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چکیده
پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان سرطان نظیر درمان با روشهای رادیوتراپی و شیمی درمانی و پیوند مغز
استخوان امید به زندگی را در بیماران مبتال به سرطان افزایش داده است .متاسفانه درمان با این روشهای تهاجمی
عوارض جانبی و گاهی شدیدی را به جا میگذارد .مواد سمی و تشعشعات یونیزان باعث آسیب رسیدن به تخمدان ،تهدید
فعالیت آندوکرین و چرخه تولید مثلی و از دست دادن باروری و نارسایی زودرس تخمدان ( )POFمیشود .روشهای رایج
در درمان ناباروری در این افراد شامل جابجایی تخمدان انجماد جنین ،انجماد تخمک و انجماد بافت تخمدان و پیوند
بافت تخمدان است .انجماد جنین و تخمک نیاز به تحریکات هورمونی به منظور افزایش تعداد تخمکها داردکه اگرچه
بازده کار را افزایش می دهد اما آغاز درمان سرطان را به تاخیر انداخته و مستقیما باعث پیشرفت تومورهای سرطانی
وابسته به هورمون می شود .از طرفی در انجماد جنین نیاز به شریک جنسی (همسر یا فرد دهنده اسپرم) است و این
درمان در دختران جوان و کودکان قابل دسترسی نیست .به همین دلیل در این بیماران جوان به منظور حفظ باروری
انجماد بافت تخمدان و سپس پیوند آن راهکار کاربردی تری است .تا کنون روشهای مختلفی در پیوند تخمدان بر روی
گونههای مختلف جانوری و انسان انجام گرفته است .هر کدام از این روش ها دارای مزایا و معایبی است .در سال 2004
اولین تولد نوزاد زنده انسانی از بافت پیوندی گزارش گردید .با وجود این هنوز مسائل حل نشده بسیاری در زمینه حفظ
باروری در بیماران مبتال به سرطان باقی مانده است .از طرفی نیز دریچههای امیدی در حفظ باروری افراد سرطانی رو به
آینده گشوده شده است .این بررسی با هدف به روز رسانی تحقیقات انجام شده در مورد استراتژیهای حفظ باروری
صورت گرفته است و خالصهای از پیشرفتهای حاصل شده در این زمینه را ارائه میکند.
کلیدواژهها :انجماد تخمدان ،پیوند تخمدان ،تخمک مصنوعی ،حفظ باروری ،سرطان ،سلول های بنیادی تخمدان ،گناد
مصنوعی.
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مقدمه

بهبود یافته ،برای باز گرداندن باروری ،یک راه ،کشت

پیشرفتهای اخیر در تشخیص و درمان سرطان

فولیکولهای حاصل از بافت تخمدان منجمد شده

امید به زندگی را در افراد سرطانی افزایش داده است.

است .تکوین جنین از تخمکهای حاصل از

از جمله روشهای درمانی در سرطان رادیوتراپی و

فولیکولهای پر آنترال کشت شده در محیط آزمایشگاه

شیمی درمانی است که با استفاده از اشعه های یونیزه

با موفقیت انجام شده است .اما در مورد فولیکولهای

کننده و داروهای آلکیله کننده صورت میپذیرد .اثرات

بدوی و اولیه با استفاده از همان محیط های کشت این

جانبی چنین درمان های سیتوتوکسیک آسیب رسیدن

امکان فراهم نشده است .تکوین کامل اووسیت های

به تخمدان ،و از دست دادن باروری در افراد و توقف

موش در محیط آزمایشگاهی از مرحله فولیکول بدوی

عملکرد آندوکرین است.

تنها توسط یک گروه گزارش شده است.

روشهای احتمالی در درمان ناباروری در این افراد

رشد فولیکولهای منفرد جدا شده یا فولیکولهای

شامل جابجایی تخمدان انجماد جنین ،انجماد تخمک،

موجود در برشهای کورتیکال تخمدان درمحیط

و انجماد و پیوند بافت تخمدان است .در تکنیکهای

آزمایشگاهی زیاد از حد طول میکشد و ثابت شده

انجماد جنین و تخمک نیاز به تحریکات هورمونی به

است که بسیار مشکل می باشد.

منظور افزایش تعداد تخمکها برای افزایش بازده کار

راه دیگر پیوند بافت تخمدان است .پیوند بافت
1

است .چنین تحریکات هورمونی آغاز درمان سرطان را

تخمدان منجمد شده به خود فرد به نظر میرسد که

بهتأخیر میاندازد و ممکن است مستقیماً باعث

امکان بارداری را به صورت طبیعی فراهم میکند.

پیشرفت تومورهای سرطانی وابسته به هورمون شود.

هرچند می تواند خطر انتقال سلولهای سرطانی را به

انجماد جنین نسبت به انجماد تخمک امکان موفقیت

همراه داشته باشد .اگرچه مطالعات نشان میدهد که

بیشتری دارد اما تنها در افرادی که دارای همسر باشند

احتمال این انتقال پایین است .پیوند بافت تخمدان به

یا تمایل به استفاده از اسپرم اهدایی باشند کاربرد دارد
و در بیماران جوان و کودکان قابل دسترسی نیست.

گونهی دیگری از موجودات 2میتواند خطر مجدد
سلولهای سرطانی را کاهش دهد و همچنین میتواند

در انجماد جنین و تخمک تعداد تخمکهای

بهعنوان روشی برای حفظ گونههای حیوانی در

بدست آمده محدود است ،در صورتی که انجماد بافت

معرض انقراض به کار رفته شود .با این وجود احتمال

تخمدان که حاوی تعداد بسیار زیادی فولیکولهای

بهکار بردن کلینیکی پیوندهای زنوگرافت بافت

بدوی است میتواند مفیدتر باشد .یکی از مزیتهای

تخمدان انسان در آیندهی نزدیک به علت مسائل

استفاده از بافت تخمدان این است که درمان سرطان

اخالقی و بیخطرنبودن آن بعید به نظر میرسد .عالوه

بدون تأخیر به راحتی میتواند انجام شود .به عالوه

بر این انتقال برخی از عوامل مثل رتروویروسها و

فولیکولهای بدوی ،کوچک و از نظر ساختمانی ساده

پریونها از گیرنده به بافت تخمدان از نگرانیهای

ترند و بنابراین نسبت به روشهای انجماد و ذوب که

1

به سهولت باعث تحلیل رفتن فولیکولهای بزرگ
می گردند مقاوم ترند .بعد از درمان سرطان در افراد

Autotransplantation
Xenotransplantion
3
Heterotopic
4
In vitro maturation
5
In vitro fertilization
2
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جدی است که در این زمینه وجود دارد .همچنین

ندارند .بنابراین محققین به دنبال شرایط و مکانی برای

مطمئن نیستیم که تخمکهایی که در پیوندهای

پیوند هستند که بافت تخمدان را از این آسیبها حفظ

زنوگرافت تکوین مییابند ظرفیت و شایستگی طبیعی

کنند .از این رو بسیاری از آزمایشات بر فاکتورهایی که

خود را دارند.

