مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
دوره نوزدهم ،شماره ( 4شماره مسلسل  )۷5پائیز  ،۱4۰۰صفحههای ۱۷6 -۱84

وحید ضرغامی و همکاران

تحریک و تسریع بازسازی استخوان و ترمیم شکستگیهای استخوانی با استفاده از مواد زیستی دارای
خاصیت تنظیم کننده سیستم ایمنی :مقاله مروری
چکیده
مقدمه :یکی از مسائلی که ر ارتباط با تسریک و تسریع بازسازی استخوان و ترمیم شکستگیهای استخوانی وجو

ار استفا ه و تنظیم عملکر

سیستم ایمنی بدن ر راستای استخوان سازی سریع و بهبو عیوب است که تست عنوان استئوایمونولوژی شناخته میشو .
مواد و روشها :ر این مقاله مروری ،با بررسی  57مقاله از منابع  ScienceDirectو  PubMedروش مواجهة سیستم ایمنی بدن هنگام بروز
شکستگیهای استخوانی بررسی شده است.
نتایج :موا بیولوژیکی از قبیل آاکتور نکروز توموری نلفا ( ،)TNF-αلیپوپلی ساکارید ( ،)LPSپروتئین اینترلوکین  ،)IL-17( 17لیپوتیکوئیک اسید
( )LTAبه عنوان موا ارای خاصیت تنظیمکنندة سیستم ایمنی معرآی شدند که ارای قابلیت بهبو آرنیند استخوانسازی و ترمیم سریعتر از
ریق تسریک سیستم هستند.
نتیجهگیری :جهت گیری پژوهش های نینده ،ر خصوص پیدایش ترکیبا

رمانی جدید حاصل از موا استخوانساز از قبیل آاکتورهای رشد

استخوانی و موا تنظیمکنندة رآتار سیستم ایمنی بدن ر راستای بازسازی استخوان پیشبینی شد.
واژههای کلیدی :موا زیستسازگار ،بازسازی استخوان ،تعدیل ایمنی ،استخوانسازی
دریافت مقاله 2 :ماه قبل از چاپ؛ پذیرش مقاله 1 :ماه قبل از چاپ

۱دکتر وحید ضرغامی2 ،فرشته محرمزاده جغناب۱ ،دکتر محمدعلی شکرگزار
 .1بانک سلولی ایران ،انستیتو پاستور ایران،
تهران ،ایران.
 .2پژوهشکده علوم و آناوری نددانو ،انشددگاه
صنعتی شریف.

مقدمه

اسکلت استخوانی از حرکت و پایداری مکانیکی بدن و همچنین اندامهای حیاتی پشتیبانی میکنددد و ر آرنیندددهای
مختلف بیولوژیکی مانند متابولیسم موا معدنی و تولید سلولهای خونی نقش ار ( .)1،2برای انجام این عملکر هددای
حیاتی ،استخوان به باآتی تبدیل شده است که توانایی ذاتی قابل توجهی بددرای بازسددازی پددس از نسددی ار ( .)3بددر
خالف اکثر باآتهای یگر ،باآت استخوانی قا ر است بدون تشکیل باآت اسکار کددامالت تددرمیم شددو  ،بدده ددوری کدده
معموالت استخوان تازه تشکیل شده از استخوان سالم موجو قابل تشخیص نیست(.)3
ترمیم شکستگی استخوان پرکاربر ترین مدل برای مطالعة زیستشناسی بازسازی استخوان است و نشان می هد که
این آرنیند عمدتات شامل همان رویدا های بیولوژیکی است که ر ددول رشددد اسددکلت جنددین مشدداهده شددده اسددت.
شکستگیها اغل به روش غیرمستقیم بهبو مییابند ،ر نتیجه ،ابتدا یک کددالو  1شکسددتگی باآددت تددرمیم موقددت
رسوب میکند(.)4،5با استفا ه از عوامل موضددعی و سیسددتمیک بیددان شددده پددس از نسددی  ،سددلولهای پیشسدداز 2از
باآتهای مختلددف بدده مسددل نسددی جد ب میشددوند و بدده باآددت زمیندده تمددایی پیدددا میکننددد کدده کندروسددیت 3و
استئوبالستها 4را تولید میکنند .کندروسیتها باآت انهبندددی اولیدده را بددا یددک کددالو نددرم غنددروآی جددایگیین
میکنند ،سپس کلسیفیه 5میشو و به سرعت عملکر تثبیت نقص را انجام می هد(.)6،7پس از هیپرتروآددی 6و کددانی
شدن الگوی غنروآی ،استئوبالسددتهای نفددوذی یددک مدداتریس نلددی متشددکل از کددالژن نددو  ،Iپروتئوگلیکانهددا 7و
پروتئینهای خاص استخوان را رسوب می هند که باعث تشکیل بلورهددای آسددفا میشددو کدده مدداتریکس معدددنی
نویسنده مسئول:
استخوان را تشکیل می هند.)7،8(.
وحید ضرغامی
 Email:عالوه بر مسیر غیرمستقیم تشکیل استخوان ،جمعیت سلولهای ساکن که بعد از شکستگی برای تشددکیل اسددتخوان
 zarghami.mse@gmail.comآع شدهاند ،میتوانند مستقیمات به تشکیل استخوان بدون ایجا مرحلة پیشساز غنروف کمک کنند(.)1

