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اختالل خونریزی شدید مرتبط با ایکس یا همان هموفیلی نوع آ می منجر به  8*چکیده: نقص ارثی فاکتور 

ژن درمانی می با دوز ثابت، درمان فاکتور جایگزین، و اخیراً  8اف درمان های رایج شامل پروفیالکسیس  شود.

محدود در خنثی  یاثربخشی و دسترسنه بر، با ، هزی8درمان های پروفیالکسیس و جایگزین فاکتور باشد. 

موفقیت محدودی نیز در درمان پیش بالینی آزمایشی برای  سازی پادزهرها در افراد مورد درمان بوده است.

گزینه های جدیدی برای درمان هموفیلی بنابراین، درمان هموفیلی از طریق این روش ها بدست آمده است. 

 برای تصحیحجنینی پتانسیل ریشه سلولهای به بررسی و ارزیابی ما در این مقاله نیاز است.  نوع آ مورد

با پروتئین ریشه  جمع آوری شد و 8با نقص فاکتور بالستوسیت های موش هموفیلی نوع آ در موش پرداختیم. 

در کبد  8حاالت فاکتور  سبز )جی اف پی( تزریق شد و به موش پذیرنده شبه باردار منتقل شد. سلولی جنینی

ماهگی جی اف پی  6بصورت تصادفی اندازه گیری شد. سه مورد از این موش ها در سن موش  5و پالسمای 

این داده ها در مراحل پالسمای خون برابر با گونه های وحشی موش بود.  8سطح فعالیت فاکتور  مثبت بودند.

 رمان و تضعیف این اختالل خونریزی مهلک را دارد.پتانسیل دپیوند ریشه سلول اولیه نشان می دهد که 

 ، بالستوسیت، موش کمریک8فاکتور ،فیلی نوع آ، ریشه سلول جنینیکلمات کلیدی: همو

 

 

 

 مقدمه:

مرتبط با ایکس می باشد که ناشی از نقص کمی یا کیفی عامل  یاختالل ارثی خونریز هموفیلی نوع آ نوعی

% 90انگر یاٌ بنفر رخ می دهد و تقریب 10000نفر در هر  2تا  1هموفیلی نوع آ در است.  8ا فاکتور انعقاد خون ی

الینی، این بیماری با خونریزی همزمان در مفاصل بزرگ و از لحاظ ب(.2009فخارزاده،موارد هموفیلی می باشد)

مفاصل منجر به لهیدگی  که خونریزی مفصلی رایجترین نشانه بیماری است می شود.بافت های نرم توصیف 

یق مان برای اپیزودهای هموراژیک، تزرپذیرفته شده ترین دراخیراً با شرایط وخیم می شود.  مخصوصاً در افراد



و خطر انتقال  8می باشد. ترکیب مجدد فاکتور  8مجدد پروتئین فاکتور  پالسما یا ترکیب 8وریدی فاکتور 

، از این رو دانشمندان پرهزینه و غیرقابل پیش بینی است پالسما از طریق روش دریافت ویروس به مغز استخوان

، اچ آی وی، و ویروس بی )هپاتیت آ، بی ، سی .و محققان را بر آن داشته تا بدنبال روش های مناسب تری باشند

 (.2005)معاوری، (19

و فیبروبالست های  یکبدژن درمانی هموفیلی نیز از جمله رویکردهایی است که شامل القای درون ماهیچه ای، 

 (.2010نتگومری،وثربی کاشت شده یا تزریق وریدی القای حامل تحت کنترل همه جانبه می شود)م

موفقیت های محدودی در درمان آزمایشی با استفاده از ژن درمانی برای درمان هموفیلی نوع آ گزارش شده   

دگشایی پروتئین و فقدان تولید جایگزین تولیدات شکست درمان مقدمتاً ناشی از پاسخ ایمنی میزبان به ک است.

 ژن درمانی می باشد.

