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وضعیت ذخیره سازی وضعیت ذخیره سازی 
سلول های بنیادی خون بندناف سلول های بنیادی خون بندناف 

در ایران و جهان در ایران و جهان 

امـروزه، بانک هـای ذخیـره سـازی سـلول های بنیادی 
خـون بندناف در اغلب کشـورهای توسـعه یافته جهان 
وجـود دارد و ایـن بانک هـا، خـون بندنـاف نـوزاد را در 
هنـگام تولـد ذخیـره می نماینـد تـا در آینـده جهـت 
درمـان بیماری هـای صعب العالج بـرای صاحب نمونه 

یا سـایر بیماران اسـتفاده شـود.
هـم اینک بیـش از 400 بانک خون بندناف در سراسـر 
جهـان وجـود دارد و تاکنـون بیـش از 40 هـزار پیونـد 
خـون بندناف در جهـان صورت پذیرفته اسـت. این در 
حالیسـت که سـاالنه حدود سـه هـزار پیونـد جدید به 
ایـن آمـار اضافـه می شـود.  در ایـران نیز بانـک خون 
بندنـاف رویـان بـه عنـوان تنهـا بانـک خـون بندناف 
خویشـاوندی از سـال 1384 فعالیت خـود را آغاز نموده 
اسـت و تاکنون سـلول های بنیادی خون بندناف بیش 
از یکصد و ده هزار نوزاد از سراسـر کشـور و در مواردی 
از خارج کشـور در این مرکز ذخیره سـازی شـده است. 
بدیـن منظـور والدیـن نوزاد بایسـتی قبل از تولـد نوزاد 

اقـدام به ثبـت نام در بانـک خون بندنـاف نمایند.

بیماری های قابل درمان بیماری های قابل درمان 
به کمک سلول های بنیادیبه کمک سلول های بنیادی

در حـال حاضـر در کشـورمان بیماری هایی که منشـاء 
خونـی دارنـد از جملـه انواع سـرطان خون، تاالسـمی، 
کـم خونی هـای مـادرزادی، نقص سیسـتم ایمنـی و ... 
با اسـتفاده از سـلول های بنیـادی خون بند نـاف درمان 
هسـتند، همچنیـن ایـن سـلول ها در مراحـل پـس از 
شـیمی درمانـی در درمـان انـواع سـرطان ها می تواننـد 
مـورد اسـتفاده قرار گیرند. بعالوه، ثابت شـده اسـت که 
سـلول های بنیـادی قادر بـه درمان محدوده وسـیعی از 
بیماری هـای مزمـن و حاد هسـتند و تحقیقـات زیادی 
در زمینـه اسـتفاده از سـلول های بنیـادی در درمـان 
بیماری هایـی چـون پارکینسـون، بیماری هـای قلبـی، 
دیابـت، آسـیب های نخاعـی، فلـج مغـزی و ... در حال 

انجام اسـت.

n بـا وجـود مـدت کوتاهـی کـه از آغـاز تحقیقـات در مـورد سـلول های بنیـادی می گـذرد، ایـن علـم مرزهـای 
بسـیاری را درنوردیـده و جهـان زیست شناسـی و پزشـکی را دچـار تحول نموده اسـت. این سـلول ها دارای پتانسـیل 
بسـیار بـاالی درمانـی بـوده و نامیرا هسـتند. سـلول های بنیادی در اثـر تکثیرهای پـی در پی دچار پیری نمی شـوند 
و بـرای درمـان و یـا کاهـش شـدت بیماری هـای صب العـالج بـه کار گرفتـه می شـوند. پـس از تولـد نـوزاد، خـون 



1. مطالعه موارد منع قرارداد
مــواردی کــه ممکــن اســت منجــر بــه عــدم امــکان ذخیــره خــون بندنــاف نــوزاد و در نتیجــه عــدم امــکان 
قــرارداد گــردد از طریــق ســایت بانــک خــون بندنــاف رویــان )www.rsct.ir( و دفاتــر بانــک خــون بندنــاف 

رویــان در سراســر کشــور اطــالع رســانی شــده اســت. 

