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 مقدمه:

ها توانایی های بدن را دارد. این سلولها است و توانایی تبدیل به تمام سلولسلول بنیادی مادر تمام سلول

 خونی، هایسلول جمله از هاسلول انواع به  (Differentiating) تمایزو  (Self Renewing) خود نوسازی

های مختلف بدن بدنبال آسیب و بافت ترمیم و بازسازی در چنین هم. دارند را غضروفی و عصبی قلبی،

های آنها از بین رفته ای که بخش عمده سلولهای آسیب دیدهتوانند به درون بافتجراحت موثر بوده و می

 .های آسیب دیده شده و به ترمیم و رفع نقص در آن بافت بپردازندشوند و جایگزین سلولزدهاست، پیوند 

ها امروزه از مباحث جذاب در زیست شناسی و های بنیادی، این سلولبه دلیل توانایی منحصر به فرد سلول

تکوین یک اندام از علوم درمانی است. هم چنین تحقیقات در این زمینه دانش ما را درباره چگونگی رشد و 

های آسیب های سالم با سلولیک سلول منفرد افزایش داده و مهم تر آنکه به فهم مکانیزم جایگزینی سلول

 .دیده کمک کرده است

 تقسیم می کنند:های بنیادی را بر اساس خصوصیات و ویژگی به سه دسته سلول

 

های بنیادی جنینیسلول  

های یک فرد ها و بافتشود و قادر است تمام سلولروزه گرفته می 14-16از توده سلولی داخلی جنین 

 کامل را بسازد

 

های بنیادی بالغسلول  

های بنیادی شود. سلولشوند، گفته میهای مختلف فرد بالغ جدا میهایی که پس از تولد از بافتبه سلول

دسته هستند که قدرت تمایز به برخی از ها از این خون ساز مستقر در مغز استخوان، مغز، کبد و سایر بافت

ها را دارندبافت  



 

های بنیادی خون بندنافسلول  

های بنیادی خون ساز مغز استخوان هستنداز بندناف استخراج شده و همانند سلول  

 

 

 : کاربرد سلول های بنیادی

پویا بوده و مطالعات بالینی ها جوان، قوی و شوند ویژه هستند. آنسلول های بنیادی که از بند ناف گرفته می

ها انجام شده است که مناسب بودن این سلول ها در بازسازی بافت متعددی در سراسر جهان بر روی آن

ای و مانند دیسک بین مهره (degenerative) ایاستحاله های بیماری  آسیب دیده پس از حوادث، کاهش

 .درمان سرطان را تایید کرده است

ی پتانسیل سلول های بنیادی بر این باورند که این سلول ها نقش بسیاری از متخصصان و دانشمندان در باره

 .ی آینده خواهند داشتها تا چند دههبسیار مهمی در درمان بیماری

 :درمان ضایعات نخاعی -1

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Degenerative_disease


ی فوق کلیه و سلول های تراریخته سلول ها و بافت های متعددی مانند سلول بنیادی ، بافت غدهتاکنون از  

 . به عنوان منابع سلولی در درمان ضایعات نخاعی بهره گرفته شده است

 

 نقش سلول بنیادی در بهبود سوختگی -2

 
 

 Zed Merrick  داشت با اسپری کردن سلول های بافت سالم و تکثیر  ۲ساله که سوختگی درجه  ۲کودک

 !!سلولی کامال درمان شد

ها است. پوست یکی از کاربردهای سلول بنیادی، نقش آنها در بهبود سوختگی و همچنین تسریع بهبود زخم

درصد از جرم بدن را به خود اختصاص داده است. به همین علت  1۰یک بافت بسیار پیچیده است که حدود 

ختگی آن عواقب قابل توجهی روی سالمت جسمانی و روانی انسان دارد در حال حاضر هیچ پوست سو

مصنوعی وجود ندارد که کامال طراحی شده و قابلیت پیوند روی پوست آسیب دیده را داشته باشد و تنها 

 جراحی مقداری این مشکل را حل کرده که مشکالتی مانند عدم هم رنگی پوست، جای زخم و دیگر

  .های زیبایی و حتی حرکتی را نیز به دنبال داردنقص

 

 

 (لوسمی )سرطان خون -3



 مقایسه سلول های خونی فرد سالم و فرد مبتال به لوسمی

 

