
بسیاری ازرازهای بدن هنوز برای ما ناشناخته هستند 
و کشف یکی از منحصربه فردترین آنها، جامعه علمی 
را متعجب ساخته است: نقش کلیدی ریه هادر ساخت 
را  تاکنون ساخت سلول خونی  سلول های خون. 
منحصر به مغز استخوان می دانستیم ولی تحقیقات 
دانشگاه UCSF آمریکا روی موش ها نشان می دهد 
که بخش عمده سلول های پالکت خون در ریه ها 
ساخته می شوند و به عنوان منبع ذخیره سلول های 
بنیادی هنگامی که تولید آنها به هر دلیلی در مغز 

استخوان کاهش یابد، مورد استفاده قرار گیرد. 
بود  باور  این  بر  تاکنون  زیست شناسی  دانش 
که اکثر سلول های خونی، گلبول های قرمز حامل 
اکسیژن، سلول های سفید که بخشی ازسیستم ایمنی 
خون  انعقاد  مسئول  که  پالکت ها  و  هستند  بدن 
هستند، همگی در مغز استخوان و طی فرآیندی که 

خون سازی نامیده می شود، انجام می گیرد.
از  پالکت ها  که  )سلولی  مگاکاریوسیت  وجود 
آن ساخته می شود( پیش از این نیز در بافت ریه 
مشخص شده بود ولی اعتقاد بر این بود که فعالیت 

اصلی آنها در مغز استخوان است.
دانشمندان  که  داد  رخ  هنگامی  جدید  کشف 
دانشگاه UCSF برای تحقیق در مورد چرخه حیاتی 
پالکت ها در ریه و تاثیر آن بر سیستم ایمنی بدن 
از شش های موش زنده تصویربرداری می کردند. 
پالکت های خون موش مورد آزمایش با استفاده از 
روش های مهندسی ژنتیک به  رنگ سبز درخشان 

درآمده بودند. 
سلول های  فراوانی  تصویربرداری  در 
مگاکاریوسیت موجود در ریه ها بسیار غیرمنتظره 
مشاهده  که  می گوید  پژوهشگر  الفرانسز  اما  بود. 
این تعداد زیاد سلول مگاکاریوسیت آنها را متعجب 
و تشویق کرده که فعالیت این سلول ها را به دقت 

زیر نظر بگیرند. 
تحقیقات دقیق تر نشان داد که این سلول ها در هر 
ساعت 10 میلیون پالکت می سازند که نیمی از تعداد 
سلول های پالکت خون موش را تشکیل می دهد. 

به نظر می رسد که این پالکت ها توسط سلول های والد 
مگاکاریوسیت ها و سلول های بنیادی خون تغذیه 
می شوند. با فن آوری های ویدیو میکروسکوپی در 

هر شش 1 میلیون سلول والد شناسایی شد.
دکتر مارک لونی، پژوهشگر ارشد این تحقیق، 
می گوید که یافته های آنان نشان می دهد وظایف و 
فعالیت ریه ها به تنفس خالصه نمی شود و این عضو 
نقشی کلیدی در تولید سلول های حیاتی خون دارد.
با روشن شدن سهم عمده ریه ها در تولید پالکت 
این  در  استخوان  مغز  نقش  که  شود  تصور  نباید 
میان از گردونه خارج شده است، بلکه چنین به نظر 
می آید که این دو با همکاری هم در خون سازی 

نقش دارند. 
برای روشن شدن چگونگی جابجایی سلول های 
تحقیقاتی  تیم  استخوان،  مغز  ریه ها و  بین  بنیادی 

