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 مقدمه

آزمایشگاهی  با الزامات ییمانند آشناباحثی شامل م یبر اصول کشت سلول یاکتابچه راهنما به عنوان مقدمه نیا

 یکروبیم یآلودگشناسایی و  های ضدعفونی کردنکی، تکنشگاهیآزما یمنی، ایکشت سلول شاتیآزما مختص

 ارائه شده است. هاسلولکردن  فریز و، ذوب دادن پاساژ یهاروش بر یمقدمات اصول نیو همچن یسلول یهاکشت

 و استمرکز تم( وستهیپ ای)محدود  یسلول هایرده یچه بر روکتاباین ارائه شده در  یهاو دستورالعمل اطالعات

نظر صرفها فتبا هیو تجز یجداساز از جمله هیاول کشت ابط بتمر یهاکیو تکن شاتیآزمااختن به پرداز  بنابراین

کشت  طیشرااما با هم دارند،  یخاص یهاشباهت یکشت سلول اتشیاصول آزما الزم به ذکر است گرچه شده است.

ل خاص نوع سلو کی یبرا ازیکشت مورد ن طیشرا رعایت نکردنمتفاوت است.  اریهر نوع سلول بس یبرا یسلول

سپس قه و مورد عال یسلول ردهبا  ییشناآ ما هیتوص نیبنابرا .مختلف شود یهاپیفنوت انیتواند منجر به بیم

 .باشدمی، دیکنیخود استفاده م شاتیرا که در آزما یارائه شده با هر محصول یهادستورالعملاز  دقیق پیروی

 ردی،های بیوتکنولوژی، پزشکی مولکولی، سلولی کارببه محققین و دانشجویان رشته چهی این کتابمطالعه

 شود. ایمونولوژی، هماتولوژی، بیوشیمی و میکروب شناسی توصیه می

 

 

                                                                                                                       

 ناشرکت آرکا پژوهان آریا

هر م                                                                                                                                                     
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 ای رب کشت سلولمقدهم:اول  فصل
 

 کشت سلول چیست؟ .1-1

 یکشت سلولمطلوب  یمصنوع طیمح کیآنها در دادن رشد سپس و  اهیگ ای وانیح کیها از سلول گرفتنبه 

 ایشوند  هیتجز یکیمکان ای یمیآنز یهااز بافت خارج شده و با روش ماًیها مستقسلول ،قبل از کشت. گویندمی

 .شده مشتق شوند تثبیت یسلول هیسو ای 1یرده سلول کیممکن است از 

 کشت اولیه .2-1

مناسب تا زمان اشغال تمام بستر  طیدر شرا ریها از بافت و تکثبه مرحله کشت بعد از جدا شدن سلول 2هیکشت اول

با  دیظرف جد کیبه  داده شده و پاساژها مرحله سلول نی( اشاره دارد. در اتراکم حداکثربه  دنیرسیا موجود )

 .ادامه رشد فراهم شود یبرا یشتریب یفضا ات داده شده رشد تازه انتقال طیمح

                                                           
1 Cell line 
2 Primary culture 
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 رده سلولی .3-1

مشتق از  یسلول هایردهشود. یشناخته م 4کلونریز ای یسلول ردهبه عنوان  هی، کشت اول3کشتزیر نیپس از اول

 نیبا باالتر ییهاسلول طی پاساژ، هستند( و 5محدود یعنیهستند ) یطول عمر محدود یدارا هیاول هایکشت

 مانند.باقی می یکنواختی پیفنوت و پیژنوتبا  سلولی تیجمعدر نهایت  کهشوند یرشد غالب م تیظرف

 6سویه سلولی .4-1

ه یک ب لیتبد به منجر یگریروش د ای یسازتوسط کلوناز کشت  یسلول رده کیاز  یتیجمع ریزانتخاب مثبت 

 کند.یم جادیمادر ا ردهرا پس از شروع  یاضاف یکیژنت راتییاغلب تغ یسلول هیسو کید. نشویم یسلول هیسو

 رده سلولی محدود و پیوسته .5-1

که تحت عنوان  شوندیم میتقس یتعداد محدودبه فقط  ریتکث ییقبل از دست دادن توانا یعیطب یهاسلولمعموالً 

 نیشوند. با ایبه عنوان محدود شناخته م یسلول یهارده نی. اشودشناخته می 7یریپ به نامی کیژنت دادیرو کی

به تواند یم . نامیرایی سلولیدشونیم نامیرا 8شدن لیبه نام تبد یندیفرآ قیاز طر یسلول یهااز رده یحال برخ

شود یمحدود متحول م یسلول رده کیکه  یباشد. هنگام یروسیو ای ییایمیش القا از یناش ایخود به خود صورت 

 .شود یمیا نامحدود  9وستهیپ یسلول رده کیبه  لیآورد تبدینامحدود را بدست م میتقس ییو توانا

 شرایط کشت  .6-1

 کشتها که در آن سلولکلی  یمصنوع طیمح . با این حالمتفاوت است اریهر نوع سلول بس یکشت برا طیشرا

 یدهای)اس یضرور یاست که مواد مغذ یطیمح ایبستر  کی یظرف مناسب حاو کیشوند متشکل از یداده م

 طیمح و نیتأمرا ( 2COو2Oها و گازها )رشد، هورمون فاکتورهای(، یها، مواد معدننیتامیها، ودراتی، کربوهنهیآم

                                                           
3 Subculture 
4 Subclone 
5 Finite 
6 Cell strain 
7 Senescence 
8 Transformation 
9 Continuous cell line 
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و  بوده 10چسبیدنها وابسته به اکثر سلولرشد کند. یم میرا تنظالزم ، دما( ی، فشار اسمزpH) ییایمیکوشیزیف

که  ی( کشت داده شوند، در حال11چسبنده یا هیتک ال کشتجامد ) مهین ایبستر جامد  کیبه  متصلبصورت  دیبا

 رشد داد.( 12کشت بصورت سوسپانسیون)بصورت شناور کشت  طیتوان در محیها را مسلول ریسا

 13زدگیاز یخحفاظت م .7-1

( سرولیلگ ای DMSOمناسب )به عنوان مثال یبا عامل محافظت دیبا موجودمازاد سلول و پاساژ دادن، کشت پس 

 رهیذخ ازینمورد ( تا زمان محافظت از یخ زدگیگراد )یدرجه سانت 130منفی  یقرار گرفته و در دما تیمارتحت 

 شود. 

 طی کشتها سلول مورفولوژی .8-1

 :شودمی میتقس یبه سه دسته اصل یمورفولوژ بر اساس ی کشت داده شدههاسلولبه طور کلی 

 از هستند و شکل در یهستند، دارا یچندقطب ای ی( دوقطبیبروبالستیف هشب ای) یبروبالستیف یهاسلول

 .(الف 1شکل ) شوندیبستر متصل م کیبه برای رشد 

 بصورت بستر  کیبه  با اتصالتر هستند و با ابعاد منظم یشکل چند ضلع یدارا الیتلیشبه اپ یهاسلول

 (.ب 1شکل کنند )میرشد  14مجزا هایتکه

 رشد  انسیونسوسپ در حالت بسترشکل بوده و معموالً بدون اتصال به  یکرو یشبه لنفوبالست یهاسلول

 (.پ1شکل ) کنندیم

 

 .مورفولوژی سه نوع  اصلی سلول برای کشت .1شکل               

                                                           
1 0 Anchorage-dependent 
1 1 Adherent or monolayer culture 
1 2 Suspension culture 
1 3 Cryopreservation 
1 4 Discrete patches 
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 یکشت سلول یکاربردها .9-1

مدل  یهاستمیاست که س یو مولکول یسلول یشناس ستیمورد استفاده در ز یاصل یاز ابزارها یکی یکشت سلول

(، اثرات یریپ یسمی وها )به عنوان مثال مطالعات متابولسلول یعیطب یمیوشیو ب یولوژیزیمطالعه ف یرا برا یعال

و توسعه  یدر غربالگر نی. همچنهددیارائه م زایییی و سرطانزاجهش ،هاسلول یبر رو یسم باتیداروها و ترک

استفاده  عیوس اسیمقدر ( یدرمان یهانیپروتئ و ها)به عنوان مثال واکسنی کیولوژیب باتیترک دیداروها و تول

است که  یجینتا یریو تکرارپذثبات کاربردها  نیاز ا کیهر  یبرا یعمده استفاده از کشت سلول تیشود. مزیم

 .کلونال بدست آورد یاز سلولها 15یدسته ااز  ستفادهتوان با ا یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 5 Batch 
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گاه کشت سلولدوم:  فصل  آزمایش
 

 آزمایشگاه ایمنی. 1

 شگاهیآزما، یسوزو آتش یکیکار مانند خطرات الکتر یهامحل شتریدر بروزمره و  جیرا یمنیعالوه بر خطرات ا

 واناتیح ای یانسان یهاها و بافتسلول یو دستکار زدن خطرات خاص مرتبط با دست یتعداد یدارا یکشت سلول

