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هزین ستزگی و هوکاراى

دوره بيست و هفتن ،شواره پنج ،هزداد 5931

جداسازی وکشت سلولهای مشتق ازاندومتررحم انسان به عنوان مدل
شواره صفحه :آزمایشگاهی انسانی در مطالعات النهگسینی در آینده
فاطوِ اکیاػ ،1هْذیِ جاٍیذپَ ،2ػثاطافالطًَیاى ،3تْزٍس افالطًَیاى

*4

هقدهه :تاسعاسی هاّیاًِ تافت اًذٍهتز رحن اًغاًی ،تحت تأثیز تغییزات َّرهًَی ،تاییذکٌٌذُ ٍجَد جوؼیتی اس علَلّا در الیِ
لاػذُای اًذٍهتز هیتاؽٌذ کِ رحن را جْت الًِگشیٌی هٌاعة ،آهادُ هیکٌٌذ .ایي جوؼیت علَلی تحت ػٌَاى علَلّای تٌیادی/
اعتزٍهایی ؽٌاختِ ؽذُ اًذ .هطالؼِ حاضز تا ّذف جذاعاسی تافت اًذٍهتز رحن اًغاى جْت کؾت علَلّای تٌیادی /اعتزٍهایی
هشاًؾیوی در هحیط آسهایؾگاّی اًجام پذیزفت.
روش بزرسی :در ایي هطالؼِ ،تخؾی اس تافت رحن ،اس تیَپغی یک تیوار کِ تِ هزکش تحمیماتی درهاًی ًاتارٍری پضٍّؾکذُ ػلَم
تَلیذهثل یشد هزاجؼِ کزدُ تَدًذ ،پظ اس کغة رضایتًاهِ جذاعاسی ؽذُ ٍ تِ هزکش تحمیمات تیَلَصی علَلّای تٌیادی اًتمال یافت.
تکِّای تافت رحن پظ اس هجاٍرت تا آًشین ،رٍس تؼذ ؽغتؾَ دادُ ؽذ ٍ علَلّای جذاعاسی ؽذُ کؾت دادُ ؽذًذ.
نتایج :علَلّای تافت اًذٍهتز رحن اًغاًی تؼذ اس لزارگیزی در هؼزك آًشین تِفَرت هکاًیکی جذاعاسی ؽذُ ٍ در ؽزایط
آسهایؾگاّی کؾت دادُ ؽذًذ .علَلّای حافل اس لحاظ هَرفَفٌَتیپی هَرد تزرعی لزار گزفتٌذ کِ ؽثاّت تغیار سیادی تا علَلّای
تٌیادی /اعتزٍهایی هشاًؾیوی داؽتٌذ.
نتيجهگيزیً :تایج ایي کار ،هطالؼات لثلی جذاعاسی ٍ کؾت علَلّای تٌیادی /اعتزٍهایی هشاًؾیوی را تاییذ هیکٌذ .تافت اًذٍهتز
تخؾی اس رحن هیتاؽذ کِ هٌثغ علَلّای تٌیادی /اعتزٍهایی هشاًؾیوی تا تَاًایی خَد ًَسایی ٍ توایش تحت تأثیز عیکل هاّیاًِ در
طَل سًذگی طثیؼی خاًنّا اعت .در ایي راعتا ،اس ایي علَلّا هیتَاى در آیٌذُ تِػٌَاى رٍؽی ًَیي در پشؽکی تاسعاختی ٍ درهاى
تیواراى ًاتارٍر ،اس جولِ عمط هکزر ٍ حل هؾکالت رحن اجارُای اعتفادُ ًوَد.
واصههای کليدی :علَل درهاًی ،علَلّای تٌیادی /اعتزٍهایی هشاًؾیوی اًذٍهتز ،پشؽکی تاسعاختی ،رحن.
ارجاع :اکیاػ فاطوِ ،جاٍیذپَ هْذیِ ،افالطًَیاى ػثاط ،افالطًَیاى تْزٍس .جداساسی وکشت سلولهای هشتق اساندوهتزرحن انساى به ػنواى هدل
آسهایشگاهی انسانی در هطالؼات النهگشینی در آینده .هجلِ ػلوی پضٍّؾی داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ فذٍلی یشد 1398؛ .1584-90 :)5( 27