2. تکمیل و ارسال فرم پرسشنامه پزشکی از آخر هفته 36 بارداری

3. عقــد قــرارداد و پرداخــت هزینــه جمــع آوری و ذخیــره ســازی نمونــه خــون بندنــاف نوزاد 
از طریــق دســتگاه کارت خــوان موجــود در محــل دفتــر بانــک خــون بندناف؛ یــا بصــورت الکتریکــی )در صورت 

ثبــت نــام الکتریکــی( و یــا واریــز از طریــق فیــش بانکــی در هنــگام عقــد قــرارداد صــورت خواهــد گرفت.
حساب جام بانک ملت: 1253549/84 حساب بانک پارسیان: 201367016003  

ــون  ــری خ ــت نمونه گی ــان جه ــات زایم ــالم اطالع ــه و اع ــناس مربوط ــا کارش ــی ب 5. هماهنگ
ــاف  ــری بندن ــادر و خونگی ــی م محیط

5-1: خونگیــری از مــادر بــه منظــور انجــام آزمایشــات ذیــل، یــک هفتــه قبــل از زایمــان تــا زمــان زایمــان بــا 
هماهنگــی بانــک خــون بندنــاف رویــان انجــام می شــود:

RPR, HRS Ab, HBS Ag, HCV Ab, (Total),   HBC Ab (Total), HIV (I/II), CMV (IgM), CMV (IgG), HTLV I/II
5-2: در صورتیکــه در مشــاوره پزشــکی نیــاز بــه انجــام آزمایــش تکمیلــی باشــد، ایــن آزمایشــات بایســتی بــا 

مراجعــه مــادر بــه آزمایشــگاه معتبــر صــورت گیــرد.

6. جمع آوری خو بندناف و ارسال به بانک خون بندناف رویان توسط کارشناسان 

7. پردازش سلول های بنیادی خون بندناف و فریز نمونه 

الزم بــه توضیــح اســت کــه امــکان ثبــت نــام بــه صــورت مراجعــه حضــوری بــه دفاتــر نمایندگــی بانــک خــون 
بندنــاف رویــان در سراســر کشــور و یــا بصــورت آنالیــن و از طریــق مراجعــه بــه ســایت بانــک خــون بندنــاف 

ــه آدرس www.rsct.ir فراهــم می باشــد.  ــان ب روی

4. دریافت کیت خونگیری

خالصه فرآیند عقد قرارداد و ذخیره سازی نمونه خون

باقـی مانـده در بندنـاف و جفـت کـه غنی از سـلول های بنیادی اسـت، می توانـد در درمـان بسـیاری از بیماری های 
صعب العـالج مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. واقعیـت ایـن اسـت که برای هـر فـرد و در طول زندگـی او تنها یـک بار و 
در زمـان تولـد او فرصـت ذخیره سـازی سـلول های بنیـادی خون بندناف نـوزاد وجـود دارد. بنابراین والدیـن در زمان 
n .تولـد فرزنـد، می تواننـد ایـن فرصـت را مغتنم شـمارند و سـلول های بنیادی خـون بندناف نـوزاد را ذخیـره کنند
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آیـــا 
می دانیـد؟!!

 
امروزه در بیش از 
95 کشور جهان 
امکان جمع آوری 
و ذخیره سازی 

سلول های بنیادی خون 
 بندناف وجود دارد؟

تنها یک بار 
برای هر فرد در طول 

دوران زندگی و در هنگام تولد 
فرصت ذخیره سازی

 سلول های بنیادی خون 
بندناف وجود دارد؟

 
خون موجود 

در بند ناف نوزاد که 
در هنگام تولد 

دور ریخته می شود 
سرشار از سلول های بنیادی 

می باشد؟

 
پتانسیل درمان بیش 

از 80 نوع بیماری با استفاده از 
سلول های بنیادی خون بندناف وجود 

داشته و برخی بیماری های بدخیم از جمله 
انواع سرطان های خون، تاالسمی، 
بیماری های نقص سیستم ایمنی و

 نیز کم خونی مادرزادی با این سلول ها 
قابل درمان هستند؟

 
ذخیره سازی 

خون بندناف نوزاد در ایران 
و در بانک سلول های بنیادی 

خون بندناف رویان بیش از 14 سال است 
که انجام می شود و تا کنون 

بیش از یکصد و ده هزار نمونه 
خون بندناف در این بانک 

ذخیره شده است؟


