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Roles of stem cells in the treatment of Parkinson's disease
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Abstract
Stem cells are undifferentiated cells with the ability to divide and differentiate into distinct cell types.
The source of these cells is from embryos and adults, that each cell has its own specific characteristics.
For nearly decades, experimental studies have been conducted to use these types of cells to treat
various diseases. Parkinson's disease is one of the most common neurodegenerative diseases, resulting
in a deficiency of dopaminergic neurons. Therefore, we study the role of stem cell therapies in the
treatment of Parkinson's disease. Initially, 73 relevant articles selected from valid databases such as
ISC, SID, Google Scholar and PubMed and the role of each type of stem cell in the treatment of
Parkinson's disease was collected. Stem cells can be used in experimental studies regard to the unique
characteristics and using different laboratory agents for any particular type of cells. Stem cells can
provide an unlimited source of dopaminergic neurons for transplantation and improve motor behavior
and symptoms of Parkinson's disease. Study and comparison of different types of stem cells refer to
the more effective role of neural and umbilical stem cells in treating Parkinson's disease.
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چکیده
ـ   باشند. منبع این سلولها میف سلولتلتمایز نیافته با قابلیت تقسیم و تمایز به انواع مخيهاهاي بنیادي سلولسلول مین أها از جنین و افـراد بـالغ ت

هـا بـراي درمـان    منظور استفاده از این نوع سلولتجربی بههايهچندین دهه مطالعحدوداًهاي خاص خود را دارند. براي شود که هر کدام ویژگیمی
هـاي  در نـورون کمبـود است کـه سـبب ایجـاد    هاي مخرب عصبیترین بیماريشایعیکی از بیماري پارکینسون . گرفته استي مختلف صورت هابیماري

هـاي مقالـه مورد از 72،در ابتدا.دهیممورد بررسی قرار میرا ،در درمان بیماري پارکینسونیاديهاي بندرمانی سلولنقشبنابراین، ماگردد.دوپامینرژیک می
,SIDبرهاي اطالعاتی معتاز بانکمربوطه  Google Scholar, PubMed وISCهـاي  سـلول ز اطالعات مربوط به نقش هر نـوع ا سپس گزیدهوخاب تان

زمایشگاهی بـراي هـر نـوع    آمختلف عواملاستفاده از باهاي منحصر به فرد وبا توجه به ویژگیهاي بنیاديسلول.شدوري آبنیادي در درمان پارکینسون جمع
هـاي دوپامینرژیـک را بـراي    توانند منبع نامحـدودي از نـورون  هاي بنیادي میسلول. استفاده قرار گیرندتجربی موردهايازمونتوانند در ها، میخاص از سلول
هـاي بنیـادي در درمـان بیمـاري     انـواع مختلـف سـلول   بررسـی و مقایسـه  د.نیم بیماري گردورند و باعث بهبود رفتارهاي حرکتی و عالفراهم آپیوند به بیمار

اشاره دارد.در درمان بیمارياي بنیادي بند نافههاي بنیادي عصبی و سلولثرتر سلولؤپارکینسون تا حدودي به نقش م

هاي دوپامینرژیکنورونبیماري پارکینسون،هاي بنیادي،سلول: هاواژهکلید

:مقدمه
)PDdiseaseParkinson's ;(ونبیماري پارکینسـ 

دلیـل تخریـب   بـه یک بیماري مخرب عصـبی اسـت کـه    
ــورون ــا هــاي دن ق      وپامینرژیــک در جســم ســیاه مغــز اتف

کاهش سطح دوپامین ناشـی از  با این بیماري )2, 1(افتد.می
دار عصـبی در جسـم سـیاه در    هاي رنگدانـه تخریب سلول

فیبرها یـا مسـیرهاي   اي مغز همراه است.هاي قاعدهعقده
کـه  مکانی روند،میعصبی از جسم سیاه به جسم مخطط

ــام ــانپی ــاي عصــبی (رس ــرلدر) نوروترانســمیترهاه کنت
از بـین رفـتن   پیچیده بدن نقش کلیدي دارند.هايتحرک

افــزایشبــهمنجــرمغــزناحیــهایــندر	ذخــایر دوپــامین
نوروترانسـمیترهاي بـه نسبتتحریکینوروترانسمیترهاي

هـاي حرکتبرکهشودمیتعادلعدمنتیجهدرومهاري
کـنش بـا   دوپـامین از طریـق میـان   )2(.ذاردگمیاثرارادي

هـاي دوپـامینی بـه دو   گیرنده. کندهایش عمل میگیرنده
و(D1D1ه شامل خانوادکهشوندگروه اصلی تقسیم می

D5( ه خانوادوD2)D2،D4 وD3(هـاي  گیرنـده د. نباشمی
بـه فراوانـی در طـول تکـوین در منـاطق      3نوع دوپامینی
تلیال بیان شده و در نوروژنزیس درگیـر هسـتند و   نورواپی
حرکتی جسـم مخطـط   -در بخش حسیD2هايگیرنده

)3(.قرار دارند

هاي دوپامینی عامل مهمی در ایجـاد نقص در گیرنده
ــم ــتالل ک ــوجاخ ــ-هیت ــالییشپ ــهفع ــا ب ــارتو ی ی       عب

A)ADHr;disordeAttention deficit hyperactivity(،
از جـز دوپـامین   شـد. بـه  بافشارخون و اعتیاد مـی افزایش 

، تـنش ؛توان بهعواملی که در نوروژنزیس دخالت دارند می
استروژن، گیاهان دارویی و استفاده از سطحپیري، ورزش،

در ایـن بیمـاري معمـوالً   .هاي بنیادي اشـاره نمـود  سلول
دهد و دومین بیماري سالگی رخ می60سنین باال و بعد از

بـه  ؛دباشـ مـر مـی  لزایآکننده عصـبی بعـد از   خریبشایع ت
نفـر مبـتال بـه    1سال 60نفر باالي 100که از هر طوري
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تـر هـم   البته این بیماري در افراد جوان.این بیماري است
درصـد بیمـاران را تشـکیل    10الـی  5شـود کـه   دیده می

پارکینســون؛چهــار عالمــت شــایع بیمــاري)4(.دهنــدمــی
ارتعــاش دســت و پــا در حالــت اســتراحت (لــرزش بیمــار 

نـدي کُ،همزمان با ارتعاش دست و پا در حالت اسـتراحت) 
خشک شـدن دسـت و پـا یـا     ،هاتسختی حرک،هاحرکت

که دو یـا  در حالیباشد. میتعادل بد (تعادل ضعیف) وبدن
تر از این عالیم در بیمار دیده شود، مخصوصاً وقتـی  بیش

تـر از سـمت دیگـر پدیـدار شـود،      بـیش که در یک سمت
)5(.شودتشخیص پارکینسون داده می

در مراحل اولیه بیماري، ارتعاش اندام مالیم و معموالً 
دارد و احتیاجی به درمان ندارد اما در یک طرف بدن وجود

با پیشرفت بیماري فردي که دست لرزان خود را در جیـب  
کنـد یـا چیـزي را بـراي کنتـرل      یا پشت خود پنهان مـی 

گیرد، دیگر قادر به پنهان کردن ارتعاش مدام در دست می
خواهـد  هنگـامی کـه مـی   ویـژه  هاي شدید اندام بـه لرزش