 -1داوشجًی دکترای تخصصی بیًلًشی تًلیذمثل ،مرکس تحقیقبت بیًلًشی سلًلهبی بىیبدی ،پصيهشکذٌ علًم تًلیذمثل یسد ،داوشگبٌ علًم پسشکی خذمبت بهذاشتی
درمبوی شهیذ صذيقی ،یسد ،ایران.
 -2کبرشىبض بخش وبببريری ،بیمبرستبن مبدر یسد ،یسد ،ایران.
 -3استبد تمبم گريٌ زوبن زایمبن ي وبزایی ،مرکستحقیقبتی درمبوی وبببريری ،پصيهشکذٌ علًم تًلیذمثل یسد ،داوشگبٌ علًم پسشکی خذمبت بهذاشتی درمبوی شهیذ
صذيقی ،یسد ،ایران.
 -4استبدیبرگريٌ علًم ي فىبيری هبی وًیه پسشکی ،مرکستحقیقبت بیًلًشی سلًلهبی بىیبدی ،پصيهشکذٌ علًم تًلیذمثل یسد ،داوشگبٌ علًم پسشکی خذمبت
بهذاشتی درمبوی شهیذ صذيقی ،یسد ،ایران.
* (وًیسىذٌ مسئًل)؛ .تلفه ،89133513268:پست الکتريویکی ،b.aflatoonian@ssu.ac.ir:کذ پستی .8916877391:
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هقاله پضوهشی
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تاریخ پذیزش5931/1/15:

فاطوه اکياش و هوکاراى

هقدهه
فؼالیت علَلّای تٌیادی همین در تافت رحن اٍلیي تار تزاعاط

تِدلیل لطؼی ًثَدى هارکزّای عطحی اختقافی اهزی دؽَار

هطالؼات ّارت هي ٍ ّوکاراًؼ در عال  1944تز رٍی هیوَى

اعت .اس ایي رٍ تزای تؾخیـ ایي جوؼیت علَلی هیتَاى اس

فَرت گزفت کِ تاسعاسی رحن را پظ اسجذا کزدى اًذٍهتز اس

خَاؿ ػولکزدی آىّا ،هاًٌذ :تَاًایی تؾکیل کلًَی ،پتاًغیل

رحن گشارػ کزدًذ ( .)1جْت تاییذ ایي فزضیِ هطالؼات

تکثیز علَلّا ٍ ظزفیت آًْا تزای توایش تِ یک یا چٌذیي ردُ

دیگزی تَعط پادیکَال ٍ ّوکاراًؼ ( )2,3اًجام ؽذ کِ ٍجَد

علَلی اعتفادُ کزد ( .)8هطالؼِای در عال  ،2018علَلّای

علَلّای تٌیادی را در اًذٍهتز گشارػ کزدًذ .ایي هحممیي

هشاًؾیوی را اس خَى لاػذگی جذاعاسی ًوَدُ ٍ کؾت دادُ

ػٌَاى کزدًذ ،الیِ لاػذُای در حمیمت الیِ سایٌذُای تزای

اعت .ایي گزٍُ ظاّز دٍکی ؽکل علَلّا را تِ ػٌَاى الگَیی

فؼالیت ٍ تکثیز علَلّای اپیتلیال اعت کِ در دٍرُ تؼذ اس

تزای علَلّای هشاًؾیوی تاییذ ًوَدُ اعت ( .)9الثتِ ایي را

ریشػ تالی هاًذُ ٍ تَاًایی عاخت هجذد الیِ ػولکزدی را دارد.

تایذ در ًظز داؽت کِ ایٌگًَِ ارسیاتیّا تٌْا داللت تز ٍجَد

ایي هطالؼات ًیش تز رٍی هیوَى اًجام گزفتِ کِ عیکل لاػذگی

علَلّا دارد ٍلی ًویتَاًذ ؽاّذی تز جایگاُ هؾخـ آًْا

آى هؾاتِ اًغاى اعت ٍ در حمیمت ایي هطالؼات پایِای ؽذ

تاؽذ .اس ایي رٍ در ایي هطالؼِ ،تا تَجِ تِ ًمؼ علَلّای

جْت عَق دادى تزرعیّا تغوت ٍجَد جوؼیت علَلّای

تٌیادی در تاسعاسی اًذٍهتز ٍ پیؾزفت تحمیمات در ایي سهیٌِ،

تٌیادی در تافت اًذٍهتز اًغاًی ٍ ایٌکِ الیِ لاػذُای در اًذٍهتز

علَلّای هؾتك اس تافت اًذٍهتز رحن اًغاى تؼذ اس جذاعاسی،

اًغاًی ًیش هیتَاًذ هٌثؼی تزای حضَر ایي علَلّا تاؽذ.

