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  یو ژن درمان یادیبن یسلول ها بیترک

 است ALSمبتال به  مارانیدرمان ب دبخشینو

 

 یتواند از سد خون یکه م یمحافظ نیو پروتئ بانیپشت یسلول هابا استفاده از  Cedars-Sinaiمحققان 

 کرده اند. جادیا یقاتیدرمان تحق کیعبور کند،  یمغز

در  ماریب یحرکت یاز نورون هاتواند به طور بالقوه  یم یو ژن درمان یادیبن یاز سلول ها یبیترک نیا 

لو  یماریب ای ALSکشنده به نام  یاختالل عصب کی ک،یوتروفیآم یجانب سکلروزمبتال به ا مارانینخاع ب

 محافظت کند. گیگر

 

 یبدر انسان  یبیدرمان ترک نینشان داد که ارائه ا Cedars-Sinai میدر نوع خود، ت شیآزما نیاول در

 است. خطر

 

 گزارش شده است. Nature Medicineها امروز در مجله معتبر  افتهی نیا

 

است که در نخاع  ایمهم به مغز  یها نیرساندن پروتئ یبراراه قدرتمند  کی یادیبن یسلول هااز  استفاده

 عبور کنند.  یمغز یتوانند از سد خون یصورت نم نیا ریغ

راحت در نخاع  الیتوان با خ یشده را م یمهندس یادیبن یکه محصول سلول ها مینشان ده میما توانست

 یرا برا یمهم نیزنده بمانند و پروتئ توانندیها مسلول نیبار درمان، ا کیزد. و پس از  وندیانسان پ

شناخته شده  رند،یمیم ALSکه در  یحرکت یهامحافظت از نورون یکنند که برا دیاز سه سال تول شیب

 است.

 

 ییاجرا ریو مد یپزشک ستیز یارشد و مسئول، استاد علوم و پزشک سندهیاسوندسن، دکترا، نو ویکال

 Cedars-Sinaiحاکمه  ئتیکننده ه ایاح یموسسه پزشک

 نهیگز کی، به طور بالقوه ALSمبتال به  مارانیشده با هدف حفظ عملکرد پا در ب یمهندس یسلول ها

حرکت،  ییتواناشود و  یم یعضالن شروندهیفلج پهستند که باعث  یماریب نیا یقدرتمند برا یدرمان

 کند. یمصحبت و تنفس را از افراد سلب 

 



بر  ;-Cedars-Sinai scientistsتوسط  افتهیتحت درمان قرار نگرفتند. توسعه  ماریب 18از  کی چیه

 .داشت یجد یجانبعوارض  وندیاساس داده ها، پس از پ

 

 دیتول یبراشده بودند  یطراح Svendsen شگاهیکه ابتدا در آزما یادیبن یسلول هامطالعه از  نیا در

 استفاده شد.  (  (GDNF الیمشتق از خط سلول گل کیبه نام فاکتور نوروتروف ینیپروتئ

ا نخاع یرا از مغز  ییهاگنالیکه س ییهاکمک کند، سلول یحرکت یهانورون یبقابه  تواندیم نیپروتئ نیا

 تا حرکت را فعال کنند. کنندیبه عضله منتقل م

 

 نیو ا کنندیم تیحما یحرکت یهاکمتر از نورون ماریب الیگل یهاسلول، ALSمبتال به  مارانیب در

 .شوندیمو باعث فلج  روندیم لیتحل جیبه تدر یحرکت یهانورون

 

که نورون  ییجا ،یمرکز یعصب ستمیشده در س یمهندس نیکننده پروتئ دیتول یادیبن یسلول ها وندیپ با

 دیجد یتیحما الیگل یتوانند به سلول ها یم یادیبن یسلول ها نیقرار دارند، ا دهید بیآس یحرکت یها

 یکمک م یحرکت یرا آزاد کنند که با هم به زنده ماندن نورون ها GDNFمحافظ  نیشوند و پروتئ لیتبد

 کند.

 

 ، گفت:MDآوالوس،  پابلو

 "GDNF که  یادیبن یسلول ها وندیپ نیعبور کند، بنابرا یمغز یتواند از سد خون یخود نم یبه خود

GDNF محافظت از  یاست که برا ییبه جا نیکمک به رساندن پروتئ یبرا یدیکند روش جد یآزاد م

 " برود. دیبا یحرکت ینورون ها

-Cedarsحاکمه  ئتیکننده ه ایاح یترجمه در موسسه پزشک یپزشک ریارشد مقاله و معاون مد سندهینو

Sinai. یآزادساز یکه آنها برا ییاز آنجا GDNF افتیدوگانه را در کردیرو کیاند، ما شده یمهندس 

کمک کنند تا در حال مرگ  یحرکت یهانورونبه  توانندیم نیو پروتئ دیجد یهاسلولکه در آن  میکنیم

 «زنده بمانند. تربه یماریب نیدر ا

 