تخریـب عوامـل   .سـت تري بـه خـود دهـد نی   تمرکز بیش
ثر ؤژنتیکی مختلفی بر شـیوع ایـن بیمـاري مـ    محیطی و

است. یکی از دالیل ایجاد بیماري نقص در میتوکنـدري و  
هاي تخریب ناقص و تجمع پروتئین(خودخواري)اتوفاژي

ــه  ــت. ب ــلول اس ــده در س ــلول ش ــیب س ــال آس ــاي دنب ه
حرکتـی در  هـاي دوپامینرژیکی و کاهش دوپامین اختالل

؛پارکینسون داروهایی مثلبراي درمان )6(.شودبیمار ایجاد می
شـود کـه   سلژیلین تجویز مـی وپریدنبی،آمانتادینلوودوپا،

حال با این.گرددهاي روزانه بیمار میموجب بهبود فعالیت
هاي گیرنده تجویز طوالنی مدت لوودوپا و دیگر اگونیست

حرکتــی، هــاينوســان؛دوپــامین عــوارض جــانبی ماننــد
)7(شود.دیسکینزي و عوارض عصبی را شامل می

وسـیله  اخیر درمان بیماري پارکینسون بههايدر سال
هاي بنیادي بسیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.      سلول

هـاي  سلول درمانی و ژن درمـانی بـراي درمـان بیمـاري    
هـاي  سـلول )8(.مـورد توجـه اسـت   عصـبی کنندهتخریب

قدرت تقسیم و تمایز بـه  هایی تمایز نیافته با بنیادي سلول
توان بـا تمـایز   را میهاسلولاین باشند. ها میانواع سلول

هاي عصبی دوپامینرژیک و از طریق تزریق دادن به سلول
دیـده  یبسـ آهـاي  جایگزین نورون،ها به بیمارنآو پیوند 

ها به سرعت در مورد این سلولهاي ما در دانسته)8و7(.کرد
انـدازهاي جدیـدي را در   حال رشد است و به تازگی چشـم 

هـاي بیماريهاي ترمیمی سیستم عصبی در جریانراهبرد
و مغـزي تهسـک حـاد نظیـر  دهندهایسکمیک و خونریزي

عصـبی مـزمن ماننـد؛   دهکننهاي تخریبهمچنین بیماري
رو لزایمر پـیش آو پارکینسون ، هانتینگتون، اسکلروز جانبی

ت.گذاشته اس
راهبردیک هاي بنیادي وسیله سلولسلول درمانی به

و تاکنون عصبی است هاي جالب و مؤثر در درمان بیماري
هـاي بنیـادي عصـبی    سـلول ،مختلـف هـاي طی تحقیق

(NSC) ،بنیادي جنینـی هايسلول(ESC)، هـاي  سـلول
درمـان  هـا در و سـایر سـلول  (MSC)بنیادي مزانشیمی

میزبـان ایمنیپاسخ)9و8(.اندکار رفتههاي عصبی بهبیماري
ــه ــدهــايســلولب ــاآنمدوالســیونوشــدهدادهپیون ب

سـلول درمـان موفقیتبرتواندمیبدنایمنیهايدرمان
ینـدهاي فراتوانـد مـی ایمنـی پاسخ. بگذارداثرPDبراي

پیونـد  هـاي سلولجذبوتمایزتکثیر،بقا،مانند؛مختلف
تأثیرپـذیري علـت بـه قطعـاً . دهـد ثیر قرار تحت تأراشده

مـورد کامـل طـور بـه بایـد پیوندبهایمنیپاسخعملکرد،
سلول را دربرمبتنیهايدرمانبتواندتاگیردقراربررسی

دراطالعـات بسـیار کمـی   حال،اینبا. بخشدبهبودآینده
ازاستفادهباابتدادرکهسلولیدرمان.داردوجودمورداین

هایی مرتبط بـا  محدودیتوجودباو البته جنینیهايبافت
انجـام  درازمـدت صـورت اي درمان بـه هموفقیتپیگیري 

احیاکننـده هايدرماناصلیجزءحاضرحالدرگرفت،می
بنیـادي، هـاي سلولشناساییحال،اینبا. استPDبراي

بـراي راسـلولی آمیـز موفقیتهايدرمانبردامکان پیش
)9(دهد.میافزایشعصبیهايبیماري

هامواد و روش:
هـاي  از بانـک مقاله70مطالعه با مرور بیش ازدر این 

PubMed ،Googleماننداطالعاتی معتبر Scholar ،SID ،
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ــکلیـــدواژهبـــا ISCو  Dopaminergicاي   هـ neurons،
Parkinson's disease وcellsStemـابع بررسیبه مختلـف من

ـان  بنیاديهايسلول ـاي  و PDبـراي درم ـا  نآمعایـب و مزای ه
ـارج   انگلیسی بودندزبان غیرمقاالتی که به پرداختیم. از مطالعـه خ

شدند.
cells; ESCs(Embryonic stem(یبنیادي جنینهايسلول

هاي بنیادي جنینـی از تـوده داخلـی بالستوسـیت    سلول
5تـا  4گزینـی در حـدود روز   (امبریوبالست)، پیش از النه

ها داراي توانایی این سلول)10(.گرددپس از لقاح حاصل می
هـا و سـرعت   سـلول مختلـف براي تمایز بـه انـواع  بالقوه

اسـت منجـر بـه    تقسیم بسیار بـاالیی دارنـد کـه ممکـن    
بهبودبخش هايزیادي اثرهايتحقیق)11(.شودتومورزایی

ها را در درمان پارکینسون نشان داده تزریق این نوع سلول
ها است. براي جلوگیري از تشکیل تومور در این نوع سلول

ها استفاده از نآراهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از 
)12(.داروي متیومایسین است

در داخل موجود (in vivoهـايآزمایشري سـک یـ
اسـتخراج هاي دوپامینرژیـک نوروبالستپیونــدبـازنده) 

بـا پارکینسـونی غیرانسـانی هـاي مدلدرhESCازشده
کـه  اسـت شـده انجـام CyAکننده ایمنیسرکوبتزریق
موتورهاي حرکتی بهبودوتومورتشکیلعدم پیوند،بقاي

سلولیهايترکیبتحلیلهمچنین)14, 13(.اندرا نشان داده
)(Tyrosine hydroxylase; THهاي سـلولپیوند شده 

Gamma)و  aminobutyric acid; GABA) و مثبـت
به درماناند. دادهتشخیصرامقدار کمی سروتونین مثبت 

FGF20وFGF2ازترکیبــیبــاهــاســلولوســیله ایــن

ــ ــدبموج ــتتولی ــجمعی ــورونازاديزی ــن (DA)ياه

dopaminergicــیشاز ــپ ــبیازهايس ــعص ازلحاص
)16, 15(شود.میESهايسلول

هاينورونوردن جمعیتی ازآدست هیک راهبرد براي ب
DAنینی قبـل از پیونـد   هاي بنیادي جسازي سلولخالص
هـــاي فعـــال شـــده فلوروسانســـی وســـیله ســـلولبـــه

); FACSactivated cell sorting-fluorescence(
عـه نشـان داده اسـت کـه تولیـد     چندین مطال)17(.باشدمی

ها ژنی سلولترانسهايبا  استفاده از اصالحDAهاي نورون
از طریـــــــق عوامـــــــل رونویســـــــی ماننـــــــد   

