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علي نوروزي عقيده
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چكيده
اصطالح سلول بنیادی ) (Stem Cellتوصیف کننده سلولی است با پتانسیل باال در انجام تقسیمات متعدد سلولی وتوانائی منحصربه
فرد در تولید سلولی دقیقا مشابه خود ،طی فرایندی با عنوان خودنوسازی ) (Self-renewalو همچنین تمایز ) (Differentiationبه انواع
مختلف سلولها جهت ساخت اولیه بافتها وترمیم بافتهاي آسیب دیده ) (Tissue Repairبدن موجود زنده [2و .]1انواع سلولهاي
بنیادی بر اساس بافت منشا ،میزان تمایل به انجام تکثیر و تمایز سلولی ،مرحله تکاملی و نوع ژنهای بیان شده از یکدیگر متمایز
ميشوند .همه سلولهاي بنیادی بدون در نظر گرفتن بافت منشا ،با مکانیسمهايی مشابه به عوامل تنظیم کننده خودنوسازی ،تمایز و
کنترل کنندههاي سیکل سلولی پاسخ ميدهند .و فرایندهای محافظت سلول ،ترمیم آسیبهاي  ،DNAمسیرهای پیام رسانی (Signaling

) Pathwayمربوط به آپوپتوزیس و پیری سلولی نیز در تمامی سلولهاي بنیادی بهطور شدید و با مکانیسسمهاي مشابه تحت کنترل
ميباشند .با مرور مطالعات گوناگون انجام شده بر روی انواع سلولهاي بنیادی ،گروهی از ژنها ،خواص و ویژگیها به عنوان
گزینههاي کاندیدای قرار گرفتن در لیست  Stemnessپیشنهاد شدهاند که تعدادی از آنها عبارتند از :توان انجام خودنوسازیPlasticity ،

ژنهاي مقاومت داروئی تحت عنوان MDR ،آنزیم آلدهید دهیدروژناز ،مولکولهای دخیل در اتصال سلول به  Nicheیا النه سلول
مانند  Cadherinو  Cateninگیرنده کموکاینی CXCR4 ،حساسیت بسیار باال به اشعه  UVو ژنهائی چون .HOX, SOX, BMP, Wnt

ضمن ًا باید به این مسئله توجه داشت که مارکر واحدی بعنوان مارکر مختص و قطعی برای  Stem Cellوجود نداشته ،بلکه ترکیبی

از مارکرها هستند که بیانگر  Stemnessبوده و با اطمینان ميتوان گفت که عدم حضور تعداد قابل توجهی از این مارکرها ،ماهیت
بنیادی بودن یک سلول ) (Stemnessرا رد مينماید .مطالعات مختلف جهت کشف ژنهای اختصاصیتر برای سلولهاي بنیادی
همچنان ادامه دارد.
کلمات

کلیدیStemness, Self-renewal, Niche, Plasticity, Gene Expression Profile :

طبقه بندی سلولهاي بنیادی

سلولی هستند که در این گروه قرار ميگیرند.

 -1بر اساس میزان پتانسیل تکثیری
Totipotential Stem Cells

Pluripotential Stem Cells

دارای بیشترین خاصیت خودنوسازی بوده و با انجام تقسیمات

این گروه دارای توانائی تولید تمامی اندامهای یک موجود زنده به

همراه با تمایز ،ميتواند یک موجود کامل (شامل سلولهای رویانی

جز سلولهای مرحله  Blastomerو قبل از آن را دارند.

و خارج رویانی) را ایجاد نماید.

سلولهای مشتق از جنین بین روزهای پنج تا هفت پس از لقاح

سلولهای مشتق از جنین اولیه ) (Early Embryoیا  Blastomerکه

) (Old Embryoدر این گروه قرار ميگیرند.

