دور الخاليا الجذعية الميزنشيمية لنقي العظم في شفاء عيوب العظم
القحفي الفكي الوجهي
أحمد النشار*
ماجستٌر فً الجراحة الفموٌة و الفكٌة الوجهٌة  ،مركز البحث العلمً فً جامعة
األندلس للعلوم الطبٌة  ،سورٌا
الملخص:
الغاية :الهف من هذا المقال هو مراجعة األبحاث السابقة التً تبٌن دور الخالٌا الجذعٌة
المٌزانشٌمٌة لنقً العظام  BMSCsفً شفاء عٌوب العظام القحفٌة الفكٌة الوجهٌة.
التصميم :تم البحث فً قاعدة البٌانات  PubMedفً آذار  2016باستخدام الكلمات المفتاحٌة
ذات الصلة بالبحث .تم أخذ المقاالت التً تتحدث عن قدرة  BMSCsفً تجدٌد العظام عند
نماذج من الحٌوانات و البشر .تم مراجعة المقاالت المأخوذة بشكل كامل من حٌث نموذج
التجربة المتبع فً الوسط الحً  ،نوع العٌب  ،حامل الخلٌة  ،طرٌقة التقٌٌم و النتائج.
النتيجة :تم شمل  24مقالة فً هذه الدراسة  6 ،منها أجرٌت على الفئران  6 ،على األرانب ،
 6على الكالب  2 ،على الخنازٌر  ،و  4على البشر.
الخاتمة :وفقا لهذه الدراسة فإن معظم الدراسات أشارت إلى كفاءة  BMSCsفٌتجدٌد العظام فً
الوسط الحً.

المقدمة:
الخالٌا الجذعٌة هً خالٌا غٌر ناضجة غٌر
متخصصة تمتلك القدرة على التماٌز ألي
نوع من الخالٌا .(Slack,2008) .هناك
مصدرٌن أساسٌٌن للخالٌا الجذعٌة :الخالٌا
الجذعٌة البالغة و الجنٌنٌة (Takahashi
and Yamanaka,2006 ; Takahashi
)ٌ .et al,2007مكن أن تتواجد الخالٌا

الجذعٌة البالغة فً العدٌد من النسج و
األعضاء مثل نقً العظام  ،السمحاق ،
الدماغ  ،لب األسنان  ،العضالت  ،الدهون
; (Zuc et al,2001
 ،و الجلد
McKay,1997 ; Gage,2000 ; Toma
; et al,2001 ; Ding et al,2011

Baddoo et al,2003 ; Tamaoki et
)al,2010

Sawin et al,1998 ; Warren et
)al,2003

ٌعتبر نقً العظم  BMمن أهم مصادر
الخالٌا الجذعٌة المٌزانشٌمٌة MSCs
) .(Ploemacher et al,1984من 30
سنة قام  friedenstien et alبعزل
 MSCsمن نقً العظام و أطلقوا علٌها
خالٌا أنسجة النخاع و بٌنوا قدرتها على
تشكٌل العظام و الغضارٌف عند زراعتها.

ٌقدم تجدٌد النسج القائم على الخالٌا
الجذعٌة كوسٌلة لتخطً هذه الحدود خطوة
واعدة لتأمٌن استراتٌجٌة عالجٌة متقدمة و
القحفٌة
النسج
إلصالح
موثوقة
الوجهٌة.(Miura et al,2006).

تتراوح طرق عزل  BMSCsمن  MCمن
الطرد المركزي متدرج الكثافة إلى طرق
تصفٌح مباشرة بسٌطة (Caterson et
)al,2002 ; Hung et al,2002
تم دراسة  BMSCsبشكل مكثف للتمٌٌز
بٌن المكونة للعظام ،المكونة للغضارٌف،
المكونة للشحوم ،النسل العضلٌة أو
العصبٌة غٌر المٌزنشٌمٌة(Pittenger et .
; al,1999 ; Dezawa et al,2005
)al,2005
أدت كل من عملٌات الزرع ذاتً التولٌد و
الخٌفً و مواد التالؤم األخرى التً
استعملت إلعادة بناء العٌوب القحفٌة
الوجهٌة إلى نتائج سرٌرٌة محسنة .و لكن
هذه الوسائل لها حدود فطرٌة مثل مصادر
التولٌد الذاتً غٌر الكافٌة ،انتشار المرض
إلى الموقع المانح ،انتقال المرض ،نتائج
غٌر متوقعة لتشكٌل العظم و االلتهاب
بسبب الجسم األجنبً(Jackson et .
; al,1986 ; Oklund et al,1986

