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ٍ B Nazaninجْت سَْلت هطبلعِ هتي کتبة، ثب فًَت
 .نوشته شده است Karim  2توضیحات حاشیه ای با فونت 

در ذتیو ایي پبًرپٌینت طعی 
شذه اس فیلن آهٌسشی هذرص 

ً  ( هٌلف)حمرتم ضوي خذهت 
 .راىنوبی هعلن اطتفبده شٌد

Rosularia persica از خانواده گل ناز 

Ananas bracteatus Tricolor آناناس 

 شودتوجو برگ کاالنکوئو بو گیاىچو ىا  فریدونشهر



 در تَالٖ  تغییزات دلخَاُ رٍش ّبٕ جذٗذ اهکبى اٗجبد
آهٌَ٘اس٘ذّبٕ ٗک پرٍتئ٘ي را فراّن کردُ است کِ هٖ تَاى از آًْب 

آى ػولکرد ثْجَد ٍ ٍٗصگٖ ّبٕ ٗک پرٍتئ٘ي ثِ هٌظَر تغ٘٘ر در 
 .ثْرُ هٌذ ضذ

 گفتِ هٖ  هٌْذسی پزٍتئیي اًجبم چٌ٘ي تغ٘٘راتٖ، کِ ثِ آى
 . آى پرٍتئ٘ي است ػولکردٍ  سبختبرضَد، ً٘بزهٌذ ضٌبخت کبهل 

 
 

ىز ًٌع جبیگشینی در تٌالی دمکي ًیظت، جبیگشینی ىبی کو ىن ثز عولکزد 
 .پزًتئیي تبثیز هنفی ًگذارد ً ىن در شزایط خبص ثو هبجٌد کیفیت ً افشایش آى ثیبذمبهذ



پرٍتئ٘ي از ٍاحذّبٕ ثِ ًبم آهٌَ٘اس٘ذ ثب پًَ٘ذ پپت٘ذٕ ثِ ٗکذٗگر هتػل ٍ از ٗک ٗب چٌذ زٗرٍاحذ ثب چْبر : یبدآًری
 .سبختبر کِ ث٘ي اٗي سبختبر ٍ ػولکرد ارتجبط تٌگبتٌگٖ ٍجَد دارد

اٗي سبختبر در اثر ػَاهلٖ . سبختبر فضبٖٗ ّر ًَع پرٍتئ٘ي ثِ تَالٖ آهٌَ٘اس٘ذ هَجَد در سبختبر اٍل آًْب ثستگٖ دارد
 .دستخَش تغ٘٘ر هٖ ضًَذ... ٍ  PHهبًٌذ گرهب، 

هراجؼِ ثِ کن خًَٖ داسٖ ضکل 
هٌبعق ػولکردٕ هطخع کِ ّر کذام حسبس٘ت ٍٗصُ إ ًسجت ثِ ترک٘جبت ٍ پ٘ص هبدُ  : ده٘ي ّب ٍ زٗرده٘ي ّب

 .دارًذ



 ثبضذ کلیٗب  جشئیتغ٘٘رات پرٍتئ٘ي هٖ تَاًذ  : 
آهٌَ٘اس٘ذ در   چٌذٗب  یک: ضبهل تغ٘٘ر در رهستغییز جشئی -1

 .هقبٗسِ ثب پرٍتئ٘ي عج٘ؼٖ است
ثزداضتي ، گستردُ تر است ٍ هٖ تَاًذ ضبهل تغییزات عوذُ-2

ثخص ّبیی اس صى ّبی   تزکیتٗک پرٍتئ٘ي تب قسوتی اس صى 
 .هرثَط ثِ پرٍتئ٘ي ّبٕ هتفبٍت ثبضذ



تغییز در ضکل هٖ داً٘ن تغ٘٘ر در تَالٖ آهٌَ٘اس٘ذّب ثبػث •
 . آى هٖ ضَدتغییز در عول هَلکَل پرٍتئ٘ي ٍ در ًت٘جِ  فضبیی

