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 دهيچک

ه بر غز استخوان عالو. تحقیقات اخیر نشان داده است که در مدانستندمی سازخونبنیادي  هايسلولمنبع اولیه  عنوانبهسالیان متمادي مغز استخوان را 

بنیادي  هايولسلی مشابه بعضاًمختلف و  هايروشمحققین با  حالتابهوجود دارد.  سازخونبنیادي غیر  هايسلولخونی مجموعه هتروژنی از  هايسلول

 يهانهگوبافتی و از  را از منابع پروژنیتور با پتانسیل چند دودمانی هايسلولبنیادي مزانشیمی و یا  هايسلولغیرخونساز، با اسامی مختلفی از قبیل 

یجاد ات و طب ترمیمی بی را در مهندسی بافمزانشیمی زمینه تحقیقاتی مناس يهادودمانبه  هاسلول. توانایی تمایز این اندکردهحیوانی مختلف جداسازي 

. شودیمانی یاد مدل مناسبی در تحقیقات پیش کلینیکی روي سلول درمانی انس عنوانبهبنیادي مزانشیمی مغز استخوان موش  هايسلولنموده است. از 

شیمی مطرح بنیادي مزان هايسلول يهاپژوهشدر  نشدهحلیک مسئله  عنوانبهبنیادي مزانشیمی از مغز استخوان موش  هايسلولجداسازي  وجودنیباا

 است. گرفته قرار موردبحثبنیادي مزانشیمی موش  هايسلولدر جداسازي  شدهگرفتهبکار  هايروش. در این مقاله مروري است

 هاي بنیادي مزانشیمی موش، مغز استخوان، جداسازيسلول :کليدی کلمات

 

 

 

 

 مقدمه 
سوماتیک تمایز  يها، سلول(Stem Cells) بنیادي يهاسلول

هستند که قادرند  (undifferentiated Somatic cells) ايیافتهن

 Mature) یزیافتهبالغ کاماًل تما يهاتحت شرایط خاص به سلول

Differentiated Cells) ( سلول1تبدیل شوند .)بنیادي را  يها

مختلف در پنج گروه  هاينبر اساس پتانسیل تمایز به دودما

(. مغز استخوان منبع اصلی دو نوع 1)شکل  کنندیم يبندطبقه

ساز و بنیادي خون يهابنیادي به نام سلول يهااز سلول

بنیادي مزانشیمی  يهابنیادي مزانشیمی است. سلول يهاسلول

توان تمایز به چندین دودمان سلولی ازجمله استخوان، عصب، 

ها با هاي اخیر این سلول(. در سال2) دارندغضروف و کبد را 

 دهندهیلفیبروبالستی تشک يهااسامی دیگر از قبیل سلول

 يها(، سلول4فیبروبالست مغز استخوان ) يها(، سلول3کلنی )

استرومایی مغز استخوان  يها( و سلول5اجدادي مزانشیمی )

 .اند( خوانده شده6)

 in Vitro بنیادي مزانشیمی در شرایط يهاسلول ویژگی

مورد بررسی و مطالعه قرار  in Vivo مراتب بیشتر از شرایطبه

بنیادي مزانشیمی درصد خیلی کمی از  يهاگرفته است. سلول

ساعت بعد از  60مغز استخوان را تشکیل داده و تا  يهاسلول

ها سلول این. شوندینم DNA (S-phase) کشت وارد فاز سنتز

 شکلیبه سطح ظروف پالستیک چسبیده، مورفولوژي دوک

با اشکال مختلف را دارند  هایییداشته و توانایی ایجاد کلن

(. توانایی باالي تکثیر و تمایز باعث شده 3و ب( ) الف 2)شکل 
ا تخصصی نانوتکنولوژي پزشکی، دانشکده دکتر دکتر صمد ندری، *نویسنده مسئول:

 Email: nadri_s@zums.ac.ir               پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

 

مروریمقاله 

  

 

 هايسلول. با توجه به نمودار، بنیادي هايسلول يبندطبقه -1شکل 

 بیشتري دارند يریپذشکلتمایز نیافته توانایی 
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 آلیدهعنوان یک منبع ابنیادي مزانشیمی به يهاکه از سلول