1- Callus.
2- progenitor cells.
3- Chondrocytes.
4- osteoblasts.
5- calcifies.
6- hypertrophy.
7- proteoglycans,
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استخوان ر هم تنیده ر کددالو شکسددتگی کدده بدده لسددا مکددانیکی
ضعیف است ،پایداری اولیة نقص را ایجا میکند و با اسددتخوان الیددهای
بسددیار مرتد و عددالی جددایگیین میشددو  ،ر نتیجدده تددراکم و سدداختار
استخوان با بارهای مکانیکی اعمال شددده بددر نن سددازگار میشددو ( .)1ر
ول زندگی بیرگس االن ،این بازسازی استخوان یک آرایند مداوم است و
یددک همدداهنگی قیدددق بددین استئوبالسدددتهای اسددتخوان سددداز و
استئوکالستهای ج بکننده 8استخوان برقرار است .مشخص شده است
که سیستم ایمنی بدن که استئوکالستها از نن منشددم میگیرنددد ،یددک
تنظیمکنندة مهم ر تقابل بین استئوبالستها و استئوکالستها ر ی
رشد ،ترمیم و بیماری است( .)9آعل و انفعاال بین سیستم ایمنی بدددن
و استخوان ر یددک زمیند ة علمددی بدده نددام «اسددتئوایمونولوژی» 9بسددث
میشو (.)10
با وجو ظرآیت ترمیم ذاتی استخوان ،عدم ترمیم استخوان میتواند نیاز
به مداخلة جراحی برای تثبیت نقص و برقراری مجد شرایط مکانیکی و
بیولوژیکی مور نیاز برای ترمیم استخوان اشته باشد( .)11ترمیم ندداقص
شکستگی استخوان ر  5تا  15رصد بیماران ترومائی مشاهده میشو
و با عوامددل خطددر ماننددد بیماریهددای همددراه ،سددن بدداال و ویژگیهددای
نامطلوب نسی تشدید میشو (.)12
ر موار ی که مییان تشکیل باآت استخوانی مور نیاز از توانددایی خددو
ترمیم شوندگی استخوان بیشتر باشد ،اآیایش ترمیم اسددتخوان نیددی الزم
است .ر تسقیقا مدل حیوانی ،چنددین کمبددو ی از اسددتخوان بد ه نددام
«نقائص با اندازة بسرانی» ( )critical size defectsتعریف میشو  ،کدده
به عنوان کوچکترین اندازة نقصی تعریف میشددو کدده بدددون توجدده بدده
مد زمان سپری شده ،به ور بیعی بهبو نخواهد یاآت( .)13به عنوان
مثال ،آرض بر این است که نقص استخوانهای بلند وقتددی اندددازة ننهددا
بیرگتر از تقریبات و برابر قطر استخوان باشد ،ترمیم نمیشو  .عددالوه بددر
ترمیم نق ص بیرگ استخوان ،جراحی القای تشکیل استخوان ر خارج از
حاشیه اصلی استخوان نیی ممکن است الزم باشددد ،همددان ددور کدده ر
جراحی «آیوژن ستون آقرا » ( )Spinal Fusionمعمول است(.)13
برای رمانهایی که هدف ننهددا بازگر اندددن نقصهددای غیرقابددل بهبددو
استخوان یا ایجا استخوان جدید است ،معموالت از نوعی پیوند اسددتخوان
استفا ه میشو  .پیوند استخوان میتواند استخوان پیوندی از خو بیمار
( )authologusیا جایگیینهای یگری باشد مانند اسددتخوان نلوژنیددک
تازه یخز ه یا آرنوری شده ،جایگیینهای بیعی یا مصنوعی اسددتخوان
یا هر ترکیبی از اینها که با یا بدون آاکتورهای ویژه تسریک کنندة رشد
استخوان باشند .ننها میتوانند خواص بیولوژیکی مختلفی اشته باشددند
که ر تشکیل استخوان نقش ارند(.)14
استخوان اتولوگ ،پیوندی بهینه ر نظر گرآته میشو زیرا ر وهله اول
به عنوان یک ماتریس ساختاری بددرای مهدداجر  ،چسددبیدن و تشددکیل
ماتریس با ورو سلولهای استخوانی عمل میکند ،آرنیندی کدده بدده نن