کنند شوند و شروع به تقسیم کنترل نشده میدر لوکمیا برخی سلول های سیستم خون ساز از کنترل خارج می

کنند. ها را نیز مختل میبافت های دیگر بدن نیز حمله کرده و عملکرد آنبا بدتر شدن بیماری این سلول ها به 

کنند اما های پرتو دهی برای کنترل این بیماری استفاده میپزشکان در حال حاضر از شیمی درمانی و روش

سلول کشد. بنابراین عوارض جانبی زیادی را به دنبال دارد اما این درمان سایر سلول های طبیعی را نیز می

سیستم  های بنیادی عملکردهای مختلفی را برای درمان این بیماری دارند برخی به تقویت کلی

پردازند و برخی دیگر سبب شناسایی بهتر سلول های در مسیر مشخص می  (Immune system) ایمنی

 .شوندسرطانی توسط سیستم ایمنی بدن می

 

 

 

 

 

 



 های بنیادی در ایرانپژوهش سلول 

های بنیادی در کشورهای دیگر مربوط به قبل از انقالب است و در این زمان هنوز در کشور ظهور علم سلول

مرکز دانشگاهی به موضوع  4زمان در طور هم ما به این موضوع پرداخته نشده بود. تقریباً از دهه هفتاد به

اه رویان، دانشگاه شهید بهشتی و های بنیادی در کشور پرداخته شد؛ دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگسلول

های بنیادی مطالعه و تحقیق خود را دانشگاه تهران از جمله مراکزی بودند که از همان دهه در زمینه سلول

های بنیادی مورد مطالعه قرارگرفته، اما پیشرفت آغاز کردند. اکنون باوجود اینکه بعد از انقالب، مبحث سلول

 .شده استمانی این حوزه حاصلخوبی در زمینه تحقیقاتی و در

 

ستاد توسعه علوم ر زمینه ی سلول بنیادی در ایران )طبق اعالم د برخی از دست اورد ها*

 (سلول های بنیادی و فناوری های

 

 (رویانا)شده خاورمیانه سازیتولد نخستین حیوان شبیه

 شدهسازیبزغاله شبیهتولد دو گوساله و سه 

 یتجربه موفقیت آمیز فاز اول استفاده از سلول های بنیادی مشتق از چربی جهت درمان تورم غدد لنفاو

 جلوگیری از حمالت قلبی با کمک ژن درمانی

 عی با کمک مهندسی بافتتولید نوعی شبکیه مصنو

 شناسایی برخی از ژن های دخیل در بروز بیماری های قلبی

 ترمیم دندان به کمک سلول های بنیادی 

 کشف راهکاری جدید برای رشد مجدد غضروف در موش های مبتال به آرتروز

 

http://stemcell.isti.ir/
http://stemcell.isti.ir/
http://stemcell.isti.ir/
http://stemcell.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C-/73001
http://stemcell.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/73046
http://stemcell.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA/73084
http://stemcell.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C/73097
http://stemcell.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C/72902
http://stemcell.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2/72552


 نتیجه گیری:

ای است که محققان و ی از جمله علوم پیشرفته و پیچیدهآنچه مسلم است، علم ژنتیک و سلول های بنیاد

دانشمندان کشورمان هم راستا با سایر علوم به فراگیری و کاربردی کردن آن همگام با کشورهای پیشرفته دنیا 

اند و به جرات می توان گفت اکنون در این زمینه چیزی از دنیا کم نداریم و حتی می توانیم مرجعی پرداخته

 .خواهند به تازگی وارد این عرصه علمی شوندای کشورهایی که میباشیم بر

های علمی، نخبگان و ها، حفظ سرمایهترین اصل در توسعه این علم مهم و بنیادی در درمان بیماریمهم

تر در دنیا هستیم، باید امکانات الزم را برای دانشمندان در این زمینه است که اگر خواستار حضوری مقتدرانه

های بنیادی، فراهم آورده تا بتوانیم در سکوی های انسانی در علوم حساس و مهم از جمله سلولایهسرم

نخست دنیا قرارگرفته و در تامین صفر تا صد تجهیزات این علوم هم با یک عزم و باور ملی به خودکفایی 

 .در سطح بین المللی رسیده و نام ایران را بر بلندای جهان طنین انداز کنیم
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 دبیر محترم علوم  سیده مریم موسویان کالت:  مطلب و تایید کننده تنظیم و تهیه
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