عنوان ابزاري براي درمان درمانی و بهدرمانی، ژنبراي سلول

مبنی بر  ییها(. گزارش7هاي مادرزادي استفاده گردد )بیماري

حیوانی براي درمان نواقص  هايها در مدلاستفاده از این سلول

(، 11(، سکته مغزي )10، 9(، جراحات نخاعی )8استخوانی )

 .( وجود دارد13( و سکته قلبی )12پارکینسون )

عنوان مدل ارزشمند فیزیولوژیکی وجود اینکه موش به با

بنیادي  يهاپستانداران مطرح است اما جداسازي سلول

خونی  يهامزانشیمی از مغز استخوان به دلیل آلودگی به سلول

منظور مختلفی به يهاحال روشو ماکروفاژ مشکل است. تابه

 گزارشها از مغز استخوان موش جداسازي و تخلیص این سلول

مختلفی که براي جداسازي  يهاشده است. در این مقاله روش

ار گرفته شده مورد بحث بنیادي مزانشیمی موشی بک يهاسلول

 قرار گرفته است.
 

 هامواد و روش
 معتبر یعلم يهابا جستجو در بانک يمقاله مرور ینا

PubMed, Science Direct, Web of Science, Embase, 

Magiran SID, IranMedex هايیدواژهو با استفاده از کل 

 Mesenchymal Stem) یمیمزانش یاديبن يهااستاندارد: سلول

cells & Mesenchymal Stromal Cell)موش ، (Mice, 

Murine & Mouse)یزوالسیونو ا ي، جداساز (Isolation)  و

 ینمقاالت منتشرشده ب یناز ب (Bone Marrow) مغز استخوان

مطالعه انواع  ین. در ایداستخراج گرد 1990-2015هاي سال

 نگر،یندهکوهورت آ ینی،بال ییمقاالت از جمله کارآزما

قرار گرفتند.  یمورد بررس يشاهد -مورد ی،نگر، مقطعگذشته

عنوان و خالصه مقاالت  یقدق یمقاالت با بررس یموضوع رتباطا

 یزوالسیونا يهاروش یشد. مقاالت با هدف بررس یابیارز

وارد  (Mesenchymal stem cells) یمیمزانش یاديبن يهاسلول

جز به یواناتیا گروه هدف انسان و حمطالعه شدند. مطالعات ب

 یبه زبان شدهمقاالت نگارش  یزو ن یشگاهیموش کوچک آزما

مقاله  129. از مجموع یدندحذف گرد یو فارس یسیاز انگل یرغ

ورود و خروج مقاالت،  یارهايآمده پس از اعمال معدستبه

مقاالت مذکور و  یقدق یمقاله حاصل شد که با بررس 53تعداد 

مقاله که واجد  26، تعداد (Duplicate) يرد تکرارحذف موا

منظور اعتماد بودند بهقابل همطالع یاطالعات معتبر و طراح

ها مورد وارد و اطالعات آن يمطالعه مرور یندر ا یبررس

 .(1قرار گرفتند )جدول  وتحلیلیهتجز

 بنيادی مزانشيمي موش یهاسلول جداسازی

بنیادي مزانشیمی با روش آسپیره کردن مغز  هايسلول

( Tibia) ین( و درشتFemurاستخوان از استخوان ران )

بنیادي  يها. در مطالعات اخیر سلولشودیاستخراج م

(. در 14مزانشیمی از مایع آمنیوتیک موش نیز جدا شده است )

از  ییهابنیادي مزانشیمی با روش يهااخیر سلول يهاسال

(، plastic adherenceبه ظرف کشت پالستیک ) یدنچسب لقبی

غیر  يهافیزیکی بر اساس اندازه سلول، حذف سلول سازيیغن

مزانشیمی با استفاده از مواد سیتوتوکسیک، انتخاب بر اساس 

گردیده  يتراکم سلولی و مارکرهاي سطحی سلول جداساز

درصد  10-20با میزان سرم  DMEMها در محیط است. سلول

بنیادي مزانشیمی در محیط  يها. سلولشوندیداده م کشت

فیبروبالستی داشته و  -مورفولوژي شبه Cell cultureکشت ))

     
 

