
 پژوهش خون بند ناف چكیده

نیادی در های بساز است و استفاده از آن برای پیوند سلولهای بنیادی خونخون بند ناف، یكی از منابع غنی سلول

های بنیادی مغز استخوان جبران گیری از سلولبا بهره ،شود؛ ولی چون از این طریق استفاده نمیقرار دارداولویت 

ر كه استفاده از آن را بر دیگ ندهای بنیادی خون بند ناف از مزایای فروانی برخوردارسلول ،. افزون بر اینگرددمی

سازی های بنیادی فراوان در خون بند ناف و نیاز برای ذخیرهدارد. كشف وجود سلولهای بنیادی مقدّم میمنابع سلول

شناسی عنیازمند موضو ،احكام فقهی آن های ذخیره خون بند ناف گردیده و برای تعیینگیری بانكموجب شكل ،آن

 .باشدهای جدید میدقیق و بررسی

 های تهیه خون بند ناف، سیستم نگهداری خون بند ناف در بانك،در این نوشتار به بررسی تعاریف، تاریخچه، شیوه 

ضوع یك كه شناسایی دقیق مو گرددپرداخت و این نتیجه حاصل میخواهیم كاربردهای آن و احكام فقهی آن 

 ه یاری بخشد.اندیشانتواند راه را برای استنباط دقیق احكام آن بگشاید و فقیهان را در اجتهاد ژرفنوپیدا می  یپدیده

سیعی شناسی وموضوع یهای مرتبط با آن از گسترهامروزه با پیشرفت دانش پزشكی، خون بند ناف و بانك 

از این رو خرید و فروش آن دارای اعتبار  .رزش و مالیت فراوان خواهد بوددارای ا ،خون بند ناف پس از تهیه .ندبرخوردار

ارزش و تواند از ارزش آن بكاهد و آن را به شیء بیگیرد، نجاست یا دگر عناوین منطبق شده نمیو امضای شارع قرار می

روش آن در مواردی كه ف و ذیردف پدر در آن باید بر اساس مصلحت طفل صورت پا تصرّغیر قابل معامله تبدیل نماید. امّ

زشك یا كادر شود تا پف و بیع خون بند ناف نافذ نخواهد بود. اعراض اولیای طفل سبب میبرای طفل زیانبار باشد، تصرّ

 سازی خون بند ناف نمایند.آوری و ذخیرهمربوطه بتوانند اقدام به جمع

 احكام فقهی خون بند ناف. ،بند نافهای بنیادی، بانك خون : خون بند ناف، سلولکلید واژگان

 