تحریک و تسریع بازسازی استخوان

«چفت شدن استخوان» ( )osteoconductionمیگوینددد(.)15همچنددین
پیوندهای استخوانی از بدن خو بیمار حدداوی آاکتورهددای رشددد بددومی
هستند که باعث استفا ه از سلولهای مولد اسددتخوان رونزا ر مسددل
جراحی و القای تمایی به استئوبالستها میشوند ،این روند به نام «القای
اسددتخوانی» ( )osteoionductionنامیددده میشددو ( .)15سددلولهای
استخوان زنده (پیش ساز) موجو ر پیوندهای اسددتخوان تددازه احتمدداالت
ارای اثرا پاراکرین 10مانند تولید آاکتورهددای رشددد ،سددیتوکینها یددا
آاکتورهای مرتبط با هیپوکسددی حمایددت کننددده از اسددتخوانزایی و یددا
رگزایی هستند(.)16
ر این مقاله ابتدا روشهای مرسوم تهیددیا استخوانسددازی و بازسددازی
عیوب و شکستگیهای استخوانی ر سه بخش کلی بیومددوا مصددنوعی،
سلولها و آاکتورهای رشد استخوانی مرور میشو  ،سپس ر بارة نقددش
سیستم ایمنی ر تسریک و بازسازی استخوان و موا بیولوژیکی مسرک
سیستم ایمنی جهددت مشددارکت ر استخوانسددازی بسددث میشددو  ،ر
پایان ،رویکر های جدید و روشهای مواجهة چندجانبه و تلفیقی میددان
روشهای جدید و مرسوم معرآی میشو .

مواد و روشها
ر این مقاله مروری ،با بررسددی  57مقالدده از منددابع  ScienceDirectو
 PubMedروش مواجهة سیستم ایمنی بدن هنگام بروز شکسددتگیهای
استخوانی بررسی شده است.

یافتهها

 -۱مواد بهبود دهنده
استخوان سازی
استفا ه از موا بیولوژیکی استئوکانداکتیو ،سلولهای استئوپروژنیتور،11
و مسرکهای استئوکانداکتیو یا ایجا مسیط مکانی مطلوب (بدده لسددا
مکددانیکی) ،همگددی میتواننددد وضددعیت مطلددوبتری را بددرای تشددکیل
استخوان به وجو نورند( .)17روشهای مرسوم تهیددیا استخوانسددازی و
بازسازی عیوب و شکستگیهای استخوانی ر چهار ستة کلی مطابق با
شکل  1مرور میشو .

 -۱-۱استفاده از بیومواد مصنوعی
بیوموا مصنوعی بیشماری تولید شده است که میتواند به عنوان مددا ة
پایة پیوند استخوان مور استفا ه قرار گیر  ،موا ی که از آاز غیرنلددی و
ساختاری استخوان تقلید میکنند مانند آسفا های کلسیم یا موا ی از
10- paracrine.
11- osteoprogenitor.

8- resorbing osteoclasts.
9- osteoimmunology.
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شکل  .۱دستهبندی کلی مواد استئوکانداکتیو

قبیل شیشهزیستآعال یا اسید هیالورونیک که میتوانند پاسددخ سددلولی
مناسبی را القددا کننددد کدده توانددایی تقویددت تشددکیل اسددتخوان را نشددان
ا هاند(18تددا .)20این امددر عمدددتا از ریددق مکددانییم «اسددتئوکانداکتیوی»
( )osteoconductiveرخ می هد و بر اسا نن میتوان رآتار ننها را با
تغییددر پارامترهددای مددوا ماننددد ترکی د شددیمیایی ،سدداختار مدداکرو و
رییساختار سطسی هدآمند کر  .با وجو معرآی گستر ة این مسصوال
ر عمل بددالینی ،آقددط اندددکی تغییددر ر اسددتفا ه از اسددتخوان اتولددوگ
( )autologousبه سددمت اسددتفا ه از چنددین جایگیینهددای اسددتخوانی
صور گرآته است ،واقعیت این است که میایای جایگیینهای استخوان
مصنوعی بسث برانگیی است( .)21،22اغل ر سرامیکهای آسفا کلسیم
خاصددیت استئواینداکشددن ( )osteoinductionمشدداهده میشددو و ر
مدلهای پیشبالینی معموالت تشکیل بیشتر استخوان ر نقص اسددتخوان
تست رمددان بددا سددرامیک بددا ظرآیددت استئواینداکشددن ر مقایسدده بددا
سرامیکهای غیراستئواینداکتیو یددده میشددو  .بددا وجددو ایددن ،هنددوز
کارنیی بالینی سرامیکهای استئواینداکتیو مشخص نشده است( .)23موا
زیسددتی آعلددی ،نیدداز بدده اسددتفا ه از ترکیبددا اسددتئواینداکتیو از قبیددل
آاکتورهای رشد استخوانی ر نقائص بیرگ استخوانی ارند(.)24