به کاربردهای  بنابراین منجردر اکثر انواع سلولها تغییر یابند،  می توانند )یی اس(سلول های ریشه جنینی 

کاربردهای درمانی سلول های یی اس  (. هدف ما در این مطالعه، ارزیابی2004درمانی زیاد آنها می شود)هوآنگ،

موش مدل هموفیلی نوع آ می باشد. نتایج ما نشان داد که همبستگی کلی بین  برای درمان پیش بالینی در

 سلولی یی اس وجود دارد. موش هموفیلی نوع آ و درمان

 موش

ذف شده است. واکنش ح 8فاکتور 19تا  16پیشتر توصیف شد. بطور مختصر اگزون های  8موش با نقص فاکتور 

 8و شیمی در کنار هم نقص فاکتور و ایمونو هیستPCR-زنجیره پولیمراز )پی سی آر(، رونوشت معکوس )آر تی(

بطور قابل مالحظه ای کمتر از موش  8در موش فاقد فاکتور  8ا در ژن موش بوجود می آورند. فعالیت فاکتور ر

قطع دم ، معنادار و حتی مهلک بود و فنوتیپ آن هم مشابه افراد با  نرمال است. زیرا خونریزی بعد از تراموآی

عاری از پاتوژن  ،تحت شرایط ویژه 3اس  129هموفیلی شدید نوع آ می باشد. موش مورد نظر با زمینه فطری 

نگهداری شد. پروتوکول های استفاده شده در این مطالعه توسط کمیته پزشکی دانشگاه شانگ هایی ژیائو مورد 

 ذیرش قرار گرفته است.پ

 بافت سلول

( و خطوط پروتئین سبز سلول ئی اس)جی اف پی( )انتقال یافته 3اس129سلول های ئی اس )از موش موروثی 

درصد  5درجه سانتیگیراد و کربن دی اکسید  37( رشد کرده و بدون تغییر در دمای 2ان-با پی ئی جی اف پی

ئی اس -موش نگهداری شدند. سلول های ئی اس و جی اف پی جنین کربنی ول های فیدر فیبروبالستروی سل

میلی مول آمینو اسید غیر  0.1سلول ئی اس درجه اف بی اس،  ٪15دی ام ئی ام بعالوه -در میانجی کا او



میکروگرم 50واحد پنی سیلین،  50مرکاپتوتانول، -2میلی مول  0.1گلوتامین، -میلی مول ال 2اساسی، 

 اینهی بی توری کشت شدند.-واحد فاکتور لوکمیا 1000میلی مول سدیم پیروات، و  1استرپتومایسین، 

 تولید موش کمریک و گروههای آزمایش

، تخمک موش دیگری با سرم گاندوتروپین و گاندوتروپین مزمن انسانی القا شد و با 8به موش ماده فاقد فاکتور

و نیم بعد از تخمک  3بالستوسیت در روز  65در مجموع،  جفتگیری صورت گرفت. 8موش نر فاقد فاکتور 

بصورت تصادفی در دو گروه تقسیم  بالستوسیت های جمع آوری شده گذاری از رحم موش ماده خارج گردید.

ئی اس تزریق شد و به ماده های پذیرنده -بالستوسیت که به آنها سلول های جی اف پی 35-شدند: گروه درمان

تقل شدند. توله ها زیر نستوسیت که مستقیماَ به موش های پذیرنده ماده مبال 30 -منتقل شدند، گروه کنترل

توله مورد  5مورد از  3روز بعد از تولد بررسی شدند.  3نور فلورسانس میکروسکوپ برای حالت جی اف پی 

 توله نیز در گروه کنترل متولد شدند. 4جی اف پی مثبت بودند.  ،تزریق بالستوسیت

 PCRآنالیز 

و جی اف  8ماهگی گرفته شد. بخش های ارثی فاکتور  6مرا در سن یان آ ارثی از کبد موش های کنترل و کدی 

 :8پی با استفاده از پریمرهای زیر به ترتیب حذف شد: فاکتور

5-CACTTGTAAGAGTTTGGGGATG-3(FORWARD)  

5-GTAATCTGGAAATCACGGATGC-3(REVERSE) 

GFP: 5-CTGGTCGCTGGACGGCGACG-3(FORWARD) 

5-CACGAACTCCAGCAGGACCATG-3(REVERSE) 

 اکتین بصورت کنترل برای حضور دی ان آ تقویت شده، تقویت شدند.-تمام نمونه ها نیز برای نمایان سازی بتا

 با استفاده از ژل آگاروز الکتروفورسیس و ایتیدیوم برومید آنالیز شدند.PCRمحصوالت 

RNA .کلی از سلول های ئی اس کشت شده یا بافت های موش با ریجنت تریزول گرفته شد

RNA(بصورت معکوس نوشته شد و 2کلی )میکروگرمPCR بوسیله اکس تک انجام شد. پرایمرهای استفاده شده

 لیست شده اند. 1در جدول 

 آالیش آلکالین فسفات

دستورالعمل کیت آشکارسازی آلکالین  به رای فعالیت آ ال پی با توجهئی اس ب-سلول های ئی اس و جی اف پی

 فسفات آالیش شد.



