
1 

 

 

 

 

 

 

 آموزش سلول های بنیادی 
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 سلول های بنیادی بزرگساالن

وض، در ع اگرچه در حالت طبیعی، سلول هایی با ویژگی های با ارزش سلول های بنیادی جنینی در بدن یک فرد بالغ یافت نمی شود،

 ی بافتی که در آن ها و هم تعداد زیادی یا همه سلول بدن فرد بالغ دارای سلول هایی است که می توانند هم خودشان را تجدید کنند

ند. در حالت کلی، این سلول ها، سلول های بنیادی بزرگساالن نامیده می شوند. اما این نام گذاری تاحدی نام وجود دارند را ایجاد کن

  بافت های جنینی دیده میشوند. اگر رهای سلول های بنیادی بزرگسال، دگذاری درستی نیست. چرا که سلول هایی با همین ویژگی 

بنیادی بزرگساالن نامیده شده اند. با این حال،  وند اما از همان ابتدا، سلول هایمی شهای جنینی هم یافت  چه این سلول ها در بافت

 ای بنیادی خاص، در بافته ین سلولاستفاده کنند، چرا که ا برخی از دانشمندان ترجیح میدهند از اصطالح سلول های بنیادی بافتی

     ل حاضر، گزارش های پزشکی به طور مکرر به سلول های بنیادی بزرگساالنهای متعدد دیده میشوند. گذشته از این مسائل، در حا

  ان بافتی، معموال چندتو یااستفاده می کنیم. سلول های بنیادی بزرگساالن  اصطالح شاره می کنند. بنابراین ما هم در اینجا از همینا

     ه در آن قرار دارند، تمایز پیدا کنند سلول های بنیادی تمام سلول های بافتی ک یاهستند، بدین معنی که آنها می توانند به برخی 

می توانند خود را تولید کنند یا به عبارتی خودنوزایی کنند. اما این خودنوزایی نسبت به  بزرگساالن، همانند سلولهای بنیادی جنینی

ی اهای بنیادی بزرگساالن، معموال سلول ه ای بنیادی جنینی، سلوله محدودتر است. برخالف سلول های بنیادی جنینی، خیلی سلول

رت القا شدن، می توانند تالشند پی ببرند آیا این سلول ها، درصوروجود نمی آورند، اگرچه محققان د بهخارج از سلول های بافت خود را

   سلولهایی تبدیل شوند که در بافت ها می توانند به خارج از عملکرد معمولی خود را به وجود بیاورند؟ یعنی آیا این سلول سلول های

 دیگر وجود دارند؟ های 
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 ها تعریف سلول های بنیادی بزرگساالن و مشکل تعریف

ارند. اغلب سلول های بدن، مانند یک سلول پوستی و یا یک سلول های بنیادی از جنبه های مهمی با دیگر سلول های بدن تفاوت د

نیستند؛ یعنی هنوز  و وظایف ویژه ای را به عهده دارند. از این نظر، سلول های بنیادی اختصاصی خاصی بودهلول معده دارای عملکردس

به عهده بگیرند، در واقع آن چه که سلول های  آن قدر تخصصی نشده اند تا بتوانند وظیفه ای از وظایف بافتی که در آن قرار دارند را

ا در خودنوزایی است. خودنوزایی به مفهوم توانایی این سلولها در بیشتر طول زندگی ه بنیادی را تا این اندازه خاص می کند، توانایی آن

   ول هایی که بافت به آن نیاز داردانواع سل ن سلول هایی است که می توانند بهآورد یک موجود )نه در تمام طول عمر آن( در بوجود

   ( می تواند برای مدت ۱بهترین تعریف سلول بنیادی این است که سلول بنیادی سلولی است که دو ویژگی مهم دارد:  تبدیل شوند.

    های تمایزیافته و تخصصی تبدیل شود. هنگامی که   ( هنگامی که تقسیم می شود، می تواند به سلول۲طوالنی خودنوزایی کند و 

سلول های تخصص یافته تقسیم می شوند، سلول های دختری سلولی تقسیم می شود، دو سلول دختری یکسان تولید می کند. وقتی 

  ستند.ههم تخصص یافته هستند، یعنی وقتی یک سلول تخصصی کبد یا هپاتوسیت تقسیم می شود هر دو سلول دختری هپاتوسیت 

   خودنوزایی دارد و دیگری به یک سلول تخصص  وقتی سلول بنیادی تقسیم می شود، یکی از سلول ها، سلول بنیادی است و ویژگی

          (Progenitor)در این مورد، به آن سلول پیش ساز  شود؛ تقسیمبیشتر یامی تواند یک بار  گاهی اوقاتیافته تبدیل می شود. 