راخ شدن خطرات عبارتند از سو نیا نیترعی. شاباشدمیزا جهش ای، خورنده یسم یهاها و معرفحالل نیو همچن

 دنی، بلعپوست و مخاط یرومواد شدن  دهیآلوده، نشت و پاش زینوک تموراد  ریسا ایسوزن سر با  دست یتصادف

 .یعفون یهاقرار گرفتن در معرض استنشاق با آئروسل دهان وکردن با  پتیپطی مواد 

برابر عوامل  در رونیب طیو مح شگاهیآزما انقرار گرفتن کارکن رفع ایکاهش  یستیز یمنیهر برنامه ا یهدف اساس

 یهاکیها و تکنروش قیدق تی، رعایکشت سلول شگاهیدر آزما یمنیعنصر ا نیبالقوه مضر است. مهمتر یستیز

 است. کییولوژیکروبیاستاندارد م

 یستیز یمنیسطوح ا. 1-1

 یهاشگاهیدر آزما یستیز یمنیا "ددر سنموجود متحده  االتیدر ا یستیز یمنیمربوط به ا یهاهیمقررات و توص

 17بهداشت یسسات ملو( و مCDC) 16یماریمراکز کنترل ب درشده  هیته "یپزشک ستیو ز یکیولوژیکروبیم

                                                           
1 6 Centers for Disease Control  
1 7 National Institutes of Health 
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(NIH توسط وزارت بهداشت ) را پیشرونده سند چهار سطح  نیمتحده منتشر شده است. ا االتیا یانسانخدمات و

 زاتی، تجهیکیولوژیکروبیم یهاوهیو ش شودیم ادی 4تا  1 یستیز یمنیکند که از آنها به عنوان سطح ایم فیتعر

 دهد.یشرح مرا خاص ماده  کی به خطر مرتبط با دست زدن در قبال ساتیتاس یهاو ضمانت یمنیا

  1سطح  یستیز یمنیا. 1-1-1

و  د ناشناختهموا مناسباست و  ینیو بال یقاتیتحق یهاشگاهیآزما شتریدر ب جیحفاظت را 1 سطح یستیز یمنیا

 .است سالم یهاانسان زایبیماری

 2 سطح یستیز یمنیا. 1-1-2

 ایتماس با پوست  قیاز طر ایمناسب است که با بلع  18خطر متوسط دارای موادکار با  برای 2 سطح یستیز یمنیا

 دارای دیباحداقل کشت سلول  یهاشگاهیآزمامختلف در انسان شوند.  یهایماریب جادیتوانند باعث ایمخاط م

 .مورد استفاده و نوع کار انجام شده دارد یبه رده سلول یبستگتر قیدق یازهایباشند، اما ن این سطح از ایمنی

  3 سطح یستیز یمنیا. 1-1-3

ت باعث که ممکن اس یعوامل یانتقال آئروسل و برا تیبا قابل بیو غر بیعج مواد یبرا 3 سطح یستیز یمنیا

 .مناسب است ،و بالقوه کشنده شوند یجد یهاعفونت

  4 سطح یستیز یمنیا. 1-1-4

و کنند یم دیرا تهد یخطر فرد یعفون یهاکه با آئروسلاست  د تحریک کنندهامومناسب  4 سطح یستیز یمنیا

با قوانین اال ب تیمحدود یدارا یهاشگاهیمحدود به آزما مواد نیا کار با .ستیآنها در دسترس ن یبرا یدرمان چیه

 .استسفت و سخت 

                                                           
1 8 Moderate-risk agents 



 

10 
 

 یمنیبرگ اطالعات ا. 1-2

 یفرم حاو کیشود، یه مشناخت زی( نMSDS) 19مواد یمنیکه به عنوان برگه اطالعات ابرگ اطالعات ایمنی 

نقطه  از جمله یکیزیف یهاشامل داده برگ اطالعات ایمنیخاص است.  یماده کیاطالعات مربوط به خواص 

 یسازرهیخ، ذفرد یسالمت روی ، اثراتیریپذ، واکنشتیدر مورد سم یذوب، نقطه جوش و نقطه اشتعال، اطالعات

 است. این موادبه نشت  یدگیرس یشده برا هیتوص یهاو روش یحفاظت زاتیتجه نیو دفع و همچن

 یمنیا زاتیتجه. 1-3

و  دربسته، ظروف یستیز یمنیا یهانتیمانند کاب 20هیشامل موانع اول یکشت سلول شگاهیدر آزما یمنیا زاتیتجه

حذف قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک و  ایبه حداقل رساندن  یشده برا یطراح یمهندس یهاکنترل ریسا

 یمنیا نتیشود. کابیاستفاده م هیولا زاتیاست که اغلب همراه با تجه 21یشخص یحفاظت زاتیتجه نیهمچن

 دیتول یعفون یهاآئروسل امواد ی دنیمهار پاش یبرا زاتیتجه نی( مهمتری)به عنوان مثال هود کشت سلول یستیز

 است.  یکشت سلول یاز آلودگ یریجلوگ نیو همچن یکیولوژیکروبیم یهااز روش یاریشده توسط بس

 یشخص یحفاظت زاتیتجه. 1-4

کش، مانند دست یخطرناک است و شامل موارد مادهپرسنل و  نیب اضطراری محافظ کی یشخص یحفاظت زاتیتجه

لب است. آنها اغ یمنیا نکیعو  ، محافظ صورتی، روکش کفش، چکمه، ماسک تنفسیشگاهیکت و روپوش آزما

استفاده  ،ندمواد مورد استفاده هست ایعوامل  یکه حاو ییهادستگاه ریو سا یستیز یمنیا یهانتیبا کاب همراه

در  یشخص یحفاظت زاتیاستفاده مناسب از تجه یموسسه خود برا یهااز دستورالعمل شودیم هیشوند. توصیم

 .دیریخود مشورت بگ شگاهیآزما

                                                           
1 9 Material Safety Data Sheet (MSDS) 
2 0 Primary barriers 
2 1 Personal protective equipment 
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 یک آزمایشگاه ایمنالزم در اقدامات . 1-5

 یکد عمل کینوان آنها را به ع دیاست و نبا یشگاهیآزما منیا اقدامات یبرا ییهاصرفاً دستورالعمل ریز یهاهیتوص

 شگاهیآزما یمنیمربوط به ا یو مقررات محل نیو قوان دیموسسه خود مشورت کن یمنیا تهیکرد. با کم ریکامل تفس

 .دیرا دنبال کن

 دیها را عوض کندستکش. هنگام آلوده شدن دیمناسب استفاده کن یمحافظ شخص زاتیاز تجه شهیهم •

 ید.ندازیآلوده دور ب یشگاهیآزما عاتیضا ریاستفاده شده را با سا یهاو دستکش

 .دییبشو شگاهیدستان خود را بعد از کار با مواد بالقوه خطرناک و قبل از خروج از آزما •

و  یهداشتو ب یشی، استفاده از لوازم آرایتماس ی، استفاده از لنزهادنیکش گاری، سدنیاز خوردن، نوش •

 .دیکن یخوددار شگاهیانسان در آزما یمصرف ییمواد غذا ینگهدار

و  پتی، پپلاسکالسوزن،  مانند زینوک توسایل از  منیدر مورد استفاده ا ینه شدهنهاد الزم دستوراتاز  •

 .دیکن یرویپ ،شکسته یاشهیظروف ش

 .دیرا به حداقل برسان یدن موادآئروسل و پاش جادیکه ا دیمراقب باش •

 کیبا  ،یعفون یمواد احتمال دنیپاش ای ختنیخود و بالفاصله پس از هرگونه ر شاتیقبل و بعد از آزما •

 زیرتب تمرا به طور م یشگاهیآزما زاتی. تجهدیکن یتمام سطوح کار را ضد عفون کننده مناسب یضدعفون

 .اگر آلوده نباشند ی، حتدیکن

 .دیکن یضد عفون ختنیرا قبل از دور ر یمواد بالقوه عفون هیکل •

 بوطهمرشود را به پرسنل  یکه ممکن است منجر به قرار گرفتن در معرض مواد عفون یاهرگونه حادثه •

 .دیگزارش ده (یمنیمسئول ا و شگاهی)سرپرست آزما
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 کشت سلول زاتیتجه. 2

 یازهاین ،مثال دارد. به عنوان یانجام شده بستگ قاتیعمدتا به نوع تحق یکشت سلول شگاهیآزما یاصتصخازامات ال

 انیب کشت سلول حشرات که بر شگاهیسرطان با آزما قاتیدر تحق مخصوصپستانداران  یکشت سلول شگاهیآزما

ودن از ب یعار یبرا یکشت سلول یاهشگاهیحال همه آزما نیکامالً متفاوت است. با ا، متمرکز است نیپروتئ

 کشت سلول یرا که برا یمشابه هیاول زاتیاز تجه یدارند و برخ یمشترک هایازیزا نیماریب یهاسمیکروارگانیم