 هايولسل ب.در شکل مشخص است  کامالً  هاسلول شکلیدوکمورفولوژي  الف.. in vitro)بنیادي مزانشیمی موش در  محیط کشت ) هايسلول -2شکل 

 (.100.( )میکروسکوپ فاز کنتراست معکوس، بزرگنمایی اندشدهدادهبا فلش نشان  هایکلنتوانایی تشکیل کلنی دارند ) موردنظر
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( از Friedensteinها براي اولین بار توسط فریدنشتین )سلول(. این 2)شکل  باشندیقادر به اتصال به سطوح پالستیکی م

 هاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان موشي بکار گرفته شده براي جداسازي سلولهاروش -1جدول 

کار روش نویسندگان  
سال 

 انتشار
 نژاد موش

Wang  1990 تراکم پایین سلولی (18)و همکاران C57Bl/6, DBA/2, BDF1 

Falla  1993 انکوبه کردن با مواد سمی (21)و همکاران BALB/c 

Van Vlasselaer  1994 جداسازي سلولی (39)و همکاران Balb/c 

Modderman  (22)و همکاران 
 ethidium bromideساز و ماکروفاژها بر پایه استفاده از ي خونهاسلولحذف 

 (EB)  و potassium thiocyanate (KSCN) 
1994 Balb/c 

Phinney 1999 استفاده از فاکتورهاي رشد (23)و همکاران BALB/c, C57Bl/6, DBA/1, FVB/N 

Baddoo  2003 انتخاب منفی (19)و همکاران FVB/N, Bl/6 

Meirelles Lda  2003 ویژه يهاطیاستفاده از مح (48)و همکاران C57/Bl/6, Balb/c 

Sun  افزودن (5)و همکاران bFGF 2003 به محیط کشت C57/Bl/6 

Tropel  پلیت با پوشش فیبرونکتین، حاوي  (40)و همکارانFBS 2004 و فاکتورهاي رشد C57Bl/6J 

Peister  2004 باالي سلولیتراکم  (17)و همکاران Bl/6, Balb/c, FVB/N, DBA1, 

Transgenic strain 
Eslaminejad  2006 تراکم پایین سلولی در کشت اولیه (44)و همکاران NMRI, Balb/c 

Nadri  2007 انتخاب مثبت (20)و همکاران C57/Bl/6 

Nadri  2007 و تیمار با تریپسین تعویض مداوم محیط کشت (47)و همکاران Balb/c 

Rivkin  2007 استفاده از میکروبیدهاي فیبرینی (29)و همکاران C57/BL 

Phinney  ساعت 72ي خونی با تعویض محیط در فاصله زمانی هاسلولخارج کردن  (49)و همکاران  2008 FVB/N 

Anjos-Afonso  رانجام پاساژهاي مکر استفاده از محیط کشت عاري از کلسیم و منیزیم و (25)و همکاران  2008 

C57Bl/6J, 129, FVB/N, 

C57Bl/6Actb-eGFP, Rosa26-eGFP 

(FVB/N background), Rosa26-
LacZ (129/Bl6 background), 

NOD/SCID mouse strains 

Sung  ي بنیادي مزانشیمیهاسلولاستفاده از محیط اختصاصی رشد و تکثیر  (27)و همکاران 
StemXVivo medium 

2008 BALB/c, C3H and C57BL/6 

Eslaminejad  2009 سیستم کشت بر پایه تراکم پایین و تراکم باالي سلولی (16)و همکاران NMRI 

Morikawa  (26)و همکاران 
صال هضم آنزیمی قطعات استخوان ساق و ران با استفاده از کالژناز و استح

 کشت و پاساژ دادن منظوربه هاسلولمقادیري زیادي از 
2009 

wild-type of C57BL/6 and B6.SJL-

Ptprca Pep3b/BoyJ 
(C57BL/6Ly5.1;Ly5.1) 

Liu  (28)و همکاران 
با  SCA1 and CD29ي هاسلولاستفاده از موش ترانس ژن و جداسازي 

 فلوسایتومتري
2010 Twist2-Cre x Cre reporter 

Shainer  2010 استفاده از میکروبیدهاي فیبرینی و پوشش کالژنی سطح پلیت (30)و همکاران 
transgenic green fluorescent 

protein C57/Bl mice 

Yamachika  (24)و همکاران 
ي )فاکتور مهار LIF)فاکتور رشد فیبروبالستی بازي( و  bFGFاستفاده از 

