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 دبیرستان فرزانگان دو ) دوره اول(   

 کاربرد سلول های مزانشیمی در درمان بیماری ها  

مسئله و    :بیان  های  سلول  معرفی کشف 

  هرچه وجه  ت  موجب   MSCs یمبنیادی مزانشی

  ها  استفاده از آن  و ه  زپژوهشگران این حو  بیشتر

است  هایبیماریدرمان    در ه  شد  .  گوناگون 

و مسیر   عوارض،  هادرمان  اینمیزان موفقیت  

 باشد.   پژوهش  موضوع این      هاتجویز این سلول

 :چکیده

 انداز پژوهشگران قرار گرفته  یاریکشف و استخراج مورد توجه بس  پس از  یادیبن  هایسلول  

  ی ادیبن  هایسلول.  است  شده  انجام   هادر نحوه و منابع استخراج آن   ی ادیز  هایشرفتپی  و

است که از بافت بالغ استخراج شده و پس از    یادیبن  هایاز انواع سلول   یکی  یمیمزانش

م  زیتما ب  ی شگاهیآزما  طیحدر  پژوهشگران در درمان  استفاده  قرار گرفته    هایماریمورد 

و    ریتاث  زانیتر است. مو استخراج آسان   یفراوان  یادیبن  های نوع از سلول  ن یا  تیاست.  مز

و   یبررس  گوناگون مورد  یماریدر چند ب  زیتجو  ریدرمان و مس  نیاز ا  یناش  یعوارض جانب

  .قرار گرفته است سهیمقا

 یبرا  یمیمزانش  یادیبن   هایاستفاده از سلول  یپژوهش مطالعه چگونگ  نیهدف از انجام ا

  گاه یجا  یبه بررس  نیآن در درمان است. همچن  ریتأث  زانیالعالج و م  هاییماریب  درمان

 پرداخته شده است.   یجراح   ای  یی دارو  های و درمان  یمواز  هایبا روش  سهیروش در مقا  نیا

بنیادی  های  سلولبا    آشنایی  اهداف تحقیق: 

استخراج    ومزانشیمی   نقش  نحوه  در  آنو  ها 

سرطان  هاییبیمار انواع  ایمنی،  ها،  سیستم 

عروقی، شکستگی و ترمیم    -   های قلبی بیماری

و  سکته  ،ستخوانا مغزی  آخر  های  بیماری  در 

 . 19کووید 

 

  

 

در    ی میمزانش  ی هالولس  دهد ها نشان میررسیب  :گیری نتیجه

  دارد و مطلوب    اریبس جیتان  ، اعضا  وند یپ و    یمنیا  ستمیس  یهایماریب

و ممکنست موجب متاستاز    داشتهدوگانه    عملکرد  سرطاندر درمان  

  جیو فشارخون نتا  یزو مغ  یعروق  ی قلب  یهایماریدر ب  ،تومورگردد

مطلوب   کار  در  و  نسبتا  آننهایت  در  کرد    ی شکستگ  م یترمها 

 است. بوده کننده  امیدوار  19 کوویددرمان و  استخوان
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