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 مقدمه
هستند که  ييها سلول (HSCs) ساز خون ياديبن يها سلول

. [2،1] باشند يم يخون يها به انواع سلول زيتما ييتوانا يدارا

مغز  ونيراسيآسپ قيتوان از افراد سالم از طر يها را م سلول نيا

 ايو  يطيبه خون مح ياديبن يها سلول ونيزاسيلياستخوان، موب

 يا ژهيه توجهه و  رياخ هخون بند ناف به دست آورد. در سه ده

 ميبدخ ريو غ ميجهت درمان اختالالت بدخدر  HSCs ونديبه پ

 يو مهندسه  يمه يها در طه  ترم  لسلو نياز ا راًيشده است. اخ

در  ريخون بندناف با تاخ وندي. پ[3،2]بافت استفاده شده است 

از آن  يهمراه است کهه بخشه   يو پالکت يلينوتروف يريپذ ونديپ

CD34 يهها  تعداد سلول نرا مرتبط با کم بود
+
 يهها  سهلول  و 
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در  HSCs ريه تکث يبهر رو  يمتعهدد  يهها  اف گهروه خون بندن

 exدر HSCs ريه اند. متاسهفانه تکث  تمرکز کرده  ex vivoطيمح

vivo ابنهد ي يمه  ريها تکث طور که سلول همان رايمشکل است ز 

حهذف ارهرات    ليه بهه دل  دارند که احتمهاالً  زين زيتمابه  ليتما

 در (microenvironment) طيزمحيواسطه ر هاست که ب يمناسب

in vivo  [.4]وجود داردHSCs  ًاسهتخوان و در   در مغز عمدتا

 دهيه نام ياديه بن يها کنام سلول اي چيخاص که ن طيزمحير کي

سرنوشههت سههلول،  طيمحهه زيههر نيههشههود اههرار دارنههد و ا يمهه

 يهها  . سهلول [5] کنهد  يمه  ميها را تنظه  آن زيو تما ييخودنوزا

،  (MSCs)يميمزانشهه ياديههبن يههها سههلول ريههنظ يمختلفهه

 نيچنه  هها و ههم   بروبالسهت يهها و ف  تيپوسيها، آد استئوبالست

اسهتخوان   مغز طيمحزيدهنده ر ليتشک يخارج سلول کسيماتر

اجهزا   يسهاز  هينشان داده است که شب ريباشند. مطالعات اخ يم

، MSCs بها  HSCs يکشهت  از جمله ههم  ياديبن يها سلول چين

 کنهد  يرا کنتهرل مه   ex vivo در زيو تمها  ليرا تسه ييخودنوزا

[7،5.] 