چٌ٘ي پرٍتئ٘ي ّبٕ تغ٘٘ر ٗبفتِ إ ثب اّذاف هختلف، هثالً درهبًٖ ٍ  •
 .تحق٘قبتٖ سبختِ هٖ ضًَذ



 فٌبٍری هٌْذسی پزٍتئیي ٍ ثبفت

در فراٌٗذ  اصالحبت هفیذ از تغ٘٘رات ٍ 
 :هٌْذسٖ پرٍتئ٘ي ّب هٖ تَاى ثِ

 افشایص پبیذاری پزٍتئیي در هقبثل گزهب-1
   pHپبیذاری در هقبثل تغییزافشایص -2

    افشایص حذاکثزی سزعت ٍاکٌص  -3
 توبیل آًشین ثزای اتصبل ثِ پیص هبدُ  -4

 .اضبرُ کرد



 افشایص پبیذاری پزٍتئیي ّب
را در هقبثل  پبیذاری آًْب اهرٍزُ ثب دست٘بثٖ ثِ رٍش ّبٕ هٌْذسٖ پرٍتئ٘ي هٖ تَاى 

 . گرهب افساٗص داد
 :اٗي هَضَع اّو٘ت زٗبدٕ دارد زٗرا در دهبٕ ثبالتر

 سزعت ٍاکٌص ثیطتز  -1
 .  هٖ ضَدخطز آلَدگی هیکزٍثی در هحیط ٍاکٌص کوتز  -2
ثِ خػَظ در هَرد ٍاکٌص ّبٕ گرهبزا ًیبسی ثِ خٌک کزدى هحیط ٍاکٌص  -3

 .ً٘ست
 .در اداهِ هثبل ّبٖٗ از افساٗص پبٗذارٕ پرٍتئ٘ي ّب، ارائِ هٖ دّ٘ن 

 صزفو اقتصبدی-آًشین ختزیت منی شٌد:ًکتو
ًیوو عوز پزًتئیي اس چنذ دقیقو تب چنذ طبعت اطت :ًکتو

ً ایي هٌضٌع ىن ثو پیًٌذىبی دی طٌلفیذ ً ىن ثو حضٌر  
 .آهینٌاطیذىبی خبص در اًتيبی آهینی ثظتگی دارد



 افشایص پبیذاری پزٍتئیي ّب آهیالسّب
ّستٌذ هَلکَل ّبٕ ًطبستِ را ثِ قغؼبت آًشین ّبی پزکبرثزد در صٌعت اٗي آًسٗن ّب کِ از 

 .کَچک ترٕ تجسِٗ هٖ کٌٌذ
 :هبًٌذ صٌعتیآه٘الزّب در ثخص ّبٕ هختلف   
ًشاستِ را شکستِ ٍ بِ  -آًسین هقاٍم بِ گرها بِ خویر اضافِ)تْیِ ًاى ّای حجین -غذایی صٌبیع-1  

 (ٍاحذّای کَچکتر تبذیل ٍ هخورّا راحت تر آى را تخویر ٍ گاز ایجاد ٍ هَجبات تخلل بیشتر
تْیِ دٍک ّای ًخَ کشیذُ شذى ّرچِ بیشتر کشیذُ شًَذ استحکام بیشتر ٍ تَلیذ الکتریستِ ساکي را با آّارزًی از بیي بردُ ٍ  -ًسبجی-2 

 .سپس آّار زدایی هی کٌٌذ
 . کبرثرد دارًذپَدرّای حاٍی آًسینتْیِ :تَلیذ ضَیٌذُ ّب-3

ثٌبثراٗي، استفبدُ از آه٘الز . ثس٘برٕ از هراحل تَل٘ذ غٌؼتٖ در دهبّبٕ ثبال اًجبم هٖ ضَد
 .پبٗذار در ثراثر گرهب ضرٍرت دارد

