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Abstract
War's nature is constantly changing over time with the progress in military technology and weapons of war,
which has led to a diverse pattern of tissue injuries. Developments in personal protective equipment and body
armor, rapid transfer from the battlefield to medical centers, improved resuscitation measures, bleeding control,
and wound management have increasingly contributed to the wounded survival. However, the injured suffer tissue
injuries of various degrees, thereby undergoing complicated and prolonged treatments. An increasing incidence
of injuries caused by explosive devices in modern wars has more complicated treatment and recovery of the
injured, highlighting the need for modern treatment methods based on stem cells in military medicine. Stem cells
can be harvested from various sources such as bone marrow, adipose tissue, skeletal muscle, skin, umbilical cord
blood and Wharton's jelly, placenta and amniotic fluid, and with the ability of self-renewal, proliferation, and
differentiation into functional cells of different tissues, anti-inflammatory, paracrine and immune system
modulating activities have been considered as a promising therapeutic approach to many battlefield injuries and
their complications. Recent research in this area reveals the development of solutions to reduce critical
consequences when facing the injuries caused by warfare. Thereby, in this review, in addition to outlining the
most important tissue injuries in modern combat, recent developments in the use of stem cells for the regeneration
of injured tissues have been highlighted.
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 1مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران
 2گروه علوم آزمایشگاهی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
 3گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
 4مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی و پایش سرطان ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران

چکیده

کلیدواژهها :سلولهای بنیادی ،پزشکی بازساختی ،بازسازی بافت ،طب نظامی ،آسیبهای جنگی.
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ماهیت جنگ ها در طول زمان با پیشرفت فناوری نظامی و تسلیحات جنگی همواره در حال تغییر است که منجربه الگوی متنوعی از
آسیبهای بافتی شده است .پیشرفت در تجهیزات حفاظت فردی و زره بدن ،انتقال سریع از میدان جنگ به مراکز درمانی ،بهبود اقدامات
احیا ،کنترل خونریزی و مدیریت زخم بهطور قابل توجهی به بقای مجروحین جنگی کمک کرده است .با این حال مصدومین متحمل
آسیبهای بافتی با درجات مختلف میشوند که به موجب آن تحت درمانهای پیچیده و طوالنی مدت قرار میگیرند .افزایش بروز آسیبهای
ناشی از ادوات انفجاری در جنگهای مدرن ،درمان و بهبودی مصدومین را پیچیدهتر کرده است که نیاز به شیوههای نوین درمانی مبتنی بر
سلولهای بنیادی را در طب نظامی برجسته میکند .سلولهای بنیادی از منابع مختلفی مانند مغز استخوان ،بافت چربی ،عضله اسکلتی،
پوست ،بافت ژلهوارتون و خون بندناف ،جفت و مایع آمنیوتیک قابل حصول هستند و با قابلیت خودتجدیدشوندگی ،تکثیر و تمایز به سلولهای
عملکردی بافتهای مختلف ،فعالیتهای ضد التهابی ،پاراکرینی و تعدیلکننده سیستمایمنی ،به عنوان یک رویکرد درمانی امیدبخش در
رابطه با بسیاری از آسیبهای میدان نبرد و عوارض ناشی از آنها مورد توجه قرار گرفتهاند .تحقیقات اخیر در این زمینه ،توسعه روشهایی
برای کاهش پیامدهای بحرانی در مواجهه با آسیبهای ناشی از جنگ را نشان میدهد .در همین راستا ،در این مطالعه عالوهبر تشریح
مهمترین آسیبهای بافتی در جنگهای مدرن ،پیشرفتهای اخیر استفاده از سلولهای بنیادی برای بازسازی بافتهای آسیبدیده بررسی
شده است.
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تاریخچه سلولهای بنیادی
ظهور واژه سلول بنیادی به یک قرن و نیم پیش بر میگردد.
این واژه اولین بار در سال  1868توسط بیولوژیست آلمانی Ernst
 Haeckelدر نشریههای علمی بکار برده شد ،زمانی که او این
نظریه را مطرح کرد که همه موجودات چند سلولی از اجداد تک
سلولی (تخم) منشا میگیرند ،و آن را "( "Stammzelleدر
زبان آلمانی به معنای سلول بنیادی) نامید ( .)10در سال  1908در
کنگره انجمن هماتولوژی در برلین یک بافتشناس روسی به نام
 Alexander Maksimovواژه سلول بنیادی را برای تشریح
فرضیه خود مبنی بر وجود سلولهای خونساز در بدن مطرح کرد و
در آن جا این اصطالح برای استفاده علمی پیشنهاد شد ( .)11بعدها
در سال  1924نوع خاصی از سلولهای پیشساز را در مغز استخوان
شناسایی کرد که میتوانستند به انواع مختلف سلولهای خونی
تبدیل شوند ( .)11،12این سلولها که توسط  Caplanدر سال 1991
سلولهای بنیادی مزانشیمی ( )MSCنام گرفت آغازگر عصر
سلولهای بنیادی بود و انقالبی را در حوزه پزشکی به پا کرد (.)13
نخستین پیوند مغز استخوان ،هرچند ناموفق ،با استفاده از
سلولهای بنیادی در سال  1939در یک بیمار مبتال به کم خونی
آپالستیک گزارش شد ( .)14در  16جوالی  1945با انفجار بمب
پلوتونیومی  20کیلوتنی در بیابان نیومکزیکو جهان وارد عصر
هستهای شد .پس از انفجارهای مشابه برفراز کشور ژاپن که به
جنگ جهانی دوم پایان داد ،برنامه تحقیقاتی برای بازگرداندن
عملکرد مغز استخوان در بیماران مبتال به آپالزی ناشی از
تشعشعات تولید شده توسط بمب اتم شکل گرفت .پس از یک دهه،
در سال  1956نخستین پیوند آلوژنیک سلولهای بنیادی توسط
 Donnall Thomasدر نیویورک انجام شد .او از سلولهای
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اجتنابناپذیر بودن وقوع جنگها در طول تاریخ بشری و اتخاذ
راهبردهای دفاعی ،دولتها را برای تحقق ثبات و امنیت خود به
سمت ساخت و توسعه تجهیزات نظامی سوق داده است .با پیشرفت
قابل توجه فناوری و تحول دانش بشری بویژه در قرن گذشته ،تسلیحات
مدرن جنگی ماهیت پیچیدهتر و مخربتری به خود گرفتهاند که
بارزترین نتیجه آن تلفات گسترده انسانی است ( .)1،2امروزه ماهیت
پیچیده قابلیتهای نظامی و گسترش فناوری هستهای ،افزایش
گروههای تروریستی و استفاده احتمالی از سالح هستهای ،ضرورت
توسعه پروتکلهای درمانی برای مقابله با قربانیان چنین حوادثی را
میطلبد.