 MSCsيسهاز  کننهده خهون   تيحما يها سلول نيتر از مهم 

رشهد   کيبه پالسهت  دهيها به صورت چسب سلول نيباشند. ا يم

، CD73 ،CD90 ،CD105 يسههطح يمارکرههها يکههرده و دارا

CD16  و HLA-ABC يمارکرهها  يبرا که يحال باشند در يم 

CD31 ،CD34 ،CD45 ،CD80 و HLA-DR هسههتند يمنفهه 

[8،4.] MSCs ياتيح يکردها عمل HSCs تمهاس   قيرا از طر

اندوژن و  يها نيتوکايمهار سا ايسلول، ترشح  -سلول ميمستق

 کننهد. در  يکنترل م يخارج سلول کسيشبکه ماتر کي ليتشک

 نيکموکها ، MSCs مختله  ترشهح شهده از    يفاکتورها انيم

CXCL12 (SDF-1)  و  يسهاز  کننده مههم خهون   ميتنظ کيکه

در  SDF-1 ياست وجود دارد. سطوح بهاال  HSCs ينيگز النه

  يه ط يمه يمنجر بهه کهاهش تنظ   MSC يکشت هم يها ستميس

 HSCs زيدر تما ليدخ يها نيها و کموکا نيتوکاياز سا يعيوس

را کههه مههان   ييههها نيتوکايسهها نيچنهه هههم SDF-1 شههود يمهه

 [.10،9] دهد يشود را کاهش م يم HSCs ييخودنوزا

رغههم سههادگي،   کشههت دو بعههدي علههي   هههاي محههيط

ت پايين کشت محصول را دارند. هايي از جمله ظرفي محدوديت

هها را بهر    از سهلول  اي هاي دو بعدي تنها يک تک اليهه  کشت

کنهد.   بعهدي بافهت در ارگانيسهم ايجهاد مهي      خالف طبيعت سه

کهنش سهلولي بهه حسها       بنابراين، مدلي مناس  براي بر ههم 

-11] هيدروديناميکي محهيط اسهت   هاي ياننيامده و مستعد ز

. در کشت سه بعدي، هدف افزايش نسبت سطح به حجم و [13

باشهد.   يدر نتيجه افزايش سطح تماس و اتصال براي سلول مه 

در صورتي که در محيط دو بعدي حداال اتصال و سيگنال بين 

 مههريمطالعههه از پل نيههدر ا .[14،13،11] سههلولي وجههود دارد

تخلخهل مناسه  و مشهابه بها مغهز       ليه دلاتر سرلفون بهه   يپل

 يريپهذ   يه تخر ستيعدم ز زيو ن يسازگار ستياستخوان، ز

حاصل  باتياستفاده شد. چون ترک يسه بعد طيمح جاديا يبرا

 يولهوژ يب رييه ها سب  تغ از داربست ياريبس يبيتخر ستياز ز

ال  يپله   يتخر شوند. مثالً يم in vitro طيدر مح ياديسلول بن

 انيه شود که ب يم کيدالکتياس ديسب  تول PLLA دياس کيالکت

. ههدف از ايهن   [15،15] دههد  يمه  رييرا تغ ياديسلول بن يژن

 يابيه ارز نيچن و هم يبا سه بعد يکشت دو بعد سهيمطالعه مقا

 HSCs زيتوام بها حهداال تمها    ريدر تکث MSCs يتينقش حما

 .باشد يم

 

 هامواد و روش

مشهتق از   يميمزانشه  ياديبن يها سلول

 هيه ته اختهه يبن  يفناور قاتياستخوان انسان از مرکز تحق مغز

بر روي هر يک از  يميمزانش ياديعدد سلول بن 2×104شدند. 

مربوط به کشهت دو   تيپل نيچن هاي ساخته شده و هم داربست

روز در اين وضعيت ارار  5و براي  [17] انتقال داده شد يبعد

 يحاوDMEM  بار تعويض محيط با سه روز يک رگرفتند و ه

FBS 10% (Gibco) انجام گرفت. 

از  PES يهها  افيساخت نانوال جهت

 ي محلول با غلظت استفاده شد. براي تهيه يسيالکترور نديفرا

(%w/v) 8% ،22/1 اتهر سهولفون بها وزن مولکهولي      گرم پلي

 1سهي کلروفهرم و    سي 9آلدريش( در -)سيگمادالتون  8000

در دمهاي اتهاب بها     (DMF) متيهل فرماميهد   دي N,N- سي سي
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ساعت حل و  4روي همزن به مدت  قهدور بر داي 100سرعت 