رگزایی را بهبود و سرعت میبخشند و نقش

پیوند بافت تخمدان به خود فرد اما در مکانی غیر

هورمونها در این مورد متمرکز شده و در بسیاری از

از مکان طبیعی تخمدان3دارای این مزیت است که بعد

این تحقیقات مکانهای مختلف برای پیوند مورد

از انجماد و ذوب نیاز به جراحی باز حفره شکمی

آزمایش قرار گرفته است []38 ,95

برای پیوند ندارد چرا که در این روش تخمدان را به

با وجودی که تا کنون گزارشهایی از تولد نوزاد

مکان دیگری مثل زیر پوست یا صفاق پیوند میزنند.

زنده از پیوندهای تخمدان ارائه شده است اما از پیوند

عالوه براین در این روش امکان دستیابی به بافت

تخمدان به مکان دیگری غیر از جایگاه اصلی خود

تخمدان برای جمع آوری تخمک ها به منظور انجام

تولدی گزارش نشده است و تحقیقات در این زمینه

عمل بلوغ آزمایشگاهی )IVM(4و لقاح آزمایشگاهی

ادامه دارد.

 ) IVF(5وجود دارد .در واقع در این روش تکنیک

از طرفی به تازگی دریچههای امیدی در این زمینه

دومرحلهای برای بلوغ کامل اووسیتها به کار میرود.

گشوده شده است .استفاده از گنادهای مصنوعی,66[ 1

این دو مرحله شامل بلوغ اولیه در ( In vivoپیوند) و

 ،]106گامتهای مصنوعی 2و سلولهای بنیادی

سپس بلوغ ثانویه در محیط آزمایشگاه ( )IVMاست.

تخمدان ،3کشت فولیکولها در محیط آزمایشگاه ،فعال

یکی از مهمترین فاکتورها در پیوند موفق برقراری
سریع جریان خون است که برای زنده ماندن

کردن فولیکولها در محیط آزمایشگاه برخی از این
روزنههای امید هستند [.]40

فولیکولهای تخمدان در بافت پیوندی ضروری است.
اگر آناستوموز عروقی (پیوند عروقی) در زمان انجام

روشهای رایج حفظ باروری در بیماران مبتال به

عمل پیوند صورت نگیرد .زنده ماندن بافت پیوند شده

سرطان

منحصراً به رگزایی بعد از پیوند بستگی دارد .قبل از
این که بافت پیوند شده دوباره رگدار شود نسبت به
آسیب ایسکمی و عدم رسیدن خون به آن بسیار آسیب
پذیر است .به همین علت تعداد زیادی از فولیکول ها
در اثر ایسکمی از بین میروند .ارتباط مستقیمی بین
اندازه ی فولیکول و میزان آسیب پذیری آنها به شرایط
ایسکمی وجود دارد .به طوری که فولیکولهای آنترال
همواره دستخوش آسیب بیشتر هستند .نکتهی دیگر
اینکه فولیکولها بیشتر از ایسکمی از بین میروند و
مراحل انجماد و ذوب تاثیر چندانی بر فولیکولها

جابجایی تخمدان

4

در بیماران مبتال به سرطان قبل از انجام رادیوتراپی
انتقال تخمدان ها به خارج از میدان پرتوتابی میتواند
باعث حفظ عملکرد تخمدان شود .جابجایی توسط
عمل الپاروسکوپی انجام میگیرد .میزان موفقیت در
حفظ عملکرد تخمدان و توانایی بارداری  16تا 90
درصد گزارش شده است .موفقیت در این زمینه به
1

Artificial gonad
Artificial gametes
3
Stem cell of ovary
4
Oophoropexy
2

58

امیدهای تازه در حفظ باروری زنان مبتال به سرطان  /سیده فاطمه سیادت و همکار

عوامل گوناگونی نظیر درجه پراکندگی تابش ،سن

آپوپتوزیس مقاومند [ .]76اسفینگوسین  -1فسفات

بیمار وضعیت رگها ،حفاظت تخمدانها طی تابش،

باعث حفظ بارداری در موشهای مادهی اشعه دیده

همراه بودن شیمی درمانی با پرتو درمانی و غیره

میگردد بدون این که هیچ آسیب ژنومی برای فرزندان

بستگی دارد [.]8،14،75

ایجاد نماید]87[ .

متوقف کردن تخمدان

1

انجماد جنین

در این روش به کمک آگونیستهای Gn RH

انجماد جنین به طور گستردهای در کلینیکهای

اپیتلیوم زاینده را به حالت خاموش نگاه میدارند.

ناباروری انجام میشود و هزاران تولد در سال از

آگونیستهای  Gn RHروی محور هیپوتاالموس

جنینهای انجمادی حاصل میشود .میزان بقاء و النه

هیپوفیز اثر کرده و عملکرد تخمدان را متوقف میکنند.

گزینی به ترتیب  90%و  30%نشان میدهد که

در مطالعات مختلف در مورد این که آیا واقعا چنین

جنینهای انسانی به شدت به فریز حساس هستند

مکانیسمی اثر حمایتی روی تخمدانها دارد یا نه بحث

[ .]69عالوه بر این ،میزان تولد زنده در هر انتقال

وجود دارد [.]9،33،85

جنین  20درصد گزارش شده است ،در حالی که میزان
بارداری تجمعی از انجماد جنینهای چندگانه در

استفاده از بازدارندههای مرگ سلولی

2

بیماران نابارور بیش از  60درصد گزارش شده است

آپوپتوز نقش مهمی در فرآیند کاهش طبیعی

[ .]99از آنجایی که روش کامل فریز کردن جنین

سلولهای زاینده در تخمدان دارد .احتماال مسیر

حدود  2هفته زمان نیاز دارد ،این روش برای زنان

ژنتیکی از پیش تعیین شده ای وجود دارد که می تواند

مبتال به سرطانهای تهاجمی که باید بالفاصله شروع

توسط داروهای شیمی درمانی فعال شود [ .]76در

به درمان سرطان کنند گزینه مناسبی نیست .این روش

نتیجه استفاده از بازدارنده های آپوپتوتیک بالقوه

برای زنان دارای سرطانهای حساس به هورمون نظیر

میتواند از فرآیندهای آپوپتوتیک جلوگیری نماید و

زنانی که سرطان سینه دارند و حساس به استروژن

بیمار را در مقابل ایجاد  POFمحافظت نماید .معلوم

هستند ،نیز توصیه نمیشود و در دختران نوجوان

شده است که استعمال اسفینگوسین  -1فسفات که

امکانپذیر نیست .در زنان مجرد ،اسپرم اهدایی

یک بازدارندهی آپوپتوزیس است در موشهای

میتواند برای ایجاد جنین استفاده شود که با توجه به

تیمارشده با دوکسوروبیسین تخمکها را از

فرهنگ کشور ما این امکان نیز تا قبل از ازدواج برای

آپوپتوزیس محافظت می کند .آن دسته از تخمکهای

آنان وجود ندارد.