استخر بزرگتری از سلول های تخصصی می شود. یعنی تقسیمات بعدی سلول پیش ساز پیش ساز به . تقسیمات بعدی سلول گویندمی 

ی پیش از سلول ها بعضیبیشتری سلول تخصصی به وجود بیاید. برای مثال، در دستگاه خون ساز بدن،  تعدادسبب می شود در نهایت 

   به وجود بیاورند و پیش سازهای دیگر، به انواع گلبول های سفید تبدیل  را کتهاشوند که انواع گلبول های قرمز و پال ساز تقسیم می

ن به طور عمومی، سلول های بنیادی بزرگساالولی در بدن فرد بالغ تبدیل شوند.به هر سلمی توانند سلول های بنیادی جنینی.می شوند

      در مغز ( HSCsراین، به عنوان مثال، سلولهای بنیادی خونساز )فقط به سلول های بافتی که در آن قرار دارند، تمایز می یابند. بناب

ر بعضی د استخوان می توانند سلول های خونی و ایمنی را تولید کنند، اما نمی توانند سلول های عصبی و ماهیچه قلبی را تولید کنند. 

 سلول های بنیادی  موارد، سلول های بنیادی بزرگساالن، فقط انواع خاصی از سلول های یک بافت یا اندام را به وجود می آورند؛ مثال 

ند. ا مغز که در یادگیری دخیل ی قرار دارند و یا نواحی خاصی ازعصبی موجود در مغز، سلول هایی را تولید می کنند که در ناحیه بویای

   ت یز فعالیکرد تا در نواحی دیگر مغز ن  حققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می توان سلول های بنیادی عصبی را القا م

     هنوز کسی اطمینان ندارد که آیا این امر امکان پذیر است و یا اگر امکان پذیر است چه طور می توان آن را . های ترمیمی ایجاد کنند

 انجام داد.

ایی از ه سلول بنیادی بزرگساالن، می تواند گمراه کننده باشد. مسلم است که بدن انسان و سایر موجودات بالغ، دارای دسته اصطالح 

  عا واق« بزرگساالن سلول های بنیادی»رگسال در عبارت سلول های بنیادی است. اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا کلمه بز

بنیادی جنینی که می توانند به هر نوع سلولی در بدن فرد تبدیل شوند و سلول هایی که تنها به گروه ها  برای تفکیک بین سلول های

ر واقع دسلول های بنیادی بزرگساالن،؟ و انواع خاصی از سلول ها تبدیل می شوند )یعنی سلول های بنیادی بزرگساالن( به کار می رود

لمه کبدن کودکان و بالغین و حتی در بافت های جنین نیز یافت می شوند. پس استفاده ازرها دسلول های بنیادی بافتی هستند. زیرا آن

 بزرگساالن ایجاد کند. بنیادی بزرگسال نمی تواند افتراق بین سلول های بنیادی جنینی و سلول های
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 ها یافتن سلول های بنیادی در بافت

     شدند، به راحتی قابل سلول های بنیادی جنینی پس از آن که با روش های آزمایشگاهی از توده سلولی داخلی بالستوسیست جدا 

سازی آنها کار  اما سلول های بنیادی بزرگساالن در بافت ها در کنام های خاصی پنهان شده اند که پیدا کردن و جدا. دسترس هستند

دانشمندان دالیل کافی برای اثبات وجود سلول های بنیادی در یک بافت خاص دارند آنها باید بفهمند ساده ای نیست. حتی زمانی که 

 ،رای که شامل بررسی ساختاپروسه . چگونه این سلول ها را پیدا کنند و چه طور آنها را به عنوان سلول های بنیادی، تشخیص دهند

گیرد. بعد از این که شما سلول های بنیادی مد نظر قراروب،ت در یک آزمایش خمارکرهای سطحی و رفتار سلول است و الزم اس ،شکل

  می کنید و چه طور از راچه کها  این است که با آن ها را پیدا کردید، سوالی که پیش می آید بزرگساالن را تشخیص دادیدو محل آن

    اه می افتد، استفاده می کنید و یا چگونه با استفاده از آن بیماری ها اتفاق در ها برای درک بهتر مکانیسم های بافتی و آنچه که آن

  جدید و مؤثری برای بیماری ها ارائه می کنید. دانشمندان بخشی از این مسائل مهم را برای تعدادی از اندام ها حل کرده  درمان های