شد. سپس محلول به داخل سرنگ کشيده شد و پس از همگن 

هواگيري در انتهاي پمپ ارار گرفت تا ريسندگي بهر روي آن  

ي نازل تها   کيلوولت و فاصله 22انجام گيرد. ولتاژ به کار رفته 

کننهده بها    شده بود. سطح جمه   ميمتر تنظ سانتي 23کننده  جم 

روي پوشش لياف بر آلومينيومي پوشانده شد و ا زكي نا وراه

آوري گرديد. صفحات نانواليافي توليد شده به  آلومينيومي جم 

 .زدايي شدند روز در آون خالء نگهداري و حالل مدت يک

نانومتر طال با استفاده  12ها با ضخامتي حدود  نمونه سطح

ور سهوييس(  از کشه  Bal-Tec از دستگاه اسپوترکوتر )شهرکت 

منظور مشهاهده بهه    دار به هاي پوشش داده شدند. نمونهپوشش 

ساخت شهرکت فيليهپس از    XL30 مدل) SEM ميکروسکوپ

 .برداري انجام شد کشور هلند( منتقل و عکس

 CD34
بند ناف توسط ماماي  خون+

 CPDA1 هاي خون حاوي ضد انعقهاد  بخش زايمان در کيسه

هها   نمونهه  يتمهام  يآگاهانه بهرا  نامه تيرضا گرفته شد و ابالً

 GE)کوليبا استفاده از فها  يا تک هسته يها گرفته شد. سلول

Healthcare)  يهها  شدند. سهلول  ياز خون بند ناف جداساز 

 CD34 MicroBead ورتجهدا شهده در مجها    يا تک هسهته 

(human-Miltenyi Biotec)    ارار گرفتند. سهپس بهه سهتون 

MACS     و بهه   يآور هها جمه    لمنتقهل شهدند. در انتهها سهلو

 يمحتو StemSpan™ (Stem cell technologies Inc.)طيمح

TPO ،SCF ،FLT-3L (Peprotech) نيگلوتام-و ال mmol/l 

 [.18] منتقل شدند X Antiobiotic  1و 2

CD34 يها از سلول 104×5
+
دو  طيدر مح 

 بها  يکشهت  به دو صورت منفهرد و ههم   [15] يو سه بعد يبعد

MSCs  طيهمههراه بهها محهه StemSpan™ (Stem cell 

technologies Inc.) يمحتهههو TPO ،SCF ،FLT-3 

(Peprotech) نيگلوتام-و ال  mmol/l  2 کشت داده شدند. 

هها از   سهلول  ريه تکث زانيه م يبررسه  بهراي 

اسهتفاده از تريپهان بلهو     ها بها  استفاده شد. سلول تومتريهموس

زنهده محاسهبه شهدند.     يها و درصد سلول يزيآم % رنگ4/0

 .انجام گرفت 10و  5 يدر روزها يشمارش سلول

عبور داده  CD34 هاي خلوص سلول زانيم

 ABI) يتومتريبها اسهتفاده از فلوسها    MACS شده از سهتون 

Attune Flow cytometer) اههرار گرفههت.  يابيههمههورد ارز

گهراد بها    يدرجه سهانت  4 يدر دما قهيدا 45ها به مدت  سلول

 انکوبهه شهدند   CD34-PE (Miltenyi Biotec) بهادي  آنتهي 

Mouse IgG1 کنترل مهورد اسهتفاده اهرار     پيزوتايبه عنوان ا

CD34 يهها  سلول يابيگرفت. ارز
 زيه ن 10و  5 يدر روزهها  +

 .صورت گرفت

ها ابل و بعهد   سلول ييزا يکلن ييتوانا

سهلول   500ارار گرفهت.   يابيمورد ارز MSCs با يکشت از هم

 methocult H4435 (Stem Cellطيمحه  تهر يل يله يم 1/1در 

Technologies Inc.)  37هها در   تيه مخلوط شدند. سهپس پل 

هها   يروز انکوبه شدند. تعداد کلن 14به مدت  گراد يدرجه سانت

 .معکوس شمارش شدند کروسکوپيروز با م 14 زبعد ا

ها به صهورت سهه بهار تکهرار      تست يتمام

 GraphPadافهزار  با اسهتفاده از نهرم   يآمار زيانجام شدند. آنال

(PRISM V 5.0 analytical Software) يو روش آمار one-

way ANOVAs 05/0 تههر از کههم يانجههام گرفههت. معنههادار 

(05/0P value<در نظر گرفته شد ). 