 .کنندرا استفاده میاست  یضرور

که  یدیمف زاتیتجه نیو همچن یکشت سلول یهاشگاهیو ملزومات متداول اکثر آزما زاتیتجهلیست بخش  نیا

ها را لیو تحل هیها و تجزاز سنجش یترعیمحدوده وس ایتر قیدق ای مثمرثمردهد کار را به طور یبه شما امکان م

کشت  شگاهیزماالزامات آو  شودیرا شامل نم موارد همه ستیل نیکه ا دی. توجه داشته باش، موجود استدیانجام ده

 به نوع کار انجام شده دارد. یبستگ یسلول

 هیاول زاتیتجه. 2-1

 (یستیز یمنیا نتیکاب ایالمینار  انی)هود جر یهود کشت سلول •

 شود(یم هیتوص 2CO محتوی مرطوب انکوباتور)دستگاه انکوباتور دستگاه  •

 آب دوش •

 وژیفیسانتر •

 گراد(یدرجه سانت -20) زریو فر خچالی •

 (هماسیتومتر ایشمارنده سلولی اتومات ) یشمارنده سلول •

 اینورت کروسکوپیم •

 ( 2N) عیما تروژنین حاوی محفظه ای زریفر •

 کننده )اتوکالو( استریل •

 افتهیتوسعه  زاتیتجه. 2-2

 خالءیا  ونیراسیآسپ پمپ •

• pH متر 
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 کانفوکال کروسکوپیم •

 تومتریافلوس  •

 یلوازم اضاف. 2-3

 (کهچند چاه پلیت، گرد یهای، بطردیش پتری ها،فالسک) سلول کشت ظروف •

 پتوریو پ پتیپ •

 سوزنسر سرنگ و  •

 ظروف زباله •

 ها، سرم و معرفمحیط کشت •

 هاسلول •

 کشت سلول شگاهیآزما. 3

  22ضدعفونی شدهمنطقه کار . 1-3

است.  یولمحدود به کار کشت سل عاری از آلودگی یمنطقه کار کی ایجاد یکشت سلول شگاهیآزما کی یاصل ازین

 شگاهیآزما کیدر  معین یمنطقه کشت سلول کیشود، اما یداده م حیاتاق کشت بافت جداگانه ترج کیاگرچه 

کشت  طیها و مح، معرفیسلول یهاکشت یسازرهیو ذخ ونی، انکوباسینگهدار یتواند برایبزرگتر همچنان م

 است. یاستفاده از هود کشت سلول استریل طیشرا جادیا یراه برا نیتریو اقتصاد نیتراستفاده شود. ساده

 هود کشت سلولی . 3-2

 یهاآئروسلولید از ت ای یعفونمواد  یدنپاش از وکند  یرا فراهم م عاری از آلودگیمنطقه کار  کی یهود کشت سلول

ه عنوان بکه  ی. سه نوع هود کشت سلولکندجلوگیری می یکیولوژیکروبیم یهاپروسهاز  یاریشده توسط بس جادیا

 اند.هافتیتوسعه  ینیو بال یقاتیمختلف تحق یازهایبه ن ییپاسخگو یاند، براشده نییتع 3و  2،  1کالس 

                                                           
2 2 Aseptic 



 

14 
 

 سلولیکالس هودهای کشت . 3-2-1

اظت از حف ی، سطح قابل توجهیکیولوژیکروبیم یهاکیدر صورت استفاده از تکن 1کالس  یکشت سلول یهودها

کنند. آنها از یمحافظت نم یدر برابر آلودگ کشتدهند، اما از  یارائه م ستیز طیو مح شگاهیپرسنل آزما یرا برا

 .هستند ییایمیبخار ش یهودهاهوا مشابه  انیجر یهایژگیو و ینظر طراح

 نیاند و همچنشده یطراح 3و  2،  1 سطح با ایمنی زیستیبا مواد  ییکارها یبرا 2کالس  یکشت سلول یهودها

کار  یراب دیبا 2 کالسهود  کیکنند. یفراهم م یکشت سلول شاتیآزما یبرا را الزم عاری از آلودگی طیمح کی

، روسیآلوده به و یهاپستانداران، کشتبافت مشتق شده از سلولی  کشت مواد بالقوه خطرناک )به عنوان مثال با

 ( استفاده شود.یسم ایزا سرطان یها، معرفهازوتوپیوایراد

رسنل پ یسطح قابل حصول حفاظت را برا نیگاز مقاوم هستند و باالتربه نشت  3کالس  یستیز یمنیا یهاهود

انسان و  شناخته شده یزایماریمربوط به عوامل ب یکارها یبرا 3کالس  یمنیا هود کیدهند. یارائه م طیو مح

 .است ضروری 4 سطح با ایمنی زیستیمواد  ریسا

 یکشت سلول یهودها در هوا انیجر یهایژگیو. 3-2-2

 طیمحل کار، مح یبر رو HEPAشده توسط  لتریف یطرفه هوا کیثابت و  انیبا حفظ جر یکشت سلول یهودها

با سطح  23یمواز و یتواند افقیمهوا  انیکنند. جریهوا محافظت م یهایآلودگ ریکار را در برابر گرد و غبار و سا

 کشتاز  یافق انیهود جر کی، یوزد. بسته به نوع طراحببه سطح کار  نتیکاب یاز باال 24یتواند عمودیم ای کار 

 دهیبه داخل کش یبا فشار منف هود یجلو قیاز کاربر )اگر هوا از طر ایهوا به سمت کاربر(  انی)در صورت جر

 د.کننیم فراهمرا  یاز کاربر و کشت سلول یحفاظت قابل توجه یعمود انیجر یکند. هودهایشود( محافظت میم

                                                           
2 3 Horizontal 
2 4 Vertical 



 

15 
 

 زیتممیز . 3-2-3

 لتریف یواه زاتیقطعات تجه نی. استندین یستیز یمنیا یهانتیکاب "زیتم یهامیز" یعمود ای یافق هوای انیجر

را در  کنند و ممکن است کاربریم هیدر سراسر سطح کار به سمت کاربر تخل هودرا از پشت  HEPAشده توسط 

 زیتم ای()بنچ ه یهامیزکنند. یها فقط از محصول محافظت مدستگاه نیمعرض مواد بالقوه خطرناک قرار دهد. ا

 یکیالکترون یهاگاهدست ای زاتیتجه لیاستریا مانند مونتاژ بدون گرد و غبار  زیتم یهاتیفعال یبرخ یتوان برایرا م

مواد  کار باام هنگ ای ییدارو یهاسیونفرموال ،یدر هنگام استفاده از مواد کشت سلول دیاستفاده کرد و هرگز نبا

 د.استفاده کر یعفون بالقوه

 یسلول کشتهود زیر  دمانیچ. 3-3

ل و خارج داخاستفاده شود،  راحت نفر کیزمان توسط  کیبزرگ باشد که در  یابه اندازه دیبا یهود کشت سلول

 یهاتیوقعمبه  ازیبدون ن و راحتاستفاده  هنگامباشد و  ینور کاف یشدن باشد، دارا زیقابل تم یبه راحتآن 

 میمستق دید را در زیو همه چ دینگه دار یگو بدون آلود زیکار را در هود کشت سلول تم یباشد. فضا ندیناخوشا

 .دینک یضدعفوندرصد  70اتانول  یبا اسپر دهیدمیقرار  یرا که در هود کشت سلول ی. هر مورددیقرار ده

رای شامل بکه  (2شکل ) است بندیپا ریراست دست ز ونیمعموالً به کنوانس یاقالم درون هود کشت سلول دمانیچ

 .کند رییتواند تغیمخاص  یهامورد استفاده در برنامه یموارد اضاف شدن

 یبا ظروف کشت سلولهمراه و شفاف در مرکز  عیوس یکار یفضا کی •

 دسترسی راحتی داشته باشدکه  ییدر جلو سمت راست، جا پتوریپ •

 ورت نیاز به پیپت کردنصبودن در  آسان یسمت راست برا عقبدر  های کشتمحیطها و معرف •

 یاضاف یهامعرف برای نگهداریعقب و در وسط  هالوله رک •

 عیما یهازباله یدر عقب سمت چپ جهت نگهدار یکوچک ظرف •
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 انکوباتور. 3-4

به اندازه  دیبا انکوباتوراست. دستگاه  هارشد سلول یمناسب برا طیفراهم آوردن مح انکوباتوراز استفاده هدف 

گراد یجه سانتدر ±2/0دما را تا  دیباشد و با یاجبار ییگردش هوا یبزرگ، دارا یشگاهیآزما یازهاین یبرا یکاف

را فراهم  یکردن آسان و محافظت در برابر خوردگ زیمامکان تبدون رنگ  لیاست انکوباتور از جنس. دکنترل کن

به  یکشت سلول رانکوباتودر  ضدعفونی شده طیبه شرا ازیباشد. اگرچه ن ازیمرطوب ن یاگر به هوا ژهیکند، به و یم