UCSF ریه های یک موش عادی را به بدن موشی 
که مگاکاریوسیت مهندس ژنتیک داشت پیوند زدند. 
درخشان  سبز  سلول های  کوتاهی  مدت  از  پس 
مگاکاریوسیت در ریه پیوند زده شده مشاهده شد. 
ثابت می کند، علیرغم  به دست آمده  یافته های 
اینکه جمعیت مگاکایوسیت ها در ریه هابسیار بیشتر 
است اما هنوز محل تولد آنها پیش از مهاجرت در 
مغز استخوان است: »مهاجرت مگاکاریوسیت ها از 
پالکت  تولید  برای  ریه ها  به سوی  استخوان  مغز 

پدیده ای اعجاب آور است. 
این امکان وجود دارد که ریه ها به سبب باال بودن 
به عنوان یک رآکتور زنده  جریان خون می تواند 

مناسب جهت تولید پالکت عمل کنند.«
در آزمایشی دیگر ریه های موشی که مهندسی 
ژنتیک شده بود به بدن موش دیگر که دچار کمبود 

پالکت بود پیوند زده شد. 
تیم تحقیقاتی مشاهده کردند که تعدادپالکت  های 
نتیجه  و  رفت  باال  سرعت  به  خون  در  درخشان 
گرفتند که مگاکاریوسیت های ریه پیوند زده شده 
به سرعت کمبود پالکت خون موش دریافت کننده 

پیوند را جبران کرده اند.
در آزمایش سوم و آخر، تیم تحقیقاتی با هدف 
روشن ساختن نقش مگاکاریوسیت های ریه ها در 
هنگامی که مغز استخوان کال فعالیت پالکت سازی 
ندارد، ریه دارای سلول های فلوئورسنت را به بدن 
موشی که مغز استخوانش فاقد سلول ریه ها های 

بنیادی خون بود پیوند زدند. 
در  کوتاهی  مدت  از  پس  درخشان  سلول های 
مغز استخوان دیده شدند و به جز پالکت، دیگر 
سلول های حیاتی خون از جمله نوتروفیل، سلول های 

B و سلول های T  تولید کردند.
دکتر لونی، پژوهشگر ارشد این مقاله، می گوید :»تا 
کنون متوجه شده ایم که سلول های والد خون نه تنها 
در مغز استخوان بلکه در ریه ها هم وجود دارند. 
طرح این یافته ها سواالت زیادی را به همراه دارد. از 
جمله امکانات کلینیکی ممکن برای درمان میلیون ها 

بیمار مبتال به ترومبوسیتوپنی )کمبود پالکت(. 
که  است  واقعیت  براین  گواه  ما  مشاهدات 
سلول های بنیادین مولد سلول های خونی در یک 
مکان خاص مستقر نیستند و با جریان خون جابه جا 
می شوند و این واقعیت می تواند مبنای تحقیقات 
گسترده تر در ارتباط با ماهیت سلول های بنیادین 
اعضای  دیگر  در  آنها  فعالیت  و  امکان حضور  و 

بدن باشد. 
در  آزمایشاتی  شامل  پژوهش  این  بعدی  گام 
ارتباط با همکاری ریه ها و مغزاستخوان در تولید 

سلول های خون درانسان است. 
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NATURE به چاپ رسیده است.
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شمترجم: آتوسا آرمین