 

 نتايج
تصاوير  نتايج

ههاي   اد کهه داربسهت  ميکروسکوپ الکتروني پويشهي نشهان د  

ساختاري متخلخل، يکنواخت اتر سولفون داراي  نانواليافي پلي

هها را   ( کهه آن 2-1و 1-1)شهکل   هاي مرتبط هستند با حفره

چنين حفره  سازد. هم بافت مناس  مي ستفاده در مهندسي براي ا

هسهتند کهه باعه      انونه ي  هاي داربسهت در انهدازه   و تخلخل

شود نسبت سطح به حجم در اين مقياس افزايش يافته و به  مي

 ها افزايش يابد. همين نسبت ادرت اتصال سلول

CD34
+
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2Dجدا شده و تاييد شده در محيط کشت  هاي سلول

و فاکتورههاي اشهاره شهده     Stem Spanدو بعدي در حضهور  

گرديهد.   بار انجام  محيط هر دو روز يک ضيکشت گرديد. تعو

هاي موجود در شرايط کشت  )ال ( تصويري از سلول 2شکل 

 دهد. دو بعدي را نشان مي

2D-Coههاي  سلول 

جدا شده و تاييد شده در محيط کشهت دو بعهدي بهه صهورت     

و فاکتورههاي   Stem Spanدر حضهور   MSCsبها   يکشهت  ههم 

ههاي   ) ( تصويري از سهلول  2اشاره شده کشت گرديد. شکل

بها   يکشهت  موجود در شرايط کشت دو بعدي بهه صهورت ههم   

MSCs دهد. را نشان مي 

3Dگونه همان 

ها  از داربست کيسلول بر روي هر  5×104که گفته شد تعداد 

بهر روي داربسهت    HSCsچنين بعد از کشت  کشت گرديد. هم

ها در روزهاي مختل  مورد بررسي ارار گرفت.  سلول تيوضع

بر  10و  5 يها را در روزها وضعيت سلول 4-1و  3-1شکل

 دهد.  روي داربست نشان مي

3D-Co

ها کاشهته شهده بودنهد در     آن يبر رو MSCsکه  ييها داربست

که سطح مقابل در دسترس  يچاهک پشت و رو شدند، به نحو

از  کيبر روي هر  HSCs عدد از 5× 104ارار گرفت. سپس 

هاي کشت شده  سلول تيها ارار داده شد. سپس وضع داربست

و  5-1 هاي مختل  مورد بررسي ارار گرفهت. شهکل   در روز

 MSCs يحاو يها ها را بر روي داربست سلول عيتوض 1-5

 دهد. نشان مي نيريدر سطح ز

انجام  10و  5 يدر روزها تيها در چهار وضع سلول شمارش

 10و  5 يشمارش شده در روزهها  يها سلول نيانگيگرفت. م

و  205000±15000  يههههههبههههههه ترت 2Dدر گههههههروه 

  يههههههبههههههه ترت 2D-Co، گههههههروه 27538±378333

   يبه ترت 3D، گروه 28431±511557و  15275±285557

بهه   3D-Coو گروه  523333±14273 و 15275±295557

باشههد  يمهه 775557±25455و  395557±14905  يههترت

 (. 5شکل )