 -۱-2استفاده از سلولها
12

منابع سلولی مختلفددی کدده بدده استخوانسددازی و کندددروژنی ر حددین
بهبو ی شکستگی کمددک میکننددد شددامل استئوبالسددتهای سدداکن و
سلولهای پیشساز استخراج شده از مغی اسددتخوان ،باآتهددای همبنددد
استخوان و عنال ا راف ر مطالعا اخل بدن میباشد( .)25مطالعا
نشان می هد که سلولهای پیشساز استخوان که از گددر ش خددون بدده
کار گرآته شدهاند نیی ر کددالو شکسددتگی وار میشددوند( .)26از بددین
سلولهای مختلف مولد استخوان ،از سلولهای استرومایی مالتی پوتنت

میانشیمی )MSCs( 13بیشترین استفا ه را ر زمینة پیشکی بازسدداختی
تشکیل استخوان میکنند( .)27از ریق آرنیند تمایی ،سلولهای بنیددا ی
میانشیمی بومی میتوانند ر بهبو شکسددتگی اسددتخوان نقددش اشددته
باشند چون شواهد نشان می هد کدده  MSCsبیشددتر ر حاشددیة عددرو
زندددگی میکنددد و بددرای تسددهیل بازسددازی وار مسددل نسددی یددده
میشو (.)28

 -۱-3استفاده از فاکتورهای رشد
ر حالت بیعی آرنیند بازسازی استخوان شامل ،آرنیند غنروفسازی،
استخوانزایی و رگزایی ،آاکتورهای مختلف رشددد بددرای رشددد و تمددایی
سلولی به منظور تکمیل آرنیند استخوانسددازی ،آعددال میشددوند( .)29ر
مرحلة اولیه ،آاکتور رشد ترانسفورماسددیون  14(TGF)-βو آدداکتور رشددد
مشددتق از پالکددت ( 15)PDGFبدده مسددک تشددکیل لختد ة خددون توسددط
پالکتها نزا میشو و شرایط مهاجر و میتوژنیک را برای گلبولهای
سددفید و  MSCsآددراهم میکنددد .آرنیندددهای تمددایی غنروفسددازی،
استخوانزایی توسط ستهای از (TGF)-βها تنظیم میشوند که از میان
ننهددا پروتئینهددای مورآوژنتیددک اسددتخوان ( 16)BMPsبسددیار مهددم
هستند( .)30استفا ه از پروتئینهای استخوانی مورآوژنتیددک ( )BMPsر
شکستگیهای استخوانی توسعة بیشتری یاآته اسددت .ایددن پددروتئین ،از
ستة گلیکوپروتئینهای غیرکالژنی بددو ه و تدداکنون 15 ،نددو مختلددف
ازننهددا شناسددایی شددده اسددت( .)31همچنددین مطالعددا نشددان می هددد
آاکتورهای ننژیوژنیک مانند  VEGF17،PDGFیا  18FGFتنهددا ر صددور

13- Mesenchymal multipotent stromal cells.
14- transforming growth factor (TGF).
15- platelet-derived growth factor (PDGF).
16- bone morphogenetic proteins (BMPS).
17-vascular endothelial growth factor (VEGF).
18- fibroblast growth factor (FGF).

12- chondrogenesis
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همراه بو ن بددا آاکتورهددای رشددد اسددتئواینداکتیو مثددل  BMP-2اثددرا
تسریکی بر روی بهبو نقائص و شکستگیها ار (.)31

 -۱-4استفاده از کوچک

مولکولها۱9

به تازگی ،کوچکمولکولها به لیددل میایددای منسصددر بدده آر شددان ،بدده
عنوان یکی از گیینههای تسریک استخوانسازی بددرای رمددان بددر پایددة
پروتئینهای نوترکی پیشنها شدهاند .تا به امددروز ،روشهددای رمددانی
برای کاربر های ارتوپدی به شد به آاکتورهای رشد استخوانی متکددی
بو ها ند .این روند احتماالت معکو خواهد شد زیرا اسددتراتژیهای نددوین
کشف ارو ،منجر به کشف بسیاری از ترکیبا کوچکمولکول و توسددعة
کاربر های ننها شده است .ر حال حاضر برخی از این کوچکمولکولها
با پتانسیل استخوانسازی ر انسان تمیید شدددهاند .برخددی از ایددن مددوا
عبارتند از نسکوربیک اسید (ویتامین ث) ،ویتددامین ی ،3گیامتددازون،
تتراسایکلین ،استاتین ،رتینوئیک اسید ،20نلندرونا  21و غیره(.)32

 -2سیستم ایمنی و
نقش آن در بازسازی استخوان
 -2-۱نقش التهاب حاد در بازسازی و بهبود شکستگی
استخوان
22