 اهسلولرشد  منظوربهلوکمیا( 
2012 

C57-GFP transgenic (C57BL/6 

TgN [ACT6EGFP]) and SCID 
mice 

Cheng  (33)و همکاران 
موقت زمینه  طوربهپلیت هاي پالستیک کشت سلولی مخصوص که  ازاستفاده 

کندیمرا فراهم  هاسلولچسبندگی   
transient lower-density plastic adherence (tLDA) 

2012 C57BL/6 و BALB/c 

Ahmadbeigi  (31)و همکاران 
ترهاي استفاده از فسفات سالین بافر حاوي هپارین و استفاده از دو عدد فیل

 اندگرفتهي که روي هم قرار متریلیم 20نایلونی با قطر منافذ 
2013 C57BL/6 

Bahrebar  (32)و همکاران 
ي بنیادي مزانشیمی در اتصال به پلیت هاسلولاستفاده از توانایی چسبندگی 

 پالستیکی
2013 Balb/c 

Habibian  (34)و همکاران 
مزانشیمی در اتصال به پلیت  ي بنیاديهاسلولاستفاده از توانایی چسبندگی 

 پالستیکی
2015 NMRI 
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(. از آنجا که جداسازي 15مغز استخوان رت جداسازي گردید )

ها صرفاً بر اساس خاصیت چسبندگی به ظرف کشت این سلول

مختلف جهت  يهاپالستیک کافی نیست؛ لذا محققین از روش

(. از جمله 1اند )جدول ها بهره جستهجداسازي این سلول

اشاره کرد که بر  یسلول يباال یا یینبه روش تراکم پا توانیم

مؤثر  يتا حدود شانجام شده هردو رو يهااساس پژوهش

( و Negative Selection) ی(. انتخاب منف16-18اند )بوده

با وجود  یز( نPositive Selectionانتخاب مثبت ) ینهمچن

 ینمحقق هايیافتهدر  يهر دو روش مؤثر يتناقض ظاهر

از موارد  یو در برخ یک(. استفاده از مواد توکس20، 19اند )بوده

تاکنون در  یار،بس حتمالیبا وجود خطرات ا یزموتاژن ن

اند همراه بوده یتبا موفق یمیمزانش یاديبن يهاسلول يجداساز

در  یزرشد ن یژهو يتفاده از فاکتورها(. هرچند که اس22، 21)

(، اما 24و  23، 5شده است ) یابیارز يکاربرد یاراغلب موارد بس

مانند استفاده از  تريیشرفتهمراتب پبه يهاامروزه روش

 یدهمرسوم گرد یاختصاص یبا طراح یژهکشت و ياهیطمح

 یتچندان عموم سازيياست که غالباً به علت وجود حق تجار

 (.25-27) اندیافتهن

 GFP یاو  Cre یستممانند س يبا استفاده از تکنولوژ ییهاروش

ورد باال چندان م هايینهاند که به علت هزمؤثر بوده یاربس یزن

ون روزافز یاز(؛ اما با توجه به ن28اند )استفاده قرار نگرفته

اقبال  یمی،مزانش یاديبن يهابه استخراج سلول هایشگاهآزما

باال و  یريبا تکرارپذ ییهابه سمت استفاده از روش یعموم

 هايیزگویچهکارآمد ر یاربس یستمارزان مانند استفاده از س

 یز( و ن29 ،30) (FMB=Fibrin MicroBeads) یبرینیف

 یکپالست یچسبندگ یتچون خاص یارزان سیارب يهاروش

 یبرینیف هايیزگویچه( بوده است. البته ر31-34فالسک )

 مدتیکارآمد و طوالن پذیر،یهعنوان حامل تجزهاست بهمدت

 FMB(. 35مورد استفاده است ) یمیمزانش یاديبن يهاسلول

 بر ینو ترومب یبرینوژنچون ف یولوژیکیب یباتترک یهکه بر پا

 و کشت یزغالبًا در تما گردد،یم یدخاص تول دستورالعملیطبق 

به جراحات  یقظور تزرمنبخصوص به یاديبن يهاسلول یهتک ال

 ینههزکم يسازباال و آماده ییبوده است. کارا یابیمورد ارز

به آن شده است  یشترسفاروز سبب اقبال ب هايیچهبرخالف گو

است  ینیبال یشپ یلیتکم هايیکه البته همچنان مورد بررس

(36 ،37.) 

