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 سمیه مقصود علی
 

برخالف استخوان ها، غضروف ها معموال به ندرت ترمیم می شوند و به سختی 
بهبود می یابند. فرضیه های متعددی در علم مهندسی پزشکی در رابطه با پیوند 
و ترمیم بافت غضروفی مطرح شده که همگی به نوعی سعی دارد تا راه حلی 
برای درمان بیماری های غضروفی و آرتروز بیابند. برای عملی کردن این فرضیه ها 
دانشمندان از علم مهندسی سلولی )بویژه سلول های بنیادی(، بیومتریال ها یا همان 
زیست ماده ها که حکم نگهدارنده و تقویت کننده را بازی می کنند و نیز از چاپگر 

سه بعدی کمک گرفته اند.
برای آشنایی با روندترمیم غضروف ها، در این مقاله با ما همراه باشید. الزم 
 Jérôme به یادآوری است که این مقاله در نوامبر گذشته، با همکاری پروفسور
Guicheux نوشته شده است. وی ریاست آزمایشگاه مهندسی استخوان، مفصل 
و دندان دانشگاه نانت و همچنین مسوولیت گروه STEP را برعهده دارد. این 

گروه در خصوص آسیب شناسی بافت استخوان و مفصل تحقیق می کند.
غضروف: بافتی عاری از اعصاب و رگ های خونی

غضروف، بافت و الیه ایست که وظیفه انتقال و تقسیم بار در زمانی که 
مفصل ها به حرکت در می آیند را بر عهده دارد.

زمانیکه مفصل ها تحریک می شوند، غضروف همچون بافت و الی های عمل 
می کند که سنگینی این تحریک را متحمل می شود: به این شکل که یا آنرا انتقال 
می دهد و یا تقسیم می کند. به عبارت دیگر، غضروف مابین استخوان ها، نقش 
بُل برینگ و ضربه گیر را بازی می کند و بدون شک جزء الینفک حرکات ما 
محسوب می شود. سلول های غضروفی که کندروسیت نامیده می شوند، وظیفه 
ساخت و حفظ ماتریس غضروف را برعهده دارند که شامل فیبرهای کالژن و 
گلیکوپروتئین ها )پُلی ساکاریدهایی که به راحتی آب را در خود حفظ می کنند( است.

برخالف بافت استخوانی که قابلیت ترمیم و بازسازی خود را دارد، بافت 
غضروفی معموال دوباره احیا نمی شود و به سختی بهبود پیدا می کند. بنابراین 
می توان گفت که درغضروف اثری از عصب یا رگ خونی دیده نمی شود: 
عدم وجود اعصاب و بویژه رگ خونی در غضروف ها، نشان دهنده اینست 
که آن ها به سختی ترمیم می شوند، البته اگر مشکلی برای آن ها پیش آید، بطور 
خود به خود در سنین بزرگسالی اصالح می شوند. اما در هر صورت باید 
بدانید که بُنیه بدن ما به لحاظ غضروفی، خیلی قوی نیست و همواره در 
معرض آسیب دیدگی ها و بیماری های التهابی )مثل آرتریت( یا بیماری های 
دژنراتیو یا تخریبی )مثل آرتروز( قرار دارد. امروزه یافتن یک راه حل قطعی 
برای تمام این مشکالت، آرزوی قلبی تمام محققان است بطوریکه تمام آن ها 
را به چالش کشیده است بخصوص هم اکنون که جمعیت میانسال جهان 