تقریبا در روز چهارم پس از لقاح تشکیل ميگردد تنها جمعیت
1ـ کارشناس ارشد هماتولوژی ،مربي دانشكده پيراپزشكي
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Multipotential Stem Cells

عصبي و عضالني ،عالوه بر سلولهاي بافت چربي ،غضروف و

سلولهای این گروه دارای پتانسیل تکثیری کمتر نسبت به دو گروه

استخواني توسط سلولهاي بنيادي مزانشيمال و همچنين توليد

قبلی بوده و توانائی آنها در تولید انواع سلولها تنها محدود به یک الیه

ردههاي كامل سلولهاي خونساز توسط سلولهاي بنیادی عصبی

زایا (مانند سلولهای بنیادی مزانشیمال )Mesenchymal Stem Cells

و عضالنی اشاره نمود [7و.]6

ویا فقط یک رده سلولی خاص (مانند سلولهای بنیادی خونساز
 ،(Hematopoietic Stem Cellsميباشد .اغلب سلولهای بنیادی بالغین
) (Adult Stem Clellsدر این گروه قرار ميگیرند [5و4و.]3
البته باید توجه داشت که نميتوان مرز مشخصی را بین این سه
گروه قائل شد.
 -2از نظر مراحل تکاملی
سلولهای بنیادی از این دیدگاه به چهار گروه تقسیم ميشوند که
عبارتند از سلولهای بنیادی رویانی ) ،(Embryonic Stem Cellsجنینی
) ،(Fetalنوزادی ) (Infantیا خون بند ناف ) (Umbilical Cord Bloodو
بالغین ) (Adultکه همانطور که از نام آنها بر ميآید ،هر یک متعلق
به یکی از مراحل رشد و تکامل موجود زنده هستند [5و4و.]3
دو کالس اصلی و مهم سلولهای بنیادی عبارتند از:
 سلولهای بنیادی رویانی که این سلولها از توده سلولی داخلی) (Inner Cell Mass, ICMدر  Blastomerبدست ميآیند.
 سلولهای بنیادی بالغین یا سوماتیک که تعدادی از سلولهایشناخته شده در این کالس به شرح زیر ميباشند:
سلولهای بنیادی مغز استخوان ،خون محیطی ،بافت عصبی،
عضالنی ،کبد ،پانکراس و سلولهای بنیادی خون بند ناف [5و4و.]3
برخي ويژگيهاي اصلي و اختصاصي سلولهاي بنيادی عبارتند از
خود نوسازي ،تمایز و انعطاف پذیری

)(Plasticity

در مورد  Plasticityسلولهاي بنیادی نظریات مختلفی ارائه شده:
ـ تمایز سلولهاي بنیادی بالغین به ردههاي سلولی متفاوت از
بافت مرجع ميتواند ناشی از آلوده شدن ) (Contaminationبافت
مورد نظر توسط سلولهاي بنیادی و یا پیش ساز )(Progenitor

بافت دیگر باشد.
ـ بروز اختالط ) (Fusionبین دو سلول متفاوت و سپس خاموش
شدن برنامه ژنتیکی یکی از این دو سلول.
در این باره شواهدی نیز دال بر بروز اختالط بین سلولی در شرایط

 Plasticityبيانگر توانائي سلول بنيادي در توليد سلولهايي متفاوت از

درون بدن ) (In-vivoو شرایط آزمایشگاهی ) (Invitroوجود دارند.

بافت منشا خود ميباشد .به عنوان نمونه ميتوان به توليد سلولهاي

به عنوان مثال با اختالط بین سلول بنیادی خونساز ) (HSCو
سلول کبد ) ،(Liver Cellفنوتیپ مربوط به سلول کبدی در سطح
این سلول بروز خواهد کرد و به نظر خواهد آمد که  HSCبه
سلول کبدی تمایز یافته است.
ـ سلولهاي بنیادی ممکن است پس از تمایز ،دچار تمایز مجدد
) (Dedifferentiationو یا برنامه ریزی مجدد

)(Reprogramming

شوند .همانند آنچه که طی متاپالزی یا سرطان رخ ميدهد
[7و.]6

ويژگيهاي جهاني سلولهاي بنيادي )(Stemness

علي نوروزي عقيده

مدلهاي تقسیم سلولهاي بنیادی

میتواند تعداد تقسیمات متقارن را قبل از تقسیم تعیین نماید.