ٌستخدم نقً العظام باعتباره مصدر خالٌا
جذعٌة مٌزنشٌمٌة بشكل شائع فً التطبٌقات
العالجٌة للتجدٌد المعتمد على الخالٌا
للعظام القحفٌة الوجهٌة(FilhoCerruti et .
; al,2007 ; Gao et al,2001
Krebsbach et al, 1997 ; Lee et
).al,2010
الهدف من هذا العمل مراجعة الدراسات
المتعلقة بدور الخالٌا الجذعٌة المٌزنشٌمٌة
لنقً العظام فً فً شفاء عٌوب العظام
القحفٌة الفكٌة الوجهٌة.

الطرق و المواد المستخدمة:
غاية المقال المرجعي:
الهدف من هذا العمل مراجعة الدراسات
المتعلقة بدور الخالٌا الجذعٌة المٌزنشٌمٌة
لنقً العظام فً فً شفاء عٌوب العظام
القحفٌة الفكٌة الوجهٌة .باإلضافة إلى
مراجعة الطرق المستخدمة لهذه الغاٌة.
آلية البحث:
تمت عملٌة بحث الكترونً فً قاعدة بٌانات
 PubMedعن كافة المقاالت المنشورة
باللغة االنكلٌزٌة حتى تارٌ آذار 2016

باستخدام الكلمات المفتاحٌة التالٌة معا أو
بشكل مستقل :الخالٌا الجذعٌة المٌزانشٌمٌة
لنقً العظم ،تجدٌد العظام ،عٌوب العظام
القحفٌة الفكٌة الوجهٌة ،إعادة بناء العظم
القحفً الفكً الوحهً و الهندسة النسٌجٌة.
باإلضافى تم تقٌٌم مراجع المقاالت المأخوذة
كمصدر للدراسة.
اختيار الدراسة:
تم تضمٌن فً هذا المقال المرجعً كل
الدراسات التً بحثت فً دور الخالٌا
الجذعٌة المٌزانشٌمٌة لنقً العظم فً شفاء
العظم القحفً الفكً الجبهً .تم أخذ
العناوٌن و الملخصات و تقٌٌمها بحسب
درجة تعلقها بالموضوع المراد دراسته .تم
إزالة المقاالت المتشابهة و أخذ النصوص
الكاملة للدراسات ذات الصلة الستخراج
البٌانات المرغوبة.
استخراج البيانات:
تم أخذ المعلومات المتعلقة بنماذج
الحٌوانات ،المواقع المقٌمة ،حامل الخلٌة،
طرٌقة التقٌٌم ،مدة الدراسة ،و نتائج كل
دراسة من هذه المقاالت.

النتائج:
البحث المبدأي أعطى  11897مقالة ،و بعد
النظر فً العناوٌن ،الملخصات ،و
النصوص الكاملة تم اختٌار  24مقالة
كأساس لهذا المقال المرجعً.
الفئران:

تم األخذ للدراسة  6مقاالت اعتمدت الفئران
كحٌوانات تجارب(Akita et al,2004 ; .
Kim et al,2007 ; CastanoIzquierdo et al,2007 ; Khojasteh
;et al,2008 ; Agacayak et al,2012
).Allais et al,2015
اثنتان من هذه الدراسات استخدمت الخالٌا
الجذعٌة المٌزانشٌمٌة لنقً العظام عند
البشر (Akita et al,2004; hMSCs
).Kim et al,2007
فً كل هذه الدراسات استخدمت أمراض
العظم القحفً لتقٌٌم دور  BMSCsفً
عالج العظام ) .(Table 1استخدم Akita
 et al 2004جهاز مقٌاس امتصاصٌة
أشعة سٌنٌة مزدوج الطاقة لفحص الكثافة
المعدنٌة للعظم  .BMDتم المقارنة بٌن
الفئران المعالجة ب  hMSCsباإلضافة إلى
 BMP-2و عامل نمو الخالٌا اللٌفٌة و
الفئران المعالجة ب MSCsوحدها باستخدام
حامل  .Gelfoamبعد  4أسابٌع من
الجراحة كانت نتائج  BMDأعلى بشكل
مالحظ عند المجموعة األولى فً حٌن لم
ٌالحظ أي فرق بعد  8أسابٌع .الحظ Kim
 et al,2007نتائج إٌجابٌة عند المعالجة
ب MSCsو  BMP-2المحمولة على
حمض الهٌالورونٌك  .HAتم مالحظة
تجدٌد  84%بعد  4أسابٌع من العملٌة .و لم
ٌالحظ استجابات التهابٌة لألعضاء
المروعة من .MSCs