-رًده ثبریک-آهیالسىب در ثشاق ً لٌساملعذه
جمبری تٌلیذهثلی ً اًذام ىبی دیگز ًجٌد 

 .  دارد
 .آهیالس هٌرد ًظز اًذًل آهیالس ىب ىظتنذ

-شٌینذه ىب-ًظبجی: کبرثزد
-شیزینی طبسی-دارًطبسی-کبغذطبسی

 شزثت طبسی ً آمبیٌه



 (آهیالسّب)افشایص پبیذاری پزٍتئیي ّب
اهرٍزُ ثِ کوک رٍش ّبٕ زٗست فٌبٍرٕ، عراحٖ ٍ تَل٘ذ آه٘الزّبٕ هقبٍم  •

 :استفبدُ از اٗي هَلکَل ّب ثبػث. ثِ گرهب هوکي ضذُ است
 کبّص زهبى ٍاکٌص  -1•
 . غرفِ جَٖٗ اقتػبدٕ ٍ در ًت٘جِ افساٗص ثْرُ ٍرٕ غٌؼتٖ هٖ ضَد -2 •
.  ٍجَد داردآهیالس هقبٍم ثِ گزهب ً٘س  طجیعتهطبّذُ ضذُ است کِ در •

هثالً ثبکترٕ ّبٕ گرهبدٍست در چطوِ ّبٕ آة گرم دارإ آه٘الزّبٖٗ 
 .ّستٌذ کِ پبٗذارٕ ث٘طترٕ در هقبثل گرهب دارًذ

 ایشًآهیالس-یٌلٌآهیالس-گلٌکٌآهیالس-ثتب آهیالس-آلفب آهیالس: اًٌاع آهیالس



 ایٌتزفزٍى-افشایص پبیذاری پزٍتئیي ّب 

 . ثِ ٗبد دارٗذ کِ اٌٗترفرٍى از پرٍتئ٘ي ّبٕ دستگبُ اٗوٌٖ است•
فعبلیتی ٍقتٖ اٗي پرٍتئ٘ي ثب رٍش هٌْذسٖ شًت٘ک سبختِ هٖ ضَد، •

 (ً٘وِ ػور کن.)دارد ثسیبر کوتز اس ایٌتزفزٍى طجیعی
در ٌّگبم سبختِ پیًَذّبی ًبدرست ػلت اٗي کبّص فؼبل٘ت، تطک٘ل  •

تغییز در ضکل پًَ٘ذّبٕ ًبدرست ثبػث . ضذى آى در ثبکترٕ است
 .  ٍ درًت٘جِ کبّص فؼبل٘ت آى هٖ ضًَذهَلکَل 



 ایٌتزفزٍى-افشایص پبیذاری پزٍتئیي ّب 
در رهس آهٌَ٘   تغییزجشئیثِ کوک فراٌٗذ هٌْذسٖ پرٍتئ٘ي ٍ •

اس٘ذ، تَالٖ آهٌَ٘اس٘ذّبٕ اٌٗترفرٍى را عَرٕ تغ٘٘ر هٖ ٗبثٌذ کِ 
. ثِ جبٕ ٗکٖ از آهٌَ٘اس٘ذّبٕ آى آهٌَ٘اس٘ذ دٗگرٕ قرار هٖ گ٘رد

 :اٗي تغ٘٘ر
فؼبل٘ت ضذ ٍٗرٍسٖ اٌٗترفرٍى سبختِ ضذُ را ثِ اًذازٓ پرٍتئ٘ي   -1  

 هٖ دّذ  افشایصعج٘ؼٖ 
 . هٖ کٌذ پبیذارتزّوچٌ٘ي آى را  -2  
افساٗص پبٗذارٕ در ًگْذارٕ عَالًٖ هذت پرٍتئ٘ي ّبٖٗ کِ ثِ  •

 .ػٌَاى دارٍ استفبدُ هٖ ضًَذ، اّو٘ت زٗبدٕ دارد



  (Interferon) هاانواع اینترفرون 
 .  تَسط ایسبکس ٍ لیٌذًوبى شٌبسبیی شذًذ 1957ّب در سبل ایٌترفرٍى 

از پرٍتئیي ّب ّستٌذ کِ سلَل ّبی هیسببى آلَدُ بِ ٍیرٍس آزاد سبختِ  ًَػی :  ایٌترفرٍى ّب
 .  ٍ هَجب تحریک سیستن ایوٌی ٍ افسایش هقبٍهت بذى هی شًَذ

