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 چکیده:

 از هدف. دارد نقش سلولی تمایز و تکثیر آپوپتوز، درکه است A ویتامین مشتقات از یکی رتینوئیک اسید :مفدمه 

  .باشد می انسان ناف بند بنیادي سلولهاي بقاي در رتینوئیک اسید اثرات بررسی مطالعه این

 انسان ناف بند از جداشده بنیادي هاي سلول است، گرفته صورت تجربی روش به که مطالعه این در: روش ها

به  FBS10%حاوي  DMEM (low Glucose) کشت محیط در خانه 96 سلولی کشت ظروف  در) اول پاساژ(

 ،/. 5  ،/.1غلظت به رتینوئیک اسید سلولها از گروه 5 کشت محیط به  سپس. شدندساعت کشت داده  24مدت 

 و شد تعویض کشت محیط از نیمی میان در یکروز هر و شد اضافه روز 6 مدت به  میکرومول پنج و سه  یک،

 هشتم روز از. نشد اضافه رتینوئیک اسید کنترل گروه در. شد اضافه مذکور غلظتهاي با رتینوئیک اسید "مجددا

 بقاي و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد  میکروسکوپ از  استفاده با شده القاء هاي سلول مورفولوژي تغییرات

  .شد بررسی MTT روش بهسلولها

 هاي غلظت در اما نشد هاسلول تکثیر مانع میکرومول/.  1  غلظت در RA ،کنترل گروه با مقایسه در یافته ها:

 .شد سلولی آپوپتوز باعث توجهی قابل طور به 5 و 3،  1 ، 5/0

 تواند می ،RA باالترر و میکروموال  5/0 غلظتهاي انسان ناف بند مزانشیمی هاي سلول بقاي روند در :گیري نتیجه

 .گردد سلولی مرگ القاي سبب

 سلولی مرگ ، رتینوئیک اسید ناف، بند بنیادي هاي سلول :کلیدي کلمات
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