روبه افزایش است.
بیماری های غضروفی: چالشی واقعی در حرفه پزشکی

بررسی ها نشان می دهند که در کشور فرانسه، حدودا 4.6 میلیون نفر گرفتار 
آرتروز هستند. این عدد، به علل گوناگون در حال افزایش است که ازآن میان  
می توان به پیر شدن جمعیت و معزل رایج چاقی مفرط اشاره کرد. درمان هایی 
که امروزه برای آرتروز وجود دارد، غالبا مقطعی هستند. داروهای ضد التهاب و 
مسکن ها، همگی موقتا درد بیمار را تسکین می دهند اما درجلوگیری از پیشرفت 
بیماری، هیچگونه تاثیری ندارند. از سوی دیگر باید این نکته را هم خاطر نشان 
کرد که این داروها اغلب اوقات تاثیرات نامطلوبی دارند و به همین دلیل باید 
مصرف طوالنی مدت آن ها را متوقف کرد. عالوه بر آرتروز که یک بیماری 
دژنراتیو است، به این معنا که با تخریب پیشرونده مفصل و فرسایش تدریجی 
آن همراه است، آسیب غضروف نیز منشا بیماری هایی است که غالبا التهابیند 
مثل پُلی آرتریت روماتوئید. گاهی اوقات، در اثر یک فعالیت بدنی شدید و 
تکراری، غضروف ها آسیب می بینند، این قضیه در میان ورزشکاران و بعضی 

از صنعتکاران رایج است.
نگهداریوبازسازیغضروفها:

در حال حاضر برای کمک به بیمارانی که دچار ضایعات مفصلی شده اند، 

تکنیک های جراحی متعددی وجود دارد. از میان این تکنیک ها، می توان به پیوند 
سلول های غضروفی اتولوگ اشاره کرد. این سلول ها، به تنهایی یا به همراه 
بیومتریال ها )یا همان زیست ماده ها(، از بدن شخص بیمار برداشته می شوند. 
پیوند فوق، تاکنون بسیار موفق بوده و نتایج امیدوارکننده ای داشته است. با تمام 
محاسن و فوایدی که این پیوند دارد، غالبا با محدودیت هایی مثل دشواری عمل 
برداشتن سلول ها برای پیوند، دشواری اجرای عمل پیوند، ترمیم متوسط و نه 
چندان کامل بافت آسیب دیده، پاسخ های گوناگون بدن بیماران به این عمل و... 
همراه بوده است. به همین دلیل محققان در جستجوی راه حل هایی هستند که 
هم نظر آن ها را تامین کند و هم رضایت بیماران را به همراه داشته باشد. اخیرا، 
موضوع مهمی نظر محققان را به خود جلب کرده است و آن امکان استفاده از 
کندروسیت ها یا غضروف های بینی که حاوی غشاء کالژن هستند، به عنوان 
جایگزینی برای کندروسیت های مفصلی است. پزشکان با بررسی این احتمال 

در محیط بیمارستان، به نتایج امیدوارکننده ای دست یافته اند.
عالوه بر راهکار فوق، راه دیگری هم وجود دارد که از مهندسی پزشکی 
مولکولی نشات می گیرد. مکانسیم این راهکار جدید، ممانعت از تخریب غضروف 
است بطوریکه برای رسیدن به این مهم، فرآیندهای مولکولی پیش از موعدی 
فعال و برانگیخته می شوند که فرسایش غضروف را تحت تاثیر قرار می دهد. به 
این ترتیب، پروتئین ها و واسطه هایی که نقش فعالی در فرآیند آرتروز دارند، از 
جمله مواردی هستند که در درمان های ضد آرتروزی باید مورد توجه قرار گیرند. 
به عنوان مثال، بعضی از سیتوکین های التهابی، که به عنوان پیام رسان در میان 
سلول ها عمل می کنند، در بیماری های خانواده آرتروز نقش مهمی برعهده دارند. 
اگر روزی نقش دقیق سیتوکین ها، در شروع و پیشرفت بیماری آرتروز، روشن 
شود، بدون شک بستر الزم برای کشف داروهای این بیماری نیز فراهم خواهد 
شد. اخیرا، محققان مولکول های متعددی را کشف کرده اند که در هومئوستازی 
یا هم ایستایی غضروف، نقش مهمی دارند: HIF-α، TGB- β و فلز روی. 
البته هنوز نمی توان به طور قطعی این موضوع را عنوان کرد که کشف های جدید 