الفب ّلیکس سبیتَکیي ّب   2ٍ رسپتَرّبیشبى یک زیر هجوَػِ از کالس ایٌترفرٍى 
 .  هی ببشٌذ
گًَِ از ایٌترفرٍى در پستبًذاراى ٍ ّوچٌیي شوبری زیرگًَِ  10بیش از اهرٍزُ 

کشف شذُ است کِ ّرکذام تَالی خبص خَد را دارًذ ٍلی ّوگی آى ّب فؼبلیت  
در حبل حبضر . گًَِ ایٌترفرٍى شٌبسبیی شذُ اًذ 7در اًسبى . ضذٍیرٍسی دارًذ

 :گرٍُ تقسین هی شًَذ 3ایٌترفرٍى ّب بِ 
 IFNβ, IFNε, IFNκ, IFNω, IFNα IFNνّوِ ی، : گرٍُ اٍل
 IFN-γ :گرٍُ دٍم
 IFNλ1, IFNλ2, IFNλ3 :گرٍُ سَم



  (Interferon) انواع اینترفرون ها

 .اسید آمینو می باشد ۱۴۳منشا می گیرند و دارای  لوکوسیت ىاکو از  آلفا•
 .اسید آمینو دارد ۱۴۵ىا بوده و فیبروبالست کو منشاء آن،  بتا•
 .اسید آمینو دارد ۱۴۶بوده و  لنفوسیتیکو با منشا  گاما•
ایٌترفرٍى ّبی هختلف هشببِ یکذیگر هی ببشذ، اهب از لحبظ آًتی شًی بب یکذیگر اًذازُ •

ایٌترفرٍى ّب، برای ًخستیي ببر، بر اسبس قببلیت جلَگیری از ػفًَت  . تفبٍت دارًذ
 .ٍیرٍسی در سلَل ّبی کشت شذُ، شٌبسبیی شذُ اًذ

پس از ػفًَت ٍیرٍسی، در ( سبػت 48کوتر از )ایٌترفرٍى ّب بِ فبطلِ زهبًی کَتبّی  •
 .  حیَاًبت سبلن سبختِ هی شًَذ ٍ سپس تَلیذ ٍیرٍس ّب کبّش هی یببذ

کِ در پبسخ بِ یک ًَع ٍیرٍس تَلیذ هی شَد، سبب برٍز هقبٍهت کَتبُ هذت ایٌترفرًٍی •
 .در برابر بسیبری از ٍیرٍس ّب ًیس هی شَد

 اس یبختو ىبی آلٌده ثو ًیزًص I-اینرتفزًى ًٌع  
 ( ىز دً لنفٌطیتنذ)Tکشنذه طجیعی ً لنفٌطیت ىبی   اس یبختو ىبی   I I-اینرتفزًى ًٌع 



 پالسویي-افشایص پبیذاری پزٍتئیي ّب
هٖ داً٘ن تطک٘ل لختِ، ٗک فراٌٗذ زٗستٖ هْن است کِ از اداهِ •

خًَرٗسٕ جلَگ٘رٕ هٖ کٌذ، اهب تطک٘ل لختِ در سرخرگ ّبٕ 
ثِ ترت٘ت هٌجر ثِ ثستِ ضذى رگ ّبٕ قلت  ٍ هبّ٘چِ هغس، ضص

ضص، سکتِ هغسٕ ٍ قلجٖ هٖ ضَد کِ ثس٘بر خغرًبک است ٍ هٖ  
 .تَاًذ ثبػث هرگ ضَد

 



 پالسویي-افشایص پبیذاری پزٍتئیي ّب
تجسِٗ هٖ  آًشین پالسویي در ثذى تَسظ طَر طجیعی لختِ ّب ثِ •

 .ضًَذ
پالسو٘ي کبرثرد درهبًٖ دارد، اهب هذت اثر آى در پالسوب خ٘لٖ کَتبُ   •

 (ً٘وِ ػور کَتبُ. )است
پالسو٘ي ثب آهٌَ٘اس٘ذ دٗگرٕ در تَالٖ، یک آهیٌَاسیذ جبًطٌٖ٘ •