موش فاقد آنزیم ایجاد کنندهی سرامید و اسید
اسفینگومیلیناز( ،یعنی پیامبرهای اولیه در وقایع
آپوپتوز) ،بسیار به دوکسوروبیسین القاء کنندهی

انجماد تخمک

انجماد تخمک بسیار مشکلتر از انجماد جنین یا
اسپرم است .در تخمک به علت حساسیت رشتههای

Ovarian suppression
Apoptotic inhibitors

1
2

دوک و محتوای چربی زیادی که در تخمک وجود
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دارد حساسیت به سرما بیشتر است .سرما و مواد

حاضر ،انجماد تخمک بالغ ،بهترین روش حفظ

انجمادی بر اسکلت سلولی تخمک اثر گذاشته و باعث

باروری است ،اگر فرد در دوره بعد از بلوغ باشد و

ایجاد آنوپلوئیدی در تخمک میشوند .همچنین مواد

شیمی درمانی یا پرتودرمانی بتواند به تأخیر انداخته

انجمادی باعث سخت شدن غشاء شفاف در تخمک

شود.

میشوند و بنابراین این تخمکها حتما بایستی با روش
تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم بارور شوند .این

 )2انجماد تخمک های نابالغ

روش برای خانمهایی که همسر ندارند و یا

آسپیراسیون تخمکهای نابالغ و در ادامه بلوغ

نمیخواهند از اسپرم اهدائی استفاده کنند روش

آزمایشگاهی تخمک ( )IVMراهی است برای بیمارانی

مناسبی است .این روش نیز نیاز به تحریک هورمونی

که قادر به تحریک تخمدان نیستند ،از جمله دختران

تخمدان برای بدست آوردن تخمکها دارد بنابراین

در سنین پیش از بلوغ ،زنان مبتال به سرطانهای

نظیر روش انجماد جنین برای خانمهایی که سرطان

حساس به هورمون و بیماران مبتال به سندرم تخمدان

پیشرونده دارند و احتیاج به درمانهای سریع دارند و

پلیکیستیک ( )PCOSکه نمی توانند به علت سندرم

یا سرطان های حساس به هورمون و همچنین دخترانی

تحریک بیش از حد تخمدان تحت تحریکات

که در سنین قبل از بلوغ هستند کاربردی ندارد .انجماد

هورمونی قرارگیرند .آسپیراسیون تخمکهای نابالغ این

تخمک میتواند در مرحله تخمکهای بالغ ( )MIIو یا

مزیت را دارد که درمان سرطان بالفاصله امکان پذیر

در مرحله نابالغ ( )GVانجام بگیرد.

است ،زیرا در این روش مابه تخمک بالغ نیاز نداریم.
عالوه بر این ،تصور میشود که تخمکهای نابالغ

 )1انجماد تخمکهای بالغ

کمتر از تخمکهای بالغ دچار تخریب میشوند ،زیرا

اولین تولد زنده از یک تخمک منجمد توسط چن

تخمکهای نابالغ فاقد رشتههای دوک و غشای

در سال  1983به دست آمد [ .]11در سال 1986

هستهای هستند .و غشاء هسته از کروماتین محافظت

گزارش شده است .با توجه به پیشرفتهایی که در

می کند .با این وجود ،مطالعات گزارش دادهاند که

تکنیکهای انجماد و ذوب صورت گرفته است ،میزان

تخمکهای بالغ منجمد شده نتایج بهتری در مقایسه

بارداری با تخمکهای منجمد به میزان قابل توجهی

با بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نابالغ منجمد دارند

افزایش یافته است .اخیراً ،میزان بقای باالتر از  90٪و

[ .]80به همین دلیل ،تخمکهای نابالغ اغلب توسط

میزان بارداری ( 40%تا  )55٪در اهدای تخمک

 IVMبالغ شده و سپس به صورت تخمکهای بالغ

گزارش شده است [ .]15حتی در برخی از مطالعات

ذخیره میشوند [ .]107 ,80تنها چند گزارش از تولد

هیچ تفاوتی در میزان بارداری یا میزان النهگزینی

موفقیتآمیز با استفاده از تخمکهای نابالغ بالغ شده

جنینهای حاصل شده از تخمکهای بالغ منجمد در

در آزمایشگاه ،وجود دارد [ .]12تا کنون این تکنیک

مقایسه با آنهایی که از تخمکهای تازه حاصل شدهاند

به طور عمده در بیماران  PCOSمورد استفاده قرار

و همچنین تفاوتهای قابل توجه در اختالالت

گرفته است و در مورد اثربخشی آن در بیماران

کروموزومی گزارش نشده است [ .]43،44،96در حال

سرطانی اطالعاتی در دسترس نیست.
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انجماد بافت تخمدان

زنان باالتر از سن  39سال استفاده شود [.]28 ,118

با وجودی که اولین تالشها برای فریز کردن بافت

بافت تخمدانی که حاوی فولیکول های متعدد است

تخمدان به علت عدم وجود مواد محافظت کننده

برداشته میشود و بعد از آن میتواند به طور بالقوه

انجمادی موثر ،عدم وجود ماشینهای اتوماتیک

برای بازگرداندن باروری با دو روش اصلی مورد

انجمادی و عدم وجود روشهای انجمادی موثر کامال

استفاده قرار گیرد )1 :پیوند مجدد بافت ذوب شده به

ناموفق و تنها در حدود  5درصد بود [.]20،88،89،48

فردی که سرطانش درمان شده و یا  )2جداسازی

اما در دههی  1970با دسترس قرار گرفتن مواد

فولیکولها از بافت ذوب شده برای رشد ،بلوغ و لقاح

محافظت کننده ی انجمادی موثر تر مثل پروپاندیول،

آزمایشگاهی .علل اصلی بقای کم فولیکولی پس از

اتیلن گالیکول و  ]79[ DMSOو توسعه روشهای

پیوند ،آسیب ناشی از روش های انجماد و آسیبهای

انجماد آهسته موفقیتهایی در انجماد بافت تخمدان

ایسکمیک است .جلوگیری از آسیب انجمادی و

( )14 ،8و باروری در جانوران []46،50،103،112،102

کاهش طول مدت ایسکمی از زمان پیوند تا آنژیوژنز

حاصل شد .اما علیرغم این پیشرفتها در مورد کاربرد

برای حفظ فولیکولها و گسترش عملکرد و طول عمر

این روشها در انسان شک و تردید وجود داشت ،تا

بافت پیوندی ضروری است [.]115

این که ابتدا در گوسفند [ ]47 ,4 ,46و سپس در
میمون [ ]62پیوندهای اورتوتوپیک و هتروتوپیک

 )1انجماد برشهای قشر تخمدان

بافتهای منجمد تخمدانی با موفقیتهایی همراه شد.