های شتک یاز آلودگ یریجلوگ یبرا آنکردن مکرر  زیتماما ، ستیسخت نسفت و  یهود کشت سلول ازیاندازه ن

 است. یضرور یسلول

 

سطح  یرا که رو اقالم تیچپ دست ممکن است موقع . کاربرانراست دستبران کار یبرا یهود کشت سلول هیطرح اول .2شکل 

 دهند. رییتغرا گذاشته شده  یکار
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 انواع انکوباتور. 3-4-1

وجود  2CO26 محتوی مرطوب انکوباتورهایو  25خشک انکوباتورهای به نام های یاصل انکوباتوردو نوع به طور کلی 

کامال  یهادر فالسک ی، کشت سلولمحیط ریاز تبخ یریجلوگ یاما برا بودهتر خشک مقرون به صرفهانکوباتور. دارد

کند  نیمرطوبت را تأ یتواند تا حدودیخشک م انکوباتورقرار دادن ظرف آب در دستگاه گرچه دارد.  ازین در بسته

تر است اما امکان کنترل بهتر مرطوب گران باتور نوعوانکدهد. یرا نم انکوباتور یجو طیشرا قیاما اجازه کنترل دق

پلیت  ای دیشتریشده در پ سید یهاسلول کشت یتوان برایماین انکوباتورها کند. از یکشت را فراهم م طیشرا

 دارند. ازین 2CO از ناشی تنش شیرطوبت باال و افزاطی  شدهبه جو کنترل خود استفاده کرد که  هکچند چاه

 سازیذخیره. 3-4-2

ها، مواد و معرف های کشتمحیطمانند  عاتیما ینگهدار یبرا یامحفظه یدارا دیبا یکشت سلول شگاهیآزما

ستکش، مصرف، ظروف کشت و د کباری یهاپتیمانند پ یها، مواد مصرفکیوتیب یمانند داروها و آنت ییایمیش

ها و بافت یو برا یتخصص زاتیتجه ی، برایاشهیش یهاپتیو پ محیط کشت یهایمانند بطر یاشهیظروف ش

 .باشدها سلول

د. با کر رهیها و کشوها ذخدر قفسه طیمح یتوان در دمایرا م یتخصص زاتیو تجه هاکی، پالستیاشهیش ظروف

 .درک هریذخآنها  را مطابق دستورالعمل برچسب ییایمیها و مواد شمعرفها، طیحال مهم است که همه مح نیا

ز ا یکه استفاده معمول یبه نور حساس هستند. در حال ییایمیها و مواد ش، معرفی کشتهامحیطاز  یبرخ

در  ایشوند  رهیذخ یکیدر تاررا آنها در صورت عدم استفاده  دیبا، مشکلی نداردروشن  طیآنها در شرا شگاهیآزما

 .شوند دهیچیپ یومینیآلوم لیفو

                                                           
2 5 Dry incubators 
2 6 Humid CO2 incubators 
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 خچالی. 3-4-3

 هریذخ ی( برازریفر خچالیبدون  حای)ترجارزان  یخانگ خچالیک یکوچک،  یکشت سلول یهاشگاهیآزما در

محدود به  بزرگتر، اتاق سرد یهاشگاهیآزما یاست. برا یگراد کافیدرجه سانت 2-8 یدر دما هاطیها و محمعرف

به  سردق اتا ای خچالیکه  دیحاصل کن نانیاطم ،احتمالی یآلودگ از یریجلوگبرای تر است. مناسب یکشت سلول

 شود.یم زیطور مرتب تم

 زریفر. 3-4-4

 کداشتن ی نیکرد. بنابرا دارینگهگراد  یدرجه سانت -20تا  -5 یدماتوان در یرا م یکشت سلول یهامعرف اکثر

 یبرا یترارزان نیگزیجا یخانگ زریاست. فر یاریها اختاکثر معرف نگهداری یگراد برایدرجه سانت -80 زریفر

 خود ذوب تسمدارای سی) زریفر خچالیتوانند در برابر نوسانات دما در یم هامعرف راست. اکث یشگاهیآزما زریفر

 شوند. ینگهدارلی معمور زیدر فر دیها بامیها و آنزکیوتیب یها مانند آنتاز معرف یبرخاما ( مقاومت کنند، شوندگی

 یبرودت یسازرهیذخ. 3-5

فعال  ریذخا هیهت نی. بنابراندوشمی یکیژنت یثبات یب دچارها پاساژتعداد  شیدر کشت مداوم با افزا یسلول هایرده

را در  ، آنهاهاسلول یمانکاهش زندهبرای جلوگیری از است.  یضرور اسرماز یآنها در انبارها ینگهدارها و سلول

 .دینکن رهیگراد ذخیدرجه سانت -80 ای -20 یزرهایفر

با گردن  یسازرهیبه صورت ظروف ذخ 28عیو فاز ما 27، فاز بخارتروژنین-عیما یسازرهیذخ ستمیس ینوع اصل دو

رسانند و یرا به حداقل م شیسرما یهافاز بخار خطر انفجار با لوله یهاستمی. سموجود است کیگردن بار ایپهن 

 کیاستات یمعموالً زمان نگهدار عیفاز ما یهاستمیس. از هستندیخطرناک مورد ن یستیمواد ز یسازرهیذخ یبرا

دارند و  یکمتر تروژنین ریسرعت تبخ کیبار دهانه ظروف .تر هستندمقرون به صرفه نیدارند و بنابرا یشتریب

                                                           
2 7 Vapor phase 
2 8 Liquid phase 
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ممکن را  یشتریب یسازرهیذخ تیتر و ظرفراحت یدسترس بزرگ دهانهتر هستند، اما ظروف با مقرون به صرفه

 .سازندمی

 سلولی ششمار. 3-6

در  یلسه رده سلو ایاز دو  شیکه ب یاست و هنگام یضرور یرشد کم کینتکیبررسی  یبرا یشمارنده سلول کی

 ارابز کی ®Countessخودکار  یسلول شمارنده شود.یبزرگ محسوب م تیمز کیشود  یکشت داده م شگاهیآزما

 قیو دق صحیحها( به طور ها )زنده، مرده و کل سلولتعداد و زنده ماندن سلول یریگاندازه یاست که برارومیزی 

ده است. با استفاده ش یطراح تریپان بلو برداشتاستاندارد  کیدر هر نمونه، با استفاده از تکن قهیدق کیدر کمتر از 

 ®Countessخودکار  یها، شمارنده سلولدیکنیاستفاده م سیتومتراهمکه در حال حاضر با  یامقدار نمونه هماناز 

 یهاولاز سل یکشد و با انواع مختلفیدر هر نمونه طول م قهیدق کیکمتر از  یمعمول یهاشمارش سلول برای

 .سازگار است یوتیوکاری

 ضدعفونی کردن . 4
 قدمهم. 4-1

، هایمانند باکتر ییهاسمیکروارگانیتوسط م یها از آلودگبه دور نگه داشتن سلول یادیز یموفق بستگ یسلول کشت

ها، سمیوارگانکریاز م ءها، ذرات معلق در هوا مملوها و معرفمحیط ،لیاستر ریدارد. منابع غ هاروسیها و وقارچ

 کیآسپت کیتکن .هستند یکیولوژیب یآلودگ ابعمنجزء همه  فیکث یو سطوح کار غیراستریل انکوباتور یهادستگاه

مجموعه  به وشده است  یطراح لیاستر یو کشت سلول طیموجود در مح یهاسمیکروارگانیم نیمانع ب جادیا یبرا

حل کار عبارتند از: م کیآسپتروش دارد. عناصر  یمنابع بستگ نیاز ا یکاهش احتمال آلودگ یبرا ییهاروش

 .لیاستر شرایطدر کردن  و کارشده  لیتراس یهاطیها و مح، معرفمناسب ی، بهداشت شخصلیاستر

 محیط کار استریل. 4-2

ریزش )مانند گرد و غبار، هاگ،  هاآئروسلذرات معلق در هوا و  یکاهش آلودگ یراه برا نیتریو اقتصاد نیترساده

 .است یاستفاده از هود کشت سلولپوست، عطسه( 
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 یلولسکه محدود به کشت  ردیقرار گ یاشود و در منطقه یراه انداز یبه درست دیبا یهود کشت سلول •

 .استزیاد بدون تردد همچنین و  زاتیتجه ریها و سادره، پنجره محل بسته شدن دور ازاست و 

محیط  اینخاص باشد.  پروسه کی یبرا ازیمورد ن اقالمو فقط شامل  تا حد ممکن خلوت دیسطح کار با •

 .استفاده شود یسازرهیبه عنوان محل ذخ دینبا

 زیرتباً تمم دیاطراف با زاتیو تجه مناطق شود و یقبل و بعد از استفاده کامالً ضد عفون دیسطح کار با •

 .شوندنگهداشته 

 درصد 70 انولاتبا  مواد ختنیپس از هرگونه ر ژهیکار، به و نیسطح کار را قبل و در ح روتیننظافت  یبرا •