Nuclear receptor related 1 protein)1 (NURR
LIM homeobox transcription factor 1,1 (LMX

)alphaوXL-BCLextra-lymphomacell-B(large)

بـراي پیونـد   هاهاي اخیر تحقیقدر دهه)18(د.یآدست میهب
هـاي مشـتق   نشان داده است که سـلول DAهاي نورون

ــی   ــکمی جنینــــ ــفالون شــــ ــده از مزانســــ شــــ
)c; FVMventral mesencephalifetal( توانـد  مـی

هـا از  این سلول)19(.مدتی براي بیمار فراهم کندبلندمنافع
ـ 18تا 11جنین  یـد و هماننـد دیگـر    آدسـت مـی  ههفته ب
تومورزایی را به همراه دارد.هاي بنیادي جنینی خطرسلول

تهیه میزان کافی ایـن بافـت بـراي پیونـد کمـی مسـئله       
هاي کافی برايبه سلولبرانگیز است زیرا براي دسترسی 

باشـد. از  جنین سقط شـده نیـاز مـی   10تا 4یک بیمار به 
هـا بقـاي   هاي استفاده از این نـوع سـلول  دیگر محدودیت

هاي دوپامینرژیـک پیونـد داده شـده اسـت.     ضعیف نورون
ــاي     ــایز و بق ــزایش تم ــراي اف ــوروتروفین نآب ــا از ن ه

-3)3-NT( مشـتق شـده از خـط    فاکتور نوروتروفیکیا
استفاده گردیده است کـه درصـد   )GDNF(سلولی گلیال
)21, 20(.دهدرا افزایش می+THهاي بقاي نورون

بافتیسازگارياصلیکمپلکسکهاستشدهگزارش
)MHC(دررابـدن ایمنیسیستمازايعمدهقسمتکه

پیوندبقايدرمهمینقشکند،میکنترلدارانمهرهتمام
کــهاســتشــدهدادهنشــانتجربــیمــدلیــکدر. دارد

Iکـالس MHCکمبودهایی باموشازVMهايسلول

تـري نسـبت بـه   طـوالنی هـاي دورهبـراي IIکـالس یا
هـا مـوش مغزدروحشینوعحیواناتازVMهايسلول
هـاي مولکـول گیـري، نتیجـه یـک عنـوان ماندند. بهزنده

MHCمهاربنابراین. دارندپیوندردرونددرکلیدينقش
بقــايبـرايMHCمسیرهـايوTهـايسلولدارویی
)22(است.ضروريهاي مختلفدر گونهپیوندها

پـس زدن  دردخیـل هـاي مولکولشناساییمنظوربه
مشخصـات همکـارانش، ومیـرزا میزبـان، در بـدن پیوند

هـاي تفـاوت بـا راپیونـد توسـط شدهتولیدهايسیتوکین
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بررسـی ایمنـی سـرکوب بدونحیواناتدرایمونولوژیکی
،IL ،4-IL-2آلوگرافـت، پیوندهايدرکهحالیدر.کردند
lbeta-ILوalpha-TNFــی ــد.رونویسـ ــد شـ در پیونـ

ــه ــا گون ــاتی ب ــفحیوان ــیشســطحهــاي مختل ــريب ازت
پـس مختلفهايزماندرالتهابیپروتئینیهايسیتوکین

مرتبط بـا mRNAافزایش سطح. مشاهده گردیدپیونداز
lbeta-IL،IFNوگاماTNFازپـس روز14و4درآلفا

هـاي  بـا پیونـد سـلول از گونـه    حیوانـات درتزریق سلول
سینژنیک یافت وآلوژنیکهايگروهبامقایسهدرمختلف

سـلولی پیونـد برمنفیتأثیرشدهشناختهعواملشد. این
هاي گونهدرVMهنگام پیوند درکهدیگريعوامل. دارند

پذیرواکنشاکسیژنانواعشوند،میگرفتهنظرمختلف در
هسـتند فعـال میکروگلیاهايازهاي مشتق شدهنیتریتو

. بگذارندتأثیرپیوندازپسسلولبقايبراستممکنکه
وســیله بــهایمنــیســرکوبازترکیبــیمثــال،عنــوانبــه

در بـدن  اهداکننـده سلولیمرگازمانعهاي آزادرادیکال
)23(شود.متفاوت خود میگونه 

پارکینسونی درمان بـا  بیمارانبالینی،آزمایشیکدر
CyAپیونـد جراحـی عمـل ازبعـد ماهششبرايتنهارا
صـورت  هفته بـه 11تا7جنینازانسانVMهايسلول

، )caudate(دار مداخــل هســته دبــهطرفــهیــکتزریــق
عصبیتصویربرداريپیوند،ازپسماه18. کردنددریافت

سـنتز افزایشبیمار، یکازdopa-L-[18F]fluoro-6با 
DAدرراــدوندارمهســته د ــريب ــیچ تغیی در هســتهه

CyAمــدتکوتــاهچنــد درمـان هـر . پوتـامن نشــان داد 

ردرفتاري بیمارعملکردبهبوداحتمالیعلتیکعنوانبه
)24(نشـده بـود.  شناسـایی میزباندرایمنیپاسخزیراشد؛

هـاي  بـر روي اثـر درمـانی سـلول    یگونـاگون هايهمطالع
بنیادي مشتق شده از بافت مزانسفال جنین انسـان نشـان   

باشـند و  ها در بهبود بیماري مؤثر مـی که این سلولدادند 
مـدت  فرد بیمار بهططتوانایی این را دارند که در جسم مخ

از )26و25(.را داشته باشندالزمسال زنده مانده و کارایی 10
درصد از 15تا 7نشان دادند که در هاهطرف دیگر، مطالع

نـدي  کُبیمارانی که تحت پیوند سلولی قرار گرفتـه بودنـد   

زایی ورونندلیلتواند بهمینآعلت )25(.حرکت شدت یافت
از هم گسسته و یا وجـود التهـاب مـزمن ناشـی از پاسـخ      

هـاي  در میان سـلول . از طرفی ایمنی در محل پیوند باشد
جمعیتـی انـد فقـط   که پیوند زده شـده مزانسفالیک جنینی 

د. هاي دوپامینرژیک وجـود دار درصد نورون10تا 5حدود 
منظور برطرف نمودن این مشـکل، محققـین بـا انجـام     هب

آزمایشگاهی به این نتیجه دست یافتند که بـا  هايهمطالع
ت    صـور هـاي بنیـادي بـه   استفاده از فناوري فرآوري سلول

in vitro    اي هـ از منابع سـلولی متنـوعی از جملـه: سـلول
توان میهاي بنیادي مزانشیمی نیزو سلولبنیادي عصبی

استفاده نمود تا مقدار زیادي نـورون دوپامینرژیـک جهـت   
)26(.دست آیدپیوند به بیماران پارکینسونی به

صـورت  هـاي بنیـادي جنینـی در    کلی، سـلول طوربه
و جلـوگیري از تومـورزایی   هاي پـی در پـی  کنترل تقسیم

توانند در درمان پارکینسون مثمرثمر واقع شـوند.  میها آن
شوند.هاي اخالقی نیز باید در نظر گرفته البته مالحظه