األرانب:
على األرانب ،أجرٌت أربع دراسات عن
التجدٌد المتعلق ب BMSCsفً عٌوب
العظم القحفً ،و اثنتان عن عظم الفك
السفلً(Liu et al,2007;Lee et .
al,2008;Kim et al,2015;Jiang et
al,2012;Saad
et
;al,2015
).(Table2) Alfotawei et al,2014
قامت إحدى الدراسات بمعالجة عٌب 6-
 mmباستخدام  PLGثالثً أبعاد خلوي و
غٌر خلوي مع  PEGو سقالة  BMP-2و
مقارنة الكفاءة مع سقالة  .PLGبٌن التحلٌل
بعد  12أسبوع أن نسبة تشكل العظم
العظمى حدثت عند استخدام PLG-PEG-
 BMP-2مع  .BMSCsمجموعة PLG
الخلوٌة أعطت نتائج أفضل من نظٌرتها
الالخلوٌة ).(Lui et al,2007
قامت دراسة أخرى بمقارنة نوعٌن آخرٌن
من السقاالت (فوسفات الكالسٌوم ثنائٌة
الطور المسامٌة و اللٌفٌن) حٌث بٌنت
النتائج أن اللٌفٌن ٌعتبر أفضل كحامل
ل .(Lee et al,2008) BMSCsقام Kim
 et al,2015بتقٌٌم الفعالٌة العالجٌة
المشكلة للعظم للمجموعة BCP/BMP-
 2/BMSCSبتطبٌقها على عٌب فً عظم
القحف حٌث بٌنت النتائج أن استخدامهم معا
ٌقدم فعالٌة كبٌرة فً فترة العالج األولى.
تحقق  Jiang et al,2012من قابلٌة
استخدام  PRPكسقالة لحمل  BMSCsسواء
تم التطعٌم بدٌكسامٌتازون أم الحٌث بٌنت

النتائج تجدٌد كبٌر لعظم القحف فً مكان
العٌب .قامت دراستان باستخدام b-TCP
كسقالة باإلضافة إلى  BMSCsفكانت نتائج
األولى ) (saad et al,2015تدل أن
إضافة  BM-MSCsإلى  b-TCPجعل
قابٌلٌة تجدٌد العظم بشكل أفضل و أسرع
عند عٌوب ) ، (10 × 15 mmفً حٌن
بٌنت األخرى )(Alfotawei et al,2014
أن إضافة  BMSCsإلى سقالة b-TCP
القابلة للتحلل الحٌوي ال ٌحسن من قدرتها
على تجدٌد عٌب  20 mmفً عظم الفك
السفلً.
الكالب:
الحظ  Yamada et al,20004امتالء
جزئً للعظم بنسبة  36.8 %بعد  4أسابٌع
من تطبٌق  BMSCs/PRPعلى عٌب 10
 .mmحٌث ال تعتبر هذه النتٌجة ذات
اختالف كبٌر عن نتٌجة المجموعة القٌاسٌة
التً طبق علٌها تطعٌم آلً معٌن .ازدادت
نسبة تشكل العظم إلى  61.4 %بعد 8
أسابٌع .قامت دراسة أخرى (Ito et
) al,2006بإضافة اللٌفٌن للمجموعة
السابقة لمعالجة عٌب  10 mmفً عظم
الفك السفلً فكانت النتٌجة نسبة تجدٌد 43
 %و  53 %بعد  4و 8أسابٌع على التوالً.
بعد  6أسابٌع من إٌصال  BMSCsباستخدام
 (HA)-TCPأو  Bio-Ossلمعالجة عٌب
 10 mmفً الفك السفلً ،كانت نتٌجة
 Jafarian et al,2008نسبة تشكل عظم