 .دکنی تمیز

عرض مدر  یهوا و سطوح کار یسازاستریل یموارد استفاده، از اشعه ماوراء بنفش برا نیممکن است ب •

 .دیاستفاده کن یهود کشت سلول

 .شودینم هیو توص ستین یضرور یدر هود کشت سلول بنزن استفاده از مشعل •

ت زمان مد یکه برا دیخاموش کن یو آنها را فقط زمان دیدر حال کار بگذار شهیرا هم یهود کشت سلول •

 .رندیمورد استفاده قرار نگ یطوالن

 ی مناسببهداشت شخص. 4-3

افظت از عالوه بر مح یمحافظ شخص زاتیتجه دنی. پوشدییخود را بشو دستان یقبل و بعد از کار با کشت سلول

را  تانیهاسخاک و گرد و غبار لبا نیپوست و همچن زشیاز ر یناش یشما در برابر مواد خطرناک، احتمال آلودگ

 دهد.یکاهش م زین

 های کشت استریلمحیط و اهمعرف. 4-4

، اما رندیگیقرار م قیدق یفیتحت کنترل ک یتجاری هامعرف های کشت ومحیط ،بودن استریلاز  نانیاطم یبرا

دنبال  لیاستربا شرایط  کار هنگامرا  ریز یهادستورالعملشود توصیه میکار ممکن است آلوده شوند.  نیدر ح
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را با  شگاهیدر آزما شده هیمحلول ته ای طیهرگونه معرف، مح شهی. همدیکن یریآنها جلوگ یتا از آلودگ دیکن

 .دیکن لی( استرلتریف و)مانند اتوکالو  ونیزاسیلیاستفاده از روش مناسب استر

  29 لیاستر با شرایطکار کردن . 5-4

 .دکنی تمیز درصد 70 اتانولها و محل کار خود را با دست شهیهم •

 70انول با اتآنها را ، یهود کشت سلول زیر در هادیشها و پلیتظروف، فالسک ها، قبل از قرار دادن  •

 .دیکنتمیز درصد 

 .دیکن یفالسک خوددار ای یبطردرب از  ماًیها مستقمواد و معرف ختنیاز ر •

 

 دیفاده کناست پتوریپ کیمصرف و  کباری یکیپالست یهاپتیپ ای لیاستر یهاشهیاز ش عاتیکار با ما یبرا •

ان استفاده را تا زم لیاستر یهاپتی. پدیاستفاده کن یاز آلودگ یریجلوگ یبرا کباریفقط  پتیو از هر پ

 .دیخود را در محل کار خود نگه دار یهاپتی. پدیباز نکن

چسب  را نوار کیچند چاه هایپلیتدرب و  دیها را ببندها و فالسکیبطر درببعد از استفاده  شهیهم •

 ییهوا یهایها و آلودگسمیکروارگانیتا از ورود م دیقرار دهتن قابل بس یهاسهیآنها را در ک ای دیبزن

 .شود یریجلوگ

و  دیاز نکنب دیکه آماده استفاده از آن هست یرا تا زمان لیاستر رهیو غ دیش ی، پتریهرگز فالسک، بطر •

 .گذاریدآنها را درون بسته آنها ب کار تمام شد که نی. به محض ادیباز نگذار طیمح درهرگز آن را 

 .دیقرار ده نییبه پارا رو  شده روکش برداشته ایدرپوش دهانه  ،سطح کار یرو •

 .دیاستفاده کن لیاستر لیوسا ریفقط از ظروف و سا •

 .دیزنسوت ن ای دی، آواز نخواندیصحبت نکن شرایط استریل در یهاکارکه هنگام انجام  دیمراقب باش •

 .دیخود را در اسرع وقت انجام ده شاتیآزماحداقل  میزانبه  یآلودگ برای کاهش •

                                                           
2 9 Sterile Handling 
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 استریلچک لیست کار در شرایط . 5

 مناسب کیآسپت کیتکن کیبه  یابیدست یشما برا ییراهنما یها براو روش شنهاداتیمختصر از پ یستیل 1جدول 

 دهد.  یارائه م

 

 

 

 .چک لیست بررسی کار در شرایط استریل .1جدول 

  محیط کار

  شده است؟ میتنظ یبه درست یهود کشت سلول ایآ

  است؟ کیو تراف هابسته باز شدن درباز  یعار یهود کشت سلول در منطقه ا ایآ

  شود؟یشما را شامل م شیآزما یبرا ازیمورد ن اقالمفقط  اینظم است و آ یسطح کار ب ایآ

  د؟یاکرده تمیزدرصد اتانول  70کار سطح کار را با شروع قبل از  ایآ

  د؟یکنیم لیسترو ا زیخود را تم یشگاهیآزما زاتیتجه ریو سا زرهایها، فرخچالی، انکوباتور یهادستگاه مرتب صورتبه  ایآ

  بهداشت شخصی

  اید؟آیا دستانتان را شسته

  ؟دیکنیاستفاده م یشخص یحفاظت زاتیاز تجه ایآ

  شما از پشت بسته شده است؟ یموها ایآ دیدار یبلند یموها اگر

  د؟یکنیاستفاده م پتیاز پ عاتیکار با ما یبرا ایآ

  معرف ها و محیط های کشت

  د؟یاکرده لیرا با استفاده از روش مناسب استر شگاهیشده در آزما هیو محلول ته طیهرگونه معرف، مح ایآ

  ؟ دیاکرده تمیز یدببرسطح کار خود  یآنها را رو نکهیدرصد قبل از ا 70اتانول ها را با پلیتها و ها، فالسکیبطر رونیب ایآ

  ظروف شما در صورت عدم استفاده بسته شده است؟ ریها و ساکها، فالسیهمه بطردرب  ایآ

  شوند؟یم رهیمجدد ذخ یبندقابل بسته لیقابل استر یهاسهیشما در ک یهاپلیتهمه  ایآ

 معمول رید؟ رنگ غندار یبد یبو ذرات شناور هستند؟ یحاو ای؟ آاندشده رسند؟ آلودهیشما کدر به نظر م یهامعرف ایآ

 د؟یاکرده و دور انداخته یآنها را ضد عفون ای؟ اگر بله، آدارند

 

  کار کردن )دستکاری مواد(
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  د؟یکنیکار م با دقت، آهسته و کیآسپت کیبا توجه به تکن ایآ

  د؟یاکرده تمیزصد در 70اتانول را با آنها ، سطوح همه یدر هود کشت سلولها ها و فالسکی، بطرپتوریپقبل از قرار دادن  ایآ

  د؟یدهیمحل کار قرار م پایین درها را رو به روکش ایدرپوش ها  ایآ

  د؟یکنیده ماستفا عاتیهمه ماکار با  یبرا لیمصرف استر کباری یکیپالست یها پتیپ ای یاشهیش لیاستر یهاپتیاز پ ایآ

  د؟یکنیمتقاطع استفاده م یاز آلودگ یریجلوگ یبرا لیاستر پتیاز پ کباریفقط  ایآ

  د؟یلمس نکن یبطر دهانه یرونی، از جمله لبه بلیاستر ریغ زیچ چیرا به ه پتیکه نوک پ دیمراقب هست ایآ

  د؟یاکرده ضدعفونیدرصد اتانول  70و محل را با  دیاکرده تمیزفوراً را  یهر گونه نشت ایآ

 

 
 

 آلودگی بیولوژیکی. 6

 مقدمه. 6-1

 یو گاه دیشویبا آن روبرو م یکشت سلول یهاشگاهیاست که در آزما یمشکل نیتر جیرا یسلول یهاکشت یآلودگ

 یهاندهیآالی توان به دو دسته اصلیرا م یکشت سلول یهاندهیبه دنبال دارد. آال زین یجد اریبس یامدهایپ

و ها ندهیها و شوها، نرم کنندهنیاندوتوکس، آب، سرم و کشت طیموجود در مح یها یمانند ناخالص ییایمیش

 متقاطع یآلودگ نیو همچن کوپالسمایها، ماروسیها، مخمرها، وها، کپکیمانند باکتر یکیولوژیب یهایندهآال

توان یاما م است، رممکنیبه طور کامل غ یبردن آلودگ نیکه از ب یکرد. در حال میتقس یسلول یهارده ریسا توسط

اهش داد. کآن را  حدتو  ی، فراوانکیخوب آسپت کیاز تکن یرویدست آوردن درک کامل از منابع آنها و پ هبا ب

 .شده است مرور یکیولوژیب یهایبخش انواع عمده آلودگ نیادر 

 هاباکتری. 6-2

قطر دارند  کرومتریهستند. آنها معموالً چند م یتک سلول یهاسمیکروارگانیاز م منتشرگروه بزرگ و  کیها یباکتر

بودن، اندازه  ریهمه گ لیبه دلها یباکترداشته باشند.  یچیو مارپ ایلهیم وی،کرمانند  یتوانند اشکال مختلفیو م