 بحث 
ي متداول بکار گرفته شده براي هاروشدر این مطالعه 

هاي بنیادي مزانشیمی موش عنوان شده است. جداسازي سلول

فیبروبالستی از  -هاي شبهسلول زیآمتیموفقاولین جداسازي 

. در این (15)سال قبل صورت گرفت  40مغز استخوان حدود 

هاي تحقیق روش جداسازي بر اساس خاصیت چسبندگی سلول

هاي خونی به پلیت فیروبالستی و عدم چسبیدن سلول -شبه

با  آمدهدستبههاي بنیادي مزانشیمی کشت سلول بود. سلول

ر هاي غیرشد و تکثیر سلولاین روش هتروژن بوده و به علت 

هاي محیط کشت مجموعه ناخالص از سلول مزانشیمی در

 .(38 ،6)آمد  به دستاستروماي مغز استخوان 
 هايحذف سلول منظوربههاي متعدد دیگري ، روشحالتابه

هاي بنیادي مزانشیمی از مغز تخلیص سلول ساز وخون

استخوان موش بکار گرفته شده است. دو گروه از محققین با 

هاي مغز استخوان با مواد انکوبه کردن کشت سلول

فلوئورو اوراسیل، -5تیوسیانات پتاسیم و سیتوتوکسیک از قبیل 

هاي ساز را از کشت سلولهاي خونهاي ماکروفاژ و سلولسلول

همچنین استفاده از  .(22 ،21)مغز استخوان موش حذف کردند 

هاي غیر مزانشیمی از مواد سیتوتوکسیک علیرغم حذف سلول

هاي محیط کشت موجب از بین بردن توان تمایزي سلول

 Van. شدیمي مختلف سلولی هادودمانبنیادي مزانشیمی به 

Vlasselaer  ي هايبادیآنتو همکاران با استفاده ازSca-1  و

Wheat germ agglutinin  ي دستگاه ریکارگبهو باCell sorter 

هاي بنیادي مزانشیم را از مغز استخوان موش نژاد سلول

Balb/c  ایراد این روش کاهش توان کلن (39)جداسازي کردند .

 بود. هاسلولزایی و پتانسیل تمایز به دودمان استخوانی 

کشف روشی مناسب جهت جداسازي  منظوربهتحقیقات 

هاي بنیادي مزانشیمی موش ادامه داشت تا اینکه توجه سلول

هاي سطح سلول معطوف (ژنیآنتمحققین به استفاده از مارکر )

مشکلی که سد راه محققین، عدم مسیر  گردید. در این

هاي بنیادي مزانشیمی شناسایی مارکر اختصاصی براي سلول

ساز هاي خونبودند که مارکر سلول افتهیدرموش بود. محققین 

(CD11b  وCD45) هاي مزانشیمی موش بیانی ندارند؛ در سلول

هاي ( سلولNegative Selectionلذا در روش انتخاب منفی )

حذف  CD45و  CD11bي هايبادیآنتده از خونی با استفا
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بسیار کمی  زمانمدتدر  نکهیباوجوداشدند. در این روش 

آمد و  به دست شکلیدوکهاي جمعیت خالص از سلول

ي مختلف هادودمانهاي مزانشیمی توان تمایزي به سلول

دخالت  هاسلولیی که در تکثیر هاژنسلولی را داشتند اما بیان 

( و Tropel. در ضمن تروپل )(19)داشتند کاهش یافت 

هاي همکاران گزارش دادند که علیرغم انتخاب منفی سلول

، این CD11bي بادیآنتمشتق از مغز استخوان با استفاده از 

یک هفته پس از کشت اولیه در پلیت کشت سلولی  هاسلول

. در تحقیق اخیر صورت گرفته توسط ندري، (40)ظاهر شدند 

با استفاده از روش انتخاب  34CD+هاي بنیادي مزانشیمی سلول

 C57Bl/6( از موش Positive Selectionایمنی مثبت )