 سیو اکنون رئ Cedars-Sinaiدر  ی، قبالً استاد نورولوژMD ،PhDبا آوالوس، رابرت بالو،  همراه

مرکز ستون فقرات  یپزشک ری، مدJ. Patrick Johnson ،MD، و Novartisعلوم اعصاب در  یجهان

 انتشارات هستند. یاصل سندگانی، نوCedars-Sinaiدر 

 یمنیا شیآزما



را به نخاع  GDNFکه  ییهاسلول لیحاصل شود که تحو نانیاطمبود که  نیا ییکارآزما نیا هیاول هدف

 بر عملکرد پا نداشته باشد. یمنف ریتأث ای یمنیمشکل ا چیه کنند،یآزاد م

 

، دهند یاز دست م یقدرت هر دو پا را با سرعت مشابهمعموال  ALSمبتال به  مارانیکه ب ییآنجا از

 یپا یرو یزدند تا اثر درمان وندیسمت نخاع پ کیرا تنها به  یادیبن یسلول ها محققان محصول ژن

ً یتحت درمان مستق  .شود سهیدرمان نشده مقا یبا پا ما

 

-CNS10به نام  یادیبن یمحصول ژن سلول ها منیا لیتحو یرا برا دیجد یقیدستگاه تزر کی میت نیا

NPC-GDNF توسعه دادند مارانیبه نخاع ب. 

 

تحت درمان و  یبتواند قدرت پاها میسال تحت نظر قرار گرفتند تا ت کیبه مدت  مارانیب وند،یاز پ پس

اثر  چیه رایشد، ز دییبود که تأ یمنیا شیآزما ییکارآزما نیکند. هدف از ا یریدرمان نشده را اندازه گ

 .وجود نداشت نشدهدرمان  یبا پا سهیتحت درمان در مقا یپا یبر قدرت عضالن یسلول وندیپ یمنف

 

 است، گفت:  Cedars-Sinaiمغز و اعصاب در  یمعاون جراح نیکه همچن جانسون

را  ییتا کارا میدار ازین یشتریب مارانیاما به ب م،یروش را ثابت کرد نیا یمنیکه ا میزده هست جانیما ه"

  "مطالعه است. یاز مرحله بعد یکنند، که بخش یابیواقعا ارز

هستند،  منیا ماریزنده بمانند و در ب یمدت طوالن یتوانند برا یمکه  میدار ییما سلول ها نکهیاثبات ا

 است. یدرمان تجرب نیا شبردیدر پ یدیبخش کل

 

ها سلول مارانیب یبرخکه در  افتیدر یقاتیتحق می، توجود نداشت یجد یعارضه جانب چیهکه  یحال در

از درد  یکه ممکن است منجر به موارد شوندیختم م یحس یاز حد باال رفته و به نواح شیدر نخاع ب

 . شود

 .ردندموارد مشاهده ک یسلول را در برخ وندیمرتبط با پ میخوش خ یرشدها نیآنها همچن

 

 Svendsen  :خاطرنشان کرد 

متفاوت مورد توجه قرار خواهد  یجراح کردیتر و رو قیعم یبا هدف گذار ندهیدر مطالعات آ نیا

 گرفت.

 



را نخاع  ینییقسمت پاآغاز کنند. آنها  یشتریب مارانیرا با ب یدیمطالعه جد یمحققان انتظار دارند به زود

مشاهده اثرات سلول کنند تا شانس  یثبت نام م یماریب هیرا در مراحل اول مارانیدهند و ب یقرار م هدف

 دهند. شیرا افزا ALS شرفتیها بر پ

 

Svendsen :گفت 

 ".میسپاسگزار اریکنندگان در مطالعه بس ما از همه شرکت" 

 ALS راه  افتنیدهد که به  یم یدواریبه ما ام قاتیتحق نیدرمان است و ا یسخت برا اریبس یماریب کی

 .میشو یم کینزد یماریب نیکاهش سرعت ا یبرا ییها

 

 ALS یبرا یگرید ینیبال شیدر آزما GDNFکننده ترشح یادیبن یهاسلولاز  نیهمچن Cedars-Sinai میت

که شروع حرکت در دست را  یاز مغز، به نام قشر حرکت یخاص هیها را به ناحسلولو  کندیاستفاده م

 .زندیم وندیپ کند،یکنترل م

ً یآنها اخ  تحت درمان قرار داده اند که عمدتاً با هدف نشان  دیرا در مطالعه جد ماریب 16مورد از  نیاول را

 بر استفاده از دست در طول زمان انجام شده است. یاثرات یابیارز نیو همچن یمنیدادن ا

 

https://www-news--medical-net.cdn.ampproject.org/c/s/www.news-

medical.net/amp/news/20220905/Combined-stem-cell-and-gene-therapy-shows-

promise-to-treat-patients-with-ALS.aspx 

 


