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ABSTRACT
Introduction: The ability to induce pluripotency in somatic cells by reprogramming factors
offers new opportunities for drug discovery and cell therapy. Induced pluripotent stem cells have
the potential to differentiate to various cell types, such as neural and glial cells. Astrocytes, the
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major glial cells of the central nervous system, play an important role in the function of the brain
by regulating of extracellular ions and neurotransmitters, feeding and protection of neurons as
well as modulating the activity of microglia. Microglia over-activation can be resulted in brain
inflammation with subsequent susceptibility to epileptic seizures. Hypothesis: For many years,
embryonic Stem cell transplantation has been examined to prevent seizure attacks in epilepsy.
These studies have indicated that adult cells from patient have the ability to be transformed
to embryonic stage and convert to a pluripotent stem cell by using some Transcription factors
(such as Oct4, Sox2, Nanog, Rex1, Klf, c-Myc and LIN28). Accordingly, fibroblasts from an
epileptic have also been reprogrammed to embryonic stage. The resulting iPS cells are isogenic
to patient and are able to transform to neurons or glia in a suitable culture condition. Previous
studies on ES cell therapy have focused more on neurons than astrocytes. Astrocytes, by secretion
of glial cell-derived neurotrophic factor, not only regulate the different microglial activities,
such as proliferation, migration and cell adhesion, but can also reduce destructive effects of
microglia. Conclusion: In this hypothesis, we suggest a reprogramming system for generating
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functional astrocyte from human pluripotent stem cell in the presence of neural growth factors.
We hypothesize that these cells might reduce neuroinflammation induced by microglia and
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subsequent susceptibility to seizure. The reprogrammed cells could be used in cell replacement
therapy of epilepsy.
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کاهش التهاب عصبی در صرع با استفاده از آستروسیتهای مشتق شده از سلولهای بنیادی پرتوان القايی
آزاده سجادیان ،1مریم جعفریان ،1، 2بابک خدائی ،1شاهین محمدصادقی ،3امیر قائمی

*4

1مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا ،بیمارستان خاتم االنبیاء ،تهران ،ایران.
2دانشکده فن آوریهای نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران.
3گروه جراحی پالستیک و ترمیمی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
4گروه میکروبشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
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مقدمه :توانایی القای پرتوانی به سلولهای سوماتیک با استفاده از فاکتورهای برنامه ریزی مجدد،
فرصتی جهت اكتشاف دارويي و سلول درمانی است .سلولهای بنیادی پرتوان القایی توانایی تمایز به
انواع سلولها نظیر سلولهای عصبی و گلیال را دارند .آستروسیتها ،سلولهای گلیال اصلی سیستم
عصبی مرکزی هستند که با تنظیم یونهای خارج سلولی و انتقالدهندههای عصبی ،تغذیه و حمایت از
نورونها و تعدیل عملکرد سلولهای میکروگلیای فعال شده در مغز نقش حیاتی ایفا میکنند .فعاليت
بيش از حد سلولهای ميكروگليا ميتواند منجر به التهاب مغزي و پس از آن مستعد شدن به حمالت
تشنجي شود .فرضیه :سالهاست که پیوند سلولهای بنيادي جنینی به منظور پيشگيري از حملۀ
تشنجی در صرع مورد آزمایش قرار گرفته است .اين مطالعات نشان داد که سلولهای بالغ گرفته شده از
بيمار توانایی تبدیل به مرحلۀ روياني و تبديل به سلولهای بنیادی پرتوان ،با استفاده از برخی فاكتورهای
رونويسي مانند c-Myc ،Klf ،Rex1 ،Nanog ،Sox2 ،Oct4cو  LIN28را دارا میباشند .بر این اساس
سلولهای فیبروبالست گرفته شده از بیمار مصروع میتوانند مجددا ً برنامه ریزی شده و به مرحلۀ جنینی
باز گردانده شوند .سلولهای پرتوان حاصله که نسبت به خود بیمار ایزوژنیک هستند توانایی تمایز به
نورونها و سلولهای گلیال را در شرايط مناسب كشت دارند .در مطالعات گذشته توجه بیشتری به
نورونها نسبت به آستروسیتها در درمان با سلولهاي بنيادي جنيني صورت گرفته است .آستروسیتها
از طریق ترشح عوامل نوروتروفیک نظیر  GDNFعملکردهای مختلف سلولهای میکروگلیال نظیر تکثیر
سلول ،مهاجرت و چسبندگی سلولی را تنظیم میکنند و همچنین قادر به کاهش تأثیرات مخرب
سلولهای میکروگلیال نظیر التهاب عصبی هستند .نتیجهگیری :در اين فرضیه ،ما يك سيستم
برنامه ريزي مجدد براي توليد آسترويتهاي عملکردی از سلولهاي بنیادی پرتوان انسانی در حضور
فاكتورهاي رشد نوروني را پيشنهاد ميكنيم .فرضیه ما این است که این سلولها ممکن است با کاهش
التهاب عصبی ایجاد شده توسط سلولهای میکروگلیا ،وقوع تشنج را کاهش دهند .سلولهای مجدد
برنامه ريزي شده ،می توانند جهت سلول درمانی در صرع استفاده شوند.
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مقدمه
صرع گیجگاهی
صرع 1به گروهی از ناهنجاریهای مزمن عصبی اطالق میشود
که با حمالت مکرر و غیرقابل پیشبینی شناخته میشود.
حمالت بر اساس اینکه در منطقۀ خاصی از مغز باشد یا به طور
کامل تمامی نقاط مغز را شامل شود دسته بندی میشوند .صرع
گیجگاهی ،2شکلی از صرع منطقهای با حمالت مکرر است .صرع
گیجگاهی همراه با نقایص شناختی است و  %35از بیماران مبتال
به این نوع صرع به داروهای ضد تشنج مقاومت نشان دادهاند .از
طریق جراحی با برداشت هیپوکمپ ،3میتوان صرع گیجگاهی
را کنترل کرد .هرچند این روش باعث نقایص شناختی ثانویه
در فرد میشود ( .)1به عالوه استفادۀ طوالنی مدت از داروهای
ضد تشنج سبب عوارض جانبی در فرد میشوند؛ بنابراین لزوم
به کارگیری روشهای جدیدی که از بیماری جلوگیری کند و در
کنترل حمالت مؤثر باشد ،احساس میشود (.)2، 3
صرع و التهاب سلولهای عصبی