درفالعک هحتَی هحیط کؾت حاٍی عزم جٌیي گاٍی

هطالؼِ کلیٌیکی کِ تَعط تزعزا ٍ ّوکاراًؼ در عال 1999

( )DMEM/10%FBSتِهٌظَر تکثیز تزای اًجام هطالؼات

تز رٍی خاًنّایی کِ تحت جزاحی ،اًذٍهتز آًْا تِطَرکاهل

تؼذی،کؾت ٍ پاعاص دادُ ؽذًذ.
روش بزرسی

تزداؽتِ ؽذُ تَد ،اًجام گزفت ،حاکی اس آى تَد کِ الیِ

در ایننني هطالؼنننِ اس ینننک تیونننار هثنننتال تنننِ تخونننذاى

ػولکزدی تَاًغت خَد را تاسعاسی کٌذ (.)4
اگز چِ گشارؽاتی هثٌی تز حضَر علَلّای تٌیادی در رحن

پلننیکیغننتیک تؼننذ اس دریافننت رضننایتًاهننِ ،تافننت اًننذٍهتز

ٍجَد دارد اها هکاى ٍ هٌؾا ایي علَلّا ٌَّس ًاؽٌاختِ تالی

گزفتننِ ؽننذ .تؼننذ اس دریافننت تافننت ،هزاحننل جذاعنناسی ٍ

هاًذُ اعت .تا ٍجَد ایي اتْاهات ،احتواالتی اس هٌؾا ایي علَل-

کؾت علَلّا تِ ؽزح سیز اًجام پذیزفت.

ّا ػٌَاى ؽذُ اعت:
-1

آهاده ساسی بافت و جداساسی سلولها

ایي اهکاى ٍجَد دارد کِ علَلّای حاضز ،تمایای

ّواىطَر کِ در ؽکل ً 1ؾاى دادُ ؽذُ اعت ،اتتذا ًوًَِ

علَلّای تٌیادی اپیتلیالی ٍ هشاًؾیوی دٍراى جٌیٌی تاؽٌذ

تافتی دٍرى هحیط کؾت حاٍی عزم جٌیي گاٍی

کِ در اًذٍهتز تالیهاًذُ ٍ در دٍراى تشرگغالی تِ تکثیز خَد

( )DMEM/10%FBSتِ ّوزاُ  1هیلیگزم /هیلیلیتز

اداهِ هیدٌّذ (.)5

آًتیتیَتیک ٍ ضذلارچ جوغآٍری ؽذ .عپظ تالفافلِ تِ هزکش

احتوال دیگز را هیتَاى اس علَلّای تٌیادی تا

تحمیمات تیَلَصی علَلّای تٌیادی ،جْت جذاعاسی علَلّا

-2

هٌثغ خًَی هاًٌذ هغش اعتخَاى در ًظز گزفت کِ اًذٍهتز را،

اًتمال دادُ ؽذ .جْت جذاعاسی آًشیوی ٍ هکاًیکی اًذٍهتز اس

ّن در دٍراى لاػذگی ٍ ّن تزٍس آعیة حوایت هیکٌذ (.)6

هیَهتز ،تافت تِ هذت یک ؽثاًِرٍس در آًشین کالصًاس ًَع  1لزار

-3

گزفت .تؼذ اس ایي هذت سهاى ،تافت را تٍِعیلِ عزًگ اًغَلیي

تزکیثی اس دٍ هَرد فَق ًیش هیتَاًذ اهکاىپذیز

چٌذیي هزحلِ آعپیزُ کزدُ ،تا تِطَر کاهل علَلّا جذا ؽًَذ.

تاؽذ (.)7

هجله دانشگاه ػلوم پششکی و خدهات بهداشتی ـ درهانی شهيد صدوقی یشد
5111

دوره بيست و هفتن ،شواره پنج ،هزداد 5931

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 16:14 IRST on Monday October 14th 2019

فزضیِ تاسعاسی اًذٍهتز در ّز عیکل لاػذگی اس طزیك

تِدلیل جوؼیت کَچک ایي علَلّا در اًذٍهتز ٍ اس عَی دیگز
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ّنچٌیي ؽٌاعایی علَلّای تٌیادی در اًذٍهتز اس یک عَ

سلولهای بينادی /استزوهایی هشانشيوی اندوهتز رحن انساى

اعتزیل ریختِ ؽذ ٍ تِ عاًتزیفیَص یخچالدار تِ هذت  5دلیمِ

کؾت دادُ ؽذ .فالعک هحتَی علَلّا تزای کؾت تِ

تا عزػت  1000دٍر تز دلیمِ هٌتمل گزدیذ .پظ اس اتوام

اًکَتاتَر تا دهای  37درجِ عاًتی گزاد ،حاٍی  5درفذ

عاًتزیفیَص ،هحلَل رٍیی رعَب علَلی دٍر ریختِ ؽذ ،رعَب

هٌتمل ؽذ.