همانطور که ذکر شد ،در سال  ،2004دونز و

در سال  2004دونز اولین تولد زنده را پس از پیوند

همکاران [ ]27نخستین بارداری موفق و تولد را از

بافت تخمدان منجمد شده انسانی گزارش کرد.

پیوند برشهای قشری منجمد شده تخمدان گزارش

انجماد بافت تخمدان در مقایسه با انجماد تخمک

کردند .بعد از آنها نیز مایرو و همکارانش در سال

یا جنین ،احتیاج به تحریک تخمدان و یا تأخیر در

 2005اولین تولد زنده را پس از لقاح آزمایشگاهی

شروع درمان سرطان ندارد ،و نیازی به وجود همسر یا

تخمک های حاصل از پیوند برشهای قشری تخمدان

اهداء کنندهی اسپرم هم نیست .انجماد بافت تخمدان

منجمد و ذوب شده گزارش کردند [ ]73و تا به امروز،

ممکن است بهترین گزینه برای حفظ باروری در در

حداقل  60تولد زنده از طریق بارداری طبیعی یا IVF

دختران در سنین قبل از بلوغ و زنان مجردی باشد که

پس از پیوند دوباره بافت تخمدان منجمد بدست آمده

مایل به استفاده از اسپرم اهدایی نیستند .با این حال،

است .]25[ .زنانی که پیوند بافت تخمدان را دریافت

این روش تهاجمی است و نیاز به بیهوشی عمومی و

میکنند ،به طور کلی به تحریک کنترل شده تخمدان

برداشتن بافت تخمدان دارد .عالوه بر این ،مراکز

ضعیف پاسخ میدهند ،به دلیل این که از  500تا 1000

پزشکی محدودی وجود دارند که در این زمینه

فولیکول اولیهای که در بافت پیوند شده تخمدان

تخصص دارند .از آنجا که ذخایر تخمدان یعنی تعداد

وجود دارد ،بیش از  ٪50آن از دست رفته اند [.]27

تخمکهای نابالغ محصور در فولیکولهای داخل

بازگشت فعالیت تخمدان باالتر است اگر فولیکولهای

تخمدان وابسته به سن است ،این روش نباید برای

اولیه در بافت پیوند بمانند و احتمال بروز زایمان بعد
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از جایگزینی بافت تخمدان تقریبا  ٪20است .به

از طریق تزریق از طریق سرخرگ تخمدان ،ماده

تازگی ،اولین مورد از بازگشت باروری موفق بعد از

انجمادی را در پارنشیم تخمدان پراکنده کردند و میزان

پیوند بافت تخمدان منجمد شده قبل از آغاز قاعدگی

بقای فولیکولی باالیی را پس از انجماد و ذوب کل

گزارش شده است [ .]22با توجه به مطالعات منتشر

تخمدان ،به دست آوردند .مطالعات بیشتر برای انجماد

شده در حال حاضر ،حدود  4تا  6ماه پس از پیوند

و پیوند تخمدان کامل در این تکنیک در عمل بالینی

بافت قشر تخمدان ،با افزایش استرادیول رشد

ضروری است.

فولیکولها طول می کشد [ .]29این مطلب با دوره 4
تا  6ماه مورد نیاز برای فولیکول اولیه برای پیشرفت به

پیوند بافت تخمدان

مرحله فولیکول بزرگ آنترال با یک تخمک کامالً بالغ

پیوند بافت تخمدان به روشهای مختلفی انجام

سازگار است .میزان هورمون تحریک کننده فولیکول

می شود .از نظر مکان پیوند ،پیوند میتواند به دو

( )FSHدر فاز فولیکولی بعد از پیوند نسبتاً باالتر است

روش اورتوتوپیک و یا هتروتوپیک انجام شود.پیوند

که می تواند به دلیل تعداد کم فولیکول های اولیه که

اورتوتوپیک یعنی بافت یا اندام مورد نظر در مکان

در بافت های پیوند شده زنده مانده اند ،باشد .بعد از

طبیعی خود پیوند شود مثال اگر تخمدان در جای

پیوند ،عملکرد تخمدان در حدود  5سال به طور

اصلی خود در بدن پیوند شود میگویند پیوند

متوسط ادامه مییابد [.]42 ,26 ,25

اورتوتوپیک تخمدان انجام شده است .اما اگر همین
تخمدان در مکان دیگری مثل ماهیچه زیر پوست یا

 )2انجماد کل تخمدان

صفاق پیوند شود میگویند پیوند هتروتوپیک تخمدان

به طور تئوری پیوند کامل تخمدان با آناستوموز

انجام شده است .بدیهی است در نوع دوم امکان

عروقی ایدهآلترین روش برای به حداقل رساندن طول

بارداری طبیعی و خود به خود وجود نخواهد داشت

مدت ایسکمی از زمان پیوند تا آنژیوژنز است زیرا

[.]119

اجازه میدهد تا گردش خون فوراً پس از پیوند برقرار

از نظر فرد دهنده و گیرنده بافت نیز پیوند میتواند

شود .با این حال پراکندگی مواد انجمادی در سراسر

به انواع مختلفی انجام شود .اگر پیوند از یک گونه به

تخمدان به علت حجم زیاد بافت در پستانداران بزرگ

گونه دیگری صورت گیرد این نوع پیوند زنوگرافت

یا انسان دشوار است [ .]39به دلیل تشکیل

نامیده میشود .مثال بافت تخمدان انسان به موش پیوند

کریستالهای یخ در رگ های خونی آسیبهای

شود .در این روش بایستی از موشهایی که سیستم

عروقی رخ میدهد .به تازگی ،مارتینز -مادرید و

ایمنیشان سرکوب شده است استفاده کرد .اگر دهنده و

همکارانش [ ]70روش انجماد کل تخمدان همراه با

گیرنده پیوند از یک گونه باشند این نوع پیوند را

رگهای خونی را پیشنهاد کردند که میزان بقای باالی

آلوگرافت یا اتوگرافت میگویند .و اگر گیرنده و

فولیکولها ( 75/1درصد) ،رگهای خونی و ساختار

دهنده پیوند یک فرد از یک گونه باشد آن را اتولوگ و

استرومایی را پس از انجماد و ذوب ،نشان میداد.