الگوی آسیب های جنگی در طول زمان به علت استفاده از
تجهیزات نظامی پیشرفته تغییر کرده است ،بر همین مبنا در طول
جنگهای مدرن ،مراقبتهای پزشکی متناسب با شرایط و نیازهای
مجروحین سازماندهی مجدد شده است ( .)3جراحات ناشی از
آسیبهای متحمل شده در طول خدمت پرسنل نظامی ،چالشهای
بزرگی را برای سیستمهای بهداشتی دفاعی در سراسر جهان ایجاد
کرده است ( .)4سربازانی که در عملیات نظامی شرکت میکنند
ممکن است در معرض طیف وسیعی از آسیبهای بافتی با درجات
مختلف قرار گیرند که بهدنبال آن تحت درمانهای پزشکی پیچیده
و توانبخشیهای طوالنی مدت قرار میگیرند ( .)5در حال حاضر
گزینههای درمانی موجود شامل دارو ،جراحی ،پیوند بافت و پروتزهای
مصنوعی میباشند .بیشتر این روشها نمیتوانند بافت یا اندام
زخمی را در طوالنی مدت ترمیم یا حفظ کنند و در بسیاری از موارد
بهبودی کافی صورت نمیگیرد و سربازان بهدلیل عدم امکان ادامه
خدمت دچار آسیب روحی بیشتری میشوند .عالوه بر این بسیاری
از صدمات شدید منجربه ناتوانی سربازان حتی در انجام ابتداییترین
فعالیتهای روزمره زندگی میشود .درمان حال حاضر برای آسیبهای
جنگی ،عمدتا با هدف تسکین درد و محدود کردن آسیبهای بافتی
ناشی از عفونتهای ثانویه ارائه میشود (.)4،5
به دنبال محدودیتهای درمانی و نیاز جدی برای رفع آنها و
پیداکردن راهکارهای درمانی نوین ،شاخه جدیدی در علم پزشکی
به نام پزشکی بازساختی ( )Regenerative medicineایجاد
شد که هدف آن بکارگیری اصول مهندسی و علوم زیستی برای
بازسازی ،ترمیم یا جایگرینی سلولها ،بافتها یا ارگانهایی است
که در اثر سن ،بیماری ،تروما یا نقائص مادرزادی آسیب دیدهاند،
که تاحد امکان به ساختار و عملکرد فیزیولوژیکی آنها نزدیک باشد
( .)6پزشکی بازساختی در برگیرنده چندین روش درمانی شامل
پرولوتراپی ،درمان با پالسمای غنی از پالکت ( ،)PRPسلول
درمانی ،ژن درمانی و مهندسی بافت و اندام است .با این حال تمرکز
اصلی پزشکی بازساختی بر روی درمان مبتنی بر سلول بویژه
سلول های بنیادی به عنوان عامل احیاکننده میباشد ( .)6،7عمدت ًا
سه دسته از سلولهای بنیادی وجود دارد :سلولهای بنیادی بالغ

( ،)ASCsسلولهای بنیادی جنینی ( )ESCsو سلولهای بنیادی
پرتوان القایی ( .)iPSCsسلولهای بنیادی توانایی منحصربهفردی
برای تجدید خود ( )Self-renewبهطور نامحدود و حفظ پتانسیل
تمایز به طیف وسیعی از انواع رده سلولی تخصصی بدن را دارند.
این پالستیسیته سلولی آنها را به منبع سلولی امیدبخشی برای
جایگزینی و/یا بازسازی بافتهای آسیب دیده تبدیل کرده است (.)8،9
تقریبا تمام بافتها و ارگانهای بدن به دلیل ماهیت متنوع صدمات
مرتبط با ترومای جنگی مورد توجه طب نظامی هستند .افزایش
حمالت انفجاری در میدانهای نبرد اغلب منجربه زخمهای عظیمی
میشود که اندامهای متعددی را درگیر میکند ،و همه حوزههای
بازسازی بافت را به هدف اصلی کاربرد سلولهای بنیادی در طب
نظامی تبدیل میکند .از این رو در این مطالعه پیشرفتهای اخیر
استفاده از سلولهای بنیادی در درمان مجموعهای از آسیبهای
بافتی شامل آسیب به اندامهای حسی ،بافتهای سیستم عصبی،
سیستم اسکلتی عضالنی و پوست که معموالً در جنگهای مدرن
دیده میشوند بررسی شده است.
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کاربرد سلولهای بنیادی در درمان انواع آسیبهای
بافتي در جنگهای مدرن
آسیبهای چشمي
آسیب های نافذ چشمی با ورود اجسام خارجی به داخل چشم
( )Intra Ocular Foreign Bodies; IOFBsیکی از علل
مهم از دست دادن بینایی است ( .)26قبل از ظهور جنگهای مدرن
قرن بیستم ،آسیبهای چشمی در میدان جنگ نسبتاً نادر بود .با
افزایش روزافزون مدلهای پیشرفته مواد منفجره ،مهمات و پرتابههای
فلزی علیرغم استفاده از زره چشمی پلیکربنات در کاهش تعداد
صدمات چشمی ،اطالعات پایگاههای جنگی حاکی از افزایش بروز
آسیبهای چشمی در مقایسه با مجموع صدمات است ( .)27بهطوری
که بروز آسیبهای چشمی در جنگ جهانی اول ( )1914-1918و
جنگ جهانی دوم ( 2-2/5 )1939-1945درصد ،در جنگ کره
( 3-2 )1953-1950درصد ،در جنگ اعراب و اسراییل (-1973
 7-5 )1967درصد ،در جنگ ویتنام  5-9درصد و در عملیات طوفان
صحرا ( 13 )1991-1990( )Operation Desert Stormدرصد
گزارش شده است ( .)5،28همچنین در جنگ ایران و عراق بسیاری
از رزمندگان دچار آسیبهای چشمی به دلیل  IOFBشدند .این
در حالی است که تنها بین سالهای  1359تا  1365بیش از  10هزار
نفر بهدلیل آسیبهای چشمی ناشی از جنگ در تهران تحت درمان
قرار گرفتند ( .)26عالوهبر صدمات مخرب چشمی ناشی از گلوله و
ترکش ،بسیاری از رزمندگان در معرض عوامل شیمیایی مانند گاز
خردل قرار گرفتند که منجربه اپیاسکلریت ،کراتیت و ورم ملتحمه
شیمیایی گردید .بر همین اساس اعتقاد براین است که جنگ ایران
و عراق باالترین موارد ترومای چشمی را در میان جنگهای مدرن
ایجاد کرده است.