به استراتژی های درمانی نوین ختم خواهند شد.
دانشمندان به موازات کشف راه های درمانی جدید در بهبود آرتروز، دست 
به آزمایش های متعددی در حیطه مهندسی پزشکی سلولی زده اند. اساس تمام 
این آزمایش ها، تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی  به نواحی آسیب دیده است 
تا به این شکل سلول های موجود در این نواحی ترمیم و دوباره احیاءشوند. 
سلول ها یا همان یاخته های بنیادی، خود به خود نوسازی می شوند و این قابلیت 
را دارند که از سلول های مختلف دیگر، از جمله کندروسیت ها، متمایز شوند. 
عالوه براین، سلول های بنیادی فاکتورهایی ترشح می کنند که درترمیم و احیاء 
غضروف بسیار موثرند. سلول های بنیادی مزانشیمی در بافت های مختلف یافت 
می شوند که بعضی از آن ها به راحتی در دسترس هستند: به عنوان مثال مغز 

استخوان، بافت های چربی دار و خون بندناف.
در این خصوص، استراتژی دیگری هم وجود دارد که براساس آن، غضروف 
آسیب دیده به کمک مهندسی پزشکی و بیومتریال ها، احیاء و بازسازی می شود. 
برای عملی شدن این استراتژی، باید قبل از هر چیز، مکانیسم های فرسایش و 
پیوند غضروف کامال درک شوند تا به این شکل بیومتریال هایی که قرار است 
نقش بافت زنده را بازی کنند، به خوبی شناسایی شوند. برای رسیدن به این مهم، 
دو راه امکانپذیرست: تولید یک بافت کارامد و کامال موثر در محیط آزمایشگاه 
یا استفاده از یک بافت پیوندی نابالغ که در محیطی که کشت داده شده است 

به رشد خود ادامه دهد.
مهندسی بافت: ماتریس کشت داده شده سلولی

وقتی صحبت از مهندسی بافت غضروف به میان می آید، منظور شاخه ای از 
مهندسی پزشکی است که به موارد زیر می پردازد:

1( استفاده از بیومتریالی که به عنوان ماتریس سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد
2( کشت این بیومتریال با سلول های مخصوص

3( افزودن یک سری از مولکول ها به این سلول ها. این مولکول ها به لحاظ 
بیولوژیکی کامال فعال هستند )فاکتورهای رشد( و به سلول ها این امکان را 

می دهند تا برای شکل دادن به بافت در دست ترمیم، تکثیر و از هم متمایز شوند.
اگرچه این موضوع، در حرف ساده و آسان به نظر می رسد ولی در عمل 
بسیار پیچیده است و نیازمند یاری علوم و فنون متعددی است. عملی شدن این 

موضوع، مستلزم پیمودن راهی طوالنی است:
1(انتخاب یک بیومتریال ایده آل

2(تسلط بر چرخه زندگی سلول ها )تکثیر آن ها، تفکیک و تشخیص عملکرد 
کندروسیت ها(

3(افزودن یک سری از مولکول ها به کندروسیت ها تا به رشد آن ها کمک کنند.
4(ایجاد فشارهای مکانیکی برای بررسی بافت جدید چون در هر صورت ممکن 
است که این بافت در معرض بعضی از فشارها با خطر سابیدگی مواجه شود.