گزارش مورد

در سپتامبر سال 2016، مرد 56 ساله اي 10 روز پس  از بازگشت 
از پاکستان با عالیم تنگي نفس، لرز و سردرد به یک بیمارستان 
مراجعه کرد. وي سابقه اي از آسم خفیف را بدون هیچ سابقه اي 
از فشار خون باال یا کم خوني ذکر مي کرد و دارویي نیز مصرف 
نمي کرد. در هنگام پذیرش، بیمار تاکي کاردي همراه با حمالتي از 
تب باال با درصد اشباع اکسیژن شریاني طبیعي )98 در هواي آزاد( 
داشت. میزان پالکت خون 115 هزار و 102mg/dL CRP بود. 
رادیوگرافي قفسه سینه طبیعي به نظر مي رسید. گستره خون محیطي 
نشان دهنده پالسمودیوم ویواکس بود. به علت شدت بیماري، کینین 
600 میلي گرم سه  بار در روز شروع شد. طي 2 روز بعد بیمار 
حمالت تب باال تا 40 درجه سانتي گراد و ارتشاح دوطرفه ریوي 
در رادیوگرافي قفسه سینه پیدا کرد که براي بیمار کینین وریدي 
همراه با کالریترومایسین و آموکسي سیلین به صورت تجربي تجویز 
شد. سپس بیمار به بیمارستان ما ارجاع داده شد. براي وي کلروکین 
خوراکي شروع و 13 روز به علت نارسایي تنفسي نوع 1 تحت 
تهویه مکانیکي قرار گرفت. گرافي قفسه سینه بیمار منطبق با سندرم 
زجر تنفسي حاد )ARDS( و اکوکاردیوگرافي وي طبیعي بود. 
بعد از 7 روز، علي رغم منفي  شدن گستره خون، کشت هاي خون 
و PCR از نظر RSV )ویروس سن سیشیال تنفسي(، ویروس هاي 
آنفلوانزاي نوع A و B و H1N1، ویروس هاي پاراآنفلوانزاي نوع 
1 و 2 و 3 و آدنوویروس ها، بیمار همچنان حمالت تب باال داشت.
هموگلوبین بیمار به 7/4g/dL افت کرد و وي دو بار حمالت 
گذراي کم فشاري خون )85/40 میلي متر جیوه( داشت که بدون 
استفاده از داروهاي وازودپرسور برطرف شد. هشت روز بعد از 
انتوباسیون، توانایي بیمار براي حرکت دادن دست راست کاهش 
یافت. CT اسکن مغز تغییرات اولیه ایسکمیک را نشان مي داد. 
ارزیابي از نظر ترومبوفیلي و CT آنژیوگرافي عروق کاروتید طبیعي 
بود. بعد از اکستوبه شدن بیمار، قدرت بازوي راست وي 3 از 5 بود 
و بینایي چشم چپ به طور کامل از بین رفته بود. در فوندوسکوپي، 
دیسک بینایي متورم و رنگ پریده همراه با خونریزي هاي اطراف 
پاپي و ستاره اي از اگزودا در ماکوال بود که با انفارکت پره المینار 
سر عصب بینایي مطابقت داشت )شکل B(. گردش خون شبکیه 
طبیعي بود. MRI ایسکمي تحت حاد در محدوده شاخه شریان 
مغزي میاني چپ را نشان مي داد. بیمار ما 3 روز بعد قدرت بازوي 
خود را به دست آورد. در آخرین پیگیري بیمار در ماه مارس 2017 
نابینایي چشم بیمار همچنان باقي مانده بود، ولي هیچ گونه عالیم 

تنفسي و ضعف عضالني نداشت.

بحث
است؛ هرچند  معموال خوش خیم  ویواکس  عفونت پالسمودیوم 
مي تواند موجب نارسایي کلیه، اغما و ARDS شود. پیش از این 
همراهي پالسمودیوم ویواکس با ایسکمي عصب بینایي یا سکته 
مغزي گزارش نشده بود ولي 28 مورد از همراهي ماالریاي ویواکس 
با ARDS و 3 مورد مرگ به دنبال عوارض ریوي آن که همگي 
زنان باردار داراي شرایط بهداشتي پایین بودند، ذکر شده بود. آسیب 
ریوي معموال تنها درگیري اختصاصي عضوي است که 3-2 روز  
پس از شروع درمان رخ مي دهد. مکانیسم ایجاد ARDS توسط 
پالسمودیوم ویواکس به خوبي مشخص نیست اما احتماال به دلیل 
چسبندگي گلبول هاي قرمز آلوده به انگل در عروق ریز ریوي رخ 
مي دهد. مرگ انگل به دنبال درمان و برقراري مجدد خونرساني 
به صورت سریع در عروق ریز ریوي ممکن است سیتوکین ها را 
فعال کند و موجب آسیب ریه  شود. نوروپاتي ایسکمیک قدامي 
عصب بینایي )AION( با ایسکمي حاد سر عصب بینایي مشخص 
مي شود. در بیمار مذکور فوندوسکوپي انفارکت سر عصب بینایي 
را بدون شواهد ناهنجاري هاي شبکیه نشان مي داد و همچنین نماي 
رتروبولبار عصب بینایي در MRI طبیعي بود. این یافته ها پرکننده 
معیارهاي تشخیصي AION غیرعروقي هستند که به دنبال کاهش 
گذراي خونرساني سیستم شریاني سیلیاري خلفي ایجاد مي شود. 
هرچند بیمار ما کم خوني و کم فشاري خون گذرا داشت، نابینایي 
وي یک طرفه و بدون شواهد رتینوپاتي ناشي از کم خوني بود. بر 
 AION اساس بررسي هاي ما، تاکنون هیچ موردي از همراهي
غیرشریاني با پالسمودیوم ویواکس گزارش نشده است. پالسمودیوم 