ترمیم استخوان نسی یده تا حد زیا ی روند اسکلتسازی جنددین را
تکرار میکند .آرنیندهای اصلی شددامل غنروفسددازی ،استخوانسددازی،
رگزایددی و بازسددازی ظدداهری اسددت( .)29بدد ر خددالف استخوانسددازی
سیستمیک که ر ی اسکلتسازی یددده میشددو  ،بهبددو شکسددتگی
آرنیندی است که به استفا ه موضعی و تمایی سددلولهای مناسد بددرای
ترمیم نیاز ار  .بنابراین بهبو استخوان به پاسددخ التهددابی حددا متکددی
است تا عالئم اساسی موضعی را برای شددرو تشددکیل اسددتخوان آددراهم
کند(.)5
مشاهدا متعد به این واقعیت اشاره ار که التهاب حا ایجددا شددده
23
پس از نسی استخوان ارای اثرا احیا کنندة قددوی اسددت .همدداتوم
شکستگی اولیه منبعی از سلولهای التهابی 24و سیتوکینها 25است کدده
متعاقبات با سلولهای ساکن و سلولهای مولد استخوان که به مسل نفوذ
کر هاند ،واکنش میکنند( .)33این یاآته که بر اشتن همدداتوم منجددر بدده
تمخیر یا هیپرتروآیک عدم اتصال میشو اثبا ایددن مسددئله اسددت کدده
هماتوم شکستگی اولیه حاوی سیگنالهای اساسددی بازسددازی اسددتخوان
است(.)34

19- small molecule.
20- Retinoic acid.
21- Alendronate.
22- Skeletogenesis.
23- hematoma.
24- inflammatory cells.
25- cytokines.

تحریک و تسریع بازسازی استخوان

پاسخ التهابی متعا ل پس از نسی استخوان به ور کلی بیش از  7روز
ددول نمیکشددد و بدده شددد ر تشددکیل اسددتخوان نقددش ار (.)35
سیگنال های التهابی خاصی مور نیاز است و سرکوب پاسددخ ایمنددی بددا
اروهای ضد التهاب روند بهبو استخوان را مختل میکند .بیماریهددای
التهابی سیستمیک مانند نرتریت روماتوئید یا التهاب حا موقتی بعددد از
پلی تروما 26میتواند منجر به کاهش ترمیم استخوان شو  .این واقعیددت
اهمیت واکنش التهابی موضعی متعا ل را برای تشکیل استخوان جدیددد
نشان می هد(.)4

 -2-2سلولهای ایمنی در نقش تنظیم کنندههای تشکیل
استخوان
سیستم ایمنی بدن به ور کلی از و مکانییم اسددتفا ه مددی کنددد )1
پاسخ ذاتی ،که بیشتر ر ارائه کنشهای آوری غیرخاص کدداربر ار و
 )2پاسخ اکتسابی ،که یک عمل خاص را انجام می هد و معموالت یرتددر
شرو میشو ( .)36ر اکثر پاسخها ،بین سلولهای سیستم ایمنی ذاتی و
اکتسابی رابطهای وابسته وجو ار  .به عنوان مثددال ،بدده نبددال نسددی
باآت نرم ،ایمنی ذاتددی و اکتسددابی رگیددر میشددوند و مکمددل یکدددیگر
هستند تا واسطه بازسددازی باآددت شددوند .بدده همددین ترتید  ،ر بهبددو
شکستگی ،زیرمجموعة سلولهای ایمنی ذاتی و اکتسابی را میتددوان ر
مسل شکستگی ر ی التهاب حا مشاهده کر ( .)37مطالعا با استفا ه
از موشهددای تغییددر ژن یاآتدده 27نقددش عملکددر ی ننهددا را ر بهبددو
شکستگی تمیید کر ه است(.)38

 -2-2-۱ایمنی ذاتی در تشکیل استخوان
نوتروآیلها ر مد چند قیقه وار مسل نسی یده میشددوند .مهددار
نوتروآیلها ر مطالعا شکستگی منجر به کاهش اسددتخوان و اخددتالل
ر خواص مکانیکی کالو میشو  .عملکر های احیا کنندة ننها احتماالت
از ریق تمثیرا ج ب مونوسیتها و سنتی ماتریس خارج سلول ایجددا
میشو ( .)39ر پاسخ به نسی باآتی و ج ب کنندههای شیمیایی تولید
شده توسط نوتروآیلها ،ماکروآاژهای التهابی مهمترین نو سلول ایمنی
ذاتی بعدی هستند که ر هماتوم شکستگی ظاهر میشددوند .عددالوه بددر
ماکروآاژهای پوشش هندة استخوان ،ماکروآاژهای التهددابی هددم وجددو
ارند که بدده مسددل نقددص نفددوذ میکننددد و انعطدداف پد یری بیشددتری
ارنددد(.)40کدداهش انتخددابی ماکروآاژهددا ر زمانهددای مختلددف پددس از
شکستگی استخوان نشان ا ه است که ماکروآاژها ر مراحددل مختلددف
بهبو ی به بازسازی استخوان کمک میکنند .ر یددک مدددل ترکیبددی از
نسی نخا و التهاب موضددعی ،تشددکیل اسددتخوان ر عنددال پددس از
کاهش انتخددابی ماکروآاژهددا از بددین مددیرو  .)41( .ماکروآاژهددا از ریددق
اقداما متعد  ،از جمله تولید سددیتوکینها یددا عوامددل رشددد منجددر بدده
استخوانسازی و از ریق ترشددع عددواملی کدده باعددث رشددد رگزایددی و
بازسددازی عددرو میشددوند ،بدده تشددکیل اسددتخوان کمددک میکننددد(.)42