این نوع تروماهای نافذ چشمی باعث آسیب جبرانناپذیر به
اجزای داخلی چشم از جمله شبکیه ،مشیمیه ،عصب بینایی و
همچنین قرنیه و صلبیه میشوند و از آنجایی که گیرندههای نوری
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بنیادی مغز استخوان یکی از دوقلوهای همسان برای درمان دیگری
که مبتال به کم خونی آپالستیک بود استفاده کرد و به این ترتیب
نوع جدیدی از درمان را ارائه داد که امروزه با عنوان سلولدرمانی
شناخته میشود ( .)14،15اساس و پایه علوم سلولهای بنیادی در
اوایل دهه  1960توسط دو دانشمند کانادایی  McCullochو
 Tillایجاد شد .آنها اولین گزارش از فعالیت خود تجدیدشوندگی
سلول های بنیادی را ثبت کردند که موجب اثبات وجود و درک
بیشتر این سلولها گردید ( Robert Good .)16در سال 1968
به دنبال شناسایی سیستم آنتیژنهای سازگاری بافتی (،)HLA
نخستین پیوند موفقیتآمیز مغز استخوان را در بیمار غیر سرطانی
انجام داد که مبتال به نقص ایمنی مختلط شدید به نام "سندرم
پسر حبابی" بود (.)17
در سال  1981دو گروه مستقل از محققین موفق به جداسازی
سلول های بنیادی پرتوان از توده سلولی داخلی بالستوسیست موش
شدند و نشان دادند این سلولها را میتوان در شرایط آزمایشگاهی
بهطور نامحدود در حالت تمایزنیافته تکثیر کرد که پس از تزریق
دوباره در بالستوسیست در حال رشد منجربه تشکیل تراتوم حاوی
هر سه الیه زایا میشوند .جداسازی این سلولها ،که توسط Gail
 Martinسلول های بنیادی جنینی نام گرفت ،نوید یک پیشرفت
بزرگ در بیولوژی تکوینی بود زیرا یک سیستم مدل ساده برای
مطالعه فرایندهای اولیه رشد جنینی و تمایز سلولی ارائه داد
( .)18،19پس از آن  Thomsonو همکارانش در اوایل سال 1998
نخستین سلولهای بنیادی جنینی انسانی را از بالستوسیستهای
تولید شده از طریق کشت و لقاح آزمایشگاهی استخراج کردند .در
این مرحله پنج رده سلولی مختلف بهدست آمد که با موفقیت به
مدت  6ماه در یک حالت تمایز نیافته در کشت نگهداری شدند که
پس از تزریق به موشهای دارای نقص ایمنی ظرفیت تشکیل تراتوم
را حفظ کرده بودند ( .)20این دستاورد علمی امکان توسعه رویکردهای
جایگزین سلولی برای درمان طیف وسیعی از بیماریهای انسانی و
غربالگری داروها را فراهم کرد .در سال  ،2006پژوهشگران ژاپنی
 Yamanakaو  Takahashiبرای اولین بار سلولهای بنیادی
پرتوان القایی ( )iPSCsرا توسط فناوری برنامهریزی مجدد
( )Reprogrammingسلولهای سوماتیک بالغ (فیبروبالست
موش) با انتقال رتروویروسی چهار فاکتور رونویسی (،Oct3/4
 Klf4 ،Sox2و  )c-Mycتولید کردند ( .) 21یکسال بعد تیم
تحقیقاتی  Yamanakaتولید iPSCهای انسانی را با استفاده از
برنامهریزی مجدد سلولهای سوماتیک انسان گزارش کردند (.)22
این کشف بزرگ در حالی بود که برای اولین بار  Gurdonدر سال
 1962نشان داد که هسته سلول سوماتیک میتواند دوباره برنامهریزی
شود تا مانند هسته یک سلول تخم رفتار کند ،لذا با قرار دادن هسته
سلول اپی تلیال روده در یک سلول تخم موفق به شبیهسازی
قورباغه شد .بدینترتیب جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال
 2012بهطور مشترک به  Yamanakaو  Gurdonاهدا شد ،زیرا

آنها نشان دادند ک ه چگونه سلولهای بالغ را برنامهریزی کنند تا
به سلولهای پرتوان تبدیل شوند (iPSC .)23ها آخرین پلتفرم در
تحقیقات سلولهای بنیادی هستند که تمام قابلیتهای سلولهای
بنیادی جنینی را دارند با این تمایز که سلولهای مشتق از iPSC
اتولوگ هستند ،بنابراین مشکالت ایمونولوژیک و ردپیوند و یا نیاز
به درمان سرکوبکننده سیستم ایمنی در مورد آنها مطرح نمیباشد
و همچنین تحقیقات بر روی این سلولها با مباحث قانونی و اخالقی
مرتبط با دستکاری جنین روبرو نمیباشد ( .)24اولین کارآزمایی
بالینی با استفاده از  iPSCانسانی در سال  2014با پیوند سلولهای
اپیتلیال رنگدانه شبکیه ( )RPEمشتق از  iPSCانسانی برای
درمان یک زن ژاپنی مبتال به دژنراسیون ماکوال ( )AMDانجام
شد ( ،)25و با پیشرفت تحقیقات در این حوزه ،تعداد کارآزماییهای
بالینی  iPSCتا سال  2021به  54کارآزمایی افزایش یافت.
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شبکیه و نورونهای بینایی نمیتوانند خودبخود بازسازی شوند ،از
دست دادن دائمی بینایی محتملترین نتیجه است .با این حال
پیشرفت قابل توجهی در تمایز  iPSCبه سلولهای  RPEو
بازسازی سلولهای آسیبدیده از طریق تشکیل تکالیه انجام شده
است ( .)29همچنین تولید گیرندههای نوری مخروطی و استوانهای
از سلول های بنیادی پرتوان و نیز ادغام این سلولها در شبکیه
میزبان این خوشبینی را ایجاد کرده است که میتوان گامهای
اساسی در بازسازی بینایی برداشت ( .)30گروه دیگر از سلولهای
شبکیه که از سلولهای بنیادی پرتوان انسانی تولید شدهاند ،سلولهای
گانگلیون هستند که اطالعات بینایی را از گیرندههای نوری به مغز
منتقل میکنند .تولید این سلولها مسیری را برای شبیهسازی
ریزمحیط شبکیه فراهم کرده است ( .)31اخیراً در یک کارآزمایی
بالینی صفحهای از سلولهای  RPEتمایزیافته از iPSCهای
اتولوگ که از بیماران مبتال به دژنراسیون ماکوال وابسته به سن
مشتق شده بودند ،با موفقیت به اهداکنندگان آنها پیوندزده شد .در
این آزمایش بالینی انسانی سلولها بدون عوارض جانبی زنده ماندند
و بخوبی با چشم ادغام شدند (.)32
در دهه اخیر ،باتوجه به محدودیتهای پیوند قرنیه ،سلول
درمانی با استفاده از تزریق مستقیم سلولهای بنیادی مورد توجه
قرار گرفته است .در مطالعات مختلف توانایی تمایز انواع سلولهای
بنیادی به سلولهای کراتوسایت ،اپیتلیال و اندوتلیال قرنیه نشان
داده شده است .در این میان سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده
از چربی ( )ASCsبهدلیل دسترسی آسان ،بازدهی جداسازی باال و
توانایی بسیار زیاد در تمایز به ردههای سلولی مختلف بهویژه
کراتوسایت ،بهعنوان یک منبع مناسب و ایدهآل برای سلول درمانی
استرومای قرنیه شناخته شدهاند ( .)33همچنین در یک مطالعه

بررسی ایمنی و توانایی تمایز MSCهای مشتق از ژل وارتون
بندناف نشان داده است که این سلولها میتوانند گزینه مناسبی
برای سلول درمانی آسیبهای استرومایی باشند ( .)34توانایی تولید
چنین طیف وسیعی از انواع سلولهای حیاتی ،انگیزه بزرگی برای
درمان ترمیمی حتی برای شدیدترین آسیبهای چشمی فراهم
میکند.
