مغز استخوان و سلول بنیادی خون ساز چیست ؟
مغز استخوان ماده ای نرم شبیه ماده اسفنجی شکل است که داخل استخوانها پیدا می شود .
مغز استخوان حاوی سلولهای نابالغی است که به عنوان سلولهای بنیادی تشکیل دهنده خون
شناخته می شوند .این سلولهای بنیادی خونی به شکلهای دیگر سلولهای خونی یا به طریقی به
سه نوع از سلولهای خونی تقسیم می شوند :


سلولهای سفید خون  :که با عفونتها مبارزه می کنند .



سلولهای قرمز خون  :که حامل اکسیژن هستند .
و پالکتها  :که به منعقد شدن خون کمک می کنند .



اکثر سلولهای بنیادی خونساز در مغز استخوان یافت می شوند.

پیوندمغزاستخوان یا
)(Bone Marrow Transplantation=BMT
پیوند مغز استخوان روشی است که سلولهای بنیادی ذخیره شده به جای سلولهایی که توسط
دوز باالیی از شیمی درمانی و رادیوتراپی خراب شده  ،بازگردانده می شود .
پیوند مغزاستخوان یکی از روشهای منتخب در درمان برخی از ناهنجارهای خوونی
مادرزادی مانند تاالسمی  ،بیماریهای بودخی

ماننود سور ان ودد ون واوی و می وو

مووتیپل  ،انواع سر ان خون و به ندرت درموارد نقص سیست

ایمنی و سور انهای

استخوان و سینه می باشد.
انتخاب این روش درمانی در وه ه اول به عهده پزشک فوق تخصص خون می باشد
این تصمی

بر اساس شدت و درجه پیشرفت بیماری و شورای

می شود.
پیوند مغز استخوان به دو روش انجا می شود:
 -1پیوند آلوژن (ازفرد دهنده ):

بواوینی بیموار ترفتوه

این روش جهت درمان تاالسمی و بعضی ازانواع سر ان خون به کارمی رود .درایون
روش ،س ووهای مادر تووید کننده اجزا خون ازیک دهنده ساو
تحت شرای

ترفته شده و سپس

خاص به بیمار تزریق موی شوود .ایون روش درموانی بورای افوراد بواالی

 60سال به ع ت افزایش احتمال بروز عارضه پیوند ع یه میزبان توصیه نمی شود اما
تاهی اوقات پزشک براساس شرای

باوینی بیمار ،و نه سن تقویمی وی تصمی

به

انجا پیوند می تیورد .مرح وه اول انجوا ایون روش درموانی یوافتن دهنوده مناسوب
جهت بیمار می باشد .پیوند مغز استخوان تنها ازافراد درجه یک خانواده بیمار یعنوی
خواهر یا برادر قابل انجا می باشد.
 -2روش اتولوگ ( از خود فرد بیمار):
این روش درموارد سر ان دد ون اوی ومی و مووتیپل و بعضی ازانواع سر ان خون
کاربرد دارد .انتخاب روش انجا پیوند (آووژن یا اتوووگ) به عهده پزشک فوق تخصص
خون می باشد در این روش نیازی به یافتن دهنده نمی باشد.
در روش اتوووگ درحاوی که بیماری فرد تحت تاثیر شیمی درمانی های انجا شده
 ،در مرح ه خ ته به سرمی بورد در بخوش پیونود بسوتری موی شوود .داروی GCSF
جهت تحریک تووید س ووهای بنیادی و سورازیر شودن آنهوا بوه سومت توردش خوون
محیطی به فرد تزریق می شود تزریق این دارو همان تونوه کوه قوگف ت توه شود بوه
صورت زیرج دی هر21ساعت به مدت  7-3روز انجا می شوود .ایون دارو سو ووهای
مادر مغز استخوان را که در حاوت خ ته بیماری به سرمی برد (س ووهای گیعوی )
تحریک کرده و باعث تووید زیاد آن می شود پس از ایجواد شومارش قابول قگوول ایون
س ووها درخون بیمار ،توس