هاي بنیادي مزانشیمیسلول
)Mesenchymal stem cells; MSCs(

امـروزه کـه بزرگسـاالن بنیـادي هايسلولترینمهماز
بـه تـوان مـی اسـت کردهجلبخودبهراحققینماکثرتوجه
بنیـادي هـاي سـلول کرد.اشارهمزانشیمیبنیاديهايسلول

دنـدان، پالپاستخوان،مغز؛مانندمختلفیمنابعازمزانشیمی
اجـد ...ونـاف بنـد خـون نـاف، بنـد آمنیـون، جفت،چربی،

سـلولی، پیوندآزمایشگاهیهايمطالعهاگرچه)27- 29(.شوندمی
شدهپیوندهايسلولامااست،دادهنشانراامیدبخشینتایج
دچـار مـدتی ازپـس ودارنـد پیوندازپسکمیبقايمیزان
وکمعمرهايعلتترینمهمازیکیشوند.میسلولیمرگ
ـیداتیو عوامـل ،یافتهپیوندهايسلولسلولیمرگ ـته اکس دانس
ـاي رادیکالکهشدهگفتهزمینهایندراست.شده ـیژن آزاده اکس
پیوندوسازيآمادهطیدرکهتروماییوسلولیهایپوکسیازناشی
ـیون باعثتواندمیشودمیایجادهاسلولزدن لیپیـدي پراکسیداس

ایـن گردد.میزبانبافتدرهاآنمرگوپیونديهايسلولغشاي
ــدهـــاســـلول ،CD34هماتوپویتیـــکگرهـــاينشـــانفاقـ
CD45،CD14لـاــاندوتلیايــگرهنشاندــفاقنــهمچنیو
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CD34،CD31وVWF)27(.هستندویلبراند)- ونتورکفا(

MHC-وجـود عدمعلتبههاي بنیادي مزانشیمیسلول

IIسـایر بـه نسـبت تـري پایینسطحدرایمونولوژیکنظراز
هـا سـلول ایناکثرهمچنینباشند.میبالغبنیاديهايسلول

بیمـار خوددراتولوگپیوندتواناییوشدهاستخراجراحتیبه
پیونـد ازپـس وآزمایشـگاه محـیط درهاسلولایندارند.را

وعصـبی بنیـادي هايسلولبهتمایزبرايباالییتوانایی
پارکینسـون بیماريدردرمانیسلولدارند.دوپامینرژیکی

ترشــح-الــف:راهبــردســهبراســاسهــاســلولایــنبــا
وســـلولیجـــایگزینی-ب،نوروتروفیـــکفاکتورهـــاي

مرگازپسهاهمطالعاست.استوارالتهابیضدهاياثر-ج
ــايمـــدلدر ــونیهـ ــهپارکینسـ دارويمعـــرضدرکـ
)tetrahydropyridine-1,2,3,6-phenyl-4-methyl-(1MTPT

فعـال سـلول درمیکروگلیاهاکهاستدادهنشاناند،بوده
)82و27(.استیافتهافزایشتعدادشانواندشده

کاهشطریقازMSCsکهاستدادهنشانايمطالعه
ماننـد التهابیضـد عوامـل افـزایش ومیکروگلیاهاتفعالی

)β-TGF;Transforming growth factor β(10-IL,6-IL

ممکـن التهـابی عوامـل )28(.داردراالتهابکاهشتوانایی
بــهمهـاجرت بـراي هـا MSCبـراي هـایی نشـانه اسـت 
ايمطالعـه در)29(.کننـد فراهمبافتیدیدهسیبآهايمحل

گانـه ششعصبیفاکتورهايهاسلولاینکهشدمشاهده
GDNFو,bFGF3,-NT1,-IGFNGF,BDNFمانند

آزادهـا MSCکـه رشديفاکتورهاي)30(.کنندمیرشحت
هـاي تخریبپیشرفتازجلوگیريباعثاستممکنکنندمی

جدیـد هـاي نورونرشدباعثاستممکنحتیوگرددنورونی
)31(شوند.PDمغزدر

نافبندازمشتقمزانشیمیبنیاديهايسلول
MSCs; Human umbilical cord mesenchymal stem cells)-(hUC

یـابی  دلیل دستمشتق شده از بند ناف بههاي بنیادي سلول
سطح ایمونولـوژیکی پـایین بسـیار مـورد توجـه      تهاجمی و یرغ

هـاي بنـد نـاف    MSCشواهد اخیر نشان داده است که هستند.
هاي دندریتیک بالغ را سـرکوب  توانند نه تنها عملکرد سلولمی

نظـارتی مربـوط بـه تنظـیم     Tهاي کنند، بلکه بخشی از سلول
تاکنون نتایج حاصـل از ایجـاد   )32(.دهندایمنی را نیز افزایش می

ــ  ــی از پیون ــور ناش ــده  MSCs-hUCBدتوم ــزارش نش ــا گ ه
و Lmx1αضـافه کــردن  اگذشــته هـاي در تحقیــق)33(.اسـت 

)NeurturinNTN (ـ ـروس نوترکیـدنوویآه ـوسیلهـب ه ـب ب
MSCs-hUCB  هـا بـه اسـترایتوم مـدل     نآو سپس تزریـق

ــونی  ــوانی پارکینس ــزایش،حی ــااف ــایزوبق ــورونتم ــاين ه
)34(.استدادهنشانرادوپامینرژیک

چنـدکاره رشـد عاملیک)HGF(هپاتوسیترشدفاکتور
فـاکتور ایـن .شـود میتولیداستروماهايسلولتوسطکهاست

ــقازراســیگنالانتقــال ــروزینطری ــدهفســفوریالت،تی گیرن
Met-c)protein kinase Met-(tyrosine فعـال خـود

بـراي رشـد عامـل یـک عنـوان بـه ابتـدا دراگرچـه کند.می
درکـه دادندنشانهاتحقیقامااست،شدهکشفهاهپاتوسیت

)26و25(.اسـت دخیـل نیـز هـا سلولانواعبازسازيوتکثیرتمایز،

هـاي نـورون بـراي بقـا فاکتورانسانمغزبافتدرHGFبیان
بیمـاري پـاتوژنز درتوانـد مـی HGFباشد.میحرکتیوحسی

آدنـوویروس توسـط کهMSC-hUCباشد.دخیلپارکینسون
دوپامینرژیـک هـاي نـورون تواندمیباشد،میHGFژنحامل
کنـد؛ بیـان راهیدروکسـیالز تیـروزین گرنشانودوپامینناقل

هـا سـلول ایـن کشتمحیطدردوپامینسطوحاین،برعالوه
کـه دادنشـان هایافتهاین.یابدمیافزایشتوجهیقابلطوربه

MSC-HUCحـد ازبـیش کهزمانیHGF کنـد مـی بیـان
دوپامینرژیـک هـاي نورونبرايتريبیشتمایزپتانسیلداراي
درمـان بـراي محبوبیومدکارآمنبعهاسلولنوعاین)35(است.