یکی از مشخصات صرع و تشنجات مکرر در حیوانات آزمایشگاهی،
گلیوزیز دوباره فعال شده است که نتیجۀ التهاب عصبی ایجاد
شده با تغییرات متابولیک و ساختاری در میکروگلیال و
آستروسیتها است.
از نظر ساختاری تغییرات ایجاد شده در آستروسیتهای مجدد
فعال شده را میتوان با افزایش بیان فیالمنتهای واسطهای،6
کم آبی ،تولید انبوه ترکیبات خارج سلولی شناسایی کرد (.)6
فعالیت قابل توجه آستروسیتهای مجدد فعال شده در تنظیم
التهاب ،ترمیم سد خونی -مغزی از طریق تولید ترکیبات
ماتریکس خارج سلولی ،ممانعت از پاسخ التهابی بیش از اندازه،
7
محدودکردن تحلیل سلولی ،کاهش ورم و تشکیل آسیب گلیال
نقش دارد .به طور خالصه فعال شدن آستروسیتها نقش مؤثری
در ترمیم سیستم عصبی مرکزی پس از جراحت دارد (.)7

Glial scar
Glial Fibrillary Acidic Protein
9
Vimentin
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مطالعــات اخیــر نشــان داده اســت کــه در بافتهــای مصــروع،
ســلولهای ایمنــی مجــدد فعــال شــده بیــش از گروههــای
کنتــرل هســتند و ایــن ســلولها خصوصیــات ســاختاری
میکروگلیالــی فعــال شــده را دارنــد .ســلولهای میکروگلیــال
یکــی از منابــع اصلــی شــرکت کننــده در التهــاب در موضوعات
مرتبــط بــا صــرع هســتند (.)12
آستروســیتها نقــش مهمــی در تنظیــم شــکل ســلولهای
میکروگلیــال ،تمایــز و فعالیــت آنهــا بــه عهــده دارنــد و
ممکــن اســت عامــل پیشــگیری کننــده از فعالیــت بیــش از
حــد ســلولهای میکروگلیــال باشــند (.)15
سلول درمانی در صرع
بیماریهــای عصبــی مختلفــی از طریــق آســیب عصبــی و
اختــال عملکــرد ســلولی شــناخته شــدهاند .از طریــق ســلول
درمانــی بــا جایگزیــن کــردن ســلولهای ســالم بــه جــای
ســلولهای آســیب دیــده میتــوان عاليــم بیمــاری را بهبــود
داد و یــا حتــی از پیشــرفت بیمــاری جلوگیــری کــرد (.)16
هدف از سلول درمانی در بیماری صرع عبارت است از:
1 .1جلوگیری از پیشرفت صرع حاد.
2 .2جایگزینی سلولی برای درمان صرع مکرر.
بــا وجــود اینکــه ســلول درمانــی بــا اســتفاده از ســلولهای
بنیــادی بــرای انواعــی از بیماریهــا مناســب اســت ،بعضــی
محدودیتهــای اخالقــی و تکنیکــی در اســتفاده از ایــن روش
وجــود دارد ( .)17، 18بــه عــاوه شــواهدی مبنــی بــر نقــص
ســازگاری ایمنــی بیــن میزبــان و دهنــدۀ ســلول بنیــادی
Epilepsy
Temporal Lobe Epilepsy
3
Hippocamp
4
Neuroinflammation
5
Activated Glial Cells
6
Intermediated filaments
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پس از جراحت مغز ،تجمع دو نوع از فیالمنتهای واسطهای
شامل پروتئین  8GFAPو  9VIMقابل مشاهده است (.)8
مطالعات اخیر نشان داده است که برای فعال شدن پاسخ گلیال
نیازی به بیان  GFAPنیست ولی نبود بیان  GFAPسبب افزایش
حساسیت به ایسکمی مغزی می شود .نبود  VIMاز بیان GFAP
در آستروسیتهای مجدد فعال شده جلوگیری کرده و مسئول
تشکیل ساختار غیرطبیعی  GFAPاست ( .)9-11فقدان این دو

ســلولهای میکروگلیــال انواعــی از ســلولهای گلیــال هســتند و
بــه عنــوان اولیــن و اصلیتریــن شــکل دفــاع ایمنــی در سیســتم
عصبــی مرکــزی در مقابــل جراحــات مغــزی و بیماریهــای
عصبــی وارد عمــل میشــوند .اکثــر ســلولهای میکروگلیــال
در حالــت ع��ادی در حاــل اس��تراحت و بــه صــورت منشــعب
هســتند کــه بــه آنهــا امــکان دسترســی و پاســخ ســریع بــه
وضعیــت جراحــت سیســتم عصبــی مرکــزی را میدهــد و در
طــی التهــاب ،ســلولهای میکروگلیــا فعــال و تکثیــر میشــوند.
هــم عوامــل آســیب زننــده بــه نورونهــا نظیــر  IL-1αو  IL-1βو
هــم عوامــل محافظتکننــده نظیــر  TNFαو  IL-6از ســلولهای
میکروگلی��ال آزاد میشــوند (.)14
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التهاب عصبی 4بیانگر پاسخ التهابی سلولهای گلیال فعال
شدهای 5ميباشد که از نورونها در برابر آسیبهای وارد شده به
سیستم عصبی مرکزی محافظت میکنند ( .)4تنظیم نامناسب
عملکرد محافظتی سلولهای گلیال میتواند منجر به پیشرفت
بیماری عصبی نظیر صرع و تشنجات مکرر شود که خود نتیجۀ
فعال شدن شدید یا طوالنی مدت سلولهای میکروگلیال است
(.)3، 5