26- polytrauma.
27- knockout mouse.
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وحید ضرغامی و همکاران

شکل  .2چهار مادة زیستی دارای خاصیت تنظیم کنندة سیستم ایمنی

سددیتوکینهای پیشالتهددابی آدداکتور نکددروز تومددوری نلفددا،)TNF-α( 28
اینترلددوکین ،)IL-6( 6-29اینترلددوکین )IL-1β(1β -و ننکوسدداتینM

30

حاصل از ماکروآاژ ر ی التهاب حا تنظیم مجد میشوند .هددر کدددام
از این سیتوکینها ر ترمیم استخوان نقش عملیاتی ارنددد کدده توسددط
مطالعا موشهای تغییر ژن یاآته نشان ا ه شده است و ممکن اسددت
اقداما مختلفددی ر رسددانش مددوا شددیمیایی ،31تمددایی استئوبالسددت،
رگزایی یا تولیددد غنددروف اشددته باشددد ،بدده خصددوص  TNF-αر ایددن
آرایندهای مختلف سهم مهمی ار ( .)43ر حالی که ماکروآاژهای ترشع
کنندة سیتوکین پیشالتهابی (ماکروآاژهددای )M1ر ددی مرحلد ة حددا
التهاب غال هستند ،آنوتیپ به سمت یک نو سلول پیش تولید کننده
(یعنی ماکروآاژهددای  )M2تغییددر مددی یابددد کدده چندددین آدداکتور رشددد
پیشرگزایی مانند  FGF،PDGF ،VEGFو آاکتور رشددد شبهانسددولین

32

 (IGF)-1بیان میکند( .)44پیشنها شده است که ایجا اخددتالل ر ایددن
آرنینددد لیددل ضددعف استخوانسددازی و رگزایددی ر مدددلهای بهبددو
استخوان با تمخیر است(.)45

 -2-2-2ایمنی اکتسابی در تشکیل استخوان
کامالت ثابت شددده اسددت کدده لنفوسددیتها عملکددر مهمددی ر بازسددازی
استخوان ارند که آعالیت موضعی استئوکالسددتها را تعیددین میکننددد.
همچنین لنفوسیتها میتوانند یک اثددر مهددم ر از بددین رآددتن التهدداب
استخوان ر شرایط التهابی کنترل نشددده باشددند( .)46بدده تددازگی ،اثددرا
بازسازی سلولهای ایمنی اکتسابی ر ترمیم استخوان مور توجه قددرار
گرآته است .موشهای آاقد لنفوسیت عملکر ی تشکیل کالو آراوانی
را نشان می هند ،اما کالو شکستگی ننها کیفیددت اسددتخوان و سددطع
پددایینتری از مارکرهددای اسددتخوانی را ار  .لنفوسددیت  Tپیشالتهددابی
انتخابی به از بین رآتن کالو کمک میکند(.)47،48

28- Tumor necrosis factor-α.
29- Interleukin.
30- Oncostatin M.
31- chemotaxis.
32- Insulin like growth factor (IGF).

 -3مواد زیستی دارای خاصیت تنظیمکنندة سیستم
ایمنی 33و تأثیر آنها بر استخوانسازی
چهار ما ة زیستی ارای خاصیت تنظیم کنندة سیستم ایمنددی هسددتند
که تمثیر ننها بر استخوانسازی بررسی و ثابت شده است (شکل .)2

 -3-۱فاکتور نکروز توموری آلفا ()TNF-α
آاکتور نکروز تومور نلفا ( ،)TNF-αیک سددیتوکین التهددابی و از خددانوا ة
پروتئینها است که توسط ماکروآاژها /مونوسیتها ر ی التهدداب حددا
تولید می شو و مسئول یددف متنددوعی از رویدددا های سددیگنالین ر
سلولها ،منجر به نکروز یا نپوپتوز است TNF .نلفددا بسددیاری از تددمثیرا
خو را با اتصال به گیرندة غشای سددلولی  55کیلددو التددون موسددوم بدده
 TNFR-1یا گیرندة غشای سلولی  75کیلو التون تست عنوان TNFR-2
اعمال میکند .هر وی این گیرندددهها متعلددق بدده گیرندددههای خددانوا ة
 TNFهستند( .)49مطالعا متعد نشان می هد که  ،TNF-αر ترکید
با مخین مییبان سلولهای بنیا ی میانشیمی ،عامل اصلی تعیین کننده
ر موآقیت ترمیم استخوان ر عیوب و شکستگیها اسددت .ثابددت شددده
است ر بیماران با ترمیم ضعیف استخوان معمددوالت پاسددخهای نامناسد
TNF-αوجو ار  ،که مییان نامناس نن به عدم پیوند ر این جمعیت
بیمار منجر شده است .استفا ه از  TNF-αر بهبو شکستگی به صور
موضعی منجر به نتایا بهبو مطلوب ر تستهای برونتنددی ()Invitro
و رون تنی ( )Invivoشده است(.)50