ویواکس مي تواند عوارض میکروواسکوالر جدي ایجاد کند.
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کشف یکی از منحصربه فردترین رازهامـاالریا
نقشریههادرخونسازی

آمریکا  اطفال  آکادمی  صاحب نظران 
)AAP(، در کنفرانس ملی این آکادمی که 
در سانفرانسیسکو برگزار شد، گایدالین های 
خود را برای به حداقل رساندن خطر سندرم 
مرگ ناگهانی نوزاد )SIDS( ارایه دادند. آنها 
توصیه می کنند که نوزادان باید در همان اتاق 
والدین، اما در تخت جداگانه بخوابند. اگر هم 
بخواهند نوزاد را برای شیردهی یا استراحت 
روی تخت خود بیاورند، باید تمامی اشیاء نرم 

را از اطراف وی دور کنند. 
آنها همچنین برای نخستین بار توصیه می کنند 
که مادران باید زمان هایی را برای تماس پوست 
به پوست با نوزاد خود سپری کنند. گایدالین 
مذکور، به روز شده توصیه های قبلی این آکادمی 

است که در سال 2011 منتشر شده بودند. 
این گایدالین پس از ارایه در کنفرانس مذکور، 
در نشریه معتبر Pediatrics در دسترس قرار 

گرفته است.
یکی از سوال هایی که در این روزآمد شدن 
به آن اشاره شده، آن است که چه توصیه ای 
می توان برای والدینی داشت که در نیمه شب 
به نوزاد خود شیر می دهند؟ بسیاری از مادران 
نگران هستند که خودشان و نوزادشان در حین 
شیردهی شبانه خوابشان می برد، پیش از آنکه 
نوزاد را به محل خواب خودش منتقل کنند.

به همین دلیل، این گایدالین توصیه می کند، 
مادرانی که احتمال می دهند در حین شیردهی 
خوابشان ببرد، نوزاد خود را بدون کمک گرفتن 
از پتو، بالش یا دیگر اشیاء نرم تغذیه کنند. به 
محض بیدار شدن هم نوزاد را به جایگاه خواب 

خودش منتقل کنند.
همسو با گایدالین های قبلی، در توصیه های 
جدید نیز تاکید شده که محل خواب نوزاد 
باید عاری از اشیاء نرم، از جمله ضربه گیر 
تخت باشد. علت آن هم این است که بعضی 
از کودکان، زمانی که سعی دارند از نرده ها باال 
بروند، از پشت افتاده و زیر این اشیاء نرم گیر 

افتاده و خفه می شوند. در حال حاضر، نرده های 
تخت ها نیز به گونه ای طراحی می شوند که سر 

نوزاد بین آنها به دام نیفتد.
از  پس  باید  نرم  اشیاء  آنکه،  مهم  نکته 
یک سالگی استفاده شوند، در حالی که در 
گایدالین های قبلی به 4 ماهگی اشاره شده 
 SIDS بود، زیرا در حدود 10 درصد موارد