بطور کلی تقسیم سلولهاي بنیادی به سه شکل انجام ميگیرد:
تقسیمات متقارن همراه با خودنوسازی:
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(Symmetric Self-

ـ وجود سیگنالهاي خارجی که بروز خودنوسازی و یا تقسیمات
نامتقارن را القا ميکنند.

):renewing Divisions

مولکولها و پروتئینهای زیادی شناسايی شدهاند که در این

در این مدل تعداد زیادی سلول بنیادی دارای پتانسیل خودنوسازی

مکانیسمهاي سه گانه دخیل هستند .البته برخی از اینها خاص

تولید ميشود.

سلولهاي بنیادی نبوده و در سلولهاي دیگر نیز یافت ميشوند.

تقسیمات متقارن همراه با تمایز:

(Symmetric Differentiation

اما با این حال بیان آنها بهعنوان ژنها یا پروتئینهايی که در لیست
قرار دارند ميتواند حضور سلول بنیادی را در یک

)Divisions

Stemness

در این حالت سلول بنیادی بطور کامل به سلولهاي تمایز یافته

جمعیت سلولی تایید نماید.

تبدیل شده و ذخیره سلولهاي بنیادی تهی میگردد.

با اثبات اینکه سلولهای بنیادی هر بافت دارای ویژگیهاي خاص

تقسیمات نامتقارن ):(Asymmetric Divisions

بوده و و قابلیت تبادل را با سلولهای بنیادی بافت دیگر دارند،

طی این نوع تقسیم ،سلول بنیادی حین تولید تعداد کافی سلول تمایز

محققین پی بردند که برخی ویژگیهاي سلولهای بنیادی بهصورت

یافته ،ذخیره خود را نیز با انجام خودنوسازی حفظ مينماید.

جهانی ) (Universalبوده و این مسئله باعث بهوجود آمدن مفهومی

سلول بنیادی با ایجاد تغییر در تعداد تقسیمات و یا شیفت بین

بنام  Stemnessگردید [10و9و.]8

تقسیمات متقارن و نامتقارن ،قادر است تا بدون تخلیه کامل ذخیره
خود ،به نیازهای بدن در شرایط مختلف پاسخ دهد .از آنجايی

درمورد  Stemnessدو نظریه مطرح ميباشد:

که سلول بنیادی مدت طوالنی متحمل خودنوسازی ميشود

ـ در نظریه اول یا مدل سنتی ) (Traditional Modelکه هنوز هم

ميبایست تعادل بین خودنوسازی و تقسیمات نامتقارن را حفظ

نظریه رایج و مورد توافق بسیاری از محققین است ،سلول بنیادی

نماید ،احتمال ميرود که بسیاری از مکانیسمهاي حفظ تعادل در

در رأس یک سلسله مراتب غیر قابل برگشت سلولی است

بین انواع سلولهاي بنیادی مشترک باشد [10و9و.]8

که هر چه در این سلسله مراتب جلوتر برویم ،سلولها تمایز
بیشتری یافته و از قدرت  Self renewalآنها کاسته ميشود .در
این نظریه بلوغ یک وضعیت پایدار ) (Stableبوده و سلول بالغ
دیگر توانايی تکثیر و تولید سلولهای دختری را ندارد.
ـ اما در مدل  ،Stem Stateاعتقاد بر این است که در سلولهای بنیادی
نیز مانند سلولهای گیاهی ،تمایز مجدد ) (De-differentiationرخ
ميدهد و در واقع سلولها حتی در حال تمایز نیز ميتوانند
وارد وضعیت مشابه سلول بنیادی ابتدايی خود شوند .به عبارتی

محققین حداقل سه مکانیسم را در این باره شناسايی

کردهاند:

ـ وجود ژنهای خاص مربوط به  Self renewalو یا تقسیمات
نامتقارن که قبل از انجام تقسیم ،در سلولهاي پروژنیتور بطور
نامتقارن توزیع شدهاند.
ـ وجود ژنهای خاص مسئول تنظیم نسبت خودنوسازی به
تقسیمات نامتقارن که سلول بنیادی با داشتن چنین ژنهائی،
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دیگر ،سلول بنیادی به معنای یک سلول پایدار ) (Stableوجود