 -3-2لیپوپلی ساکارید)LPS( 34
یکی از مولکولهددای سددطع باکتریددایی کدده بیشددتر مددور مطالعدده قددرار
میگیر  ،گلیکولیپید معروف به لیپوپلیساکارید ( )LPSاست که ر واقع
ما ة اصلی پوست باکتریهای گرم منفی است LPS .کدده ر اوایددل هدده
 1900به نن توجه شد ،به لیل توانایی خو ر تسریک سیستم ایمنددی
بدن ،به عنوان اندوتوکسین شناخته شد .بعدات مشخص شددد کدده  LPSر
سطع سلول باکتریها مانع نفوذپد یری ایجددا میکنددد و عامددل اصددلی
33- Immunomodulators.
34 -Lipopolysaccharide.
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تحریک و تسریع بازسازی استخوان

شکل  .3دستیابی به خواص جدید در تسریع و بهبود فرآیند استخوانسازی از طریق به کارگیری همزمان مواد
زیستی استئوکانداکتیو و تنظیم کنندة سیستم ایمنی

مقاومت نسبت به ننتیبیوتیک است .این مقاومتی است که باکتریهددای
گرم منفی ر برابر بسیاری از ضدمیکربها از خو نشان می هند .جای
تعج نیست که به این خواص مهم  LPSبیش از صد سال است کدده ر
ا بیددا پیشددکی بدده ددور گسددتر ه اشدداره میشددو ( LPS .)51مسددرک
استخوانسازی است به گونهای که پژوهشهای انجام شده بر روی مدل
حیددوانی ر اسددتفا ه از نن نشددان می هددد کدده  LPSبددا یددک کددالو
هیپرتروآیک و نابالغ ایجا می کند تددا آرنینددد استخوانسددازی تسددریع
شو  .همچنین نتایا برونتنی بددر روی سددلولهای بنیددا ی میانشددیمال
حاکی از نن است که  LPSسرعت تمددایی سددلولی و اسددتخوانی شدددن را
اآیایش می هد(.)52

 -3-3پروتئین اینترلوکین )IL-17( 35۱۷
اینترلوکین  )IL-17( 17که به عنوان  IL-17Aنیی شناخته میشو  ،یددک
سیتوکین کلیدی است که آعالسازی سلول  Tرا به آعالسازی نوتروآیل
پیوند می هد .به همین ترتی  IL-17 ،میتواند باعث ایجا ایمنی ذاتددی
ر برابر عوامل بیماریزا شو یا ر پدداتوژنی بیماریهددای التهددابی ماننددد
پسوریازیس و نرتریت روماتوئید نقش اشته باشد IL-17 .عالوه بر ارتقاء
التهاب ،نوتروآیل ،ارای اثرا قوی استئوکلواستوژنیک است که احتماالت
ر پاتوژنی پریو نتیت ،نرتریت روماتوئید و سایر بیماریهددای مددرتبط بددا
ایمونوپاتولوژی استخوان نقش ار ( .)53پژوهشهای اخیرا انجام شده ر
زمینة استفا ه از این مددا ه بددرای رمددان عیددوب اسددتخوانی بدده همددراه
سددلولهای  Tحدداکی از تسددریع ر آرنینددد استخوانسددازی و تمددایی
سلولهای بنیا ی به استخوانی شدن است(.)54

 -3-4لیپوتیکوئیک اسید)LTA( 36
لیپوتایکوئیک اسید ( )LTAیک نمفیآیل چسبنده ر سطع باکتریهای
گرم مثبت و تنظیم کنندة ننییمهای یوارة اتولیتیک است .این مددا ه از
سلول های باکتریایی عمدتات پس از باکتریالیی ناشی از لییوزیم ،پپتیدهای
کاتیونی از لکوسیتها یا ننتی بیوتیکهای بتاالکتام نزا میشو  .یددا بدده
سلولهای هدف به ور غیراختصاصی ،به آسفولیپیدهای غشایی ،یا بدده
ور خاص ،به  CD14متصل میشو  .این ما ه باعث ترشع نوتروآیلهددا
و ماکروآاژهددا ،هیدددروالزهای اسددیدی ،پروتئینازهددای بسددیار کدداتیونی،
پپتیدددهای کدداتیونی ضدددباکتری ،آاکتورهددای رشددد و سددیتوکینهای
سیتوتوکسیک میشو که به صور هماآیا باعث تقویت استخوان سازی
میشوند( .)55ا العا مسدو نشددان می هددد کدده  LTAبددرای بازسددازی
استخوان ر شرایط نزمایشگاهی مفید است .ر پژوهشی که برای رمان
شکستگی استخوان ران مد وش توسددط  LTAانجددام شددد ،نتددایا حاصددل
حدداکی از نن بددو کدده رمددان  LTAباعددث تشددکیل بموقددع اسددتخوان،
استخوانسددازی و بهبددو سددریع شکسددتگی ر موشهددای ارای نقددص
استخوان ران میشو  .ر شرایط نزمایشددگاهی LTA ،بدده ددور مسددتقیم
شاخصهای تمایی سلولی  MC3T3-E1ناشی از عوامل پوستی را اآیایش
ا  ،از جمله آعالیت قلیایی آسفاتاز ،رسوب کلسیم و بیان استئوپونتین.
ر نتیجه ،یاآتهها نشان می هد که  LTAارای خددواص امیدددوار کننددده
برای بازسازی استخوان است(.)56