CD34
 نيانگيه م+

CD34هاي  خلوص سلول
 MACSعبور داده شده از سهتون   +

درصهد   نيانگيه % بود. م95با استفاده از فلوسايتومتري حدود 

CD34هههاي  سههلول
بههه  2Dدر گههروه  10و  5 يدر روزههها +

به  2D-Co، گروه 23/33±517/1و  93/42±554/2  يترت

بههه  3D ، گههروه10/40±535/1و  10/49±551/2  يههترت

 3D-Co، و گروه 50/48±800/1و  53/58±121/3  يترت

باشههد  يمهه 13/55±007/1و  30/79±755/0  يههبههه ترت

ها  گروه هياز بق 3D-Coها در گروه  سلول ني(. درصد ا3)شکل

 يتهر  شيب تيگروه اابل نيا قتيبود و در حق تر شيب 5در روز 

ساز را داشته است.  خون ياديبن يها سلول ينگياديدر حفظ بن

در  3D-Co در گهروه  CD34 ينگياديه بن رکراگرچه درصد مها 

کاهش  5نسبت به روز  يها بود ول گروه هياز بق تر شيب 10روز 

 . افتي

هها   سهلول  يهي زا يکلن ادرت

مهورد مطالعهه تحهت     تيدر چههار وضهع   ريه ابل و بعد از تکث

ههاي   حاصهل از سهلول   يها کلني 4ارار گرفتند. شکل يبررس

ههاي ايجهاد شهده در     دهد. تعداد کلنهي  شده را نشان مي کشت

سهنجش   جيآورده شده است. نتا 4در شکل methocultمحيط 

تهر از   کهم  10و  5روز  رد ييزا ينشان داد که ادرت کلن يکلن

بهاالتر از   3D-Coگروه  10و 5 يوز صفر است و در روزهار

 يوله  ابهد ي يمه  شيها است. اگرچه تعداد سلول افهزا  گروه هيبق

اهدرت   کهه  نيه با توجه به ا ابدي يکاهش م CD34مارکر  زانيم

دارد و در روز  ينگياديه با حفهظ بن  يميارتباط مستق ييزا يکلن

و روز  5بها روز   سهيدر مقا CD34به علت کاهش مارکر  10

 .است افتهيکاهش  زين ييزا يکلن زانيصفر م
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 .×400بزرگنمايي (. 2D-Co(؛  ( همکشتي با سلول هاي بنيادي مزانشيمي )2Dدو بعدي ) حالتدر  ال ( کشت شده هاي سلول. تصوير 2شکل

 
( در 9؛ )10( نتايج فلوسايتومتري در روز 8-5؛ )5( نتايج فلوسايتومتري در روز 4-1نشان داده شده يکي از سه تکرار مي باشد، ). نتايج فلوسايتومتري 3شکل

 P<0.05* و ساير گروه ها. 3D-Coبين گروه  .CD34( آناليز آماري مربوط به بررسي مارکر10روز صفر؛ )

 

 

 
ت راست تصاوير مربوط به کلني هاي حاصل از کشت . سم4شکل

سمت چپ نمودار مربوط به آناليز  .×100نمايي . بزرگ+CD34هاي  سلول

 P<0.05* و ساير گروه ها. 3D-Coشمارش کلني بين گروه 

 

بين روز  *** P<0.001. آناليز آماري مربوط به شمارش سلولي. 5شکل 

 .10و  5صفر و روزهاي 

 

 

 گيريبحث و نتيجه
 زيه آم تيه موفق جيخون بنهد نهاف و نتها    يها تاسيس بانک

 نيتوجه به ا شيخون بند ناف، باع  افزا يهاحاصل از پيوند

شده است. اين منب  جهت بيماراني کاربرد دارد که  يمنب  سلول

 به داليل مختل  دهنده مناس  مغز استخوان در اختيار ندارنهد 

 ريه نهه تکث يدر زم يروش مهورر و کهاربرد   کي افتني. [19،3]