ثبػث هٖ ضَد کِ هذت زهبى فؼبل٘ت پالسوبٖٗ ٍ اثرات درهبًٖ آى 
 (هبًذگبرٕ ث٘طتر.)ث٘طتر ضَد

پالمسیي ًٌعی پزًتئبس اطت ً ثو صٌرت پیش آًشین پالمسینٌژى  
 .تٌطط کجذ طبختو  هی شٌد ً اس ثبعث جتشیو فیربیي هی شٌد



 هٌْذسی ثبفت

ٗب آسیت  از دست رفتي ثبفت ثِ دل٘ل•
زًذگٖ را دضَار ٍ  ( ًکرٍز)، ثیوبری

ّسٌٗٔ ثبالٕ اقتػبدٕ ٍ اجتوبػٖ را ثر 
.  فرد ث٘وبر ٍ خبًَادُ اٍ تحو٘ل هٖ کٌذ
فرؼ هٖ کٌ٘ن کِ ثِ ػلت سَختگٖ  

ٍس٘غ ً٘بز ثِ پًَ٘ذ پَست ٍجَد داضتِ  
 .  ثبضذ

چٌبًچِ اّذا کٌٌذُ پَست هٌبست  •
ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ٍ ٗب ثِ ػلت ٍسؼت  
سَختگٖ، ثرداضت پَست از ثذى ث٘وبر 
هوکي ًجبضذ، ثْترٗي راُ، کطت ثبفت 

 .  استپیًَذ پَست ٍ 

 .هينذطی ثبفت شبهل هينذطی اًذام ًیش هی شٌد-.دقت شٌد پٌطت یک اًذام اطت



Zed Merrick  داشت  ۲ساله که سًختگی درجه  ۲کًدک
با اسپری کردن سلًل های بافت سالم ي تکثیر سلًلی 

 !!کامال درمان شد
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 هٌبست Scaffoldدارثست 

دا کردن   -1 ج 
سلول از  

دن    ب 

ر سلول ها  -2 ی  کث 
ت 

ت   ط کش   دز محی 

ت  سلول ها دز  -3 کش 

ا  عی ی  ی   
شت  طث ک دازب  ت 

وعی  مصی 

ا  عی ی  ی   
شت  طث دازب 

وعی ده )مصی  ه ش  هث 
ت 

ا  مری  لی   
ی
دسی   (مهث 

ت   -4 اف ت  ساج  ی 

د دب   ج 

یبختو ىبی ثذى  رًی ثظرتی  : دارثظت
آرام گزفتو اًذکو سهینو خبرج یبختو  

 .ای ًبهیذه هی شٌد
ثنبثزایي ثبیذ ثظرتی هشبثو ای ثظبسین  

کو یبختو رًی آى احظبص آراهش  
 .  کنذ آى را ثیگبًو ًذاًذ

ایي طبسه، طو ثعذی، هتخلخل، هٌقتی ثو 
طٌری کو یبختو رًی آى رفت ً آهذ  
کنذ ً هٌاد غذایی ً سایذ حزکت  

 کننذ
حضٌر فبکتٌرىبی رشذ ً هٌاد هغذی در  

 .ایي حمیط ضزًری اطت
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(  کٌذرٍس٘ت)ّبی غضزٍف یبختِ آًْب 
کطت دادًذ ٍ سپس آى دارثست را رٍٕ 

.  را ثِ ٗک هَش آزهبٗطگبّٖ پًَ٘ذ زدًذ
اٗي پًَ٘ذ کبهالً هَفق٘ت آه٘س ثَد ثِ گًَِ  

إ کِ گَش پًَ٘ذٕ ثِ خَثٖ ثب ثبفت  
اعراف خَد ٗکپبرچِ ضذ ٍ ّ٘چ اثرٕ از  

ثِ اٗي ترت٘ت  . پس زدى آى هطبّذُ ًطذ
هَضٖ کِ گَش اًسبى را ثِ پطت داضت،  

 .ضذثِ ًوبدٕ از هٌْذسٖ ثبفت تجذٗل 

ثرإ ًخست٘ي ثبر، دارثستٖ پل٘ورٕ ثِ   ٍکٌتیٍ دکتر لٌگز پرٍفسَر 
 : سبختٌذضکل گَش اًسبى 