مکانیک،بافتزندهغضروفوبیومتریالها:
بافت ها، بویژه غضروف، خود را با محیط اطراف و جنب و جوش آن 
تطبیق می دهند. بنابراین به طور مداوم در معرض فشارها و محدودیت های 
مکانیکی مثل فشار، ساییدگی و کشیدگی عضله قراردارند. برای اینکه یک 
بیومتریال کاربردی و ایده آل باشد، باید توانایی پاسخگویی به این محدودیت ها و 
فشارهای مکانیکی را داشته باشد. البته توانایی های بیومتریال مناسب، به همین جا 
ختم نمی شود: سلول ها، همزمان با رشد طبیعی در یک بافت زنده، عملکرد 
بیولوژیکی خود را متناسب با سیگنال های مکانیکی که دریافت می کنند، تغییر 
می دهند. در هرکدام از مراحل شناسایی یک بیومتریال، باید آن شیوه ای که 
ماتریس سه بعدی و سلول های تشکیل دهنده آن به فشارهای مکانیکی پاسخ 
می دهند را بررسی کرد. این گونه بررسی ها، بسیار حساسند به این دلیل که 
میزان فشردگی کمی و کیفی ژن ها، بر این اساس تعیین می شود که فرکانس و 
شدت فشارهای مکانیکی که بافت مورد نظر )بافتی که سلول ها در آن جا داده 

شده اند( متحمل می شود، چقدر است.
کاربردهای بیومتریال، در کلینیک و در صنعت، محدودیت های هزینه ای، 
بهداشتی و ایمنی را به همراه دارد. عالوه بر این، موادی که در تولید و شکل گیری 
ماتریس سه بعدی غضروف شرکت دارند، باید از یک سو قیمت مناسبی داشته 
باشند و از سوی دیگر، ویژگی های فیزیکی خود را در حین مراحل استریل 
کردن، حفظ کنند. بیولوژیست ها، شیمی دان ها، پزشکان، متخصصان علوم کامپیوتر، 
متخصصان مکانیک و تصاویر سه بعدی، همگی دست به دست هم داده اند تا 

برای ترمیم غضروف نسخه ای کارآمد و بسیار دقیق بپیچند!
پیشبهسوییکبیومتریالایدهآل:

در پانزده سال گذشته، بیومتریال ها از حالت مواد تک عنصری خارج شده 
و به مواد مختلط و پیچیده تغییر شکل داده اند تا به این طریق احیاء بافت ها به 

راحتی انجام گیرد و از گسترش ضایعات و آسیب ها جلوگیری شود.
ماتریس های سه بعدی که در مهندسی بافت استفاده می شوند، از مواد گوناگون 

و غالبا به شکل ترکیبی شکل می گیرند:
 ممکن است ماتریس ها از پروتئین هایی چون کالژن، فیبرین، گالتین 

و... تشکیل شده باشند.
 این احتمال وجود دارد که ماتریس ها بر پایه پلیمرهای پلی ساکاریدی، 

مثل آگاروز، آلژینات، اسید هیالورونیک...شکل گرفته باشند.
 احتمال دیگری که در مورد ماتریس ها وجود دارد اینست که آن ها از 
پلیمرهای مصنوعی مثل داکرون، تفلون، فسفات کلسیم، اسید پلی الکتیک 

PLA... ایجاد شده باشند.
 ماتریس ها اشکال گوناگونی دارند، ممکن است به شکل یک توده منفذدار و 
متخلل باشند، یا کف مانند و یا حتی به شکل مایعی چسبناک یا یک هیدروژل  باشند.

ویژگی های یک بیومتریال ایده آل:
1(یک بیومتریال ایده آل، باید قابلیت زیست سازگاری و پیشگیری از واکنش های 
التهابی و حساسیت زایی را داشته باشد، واکنش هایی که به طور حتم در ادامه 

عمل پیوند ماتریس شکل خواهندگرفت.
2( بیومتریال ایده آل باید توان عرضه یک ساختار سه بعدی مطلوب را داشته 
باشد، ساختاری که با چسبندگی، تکثیر سریع و تفکیک سلولی سازگار باشد.

3(بیومتریال ایده آل حالتی منفذدار و متخلل دارد تا به این شکل، امکان نقل 
مکان سلول ها و انتشار مولکول ها و مواد غذایی را فراهم آورد.