آیند.میحساببهعصبیکنندهتخریبمختلفهايبیماري
استخوانمغزازمشتقمزانشیمیبنیاديهايسلول

)MSCs-hBM;cellsstemmesenchymalmarrowboneHuman(

هاي دراز بدن مانند فمور منبع مغز استخوان استخوان
هـاي در تحقیـق )36(.باشـد هاي بنیـادي مـی  غنی از سلول

ــوش  ــان م ــته درم ــدل گذش ــاي م ــتفاده اPDه ــا اس ز        ب
MSCs-BM هـاي  افزایش میزان نـورونDA و فـاکتور

)BDNFDerived Neurotrophic Factor;-(Brain
و همچنـــــــــــین کـــــــــــاهش میـــــــــــزان

)factor beta 1Transforming growth1(β-TGFو
(Monocyte chemoattractant protein 1)1-MCP

هـاي التهـابی بـدن    کننـده واکـنش  کنترلل که از عوامرا
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بقـا و تمـایز   براي افزایش )37(.استشدههستند نشان داده
و GDNFهـاي گلیـال از  هـا و سـلول  نورونها به این سلول

ــیتوکاین    ــک و س ــاي نوروتروفی ــر فاکتوره ــد دیگ ــا مانن ه
CREB)CAMP response element binding protein(

صـورت داخـل   بـه MSCs-BMشود. تزریـق  میاستفاده
صورت تزریق مستقیم بـه اسـترایتوم صـورت    بهوریدي و

دیـده  سیبآها توانایی مهاجرت به منطقه نآگیرد، زیرا می
قبلـی نشـان   هـاي زمـایش آالبته )38(،ن را دارندآو درمان 

دادند که اثربخشی تزریق مستقیم نسبت به تزریق داخـل  
بـازده بهتـري   رفتـاري هـاي آزمونثرتر بوده و ؤوریدي م

)39(.داشتند

صـحرایی پارکینسـونی  اي به چندین موشدر مطالعه
ــا نشــان ــده ب ــذاري ش ، deoxyuridine-2-Bromo-5گ
ـیاه   بهMSCهاي سلول تزریـق    در محـل )SN(داخل جسـم س

hydroxydopamine-6OHDA)-6(داده شـد به مغزشان پیوند .
8و4وقبـل صـحرایی هـاي موشدررفتاريتغییرهاي

بیـان . گرفـت قراربررسیموردMSCپیوندازپسهفته
وبقـا واسترایتوموSNدر)TH(هیدروکسیالزتیروزین
ــایز ــاMSCتم ــاه ــايروشب ــیمیه وایمونوهیستوش

هـاي مـوش غیرعـادي رفتار. شدارزیابیایمونوفلورسانس
تـوجهی قابلطوربهMSCsتجویزپس ازPDصحرایی

تراکموSNدرمثبتTHهايسلولتعدادویافتهبهبود
توجهیقابلطوربهمثبت در استرایتومTHفیبرهاينوري

زندهمغزدرتوانستندشدهپیوندهايMSC. یافتافزایش
اختصاصـی هايسلولبهوکنندمهاجرتمغزدروبمانند

)40(.یابندتمایز GFAPاختصاصیهايسلولنستین و

دهندهانتقالیک،)GABA(اسیدآمینوبوتیریکگاما
پسـتانداران   مرکـزي عصبیسیستمدرمهارکنندهعصبی

عصـبی  سازهايپیشموقعیتدرمهمینقشکهباشدمی
. داردتولـد ازپـس رشـد طیدرمسیرهاي نورونیبلوغو

GABAیـک عنوانبهگلیالیونورونیهايسلولتوسط
والقاکننـده عنـوان بهوشودمیترشحعصبیدهندهانتقال
هـاي نـورون . کنـد مـی عمـل عصبیسیستمکنندهتنظیم
GABAergicهـاي نورونعنوانبهGABAکننده ترشح

دادنـد نشانهمکارانویانغریب)42و41(.شوندمیگذارينام
وmerkaptoethanol-β(βME)حضـور درBMSCکه

کلریـد حضـور درالقـا بـا و سپس)RA(رتینوئیکاسید
)GNLC(هاي شبه عصـبی گابانرژیـک   پتاسیم به سلول

بـا تحریـک توسـط   BMSCدر نتیجـه )41(یابند.تمایز می
RAبه کراتینوGNLCیابند. نکته قابل توجه، تمایز می

هـاي بنیـادي موجـود در مغـز     کاهش بازده و تعداد سلول
باشد که درمان بیمـاري را  استخوان بیماران سالخورده می

)42(کند.ها دچار مشکل میبا استفاده از این نوع سلول

مشتق از چربیمزانشیمیبنیاديهايسلول
)Human adipose mesenchymal stem cells;MSCs-(hAD

هـاي  له سـلول یوسها بهیکی از مشکالت درمان بیماري
باشد. تعداد زیادي از ها مینآشمار زیادي از بنیادي نیاز به

توان از مشتق از چربی را میمزانشیمیهاي بنیادي سلول
ـ  راحی غیرطریق ج )43(.وردآدسـت  هتهاجمی لیپوساکشـن ب

؛هـاي جـانبی ماننـد   تاکنون گزارشـی مبنـی بـر واکـنش    
کروموزومی یا رد ایمنـی مشـاهده   هايتومورزایی، اختالل
طـور قابـل تـوجهی بیـان     بـه hASCsنشده است. پیوند 

ــاي ژن ــا   THه ــده ب ــان ش ــاران درم ــه بیم ــبت ب را نس
سربروالیزین که براي درمان پارکینسـون اسـتفاده   ارويد

تواننــدهــا مــیADSC)44(.دهــدافــزایش مــیشــود،مــی
Reactive oxygen species)(ROSک ـاي تحریـــه

را در OHDA)-(6دوپـامین هیدروکسـی -6وسیله شده به
)45(.هاي مزانسفال موش بهبود بخشندنورون

ــتفاده از   يژو ــه اس ــد ک ــیه کردن ــارانش توص و همک
hASCs دنوویروس نوترکیب حاوي نورتـورین  آبه همراه
(NTN) وTH پارکینسـونی هـاي مـدل ن بـه  آو تزریق

ابـل تـوجهی افـزایش    قبه طرز راسرعت بهبودها،میمون
عصبی بافت بنیادي ستیغهاي سلولبررسیدر)46(دهد.می

اي همشاهده شد که بیان ژن(haNCSCs)چربی انسانی 
4)OCT;transcription factor 4binding-octamer(،
)SOX2box 2;-(SRY،)NANOG(Pron.  nanOg;

ESCsهــا در نآبت بــه بیــان نســ)1REX42;-Zfp(و 

ــم ــانی کـــ ــت انســـ ــر اســـ ــالیتـــ ــهدر حـــ کـــ
4)KLFlike factor 4;-Kruppel( ان ـــ ر بیـــ تبـیش
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کننـده رونویسـی   امـل کنتـرل  یک ع4KLF)47(.گرددمی
مزانشـیمی  -تلیالیهاي دخیل در مرحله گذار اپیبراي ژن

هـاي  باشد که یکی از مراحل پیش از مهـاجرت سـلول  می
چنین این فاکتور هم.ستیغ عصبی به نواحی مختلف است

)48(.باشدتومورزایی میضد

ASCتواندمیوبودهخطیچندتمایزپتانسیلداراي
نوروژنیـک القـاي محـیط درشـبه نـورونی  هايسلولبه

هـاي گرنشانبیانومورفولوژیکیتغییرهايگردد،متمایز
ــبی ــد عص ــدtubulin III-βمانن ــان ده در )48و47(.را نش
هاي بنیادي مشتق ر پیوند داخل وریدي سلولثاي امطالعه