    های بنیادی و یا استفاده از آنها برای کشف روش  خیص سلولها برای تعیین محل و تش اند. در بسیاری از موارد روش هایی که آن

        های بنیادی را در یک بافت بالغ پیدا می کنید، هنوز در  درمانی مؤثر به کار می برند با هم متفاوت است. حتی وقتی شما سلول

ادی روده نیاز دارید، می بایست با عمل جداسازی آنها از بدن یک اهداکننده زنده مشکل دارید. به عنوان مثال، اگر شما به سلولهای بنی

  ن، دانستن این که اندامی دارای سلول بنیادی است و حتی دانستن این که آنها در یبنابرا .از بدن فرد استخراج کنیدجراحی، آنها را 

 کجا واقع اند، به تنهایی پایان داستان نیست. 

 

 در مغز استخوان انواع سلول های بنیادی 

اخته شده شن ولهای بنیادی دیگر بافت ها بیشترای بنیادی موجود در مغز استخوان، سلول های بنیادی بافتی هستند که از سلسلول ه

 :و مطالعه شده اند. مغز استخوان شامل سه نوع سلول بنیادی است

 مزانشیمیMesenchymal)):،سازد.غضروف و رباط را می  که بافتهای پیوندی نظیر بافت استخوان 

  للیااندوت :(Endothelial) .که رگهای خونی و سایر ساختارهای مشابه را , می سازد 

 خون سازHematopoietic) ):ایمنی را می سازد. که سلول های خونی و انواع خاصی از سلول های 

 دهد. رده سلولی از یک سلول بنیادی خون ساز و همه انواع سلول هایی که می تواند ایجاد کند را نشان می زیرشکل  
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  محققانسلول های بنیادی سازنده خون و سیستم ایمنی، مدل مهمی برای شناخت و مطالعه درباره سایر سلول های بنیادی هستند. 

     سلول ها با روش بنیادی نسبت به سایر انواع، اطالعات بیشتری دارند و به همین دلیل، استفاده از این درباره این نوع از سلول های

 های رایج موجود، آسان ترین راه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  های بنیادی خونساز یافتن و تشخیص سلول

را برای معرفی خودشان به همراه ندارند. بنابراین محققان می بایست با روشی از « سلول بنیادی»متأسفانه، سلول های بنیادی برچسب 

روش های میان بر، برای تشخیص این که کدام سلول ها واقعا بنیادی هستند، استفاده کنند. سلول های بنیادی خون ساز از طریق یک 

پس و سموش استفاده می کنند از بین بردن سیستم ایمنی خونساز در این روش محققان از اشعه برایی شوند.آزمایش تشخیص داده م

      گرفت که سلول های پیوندی، سیستم خون ساز موش را  به آن پیوند مغز استخوان می زنند. اگر موش زنده بماند می توان نتیجه

  آزمایشهایی، دانشمندان می توانند منشاء سلولمی کردند، موش میمرد. بر طبق چنین بازسازی کرده اند. چرا که اگر آن را بازسازی ن

      در جریان خون هستند، تشخیص دهند. دو دانشمند  دمسئول تولید انواع سلول های موجوها را ردیابی کنند و سلول هایی را که 

      د سلول هایوجو ۱۶۹۱ودند که با انجام این آزمایش در سال کانادایی به نام های جیمز تیل و ارنست مک کلوچ از اولین کسانی ب

 . بنیادی را ثابت کردند

 

 

 

 

 

 

د کنند تولیاگرچه برخی محققان ادعا می کنند که سلول های بنیادی خونساز می توانند سلول های عصبی و انواع دیگر سلول ها را نیز 

   های سیستم خونی و اما شواهد این ادعا نسبتأ ضعیف است. از طرف دیگر، شواهد محکمی مبنی بر این که این سلول ها، تنها سلول 

         سلول های عصبی بسازد،  ایمنی را می سازند، وجود دارد و اگر کسی به شما بگوید که از سلول های بنیادی خون ساز، توانسته

  خونساز می دانند، تاکنون کسی حت آن شک کنید. علیرغم تمام چیزهایی که دانشمندان درباره سلول های بنیادی می بایست به ص

نتوانسته در سطح وسیع و به مقدار زیاد موفق به کشت این سلول ها در آزمایشگاه شود. البته دانشمندان مقادیر کمی از این سلول ها 

 .رای کاربردهای بالینی، کشت داده اندرا برای مطالعه و تحقیق و نه ب

  بعدی این است که آنها را پیدا کنید تا بتوانید آنها را چالش پس از آنکه، وجود سلول های بنیادی در مغز استخوان را ثابت می کنید. 