CO2

کشــت ســلولهــای بنيــادی /اســتزوهایی هشــتق اس بافــت

نتایج

اندوهتز رحن انساى

بزرســی هورفوفنوتيــو ســلولهــای هشــتق شــده اس بافــت

تننا تَجننِ تننِ هیننشاى پزؽننذگی کنن فالعننک ،عننلَلّننا
تننِهٌظننَر جذاؽننذى اس کنن فالعننک تننِهننذت  3دلیمننِ در
هؼننزك آًننشین  Trypsin-EDTAلننزار گزفتننِ ؽننذًذ .تؼننذ اس
ایي هذت سهاى ،جْنت خٌثنیعناسی اثنز آًنشین ،هحنیط کؾنت
حنناٍی عننزم جٌننیي گنناٍی ( )DMEM/10%FBSتننِ عننلَلّننا
اضنننافِ ؽنننذ ٍ درٍى لَلنننِ آسهنننایؼ اعنننتزیل ریختنننِ ٍ تنننِ
عنناًتزیفیَص یخچننالدار تننِ هننذت  5دلیمننِ تننا عننزػت 1000
دٍر در دلیمِ اًتمال دادُ ؽنذ .تؼنذ اس ایني هنذت سهناى هحنیط
رٍیننی دٍر ریختننِ ؽننذ ٍ تننِ رعننَب عننلَلی یننک هیلننیلیتننز

اندوهتز رحن انساى

عننلَل ّننای جذاعنناسی ؽننذُ اس تافننت اًننذٍهتز اًغنناى در
هحنننننیط کؾنننننت حننننناٍی عنننننزم جٌنننننیي گننننناٍی
( )DMEM/10%FBSکؾننننت دادُ ؽننننذُاًننننذ .تقنننناٍیز
عننلَل ّننای تٌیننادی /اعننتزٍهایی هشاًؾننیوی اًننذٍهتز رحننن
اًغنناًی در ؽننوارُ پاعنناصّای هختلنن ٍ رٍسّننای کؾننت
هتفاٍت تِ ٍعنیلِ هیکزٍعنکَج ایٌنَرت گزفتنِ ؽنذُ اعنت.
ّوننناى طنننَر کنننِ در ؽنننکل ً 2ؾننناى دادُ ؽنننذُ اعنننت،

هحننیط افننشٍدُ ٍ درًْایننت تننِ فالعننکی کننِ اس لثننل درٍى آى
دٍ هیلننیلیتننز هحننیط کؾننت حنناٍی عننزم جٌننیي گنناٍی
( )DMEM/10%FBSریختننِ ؽننذُ تننَد ،اضننافِ ؽننذ ٍ تننِ
درٍى اًکَتنناتَر تننا دهننای  37درجننِ عنناًتیگننزاد ٍ  5درفننذ
 CO2اًتمال دادُ ؽذ.
هالحظات اخالقی
پزٍپننَسال اینني تحمیننك تَعننط کویتننِ اخننالق داًؾننگاُ
ػلَم پشؽنکی ؽنْیذ فنذٍلی تایینذ ؽنذُ اعنت (کنذ اخنالق
.)IR.SSU.REC.1396.186

عننلَل ّننای هؾننتك ؽننذُ اس تافننت اًننذٍهتز رحننن اًغنناًی در
ؽننزایط کؾننت ،در آسهایؾننگاُ ظنناّزی کؾننیذُ ٍ دٍکننی
ؽننکل هؾنناتِ عننلَل ّننای فیثزٍتالعننتی دارًننذ ،کننِ اس
ٍیضگیّنای هَرفَفٌنَتیپی عنلَلّنای تٌینادی /اعنتزٍهایی
هشاًؾیوی هیتاؽذ.
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ؽکل :1ؽکل ؽواتیک اس ًحَُ جذاعاسی ٍ کؾت علَلّای تٌیادی /اعتزٍهایی هشاًؾیوی هؾتك ؽذُ اس تافت اًذٍهتز رحن اًغاى.
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کؾت تاسُ در فالعک،
هحیط
تِ ّوزاُ
ؽذُ
علَلی جذا
ایزاى …
دانشگاههای
دختز
دانشجویاى
هحلَل تِدعت آهذُ ،تِ دٍرى لَلِ فالکَى  15هیلیلیتزیشيوع چاقی در