در این مطالعه توانایی  جداشدههاي . سلول(41)جداسازي شد 

با روش انتخاب  جداشدههاي ه سلولتکثیر باالیی نسبت ب

ایمنی منفی داشتند و توان تکثیري خود را بدون احتیاج به 

ي رشد و میتوژنی تا پاساژ سوم حفظ کردند. عالوه بر فاکتورها

مزانشیمی هاي غیر هیچ آلودگی به سلول هاسلولاین در کشت 

CD11b و CD45 نشد. تحقیقات پیشین نشان داده  مشاهده

ها، ها، گرانولوسیتدر مونوسیت CD11b ژنیتآناست که 

در همه  CD45هاي کشنده طبیعی و مارکر ماکروفاژها و سلول

 هرحالبه. (43 ،42) شودیمهاي خونی بیان ي سلولهادودمان

هاي بنیادي مزانشیمی از این روش براي جداسازي سلول

بیانگر این مطلب  تواندیمنژادهاي مختلف مناسب نبود که خود 

هاي ي جداسازي سلولهاي بکار گرفته شده براباشد که روش

 بنیادي مزانشیمی محدود به نژاد است.

براي جداسازي  حالتابههاي مرسومی که یکی از روش

محققین انجام شده،  لهیوسبههاي بنیادي مزانشیمی سلول

استفاده از تراکم سلولی است. تراکم سلولی )تراکم باال و پایین( 

هاي بنیادي مزانشیمی خوبی براي جداسازي سلول نسبتاًروش 

با روش تراکم باالي  هاسلول. جداسازي (17 ،44)موشی است 

روش سلول مستلزم انجام پاساژهاي متعدد است. در این 

مربع در ظروف  متریسانتسلول در هر  1000با تراکم  هاسلول

و پس از اینکه بیشتر سطح  شوندیمپالستیکی کشت داده 

با  شدهکندههاي پر شد، سلول هاسلول لهیوسبهظرف کشت 

. مراحل فوق شوندیمپاساژ دادن به ظروف کشت بعدي منتقل 

هاي لولخالصی از س نسبتاًآوردن مجموعه  به دستتا 

در  هاسلول. با این روش شودیمادامه داده  شکلیدوک

این روش  استفاده از هرچند. شوندیمخالص  6یا  5پاساژهاي 

هاي بنیادي مزانشیمی موش ساده و براي جداسازي سلول

به  توانیماما داراي معایبی است که  رسدیم به نظرراحت 

آوردن مجموعه  به دستامکان  اوالًموارد زیر اشاره داشت: 