آسیبهای شنوایي
صدمات ناشی از انفجار شایعترین مکانیسم آسیب در میدان
جنگ در سراسر جهان است .آسیبهای شنوایی یکی از شایعترین
صدمات سیستم حسی ناشی از ترومای انفجاری در جنگهای مدرن
هستند و بهعنوان معلولیت اصلی در جنگ علیه تروریسم شناخته
میشوند ( .)35،36در طول جنگ ایران و عراق نیز موج شوک
ناشی از انفجار مهمترین مکانیسم آسیب گوش در جانبازان بوده
است .سرگیجه ،وزوز گوش ،پارگی پرده تمپان و اختالالت شنوایی
ناشی از آسیب گوش داخلی و میانی از جمله شکایات رایج جانبازان
این حوادث است و کمشنوایی حسی عصبی دوطرفه شایعترین
الگوی آسیبهای گوش در بین جانبازان میباشد (.)35،37
براساس گزارش موسسه ملی بهداشت ( )NIHقرارگرفتن
طوالنی مدت یا مکرر در معرض صداهای  85دسیبل یا باالتر از
آن میتواند منجربه کاهش یا از دست دادن شنوایی شود .انفجار از
دو طریق ترومای صوتی و باروتروما ( )Barotraumaمنجربه
آسیب های مکانیکی و بیوشیمیایی به سیستم شنوایی میشود که
معموالً به شکل آسیب به سلولهای مویی حسی تظاهر مییابد
( .)36،37این سلولها مسئول درک صدا و تبدیل ارتعاشات صوتی
به سیگنالهای الکتریکی هستند که ازطریق سلولهای عصبی
گانگلیونی مارپیچی به ساقه مغز منتقل میشوند .سلولهای مویی
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در پستانداران برخالف پرندگان قدرت بازسازی و جایگزینی با دیگر
سلولهای اپیتلیال را ندارند و لذا نقص دائمی شنوایی و تعادل،
نتیجه معمول آسیب به اپیتلیوم حسی است (.)38،39
پیشرفت در سلول درمانی با استفاده از سلولهای بنیادی
اندوژن (سلولهای بنیادی عصبی مشتق از گانگلیون مارپیچی) و
اگزوژن ( ،)iPSCs ،ESCsیکی ازروشهای نویدبخش جایگزینی
و ترمیم سلولهای مویی و سلولهای عصبی گانگلیون مارپیچی
برای بازیابی عملکرد شنوایی حسی عصبی در گوش داخلی انسان
میباشد .بهطور کلی دو روش برای درمان ناشنوایی با استفاده از
سلولهای بنیادی وجود دارد )1 :بازسازی سلولهای بنیادی گوش
داخلی با تحریک سلولهای بنیادی موجود در ارگان کورتی ()Corti
که به سلولهای بنیادی اجازه میدهد جایگزین سلولهای مویی
آسیب دیده شوند .مشکل عمده این روش تعداد ناکافی سلولهای
بنیادی موجود در گوش داخلی است که قادر به بازگرداندن شنوایی
نیستند )2 .پیوند سلولهای بنیادی به گوش داخلی که با تزریق به
اسکاال تیمپانی ( )Scala tympaniو تحریک این سلولها برای
مهاجرت به اپی تلیوم حسی حلزون و یا پیوند مستقیم سلولهای
بنیادی به اسکاال مدیا ( )Scala mediaانجام میشود .مشکل
این روش غلظت باالی پتاسیم و اتصاالت محکمی است که محیط
اندولنف را برای بقای سلولهای بنیادی نامناسب میکند .به همین
منظور از جایگزینی مایع اسکاال مدیا ،تجویز داروهای مدر
( ) Diureticبرای کاهش غلظت پتاسیم و نیز کاپرات سدیم
( )Sodium coprateبرای اختالل در اتصاالت محکم حلزون
گوش استفاده میشود (.)40،41
به تازگی تولید سلولهای حسی عصبی از سلولهای بنیادی
پرتوان انسانی ( )hPSCsگزارش شده است .سلولهای عصبی
مشتق از  hPSCنشان دادند که میتوانند با سلولهای مویی گوش
داخلی و نورونهای هسته حلزون ارتباط سیناپسی ایجاد کنند (.)42
در گزارش دیگری از هیدروژل نانوفیبریل سلولز ( )NFCبه عنوان
ماتر یکس خارج سلولی استفاده شده است که با عرضه فاکتورهای
نوروتروفیک در شرایط  in vivoو  ،in vitroبقا و تمایز سلولهای
بنیادی جنینی انسانی را به پیش سازهای عصبی گوش ارتقا داده
است ( .)43با تولید  iPSCو رفع نگرانیهای اخالقی ،روشهای
متعددی با موفقیت تدوین شدهاند که تمایز این سلولها را بتدریج
و گامبهگام به سلولهای مویی گوش داخلی انسان القا کنند (.)44
فاکتورها و سیگنالهای مختلفی برای هدایت تمایز iPSCهای
انسانی به سلولهای پیشساز حسی گوش ( )OSPCبه منظور
بازیابی عملکرد سلولهای مویی آسیب دیده گزارش شده است.
OSPCها را میتوان بهطور کارآمد با تغییر مسیرهای سیگنالینگ
سلولی مانند FGF ،Wnt ،Notch :و  TGF-βاز طریق کشت
تکالیه به دست آورد که بهطور موثر در مدلسازی بیماری و سلول
درمانی جهت بهبود عملکرد شنوایی استفاده شوند (.)45

آسیبهای بافت عصبي
آسیب به سیستم عصبی مرکزی و محیطی از آسیبهای
مضاعف است و در نتیجه عملکرد صحیح جسمی و روانی را
مختل می کند .براساس گزارشات اخیر ،باتوجه به بهبود تجهیزات
حفاظتی در برابر شکستگی و صدمات نافذ ،ترومای عصبی ناشی
از انفجار آسیب اصلی جنگهای کنونی در سراسر جهان است
ال به دنبال ضربات جنگی سه نوع آسیب عمده در
( .)46،47معمو ً
سیستم عصبی ایجاد میشود که شامل :آسیب تروماتیک مغزی
( ،)Traumatic Brain Injury; TBIآسیب نخاعی ( Spinal
 )Cord Injury; SCIو آسیب اعصاب محیطی است .پرتابهها،
مواد منفجره و عوامل رادیواکتیو و شیمیایی خطرات زیادی را برای
سیستم عصبی نیروهای نظامی مستقر ایجاد میکنند .در محیطهای
نظامی بیشتر آسیبهای مغزی پس از مواجهه با مواد منفجره ایجاد
می شوند ،که عمدتاً آسیب تروماتیک مغزی خفیف ()mTBI
تشخیص داده میشوند و ممکن است منجربه ضربه مغزی شوند.
علیرغم پیشرفت در تجهیزات نظامی و روشهای نوین جنگی،
شیوع  TBIنظامی در نبردهای مدرن بسته به مناطق جنگی و
نحوه عملیات همچنان قابل توجه است ،بهطوریکه در طول جنگ
عراق حدود  23( 2000درصد) نیروی آمریکایی دچار  TBIشدند.
در آسیب های نخاعی ،ستون فقرات گردنی و کمری شایعترین
مناطق آسیبدیده هستند و میتواند باعث بیحرکتی کامل شود و
افراد آسیب دیده را از عملکردهای حسی و حرکتی محروم نماید.