زایی هیپوکمـپ بعـد از ضـایعه بـا    شده از چربی بر نورون
6-OHDA   مورد بررسی قرار گرفت. بـا تزریـق دوطرفـه
6-OHDAردSNcهاي صحرایی نر نـژاد ویسـتار   موش

PETهـاي . تصویربرداريهاي مورد نظر تهیه گردیدمدل

افزایش سطح دوپامین در جسم مخطـط را پـس از پیونـد    
hASCهايبه موشPDهاي نشان دادند و بهبود نورون

ــک را در ــهSNدوپامینرژیـــ ــابی بـــ ــیله ارزیـــ وســـ
بـادي آنتـی باهاي دوپامینرژیکایمونوهیستوشیمی نورون

پیونــد ، اثبــات کردنــد. نتــایج نشــان دادنــد کــه THضــد
باعـث حفاظـت   از طریق وریـد دمـی   ADSCهايسلول
هـا در اثـر   و از مرگ نورونشودها در هیپوکمپ مینورون

)49(.کندجلوگیري میOHDA-6يالقا

مشتق از اندومتریوممزانشیمیبنیاديهايسلول
MSCs)-; hEDHuman endometrium mesenchymal stem cells(

هاي بنیـادي  جذاب و جدید از سلولآندومتر یک منبع 
راحتی قابـل دسترسـی هسـتند و ظرفیـت     بالغ است که به

اخیـر  هايهمطالع)50(.دهندتمایز قابل توجهی را نشان می
هـاي بنیـادي در آنـدومتر پتانسـیل     نشان دادند که سـلول 

هـاي بنیــادي  تـري نسـبت بــه سـایر سـلول    تمـایز بـیش  
تواننـد بـراي بازسـازي    ها میمزانشیمی دارند و این سلول

در زنان اسـتفاده  د.نهاي دیگر مورد استفاده قرار گیرارگان
هاي پس زدن پیوند براي خودشان، نگرانیهااز این سلول
هاي آندومتر توسط هیسـترکتومی و  بافتبرد.را از بین می

هـا بـراي   سـلول )51(.ینـد آدست میهکورتاژ و پاپ اسمیر ب

CD90 ،CD105 ،OCT4 وCD44 مثبـــت هســـتند و
)52(.منفی هستندCD133و CD31 ،CD34براي

بهبود EDSCsوسیله هبPDهاي مدل درمان میمون
ــزآقابــــــل تــــــوجهی را بدســــــت  ان       ورد و میــــ

)HVAHomovanillic acid;( درصد70بعد از تزریق
پـس از  )53(.نسبت به گروه درمـان نشـده کـاهش داشـت    

تمایز نیافته به استرایتوم موش و بررسی HEDSCتزریق 
هاي انسانی در ناحیه تزریق و همچنین ن، سلولآژنی مغز 

در ناحیه جسم سیاه مشاهده شد کـه حـاکی از مهـاجرت    
در مقابل، هنگامی که پیوند بـا  .سیب بودآها به منطقه نآ

HEDSC هـا در  تمایز یافته انجام شد، تمرکز این سـلول
توانـایی هاي قبلـی مطالعه)54(.جسم سیاه مشاهده نگردید

EDSCــا را در ــانه CD146وCD90،Rβ-PDGFبی

هاي شـبه نـورونی مترشـح دوپـامین     سلولبهتمایزبراي
)53(نشان دادند.

شـبه  فیبرهـاي صـورت تمـایز یافتـه بـه   هـاي سلول
آرایـش و سـاختمان  کهآیندمیدردندریتی و شبه اکسونی

هــاســلولعــالوه ایــنبــه. کننــدتقلیــد مــیراسیناپســی
تیــروزینونسـتین عصـبی ماننــد ســلولیگرهـاي نشـان 

دوپامینسنتزسرعتمحدودکنندهآنزیمکههیدروکسیالز
بـه نامتمـایز هـاي EDSCپیونـد .کننـد میبیاناست را

کـه دادنشـان MPTPدارويتحتصحراییهايموش
سپس بهوارد،استریاتومبهتوانندمیشدهپیوندهايسلول

در خـودي بـه خودصورتجسم سیاه مهاجرت کرده و به
غلظـت دوپـامین و   افزایشتمایز و باعثin vivoمحیط

یـک در نتیجـه انـدومتریوم  .هاي دوپامین شـوند متابولیت
تمـایز وبازسـازي ظرفیتبابنیاديهايسلولمهممنبع

EDSCsمغـزي، داخـل تزریـق ازپـس . اسـت چشمگیر

دیده مهاجرت،سیببه ناحیه آجذب،در استرایتومتواندمی
هـاي  از نـورون مثبت تمایز پیدا کرده وTHهايسلولبه

دوپـامین را بـاال   دوپامینرژیک درونی محافظت و غلظـت  
هـا در مـردان بـراي    عدم وجود این نوع از سلول)53(ببرند.

استفاده از آن در درمان بیماري خودشان و جلوگیري از رد 
هاي موجود در زمینهها از مسائل و محدودیتپیوند در آن
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باشد.ها میاستفاده از این نوع سلول
عصبیهاي بنیاديسلول

); NSCsNeural stem cells(

NSCsبلکه در مغـز بزرگسـاالن   نه تنها در مغز جنین ،
هـاي  در بطـن SVZشود. در ناحیه زیربطنی نیز یافت می

ــوالر  ــه ســاب گران ــی و ناحی ــپ و SGZطرف در هیپوکام
هـا NSC)9(.وجود دارنـد هاي بویایی نیزهمچنین در بولب

طور معمول براي کشـت و گسـترش یـافتن در محـیط     به
کشت حاوي فاکتورهاي رشد متیوژنیک مانند فاکتور رشـد  

ــه   ــت پای ــد  )bFGF(فیبروبالس ــاکتور رش ــدرمی و ف اپی
)EGF(گیرند. استخراج و گسترش قرار میNSCs از مغز

سـلول بـراي درمـان دشـوار     براي دستیابی به تعداد کافی 
درراهـا لول، سـ NSCsتمـایز تـوان افـزایش براياست.

l-Poly-ماننـد  شـیمیایی مشـخص  هـاي معرض ترکیـب 

Ornithin ،laminin یاmatrigel56و55(.دهندقرار می(

نـامطلوب، رد  هـاي مطرح شده در مورد اثرهايالؤس
پیوند، محل بهینه پیوند و دوز مطلوب سلولی باید قبـل از  

جنینی با بیان بـیش از  NSCsحل شود. NSCsدرمان با 
افزایش بقا و گسـترش الیـاف   تواند باعثمیGDNFحد 

بعد NSCs)57(.شودPDمیانی موش مدل عصبی در مغز 
از تزریق از محل پیوند به محل تخریـب شـده مهـاجرت    

کـه  هنشـان داد NSCپیونـد  هـاي همطالعکند و اخیراًمی
NSC بـه مهـاجرت و   يتـر نیافته تمایل بـیش تمایزهاي

یافتـه در  هـاي از قبـل تمـایز   NSCزنده ماندن نسبت به 
SCFتمایز نیافته گیرنـده NSCs.دارندex vivoمحیط

هـاي  دهد تا به بافتها اجازه میکنند که به آنرا بیان می
کنند، مهـاجرت کننـد کـه    را بیان میSCFدیده کهآسیب