ن منجر به عدم توانایی تشکیل فیالمنتهای حد واسط
پروتئی 
در خالل گلیوزیز مجدد فعال شده میشود (.)10، 12
ســلولهای میكروگلیــال مجــدد فعــال شــده میتواننــد
مولکلولهــای پیــش التهابــي و ضــد التهابــی نظیــر TNFα
و  IL-1βرا تولیــد کننــد کــه منجــر بــه نتایــج مفیــد و یــا
حتــی مخربــی میشــود کــه ایــن نتایــج بســتگی بــه فعــال
شــدن گیرندههــا و زمــان بیــان دارد کــه در تنظیــم میــزان
حساســیت بــه صــرع اهمیــت دارنــد (.)7، 13
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هســت .هــر چنــد ســلولهای جــدا شــده از بــدن فــرد خــاص
میتواننــد مجــددا ً بــه ســلولهای بنیــادی اولیــه 10تبدیــل
ب دیــده
شــوند و بــه عنــوان ســلولهای جایگزیــن انــواع آســی 
و غیــر معمــول در همــان شــخص اســتفاده شــوند (.)19

از طریــق روشهــای مهندســی ژنتیــک ،ژنهــای آســیبدیده
اصــاح شــوند و ســپس ایــن ســلولهای ســالم بــه منظــور
تولیــد آستروســیت در محیــط کشــت مناســب کشــت داده
شــوند (.)29

بــا خلــق ســلولهای بنیــادی پرتــوان القايــي(iPS Cells) 11

آستروسیت :یک انتخاب ویژه برای سلول درمانی

از طریــق برنامهریــزی ســلولهای پيكــري کــه دارای توانایــی
فوقالعــاده بــرای خــود بازیابــی 12و تمایــز بــه انــواع ســلولها
هســتند ،فرصتــی بــرای توســعۀ تکنولــوژی ســلول درمانــي
در درمــان بیماریهــای مختلــف بــه وجــود آمــد (.)20، 21
خصوصیــت ســلولهای بالقــوه بــا گســترهای از تواناییهــای
عملکــردی را پرتوانــی ســلولی 13میگوینــد ( .)22، 23یــک
ســلول پرتــوان میتوانــد نظیــر ســلول بنیــادی ،ژنهــا و
پروتئینهــای ســطحی را بیــان کنــد و ســلولهایی مشــابه
الیههــای جنینــی (اکتــودرم ،مــزودرم و آنــدودرم) تولیــد
کنــد (.)23
بــا انتقــال عوامــل رونویســی ،مشــتقات مختلفــی از الیههــای
اکتودرمــی متمایــز میشــوند .روشهــای مختلفــی بــرای
القــای پرتوانــی بــه ســلولهای پيكــري ایجــاد شــدهاند کــه
شــامل انتقــال ســلول پيكــري ،14برنامهریــزی مجــدد از عصــارۀ
ســلولی 15و برنامهریــزی مســتقیم ســلول مــی باشــند (.)24، 25

بــا اضافهکــردن عوامــل رونویســی انتخــاب شــده ،c-Myc ،Oct4
 Fbx15 ،Klf4و  Nanogســلول عــادی بــدن مجــددا ً برنامهریزی
میشــود .ایــن عوامــل یــا بــه تنهایــی یــا در ترکیــب بــا یکدیگــر
توســط حامــل ویروســی یــا سیســتمهای دیگــر بــه طــور
مســتقیم بــه ســلول وارد میشــوند و ســبب تبدیــل ســلول
عــادی بــه یــک ســلول پرتــوان میشــوند .تبدیــل یــک ســلول
عــادی بالــغ بــه یــک ســلول در مرحلــۀ جنینــی نتیجــۀ یــک
برنامهریــزی موفــق ســلولی ميباشــد (.)28

Hippocampal microcircuit
Valproate
20
Gabapentin
21
Phenytoin
22
)Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF
23
Transforming Growth Factor
24
Neurotropic
25
Temporal Lobe Epilepsy

شــواهدی مبنــی بــر افزایــش عاليــم شــیمیایی و از بیــن رفتــن
ارتبــاط بیــن تــوازن پتاســیم و آب توســط آستروســیتهای
مجــدد فعــال شــده در بافــت مصــروع وجــود دارد کــه همگــی
18
موجــب افزایــش انطبــاق ناحیــهای در محیــط هیپوکمــپ
میشــوند ( .)5بــه عــاوه آستروســیتها بــا دادن عاليــم
وابســته بــه  Ca2+در تمامــی مدلهــای تشــنجی و عوامــل
ضــد صــرع نظیــر والپــروات ،19گاباپنتیــن 20و فنیتوئیــن 21ســبب
کاهــش عاليــم مربــوط بــه  Ca2+میشــوند.
ایــن یافتههــا آستروســیتها را بــه عنــوان درمانــی احتمالــی
بــرای ناهنجاریهــای مربــوط بــه صــرع در نظــر میگیرنــد
( ،22GDNF .)30عضــوی از خانــوادۀ  23TGFاســت کــه بــه
بقــای ســلول عصبــی کمــک میکنــد ،ســبب القــای رشــد
آکســونی و افزایــش اثــر سیناپســی میشــود کــه یکــی از
عوامــل نوروتروپیــک 24در آستروســلولهای گلیالــی اســتفاده
شــده در درمــان  25TLEاســت و نقــش ضــد تشــنج و
حمایتکننــده دارد GDNF .در میــان مولکولهــای ترشــح
ش��ده از آستروس��یتها ،در تنظی��م فعالی��ت ســلولهای
میکروگلیــال دخالــت میکنــد.
در مدلهــای آزمایشــگاهی  ،TLEممانعــت از صــرع بــا انتقــال
 GDNFنوترکیــب بــه داخــل هیپوکمــپ موشهــای بالغــی
کـ�ه دچـ�ار صـ�رع شـ�دهاند ،گـ�زارش شـ�ده اسـ�ت ( .)5براســاس
مشــاهدات صــورت گرفتــه آستروســیتها بــه عنــوان منبعــی
Embryonic Stem Cells
Induced Pluripotent Stem Cells
12
Self- Renew
13
Pluripotency
14
Somatic cell transfer
15
Reprogramming through cell extract
16
Blood Brain Barrier
17
Potassium buffering
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البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ممکــن اســت عوامــل جهشزای
مختلفــی بــر روی ایجــاد صــرع مؤثــر باشــند از جملــه میتــوان
بــه جهشهــای نقطــهای و جهشهــای مؤثــر بــر کانالهــای
یونــی ســدیم ،پتاســیم و امــواج کلســیم اشــاره کــرد .در ایــن
مــوارد برنامهریــزی مجــدد ســلولهای فیبروبالســت ممکــن
اســت بــه تنهایــی موفقیتآمیــز نباشــد .در ایــن مــوارد
پیشــنهاد میشــود کــه پــس از اســتخراج ســلولهای ،iPS