بنیادی ظرفیت دارد .درتصاویر (سمت چپ) یک سلول بنیادی با

نداشته ،بلکه یک مرحله تکاملی ناپایدار ) (Unstableبوده که

انجام یک تقسیم متقارن همراه با خودنوسازی ،دوسلول بنیادی

بسته به نوع بیان ژن ،سلول را در یک وضعیت آماده به کار

دختری ایجاد نموده و تعداد سلولها را به  5عدد افزایش ميدهد.

) (Standbyجهت تمایز به سلولهای مختلف قرار ميدهد.

نهایت ًا در اثر فشار جمعیت ،یک سلول از

Niche

خارج ميشود

بنابراین به نظر ميآید که رفته رفته باید نظریه تمایز خطی و برگشت

(مدل .)Stochastic

ناپذیر را کنار گذاشته و نظریه دیگری را جایگزین آن کرد که که در

اما در تصاویر سمت راست ،یکی از  4سلول بهصورت از پیش

آن  ،Stem Stateفازی است که سلول در هر مرحله از حیات خود

تعیین شده دچار تقسیم نامتقارن گردیده ،ایجاد دوسلول دختری

ميتواند وارد آن شود و دفعات ورود به آن توسط محیط اطراف

ميکند که یکی از آنها هنوز به حالت متصل به )Niche (Stem Cell

یا اصطالح ًا  Nicheسلول تعیین ميگردد (.)11

باقی مانده ودیگری از  Nicheخارج شده و متحمل تمایز ميگردد
(مدل .)Predetermined

:Niche
محیطی است که سلولهای بنیادی را محافظت و پرورش

در مورد تاثیر  Nicheبر نحوه انجام تقسیم سلولی و تعیين

مينماید .سلولهای موجود در  Nicheبا ایجاد یک سد دفاعی،

میزان ذخیره سلول بنیادی دو نظریه وجود دارد:

سلولهای بنیادی را از عوامل کاهنده ذخیره سلولی از جمله

Stochastic Model

(مرگ سلولی

در اين مدل ،تحت تاثیر فشار جمعیت ،بهطور تصادفی یک سلول

محرکهاي تمایزی و محرکهاي

برنامهریزی شده) دور نگه داشته و همینطور از تولید بیش از

بنیادی از  Nicheخارج شده و به خاطر دور ماندن از تحريكات،

حد سلولهای بنیادی که منجر به سرطان خواهد شد ممانعت

 Nicheبه ناچار راه تمايز را در پيش ميگيرد.

Apoptosis

ميکنند ،بنابراین حفظ تعادل بین فاز خاموشی

)(Quiescence

و فاز فعالیت سلول بنیادی از مشخصههاي اصلی یک

Niche

)Asymmetric Division Model (Predetermined Model

موثر و فانکشنال است [14و13و.]12

در اين نظريه يك سلول بر اساس برنامهريزي دروني بهصورت

شکل  Aیک  Nicheفرضی را نشان ميدهد که تنها برای  4سلول

نامتقارن تقسيم شده و ايجاد يك سلسله بنيادي و همچنين يك
سلول غير بنيادي ) (Non Stem Cellمينمايد كه سرنوشت اين سلول
غير بنيادي خروج از  Nicheو انجام تمايز است.
سلول خارج شده از  Nicheكه ديگر خاصيت  Stemnessندارد (هر
چند كه در نظريه جديد اين ويژگي قابل برگشت است) در هر
بافتي عنوان خاصي به خود ميگيرد .به عنوان مثال در بافتهاي
اپيتليال و خونساز ،به ترتيب

)Transient-Amplifying Cell (TA Cell

و  Committed Progenitor Cellناميده ميشود [14و13و.]12
محققین در مطالعات مختلف سعی در تعیین گروهی از

ژنهای خاص سلول بنیادی تحت عنوان الگوی بیان ژن

) (Gen Expression Profileنمودهاند.