 8فعالیت فاکتور 

با  8میکرو لیتری آزمون سیترات پالسما به بیمارستان روئیجین  برای آشکارسازی فعالیت فاکتور 500حجم 

تولید کننده فرستاده شد. منحنی  کروموژنیک مطابق با دستورالعمل های 8استفاده از سنجه فعالیت فاکتور

ایجاد گردید. برای ایزوله کردن  ،استاندارد با استفاده از رقیق سازی های سریالی  پالسمای مرجع انسانی نرمال

 0.16میلی لیتر خون از کره چشم برداشته و در  1پالسما، موش با استفاده از کتامین/زیالزین بیهوش شد و 

 جمع آوری شد)ضد انعقادخون/خون(. 10مول سدیم سیترات با نسبت نهایی یک به 

 ایمونو هیستو شیمی

میکرومتر تقسیم شدند.  8ی فریز، و به قسمت هایی با ضخامت تک او سی ت-کبد های جداشده در ترکیب بافت

درصد فیکس  4دقیقه در پارافرمالدهید  10دقیقه در معرض هوا خشک شده و به مدت  30این تکه هابه مدت 

پوشانده شدند و در طول  100با نسبت یک به  8شدند. برای آالیش، تکه های کبد با  محلول پادزهر ضد فاکتور

به مدت یک  ،تکه ها با پادزهر ضد خرگوشی کشت شدند. بعد از شستشویدرجه سانتی گراد  4 شب در دمای

تکه ها با استفاده از کیت آ بی سی  بعد از شستشوی مجدد، درجه سانتی گراد کشت شدند. 37ساعت در دمای 

برابر بررسی  40توسعه یافتند. تکه ها سپس در دی پی ایکس محکم شدند و زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 

 شدند.

 تحلیل آماری

نتایج با خطای استاندارد مثبت و منفی گزارش شدند. آزمون تی دانش آموز برای مقایسه بین گروهها استفاده 

 از لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد. 0.05شد. پی کمتر از 

 نتایج

 ئی اس-توصیف سلول های جی اف پی

 ،ئی اس در طول فرآیند تولید خطوط سلولی پایدار-سلول های جی اف پی این نکته که وضعیت برای تاکید بر

ئی اس را بررسی کردیم. از این -تغییر نمی کنند، ابتدا فعالیت مورفولوژی و آ ال پی سلول های جی اف پی

ئی اس شامل  ئی اس از لحاظ مورفولوژیکی مشابه سلول های-بررسی ها فهمیدیم که سلول های جی اف پی

آ(. هر دو نوع سلول برای آالیش آ ال پی  1کروی شکل ها، نوکلئولی دراز و سیتوپالسم اسکانت می باشند)شکل 

ئی اس را در سطح مولکولی با بررسی حالت -بی(. همچنین سلول های جی اف پی1مثبت می باشند)شکل 

داللت بر نشانگرهای سلول ئی اس شامل PCR-نشانگرهای ویژه سلولی ئی اس بررسی کردیم. آنالیزهای آر تی



در کمیت هایی مشابه موارد سلول های ئی  2، و سوکس 4، کریپتو، اف جی اف¾، اکت 1نانوگ، ایراس، داکس

 سی(1اس داشت.)شکل 

 حالت جی اف پی در موش کمریک

مورد مورد  35شدند:  بخش تقسیم 2گرفته شد و بطور تصادفی در  8بالستوسیت از موش ماده فاقد فاکتور 65

باقی  ده ماده آماده بارداری کشت  شدند وپذیرن 3ئی اس قرار گرفتند و سپس در -تزریق سلول های جی اف پی