بــه طــور خالصــه عملکردهــای ویــژه آستروســیتها در مغــز
انســان عبارتنــد از :شــرکت در تغییــرات پتاســیم ،17انتشــار
امــواج  Ca2+بــه فواصــل طوالنــی در پاســخ بــه تحریــک ،کنترل
حجــم بینابینــی ،حفــظ غلظــت پايیــن گلوتامــات ،ایجــاد یــک
فضـ�ای صفح��ه مانن��د کـ�ه رگه��ای خون��ی و نورونه��ا را در
کنــار هــم نگــه م ـیدارد (.)30
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ســلولهای بنیــادی پرتــوان را میتــوان بــا برنامهریــزی
مجــدد ســلولهای پيكــري یــا از طریــق انتقــال هســتۀ ســلول
عــادی بــه داخــل اووســیت ،ترکیــب کــردن عواملــی کــه
در ســلول پرتــوان بیــان میشــوند از طریــق ادغــام ،تجمــع
عوامــل مختلــف در کروماتیــن ســلول پيكــري و برنامهریــزی
مســتقیم ســلولی تولیــد کــرد (.)26، 27

آستروســیتها ســلولهای ســتارهای شــکلی هســتند کــه
در تغذیهــ و حفاظــت نورونهـ�ا شــرکت میکننــد .آنهــا
بیشــترین ســلولهای مغــز انســان را تشــكيل ميدهنــد و
عملکــرد حیاتــی در ریزهخــواری و حمایــت بیوشــیمیایی از
16
ســلولهای آندوتلیــال تشــکیل دهنــدۀ ســد خونــی -مغــزی
دارنــد .بــه عبــارت دیگــر بــه عنــوان تنظیمکننــدۀ فیزیولــوژی
و ممانعــت کننــدۀ فعالیــت بیــش از حــد میکروگلیــال عمــل
میکننـ�د (.)7

دوره دوم ،شماره دوم ،بهار 1393

مطالعــات انجــام شــده نشــان داد کــه ســلولهای بالــغ بــدن
توانایــی تبدیــل مجــدد بــه ســلولهای بنیــادی پرتــوان را
دارنــد .چندیــن گــروه از ژنهــای رونویســیکننده شــامل
 c-Myc ،Klf4 ،Rex1 ،Nanog ،Sox2 ،Oct4و LIN28
میتواننــد بــه منظــور القــاي پرتوانــی مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد ( .)23ســپس ایــن ســلولهای پرتــوان بــه انــواع
ردههــای 29ســلولی تمایــز پیــدا میکننــد ( .)21ســلولهای
پرتــوان القايــی دسترســی بــه منبــع بــا ارزشــی از ســلولهای
ســالم بــرای درمــان بیماریهــای عصبــی را آســان میکننــد
( .)33بـ�ر ای��ن اس��اس سـ�لولهای فیبروبالس��ت گرفتــه شــده
از بیمــار مصــروع میتواننــد مجــددا ً برنامهریــزی شــده و
بــه مرحلــۀ جنینــی بازگردانــده شــوند و ســلولهای پرتــوان
حاصلــه کــه نســبت بــه خــود بیمــار ایزوژنیــک 30هســتند
توانایــی تمایــز بــه نورونهــا و ســلولهای گلیــال را در مراحــل
مختلــف دارنــد .پیونــد ســلولی در مدلهــای مختلــف صــرع
بــا توجــه خــاص بــه نورونهــا و نــه آستروســیتها صــورت
گرفتــه اســت (.)24، 34

آزمودن فرضیۀ مورد نظر

فرضیه
در حــدود  %30از مــوارد صــرع بررســی شــده مربــوط
بــه ناهنجاریهــای ژنتیکــی اولیــهای اســت کــه شــامل
جهشهــای ایجــاد شــده در کانالهــای یونــی یــا
ناهنجاریه��ای مرب��وط ب�هـ مهاجــرت نورونه��ا اســت (.)31
بــه مــدت دو دهــه ،پیونــد ســلولهای جنینــی در جلوگیــری
از تشــنج مــورد آزمایــش قــرار گرفــت کــه نتایــج مختلفــی
در پــی داشــت ( .)32اســتفاده از ســلولهای بنیــادی بــه
خصــوص در مــورد بیماریهايــی بــا الگوهــای ژنتیکــی
پیچیــدۀ ارثــی دشــوارتر بــود ( .)24برتــری ســلولهاي iPS
بــه ســلولهای مرحلــۀ جنینــی انســان (hESCs( 27بــه دلیــل
اســتفاده از ســلولهای پيكــري 28خــود شــخص در جهــت
مدلســازی بیماریهــای عصبــی میباشــد.

