مهندسی بافت
مهندسی بافت به طور عام به معنی توسعه و تغییر در زمینه رشد آزمایشگاهی مولکولها و سلولها در بافت یا عضو ،برای جایگزینی یا ترمیم
قسمت آسیب دیده بدن است .دانشمندان از سالها قبل قادر به کشت سلولها در خارج از بدن بودند ،ولی فناوری رشد شبکههای پیچیده و
سهبعدی سلولی برای جایگزینی بافت آسیب دیده اخیراً توسعه یافته است.
ا یده ای که درپس مهندسی بافت قراردارد ساخت دو نوع اتوگرافت مهندسی است ،یکی با رشد دادن سلولهای خود شخص در محیط
آزمایشگاه که بر روی یک داربست انجام می شود و دیگری با کاشت یک داربست غیرسلولی در داخل بدن تا سلولهای بدن بیمار ،بافت آسیب
دیده را با هدایت داربست ترمیم نمایند .درهر دو مورد ،داربست باید همزمان با رشد بافت تخریب شود ،بنابراین پس از تکامل و رشد بافت،
داربست دیگر وجود نخواهد داشت و بافت تازه تولید شده ،می تواند مانند بافت از دست رفته عمل کند.
در مهندسی بافت ابتدا یک ماده متخلخل به عنوان ماتریکس خارج سلولی یا داربست برای رشد سلولها تهیه شده و سپس عوامل رشد بر
روی آن قرار میگیرد .پس از رشد مناسب سلولها در فضای تخلخلها ،داربست از محیط آزمایشگاه به درون بدن موجود زنده منتقل میشود.
به تدریج رگها به داربست نفوذ میکنند تا بتوانند سلولها را تغذیه نمایند .در بافتهای نرم بدن الزاماً داربست تخریب شده و بافت جدید
جایگزین آن میشود ولی در بافتهای سخت ،میتوان از موادی بهره گرفت ،که لزوماً تخریب پذیر نباشند.
سلولهای ک شت شده میتوانند سلولهای ویژه آن بافت و یا سلولهای بنیادی باشند .امروزه سلولهای بنیادی یکی ازجذابترین زمینه های تحقیق
در علم زیست شناسی میباشند که دلیل آن را میتوان در ویژگیهای خاص این سلولها جستجو کرد .در حقیقت سلول بنیادی سلولی با ویژگی
خاص است که توانایی خودنوزایی و تمایز به انواع سلولهای دیگر را داراست این خاصیت سلولهای بنیادی امکان استفاده از این سلولها را در
پزشکی ترمیمی یا سلول درمانی فراهم میکند و به این دلیل این سلولها در مهندسی بافت به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته اند.
ترميم بافتهاي آسيبديده قلب
امروزه شمار زیادی از مردم دنیا از بیماریهای قلبی ناشی از آسیبدیدگی بافتهای آن رنج میبرند که بعضاً منجر به مرگ نیز میشود.
ترمیم بافتهای آسیبدیده ،همواره یکی از دغدغههای پزشکان و متخصصان علوم پزشکی بوده و بهرهگیری از سلولهای بنیادی ،امید تازهای
در این عرصه به وجود آورده است .متخصصان امیدوارند سلول های بنیادی را از مغز استخوان افراد بیمار (یا جنین نوظهور) استخراج و آنها را
در محیط آزمایشگاه به سلولهای قلبی تبدیل نمایند و نهایتاً با تزریق این سلولهای تمایزیافته به بدن ،امکان ترمیم بافتهای آسیبدیده قلب
را فراهم آورند.

البته این تکنیک هنوز در مرحله آزمایشگاهی است ،اما موفقیتهای بهدست آمده در حیوانات آزمایشگاهی ،احتمال بهرهگیری از آن را در
انسان قوت بخشیده است.

ترميم بافتهاي استخوانی
در افرادی که شکستگی وسیع استخوان دارند و یا کسانی که مورد عمل جراحی مغزی قرار گرفته و کاسه سر آنها برداشته شده و همچنین
اشخاصی که استخوانهای آنها بهکندی جوش میخورد ،از سلولهای بنیادی برای جوشخوردگی سریع و جلوگیری از عفونتهای بعدی
استفاده میشود .در این تکنیک ،سلولهای بنیادی بالغ از فرد گرفته شده و در محیط آزمایشگاه به سلولهای استئوپالست (استخوانی) تبدیل
میشوند ،سپس این سلولها در کنار بافتهای آسیبدیده استقرار مییابند تا باعث جوشخوردگی سریع این بافتها گردند .در این مورد،
سلولها از خود شخص جدا میشوند؛ بنابراین مشکل پسزدگی و عوارض جانبی را نیز در برندارد.تکنیک مذکور از مرحله آزمایشگاهی خارج
شده و هم اکنون درکشورهای پیشرفته دنیا از جمله آمریکا و ژاپن به طور عملی و کاربردی بر روی بیماران انجام میشود.

درمان بيماريها و ضايعات عصبی
پیشرفتهای بشر در زمینه تولید ،تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی ،این امید را بهوجود آورده است که بتوان از این سلولها در مداوای
ضایعات عصبی مانند قطع نخاع و بیماریهای عصبی همچون آلزایمر ،پارکینسونMS ،و غیره نیز بهره برد .در این مورد نیز پس از تهیه
سلولهای بنیادی از شخص موردنظر ،آنها را به سلول عصبی تبدیل نموده و برای ترمیم یا مداوا مورد استفاده قرار میدهند .البته بخش اعظم
این تکنولوژی ،در مرحله آزمایشگاهی است؛ اما با پیشرفتهای خوبی همراه بوده است .بهعنوان مثال ،طی گزارشی که اخیراً منتشره شده،
متخصصین فرانسوی موفق شدند با استفاده از سلولهای بالغ ،موش قطع نخاع شدهای را تا حدی بهبود بخشند که قادر به حرکت باشد ( البته
نه با تعادل صددرصد) .این موضوع در صورتیکه با موفقیت نهایی توأم شود ،انقالب بزرگی در پزشکی به شمار میرود.ضمن اینکه یک شرکت
آمریکایی بنام اورسی که یک مرکز تحقیقاتی خصوصی بوده و متخصصان ارشد جهان در زمینه سلولهای بنیادی را گرد هم آورده ،ادعا کرده
است که با استفاده از سلولهای بنیادی خود شخص ،قادر به مداوای بیماریهایی مانند آلزایمر ،پارکینسونMS ،و غیره میباشد .البته در
قبال آن هزینههای باالیی تا حد  011هزار دالر دریافت مینمایند.

ترميم سوختگیها و ضايعات پوستی
جراحات پوستی ناشی از سوختگیها یا صدمات دیگر ،ساالنه بسیاری از بیماران را دچار مشکل میکند .در روش معمول برای ترمیم
قسمتهای صدمه دیده ،از پوست بخشهای سالم بدن استفاده میشود که مشکالتی را برای بیمار بهوجود میآورد .اما با استفاده از سلولهای

 این تکنولوژی در.بنیادی میتوان سلولهای پوستی را در محیط آزمایشگاه تولید نمود و درترمیم بافتهای صدمه دیده از آنها استفاده کرد
. کاربردی شده و توسط یکی از بیمارستانهای انگلستان مورد استفاده قرار میگیرد،حال حاضر
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