فاطوه اکياش و هوکاراى

)B

 )B ،پاعاص ؽوارُ ،4عِ رٍس تؼذ اس کؾت علَل )C ،پاعاص ؽوارُ  ،6چْار رٍس تؼذ اس کؾت علَل.

بحث

هشاًؾننیوی جذاعنناسی ؽننذُ ٍ کؾننت دادُ ؽننذُ اس تافننت

ت ٍاًنننایی تافنننت رحنننن در تاسعننناسی هاّیاًنننِ خنننَد

اًذٍهتز اًغناى ظناّزی دٍکنی ؽنکل تنا ّغنتِ گنزد دارًنذ

تِهٌ ظَر ایجناد هحیطنی هٌاعنة تنزای الًنِگشیٌنی جٌنیي،

( )14کننِ هؾنناتِ عننلَلّننای کؾننت دادُ ؽننذُ در هطالؼننِ

تأییننذ کٌٌننذُ ٍجننَد عننلَلّننای تٌیننادی /اعننتزٍهایی تننا

حاضننز ّغننتٌذ .در هطالؼننِای دیگننز کننِ در عننال  2017تننِ

تَاًننایی خننَد ًننَسایی ٍ توننایش هننیتاؽننذ ( .)10 ،11تزاعنناط

چنناج رعننیذ ،ظنناّز دٍکننی ؽننکل هؾنناتِ عننلَلّننای

گشارؽننی کننِ در عننال  2006ت نِ ٍعننیلِ جاهؼننِ تننیيالوللننی

فیثزٍتالعنت را در عنلَلّنای هشاًؾنیوی تنِ دعنت آهنذُ اس

عننلَل درهنناًی هٌتؾننز گزدیننذٍ 4 ،یضگننی اختقافننی تننزای

تافننت اًننذٍهتز رحننن اًغنناًی را تأییننذ کزدًننذ ( .)15اخیننزا

علَل ّای هشاًؾنیوی ػٌنَاى کزدًنذ ،کنِ تنذیي ؽنزح هنی-

ًیننش هطالؼننِای در عننال  2018تننِ چنناج رعننیذ کننِ ػٌننَاى

تاؽننذ )1 ،تحننت ؽننزایط اعننتاًذارد کؾننت ،اینني عننلَلّننا

کزدًنذ ،خنَى لاػنذگی هنی تَاًنذ تنِ ػٌنَاى هٌثنغ هٌاعنثی

تَاًننایی چغننثیذى تننِ کن فالعننک ٍ عننطَح پالعننتیکی را

تزای تنِ دعنت آٍری عنلَلّنای هشاًؾنیوی در ًظنز گزفتنِ

دارا ّغنننتٌذ ) 2 ،هارکزّنننا عنننطحی اس جولنننِ،

ؽَدّ .نن چٌنیي ایني هطالؼنِ ظناّز دٍکنی ؽنکل ٍ ّوگني

CD73,

 CD90, CD105را تیننناى هنننیکٌٌنننذ )3 ،ػنننذم تیننناى

علَلّای تِ دعنت آهنذُ را تنِػٌنَاى تایینذی تنز هؾخقنِ

هارکزّننای ّواتَپَیتیننک ٍ  )4 ،MHCIIتَاًننایی توننایش تننِ

هشاًؾیوی علَلّا گشارػ ًوَد (.)9

تافننت ّننای چزتننی ،فضننزٍف ٍ اعننتخَاى ( .)12عننلَلّ نای

نتيجهگيزی

هشاًؾننیوی را هننی تننَاى اس هٌنناتغ تننافتی هختلفننی اس جولننِ:

در هطالؼنننِ حاضنننز ،عنننلَلّنننای تٌینننادی /اعنننتزٍهایی

هغش اعتخَاى ،چزتنی ،تٌنذ ًناف ،جفنت ،هنایغ آهًَیَتینک ٍ

هشاًؾننیوی اًننذٍهتز جذاعنناسی ،کؾننت ٍ تکثیننز ؽننذًذ .تننا

اًننذٍهتز جذاعنناسی کننزد ( .) 13اس اینني رٍ ،در اینني هطالؼننِ،

تَجننِ تننِ تَاًننایی عننلَلّننای هشاًؾننیوی در توننایش تننِ

عنننلَل ّنننای تٌینننادی /اعنننتزٍهایی هشاًؾنننیوی اس تافنننت

تافنتّنای هختلن هشٍدرهنی اس جولنِ :فضنزٍف ،اعنتخَاى ٍ

اًننذٍهتز رحنننن اًغننناى ،جذاعنناسی ٍ کؾنننت دادُ ؽنننذًذ.

چزتی اس ایني عنلَلّنا هنیتنَاى در عنلَلدرهناًی ٍ پشؽنکی

هَرفَلننَصی عننلَلّننای تننِدعننت آهننذُ ،دٍکننی ؽننکل ٍ

تاسعنناختی در آیٌننذُای ًشدیننک اعننتفادُ ًوننَد .تننا تَجننِ تننِ

هؾننناتِ عنننلَلّنننای تٌینننادی /اعنننتزٍهایی هشاًؾنننیوی

هطالؼات گنشارػ ؽنذُ ،تافنت اًنذٍهتز ًینش هنیتَاًنذ هٌثؼنی

هننیتاؽننٌذ .هطالؼننِ ای کننِ در عننال  2016تَعننط فیاضننی ٍ

تزای تِ دعنتآٍری ایني عنلَلّنا جْنت درهناى تنِ تیوناراى

ّوکنناراًؼ اًجننام پننذیزفتً ،ؾنناى دادًننذ کننِ عننلَلّننای

ًاتارٍری کِ اس ًؼوت فزسًذآٍری هحزٍم ّغتٌذ ،تاؽذ.
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 استزوهایی هشانشيوی اندوهتز رحن انساى/سلولهای بينادی

سپاطگشاری

ؽْیذ… فذٍلی یشد تاهیي
داًؾگاُدختزػلَم
پضٍّؾی
پشؽکی ایزاى
دانشگاههای
دانشجویاى
شيوع چاقی در

ایي هطالؼِ تخؾی اس طزح تحمیماتی تقَیة ؽذُ در

ُ تذیي ٍعیلِ اس توام افزادی کِ در اًجام ایي پزٍص.گزدیذُ اعت

 تَدجِ اًجام ایي.داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ فذٍلی هیتاؽذ

.ّوکاری ًوَدًذ تؾکز ٍ لذرداًی هیؽَد

هطالؼِ تَعط پضٍّؾکذُ ػلَم تَلیذ هثل یشد ٍ هؼاًٍت

. ٍجَد ًذارد:تؼارض در هنافغ
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Isolation and culture of human endometrial derived cells as an in vitro
model for future implantation studies
Fatemeh Akyash1, Mahdieh Javidpou2, Abbas Aflatoonian3, Behrouz Aflatoonian*4

Original Article
Introduction: Monthly regeneration of endometrium after cyclical mensturation confirmed the ability of specific
population of the cells that presence in the basalis layer and undergone consecutive hormonal changes that could
prepared the endometrial layer for probable implantation. These cells, known as, stem cell. The aim of this study
was the isolation and culture of human endometrial derived mesenchymal stem/stromal cells (EnMSCs).
Methods: .In this study, human endometrial tissues were collected after fully-informed patient
consent, which attended the Research and Clinical Center for Infertility. After washing and
enzymatic treatment, EnMSCs were isolated and cultured in vitro.
Results: Cells from endometrium were successfully isolated using enzymatically treatment and mechanically
dissociation, then cultured and expanded for several passages for further characterization and evaluations.
Endometrium derived cells were morphologically similar to mesenchymal stem/stromal cells (MSCs).
Conclusion: The results of the present study confirm previous reports in vitro studies for the isolation and
culture of human EnMSCs. Endometrial tissue is a part of uterus with available source of MSCs with selfrenewal and differentiation capacity that undergoes a cyclical regeneration every month in normal women’s
life span. In this regard, human EnMSCs could be used for future novel therapeutic methods in regenerative
medicine for treatment of uterine-factor infertile patients, which can lead to recurrent pregnancy loss (RPL)
and finally resolve of surrogacy problems.
Keywords: Cell Therapy, Endometrial Mesenchymal Stem/ Stromal Cells, Regenerative Medicine, Uterus.
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