با  یبه راحت ییایباکتر یهستند. آلودگ یدر کشت سلول یکیولوژیب یهاندهیآال نیترعی، شاعیو سرعت رشد سر

رسند یآلوده معموالً کدر به نظر م یهاکشتاست.  صیچند روز پس از آلوده شدن قابل تشخ کشت چشمی یرسرب

 مشاهدهاغلب  زیکشت ن طیمح pH یافت ناگهان و کشت همراه هستند نازک در سطح هیال کیاوقات با  یگاه و
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 ریدر زها یباکترشود. یم

با قدرت تفکیک  کروسکوپیم

و  زیر یهابه صورت دانه پایین

 یها ظاهر مسلول نیمتحرک ب

با  کروسکوپیم ریشوند و در ز

توان اشکال یباال م تفکیک قدرت

 دهد.یرا نشان م E. coliآلوده به  293سلول  کیشده  یسازهیشبتصاویر  3 شکلد. رکمشاهده ها را یباکتر یتک

 

کم تفکیک با قدرت  یکروسکوپیم ریز( الف) E. coliآلوده به  چسبنده293شده از  سلول  یسازهیکنتراست شبفاز  ریتصاو .3شکل 

 صیقابل تشخ یجداگانه به راحت یهایدهد، اما باکتریچسبنده را نشان م یهاسلول نیب یفضاهاباکتری در و درخشان  زیر یهادانه

 ممکن می سازدرا  E. coli یهاتک تک سلولمشاهده مربع  اهیس رنگمحصور شده توسط  هیناح شتریب ییبزرگنما( ب. )ستندین

 الف در پنل اهیاست. هر ضلع مربع س کرومتریم 5/0و قطر آنها  کرومتریم 2هستند و طول آنها حدود  یالهیکه معموالً به شکل م

 .است کرومتریم100

 

 مخمرها. 6-3

تا  کرومتریها هستند که اندازه آنها از چند مقارچ یراستهدر  یتک سلول یوتیوکاری یهاسمیکروارگانیمخمرها م

 شرفتهیدر مرحله پ یاگر آلودگ ژهیآلوده به مخمرها به و ، کشتییایباکتر یمانند آلودگهاست.  ریمتغ کرومتریم 40

آلوده  کشت pHدر  یکم اریبس راتییشوند. تغیباشد کدر م

در  کهشود  زیاد یکه آلودگ یبه مخمرها وجود دارد تا زمان

 ریدر ز هامخمر .ابدییم شیافزا pHمرحله معموالً  نیا

شکل ظاهر  یکرو ای بیضویبه صورت ذرات  کروسکوپیم

. های کوچکی باشنددارای جوانه د که ممکن استنشویم
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 دهد.ینشان م ساعت پس از آلوده به مخمر 24را چسنبده  293سلول  کشتشده  یسازهیشب ریتصو 4شکل 

مخمر آلوده به  یهاکه به مخمر آلوده است. سلول چسبنده کشتدر  293شده از سلول  یسازهیکنتراست شبفاز  ریتصاو .4شکل 

 .زنندیذرات کوچکتر جوانه م ریشوند و با تکثیظاهر م بیضویصورت ذرات 

 

 

 

 هاکپک. 6-4

 فاینام ه به یچند سلول یهاقارچ ها هستند که به صورت رشته یراستهدر  یوتیوکاری یهاسمیکروارگانیها مکپک

ها به است و از آن یکسانی یکیژنت یهاهسته یحاو یچند سلول یهارشته نیشبکه متصل از ا کیکنند. یرشد م

ثابت  یلودگآ هیدر مراحل اول کشت pH در اینجا نیز مخمر،ی آلودگشود. مشابه یم ادی ومیسلیم ای ینوعنوان کل

 کوپکروسیم ریها در زومیسلی. مابدییم شیبه سرعت افزا محیطو کدر شدن  دیشدگی ماند، سپس با آلودیم

شوند. یهر ماز اسپورها ظا یترمتراکم یهابه صورت توده ینازک و تار مانند و گاه یهامعموالً به صورت رشته

د زنده سخت و نامساع اریبس یهاطیدر محتوانند در مرحله خفته خود یکپک م یهااز گونه یاریبس یاسپورها

 رشد مناسب فعال شوند. طیدر صورت مواجهه با شرا و سپس بمانند

 هاویروس. 6-5

کنند. یکنترل م ریتکث یرا برا زبانیم یهاسلول دیهستند که دستگاه تول یکروسکوپیم یعوامل عفون هاروسیو

کشت  یهاشگاهیمورد استفاده در آزما یهامعرفآنها را در کشت و حذف آنها از  صیکوچک آنها تشخ اریاندازه بس

خود دارند،  زبانیمتکثیر در  یبرا ایپیچیده اریبس الزامات هاروسیاکثر و از آنجا کهکند. یدشوار م اریبس یسلول

حال استفاده  نیگذارند. با اینم یمنف ریخود تأث زبانیاز م ریبه غ گرید یهااز گونه یکشت سلول یآنها معموالً رو

 ژهیکند، به و جادیا شگاهیسالمت کارکنان آزما یبرا یتواند خطرات جدیم روسیآلوده به و یسلول یهااز کشت

را  یسلول یهاکشت یروسیشود. عفونت ومیکشت داده  شگاهیدر آزمااولیه پستانداران  ای یانسان یهالولاگر س
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با  PCR ای ELISA، سنجش ی مرتبطهایبادیآنت ی ازبا پنل یمنیا یزیآم، رنگیالکترون کروسکوپیتوان با م یم

 .داد صیتشخ یروسیومختص ژنوم  پرایمرهای

 مایکوپالسما. 6-6

کننده  ریکثتخود  سمیارگان نیهستند و کوچکتر یسلول وارهیهستند که فاقد د یاساده یهایباکتر هاکوپالسمایما

دشوار  اریسب کوپالسمایما صی( تشخکرومتریم کیکوچک )معموالً کمتر از  اریاندازه بس لیدلشوند. به یمحسوب م

الئم قابل عتا آن زمان اغلب ، و شود یکشت سلول بیباال نرسد و باعث تخر اریکه به تراکم بس یاست تا زمان

رگ م جادیت بدون ابا رشد آهسته ممکن است در کش یکوپالسماهایاز ما یمشاهده عفونت وجود ندارد. برخ

 یهاند. عفونتده رییکشت تغ طیرا در مح زبانیم یهاسلول سمیتوانند رفتار و متابولیبمانند، اما م یباق یسلول

 وظرف کشت اشباع سلولی جهت  تراکم، کاهش یسلول ریتکث زانیممکن است با کاهش م کوپالسمایمزمن ما

 یآلودگ صیتشخ یحال تنها راه مطمئن برا نیخود را نشان دهند. با ا ونیسوسپانس یهادر کشت ونیناسیآگلوت

(، Hoechst 33258فلورسنت )به عنوان مثال یزیآمها با استفاده از رنگکشت یادوره شیآزما کوپالسمایما

ELISA  ،PCRاست یکیولوژیکروبیم یهاسنجش ای یوگرافی، اتورادنیمیا یزیآم، رنگ. 

 

 

ها کشتبررسی  .(پ ب و) کوپالسمایآلوده به ما یها( و سلولالف) کوپالسمایکشت داده شده بدون ما یهاسلول کروگرافیم .5شکل 

فیکس  یهادر سلول(لفا)انجام شده است.  تیک ی، طبق پروتکلهاMycoFluor ™ Mycoplasma صیتشخ تیبا استفاده از ک

شده اند، اما عدم وجود اجسام خارج  یزیمآکه به شدت با معرف رنگ یسلول یهابه هستهبا تمایل   MycoFluorمعرف شده 

معرف  کوپالسمایثابت آلوده به ما یهادر سلول (ب).است کوپالسمایما یاز آلودگ یدهد که کشت عاریفلورسنت نشان م یاهسته
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MycoFluor کوپالسمایما کینزد ای یها روفلورسانس هسته ینسبشدت کند، اما یم یزیآمرا رنگ کوپالسمایهم هسته و هم ما 

 زنده یهادر سلول (پ).قابل مشاهده است یروشن به راحت یهاجدا شده از هسته کوپالسمایحال ما نیکند. با ایپنهان م بوده و آنها

با استفاده  ریتصاو کند.ی میزیآمرنگرا ها خارج از سلول کوپالسمایما یندارد اما به آسان یبه هسته ها دسترس MycoFluorمعرف 

 ه است.به دست آمد انومترن 30 ± 450باند گذر  لتریفهمراه با   Plan Neoflaur® (Zeiss) 3 100/1نانومتر و 365 هییجتاز 

 

 30آلودگی متقاطع. 7-6

 یسلول یهااز ردهای گستردهطیف  یآلودگدر اما  ستین جیرا یکروبیم یبه اندازه آلودگاین نوع از آلودگی  اگرچه

HeLa از  یسلول یهارده یتهیهاست.  یجد بسیار مشکل با عواقب کی عیبا رشد سر یسلول یهارده گریو د

، ضدعفونی کنندگی مناسب اقدامات و یسلول یهارده یهایژگیو یادوره یمعتبر، بررس یسلول یهابانک

 پیوتایارک آنالیز، DNA نگاری کند. انگشتیمتقابل کمک م یاز آلودگ یریکه به شما در جلوگ هستند ییهاوهیش

 کند. دییشما تأ یمتقابل را در کشت سلول یعدم وجود آلودگ ایتواند وجود یم پیزوتایو ا

 بیوتکاستفاده از آنتی. 6-8

مقاوم  یهاهیتوسعه سوپیدایش و باعث  رایز نادرست استمورد  یها در کشت سلولکیوتیب یآنت روتیناستفاده 

 طیاز مح کیوتیب یبا حذف آنت امابماند،  یباق نییسطح پادر  یدهد تا آلودگیشود و اجازه میم کیوتیب یبه آنت

از  ی. برخپنهان کندنیز ها را یآلودگ ریو سا کوپالسمایها ماشود و ممکن است عفونت لیدکامل تب یبه آلودگ

 جادیا تداخل یسلولدرون  یندهایو در فرآها داشته باشند ها ممکن است واکنش متقابل با سلولکیوتیبیآنت

 کنند.