آسیبهای ثانویه در  TBIو  SCIبه دنبال التهاب گسترده ،مرگ
سلولهای عصبی ،عدم تعادل مایعات و الکترولیتها ،آسیب
رادیکالهای آزاد ،ادم مغزی و سایر مکانیسمهای موضعی ایجاد
میشود که منجربه آسیبهای مزمن و پایدار میگردد .آسیب
اعصاب محیطی نیز از انواع آسیبهای رایج در زمان جنگ است
که ناشی از زخمهای گلوله با سرعت باال و ترکشهای انفجاری
است و میتواند منجربه معلولیتهای قابل مالحظهای گردد (.)4،5
در برخی موارد ،اعصاب محیطی دچار پارگی میشوند و قابل ترمیم
مستقیم هستند ،اما بیشتر آنها ناحیهای از آسیب را شامل میشوند
که به استراتژیهای پیچیده برای تسهیل عصبسازی مجدد اندام
انتهایی نیاز دارند .همچنین تثبیت شکستگی ،ترمیم آسیب عروقی
و دبریدمان بافت اغلب بر ترمیم عصب اولویت دارد و ممکن است
منجربه تأخیر در رسیدگی به اعصاب آسیبدیده شود و درمان
اعصاب محیطی را پیچیدهتر کند .برای نیروهای دفاعی بسیار مهم
است که یک سرباز پس از انجام عملیات نظامی بتواند با سالمت
جسمی و روانی به جامعه بازگردد .در همین راستا ،حتی ترمیم نسبی
آسیب های سیستم عصبی به دلیل اثرات دردناک نوروپاتیک یک
دستاورد قابل توجه به حساب میآید.
در حال حاضر ،هیچ درمانی برای محافظت از بافت عصبی
آسیبدیده یا جایگزینی بافت از دست رفته وجود ندارد .از آنجایی
که سلولهای بنیادی دارای پتانسیل خود تجدید و تمایز به دودمان
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سلولی متعدد هستند ،درمان با استفاده از آنها به یکی از استراتژیهای
اصلی برای توسعه درمانهای ترومای عصبی تبدیل شده است و
بیش از  30سال است که پیوند سلولی به عنوان یک درمان احتمالی
در ترومای عصبی مورد مطالعه قرار گرفته است .در این زمینه انواع
مختلفی از سلولهای بنیادی اگزوژن در کشت سلولی تولید و به
مناطق آسیبدیده پیوند میشوند ،و یا سلولهای بنیادی اندوژنی
که به آسیب پاسخ میدهند برای درمان استفاده میشوند .سلولهای
بنیادی پتانسیل کاهش آسیبهای اولیه در مراحل حاد -تحت حاد
و جایگزینی بافت از دسترفته در آسیبهای مزمن را دارند (.)48
نتایج مطالعات نشان میدهد iPSCها پس از پیوند میتوانند
تعداد زیادی سلول بنیادی عصبی ( )NSCتولید کنند که به نورونها
و الیگودندروسیتها تمایز یابند .نورونهای مشتق شده از iPSC
باعث گسترش آکسونها و سیناپسها و ادغام در شبکههای عصبی
و در نتیجه ترمیم بافت آسیبدیده میشوند ( .)49اخیراً نتایج یک
مطالعه نشان میدهد پیوند سلولهای پیشساز عصبی ()NPC
مشتق از  iPSCانسانی به مدل موش  SCIمزمن در ترکیب با
مهارکننده گاما سکرتاز ( )Gamma secretaseموجب بهبودی قابل
توجهی در عملکرد بافت عصبی میشود ( .)50یکی از محدودیتهای
استفاده از  iPSCبرای درمان مراحل حاد -تحت حاد ،مدت زمان
برنامهریزی مجدد و گسترش سلولی است .تولید NPCهای مشتق
شده از  iPSCبافت بیمار ممکن است ماهها طول بکشد و در نتیجه
پیوند اتولوگ را به مراحل مزمن محدود میکند .برای این منظور،
مؤسسه تحقیقاتی  iPSCدر دانشگاه کیوتو ،یک بانک سلولی از
iPSCها با درجه بالینی ایجاد کرده است و سلولهایی با آنتیژن
لکوسیت انسانی ( )HLAسازگار با جمعیت ژاپنی ارائه میدهد که
در نتیجه نیاز به درمانهای سرکوبکننده ایمنی را نیز کاهش
میدهند ( .)51روش دیگر استفاده از سلولهای هیپوایمونوژنیک با
ژنهای غیرفعال  MHCو بیان باالی  CD47ذخیره شده در
کرایوبانک است که به راحتی میتوانند در موارد  TBI ،SCIو
سایر اختالالت استفاده شوند ( .)52مطالعه بر روی مدل موش
آسیب اعصاب محیطی نشان میدهد پیوند نوروسفرهای ثانویه
مشتق از  iPSCمیتواند باعث بهبود عملکرد عصب سیاتیک
آسیبدیده شود (.)53
هدف از پیوند  MSCدر  TBIو  SCIمعموالً سرکوب فعالیت
سلولهای ایمنی و کاهش التهاب و تسریع بازسازی بافت آسیبدیده
است ( .)54برخی از دادهها نشان میدهد که  MSCمشتق از بند
ناف بیشترین اثرات تعدیلکننده ایمنی و قدرت تمایز عصبی را
دارند ( .)55پیوند  MSCممکن است روند دژنراسیون ثانویه را از
طریق ترشح فاکتورهای تروفیک از جمله فاکتور رشد اندوتلیال
عروقی ( ،)VEGFفاکتور رشد عصبی ( ،)NGFفاکتور نوروتروفیک
مشتق از سلول گلیال ( )GDNFو فاکتور نوروتروفیک مشتق از
مغز ( )BDNFکاهش دهد ( .)56تزریق داخل وریدی MSC
انسانی در فاز حاد  TBIمیتواند نوروژنز را تحریک کند و با ترشح

 Wnt3aباعث بهبود عملکردهای شناختی شود ( .)57همچنین
بهبود عملکرد حرکتی پس از پیوند داخل وریدی  MSCدر SCI
مزمن نیز نشان داده شده است ( .)58اگرچه پروفایل درمانی
سلولهای بنیادی مزانشیمی در آسیبهای حاد و مزمن امیدوارکننده
است ،اما مطالعات بیشتری برای مقایسه انواع مختلف  MSCو
درک مکانیسمهای درمانی مبتنی بر آن در ترومای عصبی نیاز
است.
باوجود اینکه پیوند سلولهای بنیادی اگزوژن نتایج امیدوارکنندهای
را در آسیبهای بافت عصبی ارائه کردهاند ،اما نگرانیهایی همچون
عوارض جراحی ،سرکوب طوالنیمدت سیستم ایمنی ،مسائل
اخالقی و تشکیل تومور همچنان وجود دارد .در سالهای اخیر،
مطالعه  NSCو  NPCاندوژن بالغ و نقش آنها در بازسازی
سیستم اعصاب مرکزی ،استراتژی دیگری برای درمان تروما
عصبی ارائه کرده است .به دلیل فقدان ابزار مناسب ،قبالً تعیین
دقیق انواع سلولهای دارای پتانسیل سلولهای بنیادی و اینکه
چگونه پیشسازهای عصبی مختلف میتوانند باعث بهبودی پس
از  SCIو  TBIشوند ،دشوار بود .از سال NSC ،2005ها و
NPCهای مختلف را میتوان با استفاده از تکنیکهای ردیابی بر
اساس سیستم  Cre/loxPبرای تعیین منشا و پتانسیل آنها پس
از آسیبهای عصبی ،در داخل بدن شناسایی کرد ( .)59عالوهبر
این ،زیرمجموعهای از آستروسیتهای فعال شناسایی شدهاند که
به عنوان سلولهای بنیادی نهفته در قشر مغز عمل میکنند .مهار
مسیر سیگنالینگ  Notchدر آستروسیتهای قشر مغز میتواند
موجب القای برنامهریزی مجدد نوروبالستها شود ،و در شرایط
 in vivoبیان القایی فاکتور رونویسی  NeuroD1در آستروسیتها
مستقیماً آنها را به نورون تبدیل کند (.)60،61
مطالعه بر روی مدلهای موش نشان داده است که سلولهای
اپاندیمی ( )Ependymal Cellsتوانایی خود تجدیدشوندگی
دارند و به نورونها ،آستروسیتها و الیگودندروسیتها در شرایط
 in vitroتمایز مییابند ،اما در شرایط سالم در داخل بدن تکثیر
کمی دارند .در موارد  SCIاین سلولها به محل ضایعه مهاجرت
میکنند و با ترشح فاکتورهای نوروتروفیک به بهبود آسیب نخاعی
کمک میکنند ( .)62مکانیسم عملکردی این سلولها توسط فاکتور
رونویسی ( )Forkhead Box J1; FoxJ1تنظیم میشود.