)58(.مهار شودkit-cتواند توسط بلوك این مهاجرت می

گیريبحث و نتیجه:
سطح دوپـامین از  چندین سال است براي بازگرداندن 

شود که البته پس از چنـد سـال باعـث    لوودوپا استفاده می
رهزینــه گیــر و پاي وقــتگــردد و پروســهدیســکنزي مــی

هـاي  تحقیـق و بررسـی  هـاي اخیـر  در طی سال)59(.است
هـاي  با استفاده از سـلول PDدرمان اي در زمینه گسترده

هاي سلولدرمان باهايراهبرد. حال انجام استبنیادي در
را PDهـاي بـالقوه بـراي درمـان    بنیادي برخی از فرصت

ـ  نند که نمیکفراهم می دارویـی یـا   هـاي هتوان بـا مداخل
انـواع مختلـف   .یافـت دسـت  آن هاي معمولی بـه  جراحی
داراي نقـاط قـوت و   PDبنیادي براي درمـان  هاي سلول

). 1شماره(جدولضعف خود هستند

نها در درمان پارکینسونآمزایا و معایب کاربرد ، هاي بنیاديانواع سلول-1جدول 
منابع معایب مزایا منبع نوع سلول

)13-11،17،15،
)25و23،21

تومورزا بودن
احتمال پس زدن پیوند

مسایل اخالقی و مذهبی
هاي بنیادي موجود در یک جنینتعداد محدود سلول

قدرت تکثیر بسیار باال
هاي عصبیز جمله سلولاها توانایی تمایز به انواع سلول

از توده سلولی داخلی 
بالستوسیست

هاي بنیادي جنینیسلول
cells)(Embryonic stem

)63و34-32( بنیادي موجود در یک هاي تعداد محدود سلول
بند ناف

دسترسی غیرتهاجمی
تکثیر باال

اثرات ضدالتهابی بهتر
استخوانهاي بنیادي مغز باالتر نسبت به سلولTHبیان

بند ناف هاي بنیادي بند نافسلول
(Umbilical cord stem cells)

و47،46،44،43(
49(

ترقدرت تکثیر پایین
ترعمر سلولی کوتاه

غیرتهاجمیدسترسی 
تري نشان داده استهاي عصبی بیشرگنشانها تمایز این سلول

هاي بنیادي مغز استخوانباالتر نسبت به سلولعملکرد و پتانسیل تمایز
بافت چربی هاي بنیادي چربیسلول

(Adipose stem cells)

)40-42و38،37( ها در افراد سالخوردهکاهش تعداد این سلول
هاي تهاجمیبا جراحیدسترسی به سلول 

هاي بنیادي چربیتر نسبت به سلولکتورهاي رشد بیشبیان فا
اختصاصی ایمنی مناسب براي پیوندهايسلول مغز استخوان هاي بنیادي مغز استخوانسلول

(Bone marrow stem cells)

)54و52-50( هاي بنیادي موجود در یک تعداد محدود سلول
رحم

سانآدسترسی 
تمایز باالپتانسیل 

تمایز به سلول عصبی و ترشح دوپامین
رحمبافت اندومتر هاي بنیادي اندومترسلول

(Endometrium stem cells)

)69و67،58،56(
وردن تعداد کافی آدست همحدودیت ب

هاي بنیاديسلول
مسایل اخالقی

هاي هاي عصبی و نورونپتانسیل بالقوه براي تمایز به سلول
دوپامینرژیک

احتمال رد پیوند و تومورزایی پایین
دیدهسیبآها به منطقه مهاجرت سلول

هاي عصبی مغزبافت هاي بنیادي عصبیسلول
(Neural stem cells)
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هاي بنیادي تـا حـدودي   اگرچه درمان مبتنی بر سلول
گذارد، اما ارزیابی عواملمیاثرPDم یکنترل عالبر روي 

نظـر  هاي بالینی مداحتمالی باید قبل از برنامههايخطرو
گرفته شود. ایمنـی بـاالترین نگرانـی در مـورد هـر روش      

مختلـف هـاي محدودیتدلیلبهامروز بهتادرمانی است. 
درمـان یکارایهبهبنیاديهايسلولمطالعه درپیشرفت

. اسـت نشـده پارکینسـونی بیمـاران بـراي بازدارندهکامل
دربنیـادي هـاي بـا سـلول  درمانبرايمشکلترینمهم

تزریــق     روش،PDماننــدمخــرب عصــبیهــايبیمــاري
طریـق ازبنیـادي، هايسلولپیوندحالتاولین. هاستآن

اجســــام مخطــــطبــــه هــــاآنمســــتقیمتزریــــق
)striatumcorpus( استریوتاکسـی  روش ازاسـتفاده بـا

چندینخطرناراحتی،علتبهمسیراینحال،اینبااست.
قابـل هـا انسـان دربـاال هـاي هزینـه واحتمالیعوارض
هــاي سیســتمیک تزریــقمقابــل،در)60(نیســت.اســتفاده

استندادهنشانراايکنندهدلگرمنتایجبنیاديهايسلول
سـد  هـا از سـلول در عبورمشکلعلتبهاستممکنکه

ایـن حـل بـراي رویکردیکباشد.)BBB(خونی مغزي
کهستا(Intra Nasal; IN)پیوند از طریق بینیمسئله،

تـالش جايبهBBBزدن دوربرايقبولقابلروشیک
مسـتقیم اتصـال تنهابینیگذر. باشدآن میازعبوربراي
طریـق ازارتبـاط ایـن . اسـت خـارجی محـیط ومغزبین

تمـاس امکـان بینی،تابویاییبولبازهاآکسونگسترش
بـر همـین   . آوردمـی فـراهم راخـارجی محیطبامستقیم
درمانبرايمختلفعواملتحویلبرايINمسیراساس،
قـرار اسـتفاده توانـد مـورد  میCNSمختلفهايبیماري
INمسـیر ازاستفادهباکهداروهاییمثال،عنوانبه. بگیرد

ــی ــل دادهم ــد تحوی ــوندتوانن ــامل؛ش ــلش ــد،عوام رش
طـور به.باشندمیکوچکهايمولکولوهاژننوروپپتیدها،

تحویـل دهنـده نشـان قبلیحیوانیهايمطالعهمشخص،
بـه (MSCs)مزانشـیمی بنیـادي هايسلولآمیزموفقیت

حیوانیهايمدلاین،برعالوه. باشدمغز از این طریق می
L-DOPAبینیداخلتزریقطریقازپارکینسونبیماري

)61(اند.شدهدرمانموفقیتبا

هايبدون مشکلبنیادي مزانشیمی معموالًهاي سلول
از طریـق  یند و آدست میهبتهاجمیهاياخالقی و تداخل

هاي مختلف بـا اسـتفاده از   مقایسه نتایج حاصل از تحقیق
هاي گرفته شـده از بنـد   ، سلولي مزانشیمیهاسلولانواع

تومورزا بودن و ظرفیـت  دلیل خصوصیاتی مانند غیرناف به
UCMSCs)34(.انـد نتایج بهتـري داشـته  ایمنی پایینشان

عنـوان نامزدهـاي مناسـبی بـراي بازسـازي      توانند بـه می
کنندهتخریبهاي دیده در درمان بیماريسیبآهاي نورون
گرفته شـوند. از سـوي دیگـر،    در نظرPDویژه بهعصبی

