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 آموزش سلول های بنیادی

 قسمت اول

 سلول های بنیادی جنینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:کتاب سلول های بنیادی به زبان ساده

 

 دانشگاه شاهدانجمن سلول های بنیادی 

 هندسی بافتمگروه 

 سرگروه:درسا قویدل نژاد

 گردآورنده:زهرا کنعانی
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 یادیبن یسلول ها ویژگی

 

 

                       یکو گردند و دکتر مک یبرم ستمیدر سفر بازگشت به قرن ب نهیسف نانیسرنش« : بازگشت به خانه۴فضا  شتازانیپ» لمیف در

(Mc Coy به )همه  دیگو یبا خنده م مارستان،یب یآمدن از پله برق نییکند. او در حال پا یکمک م زیالیزن تحت د کی                           

            هنوز هم از یکیولوژینوع معجزه ب نیدرست است که ا« بدن من رشد کرد! در یدیجد هیبه من داد و کل یدکتر قرص» دیدقت کن

بزرگ در  یجهش ها یبرا یمیعظ لیپتانس رشانینظ یب اتیخصوص لیبه دل ینیجن یادیبن یاست، اما سلول ها یلیتخ یمسائل علم

 دارند:  یپزشک یدرمان ها

 شوند.  میرشد کنند و تقس یتوانند به طور نامحدود یآنها م 

 ابندی زیشود، تما یم افتیکه در بدن بزرگسال  یتوانند به هر نوع سلول یآنها م. 

 شان،  لیبدون از دست دادن پتانس یطوالن اریبس مدت یتوان آنها را برا یم نیدارند، بنابرا یفوق العاده طوالن دیآنها عمر مف 

 کرد. رهیو ذخ ینگهدار

 

 به بافت ها زیتما ییتوانابراساس سلول های بنیادی انواع 

  : دیشو یاغلب با سه عبارت روبه رو م د،یکن یمطالعه م یادیبن یشما درباره سلول ها یوقت

 پرتوان (Pluripotent:) یادیبن یکنند. سلول ها دیدر بدن بزرگساالن را تول یتوانند هر نوع سلول یسلول ها م نیا                 

                 لیکه جفت و بند ناف را تشک ییبه جز آن ها یتوانند به هر نوع سلول یم م،یدانیتا آنجا که م رایپرتوان هستند ز ،ینیجن

 هستند.  ازیمورد ن یو حفظ باردار جادیا یشوند. جفت و بند ناف برا لیتبد دهند، یم

 چندتوان (Multipotent:) نوع سلول متفاوت، در    نیتوانند به چند یکه م رودیبه کار م ییسلول ها فیتوص یاغلب برا         

 .یپوست یسلول ها ای یخون یشوند. به عنوان مثال، انواع سلول ها لیاز سلول ها تبد یرده خاص

 ( همه توانTotipotent:) یمجموعه اندام ها در هر مرحله ا یهمه نوع سلول برا جادیا لیپتانس یبه معنا یهمه توان                

                هیفقط هشت سلول اول میدان یپستانداران تا آن جا که ما م رینادر است. در انسان ها و سا اریبس یاست. همه توان نیاز تکو

            ییسلول ها یموجود در بدن بالغین و حت یتوانند به همه سلول ها یآنها م رایشده از سلول تخم، همه توان هستند. ز جادیا

 شوند.  لیتبد دهند،یم لیجفت و بند ناف را و بند ناف را تشک که

 یبه جا ینوچندتوا یاوقات همه توان یشوند. برخ یدرست و به جابه کار برده نم ،یپزشک یواژه ها، به خصوص در گزارش ها نیا اغلب

 .دیوانرا بخ "اصطالحات دردسرساز " تر قیدق حاتیتوض یدارند. برا یمتفاوت یلغات، بسته به متن، معان نی. اشوندیهم به کار برده م
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 دردسرساز اصطالحات

 ست. به صادق ا زین یادیبن یموضوع در مباحث مربوط به سلول ها نیداشته باشد. ا یمتفاوت یتواند معان یکلمه، بسته به متن م کی

        یادیبن یسلول ها ای دیکن یصحبت م ینیجن یادیبن یشما درباره سلولها ایکه آ نیبرحسب ا یکلمه پرتوان یعنوان مثال، معن

بدن  کیر موجود د  یهمه سلول ها دیتول ییتوانا یبه معن یپرتوان ،ینیجن یادیبن یسلولها نهیکند. در زم رییتواند تغ یبزرگساالن م

فاوت سلول از انواع مت یادیتعداد ز جادیا ییتوانا یبه معن یپرتوان د،یکن یبزرگساالن صحبت م یادیبن یدرباره سلولها یبالغ است. وقت

 چیموجود بالغ ه کیدر بدن  م،یدان یبزرگسال وجود دارد. درواقع، تا آنجا که ما م کی نکه در بد ییهاست اما نه همه انواع سلول ها