ســلولهای بنیــادی عصبــی انســانی بــه عنــوان ســلولهای
بالقــوۀ پرتــوان ،در مــدل حیوانــی  TLEایجــاد شــده از طریــق
پیلوکارپیــن ،بــه ســلولهای نشــاندار شــدهای بــا خصوصیــات
آستروســیتیک ،31گابائرژیــک 32و گلوتاماترژیــک 33تمایــز پیــدا
میکننــد کــه بــا کاهــش شــدت و تکــرار تشــنج ،کــه از طریــق
آزمونهــای رفتــاری پیگیــری میشــود ،همــراه اســت (35
.)32،

در نهایــت الیههــای ســلولی نورواپيتليــال ظاهــر میشــوند
و روزتهــای عصبــی 41را تشــکیل میدهنــد .در ایــن زمــان
ســلولهای اجــدادی بایــد نشــانگرهایی را در ســطح خــود بــروز
دهنــد .از ایــن نشــانگرها میتــوان بــه نســتین (بــه عنــوان
نشــانگر ســلولهای اجــدادی عصبــی و ســلولهای گلیــال
مجــدد فعــال شــده) و ( A2B5بــه عنــوان نشــانگر ســلولهای
اجــدادی آستروســیت) اشــاره کــرد (.)24
 5هفتــه بعــد از تمایــز ،ســلولها بایــد پروتئینهــای GFAP

را بــه عنــوان نشــانگر اختصاصــی آستروســیتی در ســطح خــود
بــروز دهنــد .بــه عــاوه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن ســلولهای
اجــدادی وقتــی بــه صــورت خوشـهای کنــار هــم قــرار میگیرنــد
تمای�لـ تبدیــل بــه نورونهـ�ا را دارنــد .ایــن در صورتــی اســت کــه
Mediators
Human Embryonic Stem Cells
28
Somatic cell
29
Line
30
Isogenic
31
Astrocytic
32
GABA ergic
33
Glutamatergic

34

26

35

27

Lipopolysaccharide
Interleukin 12
36
Interferon gamma
37
Apoptosis
38
Nonintegrating episomal
39
Embryoid Bodies
40
)Neuro-Epithelial (NE
41
Typical neural rossete

60
60

ســپس ســلولهای پرتــوان بــه صــورت  39EBsتجمــع
پیــدا میکننــد و در پلیــت بــرای تمایــز بــه ســلولهای
نورواپيتليــال 40در حضــور فاکتورهــای رشــد نظیــر Ciliary
 Leukemia inhibitory factor ،neurotropic factorو Basic
 fibroblast growth factorقــرار داده میشــوند (.)24
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از طرفــی مشــخص شــد کــه آستروســیتها از طریــق ترشــح
عوام��ل نوروتروفیــک نظیــر  GDNFمیتواننــد عملکردهــای

مرحلــۀ اول تولیــد ســلولهای پرتــوان از ســلولهای پيكــري
بیمــار نظیــر فیبروبالسـتها اســت کــه بــا اســتفاده از مجموعــه
عوامــل رونویس ـیکننده از طریــق حاملیــن رتــرو ویروســی یــا
لنتــی ویروســی و یــا بــا روشهــای اپیزومــال 38ایــن عمــل
صـ�ورت میگیـ�رد ( .)20ایــن ســلولهای پرتــوان بایــد
خصوصیــات ویــژۀ  hESCsشــخص را داشــته باشــند کــه شــامل
شــکل ظاهــری و بیــان نشــانگرهای پرتوانــی اســت (.)38
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از ميانجيهــای 26محافظتــی در مغــز علیــه بیماریهــای
تحلیــل برنــدۀ عصبــی بــه شــمار میآینــد.

مختلــف ســلولهای میکروگلیــال نظیــر تکثیــر ســلول،
مهاجــرت و چســبندگی ســلولی را تنظیــم کننــد .آنهــا قــادر
بــه کاهــش تأثیــرات مخــرب میکروگلیاهــا هســتند .تولیــد
لیپــو پلــی ســاکارید (LPS) 34توســط میکروگلیاهـ�ا یــا تولیــد
 35IL-12القــاء شــده بــا  36IFN-γتوســط کشــت همزمــان بــا
آستروســیت ممانعــت میشــود .آستروســیتها همچنیــن
ســبب کاهــش بیــان نیتریــک اکســید ســنتتاز القــاء شــده
بــا  LPSو تولی�دـ نیتریکــ اکس��ید توســط میکروگلیاهـ�ا
میشــوند ( .)36، 37بــر ایــن اســاس القــاء آستروســیتهای
طبیعیــ باــ عملک��رد عــادی توســط ســلولهای بنیــادی
پرتــوان ایجــاد شــده از ســلولهای پيكــري فــرد مصــروع
بــا آستروســیتهای ضعیــف از نظــر عملکــرد ،میتوانــد
فعالیــت ســلولهای میکروگلیــال را تنظیــم کنــد و التهــاب
عصبــی را کاهــش دهــد و بــا تولیــد انــواع مختلفــی از
عوام�لـ حمایتکننــده در زمــان نی��از از نورونهـ�ا در مقابــل
آپوپتــوز 37محافظــت میکنــد.

