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 سیگنال های پاراکرین و تمایز در طی ترمیم زخم پوستی: سلول های بنیادی مزانشیمی

 (p-46:کد مقاله)

 1سید وحید رضوی مهر، 1، رضا امانی 2، سید محمد حسینی1امیرحسین مشرفی

 دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل. 1

 گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل. 1

 

عنوان یک بحران بهداشت ودرمان با وجود افزایش درک از پاسخ های سلولی و مولکولی به آسایب بااقی    زخم های پوستی به

کمک قابل توجه به این بحران، عدم درمان قابل اعتماد برای درمان زخم هایی است که باه آهساتگی التیاام مای     . مانده است

 .وسعه اسکار هیپرتروفیک می باشندیابند، از جمله زخم های مزمن و زخم های پوستی عمیق که باعث ت

بارای درماان اخاتالل در     (MSCs)استروما مزانشیمی مولتی پوتنات  / این مقاله مروری برشواهدی دال بر سلول های بنیادی

ها اغلب به سلول های بنیادی مزانشیمی، علی رغم نگرانی هایی که بنیادی باودن واقعای     MSC .بهبود زخم را خواهد داشت

 .ا را با توجه به فقدان شواهد نشانگرخود تجدیدی در داخل بدن اشاره دارنداین سلول ه

ها برای ترمیم و بازسازی بافت آسایب دیاده باه علات      MSCبا این وجود شواهد فراوان نشان می دهد که پتانسیل درمانی از 

ع بسته شدن زخام باا افازایش بافات     منجر به تسری MSC تا به امروز درمان زخم حاد و مزمن با. صدمه یا بیماری وجود دارد

 .پوششی، تشکیل بافت گرانوالسیون و عروق زایی شده است

  ی  در زخم وجود دارد، اغلب اثرات درمانی به احتمال زیاد ناشی از عامل محلول آزاد شده MSCاگرچه شواهدی برای تمایز 

MSC  کندها است که پاسخ های سلولی محلی به آسیب های پوستی را تنظیم می. 

شوند مورد استفاده قارار گیرناد نیااز اسات      ها به طور موثر برای درمان زخم هایی که به آرامی درمان میMSC قبل از اینکه 

 .چالش های مهم برطرف شود

 تمایزسلول، آنژیوژنز، التهاب، سلولهای بنیادی مزانشیمی :های کلیدیواژه
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