گروه  Santosو همکارانشان در دانشگاه  ،Harvardالگوی بیان ژن
سلولهاي بنیادی موش را در مراحل رویانی و بلوغ آنالیز کرده،

ويژگيهاي جهاني سلولهاي بنيادي )(Stemness

علي نوروزي عقيده

مشاهده نمودند تعداد  216ژن در سلولهاي بنیادی رویانی )،(ES
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ژنها ،ویژگیها و رفتارهايی که کاندیدای قرار گرفتن در

عصبی ) (NSCو خونساز ) (HSCبیان بیشتری را به نسبت سایر

لیست مربوط به  Stemness Profileميباشند:

سلولها دارا ميباشند)15( .

ـ	یکی از ویژگیهاي مهم سلولهاي بنیادی نداشتن مارکرهای

چندی بعد ،گروه  Ivanovaنیز مشابه این کار را بر روی HSCهاي

تمایزی است که آن را با ) lin Negative (Lin-نشان ميدهند .بهطور

دوره جنینی و بلوغ موش انجام داده و با مقایسه آن با  HSCانسانی،

مثال در مورد Lin-, HSC ،به معنای نداشتن مارکرهای اختصاصی

بیان زیاد ) (Over-Expressionتعداد  216ژن را گزارش کردند)16( .

سه رده سلولی گلبولهای سفید ) ،(Myeloidگلبولهای قرمز

اما بین نتایج این گروه با مطالعه قبلی ،تنها  6ژن مشترک دیده شد و

) (Erythroidو پالکتی ) (Megakaryocyticاست (.)18

حتی در مطالعه گروه  Fortunelبر روی  NSC, ESو  HSCفقط و فقط

ـ	یکی دیگر از مشخصههاي سلولهاي بنیادی ،توانائی دفع رنگ

یک ژن مشترک با اين دو مطالعه مشاهده شد ( .)17در مطالعهاي

رودامین و ) Hoechst (Hoechst & Rhodamin Uptakeاست که به

دیگر نيز ،در مقایسه  HSCانسان و موش 40 ،درصد همپوشانی

این فنوتیپ ) Side Population (SPميگویند .اساس فیزیولوژیک

) (Overlapگزارش گردید (.)16

فنوتیپ SP ،حضور پروتيینهاي مقاومت دارويی ) (MDRاست

در تفسیر این نتایج نه چندان همسان باید گفت که شاید در

که از آن جمله ميتوان به محصول ژن Multi Drug Resistance-1،

سطح مولکولی ،چیزی با مفهوم  Stemnessوجود نداشته باشد و

 P-Glycoproteinاشاره نمود .این پروتيینها به میزان زیاد در

ویژگیهاي نسبی بین سلول بنیادی و  Nicheاست که فانکشنال

سطح سلولهاي بنیادی بیان شده و باعث بروز مشکالتی

بودن سلول بنیادی را تعیین ميکند.

در درمان سرطان ) (Cancer Therapyبا روش شیمی درمانی
) (Chemotherapyميشوند .چرا که سلول بنیادی با داشتن این

بهطور کلی در تحقیقاتی که برای رسیدن به مفهوم Stemness

انجام ميگیرد ميبایست به یک سری نکات توجه داشت:

پروتيینها توانايی دفع داروی سمی را داشته و در مقابل آن
مقاوم ميشوند (.)19

ـ نتایج حاصل از مطالعه سلولهاي بنیادی مربوط به یک مرحله

ـ توانايی دفع رنگ رودامین و  Hoechstميتواند جهت جداسازی

خاص تکاملی ،مانند مراحل رویانی یا بلوغ را نميتوان با نتایج

سلولهاي بنیادی مورد استفاده قرار گیرد .مشاهده شده که

سلولهاي مربوط به دیگر مراحل مقایسه نمود.

