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 چکیده

توجه بسیاري هاي سلول درمانی مورد ) به دلیل ویژگی هاي منحصر به فردشان براي برنامهMSCs(سلول هاي بنیادي مزانشیمی

 هاي عملکردي می باشد.ها داشتن فعالیت خودنوزایی و تمایز به انواع سلولاند. دلیل توجه به این سلولمحققین قرار گرفته از

ها از منابع دیگري مثل اما اخیرا این سلول ، ترین منبع براي جداسازي سلول هاي بنیادي مزانشیمی ، مغز استخوان می باشدمهم

ا باند. در مقایسه هشد سازيناف جداهاي جفت و بند، بافت هاي اسکلتیهاي پیوندي و ماهیچهمحیطی ، بافت ، خون بافت چربی

. امروزه می باشد  جداسازي شده نیز بیشتر ي بنیادي مزانشیمیهاو میزان سلول ی  به این منابع راحت تراستخوان دسترسمغز

ناف هاي بنداست ، بافت اطراف رگتوجه بسیاري از محققین را به خود جلب کردهناسب بندناف انسان به عنوان یک منبع بسیار م

تا کنون  2002ها از سال است. مطالعات در مورد این سلول هاي بنیادي مزانشیمی،غنی ازسلولشودمی نامیده وارتونيهکه ژل

ها صورت گرفته است. در سیل تمایزي و بیولوژي این سلولتوجهی در زمینه پتانهاي قابلهاي اخیر پیشرفتادامه دارد . در سال

شود: منطقه دورعروقی، منطقه بین هاي بنیادي مزانشیمی از سه بخش نسبتا مجزا جداسازي میوارتون ، سلولي قسمت ژله

ناف جمعیت هاي هاي مختلف بند هاي بنیادي مزانشیمی جدا شده از بخش. اما آیا اینکه سلول ناحیه زیر آمنیونعروقی و 

هاي بنیادي استروماي بندناف انسان به خاطر چهار علت یک . امروزه سلولکنند، هنوز نامشخص استمتفاوت سلولی ایجاد می

هاي غیرتهاجمی ، هنگام زایمان جدا میشود و با روش -1باشد: هاي بنیادي مزانشیمی مغزاستخوان میمنبع جایگزین براي سلول

 -3است . درمانی ثبت شدهالمللی سلولدر ضوابط بین -2ري است که اهمیت کاربردي و فیزیولوژیکال ندارد. به عنوان یک ساختا

 هايسلول یافته از قبیل کندروسیت ، کاردیومیوسیت ، آدیپوسیت ، استخوانی ، هاي تخصصها با موفقیت به انواع سلولاین سلول

تشخیص داده  HLAهاي ها توسط لنفوسیتاین سلول -4اند. عدسی چشم تمایز یافتههاي فیبري ها و سلولاندوتلیالی، نورون

 درمانی مورد استفاده قرار داد.توان به عنوان وکتور در سلولشوند، بنابراین مینمی

 سلول هاي بنیادي مزانشیمی، سلول هاي بنیادي بند ناف، کاربردهاي بالینی، سلول درمانی :کلیدي واژگان
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