 4موش کمریک و  5روز،  18بالستوسیت ها مستقیماَ در سه پذیرنده ماده آماده بارداری کشت شدند. بعد از 

توله بعد از تولد  3میکروسکوپ فلورسنس، جی اف پی را در متولد شدند. با استفاده از  8موش فاقد فاکتور

( ولی در دو موش مثبت موش کمریک تصویر سازی شد)کیمراز 3بررسی کردیم. جی اف پی به راحتی در 

 (.2(.)شکلمنفی کمریک دیگر اینکار صورت نگرفت)کیمراز

 در موش کمریک 8حالت فاکتور 

ماه بعد،  6نشانه های مورفولوژیکی و اختاللی به سن بزرگسالی رسید. موش کمریک زنده ماند و بدون هیچگونه 

مورد کبد نشان داده  5مورد از  3موروثی در PCRو بخش های جی اف پی با استفاده از  8وجود فاکتور

مورد  5ز مورد ا 3و جی اف پی در  8نشان داد که هر دو مورد فاکتورPCR-آ(. بطور مشابه آنالیز آرتی3شد)شکل

بی پی( و آلل  1023از نوع گسترده )RNAام  8کبد کمریک جا گرفته است.  به ترتیب در گروه کنترل، فاکتور 

 .بیان شدند 8بی پی( در موش نوع گسترده، و کنترل های فاقد فاکتور  284های هدف )

سی  8. مشاهده شد که سطح پالسمای افقرار گرفتند 8تحت آزمایش فعالیت فاکتور  ،تمام گروههای موشی  

در کیمراز جی اف پی مثبت مشابه موش های کنترل نوع گسترده بودند، اما بطور قابل مالحظه ای باالتر از 

معنادار  8:سی در کیمراز جی اف پی منفی جدای از موش فاقد اف 8بود. سطح پالسمای اف 8موش فاقد فاکتور 

 (.4نبود)شکل

در کبد را بوسیله آالیش ایمونو هیستو شیمی بررسی کردیم. نتایج نشان داد که  8یع افسرانجام حالت و توز

 8نیست، و حالت اف  8در کیمراز جی اف پی مثبت قابل آشکار سازی بوده ولی در کبد فاقد اف 8پروتئین اف 

 جنینی سلول های ئی اس که در موش(. این داده ها آشکار ساخت که 5در هپاتوسیت ذکر شده است)شکل

 ، که منجر به بهبودی کامل موش هموفیلی نوع آ می گردد.8کشت شده متفاوت است از هپاتوسیت تولیدی اف

 

 



 بحث و نتیجه گیری

هموفیلی نوع آ، نوعی اختالل خونریزی کمیاب مربوط به ایکس می باشد که ناشی از فقدان عدم کارآیی انعقاد 

 درمان پیشگیری )برای پیشگیری از خونریزی(خونریزی( یا  درمان جایگزین)برای توقف می باشد. 8خون اف

زمانی که درمان تقاضا می شود، تزریقات باید با اولین نشانه ها  ممکن است از درمان های مورد تقاضا باشد.

تجربه ثابت  صورت گیرد تا میزان خونریزی کاهش یافته و از گسترش آن و آسیب به بافت ها جلوگیری شود.

کرده است که درمان پیشگیری برای بیماران هموفیلی نوع آ مراقبت بهتری نسبت به درمان فوری برای 

ب های جلوگیری از خونریزی فراهم می کند، بطوریکه از آسیب های فراوان بافتی می کاهد و گسترش آسی

اما  تقاضا می باشد ددرمان فوری و مور اگرچه درمان پیشگیری کننده گران تر ازمفصلی را نیز متوقف می کند. 

ای پروتئین جایگزین با این رویکرد، خنثی سازی پادزهر بربا این حال برای تمامی مریضان مناسب نمی باشد. 

 .گزارش شده است ارایه مشکلی منحصر بفرد آن هم زمانیکه بیمار هموفیلی در حال درمان استبعنوان 

زیرا این بعنوان درمانی دلخواه برای هموفیلی نوع آ شناخته شده است، ژن درمانی مدت زمان طوالنیست که 

و در مقابل بوجود آمده است، و افزایش در سطح فاکتور انعقاد خون بیماری از یک رویداد در یک ژن مخصوص 

در می توان هموفیلی شدید را به یک بیماری متعادل تر تبدیل کرد. تمام درمان های بالینی برای ژن درمانی 

در انسان مبتال به هموفیلی نوع  8هموفیلی نوع آ بدلیل مشکالت و شکست در دستیابی به حالت معنادار در اف 

 آ بی نتیجه مانده است.