سلولهاي با فنوتیپ  SPدارای پتانسیل باال برای خودنوسازی،

ـ این مسئله در مورد مقایسه سلولهاي بنیادی متعلق به ارگانهاي
مختلف بدن و همچنین مقایسه سلولهاي بنیادی گونههاي

تمایز و تولید سلولهاي مختلف ميباشند.
ـ مارکر متابولیک دیگر که خاص سلولهاي بنیادی باشد ،آنزیم

مختلف موجودات با خواص و رفتارهای مختلف نیز وجود

آلدهید دهیدروژناز

دارد .بهعنوان مثال ،فاکتور مهار لوسمی ) (LIFعامل اصلی حفظ

بنیادی توسط سوبسترای فلورسانس آن به نام  Aldefluorثابت

خاصیت خودنوسازی در سلولهاي بنيادي روياني ) (ESاست.

شده است ALDH .به مقدار فراوان بهخصوص در HSCها یافت

)(HSC

ميشود و موجب مقاومت این سلولها به داروهای آلکیله کننده

در حالی که این فاکتور اثری بر سلول بنيادي خونساز

انسانی نداشته و چنین وظیفهاي را فاکتور رشد فیبروبالستی
) (FGFبر عهده دارد.
ـ نکته مهم دیگر اینکه شاید سلولهاي جدا شده ،تفاوت زیادی

)(ALDH

است که حضور آن در سلول

مانند سیکلوفسفاماید ميشود (.)20
ـ مولکولهای برقرار کننده ارتباط سلول به سلول
)Interaction

(Cell-Cell

نیز در سلولهاي بنیادی بهطور خاص یافت

با همان سلولهاي مشابه در بدن حیوان داشته باشند و بنابراین

ميشوند .از جمله این مولکولهای ارتباطی ميتوان به Catenin

نميتوان نتایج حاصله در  In-vitroرا بهطور کامل به سلولهاي

و  N-Cadherinاشاره نمود ().

مشابه در بدن نسبت داد.

ـ گیرنده کموکاینی  ،CXCR4دیگر ماركري است که در سطح اکثر
سلولهاي بنیادی و بهخصوص HSCها وجود دارد .کموکاینی

6  شماره مسلسل1388 بهار و تابستان

1 شماره

سال چهارم

مجله دانشكده پیراپزشکی ارتش جمهوري اسالمي ايران

ـ حساسیت بسیار باالی سلولهاي بنیادی به اشعه ماوراي بنفش
( نیز وجه افتراق مهم سلولهاي بنیادی ازسایر سلولهاUV)
.است
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 نقش مهمی، با اتصال به این گیرندهSDF-1  یاCXCL12 به نام
.)22( ( سلولهاي بنیادی داردHoming) در فرایند النه گزینی
ـ بسیاری از پروتيینهاي دخیل درحفظ خاصیت خودنوسازی

 بعنوان نتیجه گیری نهايی وکلی باید بگوييم که،در انتهای بحث

در سلولهاي بنیادی به میزان زیاد حضور دارند که تعدادی از

ميتوان یک لیست کلی و طویل از ویژگیها و مارکرها تهیه نمود

HOX, Shh, FGF, Bmi-1, Pten, Notch, BMP, Wnt :آنها عبارتند از

 بلکه در اکثر این سلولها یافت،که نه در همه سلولهاي بنیادی

 نقش خود را ایفا،که هریک با مکانیسمی متفاوت

SOX

و

.)23و24و25( ميکنند

 ضمن اینکه مارکر واحدی بعنوان مارکر مختص و قطعی.ميشوند
 بلکه ترکیبی از مارکرها هستند که، وجود نداشتهStem Cell برای

ـ مکانیسمهاي مختلفی شناسايی شدهاند که درافزایش طول

 بوده و با اطمینان ميتوان گفت که عدم حضورStemness بیانگر

عمر نقش دارندوشامل مهار مسیر آپوپتوزیس و مقادیر زیاد

 ماهیت بنیادی بودن یک سلول،تعداد قابل توجهی از این مارکرها

 بسیاري از این مسیرها در.ميباشند

.( را رد مينمایدStemness)

DNA

آنزیمهاي ترمیم

سلولهاي بنیادی فعال بوده و ميتوانند وسیلهاي برای افتراق
.( باشندNon-Stem Cell) آنها از سلولهاي غير بنيادي
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