پس از سن 4 ماهگی رخ می دهند.
این گایدالین توصیه می کند اگر ماردان 
احتمال به خواب رفتن را می دهند، از شیر دادن 
به نوزادان روی صندلی و نیمکت برحذر باشند.
یکی از توصیه های جدید این گایدالین، 

گذراندن زمانی برای تماس پوست به پوست 
نوزاد و مادر است، زیرا تحقیقات نشان داده اند 
که این عمل می تواند باعث رشد و تکامل 

نورولوژیکی کودکان شود. 
موضوع مهم این است که این کار در همان 
یک ساعت ابتدایی تولد نوزاد انجام شود. البته 
پس از آن هم باز مزایای خاص خود را دارد. 
تماس پوستی با فرد دیگری غیر از مادر هم 
باز مزیت دارد. این کار با تحت تاثیر قرار دادن 
نورون های مادر هم باعث می شود آرام تر و 

مهربان تر شود.
از دیگر توصیه های این گایدالین می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
1( در زمان خواب شبانه یا خواب میان روز به 
کودک پستانک بدهید. مطالعات نشان داده اند 
این کار می تواند خطر SIDS را کاهش دهد، 

هرچند دلیل آن مشخص نیست.
2( تمامی واکسن های کودک را در وقت مقرر 

تزریق کنید.
3( اگر نوزاد در صندلی ماشین، کالسکه، تاب های 
مخصوص نوزادان، یا حامل نوزاد به خواب 
رفت، وی را از این وسایل خارج کنید تا خطر 
ریفالکس گاستروازوفاژیال و پالژیوسفالی به 

حداقل میزان خود برسد.
  Medscape

توصیه هایی برای پیشگیری از سندرم مرگ ناگهانی نوزاد
 CRISPR استفاده از
برای احیای عملکرد 

بینایی

تازه ها

در  سن دیگو  پزشکی  دانشکده  محققین 
دانشگاه کالیفرنیا به کمک تکنولوژی ویرایش 
ژنی CRISPR/Cas9 گیرنده های نوری 
تبدیل  برای  را  یافته  جهش  ای  استوانه 
شدن به گیرنده های نوری مخروطی دارای 
امر  این  کردند.  بازبرنامه ریزی  عملکرد 
موجب معکوس شدن تخریب سلولی و 
احیای عملکرد بینایی در دو مدل موشی 

رتینیت پیگمنتوزا شد.
از  گروهی   ،)RP( پیگمنتوزا  رتینیت 
اختالالت بینایی وراثتی است که به دلیل 
موتاسیون های مختلف در بیش از 60 ژن ایجاد 
می شود. این موتاسیون ها روی گیرنده های 
نوری موجود در شبکیه اثر می گذارند. در 
رتینیت پیگمنتوزا، موتاسیون های ژنتیکی 
ای  استوانه  نوری  گیرنده های  به  مربوط 
موجب اختالل در عملکرد این گیرنده ها و 
تخریب آنها با گذشت زمان می شود. عالیم 
اولیه این عارضه از دست رفتن دید محیطی 
و شب کوری است و به تدریج از حدت 
بینایی و درک رنگی نیز کاسته می شود )در 
واقع گیرنده های نوری مخروطی نیز رفته رفته 
تخریب می شوند(. در حال حاضر درمان 
موثری برای این بیماری وجود ندارد. اما در 
مطالعه ای جدید محققین دانشگاه کالیفرنیا 
برای   CRISPR/Cas9 تکنولوژی  از 
غیرفعال کردن یک ژن مهم به نام Nrl و 
نام  به  آن  پایین دست  رونویسی  فاکتور 
Nr2e3 استفاده کردند. غیرفعال کردن Nrl یا 