 دانشمندان از آنتی  بنیادی خون ساز، های خالص سازی و سپس روی آن ها مطالعه کنید. برای تشخیص محل سلول ،کرده استخراج

    واکنش می دهند. ردوجود دا که بر سطح سلول های بنیادی« ارکرم»مولکول های خاصی به نام  که بابادی هایی استفاده می کنند 

وانند ی تمیدهند که سلول های بنیادی خون ساز را خالص کنند و آنها را پیوند بزنند ببینند آیا آنها م جازهاین مارکرها به دانشمندان ا

سیستم خونی و ایمنی موش را بازسازی کنند. به عالوه دانشمندان با استفاده از مارکرها می توانند سلول ها را ردیابی کنند که در کجا 

   اطالعات بیشتری درباره این که سلول های ایمنی و   قرار دارند و به کجا می روند؟ همچنین دانشمندان می توانند با استفاده از آنها

 ونی چگونه تشکیل می شوند، به دست آورند.خ

سلول های بنیادی خون ساز، نه تنها کل سیستم خونی را بازسازی می کنند بلکه میتوانند مسیر خود را برای رفتن و سکنی گزیدن در 

ان استخوان هستند را آس محل طبیعی شان یعنی بازگشت به مغز استخوان پیدا کنند. این امر، درمان بیمارانی که نیازمند پیوند مغز

  ها بقیه کار را انجام می دهند.  کرده است. چرا که پزشکان به سادگی مغز استخوان را به جریان خون بیمار تزریق می کنند و سلول

گاه زمایشسلولهای بنیادی خون ساز در آ  یعنی به مغز استخوان رفته و سیستم خون ساز را بازسازی می کنند. خالص سازی و مطالعه

است. دانشمندان همواره در تالشند پی ببرند چگونه  مغز استخوان مشکل تر -نسبتا آسان است اما مطالعه آنها در محیط طبیعی شان 
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    می کنند درست کرد تا به این سلول ها اجازه داده شود در  سلول ها در آن زندگی می توان دقیقا محیطی مشابه با آن چه که این

علیرغم واقعیت موجود درباره عدم رشد آنها در کنند.  کنترل شده و خارج از مغز استخوان رشد کنند، تقسیم شوند و خودنوزاییشرایط 

استفاده از تکنیک های جدید، نسبتا آسان از بدن استخراج می کنند. در گذشته، محیط آزمایشگاهی، سلولهای بنیادی خون ساز را با 

  به داخل مغز استخوان لگن بود که این عمل برای بیمار، دردناک بود. وزن ین سلول ها، فرو کردن مستقیم یک ستنها روش استخراج ا

    ها از مغز استخوان خارج و داخل خون می شوند و سپس به جایگاه خود در مغز اوقات، این سلول امروزه دانشمندان می دانند که گاهی

کند  طبیعی تحریک رهای رشد می تواند تقسیم و مهاجرت این سلول ها را بیشتر از حالتاستخوان برمی گردند. تزریق بعضی از فاکتو

        های بنیادی اضافی وارد جریان خون میشوند و به راحتی می توان آنها را استخراج کرد. دانشمندان دقیقا  سلول و به این ترتیب

      ادی در جریان خون می شوند. اما به نظر می رسد که این فاکتورها این فاکتورهای رشد منجر به افزایش سلول های بنی نمی دانند چرا

سیگنال هایی را که در حالت طبیعی به سلول های بنیادی می گویند در مغز استخوان بمانند را کاهش می دهند و درنتیجه، سلول ها

وند می ش بالغ گرفته ن ساز، عموما از مغز استخوانسلول های بنیادی خوی بنیادی بیشتری وارد جریان خون می شوند. در امور بالینی،

خون  اما می توان آنها را از خون بند ناف جنین های سقط شده نیز استخراج کرد. به عالوه، محققان در تالشند تا سلول های بنیادی

کار دالیل متعددی دارند از جمله این ساز را با استفاده از سلول های بنیادی جنینی یا دیگر سلول های پرتوان تولید کنند. برای این 

    که:

 ها در آزمایشگاه رفع شود.  ممکن است مشکل عدم توانایی کشت این سلول 

 رایب ژنتیکی با بیمار سازگار هستند، های بنیادی خون سازی که از لحاظ از دیدگاه تئوری، شما می توانید سلول     

        به نسبت شدید تعداد افراد اهداکننده مغز استخوان، استفاده در پیوندها به کار ببرید، بنابراین مشکل کمبود 

 که نیاز به پیوند مغز استخوان دارند را کاهش دهید. افرادی

 

 

 

 