36- Lipoteichoic acid (LTA).

35- Interleukin 17.
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 -4استفاده ترکیبی از مواد بهبود دهندة
استخوانسازی و مواد تنظیمکنندة سیستم ایمنی،
جهتگیری پژوهشهای آینده
پژوهشگران ر حال حاضر ،ر حال بنیانگد اری رویکددر پژوهشهددای
نینده هستند تا بتددوان از خاصددیت مددوا بهبددو هندددة رشددد و تمددایی
استخوانی و همچنین موا تنظیم کنندة سیستم ایمنی به ور همیمان
بهددره جسددت .بدده کمددک ایددن رویکر هددا اسددتخوان سددازی و تددرمیم
شکستگیها و عیوب استخوانی ر سریعترین زمان ممکن اتفا میاآتد.
به عنوان نمونه ،بدده تددازگی ،پژوهشهددایی ر زمیند ة اسددتفا ه همیمددان
لیپوپلی ساکارید ( )LPSو آاکتور رشددد  BMP-2انجددام شددده اسددت کدده
حدداکی از اثددر سددینرژتیک ایددن و مددا ه بددر روی تمددایی سددلولی و
استخوانسازی است( .)56پیشبینی میشو ر نینده بددا شناسددایی مددوا
یگددر تنظددیم کنندددة سیسددتم ایمنددی ،پژوهشهددای بیشددتری جهددت
بهرهگیددری از خددواص همیمددان ایددن و گوندده از مددوا اسددتئوژنیک و
تنظیمکنندة سیسددتم ایمنددی تعریددف و خددواص متفدداو و کاربر هددای
منسصر به آددر ی ر حددوزة تددرمیم اسددتخوان و رمددان شکسددتگیهای
استخوانی شکل گیر (( )57شکل .)3

نتیجهگیری
ر این مقاله ابتدا روشهای مرسوم تسریک استخوانسددازی و بازسددازی
عیوب و شکستگیهای استخوانی ر سه بخش کلی استفا ه از بیو موا
مصنوعی ،سلولها و آاکتورهای رشد استخوانی بررسی شد ،سپس نقش
سیستم ایمنی ر تسریک و بازسازی استخوان و موا بیولوژیکی مسرک
سیستم ایمنی جهت مشددارکت ر استخوانسددازی مددور مطالعدده قددرار
گرآت .بررسی حاکی از این است که سیسددتم ایمنددی بدددن ،بدده عنددوان
کاملترین سیستم مواجهه شونده با عیوب و شکستگیهای اسددتخوانی،
وظیفة ذاتی خددو را بدده گونددهای انجددام می هددد تددا بدده نسددو مطلددوبی
شکستگی رمان شو  .منتهی ر موار ی که شکستگی و عیوب بیرگتددر
بو ه و از حد بسرانی بیشتر اسددت ،نیازمنددد خالددت خددارجی و رمددان
عموما به روش جراحی است .ر این مسیر استفا ه از موا بیولوژیکی از
قبیل آاکتور نکددروز تومددوری نلفددا ( ،)TNF-αلیپددوپلی سدداکارید (،)LPS
پروتئین اینترلوکین  ،)IL-17( 17لیپوتیکوئیک اسید ( )LTAبدده عنددوان
موا ارای خاصیت تنظیم کننددده سیسددتم ایمنددی ،مسددرک اسددتخوان
سازی و تنظیم کننده عملکر سیستم ایمنددی جهددت مواجهدده بهتددر بددا
مسئله و نسی وار شده میباشد که پیش بینی شد استفا ه تلفیقی از
این موا با موا مرسوم استئوژنیک مثل موا مصنوعی ،آاکتورهای رشد
استخوانی میتواند نوید بخش ترکیبا رمددانی جدیدددی باشددد کدده ر
نینده ول مد رمان شکستگیهای استخوانی را کوتاهتر نماید.
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