اگر دهنده پیوند یک فرد و گیرنده فرد دیگری از همان

 Bedaiwyو همکارانش [ ]7با استفاده از روشی جدید

گونه باشد آن را هترولوگ مینامند [.]37
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پیوند اورتوتوپیک بافت تخمدان منجمد بر روی

این ،خطر تغییر شکل بدخیم بافت تخمدان ممکن

تخمدان این مزیت را دارد که اجازه می دهد تا سیکل

است به علل زیر افزایش یابد :تغییرات سریع دما که

طبیعی در یک محیط مناسب برای رشد فولیکوالر

در طی فرآیند انجماد رخ میدهد ،در معرض قرار

برقرار شود .هنگامی که تخمدان در حفره لگن باقی

گرفتن با مواد انجمادی و متیالسیون ناکافی که در طی

میماند ،بافت تخمدان زیر کپسول قشری پیوند

فرآیند  IVMاتفاق میافتد [ .]65،101،30،24بنابراین،

میشود .هنگامی که هیچ تخمدانی باقی نمیماند که در

بررسی کامل بافت تخمدان برای تشخیص بیماری

آن پیوند قرار گیرد ،بافت در پنجره صفاقی قرار

بدخیم باقی مانده باید پیش از هر گونه انجماد و پیوند

میگیرد .در پیوند هتروتوپیک ،بافت تخمدان به اماکنی

انجام شود .البته این مسأله ممکن است با برداشتن

غیر از حفره لگن مثل عضله رکتوم ،ماهیچه

تخمک از بافت تخمدان و سپس بلوغ تخمک در

پکتورالیس ،دیواره شکم ،پریتونئن ،بازو و ساعد پیوند

شرایط آزمایشگاهی حل شود .کاربرد انجماد تخمدان

میشود [ .]55-52و جالب است که در پیوند

و پیوند آن در کودکان سرطانی که فولیکولهای

هتروتوپیک نیز بازگشت عملکرد تخمدان [ ]83 ,81و

تخمدان آنها در زمان درمان سرطان نابالغ هستند بسیار

تکوین جنین [ ]82گزارش شده است .در سال 2005

با اهمیت است .در مدلهای موشی بلوغ تخمک در

 Oktayو همکارانش دو بارداری خودبخودی را در

شرایط آزمایشگاهی گزارش شده اما با موفقیت

یک خانم  32ساله که پیوند بافت تخمدان را به

محدودی همراه بوده است [ ]34 ,108در این کودکان

صورت هترو توپیک در زیر پوست پشت ناحیه

بلوغ تخمکها بعد از پیوند بسیار اهمیت پیدا می کند.

 Suprapubicدریافت کرده بود گزارش کردند که یکی

به تازگی با استفاده از ماتریکس سه بعدی هیدروژل

از بارداری ها منجر به تولد یک دختر سالم در 40

آلژینات که از روی ساختار طبیعی فولیکول در بدن

هفته بارداری گردید اما این سوال مطرح گردید که

الگوبرداری شده است برای بلوغ تخمکهای نابالغ

منشأ خودبخود بارداری پس از پیوند تخمدان چه بوده

موش استفاده شده است که بعد از  IVFو النه گزینی

است و بعد از آن فرضیه امکان تجدید سلولهای

جنین منجر به تولد شده است و نسبت به سیستم

بنیادی و مهاجرت پیش آمد[ ]84 ,57در انسان بیشتر

کشت دو بعدی مرسوم روش بهتری است []125

گزارشهای تولد زنده از بافت تخمدان با پیوند

گرچه مطالعات بیشتر برای تعیین این پیشرفتها

اورتوتوپیک است و تنها یک مورد گزارش تولد زنده

ضروری است.

پس از پیوند هتروتوپیک وجود دارد [.]109

با پیشرفت در درمان سرطان در دوران کودکی،

از پیامدهای پیوند بافت تخمدان عود سرطان اولیه

امید به زندگی تا بیش از  75درصد افزایش یافته است

یا تبدیل بافت تخمدانی پیوندی به یک توده بدخیم

[ .]94با این حال ،بسیاری از روشهای درمان سرطان

است .اگرچه بیشتر سرطان هایی که در زنان در سنین

برای غدد جنسی سمی و خطرناک هستند و اثرات

باروری اتفاق میافتد ،به ندرت به تخمدان متاستاز

سوء بر باروری این دختران در آینده دارند ،و این

میدهند ،تومورهای لوبوالر در پستان ،لوسمی و لنفوم

موضوع به نگرانی بزرگی برای بیماران سرطانی و

 Burkittاغلب به تخمدان متاستاز میدهند .عالوه بر

خانوادههای آنها تبدیل شده است .به علت مسائل
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قانونی و اخالقی ،مطالعات اندکی در حفظ باروری در

آگونیستهای هورمون آزاد کننده گنادوتروپین

کودکان انجام شده است .با این حال ،تعداد کمی از

( )GnRHدر طی شیمی درمانی به عنوان راهی برای

کودکان دردنیا از سال  1998تحت عمل جراحی

کاهش اثرات سمی درمان سرطان طی رشد

الپاروسکوپی و فریزر قطعات قشر تخمدان قرار گرفته

فولیکولهای تخمدان و تخمکهای محصور شده

اند .در ایران اولین پیوند بافت تخمدانی در کشور

توسط این فولیکولها استفاده شده است .آگونیست-

توسط تیم ژنیکولوژی مجتمع آموزشی درمانی

های  GnRHدر محور هیپوتاالموس -هیپوفیز گناد

حضرت رسول اکرم (ص) و با همکاری پژوهشگاه

مداخله میکنند و عملکرد تخمدان را با سرکوب

رویان انجام شد .مشخص شده است که این روش

سطوح گنادوتروپین به مقادیر پیش از بلوغ متوقف

حتی در دختران پیش از بلوغ که میانگین باالتری از

میکنند .آگونیست های  GnRHحداقل به مدت 10

فولیکول های اولیه در هر میلیمتراز تخمدانشان نسبت

روز قبل از شروع شیمی درمانی به علت شروع اثر

به دختران جوان دارند نیز امکانپذیر و ایمن است

فوران اولیه به کار برده میشوند و درمان تا  2هفته

[.]92 ,91

پس از پایان شیمی درمانی ادامه مییابد .هنوز مشخص

پیشرفت در انجماد و پیوند تخمدان با بازسازی

نیست که چگونه آگونیست های  GnRHاز آسیبی که

عملکرد غدد درون ریز [ ]38و چندین تولد زنده نشان

توسط درمان سرطان درتخمدان ایجاد میشود

داده شده است .مطالعات بیشتر برای بهینهسازی

محافظت میکنند و یا چگونه باروری را پس از درمان

روشها و گسترش کاربرد آن در دختران مبتال به

حفظ میکنند [ ]126با این وجود ،مطالعات اخیر

سرطان در سن قبل از بلوغ مورد نیاز است .به تازگی

اثرات محافظتی آگونیستهای  GnRHرا نشان

امکانات تازه برای بازگرداندن باروری از جمله ایجاد

دادهاند ،که در آنها کاهش شدید آمنوره و نارسایی

سیستمهای کشت آزمایشگاهی برای بافت غدد

تخمدان [ ]21 ,74دیده میشود.