بنابراین ،سلولهای اپاندیمی و  FoxJ1اهداف درمانی بالقوهای در
 SCIهستند .عالوهبر این ،بیان باالی  olig2در سلولهای
اپاندیمی باعث تمایز به الیگودندروسیتها برای بازسازی مجدد
آکسونها و بهبود رسانایی آنها پس از  SCIمیشود (.)63
آسیبهای اسکلتي عضالني
پیشرفت در تجهیزات حفاظت فردی و زره بدن ،پزشکان
آموزشدیده و آماده میدان نبرد ،نظارت بر آسیب دیدگی و بهبود
مدیریت زخم و فناوریهای پیشرفته جراحی بهطور قابل توجهی
به بقای سربازان در نبرد کمک کرده است .با این وجود آسیبهای
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ارتوپدی همچنان شایعترین نوع آسیب در صحنه نبرد هستند و
حدود  65درصد از کل تلفات را تشکیل میدهند ( .)64تقریباً تمام
آسیبهای ایجادشده در نبردهای مدرن شامل درجاتی از آسیبهای
اسکلتی عضالنی (استخوان ،غضروف ،تاندون ،بافت چربی و عضله)
هستند که آن را به یکی از اولویتهای طب نظامی تبدیل کرده
است .ادوات انفجاری از جمله نارنجکهای راکتی ،مینهای زمینی
و پرتابههای منفجره بهعنوان علت اصلی تمام آسیبهای اسکلتی
عضالنی در جنگهای اخیر گزارش شده است .نیروی مخرب این
وسایل به گونهایست که منجربه زخمهای اسکلتی و عفونت
بافتهای نرم میشود که در اکثر مواقع اندامها را درگیر میکند و
در دراز مدت باعث ایجاد عوارضی مانند استخوانسازی هتروتوپیک،
استئومیلیت و انقباضات عضالنی میشود (.)65
آسیبهای اسکلتی عضالنی به دلیل درد طاقتفرسای ناشی
از قطعات ترکش ،گلوله و التهاب ناشی از انفجار ،توانایی و آمادگی
رزمی نیروهای نظامی را محدود میکند .اعتقاد بر این است که
شیوع باالی استخوانسازی هتروتوپیک به دنبال آسیبهای ناشی
از انفجار ،نتیجه فعال شدن و تبدیل سلولهای بنیادی موضعی به
سلولهای استئوبالست است که این امر باعث ایجاد توده دردناک،
محدودیت حرکت مفصل و اتصال ضعیف پروتز شده و در اغلب
موارد نیاز به جراحیهای ثانویه برای خروج توده استخوانی دارد.
همچنین بنابر اطالعات موجود تا  15درصد از آسیبهای استخوانهای
بلند در جنگ بهطور مزمن به استئومیلیت مبتال میشوند ( .)66توانایی
سلولهای بنیادی در افزایش پاسخ به عفونتها و همچنین بهبود
درمان بیماریهای مزمن مانند استئومیلیت و آرتروز اثبات شده است،
و برهمین اساس مطالعات گستردهای بر روی بازسازی استخوان و
غضروف در مدلهای استئوآرتریت انجام شده است (.)67-69
از دیگر کانونهای مورد توجه در آسیبهای اسکلتی عضالنی،
سندرم کمپارتمان ( )Compartment syndromeاست .به
دنبال آسیبهای عضالنی ناشی از انفجار ،التهاب و فشار میان
بافتی در اندامهای فوقانی یا تحتانی ایجاد میشود و از جریان خون
جلوگیری میکند .این حالت میتواند منجر به ایسکمی ،میوپاتی و
نکروز شود و اگر درمان فوری انجام نشود ،ممکن است منجر به
قطع عضو گردد .بر اساس گزارشهای نیروهای آمریکایی ،جنگ
عراق منجربه قطع عضو بیش از  800نفر در شرایط مشابه شده
است ( .)70عالوه بر این ،نقایص استخوانی سگمنتال چالش دیگری
در مدیریت ترومای مربوط به آسیبهای انفجاری با انرژی باال
است .تکنیکهای مختلفی برای درمان نقایص استخوانی با درجات
مختلف استفاده شده است .از جمله پیوندهای استخوانی با پایه
عروقی که به طور موفقیتآمیزی در محیطهای غیرنظامی برای
درمان استئونکروز سر استخوان ران ،بازسازی نقایص سگمنتال
ناشی از ضربه ،عفونت یا برداشتن تومور مورد استفاده قرار گرفته
است (.)71،72
منابع سلولهای بنیادی جدید در بافت اسکلتی عضالنی بهطور

مستمر در حال شناسایی و بررسی هستند ،که آنها را براساس در
دسترس بودن و پروفایل تمایزی ،به گروه سلولی امیدوارکننده برای
درمانهای آینده تبدیل کرده است ( .)73انواع سلولهای اصلی
مورد نیاز برای درمان آسیبهای اسکلتی عضالنی شامل میوسیتها،
استئوکالستها ،استئوبالستها و کندروسیتها هستند که همگی
از دودمان مزودرمی مشتق شدهاند .در مطالعهای که در سال 2012
انجام شدiPSC ،های موش با استفاده از شرایط کشت تعریفشده
بدون سرم ،به اجداد مزودرمی -PDGFR-α+/Flk-1پاراکسیال
تمایز داده شدند .اجداد مزودرم پاراکسیال پتانسیل تمایز غضروفی،
میوژنیک و استخوانی را در  in vivoو  in vitroنشان دادند .در
همان مطالعه ،جمعیت  PDGFR-α+/Flk-1اجداد مزودرم پاراکسیال
مشتق از  iPSCانسانی ،پتانسیل تمایز را به سلولهای غضروفی،
استئوسیتها و میوسیتهای اسکلتی در  in vitroنشان دادند .این
سلولهای دودمان مزودرمی میتوانند در ترکیب با بیومواد سه بُعدی،
بازسازی عضالت و استخوان را ارتقا دهند ( .)74در مطالعه دیگری،
کشت مشترک سلولهای بنیادی مزانشیمی با ماکروفاژهای مشتق
از  iPSCانسانی بر روی داربست کامپوزیت سه بُعدی مبتنی بر
هیدروکسی آپاتیت ،نه تنها باعث تمایز استئوکالستیک ماکروفاژها
شد ،بلکه فعالیت استخوانسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی را
ارتقا داد و یک مدل موفقیت آمیز از تشکیل استخوان را نشان داد (.)75
در یک مطالعه پتانسیل استخوانسازی کامپوزیتهای کیتوزان
بتا تریکلسیم فسفات برای بازسازی نقایص استخوانهای بلند