   از  یانواع خاص یاغلب برا «یپرتوان»اصطالح  همه انواع سلول ها را داشته باشد، وجود ندارد. اما جادیا ییکه توانا یا یادیسلول بن

وانند ت یخوانند چرا که م یخون ساز را پرتوان م یادیبن یسلولها یگاه ال،به عنوان مث. شود یبزرگسال استفاده م یادیبن یسلول ها

     اغلب بسازند. یعصب یتوانند مثال، سلول ها یآنها نم میدانیم  را بسازند. اما تا آن جا که ما یخون ینوع از انواع سلولها ۰۲از  شیب

ته دس کیموجود در  یاز سلول ها یادیانواع ز توانندیم که یادیبن یسلولها فیتوص یدانشمندان و محققان، از اصطالح چندتوان برا

سلو انواع  دیکه توان تول ییسلول ها فیتوص یکنند و از اصطالح پرتوان برا یم کنند، استفاده دیرا تول یخون یمانند سلول ها یسلول

 کنند. یرا دارند، استفاده م یوندیبافت پ یو سلول ها یعصب یمانند سلول هال ها 

 ش که چه بخ نیدارد به ا یموضوع بستگ نیچند توان؟ ا ایسلول همه توان است، پرتوان است  کی ایکه آ دیتوان فهم یچگونه م پس

 که  یدانند هنگام یاز آن خاموش هستند. به لطف دهه ها پژوهش، دانشمندان م ییسلول، روشن و چه بخش ها یکیاز کد ژنت ییها

 .ند، خاموشند سلول ها پرتوان هستنکن یشدن سلول را کنترل م یکه رفتار تخصص یکیمواد ژنت ریها روشن هستند و سا از ژن یبرخ

لبته، محدود است. ا د،یجد یسلول هاز شدن به انواع متفاوت ا لیتبد یسلول ها برا ییروشن نباشند، توانا یکیژنت یها چیاگر آن سوئ

 دارد. ازین شرفتهیو پ دهیچیپ اریبس تزایتجه یکسری است،خاموش  کیروشن و کدام  یکیکه کدام ماده ژنت نیا نییتع

 

 سلول های بنیادی جنینی

 

 

 

رای سانی بنا ن حال، زمانی که سلول های جنیناست. با ایبرای اغلب مردم، کلمه جنین، یادآور یک تصور ذهنی از یک بچه مینیاتوری 

 کنند، تشکیل نداده اند.  میرم هنگام شنیدن کلمه جنین تصواهداف پژوهشی جمع آوری و می شوند هنوز ساختاری را که بیشتر مرد

   ن جنین مشتق شده اند. یعنی حتیاولیه تکوی -این سلول ها را اصطالحا سلول های بنیادی جنینی نامیده اند. زیرا از مراحل بسیار 

سلول های خونی، سلول های عصبی و  ی تبدیل شدن به سلول های عضالنی،قبل از شروع تمایز سلول ها، یا قبل از تعهد سلول ها برا

 اسی یکسان پیروی می کند.غیره. تولید مثل در پستانداران، از یک الگوی اس
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 از سلول های جنسی به تخم

 مراحل اولیه تکوین

   لول باس تا زمانی که این دو  حیواناتی که از نظر جنسی بالغ هستند، از جمله انسان، سلولهای تخمک و اسپرم را تولید می کنند. -۱

 هم ترکیب نشوند هیچ کدام به تنهایی قادر به تولیدمثل نیستند.

تخم تشکیل می دهند که تک سلولی با خواص شگفت  هنگامی که یک سلول تخمک با یک سلول اسپرم، ترکیب شود، یک سلول -۰ 

  انگیز است و تکوین را آغاز می کند. تخمها حتی می توانند به دو نیم تقسیم شده و سلولی شبیه به خود را تولید کنند واز این طریق 

 یجاد می کنند. است که دوقلوهای همسان را ا

ساعت تقسیم  ۰۲تا  ۱۲نام تقسیم سلولی طی هر  به سلول تخم از طریق لوله فالوپ به سمت رحم حرکت می کند و طی فرایندی -٣

شده و رشد می کند. زمانی که سلول تخم به نقطه ای که لوله ی رحمی به رحم متصل شده میرسد. سفری که حدود یک هفته طول 

 .سلولی را تشکیل داده است ۱۱توده  بار تقسیم شده و یک ۴ رشد کرده و -می کشد 

. می شود  حفره کوچک در مرکز توده سلولی تشکیل سلول تقسیم خود را ادامه می دهند، اما همزمان با این تقسیمات یک ۱۱این  -۴

. داز هم جدا می شون درونی و بیرونییب سلول های به این ترتو سلول ها در اطراف قرار می گیرند،دیوارهای را تشکیل می دهندبرخی 

   سلول های دیواره خارجی، در نهایت، جفت و بند ناف را می سازند. و سلول هایی که در داخل قرار گرفته اند، جنین و درنهایت فرد 

 بالغ را خواهند ساخت. این ساختار جدید، بالستوسیست نامیده می شود.