Nr2e3، سلول های استوانه ای را به سلول های 

مخروطی بازبرنامه ریزی می کند. سلول های 
مخروطی به موتاسیون های ژنتیکی که منجر به 
رتینیت پیگمنتوزا می شوند، کمتر آسیب پذیر 
از  استفاده  مطالعه  این  استراتژی  هستند. 
ژن درمانی برای ایجاد موتاسیون های ژنی 
غیر مربوط است که منجر به حفظ بافت و 
بینایی می شود. محققین این رویکرد را در 
دو مدل موشی رتینیت پیگمنتوزا تست کردند 
و مشاهده کرده اند که در هر دو مورد مقادیر 
زیادی سلول مخروطی بازبرنامه ریزی شده 

ایجاد شد که ساختار شبکیه را حفظ کرد.
 Stem Cell News

از  یکی   )Keystone Nano( کیستون نانو 
شرکت های داروسازی است که در بخش درمان 
سرطان با استفاده از فناوری  نانو فعالیت دارد. این 
نانولیپوزوم  بالینی  آزمون  که  کرد  اعالم  شرکت 
سرامیدی خود را آغاز کرده است. این نانودارو در 

حال آزمایش در سه مؤسسه مختلف است:
• مرکز سرطان گرین بوم در دانشگاه مریلند

• دانشگاه علوم پزشکی کارولینای جنوبی
• مرکز سرطان در دانشگاه ویرجینیا

بالینی را روی  این سه مرکز، فاز اول آزمون 

نانولیپوزوم سرامید انجام خواهند داد تا عملکرد 
کنند.  ارزیابی  توپُر  تومورهای  را روی  دارو  این 
مارک کستر، از مدیران شرکت کیستون و مدیر 
از  که  ویرجینیا  دانشگاه   NanoSTAR برنامه 
توسعه دهندگان فناوری نانولیپوزوم سرامیدی است، 
می گوید: »از این که به مرحله آزمون بالینی رسیدیم 
بسیار خرسند هستم. سرطان کبد بسیار کشنده و 
خطرناک است و اثربخشی داروها روی آن بسیار کم 
بوده و گزینه های درمانی محدودی برای آن وجود دارد. 
فناوری نانولیپوزوم سرامید پتانسیل باالیی برای درمان 

این نوع سرطان دارد.«جیمز آدیر، از مدیران کیستون، 
می گوید: »این آزمون، اولین مرحله از مسیر رسیدن به 
هدف مورد نظر شرکت کیستون است. ما قصد داریم 
از فناوری  نانو برای ایجاد فرصت های درمانی استفاده 
کنیم.«سرامید یک ماده فعال زیستی از جنس لیپید 
است که اثربخشی باالیی روی سرطان های مختلف 
کبد، پستان، پانکراس و خون دارد. شواهد زیادی 
از آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه و محیط 
زنده وجود دارد که نشان می دهد، نانولیپوزوم های 
سرامیدی می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرند، 

بدون این که آسیبی به سلول های نرمال بدن برسانند. 
این روش درمانی هیچ اثر سمی به جای نمی گذارد.

در این آزمون بالینی، بیمارانی که دارای تومور 
توپُر هستند برای سنجش ایمنی و تعیین میزان دوز 
مناسب مورد درمان قرار می گیرند. در فاز دوم آزمون 
بالینی، انتظار می رود روی بیماری سرطان کبد تمرکز 
شود؛ بیماری که ساالنه 27000 نفر را در آمریکا 
به کام مرگ می کشاند. در حال حاضر هیچ روش 
درمانی مؤثری برای این بیماری وجود ندارد. شرکت 
کیستون قصد دارد تا با ایجاد ارتباط میان فناوری  نانو 
و پزشکی گام مؤثری در این مسیر بردارد. الزم به 

ذکر است که این نانودارو مبتنی بر RNA است.
 Nano News 

فاز اول آزمون بالینی نانوداروی ضدسرطان کبد
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