در اسرع  دیبا وکوتاه مدت استفاده شوند  یکاربردها یحل و فقط براراه نیبه عنوان آخر دیها فقط باکیوتیبیآنت

 به طور دیبا کیوتیبیبدون آنت یهاکشتمدت،  یحذف شوند. در صورت استفاده طوالن کشتمحیط وقت از 

 شود. استفادهو پنهان مرموز  یهابه عنوان کنترل عفونت یمواز

 

                                                           
3 0 Cross-Contamination 
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 فصل سوم: اصول کشت سلول
 

 یازهای، ناتشیآزما یمناسب برا یاز جمله انتخاب رده سلول یکشت سلول هیدر مورد اصول اول یبخش اطالعات نیا

 ار وستهیپ یسلول یهارده یو مورفولوژ کشت سوسپانسیون در مقابل هچسبندکشت ، یکشت سلول یبرا طیمح

 دهد.یارائه م

در  قاتیحقتاست و به عنوان نقطه شروع در  یبر اصول کشت سلول یامقدمه ریزکه اطالعات  دیتوجه داشته باش 

 یهاتابچهک نیمنتشر شده و همچن یهاو کتاب ونمتاز  شودیم هیتوص شتریاطالعات ب ینظر گرفته شده است. برا

 .دیکناطالعات ارائه شده با محصوالت مورد استفاده خود استفاده  ی حاویهاراهنما و برگه

 های سلولیرده. 1

 انتخاب رده سلولی مناسب. 1-1

 :دیریرا در نظر بگ ریز یارهایخود مع اتشیآزما درمناسب  یانتخاب رده سلول یبرا

 یکمتر یتسیز یمنیا یهاتیمعموالً محدوداولیه پستانداران  ریو غ یانسان ریغ یسلول یها: ردههاگونه 

 .ریخ ای دیاستفاده کن یخاص یکشت گونهکند که از یم نییشما تع شاتیآزمانوع  تیدارند، اما در نها
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 هیلکمشتق از کبد و  یسلول یهابه عنوان مثال رده ست؟یشما چ اتشیهدف آزما :یعملکرد یهایژگیو 

 .تر باشندمناسب تیسم سنجش یممکن است برا

  یشتریب یهانهیمحدود ممکن است گزبا رشد  یسلول رده های نیانتخاب ب اگرچه :وستهیپ ایمحدود 

کلون و  یاغلب برا وستهیپبا رشد  یسلول رده اما شما قرار دهد اریدر اختارائه عملکرد درست  یبرا

 .تر استآسان ینگهدار

  و  شتریسرعت رشد ب یمعموالً دارا افتهیشکل  رییتغ یسلول یهارده :31افتهیشکل  رییتغ ای طبیعیسلول

دارند، اما از  اجیاحت طیدر مح یبوده و به سرم کمتر وستهیپدارای رشد هستند،  یشتریب کشتراندمان 

 .اندخود شده پیفنوتدر  یدائم رییدچار تغ یکینظر ژنت

 ییتوانا و نگی، بازده کلونتراکم رشدرشد،  زانیاز نظر م کشت سلولالزامات  رشد: یهایژگیو و طیشرا 

ممکن است  با بازده باال بینوترک نیپروتئ انیب یبه عنوان مثال برا ست؟یچ سوسپانسیونرشد در حالت 

 .دیکن تخابرا ان سوسانسیونرشد در حالت  ییو توانا عیبا سرعت رشد سر یرده سلول کی دیبخواه

 موجود حدود مبا رشد  یسلول ردهبرای استفاده از  ذخیره سلولی کافی در آزمایشگاه ایآ :گرید یارهایمع

اگر از  د؟یرا انجام ده یخودتان اعتبارسنج دیبا ایشده است  یابیهمشخص یبه خوب یسلول رده ایاست؟ آ

 وانه عنکه از آن ب دیدار آن را معادل یعیطب یرده سلول ای، آدیکنیاستفاده م یعیرطبیغ یسلول رده

 یسازکلون است؟ اگر نه، چقدر آسان است که آن را داریپاموجود  یسلول رده ایآ د؟یکنترل استفاده کن

 د؟یکن نگهداریمنجمد ذخیره  بصورتخود  یها شیآزما یبرا ایآ و دیکن

 سلول هایرده تهیه. 1-2

کنندگان  نیتأم از دیتوانیم ای دیکن جادیا هیاول یهارا از سلول سلول مورد نیاز برای کشت دیتوانیشما م

کنندگان  نی. تأمدیکن یداری( خریسلول ی)به عنوان مثال بانک ها یسلول یهاکشت یانتفاع ریغ ای یتجار

                                                           
3 1 Transformed 
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حاصل  نانیشده و اطم شیآنها به دقت آزما یکپارچگیدهند که یباال را ارائه م تیفیبا ک یسلول یهامعتبر رده

 هیتوص یآلودگ یخطر باالبه دلیل  گرید یهاشگاهیاز آزما تهیه سلولاست.  یاز آلودگ یشود که کشت عاریم

 کوپالسمایما یآلودگاز نظر  ،دیجد یسلول هایرده، قبل از شروع استفاده از تهیه. صرف نظر از منبع شود ینم

 .دیحاصل کن نانیاطم

 فضای کشت. 2

( و 2COو  2O، ی، فشار اسمزpH)دما،  ییایمیکوشیزیف موارد یدستکار ییتوانا یعمده کشت سلول یایاز مزا یکی

کشت  ضایفدما،  جزشوند. به یمداده  ریها تکث( است که در آن سلولی)غلظت هورمون و مواد مغذ یکیولوژیزیف

 شود.یرشد کنترل م طیتوسط مح

درک  نشده است، معین و تعریفآن  ییایمیکوشیزیف شرایطبه اندازه  کشت یکیولوژیزیف شرایطکه  یحال در

)به عنوان  کشتها در سلول طیمح زیو درک بهتر ر ریتکث یعوامل رشد الزم برا ییسرم، شناسا یاز اجزا یبهتر

 یهااز رده یت برخ( در حال حاضر امکان کشسیکماتر اب میانکنش، انتشار گازها، یسلول-یسلول هایمیانکشمثال 

 کند.یبدون سرم را فراهم م طیدر مح یسلول

 و معلق چسبندهکشت سلول . 2-1

کشت ) یبستر مصنوع کی یرو هیتک ال صورتبه  :ها در کشت وجود داردرشد سلول یبرا یاساس ستمیدو س

. به (2جدول )(ها در حالت سوسپانسیونسلول کشتکشت ) طیشناور در محرت وصه ب ای( چسبندههای سلول

دگی نچسبداران وابسته به مشتق شده از مهره یهااکثر سلول ،گریخونساز و چند سلول د یسلول یهارده یاستثنا

تیمار شده  یو گسترش سلول یچسبندگ یبراکه با مواد خاصی  یبستر مناسب یبر رو دیهستند و بابرای رشد 

سازگار نیز  ونیکشت سوسپانس یتوانند برایم زین یسلول یهااز رده یاریحال بس نید. با انکشت داده شو است،

رشد  ونیسوسپانس ای هیدر کشت تک ال یبه خوبموجود  یتجارحشرات  یسلول یهاردهاکثر  ،شوند. به طور مشابه

قرار  یبافت تیمارتحت  بستر آنها کشت که یهاتوان در فالسکیرا م ونیکشت سوسپانس یهاکنند. سلولیم
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و بنابراین  شودیمن به خوبی انجامتبادل گاز  فالسکحجم کشت به سطح زیاد  شیکرد، اما با افزا ینگهدار نگرفته

 دارای اسپینرچرخان  یهافالسک ای یسیهمزن مغناط ازمعموالً  نیاز نیابرای است.  ازیمورد ن طیمح 32هم زدن