دستگاه سول سوپراتور ،سو ووهای توویود شوده موجوود

درخون جمع آوری شده و پس از ذخیره شدن درکیسه مخصوص ،دریخچال مخصوص
فراورده های خونی نگهداری می شوود .پوس ازایون مرح وه شویمی درموانی خواص
جهت سرکوبی کامل مغز استخوان و س ووهای توموری باقیمانده دربدن بیمار انجا
می شود و 12ساعت بعد ازاتما این شیمی درمانی س ووهای جمع آوری شده به

مغز استخوان حرکت کورده و درآن

وی تزریق می تردد .این س ووها به سمت محی
جایگزین شده و شروع به فعاویت می کنند.

بیمارانی که پیوند مغوز اسوتخوان یواخون دریافوت موی کننود هموواره بوه دویول عوود
بیماری زمینه ای وعوارض ناشی از پوس زدن بافوت پیونود درمعورض خطرع ونتهوای
جدی می باشند.یکی از ع ل شایع مرگ ومیر ناشی از پوس زدن عضوو ،ع ونتهوای
قارچی وآسیب های بافتی می باشند که به دنگوال تواثیر داروهوای سایتوتوکسویک
وداروهای سرکوب کننده سیست
دویل نقص سیست

ایمنی ایجواد موی شوود.ایون توروه از بیمواران بوه

ایمنی،درمعرض ابتف بوه ع ونتهوای قوارچی فرصوت

وب موی

باشند.
ایوون قارچهووا شووامل تونووه هووای کاندیوودا(،)Candidaآسووپرژی وس( )Aspergillusو
زایگوماسوووووویت هووووووا(،) Zygomycetesفوزاریووووووو ( )Fusariumوترایکسووووووپورون
ها()Trichosporonمی باشد.

پیوندعضویا
Solid Organ Transplantation
عگووارت اسووت از انتقووال عضووو یووا بافووت از انسووان یووا حیوووان بووه انسووان دیگوور یووا
خودش.اترپیوند از خود فرد به خودش باشد،اتوترافت و اتر ازشخص همجنس وهو
نوع به فرددیگر باشد،هموترافت نامیده می شود.
چه اعضاء وبافت هایی از بدن بیشتر قابلیت پیوند به انسان دیگر دارند؟
در حوال حاضوور ،پیونود بیشتراعضووای بودن انجووا موی شووودمانند کگد،ک یه،ق ب،ریووه
وپانکراس.همچنین پیوند دریچه های ق ب،پیوند عروق بدن،پیونود اسوتخوانهای بودن
وپیونوود قرنیووه نیووز از جم ووه پیونوودهای بوودن اسووت .بووروز ع ونووت ازجم ووه مهمتوورین
مشکفت و عوارض پس از پیوند است که شیوع نسگتاً باالیی دارد .تحقیقات نشوان
میدهند که ع ونت های قارچی ،به عامل مهو

در مورگ و میور بیمواران پیونودی بوه

ویژه تیرندتان پیوند ک یه و کگد تگدیل شده است.