 هٌْذسی ثبفت
ثبثت ضذُ است کِ در پَست ٗبختِ ّبٖٗ ٍجَد دارد کِ •

.  تَاًبٖٗ تکث٘ر زٗبد ٍ توبٗس ثِ اًَاع ٗبختِ ّبٕ پَست را دارًذ
از اٗي ٗبختِ ّب، ثِ عَر هَفق٘ت  هٌْذسی ثبفت اهرٍزُ در 

 .آه٘سٕ استفبدُ هٖ ضَد



 هٌْذسی ثبفت
هتخػػبى هٌْذسٖ ثبفت، در زهٌِ٘ تَل٘ذ ٍ پًَ٘ذ اػضب ً٘س  •

ثرإ ًوًَِ، جراحبى ثبزسبزٕ کٌٌذٓ چْرُ . فؼبل٘ت هٖ کٌٌذ
هٖ تَاًٌذ ثِ کوک رٍش ّبٕ هٌْذسٖ از ثبفت غضرٍف ثرإ  

 . استفبدُ کٌٌذ ثیٌیٍ اللِ گَش ثبزسبزٕ 



 هٌْذسی ثبفت
در اٗي رٍش، ٗبختِ ّبٕ غضرٍفٖ را در هح٘ظ کطت رٍٕ  •

دارثست هٌبست تکث٘ر ٍ غضرٍف جذٗذ را ثرإ ثبزسبزٕ اًذام  
 .آس٘ت دٗذُ تَل٘ذ هٖ کٌٌذ

 



 یبختِ ّبی ثٌیبدی ٍ هٌْذسی ثبفت

ٗبختِ ّبٕ توبٗس ٗبفتِ إ •
هبًٌذ ٗبختِ ّبٕ هبّ٘چِ إ 

هقذار کن در هح٘ظ کطت ثِ 
تکث٘ر هٖ ضًَذ ٍ ٗب اغالً 

 .تکث٘ر ًوٖ ضًَذ
ثِ ّو٘ي دل٘ل، در چٌ٘ي  •

هَاردٕ از هٌبثغ ٗبختِ إ کِ  
سرٗغ تکث٘ر هٖ ضًَذ هثل  

ٗب   جٌٌٖ٘ٗبختِ ّبٕ ثٌ٘بدٕ 
ثبلغ  ٗبختِ ّبٕ ثٌ٘بدٕ
 .  استفبدُ هٖ کٌٌذ

ثو جبی ایي کو اس ثبفت اصلی منًٌو چزا اطتفبده یبختو ثنیبدی هبرت اس هينذطی ثبفت اطت؟ 
 .ثگیزین ً ثو آى آطیت ثشًین اس یبختو ىبی ثب طزعت تکثیز ثبال ً دتبیش اطتفبده کنین



 اًَاع یبختِ ّبی ثٌیبدی
 ّستٌذ ٍ  تَدُ یبختِ ای درًٍی ، ّوبى ثٌیبدی جٌیٌیٗبختِ ّبٕ •
 .  در ثبفت ّب ٗبفت هٖ ضًَذ ثٌیبدی ثبلغّبٕ ٗبختِ •
 .ٗبختِ ّبٕ ثٌ٘بدٕ هٖ تَاًٌذ تکث٘ر ٍ ثِ اًَاع هتفبٍت ٗبختِ تجذٗل ضًَذ•

یبختو ىبی کو ثعذ اس دًراى جنینی ً حتی خٌد جنینی یبفت هی شًٌذ ً :  یبختو ىبی ثنیبدی ثبلغ
 .در ثبفت ىبی خمتلف ىظتنذ

 :  دً ًیژگی یبختو ىبی ثنیبدی
 تکثیز ً تعذاد سیبد هشبثو-(self-renewal)خٌدًٌسایی-الف

