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  چكیده

 واناستخ پوکي همانند رونده تحلیل های بیماری و استخواني شديد های آسیب ترمیم کنوني های روش: هدف

 ی ظرف به توجه با بنابراين. اسهه  بوده متمرکز پیوند يا و جراحي موفق همیشههه نه و تهاجمي های روش بر

 .برجاس  پا خود ی قوه به هنوز ديگری جايگزين درماني های رويكرد به نیاز استخوان، خودبازسهازی  محدود

 اسههتخوان، ی سههازنده های سههلو  تولید امكان و سههازی آشههكار ی زمینه در تالش محقیقین ديدگاه از لذا

 نيدرما سلو  بخش نويد روش در ها سلو  اين ی استفاده احتما  و سلولي خارج محیط در ها، اسهتووبالس  

 . باشد مي زيادی بسیار اهمی  حائز

-miR و اسههتووبالسههتي تمايز میان ی رابطه ماهی  بررسههي به ما کنوني مطالعه در رو اين از:  ها روش و مواد

 شونده محدود سوماتیک بنیادی های سلو  نام به فردی به منحصر انساني مزانشیمي بنیادی های سلو  در 210

(USSC )روش توسط يژن سطح در استوونكتین و استووکلسین جمله از استووبالستي گذارهای نشهان . پرداختیم 

qRT-PCR مورد در آلیزارين اسهتووبالستي  آمیزی رنگ توسهط  ها سهلو   هیسهتوشهیمیايي   تغییرات همچنین و 

 وبالسههتي،اسههتو تمايز اصههلي گذار نشههان در توجه قابل بیان افزايش از حاکي نتايج: نتايج. گرف  قرار ارزيابي

 طالعه،م اين در. نمود مشخص را کلسیمي های نودو  حضور رد آلیزارين آمیزی رنگ همچنین. بود استووکلسین

 .گرف  صورت استووبالستي های سلو  به USSC انساني های سلو  تمايز بار اولین برای

 سلو  از نوعي تمايز در آن مثب  اثر دادن نشهان  و miR-210 نقش بررسهي  با اخیر ی مطالعه نهاي  در: بحث

 لو س و درماني ژن روش ادغام ی زمینه اس  ممكن ها استووبالس  به انساني ارزش با مزانشهیمي  بنیادی های

 . آورد فراهم استخوان بازسازی يا و ترمیم ی آينده در را درماني

 USSC تمايز، استووبالس ، ،miR-210: ها کلیدواژه