ارزیابی شد و در آن از سلولهای بنیادی با فرم تزریقی کامپوزیت
به عنوان یک استراتژی درمانی استفاده گردید .نتایج نشان داد
کاشت سلولهای بنیادی با کامپوزیت حامل بهطور موثری در
ترمیم نقایص استخوانهای بلند عمل میکند .مقاطع هیستولوژی
نشان داده است که عروق مغذی به داخل اندوستئال و پریوستئال
گسترش یافته و کانالهای هاورسین در المالهای میانی ،داخلی و
خارجی با عروق خونی مشبک قابل مشاهده هستند ( .)76به طور کلی،
روشهای مهندسی بافت در آسیبهای اسکلتی عضالنی امیدوارکننده
بوده است ،و بسیاری از مطالعات پیش بالینی و بالینی نشان دادهاند
که ترکیبی از سلولها و داربستها میتواند تکنیک ایدهآلی برای
ترمیم و بازسازی بافتهای اسکلتی عضالنی باشد (.)77
آسیبهای پوستي
پوست بزرگترین اندام بدن و دارای ساختار پیچیده چند الیهای
است که از عضالت ،رباطها ،استخوانها و دیگر اندامهای حساس
محافظت میکند .پوست از سه الیه اصلی اپیدرم ،درم و هیپودرم
تشکیل شده است و به عنوان اولین خط دفاع در برابر هر محرک
خارجی عمل میکند ،بنابراین آسیبپذیرترین عضو بدن به شمار
میآید و هرگونه آسیب به آن ممکن است دروازه بالقوهای برای
عفونت باشد ( .)78آسیب به پوست تقریباً در هر جراحت جنگی
وجود دارد .جراحات ناشی از شلیک گلوله ،انفجار ،قرار گرفتن در
معرض مواد شیمیایی ،هستهای و هر عامل جنگی دیگر میتواند
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آسیب شدیدی به پوست وارد کند و منجربه تشکیل بافت اسکار
شود ( .)79آسیبها و سوختگیهای بسیار بزرگ نه تنها بر روی
پوست و عضالت ،بلکه بر سایر اعضای بدن نیز اثر میگذارند و
فرد آسیبدیده ممکن است در معرض خطر نارسایی تنفسی،
نارسایی کلیه ،نارسایی غدد درون ریز قرار گیرد.
بر خالف اکثر سیستمهای بافتی ،پوست دارای مخزن بزرگی
از سلولهای بنیادی/پیشساز مختلف است که تمایل به تولید
اپیدرم جدید در هنگام آسیب را دارند و باعث میشوند پوست تحت
بازسازی مداوم قرار گیرد .بسته به نوع و میزان آسیب ،بدن خود را
از طریق فرآیندی پویا که شامل سلولهای بنیادی ،سلولهای
پیشساز ،سلولهای پارانشیمی ،ماتریکس خارج سلولی ،سلولهای
خونی و واسطههای محلول است ترمیم کرده و باعث بهبود طبیعی
زخم در چهار مرحله :هموستاز ،التهاب ،تکثیر و بازسازی میشود
( .)80،81با این حال ،صدمات نافذ ،آسیبهای شیمیایی و درجات
باالتر سوختگی ممکن است باعث از بین رفتن سلولهای پیشساز
پوست و کاهش ظرفیت بازسازی شوند و ممکن است در هر مرحله
از بهبود زخم عوارضی مانند عفونت باکتریایی و اسکار هیپرتروفیک
(تشکیل کلوئید) رخ دهد .در چنین مواردی ،پیوند اتولوگ با
سلولهای پوستی حاصل از تمایز iPSCهای بیمار میتواند به روند
بهبودی کمک کند.
گزارشات تحقیقات اخیر امکانسنجی استفاده از  iPSCبرای
درمان پوست را تایید میکنند .در سال  ،2011تبدیل 4F-iPSC
به مالنوسیت و متعاقب آن کشت در یک محیط متمایز گزارش شد
که برای مارکرهای مالنوسیت مانند ،SLIV ،S100 ،TYRP1
 TYRو  MITFمثبت بودند .همچنین با استفاده از میکرووگرافی
الکترونی عبوری تشکیل مالنوزوم را در سلولهای پیگمانته
مالنوسیتهای حاصل نشان دادند ( .)82در سال  ،2019مطالعه
پروتکلهای مختلف برای تمایز iPSCها به مالنوسیتها منجربه
شناسایی دودمان سلولی متمایز و خود تجدیدشوندهای به نام سلولهای
پیشساز مالنوسیت ( )MPCsشدMPC .ها فاقد ساختار مالنوزومی
و مارکرهای اختصاصی مالنوسیت مانند  TYR ،MITFو SOX10
بودند .تمایز آنها به مالنوسیت با فعال کردن مسیر متعارف
 WNTبا استفاده از مهارکننده  GSK3βنشان داده شد (.)83
درمان بیماریهای پوستی مبتنی بر  iPSCمستلزم تمایز
موفقیتآمیز آنها به اجزای سلولی پوست ،از جمله کراتینوسیتهای
اپیدرمی است .در همین راستا ،در مطالعه دیگریiPSC ،های
حاصل از فیبروبالست افراد سالم و بیماران مبتال به نوع مغلوب
بیماری پروانهای ( ،)RDEBبا استفاده از پروتکل تطبیقی که قبالً
برای تمایز  ESCبه دودمان اپیتلیال استفاده میشد ،به
کراتینوسیتها تمایز داده شدند .سلولهای حاصل ،ماکرهای
کراتینوسیت از جمله  p63 ،KRT14و  DSG3را بیان میکردند
و از آنها برای تولید معادلهای پوستی سه بُعدی استفاده کردند.
همچنین این گروه تحقیقاتی روشی را برای تمایز iPSCها به

فیبروبالستهای پوستی که کالژن نوع  VIIتولید میکنند به منظور
درمان  RDEBارائه دادند .آنها از محیط حاوی اسید آسکوربیک
و فاکتور رشد تومور  (TGFβ2) β2برای تسریع تمایز مزودرمی
استفاده کردند و نشان دادند iPSCهای اتولوگ این پتانسیل را
دارند که منبع سلولی مناسبی برای درمانهای بازسازیکننده
بیماریهای پوستی خاص ارائه دهند (.)84،85
اخیراً ظرفیت درمانی  MSCدر بازسازی و جوانسازی پوست
نشان داده شده است .در بازسازی پوست ،تکثیر سلولی و
نئوواسکوالریزاسیون را افزایش داده و التهاب را در آسیبهای
پوستی کاهش میدهد .در جوانسازی پوست ،منجر به تولید کالژن
و الیاف االستیک ،مهار فعالسازی متالوپروتئیناز و محافظت در
برابر پیری ناشی از اشعه ماوراء بنفش میشود.
 MSCها در تمام مراحل روند بهبود زخم نقش موثری دارند.