4( بیومتریال ایده آل، به راحتی به بافت ها متصل می شود، مقاومت قابل 
قبولی دارد و غالبا بعد از عمل پیوند، صورت کامل خود را حفظ می کند و 

تغییرشکل نمی دهد.
5( معموال در بیمارستان ها و برای آن دسته از عمل های جراحی که حداقل 
آسیب جانبی مدنظر است، از بیومتریالی استفاده می شود که تمام ویژگی های 

یک بیومتریال ایده آل را داشته و ترجیحا قابل تزریق باشد.
در حال حاضر، حدودا بیست نمونه ماتریس ترکیبی، در آزمایشگاه ها بر 
روی حیوانات و یا در بیمارستان ها بر روی انسان ها در حال مطالعه و بررسی 
هستند، تمام این ماتریس ها از مشارکت میان بیومتریال های مختلف یا از تغییر 

ساختاری آن ها بدست آمده اند.
به طورکلی وقتی ماتریسی از خانواده هیدروژل ها مورد نظر است، از آنجا که 
هر هیدروژلی ویژگی هایی خاص و منحصر به فرد دارد که توجه هر پزشکی 
را به خود جلب می کند، معموال پزشک یا محقق به یکی از همین ویژگی ها 
می پردازد. این ویژگی ها عبارتند از: سازگاری زیستی )فاقد واکنش التهابی 
و حساسیت زایی(، تجزیه پذیری زیستی، امنیت زیستی )قابلیت تحمل فرآیند 
استریلیزاسیون یا ضدعفونی، بدون از دست دادن قابلیت ها و ویژگی های اصلی 
خود(، تخلخل و نفوذپذیری، چسبندگی به بافت های کناری و مقاومت در 

برابر فشارهای مکانیکی...
به طورکلی هیدروژل ها، ساختاری بسیار متخلخل و نفوذپذیر دارند، به همین 
دلیل به تنهایی کارکرد مکانیکی مناسبی ندارند. در عوض، در سلول ها و در 
فاکتورهای دیگر، می توانند به عنوان ماتریس استفاده شوند. در میان هیدروژل های 
مختلفی که تا به امروز مورد مطالعه قرار گرفته اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1( هیدروژل آلژینات یا هیدروژل سلولزی
2( اسفنج های اسید پلی الکتیک یا اسفنج های کالژن

3( فیبرهای اسید پلی گلیکولیک
4( نانوفیبرهای پلی کاپروالکتون

5( فیبرهای کربن
استفاده از سلول های بنیادی در کشت بیومتریال:

به نظر می رسد که کندروسیت ها یا همان سلول های غضروف، این قابلیت را 
دارند تا برای تجمیع یک بیومتریال و در نهایت برای شکل گیری ماتریس، خود 
را به بهترین شکل ممکن با شرایط تطبیق دهند و از تمام پتانسیل خود در جهت 
ترمیم بافت آسیب دیده، استفاده کنند. اما این سلول ها عواقب بسیاری دارند. از 
یک سو، عمل برداشتن آن ها از غضروف مفصلی، عملی کامال تهاجمی است 
که فقط منجر به کاهش میزان کندروسیت ها خواهد شد. از سوی دیگر، کشت 
این کندروسیت ها در شرایط آزمایشگاهی، از خاصیت سلولی آن ها می کاهد 
و سلول هایی نامتمایز )فیبروبالست ها( ایجاد می کند که اختالف مشخصی با 
هم ندارند. این محدودیت ها کامال مشخص کننده این مساله است که چرا 
پیوند کندروسیت های مفصلی اتولوگ، نتایج مختلفی به همراه دارد. انتخاب 
کندروسیت های مربوط به بینی، که در میان پزشکان اروپایی طرفداران بسیاری 
دارد، روشی کامال موثر محسوب می شود که درمحیط آزمایشگاه و بیمارستان 