مقــاله فرضيه علمي
وقتــی بــه صــورت پراکنــده در محیــط کشــت قــرار بگیرنــد بــه
آستروســیت تبدیــل مــی شــوند (.)32، 33
در ادامــه بایــد آستروســیتهای ایجــاد شــده را در خصــوص
توانایـ�ی کاهـ�ش التهــاب از طری��ق کاهــش فعالیــت ســلولهای
میکروگلی��ال و متعاقب ـاً کاهــش ترشــح ســایتوکاینها )IL-1α
و  (IL-1βســنجید.
بــه منظــور بررســی میــزان تمایــز ســلولها بــه آستروســیت از
روشهایــی نظیر ایمونوسیتوشــیمی و وســترن بالتینگ اســتفاده
میشــود .بــرای ارزیابــی میــزان تکثیــر اجــداد آستروســیتهای
بنیــادی پرتــوان از روش  Brduاســتفاده میشــود (.)39
متعاقبــاً ارزیابــی عملکــرد صحیــح آستروســیتها از طریــق
آزمونهــای Calcium wave،Glutamate clearance assay
 imagingو مطالعــۀ ســیناپتوژنز 42از طریــق کشــت همزمــان
آستروس��یت بـ�ا ن�وـرون انجــام میشــود.
نهایتــاً ارزیابــی تأثیــر پیونــد ســلولی بــر روی کاهــش
تظاهــرات تشــنج توســط آزمونهــای رفتــاری صــورت
میگیــرد و اینکــه ســلولهای پیونــد شــده در مغــز بیمــار
چــه رفتــاری از خــود نشــان میدهنــد و نــوع تأثیــر آنهــا بــر
روی محیــط مغــز و دیگــر ســلولهای منطقــه ،قابــل توجــه
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و پیگیــری اســت .تأثیــر ســلولهای پیونــد شــده بــر روی
ســلولهای عصبــی اطــراف از طریــق ثبــت طوالنــی مــدت
 43EEGدر حیوانــات مــدل پیونــد قابــل ردیابــی اســت (تصويــر
 .)1چنیــن اطالعاتــی بــرای اصــاح دســتورالعمل مناســب
بــرای پیونــد ســلول ،ممانعــت از تشــنج و همچنیــن مواجــه
بــا مســایل مربــوط بــه پیونــد در بیمــاران مصــروع بســیار
اهمیــت دارد (.)40
شرح فرضیۀ مورد نظر
تحقیقــات در زمینــۀ پیونــد بــه بررســی تولیــد انــواع نورونهــا،
گلیــال ،ســپس هماهنــگ کــردن آنهــا بــا مدلهــای صــرع و
اینکــه محیــط بــدن میزبــان چــه تأثیــری بــر روی مهاجــرت،
تمایــز و تجمــع ســلولهای پیونــد شــده دارد ،نیــاز دارد (.)17
نقــش کلیــدی آستروســیتها در تنظیــم فعالیــت ســلولهای
میکروگلیــا و متعاقب ـاً التهــاب در سیســتم عصبــی مرکــزی در
مطالعــات اخیــر بررســی شــده اســت .بــر ایــن اســاس قابــل
مشــاهده اســت کــه ســلولهای میکروگلیــای فعــال شــده نقش
مؤثــری در قابلیــت تحریــک جمعیــت نورونــي در صــرع دارنــد
( .)7افزایــش تعــداد آستروســیتها بــا عملکــرد نامناســب،
در صــرع و بیماریهــای مرتبــط نظیــر  TLEو هیپوکمپــال
اســکلروزیس 44گــزارش شــده اســت (.)36
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میکروگلیاهــا یکــی از ســلولهای گلیــال اصلــی در مغــز
هســتند و در بیماریزایــی بــا تنظیــم فعالیــت نورونهــا
نقــش دارنــد .فعــال شــدن ســلولهای میکروگلیــال ،از
ویژگیهــای آسیبشناســی عصبــی 45بیشــتر بیماریهــای
مغــزی نظیــر صــرع میباشــد .ایــن فعــال شــدن ممکــن
اســت بــا تولیــد طیــف وســیعی از ســایتوکاینهای التهابــی
نظیــر  IL-1و  TNF-αمنجــر بــه التهــاب عصبــی شــود (.)12
در مطالعــات اخیــر ،آستروســیتهای نابالــغ تولیــد شــده از
طریــق  In vitroعملکردهــای برجســتهای از آستروســیتهای
اولیــه را شــامل؛ پاســخ بــه گلوتامــات ،پخــش امــواج کلســیم،
پیشــبرد ســیناپتوژنز و شــرکت در ایجــاد ســد خونــی -مغــزی
نشــان میدهنــد (.)39, 41
بایــد توجــه داشــت کــه شــرایط بــه صورتــی فراهــم شــود
کــه ســلولهای نورواپيتليــال در محیــط کشــت مــورد نظــر
ن راهبــری نشــوند و زیــر گروههــای
بــه ســمت تولیــد نــورو 
آستروس��یت ایجاــد ش��ده از س��لولهای نورواپيتليــال اولیــه
از نظــر شــکل ظاهــری و عملکــردی مؤثــر باشــند .بــه عــاوه
مشــخصات ویــژۀ آستروســیتها بعــد از زمــان طوالنــی در
شــرایط  In vitroو پیونــد بــه مغــز مــوش مــدل ادامــه یابــد.
بنابرایــن آستروســیتهای نابالــغ انســانی کــه در مقیــاس باال از
منبـ�ع س�لـولهای بنی��ادی تولیــد میشــوند میتواننــد منبــع
مناســبی بــرای تحقیقــات پایـهای ،دارویــی و زیســتی باشــند.

نتیجهگیری
بــه طــور خالصــه در یــک ســیکل نادرســت ،مــرگ نورونهــا
منجــر بــه فعالیــت ســلولهای میکروگلیــال شــده کــه نتیجــۀ