    فرد باردار شده است. اگر بالستوسیست به دیواره در این صورترفته و به دیواره رحم نفوذ کند، اگر بالستوسیست به درون رحم -۵ 

   شده و در نهایت بدن زن آن را دفع می کند. در آزمایشگاه، سلول های بنیادی  رشد آن متوقفم نفوذ نکند و با آن ترکیب نشود،رح

          که  هنگامی) سلول های مراحل بعدی تکوین در حقیقت، .بعدی تکوین ها هستند نه از مراحلمشتق از بالستوسیست  جنینی،

بالستوسیست به سمت گاستروال رشد کرده است(، شروع به تمایز کرده و خصوصیاتی از انواع سلول های بالغ نظیر سلول های قلبی، 

  ول نیستند و در تولید سل  الستوسیست، انعطاف پذیر سلول های مغزی و غیره را می گیرند. بنابراین آنها همانند سلول های مرحله ب

  های بنیادی جنینی به کار نمی آیند. به عنوان مثال، سلولی که به عنوان یک سلول عصبی تخصصی شده، دیگر نمی تواند به سلول 

بزرگساالن  سلولی دربدن به هرصورت سلول های مرحله بالستوسیت پتانسیل تبدیل شدن به هرنوعخونی یا سلول پوستی تبدیل شود.

 رادارند.
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 درجریان تکوین بالستوسیست سلول ها به انواع مختلف متمایز می شوند
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 نگاهی به نقش لقاح آزمایشگاهی در تولید بالستوسیست

     ین تر ری مراجعه می کنند. شناخته شده وقتی که زوج ها در بچه دار شدن و حاملگی طبیعی مشکل دارند، اغلب برای درمان بارو

    روش درمان، لقاح آزمایشگاهی است پروسه ای که طی آن سلول تخمک را از بدن زن گرفته و در آزمایشگاه در ظروف شیشه ای با 

      ، تنها تعدادی از اسپرم مرد لقاح داده و تا مرحله بالستوسیست رشد می دهند و در دیواره رحم خانمها میکارند. در حالت طبیعی

        بالستوسیست ها به دیواره رحم متصل و به آن نفوذ کرده و به جنین تبدیل می شوند. این در مورد لقاح آزمایشگاهی هم صدق 

    )و یا بیشتر( بالستوسیست تولید شود. محققان و پزشکان، ۱۲تا  ۸می کند. بنابراین طی یک دوره معمولی از این روش ممکن است 

ممکن است از یک یا دو تا از این بالستوسیست ها استفاده کنند و بقیه را برای استفاده های بعدی برای شروع بارداری،  در اولین تالش

    برای بارداری مجدد استفاده کنند یا اگر  منجمد کرده و نگهداری کنند. آنها می توانند بعدأ بالستوسیست ها را ذوب کرده و از آنها 

  ند. در تالش برای بچه دار شدن هستند، اهدا کن زوجها تصمیم بگیرند، بچه بیشتری نداشته باشند، بالستوسیست ها را به کسانی که 

     اما در نهایت آنها حیات خود را از دست می دهند. در بالستوسیست ها را می توان برای چندین سال به صورت منجمد نگه داشت

   دیگر توانایی الزم برای آغاز بارداری را ندارند. بالستوسیست هایی که برای آغاز بارداری مورد استفاده قرار  صورت نگهداری طوالنی،

 انداخته می شوند. رنند ضایعات بیولوژیکی و پزشکی دونمی گیرند، معموال هما

 

 

 های بنیادی جنینی از بالستوسیست های اضافی تولید سلول

 

 

    بالستوسیست هایی که زوجین، تصمیم به استفاده و نگهداری و با اهدای آن به سایر زوجین را ندارند، زوجینبه جای دور انداختن 

 -وسیست بالست  لتوده سلولی داخ -ده سلولی درونی دانشمندان می توانند، تو.می توانند تصمیم به اهدای آنها برای تحقیقات بگیرند

  ند و آنها را در آزمایشگاه کشت دهند. جالب این که، وقتی به درستی کشت داده می شوند،را از بالستوسیست های اهدایی خارج کن

            به نظر می رسد که این توده سلولی داخلی قادر است در خارج از بالستوسیست، به طور نامحدود رشد و تکثیر کند. در واقع اگر

      تد. زمانی سلول های توده داخلی به این روش در آزمایشگاه کشت شدند، بالستوسیست دست نخورده باقی بماند این اتفاق نمی اف

    های ای، به نظر می رسد سلول ها را سلول های بنیادی جنینی می نامند. به خاطر این توانایی رشد نامحدود، در ظروف شیشه آن

   بنیادی جنینی متفاوت از سلول های داخلی بالستوسیستی باشند که آنها را تولید کرده است. به هر حال، اگر آنها درست رشد کرده

حداقل تا آن جا که ما امروز می دانیم می توانند یک خصوصیت مهم سلول های داخلی بالستوسیست را حفظ کنند و آن این  باشند،

   سلولی در بدن بزرگساالن را بسازند.ها می توانند هر  که آن

 