جنسی ،ایجاد گنادهای مصنوعی ،تخمکهای مصنوعی
و استفاده از تخمکهای حاصل از سلول های بنیادی

کشت فولیکول تخمدان در آزمایشگاه

و به کاربردن سلولهای بنیادی دودمان زایا مورد

برخی از بیماران مبتال به سرطان ،از جمله افرادی

بررسی قرار گرفته است که در ادامه به بررسی آنها

که دچار لوسمی حاد لنفوبالستی یا لوسمی حاد

میپردازیم.

میلوبالستیک ( )AMLهستند ،نمیتوانند درمان سرطان
را تأخیر بیندازند و بنابراین نمیتوانند از روشهای

روشهای جدید در حفظ باروری بیماران مبتال به

انجماد جنین و یا تخمک برای حفظ باروری استفاده

سرطان

کنند .انجماد بافت تخمدان ،همانطور که در باال

داروهای حفاظت کننده

توضیح داده شد ،به عنوان یک گزینه جایگزین مورد

یکی دیگر از رویکردهای پیشگیری از آسیب

بررسی قرار گرفته است .با این حال ،بافت تخمدان

تخمدان در درمان سرطان ،کاهش سمیت با استفاده از

باقی مانده ممکن است حاوی سلولهای تومور بدخیم

تازگی،

مانند سلولهای لوسمی باشد [ ،]72که میتواند دوباره

داروهای

محافظت

کننده

است.

به
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در هنگام پیوند بافت به بدن بیماران [ ]23،97،35وارد

سرعت رشد و الگوهای بیان ژن مربوط به تکوین

شود .اخیراً گزارش شده است که عود سرطان پس از

طبیعی تخمک است [ .]77 ,98روشهای کشت سه

پیوند به بافت تخمدان منجمد ایجاد شده است [,35

بعدی آزمایشگاهی شبیه محیط فیزیولوژیک اصلی

 .]54برخی مطالعات در موشهای نر نشان میدهند که

تخمدان در بدن است چرا که این روشهای کشت

تجویز مجدد  AML 10سلول قادر به ایجاد لوسمی

مورفولوژی کروی و تعامل سلول با سلول و سلول با

است [ .]54بنابراین ،قبل از پیوند بافت های تخمدان

ماتریکس خارج سلولی را بین تخمک و سلول های

منجمد و ذوب شده ،باید توجه و بررسی دقیق شود.

سوماتیک فولیکول حفظ میکنند .معلوم شده است که

عالوه بر این ،بیماران مبتال به سرطان پستان که دارای

سیستمهای سه بعدی حیات فولیکولی را بیشتر حفظ

جهش های  BRAC1و  BRAC2هستند ،پتانسیل

میکنند ،قطر فولیکول و اووسیت در آنها بیشتر

بالقوه افزایش سرطان تخمدان را نیز دارند [.]16

افزایش مییابد و هورمون استروئیدی بیشتری تولید

رویکرد عملی برای کاهش خطر ابتال به سلولهای

میکنند [ ]125،123،124،127،113،10و با موفقیت

سرطانی به وسیله بافت تخمدان پیوند شده ،جداسازی

برای کشت فولیکولهای موشها [ ،]125بوفالو

فولیکولهای منفرد از بافتهای ذخیره شده ،و کشت

[ ،]100میمونهای رزوس [ ]124و انسانها استفاده

آنها است .هدف از این روش ،بازیابی تخمکهای

شده اند [.]105 ,6 ,123

کامالً تکوین یافته از فولیکولهای کشت شده است که
میتوانند در شرایط آزمایشگاهی بالغ شده و بارور
شوند ،و جنینهای زنده برای انتقال به رحم تولید
کنند.

پیوند فولیکول تخمدان (تخمدان مصنوعی)
در حالی که کشت فولیکول در محیط آزمایشگاه
یک جایگزین برای پیوند بافت تخمدانی را فراهم

تکنیکهای مکانیکی جدا سازی فولیکولهای

میکند که خطر ابتالی دوباره سلولهای سرطانی را از

تخمدانی ابتدا در دهه  1990ایجاد شد و از آن زمان

بین میبرد ،محققان نیز بر روی توسعه یک "تخمدان

تاکنون بسیار پیشرفت کرده است .فولیکولهای جدا

مصنوعی" برای پیوند کار کردهاند .این تخمدان

شده تنها در سیستمهای دو بعدی ( ]17[ )2Dیا سه

مصنوعی شامل فولیکولهای جدا شده از بافت منجمد

بعدی ( ،]120،86،19[ )3Dکشت میشوند .به عنوان

شده تخمدان بیمار همراه با سایر سلولهای تخمدانی

مثال ،فولیکولهای گاوی در کشت دو بعدی با

است که در یک داربست ماتریکس سه بعدی مونتاژ

موفقیت استرادیول تولید کرده و حفرههای آنترال را

میشوند؛ این ساختار باعث می شود که فولیکولها در

تشکیل میدهند ،این مطلب نشان میدهد که کشت دو

یک محیط مشابه تخمدان رشد کنند و به طور بالقوه

بعدی قادر به حفظ حیات و عملکرد فولیکول است

هم باروری و هم عملکرد غدد درون ریز را پس از

[ .]71گزارشهای اخیر با استفاده از فولیکولهای

پیوند در بیمار به حالت اول بازگردانند [,66

موش صحرایی نشان میدهد که سیستمهای کشت سه

 ]106،116،67محققان یک داربست زیستی را که با

بعدی مناسبتر از سیستمهای کشت دو بعدی هستند.

فولیکولهای جدا شدهی تخمدانی موش پر شده بود

این برتری با در نظر گرفتن حفظ مورفولوژی فضایی،

را با موفقیت رشد دادند [ .]66شواهدی از رگزایی در
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توده های فیبرین حاوی سلول های تخمدانی که به

شدهاند ،میتوانند با این روش فرزندان ژنتیکی خود را

موش پیوند زده شده بود مشاهده شده است [.]18

داشته باشند.

مطالعات اخیر نشان داده است که یک تخمدان

در جانوران ،اسپرم مصنوعی و تخمکهای

مصنوعی با استفاده از میکروکپسولهای آلژینات با

مصنوعی از سلولهای بنیادی ژرمینال (،)GSCs

سلولهای گرانولوزا و تکای موش صحرایی قادر به

سلولهای بنیادی جنینی ( )ESCsو سلولهای بنیادی

تولید هورمونهای جنسی استروژن و پروژسترون

پرتوان القایی ( )iPSCsتولید شده و منجر به تولد

است و وقتی آن سلولهای تخمدانی اولیه بر روی

فرزندان زنده شده است .همچنین در جانوران ،اسپرم

داربستهای بدون سلول شده قرار می گیرند موفق به

مصنوعی و تخمکهای مصنوعی به طور مستقیم از

تولید استرادیول میشوند [ .]61این مطالعات نشان

سلولهای سوماتیک تولید میشود یعنی بدون در نظر

دهنده پیشرفت قابل توجه در تکوین تخمدان

گرفتن مراحل بینابینی تکوین سلولهای زایا یا بنیادی.