HSCs در  يانسانex vivo هها در   سهلول  نيجهت استفاده از ا

در  يتيدرمهان حمها   نيچنه  و هم يدرمان انواع اختالالت خون

 .  [20] است يضرور ميبدخ يها يماريب

متهداول   يهها  از روش يکي يدو بعد يها طيدر مح کشت

که  ينيبال ييکارآزما کيدر  راًي. اخ[13] باشد يم HSCs ريتکث

واحد خهون   کيصورت گرفت.  MD Andersonتوسط مرکز 

، SCFدر حضهور   MSCsبها   يکشت هم ستميس کيناف در  بند

TPO ،FLT-3L  وG-CSF طيدر شههرا ex vivo داده  ريههتکث

 يبرابهر  12 شيمنجر به افزا MSCsبا  HSCs يکشت شدند. هم

CD34 يهها  در سهلول  يبرابر TNC ،31در تعداد 
 5/17و  +

 شيافزا ني. ا[10،4] ديزا گرد يکلن يها در تعداد سلول يبرابر

به منظهور   MSCsاستفاده از  ليبه دل ها احتماالً در تعداد سلول

کشت کل واحد خون  ييتوانا ،يساز خون طيفراهم ساختن مح

CD133 يها سلول يبه جا نافبند 
ه حهداال رسهاندن از   ، ب+



 مجيد مختاري و همکاران                                             ...          

 

 

CD34 يها دست دادن سلول
مثبهت و   يجداسهاز  نديدر فرا +

باشد که در  يکشت م طيبه مح FLT-3Lاضافه کردن  نيچن هم

 35و پالکهت   14 لينوترف يريپذونديزمان پ نيانگيآن م جهينت

 . [4] ديروز گرد

سهه   يطه ي( و همکارانش محLeisten) ستنيل يا مطالعه در

 يهها  داربسهت  نيه کردنهد، ا  يبا استفاده از کالژن طراح يبعد

اسهتخوان پوشهانده    مشتق از بند ناف و مغز MSCsبا  يکالژن

 ريتکث شيافزا ييمشتق از هر دو منب  توانا MSCsشده بودند. 

MSCs  را دارا بودند اماMSCs    يينها مشهتق از بنهد نهاف توا 

 ريه را داشتند و تکث HSCs ينگياديبن ليدر حفظ پتانس يتر کم

 ييحفظ خودنهوزا  يها برا سلول نيبود و ا زيها همراه با تما آن

 .[21] مناس  نبودند HSCsمدت  يطوالن يبازساز ييو توانا

Yan Li    و همکههارانش گههزارش کردنههد کههه کشههت در

 يهها  برهمکنش PETساخته شده از  non woven يها طيمح

دهد و اجازه  يم شيرا افزا کسيماتر -سلول و سلول -سلول

 دههد  يرا مه  ييساز و استروما خون يها سلول يسه بعد  يتوز

[12]. 

 هيپا يدر واا  در نقش غشا يداربست يها طيدر مح کشت

سهاز و   خون ياديبن يها سلول شيکند که منجر به افزا يعمل م

و همکهارانش   Qi Feng راسهتا  نيه . در ا[22] شود يم ينيجن

هها بهه    کردند. آن يطراح نيبرونکتيکونژوگه با ف ييها داربست

 بهه  سهه يهها در مقا  نهوع داربسهت   نيه کهه ا  دنديرس جهينت نيا

 ييکهارا  زانيه م ن،يبهرونکت يف يحاو يکشت دوبعد يها طيمح

و همکهارانش   يموسهو  نيه ا . عهالوه بهر  [20] دارنهد  يباالتر

کههاپروالکتون کههه بهها  ياز جههنس پلهه ييههها ( داربسههت2014)

