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 تونوارژله مزانشیمی بنیادی هایسلول تمایز جهت کومولوسی هایسلول القایی کشت محیط اثر بررسی

 تخمک شبه هایسلول به
 1، طاهره ناجی2*، روح اهلل فتحی1مونا ذوالفقار

 ایران -تهران-اه آزاد اسالمیهای نوین، واحد علوم دارویی دانشگ.گروه آموزشی علوم سلولی مولکولی، دانشکده علوم و فناوری1

. پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقـات پزشـکی تولیـد مثـل، گـروه 2

 جنـین شناسی، تهران، ایران 

و در پزشکی بازساختی نقش بسزایی  های متعددی جداسازی شدهاز بافت 3(MSCsمزانشیمی )های بنیادیامروزه سلول مقدمه و اهداف:

و سپس بررسی توان تمایزیشان  0(MSCs-WJوارتون بندناف انسان )مزانشیمی ژلههای بنیادیدارند. هدف این مطالعه جداسازی سلول

 است.  6(CM-CCکومولوسی )هایالقایی سلولکشتبا استفاده از محیط 5(OLCsتخمک )های شبهبه سلول

به عنوان محیط پایه، کشت داده شدند.   FBS %21حاوی  MEM-αوارتون انسانی در محیط حله اول قطعات بافت ژلهدر مر روش اجرا:

ها در پاساژ سوم به استخوان و چربی تمایز درصد رسیدند، سپس این سلول 41-41جدا شده از بافت، به تـــراکم  MSCsپس از یک ماه، 

تحت آنالیز فلوسایتومتری سنجیده شدند. در مرحله بعد،  WJ-MSCsهای مربوط به داده شدند. در همین پاساژ بیان مارکر

-WJبه محیط پایه افزوده شد و  % 21کومولوسی انسانی کشت داده شده و در پاساژ اول محیط رویی آنها برداشت و به میزان هایسلول

MSCs  های زایا و های اختصاصی سلولایمونوفلورسنت بیان مارکرروز کشت داده شدند. در نهایت با آنالیز  12در این محیط به مدت

 های تحت تمایز این محیط ارزیابی شد.تخمک در سلول

پس از تمایز به استخوان و چربی، فعاالنه ماتریکس استخوان و چربی را ترشح نمودند. همچنین آنالیز فلوسایتومتری  WJ-MSCsها: یافته

، CD73های مزانشیمی شامل های سلولرا بیان نکرده اما مارکر CD34-45های خونی ، مارکر سلولWJ-MSCsمشخص کرد که 

CD90  وCD105 بنیادی با هایاین دسته از سلول کنند. در طی دوره تمایزرا بیان میCC-CMهایی گرد با اندزه نسبتا بزرگ ، سلول

خمک های اختصاصی تنالیز ایمونوسیتوشیمی بیان مناسبی از مارکرهای تحت تمایز با استفاده از آمیکرومتر( ظاهر شد و سلول 31)حدود 

(ZP3( سلول زایا ،)VASA( و میوز )SYCP3.را نشان دادند ) 

تخمک را ایجاد کنند که از نظر های شبه، سلولCC-CMتوانند تحت تمایز با می WJ-MSCsمطالعه حاضر نشان داد که نتیجه گیری: 

  ، سلول زایا و میوز مثبت باشند.های اختصاصی تخمکبیان مارکر

 تخمکشبههایکومولوسی، سلولهایالقایی سلولکشتوارتون، محیطبنیادی، ژلهسلول کلمات کلیدی:

 

                                                           
3 Mesenchymal Stem Cells 
4 Wharton's Jelly Mesenchymal Stem Cells 
5 Oocyte-Like Cells  
6 Cumulus Cell-Conditioned Medium 
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