 حتت تبثیز طیگنبل ىبی حمیطی ثبفت ىبی خمتلف : )differentiation(دتبیش-ة

-عذم تغییز ًضعیت-دتبیش-خٌد ًٌسایی: ثب تٌجو ثو پیبم چيبر طزًٌشت دارًذ یبختو ىبی ثنیبدی 
 هزگ ثزًبهو ریشی شذه

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_differentiation


 )stem cell (ثٌیبدیاًَاع یبختِ ّبی 

در مًرد ایه يیژگی در -(self-renewal)خًدوًزایی
بحث اسپرماتًگًوی ي اييگًوی  تصًیر پایه یازدهم 

مقابل را به یاد بیايرید فلش به سمت باال همیه 
 .يیژگی را بیان می کىد

https://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cell


مراحل تشکیل رویان و جنین در 
 انسان

ٍ  ( ّباز بیي رفتي پَشش ّستِ ٍ رّب شذى کرٍهَزٍم )ّستۀ اسپرم  ٍارد تخوک شذُ  :لقبح
رفتي پَشش ّستِ تخوک ٍ یکپبرچِ شذى بب ازبیي -را تکویل هی کٌذ  IIثبًَیِ، هیَز اٍٍسیت 

شَد ٍ یبختِ تخن از طریق لَلِ فبلَپ بِ سوت  تشکیل هی   تخنّستِ  بب اسپرم آى کرٍهَزم ّبی 
 .رحن حرکت هی کٌذ

 (سبػت بؼذ 36)تقسیوبت هیتَزی تخن آغبز : تسْین
 (تَدُ تَپر درٍى لَلِ رحن درست در هحل اتظبل لَلِ بِ رحن)هَرٍال تشکیل 

 تشکیل بالستَسیست : هرحلِ بالستَال
 (کرُ تَخبلی از ًظر سلَلی ٍ پر از هبیغ در رحن)

 حفرُ درًٍی-ترٍفَبالست   -درًٍی یبختِ تَدُ 
 ٍ آغبز توبیس( ًِ پردُ ّب)بِ ٍجَد آهذى الیِ ّبی رٍیبى  : گبسترٍالهرحلِ 

 بِ ٍجَد آهذى اًذام ّب از الیِ ّبی جٌیٌیتوبیس ٍ : ارٍگبًَشًسهرحلِ   



 یاخته بنیادی مغز استخوان



سلَل ّبی بٌیبدی بر اسبس تَاًبیی تکثیر ٍ توبیس بِ اًَاع 
:زیر تقسین هی شًَذ    

   :تَاًی ّوِیب   TOTIPOTENT  سلَل ّبی بٌیبدی -1 
ایي سلَل ّب بسیبر ًبدر ٍ . شًَذسلَلی در بذى تغییر پیذا کردُ ٍ تبذیل ّر ًَع ایي سلَل ّب هی تَاًٌذ بِ  

 .فقط ّشت سلَل اٍلیِ کِ حتی جفت ٍ بٌذًبف را ًیس ایجبد هی کٌٌذ
 : تَاًیپریب   PLURIPOTENT  سلَل ّبی بٌیبدی -2

بِ ٍجَد هی آیٌذ ٍ     رٍز پس از لقبح 4ایي سلَل ّب کِ از سلَل ّبی بٌیبدی رٍیبى هٌشب هی گیرًذ، حذٍد  
شذُ تبذیل ٍ بٌذًبف سلَل ّبی جفت    سلَلی بِ جس سلَل ّبی بٌیبدی ّوِ تَاًی ٍّر ًَع هی تَاًٌذ بِ 

 . حبطل کٌٌذتوبیس 
 :  تَاًی چٌذیب   MULTIPOTENT  سلَل ّبی بٌیبدی -3 
آًْب از ٍ هتفبٍت  سلَل ّبی تخظض یبفتِ ایي سلَل ّب از سلَل ّبی بٌیبدی پرتَاًی هٌشب هی گیرًذ ٍ  

برای هثبل سلَل ّبی بٌیبدی خَى سبز کِ در هغس استخَاى ٍجَد دارًذ هی تَاًٌذ بِ . هی شًَذ   ًبشی
سلَل ّبی     یب. هثل گلبَل قرهس، گلبَل سفیذ ٍ پالکت    ; اًَاع سلَل هَجَد در خَى تبذیل هی شًَذ    ّوِ