مورد بررسی کامل قرار گرفته است.
به موازات این تحقیق، محققان در زمینه دیگری نیز تحقیق کردند و آن استفاده 
از سلول های بنیادی مزانشیمی است. زمانیکه ماتریس با این قسم از سلول های 
بنیادی کشت داده می شود، ممکن است که برای فعال سازی تولید غضروف 
با این سلول ها، از بیورآکتورها یا رآکتورهای زیستی کمک گرفته شود. در این 
رآکتورها، پارامترهای مختلفی قابل کنترل هستند: فشارهای مکانیکی )انواع 
حرکات، تحریک مکانیکی(، همکاری بین فاکتورهای رشد و موادغذایی، میزان 

اکسیژن و دی اکسیدکربن...
در این حیطه، فعالیت های دیگری نیز در دست کاراست که البته با سلول های 
بنیادی پرتوان انجام می شود. قابلیت این دسته از سلول های بنیادی این است که 
خود را با تمام انواع سلول های بدن تطبیق می دهند و از همه سلوها، متمایزند. 
در حال حاضر، استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی نیز در دست مطالعه 
و بررسی ست. این سلول ها که از برنامه ریزی ژنتیکی مجدد سلول های پوست 
بالغ بدست می آیند، شاید بتوانند امکان تولید کندروسیت های مفصلی کارآمد 
را به شیوه ای تقریبا نامحدود، فراهم آورند. احتمال دیگری که وجود دارد، این 
است که شاید این سلول ها به کمک یک بیومتریال از نوع هیدروژل تزریقی، 

ترمیم نقص های غضروفی را نیزامکان پذیر کند.
چاپغضروفباچاپگرهایسهبعدی

استفاده از چاپگر یا پرینتر سه بعدی که به تازگی در حیطه پزشکی ترمیمی 
رواج یافته، چشم اندازهای جدیدی را در علم دریافت سریع بافت زنده غضروف، 
گشوده است. در مقایسه با بافت های دیگر یا ارگان های پیچیده تر بدن، عمل 
چاپ در این بافت ساده که فاقد هرگونه عصب و رگ خونی است، راحت تر 
انجام می شود. گروه های مختلفی در سراسر جهان از این قابلیت غضروف ها 

استفاده کرده و به نتایج قابل توجهی رسیده اند.
به عنوان مثال گروه Marcy Zenobi-Wong، در شهر زوریخ آلمان، با 
استناد بر سلول های غضروفی ترکیب شده با بیوپلیمرها )آلژینات و کندروتین 
سولفات(، بر روی چاپ زیستی غضروف کار و مطالعه کردند تا یک هیدروژل 
بسازند. در نهایت، این گروه موفق شد تا به کمک چاپ سه بعدی گوش و 

بینی، یک گوش و یک بینی جدید را ایجاد کند.
تیم تحقیقاتی دیگری نیز در هاروارد آمریکا به سرپرستی علی خادم حسینی، با 
استناد بر ترکیب کندروسیت ها و بیوپلیمر مرکب از آلژینات و سلولز، بر روی چاپ 
زیستی غضروف کار کردند. محققان این گروه درنهایت به کمک تصاویر ام.آر.آی 
و اسکنر، موفق شدند یک گوش انسانی و یک مینیسک گوسفندی چاپ کنند.
چاپ سه بعدی مزیت های بیشماری دارد. با این چاپ، توده ای از غضروف 
را در سه بُعد مختلف در اختیار خواهیم داشت. اگر بخواهیم این توده را با 
"پانسمان" غضروفی که طی کشت سلول ها در محیط آزمایشگاه بدست می آید، 
مقایسه کنیم، باید بگوییم که توده فوق برای ترمیم و جمع آوری غضروف 
باقی مانده، مناسب تر خواهد بود. البته در این مورد، کشت سلول های حیوانی 

انجام گرفته ولی تاکنون هیچگونه کشت سلول انسانی، گزارش نشده است.
inserm.fr  
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امیـد بـه ترمیـم غضـروف هـا در آینـده نـزدیـک


