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 تخمک شبه های سلول به انسان آمنیون مایع بنیادی سلولهای تمایز در انسانی فولیکولی مایع اثر
  

 *1، روح اهلل فتحی1تا ابراهیمی، بی2، فرشته اسفندیاری1، اعظم دالمن1سولماز بابایی فرج آباد

 مثل تولید پزشکی تحقیقات مرکز نشگاهی،جهاددا مثل تولید پزشکی علوم و شناسی زیست پژوهشکده رویان، پژوهشگاه -2

 ایران. تهران، جنین شناسی، گروه ،

 گروه ، سلولی علوم تحقیقات مرکز جهاددانشگاهی، بنیادی سلولهای فناوری و شناسی زیست پژوهشکده رویان، پژوهشگاه-1

 ایران. تهران، تکوینی، شناسی زیست و های بنیادی سلول

 

( و Germ Cellآمنیون حاصل آمنیوسنتز دارای پروفایل بیان ژنی مشترک با سلولهای زایا ) سلولهای مایعمقدمه و اهداف: 

پتانسیل تمایز به سلولهای شبه تخمک میباشد. تاکنون اثرات مایع فولیکولی انسانی در تمایز سلولهای بنیادی مایع آمنیون 

لعه جداسازی و بررسی سلولهای بنیادی مایع آمنیون حاصل سزارین به سلولهای شبه تخمک بررسی نشده است. هدف از این مطا

 باشد.حاصل سزارین و اثرات مایع فولیکولی انسانی در تمایز این سلولها به سلولهای شبه تخمک می

کشت  0روش اجرا: سلولها از نمونه های مایع آمنیون حاصل از سزارین به روش شیب غلظت آلگرید جداسازی شدند و تا پاساژ 

و  CD34-45و بنیادی خونی  CD105 ،CD44 ،CD90 ،CD73. سپس بیان مارکرهای بنیادی مزانشیمی داده شدند

 %21روز در محیط کشت حاوی  20پتانسیل تمایز به استخوان و چربی  ارزیابی شد. جهت القای تمایز، این سلولها به مدت 

  VASA ،DAZL ، C-KIT ان پروتئین های زایای  مایع فولیکولی انسانی کشت داده شده و از لحاظ تغییر مورفولوژی و بی

 ایمنوسیتوشیمی ارزیابی شدند. با تکنیک   ZP3و تخمک

ها: نتایج آنالیز فلوسایتومتری، بیان مارکرهای بنیادی مزانشیمی و عدم بیان مارکرهای بنیادی خونی را در این سلولها نشان یافته

ز در این سلولها اثبات شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که در حضور مایع داد. همچنین توان تمایز به استخوان و چربی نی

تعداد و اندازه این سلولهای گرد  20میکرومتر ظاهر می شوند و در روز  21-25تمایز، سلولهای گرد با اندازه  5فولیکولی، از روز 

نیز در این   ZP3و  DAZL،C-KIT،VASAمیکرومتر رسید. همچنین بیان پروتئین های   01-61افزایش و به حدود 

 سلولها دیده شد.

گیری: سلولهای مایع آمنیون در حضور مایع فولیکولی به عنوان القاگر می توانند به سلول های شبه تخمک تمایز یافته و نتیجه

 توانایی خوبی در بیان پروتئین های اختصاصی سلول های زایا و تخمک از خود نشان دادند. 

 سلول های مزانشیمی، سلول زایا، مایع آمنیون، مایع فولیکولی، سلول شبه تخمکلمات کلیدی: 
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