 ياديه بن يهها  سهلول  ريپوشانده شده بود جهت تکث نيبرونکتيف

کهه تعهداد کهل    هها نشهان دادنهد     کردنهد. آن  يساز طراح خون

CD34 يها سلول نيچن و هم اه سلول
دو  طينسهبت بهه محه    +

 زي( ن2015و همکارانش ) ي. اسکندر[23] است تر شيب يبعد

اترسههولفون کونژوگههه بهها   ياز جههنس پلهه ييههها از داربسههت

 يسه بعد طياستفاده از مح تياستفاده نمودند و مز نيبرونکتيف

سهاز   خون ياديبن يها کشت سلول يبرا يبا دو بعد سهيدر مقا

 .[15] را نشان دادند

ههاي زيسهت سهازگار از     افيه مطالعه حاضهر، از نانوال  در

استفاده شهد.   يسه بعد طيمح جاديا ياترسولفون برا يجنس پل

هها بها    داربست نيمورد مطالعه ا يها از گروه يکيدر  نيچن هم

MSCs نشهان   يحاصل از شمارش سلول جيپوشانده شدند. نتا

 نيتهر  شي( به 3D-Co) يسهه بعهد   طيدر محه  يکشت داد که هم

گهروه   نيه کهه در ا  يدارد به نحهو  HSCs ريرا در تکث يياناتو

هها بهه همهراه     گروه ريبه نسبت سا يباالتر انيب CD34مارکر 

 ينگياديه بن ليدهنهده حفهظ پتانسه    مسئله نشهان  نيداشت که ا

زايي اين  باشد. در ضمن ادرت کلني يم افتهي ريتکث يها سلول

 تيوضهع  ههاي تکثير شهده در سه   ها در مقايسه با سلول سلول

داري را نشان داد. در مجمهوع، اسهتفاده از    اختالف معني گريد

 نيه در ا HSCsو کشت  MSCsپوشانده شده با  يها افينانوال

کشهت داراي اهدرت    سهتم ينهوع س  نيه نشان داد که ا تيوضع

 ريدر مقايسهه بها سها    HSCs ينگياديبااليي در حفظ حالت بن

استفاده  يبرا استباشد. اگرچه بهتر  يمورد مطالعه م يها روهگ

 ينههيگز و النههه يريپههذ ونههديپ زانيههم نيروش در بههال نيههاز ا

 .رنديارار گ يابيشده مورد ارز ريتکث يها سلول

ههاي   اين مطالعه نشان داده شد که تکثيهر بهاال سهلول    در

CD34
ههاي   افيه جدا شده از خون بنهد نهاف بهر روي نانوال    +

تفاده از سطح مقابل سطح و اس کيدر  MSCsپوشانده شده با 

CD34 يها جهت کشت سلول
 سهتم يپذير است. ايهن س  امکان +

توام  ريدر تکث MSCs يتينقش حما يريگکار هکشت با هدف ب

CD34 يهها  سلول زيتما حداالبا 
طراحهي گرديهد و سهب      +

زايي در  ها و ادرت کلني در تعداد کلي سلول يتر شيافزايش ب

 .مورد مطالعه گرديد يها روش ريمقايسه با سا

 

 تشكر و قدردانی
در گهروه   يينامهه دانشهجو   انيه پهژوهش در االه  پا   نيا

 نيمدرس انجهام شهده اسهت. بهد     تيدانشگاه ترب يهماتولوژ

و  ريگروه تقهد  نياعضا ا ياز تمام ميدان يبر خود الزم م لهيوس

 .مييتشکر نما
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Introduction: Hematopoetic stem cell transplantation (HSCT) is one of the treatment approaches for 

malignant and non-malignant hematologic diseases. The most important disadvantage of UCB in HSCT is 
low number of cells that can be collected. So, different systems for ex vivo expansion of HSCs were 
designed to overcome this limitation. The goal of this study was to examine different conditions of ex vivo 
expansion of HSCs. 

Materials and Methods: In this study, HSCs were cultured in four conditions: 1- In two-dimensional 
culture (2D), 2- Co-culture with mesenchymal stem cells (MSCs) in 2-D (2D-Co), 3- In three-dimensional 
culture (constructed with poly eter sulfon nanofibers) (3D), and 4- Co - culture with MSCs in 3-D (3D-Co).  

Results: The comparison of these groups showed that 3D-Co group had more expansion levels and 
expression of CD34 marker than other groups. Moreover, the clonogenic capacity in this group was 
increased in comparison to other groups.  

Conclusion: The results of our study showed that the possibility usage of this system for expansion with 
lowest levels of differentiation in CD34+ HSCs. Further studies are needed to evaluate expanded cells with 
this system to use in clinical practice. 
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