوب آپوپتوز ،نقش مهمی در بازسازی غضروف دارد .در
محیط درونتنی ،تزریق اگزوزومهای غنی از lncRNA H19
منجربه بهبود بیشتر در ترمیم غضروف ،با بافت یکنواخت و مقادیر
 T2کمتر در مقایسه با بافت غضروفی تحت درمان با اگزوزومهای
ترشح شده توسط  UCMSCsترانسفکت شده با  RNAمداخلهگر
کوچک ( )siRNAبر علیه  H19شد .این نتایج به وضوح نشان
میدهد که محتویات اگزوزومی را میتوان با اصالح شرایط کشت
تعدیل نمود .تغییرات در محتویات اگزوزومی ،مانند بیان باالتر
 miR-135bدر اگزوزومهای مشتق شده از  MSCsتحریک شده
با  TGF-β1و بیان باالتر  lncRNA H19در اگزوزومهای
ترشح شده توسط  UCMSCsدر معرض محرکهای مکانیکی،
بازسازی غضروف را در داخل بدن افزایش میدهد ( .)35،36عالوه
بر این ،آماده سازی  BM-MSCsبا کارتوژنین و کورکومین،
پتانسیل درمانی اگزوزومهای ترشح شده را برای درمان  OAبهبود
بخشید (.)22،36
جدا از تعدیل محتویات اگزوزومی ،آمادهسازی سلولی میتواند
ترشح اگزوزوم را نیز تحریک کند Yan .و  Wuاگزوزومهای ترشح
شده توسط  UCMSCsرا که در شرایط دو بعدی و سه بعدی
کشت شده بودند ،را جمعآوری کردند .همانطور که نشان داده شد،
کشت  3بعدی تولید اگزوزوم را افزایش داد ( 7/5برابر) ،و اگزوزوم-
های ترشح شده توسط  UCMSCsبا کشت سه بعدی ،اثرات
درمانی قویتری در افزایش ترمیم غضروف در مقایسه با اگزوزومهای
ترشح شده توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی کشت دو بعدی
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نشان دادند ،که با نظم سطحی بیشتر و ضخامت بهتر غضروف
 OAدر محیط برونتنی هم تایید شده است .مطابق با اینYang ،
و  Caoدر مطالعات خود بازده اگزوزومی باالتری از سلولهای
کشت شده در شرایط سه بعدی را بهدست آوردند و اگزوزومها
پتانسیل درمانی بهتری را نشان دادند (.)63،64

بحث

نتیجهگیری

نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 با توجه به فعالیتهای گسترده شاغلین در امور نظامی ،نیاز
به روشهای کم تهاجم برای بهیودی سریعتر ضروری است.
 مشکالت حرکتی به سبب تخریب بافت غضروفی در نیروهای
رزمی به کرات اتفاق میافتد که نیازمند روشهای سریع و با
تاثیرگذاری باال میباشد.
 پزشکی بازساختی به عنوان یک راهکار جدید و کارآمد برای
پرسنل نظامی به منظور درمانهای بانقاهت کوتاه از اهمیت
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به طور خالصه ،مطالعاتی که اثر درمانی اگزوزومها را بر
بازسازی غضروف بررسی میکنند ،به مدلهای حیوانات کوچک
محدود میشوند .بنابراین ،مطالعاتی با استفاده از مدلهای حیوانات
بزرگ که از نظر بالینی مرتبطتر هستند ،باید در آینده انجام شود تا
ایمنی و اثربخشی درمان  EVرا تأیید کند .استانداردسازی EV
درمانی برای دستیابی به نتایج درمانی سازگار و بهینه مورد نیاز
است .تالشهای بیشتری برای شناسایی ایدهآلترین منبع سلولی،
شرایط کشت ،دز اگزوزوم و دفعات تجویز و همچنین روش تجویز
برای دستیابی به بهترین نتایج درمانی بدون ایجاد عوارض جانبی
مورد نیاز است.