امروزه عفونتهای قارچی سیستمیک از جمله آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس از شایعترین
عفونتهای قارچی بیمارستانی به شمار میروند ،به خصوص در بخشهای مراقبتهای
ویژه ،پیوند اعضاء ،انکولوژی و بخش کودکان این عفونت بیشتر دیده میشود.
عفونت های قارچی سیستمیک
در طي سه دهه گذشته به دلیل استفاده وسیع از شیمي درماني براي درمان سرطان ،پیوند
عضو و ایدز ،میزان بروز عفونتهاي قارچي تهدید کننده زندگي به طور چشمگیري افزایش
یافته است .اغلب عفونتهاي قارچي سیستمیک توسط پاتوژن هاي فرصت طلب مثل گونه
هاي كاندیداو آسپرژیلوس ایجاد مي شوند.
آسپرژیلوزیس
به طور معمول کپکهای آسپرژیلوس در خاک ،بر روی گیاهان و مواد آلی در حال فساد دیده
می شوند و در حال گسترش در محیط می باشند .این قارچها در هوا ،آب ،غذا و گرد و غبار
نیز یافت می شوند .بیش تر از  022نوع آسپرژیلوس تا کنون شناسایی شده است ،که حدود
 02گونه از آنها برای انسان بیماریزا می باشد .در اکثر موارد آسپرژیلوس فومیگاتوس و با
شیوع کمتری آسپرژیلوس فالووس از عوامل ایجاد کننده بیماری هستند .از انواع مهم
دیگرآسپرژیلوس نیدوالنس ،آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس ترئوس را می توان نام برد.
آسپرژیلوزیس بطور معمول با ورود اسپورهای قارچ به دستگاه ایمنی عفونت شروع می
شود و دوره نهفتگی در این بیماری مشخص نیست%63.پنومونی های بیمارستانی ناشی از
گونه های آسپرژیلوس است ومیزان مرگ ومیر ناشی از پنومونی آسپرژیلوسی%59بوده
است.
در آسپرژیلوزیس مهاجم تهاجم عروقی رخ می دهدو باعث ایجاد ترومبوز و نکروز سلولهای
بافت ریه می شود .تشخیص بیماری به علت وجود عالئم متنوع دشوار می باشد اما شایع
ترین عالمت اولیه در بیماران نوتروپنیک تب طوالنی مدت (باالی  63درجه سانتیگراد
)بدون عالئم تنفسی می باشد.
آمفوتریسین درمان شناخته شده و مناسب آسپرژیلوزیس مهاجم ریوی است و برای بیماران
پرمخاطره و بیماریهای شدید باوجود عوارض جانبی از جمله عوارض کلیوی با حداکثر دوز
قابل تحمل استفاده می شود.
استفاده از وریکونازول برای درمان آسپرژیلوزیس مهاجم نسبت به آمفوتریسین پاسخ درمانی
بهتری را دریافت کرده است وبه تصویب رسیده است.

ریسک فاکتورها برای آسپرژیلوزیس مهاجم

کاندیدیازیس
یکی ازمهمترین وشایعترین بیماری قارچ های فرصت طلب در انسان است.کاندیدیازیس
عفونتی است که توسط گونه های مختلف کاندیدا به ویژه کاندیدا آلبیکانس ایجاد می شودویکی
از عفونتهای قارچی شایع درافراد گیرنده پیوند مغز استخوان می باشند.
گونه های کاندیدا به صورت پاتوژن فرصت طلب اشکال مختلف بیماری رادرگروه های در
معرض خطر ایجاد می کنند.
کاندیدیازیس مهاجم یک بیماری جدی است که در آن کاندیدا در جریان خون گسترش می
یابد .به دنبال استفاده وسیع ار آنتی بیوتیک ها،لوکمی،ایدز،افزایش سن ،حاملگی ونقص
درسیستم دفاعی بدن،عفونت های ایجاد شده توسط گونه های کاندیدا به طور چشمگیری
افزایش یافته است.
افراد باسیستم ایمنی سرکوب شده به علت درمان سرطان با شیمی درمانی یا پرتو،استفاده
طوالنی مدت از کورتیکواستروئیدها،مغز استخوان یا پیوند اعضاء یاعفونت ایدزدرمعرض
خطر بیشتری برای توسعه کاندیدیازیس هستند.
افراد با کاندیدمیا ممکن است تب ولرز وضایعات در تنه،بازوها وساق پاها گزارش نمایند.

برای عفونتهای سیستمیک ،کاندیدیازیس منتشرکاندیدیاز،داروهای داخل وریدی و خوراکی
ضد قارچ استفاده شده است .دوزمطلوب و دوره درمان بستگی به بیماری زمینه ای شخص
فرد ووضعیت ایمنی بدن است.داروهای ضدقارچ ممکن است برای کاندیدیازیس مهاجم،
ازجمله فرموالسیون جدید از آمفوتریسین .ب وآزول های جدیدتراداره می شود.
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