مصنوعی است نه تنها در بازگرداندن باروری بیماران

هر چند در نهایت ،جنینهای حاصل توقف تکوین

سرطانی بلکه همچنین برای ارائه یک جایگزین

داشتند .در این روش بهوسیله انتقال هسته سلول

احتمالی برای هورمون درمانی زیرا که تخمدان های

سوماتیک به درون تخمکهای اهدائی بدون هسته و

مصنوعی بهطور بالقوه میتوانند یک سیستم عملکردی

القاء نصف شدن کروموزمها ،تخمک مصنوعی ایجاد

آندوکرین را بازگردانند .در ایران در پژوهشگاه رویان

میشود .در انسان اسپرم مصنوعی از  ESCsو iPSCs

نیز تحقیقاتی در این زمینه در حال انجام است و با

تولید شده است .تخمکهای مصنوعی انسانی از

موفقیت هایی نیز همراه بوده است.در این تحقیقات

 ESC ،GSCsها و سلولهای سوماتیک تولید شدهاند.

سعی بر آن است تا از پرده آمنیون ،صفاق و بندناف

باروری یک تخمک مصنوعی انسانی پس از هاپلوئید

برای کمک به رشد آزمایشگاهی تخمک نابالغ استفاده

شدن توسط پیوند هسته سلولهای سوماتیک به یک

گردد]93 ,77[.

تخمک اهداکننده بدون هسته گزارش شده است.
پتانسیل رشد طبیعی ،پایداری اپی ژنتیکی و ژنتیکی و

گامتهای مصنوعی

تولد کودکان پس از استفاده از گامت مصنوعی انسان

پیشرفت اخیر در شکلگیری گامتهای مصنوعی،

گزارش نشده است .در موش ،تخمکهای مصنوعی از

به ویژه گامتهای حاصل از سلولهای اجدادی یا

سلولهای بنیادی جنینی ( )ESCsفرد نر ساخته و

سلولهای سوماتیک ،منجر به بحثهای علمی و

بارور شده است [ ]56 ,53همچنین اسپرم مصنوعی

اجتماعی در مورد استفاده از آنها در روش های کمک

ایجاد شده از فرد ماده بارور شده است و منجر به تولد

باروری پزشکی شده است ) .(MARگامت مصنوعی

فرزندان زنده شده است .در انسان اسپرم مصنوعی از

به طور بالقوه میتواند به مردان و زنان نابارور کمک

سلولهای  iPSCsزن تولید شده است .اما تا به امروز

کند ،همچنین زنان بعد از یائسگی ،افراد مبتال به

هیچ مطلبی درباره تولد فرزند زنده در انسان از گامت

سرطان و افرادی که دچار نارسایی زودرس تخمدان

مصنوعی گزارش نشده است [.]53
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استفاده از سلول های بنیادی اووگونی

1

 2POFکاربرد داشته باشند.

هنگامی که فولیکولهای سالم (چه برای رشد
فولیکول در محیط  in vitroو چه برای ساخت یک

فعالکردن

تخمدان مصنوعی) نمیتوانند از بافت تخمدان بیماران

آزمایشگاهی

فولیکولهای

تخمدان

در

محیط

مبتال به سرطان بازیابی شوند ،دیگر منابع سلولی که

بافتهای تخمدان جمعآوری شده از بیماران مبتال

مواد ژنتیکی بیمار را حمل میکنند ،مثل سلولهای

به سرطان در مرحله پیش از بلوغ شامل فولیکولهای

بنیادی ممکن است راه گشا باشند[ .]121وجود OSC

نابالغ اولیه هستند که باید برای ورود به گروه

ها بحث برانگیز است ،با این حال یکی دیگر از منابع

فولیکولی رو به رشد و ایجاد تخمکهای بالغ بارور

بالقوه میتواند تخمکهای حاصل از سلولهای بنیادی

فعال شوند .همین امر در مورد بافت تخمدان بیماران

جنینی ) (ESیا سلولهای بنیادی پرتوان القا شده )(iPS

مبتال به نارسایی اولیه تخمدانی که ذخیره تخمدان آنها

باشد [ .]129این روش در موشهای نر موفق بوده

کاهش یافته است نیز صادق است [ .]78محققان در

است و اسپرم طبیعی از سلولهای  ESساخته شده

القای فعالسازی فولیکولهای اولیه با استفاده از

است[ .]52اخیراً در مطالعه ای ،تولید تخمکها از

تکنیکهای قطعه قطعه کردن تخمدان ،سوراخ کردن

سلولهای  ، ESدر موشها نیز گزارش شده است

آن و لیزر موفق بودهاند [ .]36این روش ها مسیر

[ .]51همچنین در سال 2004در ژورنال نیچر Joshua

سیگنالینگ  Hippoرا در تخمدان مختل میکند و

 Johnsonو همکارانش حضور سلولهای بنیادی

پلیمریزاسیون اکتین را در سلولهای سوماتیک و

زایای تکثیر شوندهای را که تولید تخمک و فولیکول

گرانولوزا افزایش میدهد و باعث رشد فولیکولهای

را در تخمدان پستانداران بعد از تولد حفظ میکنند را

اولیه در ذخایر تخمدان و فعال شدن آنها می-شود

گزارش کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که در

[ .]55 ,59این کار بر این فرضیه تأکید دارد که

تخمدان سلولهای بنیادی وجود دارد که حتی بعد از

فولیکولهای تخمدانی اولیه بوسیله سلولهای اطراف

تولد نیز قادر به ایجاد تخمک و فولیکول هستند در

رشد شان محدود می شود و سیگنالینگ محلی Hippo

صورتیکه عقیده کلی که در گذشته وجود داشت این

مکان قرارگیری فولیکولهای در حال رشد و ارتباطات

بود که پستانداران ماده طی دوره جنینی ظرفیت

بین فولیکولی را تنظیم میکند [ .]5همانطور که می

بازسازی سلولهای زایا را طی زندگی جنینی از دست

دانید مسیر  Hippoکنترل اندازه اندام را از طریق تنظیم

میدهند ،به طوری که در هنگام تولد دارای تعداد

تکثیر سلولی و تنظیم آپوپتوز بر عهده دارد .همچنین

ثابتی از سلولهای زایا (اووسیت) در داخل فولیکولها

 PTENپروتئینی است که توسط ژن PTENکد میشود

هستند ]57[ .این یافته ها این مفهوم را اثبات میکند

این ژن یک تومور ساپرسور است و جهش در این ژن

که بایستی از روشهایی که در آینده قادر به تولید

باعث ایجاد انواع سرطان میشود .از این رو تیمار

تخمکهای جدید برای بیماران مبتال به سرطان هستند

فولیکولها با فعال کنندههای  ،Aktفعال کنندههای

حمایت شود .همچنین این روشها میتوانند در درمان

 PI3Kو مهار کننده های  PTENقبل از استفاده آنها در

1

2

Oogonial stem cells

Premature ovarian failure
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پیوند باعث غعال شدن آنها میشود []111،64،13،1

اصلی در مرگ اووسیت اولیه است [،]110،60

این رویکرد منجر به تولد زنده موفق شده است.