بایـد تحـت کنتـرل    هـا UCMSCتوسـط  انتشار دوپامین 
دسترسی به بند ناف بـراي  تباشد. عالوه بر این محدودی
)62(.باشددرمان بیمار نیز مدنظر می

hFVMبافـت  ،بـالینی قبلـی  هـاي زمایشآدر میان 

ترین نتایج را به همراه داشته است. موفقPDبراي درمان 
هــاي نــورونبقایــاي،hfVMبافــت پــس از پیونــد  

بـا  PDبیمـاران اسـترایتوم مغـز   دوپامینرژیک تزریقی در
بررسـی  PETهـاي هیسـتوپاتولوژیکی و  استفاده از روش

وران و وابران میـان  آاند. نتایج ایجاد اتصال سیناپسی شده
هاي پیوندي و میزبان را نشان داده است. عالوه بـر  نورون

ز هاي پیوند شده به مدت زمان طوالنی (بـیش ا این سلول
بافـت  پیونـد  )63(.انـد داشـته سال) پس از پیونـد عمـر  10

hfVMبرخی عوارض مانند ایجاد اجسـام لـویی و   داراي
هـاي  مسـایل و مالحظـه  دیسکنزي پس از پیونـد اسـت.  

ها ایجاد تومورهاي ناشی از تکثیر زیاد این سلولاخالقی و
یکی از مسـایل مهـم در   )64و21،63(.را نیز باید مدنظر گرفت

باشـد کـه بـالقوه    یهایی مـ زمینه درمان، استفاده از سلول
هـاي  توانایی ترمیم بافت مورد نظر را که در اینجا نـورون 

هاي بنیـادي عصـبی بـه    عصبی است، داشته باشند. سلول
مدت زمان طوالنی قابلیت زنده ماندن و تمایز بـه نـورون   

)65(.دارند

پیونـد  ده اسـت کـه پـس از    آمـ هاي قبلـی  در بررسی
NSCاز درصـد 50ازبـیش مبتال به پارکینسونبه بیمار
مقابله کـرده و  مرگ سلولیهاي جدید تولید شده با نورون
هـاي  ، نـورون هاي پراکنـده NSCاز درصد10تا 5حدود 
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i-THلدر مغز میانی مـد )66(.کنندبیان میراPD،  فشـار
هیپوکسـی  کم اکسیژن از طریق افزایش غلظـت فـاکتور  

ها براي نآو تحریکNSCsبه تکثیر)HIF-1(1القایی 
کننـده دوپـامین،   دیـد ترشـح  هاي جتبدیل شدن به نورون

هاي بنیادي عصبی ها سلولاین ویژگی.بخشدسرعت می
تبـدیل کـرده   PDاي مناسـب بـراي درمـان    را به گزینـه 

هاي بنیـادي  مطالعه در زمینه استفاده از سلول)68و67(.است
ـ بهباید ادامه داشته باشد. ز پـس از  نیـ هـایی هعالوه مطالع

عنوان مثال برخی از بیماران که درمان باید صورت گیرد به
؛مـی ماننـد  یدوپامینرژیک را دریافـت کردنـد از عال  پیوند 

هـاي هاي تصویري و اخـتالل افسردگی، زوال عقل، توهم
PDبـراي برنـد. بنـابراین، درمـان سـلولی     خواب رنج می

هایی نورون(هاي سروتونرژیکپیوند اضافی نوروننیازمند
براي از بین بـردن ایـن   دهنده عصبی سروتونین)انتقالبا 

هـاي تحقیـق شـود پیشـنهاد مـی  )70و69(.باشـد م مـی یعال
ــد يتــربــیش ــراي پیشــبرد رون هــايو اثرPDدرمــان ب

هــاي بنیــادي بــر روي بیمــاران و همچنــین     ســلول
هاي بالینی براي پیشرفت دانـش در ایـن عرصـه    آزمایش

انجام شود.حیاتی
هاي ناشناخته پارکینسـون، هنـوز   با توجه به مکانیسم

ــدارد هــیچ درمــان قطعــی ــراي ایــن بیمــاري وجــود ن . ب
هاي بنیادي براي زیادي در زمینه درمان سلولهايانتظار

دستیابی به این هـدف در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ زیـرا       
هــاي مبتنــی بــر ســلول در مــدلهــاهبســیاري از مطالعــ

ند.انتایج مثبت نشان دادهPDحیوانی
یتطبیقـایمنـیپاسـخمهمی که مطرح اسـت،نکته

هنـوز . شـود پیونـد ردبـه منجرتواندمیمیزبان است که
بهتـرین تعیـین درتـر بیشدست آوردن اطالعاتبهبراي

ایـن ازجلـوگیري منظـور بـه ایمنـی براي سرکوبدرمان
برعالوه. استنیازموردبالینی مناسبمحیطیکمسئله

کـه ذاتیایمنیپاسختحکیمبرايتالشیهیچاین، هنوز
ــهتوانــدمــی تمــایزوثبــاتبقــا،بــرچشــمگیريطــورب

نشـده انجـام بگذارد،تأثیرهاي دوپامینرژیکینوروبالست
تـأثیر فراینـد اینبرکهمتغیرهاییدر نظر گرفتنبا. است

خـاص درمـان یـک تعریـف برايهاییچالشگذارند،می
تمـایز ودهـد افـزایش راهاضعیف سلولبقايکهایمنی

وجـود  کنـد، تقویتراشدهپیوندهايسلولدوپامینرژیک
دارد.

ایمنـی هايپاسخاثرهاي مربوط بهکهبا توجه به این
معتقـدیم اسـت، چشمگیربسیارپیوند شده،هايدر سلول

موفقیـت بـه در رسیدنکلیديعاملتواندمیسازيایمن
درمـان یـک توسـعه بـراي .شودPDسلولیدرمانبراي

وبیمـار انتخـاب معیارهـاي ،PDدرمـان درمفیدسلولی
هـاي سلولتعدادتزریق،محل: شاملپیوندمحلانتخاب

پیوندهايسلولتکثیرظرفیتوتمایزوضعیتشده،پیوند
هـاي پاسـخ شـده، پیونـد هايسلولنظرموردمحلشده،
وتومورگیريشکلتهدید،عواملانتقالناخواسته،ایمنی

ــاي ــوالنیاثره ــدت،ط ــدم ــیبای ــدبررس )72و71(.گردن

ــپیشــرفت ــی در مطالع ــایج هــايههــاي فعل ســلولی و نت
ــق ــايتحقی ــره ــی ب ــانی مبتن ــادي ســلولدرم ــاي بنی ه

اندازهاي جدیدي را براي درمان پارکینسـون فـراهم   چشم
اي بنیادي هبا پیوند سلولPDورده است. بنابراین درمانآ

با درمانکلیطوریک روش درمانی امیدوارکننده است. به
توانـد  مـی هاي موجـود، رغم چالشعلیهاي بنیاديسلول

ــاري    ــبی بیم ــتالل عص ــود اخ ــراي بهب ــبی ب روش مناس
پارکینسون باشد.

گزاريسپاس:
به پاس از اساتید محترم گروه آناتومی دانشکده پزشکی

و دانشگاه علوم پزشکی پایانشانبیها و زحماتراهنمایی
تشـکر و  ،قزوین که امکان این مطالعه را فـراهم سـاختند  

.نماییممیقدردانی 
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