 65.78 %و  50.31 %على التوالً.
قارنت دراسة  YU et al,2007بٌن كفاءة
 BMSCs/b-TCPو التطعٌم الذاتً للعظم
فً تجدٌد عٌب  30 mmفً الفك السفلً.
تم تسجٌل  BMDالعظم المتشكل حدٌثا بعد
 23أسبوع باستخدام جهاز قٌاس
امتصاصٌة األشعة السٌنٌة مزدوج الطاقة.
بٌنت النتائج تجدٌد مقبول للمجموعة
المختبرة ) (0.55 g/cm2الذي ٌعتبر أكبر
بكثٌر من نتٌجة استخدام سقالة غٌر خلوٌة
) (0.19 g/cm2و لكنها لٌست أفضل من
نتسجة التطعٌم الذاتً ). (0.87 g/cm2
تحقق  Riberio et al,2012من تأثٌر
استخدام الخالٌا المأخوذة من نقً العظام
باإلضافة إلى عملٌة تجدٌد موجهة للعظم
فً عالج عٌوب العظم فً منطقة زرع
األسنان .بٌن التحلٌل النسٌجً أن هندسة
النسٌج العظمً القائمة على الخالٌا تؤمن
نتائج مرغوبة فً تجدٌد عٌوب العظم
المشابهة للزرع على الرغم من أن اآللٌة
المشتركة التً تعتمد على الخالٌا و الغشاء
تبدو أكثر صلة و خصوصا بتجدٌد العظم
فً منطقة الزرع(Riberio et al,2012).
الخنازير:
قٌم  Abukawa et al,2004دور الخالٌا
المأخوذة من نقً العظام و الموضوعة فً
سقالة من حمض poly-DL-lactic-
 coglycolicفً عالج عٌوب العظم 2×2
 cmو قد لوحظ امتالء العظم مكان العٌب
بنسٌج قاسً مشابه للعظم بعد  6أسابٌع فً

حٌن المجموعة القٌاسٌة امتألت بنسٌج
لٌفً .قامت الدراسة الثانٌة باستخدام مزٌج
من  MSCsو  PRPموضوعة فً سقالة من
 FHAلتجدٌد عظم الفك السفلً عدٌم
األسنان .فكانت نسبة التجدٌد 45.28 %
أعلى منها عند استخدام PRP-FHA
) (37.95 %أو استخدام  FHAوحده
).(Pieri et al,2009).(36.03 %
البشر:
قمنا بمراجعة أربعة دراسات على البشر.
األولى  Ueda et al,2008استخدم
 BMSCs/PRPوأعطت  100 %نجاح و
لم توثق أي آثار جانبٌة خطٌرة .استخدمت
الدراسة الثانٌة  HA-TCPمع  BMSCsو قد
بٌنت هذه الدراسة تشكل عظم جدٌد بنسبة
 41.43 %و طول عظم وسطً 12 mm
و كانت هذه النتائج مبنٌة على قٌاس
األشكال النسٌجً و التحلٌل باألشعة بعد 3
أشهر من التطعٌم .بٌنت الصور الشعاعٌة
بعد  12شهر ازدٌاد فً ارتفاع العظم إلى
 .10.83 mmتم توثٌق  28عملٌة زرع
ناجحة سرٌرٌا من أصل  30عملٌة بعد 6
(Shayesteh et
أشهر )(93 %
)al,2008
استخدمت الدراسة الثالثة عظم معدل النسٌج
قابل للحقن باإلضافة إلى  BMDSCsو
 PRPكسقالة .ارتفاع النسٌج الممعدن ازداد
عما كان قبل العملٌة بمعدل 8.8(+-)1.1
بعد سنتٌن و لم تالحظ أي آثار جانبٌة عند

bone. J Oral Maxillofac Surg.,
May;62(5):601-6.

(Yamada et  سنوات2-6 متابعة الدراسة
al,2008)
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of mesenchymal stem cells in
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ًأما الدراسة الرابعة فكانت اختبار عشوائ
 مرٌض بشكل24 مخطط التنفٌذ حٌث وزع
TRCs  أو زراعةGBR عشوائً لٌتلقوا إما
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بٌنت المقاٌٌس السرٌرٌة و الشعاعٌة و
 امتلك سرعةTRCالنسٌجٌة أن العالج ب
(Kaigler GBRتجدٌد أكبر من العالج ب
et al,2013)

:الخاتمة
 من أكثر الخالٌا الجذعٌةBMMSCs تعتبر
البالغة الواعدة فً تجدٌد العظم و النسج
 ولكن هناك العدٌد.بالمنطقة القحفٌة الوجهٌة
من النحدٌات التً ستواجهنا عند استخدام
الخالٌة الجذعٌة للنقً فً التجدٌد مث
 طرق، السٌطرة على تماٌز هذه الخالٌا
 اختٌار السقالة المناسبة، التطبٌق المناسبة
 و مزج الخالٌا الجذعٌة، بنسبة تحلل مثلى
.مع عوامل النمو
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