مطالعات بیشتری برای درک رابطه  c-Ablدر مرگ
تخمک یا برای تنظیم مستقیم رابطه بین  c-Ablو

استفاده از دارو ها برای بافت هدف خاص
 )1استفاده از نانوذرات

 TAp63مورد نیاز است.
 AS101به عنوان یک ایمونومدوالتور شناخته شده

محققان همچنان به دنبال یافتن راههای بهتر برای

است که از طریق کاهش آپوپتوز و کاهش تنظیم مسیر

محافظت از تخمکها از اثرات سمی درمان سرطان

 ،PI3K / PTEN / AKTدر تعداد زیادی از فولیکول

هستند .یکی از رویکردها این است که داروهای شیمی

های در حال رشد بزرگ که با  Cyو  AS101تیمار

درمانی داخل نانو ذرات قرار گیرند .این ذرات به طور

شده اند باعث محافظت از تخمکها میشود .در این

خاص سلول های سرطانی را هدف قرار می دهند [,2

مطالعه زمانی که موشها را با  Cyو  AS101تیمار

 ]3در نتیجه میزان این داروها در پالسما و سمیت آنها

کردند نسبت به گروهی که با  Cyبه تنهایی تیمار شده

برای بافتهای غیر هدف مانند تخمدان کاهش

بودند تعداد بیشتری تولد داشتند [ .]58این یافته نشان

مییابد .این استراتژی را میتوان برای سایر شیمی

میدهد که  AS101میتواند فعالسازی و رشد غیر

درمانی ها هم اعمال کرد تا به طور خاص سلول های

طبیعی فولیکولهای ناشی از درمان با  Cyرا مسدود

سرطانی را هدف قرار دهد و محافظت از گناد را نیز

کند .مهمتر از همه ،آزمایشات بالینی نشان دادهاند که

فراهم کند.

 AS101برای انسانها مضر نیست .با این حال،
تحقیقات بیشتری برای تعیین این که چگونه Cy

 )2استفاده از واکنش دهندههای محافظتی

فولیکولهای اولیه را بدون ایجاد آپوپتوز فعال میکند،

سایر مطالعات به منظور توسعه داروهای محافظت

مورد نیاز است .هورمون تیروئید ( ،)T3دارای اثرات

کننده است که می تواند سلولهای سرطانی را از بین

ضد آپوپتوزی در سلولهای مختلف است و از سلول-

ببرد ،اما از تخمکها در برابر شیمی درمانی و

های گرانولوزا در برابر آپوپتوز ناشی از پاکلیتاکسل

1

رادیوتراپی محافظت کند .برخی از این داروهای

محافظت میکند [ .]117با این حال ،هیچ شواهدی از

محافظت کننده شامل G-CSF ،S1P ،T3 ،AS101و

اثرات محافظتی  T3در برابر شیمی درمانی وجود

تاموکسیفن هستند .این داروها داروهای شیمی درمانی

ندارد ،که نیازمند تحقیقات بیشتر استS1P2 .

مهارکننده آپوپتوزی هستند .معلوم شده است که

مهارکننده هیدرولیز اسفنگومیلین است که آپوپتوز را

داروی مسیالت از طریق اتصال به پروتئین تیروزین

در سلول القا میکند .پیش درمان با FTY720 S1P

کیناز  C-Ablاز اووسیت محافظت میکند [.]122 ,45

اثرات محافظتی در برابر هر دو روش پرتودرمانی و

همچنین مشخص شده است  c-Ablکه توسط آسیب

داروهای شیمی درمانی مثل داکربازین ( DICیا

 DNAایجاد شده توسط تابش یا سیسپالتین تنظیم

 )DTICدارد [ .]49این اثر در بافت تخمدان انسانی با

مثبت میشود و مسیرهای آپوپتوز را تحریک میکند.
 TAp63در پایین دست  c-Ablقرار دارد و عامل

paclitaxel
Sphingoshine-1-phosphate

1
2
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پیش درمانی با  S1Pو در ادامه درمان با  Cyو

حال افزایش است .زنان جوان مبتال به سرطان به

دوکسوروبیسین ( )DXRتایید شد [ .]90 ,63در

خصوص در مورد توانایی خود در داشتن یک خانواده

میمونهای ماکاکو نتایج امیدوار کننده بود ،در آنها از

در آینده به عنوان بخشی از کیفیت زندگی و همچنین

درمان با  S1Pوقتی که در معرض تابش اشعه بودند،

حفظ عملکرد غدد درون ریز برای سالمت خود،

استفاده شد و با این حال تولد زنده داشتند[.]128

نگران هستند .گزینههای بسیاری برای کمک به این

مکانیزمی که S1Pبه وسیله آن از تخمدان پریماتها در

بیماران وجود دارد ،با استفاده از تکنولوژی های

برابر آسیب سیتوتوکسیک در  in vivoمحافظت

موجود که به طور گستردهای در دسترس هستند و

میکند ،هنوز تعیین نشده است .عالوه بر اینS1P ،

همچنین تکنیکهای تحقیقاتی میتوان به این بیماران

باید به طور مستقیم در تخمدان به کار برده شود ،که

کمک کرد .تکنیکهای جدید برای کاهش اثرات منفی

چالشی در درمانهای کلینیکی است.

درمان سرطان ،محافظت از عملکرد تخمدان و حفظ

فاکتور تحریک کننده کلنی گرانولوسیت )(G-CSF

باروری درحال توسعه است .بنابراین بایستی با

از دست دادن فولیکولهای اولیه را که در اثر ،Cy

رویکردهای پزشکی دقیق به افرادی که سرطان در آنها

بیوسولفان و سیس پالتین ایجاد میشود را از طریق

تشخیص داده شده است عالوه بر گوشزد کردن

محافظت از عروق خونی تخمدان کاهش میدهد .با

ریسک ناباروری در درمانهای سرطان  ،بهترین و

وجود نتایج خوش بینانه ای که اثر محافظتی G-CSF

مناسب ترین گزینه برای حفظ باروری ،به هر یک از

در برابر شیمی درمانی نشان میدهد ،مکانیسمی که G-

بیماران و اعضای خانوادهی آنها ،توسط مشاوران و

 CSFتوسط آن ازعروق خونی محافظت میکند هنوز

ارائه دهندگان خدمات درمانی ارائه شود.

شناختهشده نیست .همچنین معلوم شده است
که ،تاموکسیفن اثرات محافظتی در مقابل از
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