یکــی از شــواهدی کــه از دخالــت آستروســیتهای مجــدد
فعــال شــده در ایجــاد صــرع داللــت میکنــد ،شــرکت ایــن
ســلولها در شــرایط تحریکپذیــری بیــش از حــد 46مغــز
اســت ( .)5مســیرهای هدایــت کننــدۀ التهــاب عصبــی 47بــا
مناطــق ســلولهای گلیــال مجــدد فعــال شــده درگیــر اســت.
بنابرایــن تنظیــم معکــوس فعالیــت ســلولهای میکروگلیــال
از طریــق آستروســیتها توســط فاکتــور محافظتــي GDNF
ممکــن اســت اثــر قابــل توجهــی بــر روی بســیاری از نورونهــا
داشــته باشــد.
پیونــد ســلولهای بنيــادی در بیمــاری  TLEهــم گــواه ایــن
فرضیــه اســت کــه کاهــش میــزان تحریــک میتوانــد ســبب
کاه�شـ ش��دت و تکـ�رار تش��نج ش��ود .در ایــن فرضیه پیشــنهاد
میشــود کــه ایجــاد یــک سیســتم برنامهریــزی مجــدد بــرای
تولی��د آستروســیتهای عملک��ردی از ســلولهای پرتــوان
القايــی خــود بیمــار در حضــور فاکتورهــای رشــد نورونــي
ممکــن اســت قویــاً تمایــز گلیالــی را پیــش ببــرد کــه ایــن
امــر میتوانــد در جایگزینیهــای ســلولی بــرای درمــان صــرع
کاربــرد مؤثــری داشــته باشــد .تولیــد ســلولهای  iPSاز طریــق
تبدیــل یــک ســلول عــادی بالــغ از یــک فــرد بیمــار بــه یــک
ســلول در مرحلــۀ جنینــی توســط عوامــل رونویســی (،Oct4
 Fbx15 ،Klf4 ،c-Mycو  )Nanogبــا یــک برنامهریــزی موفــق
ســلولی صــورت میگیــرد کــه ایــن ســلول قابلیــت تبدیــل بــه
انــواع مختلــف ســلولهای خــود فــرد از جملــه ســلولهای
عصبــی و آستروســیتها را دارد.
در ایــن مقالــه پیشــنهاد میشــود کــه آستروســیتهای
مشــتق شــده از ســلولهای  iPSبــا عملکــرد کارا ،قابلیــت
کاهــش التهــاب عصبــی ناشــی از فعالیــت ســلولهای
میکروگلیــال را دارنــد کــه خــود منجــر بــه کاهــش شــدت و
تکــرار تشــنج در فــرد مصــروع خواهــد شــد.
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بــه عــاوه بررســی تأثیــرات ســلولهای پیونــد شــده بــر
روی تحریــک مغــز و اینکــه چــه تعــداد از ایــن ســلولها
در مغــز میزبــان زنــده میماننــد و بــه آستروســیتهای
عملکــردی تغییــر شــکل پیــدا میکننــد و تــا چــه مســافتی
از منطقــۀ تزریــق شــده پیشــروی میکننــد در کنــار بررســی
تأثیــرات پیونــد بــر تشــنج خودبخــودی از طریــق آزمونهــای
رفتــاری و الکتروگرافــی اهمیــت بهســزایی دارد .بــه منظــور
چنیــن بررســیهایی میتــوان از نشــانگرهای فلورســنت در
آزمونهــای ایمونوهیستوشــیمی و ثبــت الکتروفیزیولــوژی
اســتفاده کــرد (.)40

آن از بینــ رفتــن نورونه��ا و التهــاب عصبــی اســت .التهــاب
عصبــی پاســخ ســلولهای میکروگلیــال بــه آســیب سیســتم
عصبــی مرکــزی اســت .تنظیــم نامناســب نقــش محافظتــي
ســلولهای گلیــال میتوانــد بــه طــور بالقــوه بــا افزایــش
تولیــد ســایتوکاینهای پیــش التهابــی نظیــر  IL-1βو TNF-α
در پیشــرفت ســیر بیمــاری مؤثــر باشــد (.)35، 42

1393  بهار، شماره دوم،دوره دوم

مقــاله فرضيه علمي
منابع

1. Shetty AK. Progress in cell grafting therapy for
temporal lobe epilepsy. Neurotherapeutics. 2011; 8(4):
721-35.

14. Block ML, Zecca L, Hong J-S. Microglia-mediated
neurotoxicity: uncovering the molecular mechanisms.
Nat Rev Neurosci. 2007; 8(1): 57-69.

2. Gorji A, Straub H, Speckmann EJ. Epilepsy surgery:
perioperative investigations of intractable epilepsy. Anat
Embryol (Berl). 2005; 210(5-6): 525-37.

15. Rocha SM, Cristovão AC, Campos FL, Fonseca
CP, Baltazar G. Astrocyte-derived GDNF is a potent
inhibitor of microglial activation. Neurobiol Dis. 2012;
47(3): 407-15.

3. Seifert G, Carmignoto G, Steinhäuser C. Astrocyte
dysfunction in epilepsy. Brain Res Rev. 2010; 63(1-2):
212-21.
4. McCarty MF. Down-regulation of microglial activation
may represent a practical strategy for combating
neurodegenerative disorders. Med Hypotheses. 2006;
67(2): 251-69.
5. Wetherington J, Serrano G, Dingledine R. Astrocytes
in the epileptic brain. Neuron. 2008; 58(2): 168-78.

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-10-04 ]

6. Mirrione MM, Tsirka SE. A functional role for
microglia in epilepsy. Zaid Afawi. Clinical and Genetic
Aspects of Epilepsy. 1th ed. Croatia. 2011; p. 3-22.
7. Binder DK, Steinhäuser C. Functional changes in
astroglial cells in epilepsy. Glia. 2006; 54(5): 358-68.
8. Contreras-Sesvold C. Reactive Astrocytes: Phenotypic
and Functional Characteristics and Astrocytes as Neural
Stem Cells. Master’s thesis. Maryland. Uniformed
Service University of the Health Sciences. Faculty of
Neuroscience. 2006.
9. Ridet J, Privat A, Malhotra S, Gage F. Reactive
astrocytes: cellular and molecular cues to biological
function. Trends Neurosci. 1997; 20(12): 570-7.
10. Galou M, Colucci-Guyon E, Ensergueix D, Ridet JL,
Gimenez y, Ribotta M, et al. Disrupted glial fibrillary
acidic protein network in astrocytes from vimentin
knockout mice. J Cell Biol. 1996; 133(4): 853-63.

[ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.2.2.56 ]

11. Rinaldi R, Eliasson E, Swedmark S, Morgenstern R.
Reactive intermediates and the dynamics of glutathione
transferases. Drug Metab Dispos. 2002; 30(10): 1053-8.
12. Pascual O, Achour SB, Rostaing P, Triller A, Bessis
A. Microglia activation triggers astrocyte-mediated
modulation of excitatory neurotransmission. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2012; 109(4): E197-E205.
13. Vezzani A. Inflammation and epilepsy. Epilepsy
Curr. 2005; 5(1): 1-6.

6363

16. Björklund A, Lindvall O. Cell replacement therapies
for central nervous system disorders. Nat Neurosci.
2000; 3(6): 537-44.
17. Roper SN, Steindler DA. Stem cells as a potential
therapy for epilepsy. Exp Neurol. 2013; 244: 59-66.
18. Muotri AR. Modeling epilepsy with pluripotent
human cells. Epilepsy Behav. 2009; 14(1): 81-5.
19. Flake AW, Zanjani ED. In utero hematopoietic
stem cell transplantation: ontogenic opportunities and
biologic barriers. Blood. 1999; 94(7): 2179-91.
20. Strong M, Farrugia A, Rebulla P. Stem cell and
cellular therapy developments. Biologicals. 2009;
37(2): 103-7.
21. Patel M, Yang S. Advances in reprogramming
somatic cells to induced pluripotent stem cells. Stem
Cell Rev. 2010; 6(3): 367-80.
22. Modarres Mousavi M, Ghaemi A, Ghadiri T,
Mohammad Sadeghi S. Application of patient-specific
induced Pluripotent Stem cells produced by somatic
cells reprogramming for treatment of neurodegenerative
diseases. Shefaye Khatam. 2013; 1(1): 19-23.
23. Robinton DA, Daley GQ. The promise of induced
pluripotent stem cells in research and therapy. Nature.
2012; 481(7381): 295-305.
24. Park IH, Arora N, Huo H, Maherali N, Ahfeldt T,
Shimamura A, et al. Disease-specific induced pluripotent
stem cells. Cell. 2008; 134(5): 877-86.
25. Okita K, Nakagawa M, Hyenjong H, Ichisaka T,
Yamanaka S. Generation of mouse induced pluripotent
stem cells without viral vectors. Science. 2008;
322(5903): 949-53.
26. Shi Y, Desponts C, Do JT, Hahm HS, Schöler HR,
Ding S. Induction of pluripotent stem cells from mouse
embryonic fibroblasts by Oct4 and Klf4 with smallmolecule compounds. Cell Stem Cell. 2008; 3(5): 568-74.

1393  بهار، شماره دوم،دوره دوم

27. Fulka J, First NL, Loi P, Moor RM. Cloning by
somatic cell nuclear transfer. Bioessays. 1998; 20(10):
847-51.
28. Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, Narita M,
Ichisaka T, Tomoda K, et al. Induction of pluripotent
stem cells from adult human fibroblasts by defined
factors. Cell. 2007; 131(5): 861-72.
29. Naegele JR, Maisano X. Gene and stem cell therapies
for treating epilepsy. Rho J, Sankar R, Stafstrom CE.
Epilepsy: Mechanisms, Models, and Translational
Perspectives (Neurological Disease and Therapy). 1th
ed. 2010; p. 583-601.
30. Tian GF, Azmi H, Takano T, Xu Q, Peng W, Lin J,
et al. An astrocytic basis of epilepsy. Nat Med. 2005;
11(9): 973-81.

[ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.2.2.56 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-10-04 ]

31. Berkovic SF, Mulley JC, Scheffer IE, Petrou S.
Human epilepsies: interaction of genetic and acquired
factors. Trends Neurosci. 2006; 29(7): 391-7.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

32. Pfurtscheller G. Event-related synchronization
(ERS): an electrophysiological correlate of cortical
areas at rest. Electroencephalogr Clin Neurophysiol.
1992; 83(1): 62-9.
33. Sidhu KS. Induced pluripotent stem cells a slippery
slope for neurodegenerative disease modeling. Open
Stem Cell J. 2011; 3: 1-6.
34. Marchetto MC, Winner B, Gage FH. Pluripotent
stem cells in neurodegenerative and neurodevelopmental
diseases. Hum Mol Genet. 2010; 19(R1): R71-6.

35. Naegele JR, Maisano X, Yang J, Royston S, Ribeiro
E. Recent advancements in stem cell and gene therapies
for neurological disorders and intractable epilepsy.
Neuropharmacol. 2010; 58(6): 855-64.
36. Buffo A, Rolando C, Ceruti S. Astrocytes in the
damaged brain: molecular and cellular insights into
their reactive response and healing potential. Biochem
Pharmacol. 2010; 79(2): 77-89.
37. de Lanerolle NC, Lee TS, Spencer DD. Astrocytes
and epilepsy. Neurotherapeutics. 2010; 7(4): 424-38.
38. Emdad L, D’Souza SL, Kothari HP, Qadeer ZA,
Germano IM. Efficient differentiation of human
embryonic and induced pluripotent stem cells into
functional astrocytes. Stem Cells Dev. 2011; 21(3): 404-10.
39. Krencik R, Weick JP, Liu Y, Zhang ZJ, Zhang SC.
Specification of transplantable astroglial subtypes from
human pluripotent stem cells. Nat Biotechnol. 2011;
29(6): 528-34.
40. Sebe JY, Baraban SC. The promise of an interneuron‐
based cell therapy for epilepsy. Dev Neurobiol. 2011;
71(1): 107-17.
41. Krencik R, Zhang SC. Directed differentiation of
functional astroglial subtypes from human pluripotent
stem cells. Nat Protoc. 2011; 6(11): 1710-7.
42. Somera-Molina KC, Nair S, Van Eldik LJ, Watterson
DM, Wainwright MS. Enhanced microglial activation
and proinflammatory cytokine upregulation are linked
to increased susceptibility to seizures and neurologic
injury in a ‘two-hit’seizure model. Brain Res. 2009;
1282: 162-72.

64
64