هاي بنیادي مزانشیمی موش با این روش خالص از سلول کامالً

اینکه با افزایش زمان کشت سلول و  ترمهمبسیار مشکل است و 

. روش (45) ابدییمکاهش  هاسلولتعداد پاساژها، توان تمایزي 

هاي بنیادي دوم که بر اساس آن محققین به جداسازي سلول

، روش کشت با تراکم پایین سلولی است. اندپرداختهمزانشیمی 

 متریسانتسلول در هر  50تا  6با تراکم  هاسلولدر این روش 

. بمانند روش قبل، پس از پر شدن شوندیممربع کشت داده 

نسبی سطح ظرف کشت پاساژ صورت گرفته و مراحل فوق تا 

آید تکرار  به دست هاسلولکه مجموعه خالص از  4یا  3پاساژ 

ت . در روش تراکم پایین سلولی با وجود اینکه مشکالگرددیم

 زمانمدتمربوط به روش تراکم باالي سلولی وجود ندارد و در 

هاي بنیادي مزانشیمی موشی کمتري جمعیت خالص از سلول

تراکم سلولی بر خصوصیات  ریتأثاما امکان  دیآیم به دست

، ندري و راًیاخ. (46)وجود دارد  هاسلولبیولوژیکی و فنوتیپی 

همکاران موفق به ابداع روشی جدید مبتنی بر تعویض مداوم 

محیط کشت و کاهش زمان تریپسینه براي جداسازي 

. (47)اند هاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان موش شدهسلول

هاي بنیادي مزانشیمی با در این روش جمعیت خالص از سلول

توان تکثیر و تمایزي باال در زمان بسیار کوتاهی )سه هفته بعد 

حذف  منظوربهآمد. در این روش  به دستاز کشت اولیه( 

اقدام به تعویض مداوم  ،هاي غیر مزانشیمی و خونیسلول

هاي مغز استخوان کشت در ساعات اولیه کشت سلول محیط

پی محیط کشت مانع از درشد. نتایج نشان داد که تعویض پی

هاي خونی به هاي غیرمزانشیمی و سلولچسبیدن بیشتر سلول

شود. در ادامه پس از پر شدن نسبی ظرف ظرف کشت می

هاي غیر کشت با کاهش زمان تریپسینه کردن تمام سلول

خالص  کامالً از محیط کشت حذف گردید و جمعیت  مزانشیمی

هاي بنیادي مزانشیمی پس از پاساژ اول و تنها سه از سلول

هاي آسپیره شده از مغز هفته پس از کشت اولیه سلول

آمد. در این روش از هیچ عامل خارجی  به دستاستخوان موش 

 راتیتأثي و مواد سیتوتوکسیک( و یا تراکم سلولی که بادیآنت)

هاي بنیادي و خصوصیات بیولوژیکی سلول منفی بر رشد، تمایز

 مزانشیمی دارند، استفاده نگردید.
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 و همکارانصمد ندری 
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 یريگجهينت
هاي بنیادي مزانشیمی موش در مجموع با وجود اهمیت سلول

با  هاآنعنوان مدل ارزشمند فیزیولوژیک پستانداران، مطالعه به

ساز، اندوتلیال و هاي خونمشکالتی از قبیل آلودگی به سلول

. به همین دلیل (47 و 44 ،41 ،14، 5)ماکروفاژ همراه است 

 درصددهاي بنیادي مزانشیمی همواره محققین حوزه سلول

و در عین حال با کارایی باال  نهیهزکم ،ي مناسبهاروشیافتن 

از نظر از دست دادن توانایی  هستند که در آن کمترین استرس

هاي بنیادي مزانشیمی وارد گردد. نتایج بر سلول تکثیر و تمایز

هاي بکار گرفته شده توسط ن داد که روشاین مقاله مروري نشا

 هاينامطلوب بر خصوصیات سلول راتیتأثمحققین پیشین 

بنیادي مزانشیمی داشته و امکان مطالعه و تحقیقات پیش 

. کشف کندیم ناموفقرا  هاسلولبر روي این  مؤثرکلینیکی 

کمک شایانی  تواندیمهاي مزانشیمی موش مارکر سطح سلول

هاي مارکر اختصاصی براي سلول حالتابهاما ؛ مایدبه این مهم ن

بنیادي مزانشیمی موشی پیشنهاد نشده و در این شرایط ما 

ي مزانشیمی هاسلولجداسازي  منظوربهکه  میکنیمپیشنهاد 

موش از روش تعویض مداوم محیط کشت و کاهش زمان 

هاي بنیادي که کمترین استرس ممکن را بر سلول تریپسینه

 تفاده شود.دارد اس
 

 تشکر و قدرداني
اه نویسندگان مقاله از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگ

 علوم پزشکی زنجان کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract 
 

Bone marrow (BM) has been regarded as the primarily source of hematopoietic stem cells for many 

years. Recent researches have shown BM contains not only hematopoietic but also heterogeneous non-

hematopoietic stem cells. Until now, similar or overlapping isolation strategies of primitive non-

hematopoietic stem cells in BM were named by different investigators and hence were assigned 

different names (e.g. mesenchymal stem cells, or multipotent adult progenitor cells) from alternative 

sources and different animal species. The differentiation potential of these cells to mesenchymal lineages 

has generated a great deal of interest in regenerative medicine and tissue engineering. Murine 

Mesenchymal stem cells (mMSCs) are appropriate models for preclinical investigations on human cell 

therapies. The isolation of BM-derived mMSCs is discussed as an unresolved issue in mesenchymal 

stem cells researches. The objective of the present review is the description of multiple methodological 

approaches to isolate mMSCs. 
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