بسزایی برخوردار است.
تشکر و قدرداني :این مقاله حاصل از طرح انجام شده به
شماره  116-1-1401-57470در مرکز تحقیقات و بانک فرآوردههای
پیوندی ایران است .بدین وسیله از تمامی همکاران که در انجام آن
کمک نمودند تشکر مینماییم.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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یافتههای امیدوارکننده مطالعات درونتنی نشان میدهد که
اگزوزومها باعث ترمیم و بازسازی غضروف میشوند و محیط پیش
التهابی ،بازسازی استخوان زیر غضروفی و رفتار درد را در مدل
 OAتعدیل میکنند .مهمتر از آن ،هیچ یک از مطالعات وارد شده،
عوارض جانبی را گزارش نکردند ،که نشان دهنده ایمنیزایی کم و
خاصیت تعدیل کننده ایمنی عالی اگزوزومها است .اصالح محتوای
اگزوزومی کارایی درمانی اگزوزومها را بیشتر افزایش داد .از سوی
دیگر ،علیرغم بسیاری از مطالعات پیش بالینی که گزارش میدهند
اگزوزومها بازسازی غضروف را تقویت میکنند ،تحقیقات در مورد
اثربخشی درمانی اگزوزومها برای  OAهنوز در مراحل اولیه است.
مکانیسم دقیق و آبشار سیگنالدهی دقیق با واسطه اگزوزومها در
ترمیم و بازسازی غضروف به طور کامل شناخته نشده است .از این
رو ،باید مطالعات بیشتری برای بررسی مکانیسم اثر وجود داشته
باشد .عالوه بر این ،اگزوزومها اثربخشی درمانی وابسته به دز را از
نظر گسترش مهاجرت و تکثیر سلولهای غضروفی ،کاهش آپوپتوز
سلولهای غضروفی و نشانگرهای پیش التهابی ،و بازگرداندن
تعادل نشانگر آنابولیک-کاتابولیک غضروف در شرایط آزمایشگاهی
نشان میدهند .با این حال ،منبع و دز بهینه اگزوزومها برای
مدیریت  OAدر مدلهای حیوانی تعیین نشده است .عالوه بر این،
تزریقهای متعدد داخل مفصلی اگزوزومها باعث درد و ناراحتی
گیرندگان میشود و خطر سایر عوارض مانند التهاب ،آرتریت و
نوروپاتی را افزایش میدهد ( .)78محصور کردن اگزوزومها در یک
داربست ممکن است تعداد تزریقهای مورد نیاز را کاهش دهد ،زیرا
امکان آزادسازی کنترل شده اگزوزومها را فراهم میکند .یک
داربست همچنین یک ماتریس مناسب را فراهم میکند که بافت
غضروف طبیعی را تقلید میکند تا بازسازی را تسهیل کند .با این
حال ،برای شناسایی یک داربست با تمام خواص بیولوژیکی و
فیزیکوشیمیایی مطلوب که میتواند بازسازی غضروف آسیبدیده
را بدون ایجاد عوارض جانبی تسریع بخشد ،به مطالعات بیشتری
نیاز است .در نهایت ،اصطالح "اگزوزوم" مورد استفاده در مطالعات
بحثبرانگیز است ،زیرا هویت اگزوزومها را نمیتوان از طریق
اندازه ،چگالی یا نشانگرهای پروتیینی به دلیل عدم وجود روشهای
جداسازی خاص و تکنیکهای مشخصه تایید کرد و بیشتر به دلیل
محبوبیت درک شده استفاده می شود ( .)79به عبارت دقیق تر،
 EVsباید بر اساس ویژگیهای فیزیکی ،ترکیب بیوشیمیایی،
شرایط کشت و سلول مبدا تعریف شوند ( .)80عملکرد پایین تولید

 EVبا روشهای برداشت موجود ،چالشی برای کاربرد بالینی است.
تولید  EVدر مقیاس بزرگ را میتوان با دستکاری شرایط کشت،
مانند سیستم کشت سه بعدی مبتنی بر ریزحامل و مکملهای لیز
پالکت انسانی ،به دست آورد ( Chen .)81،82و همکارانESC- ،
 MSCsانسانی را به سلولهای فناناپذیر تبدیل کردند که امکان
عرضه مداوم EVهای درمانی یا وزیکولهای حامل را فراهم کرد
( .)83عالوه بر این Lian ،و همکاران پروتکلی را برای تولید
 ESC-MSCsانسانی که قابل تجدیدپذیری هستند و قادر به
تولید دستههای ثابت سلولها و محیط شرطیشده در مقیاس بزرگ
هستند ،پیشنهاد کردند ( ،iPSCs .)84نیز میتوانند به دلیل
پتانسیل تکثیر نامحدودشان ،منابع جایگزین تولید  EVپایان ناپذیر
باشند (.)85
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