 .پَستبٌیبدی 
 :  تَاًیتک یب   UNIPOTENT  سلَل ّبی بٌیبدی -4

  .سلَل تبذیل شذُ ٍ آى را تَلیذ کٌٌذفقط بِ یک ًَع ایي ًَع سلَل ّب هی تَاًٌذ  
 



 یبختِ ّبی ثٌیبدی ثبلغ-1
در ثبفت ّبٕ هختلف ثذى ٗبختِ ّبٕ ثٌ٘بدٕ ٍجَد دارد کِ در هح٘ظ  •

هٖ  یبختِ ّبی ثٌیبدی کجذ ثِ ػٌَاى هثبل . کطت تکث٘ر هٖ ضًَذ
یبختِ هجزای صفزاٍی  ٗب یبختِ کجذی تَاًٌذ تکث٘ر ضًَذ ٍ ثِ 

 .توبٗس پ٘ذا کٌٌذ

 .کجذ در حمیط کشت ىن ىپبتٌطیت ً ىن طلٌل ىبی جمبری صفزاًی را تٌلیذ هی کنذ



آٗب . از ٗبختِ ّبٕ ثٌ٘بدٕ هغس استخَاى قجالً آضٌب ضذُ اٗذدٍ ًَع ثب •
 آًْب را ثِ ٗبد دارٗذ؟

در هغس استخَاى ٍجَد دارًذ کِ  اًَاع دیگزی اس یبختِ ّبی ثٌیبدی  •
. هٖ تَاًٌذ ثِ رگ ّبٕ خًَٖ، هبّ٘چِ اسکلتٖ ٍ قلجٖ توبٗس پ٘ذا کٌٌذ

 .اٗي ٗبختِ ّب از فرد ثبلغ ثرداضتِ ٍ کطت دادُ هٖ ضًَذ

 یبختِ ّبی ثٌیبدی ثبلغ



یبختِ ّبی ثٌیبدی جٌیٌی-2  
جٌ٘ي ّوِ ثبفت ّبی ثذى چٌ٘ي ٗبختِ ّبٖٗ ًِ تٌْب قبدر ثِ تطک٘ل •

ّستٌذ، ثلکِ اگر در هراحل اٍل٘ٔ جٌٌٖ٘ جذاسبزٕ ضًَذ، هٖ تَاًٌذ 
اٗي ٗبختِ ّب ثؼذ از جذاسبزٕ کطت  . ٗک جٌ٘ي کبهل را تطک٘ل دٌّذ

 .ّب تحرٗک هٖ ضًَذثسیبری اس اًَاع یبختِ دادُ ٍ ثرإ تطک٘ل 
چٌ٘ي ٗبختِ ّبٖٗ ٌَّز  توبیشاهب 

ثِ گًَِ إ تٌظ٘ن ضَد  ًوی تَاًذ 
ّوِ اًَاع یبختِ ّبیی کِ ثتَاًٌذ 

را کِ در ثذى جٌ٘ي تَل٘ذ هٖ کٌٌذ  
ً٘س ثِ ضزایط آسهبیطگبّی در 

 .ٍجَد ث٘بٍرًذ
 .(دقت شَد گفتِ شذُ در شرایط آزهبیشگبّی ًوی تَاًٌذ) 



 ثٌیبدییبختِ ّبی 



؛ یبختومهو ثو تٌاًنذ هی  هزحلو هٌرًال ىبی کو در یبختو :  یبختو ىبی ثنیبدی جنینی
تجذیل (کیظو سرده ً آهنیٌى-آالًتٌئیض-کٌریٌى)جفت ً پزده ىب)جنینی ً خبرج جنینی 

یبختو ىبی ثذى  اًٌاعىظتنذ کو هی تٌاًنذ ثو ( تٌده داخلی)یبختو ىبی درًًی ثالطتٌال  شًٌذ ً 
 .دتبیش یبثنذ





 (Pluripotent) سلًل های بىیادی همه تًان
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