این سلول ها هنگام وقوع جراحت پوستی به محل آسیب مهاجرت
کرده و التهاب را مهار میکنند ،و پتانسیل تکثیر و تمایز فیبروبالستها،
سلولهای اپیدرمی و سلولهای اندوتلیال را افزایش میدهند و در
روند بهبود زخم و کاهش ایجاد اسکار موثر واقع می شوند (.)86
فاز التهابی در روند بهبود زخم اهمیت دارد ،زیرا منجربه جذب
سلولهای ایمنی و کاهش عوامل بیماریزا میشود .با این حال،
التهاب مزمن میتواند بهبود پوست را به تعویق بیندازدMSC .ها
به روشهای مختلفی میتوانند پاسخهای التهابی را مهار کنند .این
سلولهای بنیادی پالریزاسیون ماکروفاژها را به فنوتیپ شبه M2
(فنوتیپ ضدالتهاب) افزایش میدهند .ماکروفاژهای القا شده از بیان
پروتیینهای فعالکننده سلولهای کشنده طبیعی ( )NKمانند
 CD69 ،CD25 ،NKp44و  IFN-γجلوگیری کرده و با القای
سلولهای  Tتنظیمی ( ،)Regulatoryتکثیر سلولهای  Tرا
مهار میکنند .همچنین ترشح آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین 1
( )IL1RAتوسط  ،MSCفعالیت  IL-1و  TNF-αرا که
سیتوکینهای پیش التهابی هستند ،مهار میکند و تمایز سلولهای
 Th17را کاهش میدهد و باعث افزایش اثر ضد التهابی سلولها
میشود (.)87،88
در مرحله تکثیر ،ماکروفاژهای القا شده توسط  MSCبا ترشح
فاکتور رشد اپیدرمی ( )EGFو فاکتور رشد تغییردهنده ()TGF-α
باعث تحریک مهاجرت و تکثیر کراتینوسیتها میشوند.
کراتینوسیتها نیز با بیان فیبرونکتین ،المینین  332و تناسین
مهاجرت و تکثیر فیبروبالستها را تحریک میکنند ( .)89اگزوزومهای
مشتق از  MSCبا القای آنژیژنز ،تکثیر و مهاجرت فیبروبالستها
و بهینهسازی رسوب کالژن نقش مهمی در بهبود زخم ایفا میکنند
( .)90،91همچنین در هیدروژلهای حاوی  MSCسطح بیان
فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( )VEGFافزایش یافته که نسبت به
تزریق  MSCبه تنهایی باعث تسریع در بهبود زخم و ترمیم پوست
میشود ( .)92بازیابی عملکرد عصب یکی دیگر از جنبههای مهم
در بهبود آسیبهای پوستی و زخم است .زمانیکه پوست آسیب میبیند،
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شکل .2-بافت پوست دو الیه مهندسی شده .الف) قبل پردازش ،ب) بعد از پردازش.
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صدمات جنگی همیشه منعکسکننده ترکیبی از آسیبهای
بافتی است که اهمیت ابداع روشهای درمانی نوین در طب نظامی
را نشان میدهند .در طول تاریخ ،مهمترین پیشرفتها در تحقیقات
طب نظام ی ماحصل آنالیز دقیق جراحات جنگی نیروهای نظامی در
میدان نبرد بوده است که بسیاری از آنها در مراقبتهای پزشکی
جمعیت غیرنظامی کاربردهای مستقیم پیدا کردهاند .پیشرفتهای
پیشبالینی و بالینی پزشکی بازساختی ،پتانسیل درمان بیماریهای
مختلف با نیازهای بالینی برآورده نشده را نوید میدهند .در همین
راستا تأثیر بالقوه پزشکی بازساختی مبتنی بر سلولهای بنیادی به
یکی از حوزههای مورد عالقه طب نظامی در سراسر دنیا تبدیل
شده است .اگرچه در ابتدا استفاده از سلولهای بنیادی به عنوان
یک روش درمانی محتمل برای بیماریهای خاص در جمعیت غیرنظامی
مورد بررسی قرار گرفت ،مطالعات اخیر در زمینه فیزیولوژی آسیبهای
جنگی نشان میدهد که این سلولها میتوانند روشهای درمانی
کارآمدی را برای آسیبهای تروماتیک در پرسنل نظامی ارائه دهند.
چالشهای پزشکی پیشروی نیروهای نظامی در جنگهای اخیر
موج جدیدی از تحقیقات طب نظامی را برانگیخته است که به موجب
 پزشکی بازساختی مبتنی بر سلولهای بنیادی میتواند یک
درمان کارآمد و طوالنی مدت برای آسیبهای نظامی باشد.
 تنوع آسیبهای جنگی و افزایش بروز آنها نیاز به گزینههای
بازسازی بافت و نقش سلولهای بنیادی برای طب نظامی را
تشدید کرده است.
 سیستم بیوبانک iPSCهای اتولوگ میتواند به عنوان یک
مخزن سلولی برای سلولدرمانی فوری آسیبهای جنگی در
آینده نزدیک مورد استفاده گیرد.
2022, Volume 24, Issue 6
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ابتدا فاکتور  1مشتق از سلول استرومایی ( )SDF-1به عنوان یک
پروتیین جاذب شیمیایی باعث مهاجرت MSCهای اندوژن به
سمت محل آسیب میشود و در مرحله بعدMSC ،ها با ترشح
فاکتورهای تروفیک شامل  NGF ،bFGFو  BDNFموجب
تحریک نوروژنز و بازسازی سلولهای عصبی میشوند (.)93
در سال  ،2008موسسه پزشکی بازساختی نیروهای مسلح
ایاالت متحده ( )AFIRMشروع به استفاده از فناوری سلولهای
بنیادی برای بازسازی اعضای بدن ،از جمله پوست کرد .بیش از
 2250میلیون دالر در بودجه دولتی و خصوصی برای  5سال اول
این پروژه تخصیص یافت و نتایج دلگرم کنندهای ارائه دادند.
همچنین مؤسسه تحقیقات جراحی ارتش ایاالت متحده ()USAISR
یک جایگزین پوستی با تکنیک مهندسی زیستی برای درمان
بیماران دچار سوختگی با زخمهای شدید و تهدیدکننده ایجاد کرد.
این درمان که جایگزین پوست مهندسی شده ( )ESSنام دارد ،از
بافتهای ساخته شده از سلولهای تولیدکننده کالژن اتولوگ برای
جایگزینی دو الیه باالیی پوست (اپیدرم و درم) استفاده میکند
(شکل  .)2این روش که از سلولهای خود بیمار استفاده میکند
نیازی به سرکوبکنندههای ایمنی ندارد و احتمال ایجاد عفونت و
تعداد جراحیهای مورد نیاز را کاهش داده است .ماتریکس اپیدرمی
و درمی حاصل از  ESSاین پتانسیل را دارد که ترمیم دائمی و
موثری از ساختار و عملکرد پوست با ضخامت کامل را با کمترین
جای زخم ارائه دهد .شیوه درمانی دیگر ،استفاده از اسپری
 ReCellدر سوختگیهای شدید است ReCell .برای اولین بار
در سال  2002با موفقیت برای درمان قربانیان سوختگی حمالت
تروریستی بالی در اندونزی مورد استفاده قرار گرفت .در این فناوری
سلولهای سالم اتولوگ که در یک محلول فیزیولوژیکی رشد کرده
و معلق شدهاند ،پس از برداشتن سلولهای مرده و آسیبدیده ،روی
زخم اسپری میشوند (.)94،95
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