کیمرا از نوع متفاوت از سلول های از لحاظ ژنتیکی متفاوت را داشته باشد.  2حیوانی است که حداقل  ،کیمرا

دی بسیار کمیاب بندی می شود، اما در یک دسته بن غیر انسانی دستهلحاظ جانورشناسی در زمره موجودات 

موش کمریک، ابزاری حیاتی در تحقیقات زیستی می باشد، بطوریکه جزو انسان ها نیز دسته بندی می شود. 

نوع مجزا از سلول ها را دارا می  2اجازه مطالعه گستره ای از سواالت زیستی در حیواناتی را فراهم می کند که 

باشند، به این صورت که هم می توان به بررسی مسایلی از قبیل نیازمندی های ویژه بافت ها پرداخت و هم می 

ق روش عمومی برای خلق موش کمریک می تواند بطور خالصه شامل تزری توان به مطالعه بافت سلولی پرداخت.

ک توسط بئاتریس مینتز در دهه اولین  موش کمریریشه های متفاوت باشد.  یا تجمیع سلول های جنینی از

رکه خلق شد. تزریق از طرف دیگر توسط ریچارد گاردنر و رالف برینست 8با تجمیع  سلول جنینی مرحله  1960

برای خلق موش  سلول ها را به داخل بالستوسیت با خط گرم که بطور کامل از سلول های ئی اس گرفته شده

ئی اس نیز ابزاری مهم در کیمرا می باشد زیرا ژن ها می توانند  سلول های کمریک تزریق کردند، به پیش رفت.

بنابراین اجازه می دهد تا ژن ها مورد هدف قرار با استفاده از ترکیب مجدد یکنواخت مقابل هم قرار بگیرند، 

 رخ داد، سلول های ئی اس ابزاری کلیدی در تولید موش کمریک شدند. 1999این اکتشاف در سال گیرند. 



مثبت که دارای سه ویژگی می باشد توصیف شد. اول،  موش کمریک بصورت کیمراز جی پی اف ن مطالعهدر ای

ئی اس درون تضاعف کروموزومی جنین ساخته -کیمراز جی پی اف مثبت از طریق تزریق سلول های جی اف پی

نیمه عمری  8شده است. دوم، کیمراز جی پی اف مثبت، تصحیح فنوتایپ اختالل خونریزی می باشد. سوم، اف

 یدار در کیمراز جی اف پی مثبت بیان می شود.بطور پا 8پیوسته دارد، ولی پروتئین افکوتاه و نیاز به جایگزینی 

در این مطالعه، برخی سواالت نیاز به تحقیق بیشتری دارند. برای مثال دنبال کردن درمان بیمار در طول زندگی 

های سلولی  که می برای تعیین اثرات بیماری و درمان که در موش ظاهر می شود و بررسی برای سایر ریشه 

بطور ایده آل، یک فرد می تواند تمایل به استفاده از سلول های آی  توان برای جایگزینی سلول ئی اس پیدا کرد.

 پی اس از سلول های سوماتیک بیمار داشته باشد، و این سلول های آی پی اس نیز به مالحظات ژنتیکی خاصی

ظرفیت از سلول های ئی اس می باشند و بنابراین  ابل تشخیصق دارند. تا این تاریخ سلول های آی پی اس نیاز

درمانی دارند. نتایج تحقیقات ما، راهی را برای تحقیقات بیشتر با هدف تمرکز بر سلول درمانی برای هموفیلی 

 نوع آ باز کرده است.

وفیلی نوع آ در فنوتیپ هماولیه جنینی می تواند در نجات  در مراحلما نشان دادیم که کاشت سلول ئی اس 

این راهبرد مخصوصاً با استفاده از آی پی اس، می تواند ظرفیت درمانی برای این اختالل موش موثر باشد. 

 خونریزی مهلک در آینده داشته باشد.

20/12/96  

 

 

 

 

  