 شود.یم استفاده

 .انوع کشت سلول .2جدول 

 کشت سوسپانسیون چسبندهکشت سلولی 

 اند.مناسب هیاول یهاها از جمله کشتاکثر انواع سلول یبرا

 

 یو چند رده سلول ونیسازگار با کشت سوسپانس یهاسلول یبرا

 اند.مناسب خونساز( انواعچسبنده )به عنوان مثال  ریغ

 ریز چشمی یبازرس و ای هستندهرنیازمند پاساژ دو

 است ریامکان پذراحت و  اینورت کروسکوپیم

، رشد یالگوها بدست آوردن یآسانتر است، اما براپاساژ دادن 

است.  ازیها نزنده ماندن روزانه سلول تیقابل نییشمارش و تع

 کرد. قیرا رق محیط کشت توان یرشد م کیتحر یبرا

 ندارد. یکیمکان ای یمیآنز جداسازیبه  یازین دارند. یکیمکان ای یمیآنزنیاز جداسازی )تفکیک( ها سلول

 بازده که ممکن است وجود دارد برای رشدسطح  یتمحدود

 کاهش دهدمحصول را 

شود، که امکان  یمحدود م طیها در محرشد توسط غلظت سلول

 کند.یرا فراهم مآن آسان  شیافزا

اند قرار نگرفته یکشت بافتتیمار که تحت  یتوان در ظروف یم دارد. ازین بافتی ظروف دارای بستر تیمار شدهبه 

ان تک  ایبه هم زدن  ازین یتبادل گاز کاف ی، اما برادادکشت 

 دارند. دادن

از  یاری، برداشت مداوم محصوالت و بسیتولوژیس یبرا

 شود.یاستفاده م یقاتیتحق یکاربردها

 از یاریو بسبصورت بتچ ، برداشت ینیپروتئبالک  دیتول یبرا

 شود. یاستفاده م یقاتیتحق یهابرنامه

 

 33محیط کشت. 2-2

 pH نیکند و همچنیرا فراهم م یرشد سلول یالزم برا یهاالزم، عوامل رشد و هورمون یکشت مواد مغذ طیمح

 هیاول شاتی. اگرچه آزماتاس سلولی کشت نیازجزء  نیمهمتر و بنابراینکند یم میرا تنظ کشت یو فشار اسمز

 ازین، اما ه استبدن انجام شد عاتیو ما یبافت یهابدست آمده از عصاره یعیطب طیبا استفاده از مح یکشت سلول

نظر از . را در پی داشته استشده  فیتعر یهاطیمح یتقاضا توسعه شیو افزا محیط تیفی، کیاستانداردساز به

                                                           
3 2 Agitation 
3 3 Media 
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و  افتهیسرم کاهش  هایمحیط، هیپا محیط های محیط شامل یاصل کالسسه  ،با سرم سازیبه مکمل ازین

 .موجود استبدون سرم  یهامحیط

 اریبس یعدنو مواد م دهایپیها، ل، هورمونیرشد و عوامل چسبندگسرم به عنوان منبع  یکشت سلول هیپا طیدر مح

 ابیها و عناصر کمیزمغذیها، رمی، آنزدهایپیحامل ل منقش یسلول یغشا یرینفوذپذ نیمهم است. سرم همچن

اال، مشکالت ب نهیاز جمله هز یمتعدد بیمعاسرم  یدارا محیطحال استفاده از  نی. با اکندیم میرا تنظدر سلول 

، یسلول یر روبخاص عملکرد  ای مهار رشد و ای کی، تنوع و اثرات ناخواسته مانند تحراختصاصیت، یاستانداردساز

به همراه  یکشت سلول یهاشیآزما یبرارا  یآلودگ یجد دیتواند تهدیمعتبر منامنبع  سرم از هیتهاز طرفی است. 

 باشد.  داشته

 هیپا محیط. 2-2-1

انند گلوکز به و منبع کربن م یمعدن یهاها، نمکنیتامی، ودهایاس نویآم یحاو هیپا طیدر مح یسلول هایرده اکثر

 شود. لیتکم شتریبا سرم ب دیبا هیپا محیط سیونی ازفرموال چنینکنند، اما یرشد م یخوب

 افتهیسرم کاهش  محیط. 2-2-2

سرم کاهش  یهاطی، استفاده از محیکشت سلول اتشیکاهش اثرات نامطلوب سرم در آزما یبرا یاستراتژ گرید

شتق شده و عوامل م یشده با مواد مغذ یغن هیپا یهامحیط ونیفرموالس افتهیسرم کاهش  یهامحیطاست.  افتهی

 دهد.یرا کاهش م ازین موردمصرفی سرم  مقداراست که  واناتیاز ح

 بدون سرم محیطه. 2-2-3

مربوط به  هایو نگرانی مناسب، مسائل یو هورمون یاهیتغذ یهاسرم با فرمول ینیگزیبدون سرم با جا یهامحیط

 یهاو رده هیاول یهااز کشت یاریبس یبدون سرم برا محیط سیون. فرموالکندبرطرف میرا  یوانیاستفاده از سرم ح

مختلف  یسلول یها(، ردهCHO) ینیچ ستراز تخمدان هم بینوترک نیپروتئ دیتول هایردهاز جمله  یسلول

استفاده  روسیو دیتول یبرا زبانیکه به عنوان م یسلول یهارده یو برا  Sf21و Sf9حشرات های رده، دومایبریه
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عمده استفاده از  یایاز مزا یکی. غیره موجود است( و VERO  ،MDCK  ،MDBK،293)به عنوان مثال  شوندمی

مناسب عوامل رشد  بیخاص با انتخاب ترک یهاانواع سلول یبرا طیانتخاب مح ییبدون سرم، توانا یهامحیط

 بدون سرم ذکر شده است. یهامحیط بیو معا ایمزا 3 جدولاست. در 

 بدون سرم یها محیط بیو معا ایمزا. 3جدول 

 معایب مزایا

 محتوی برای هر سلول فیتعرامکان  شافزای •

 معین عملکرددارای  •

 تر راحتبعد از تولید  پردازشو  خلیصت •

 یسلول یعملکردها قیدق یابیارز •

 شتریب یبهره ور •

 سلول یکیولوژیزیکنترل بهتر پاسخ ف •

 یسلولدرون  یهاواسطه شتریب صیتشخ •

 نوع سلولهر مخصوص  محیط ونیفرموالسبه  ازنی •

 درجه خلوص باالتربا به معرف  ازین •

 سلول رشد کندتر •

 

2-3 .pH 

 یهاهیوس نیدر ب یکم اریکنند و تنوع بسیرشد م یبه خوب pH 7.4پستانداران در  یعیطب یسلول یهارده شتریب

 یهاطیر محد افتهی رییتغ یسلول یهااز رده یحال نشان داده شده است که برخ نیمختلف وجود دارد. با ا یسلول

 یکم یهاطیمح یمعمول بروبالستیف یسلول یهااز رده یکنند و برخی( بهتر رشد مpH 7.0-7.4) یدیاس یکم

 pH 6.2در  نهیبهبصورت  Sf21و  Sf9حشرات مانند  یسلول یهادهند. ردهیم حی( ترجpH 7.4-7.7)را تر بازی

 کنند.یرشد م

4-2 .2CO 

 pH راتییرا در برابر تغ کشتموجود در  یهاسلول ،بافربه عنوان کند و یرا کنترل م کشت pHرشد  طیمح

کربنات به یب-2CO ای( HEPES)به عنوان مثال  یبافر آل کیبا استفاده از معموالً  یبافر عملکند. محافظت می

 2COدر  راتتغیی دارد،( –3HCOکربنات )یو ب محلول 2COبه تعادل  یبستگ طیمح pH. از آنجا که دیآیدست م
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 یسلول یهاردهکشت  ایباز درب ها در ظروف کشت سلولطی  نیدهد. بنابرا رییرا تغ طیمح pHتواند یاتمسفر م

برونزا  2COاستفاده از  کربناتیب -2COبر  یبا بافر مبتن طیهنگام استفاده از مح ،باال یدر غلظت ها تغییر یافته

 اتشیاکثر آزما یکنند، برایدر هوا استفاده م 2COدرصد  7تا  5که اکثر محققان معموالً از  یاست. در حال یضرور

شده  هیکربنات توصیو غلظت ب 2CO یدارا طیحال هر مح نیاست. با ا جیرادرصد  10تا  2CO 4 یکشت سلول

 .دیمراجعه کن محیطبه دستورالعمل سازنده  شتریاطالعات ب یمناسب است. برا تهیو اسموالل pHبه  یابیدست یبرا

 دما. 2-5

اند و به ها از آن جدا شدهکه سلول زبانیبدن م یبه دما یادیتا حد ز یکشت سلول یدرجه حرارت مطلوب برا

 عضلهز دما اپوست ممکن است کمتر  ی)به عنوان مثال دمادارد  یبستگدما  یکیآناتوم راتییبه تغ یکمتر زانیم

دستگاه  یماداغلب  نیاست. بنابرا یکشت سلول یبرا شدن دماتر از کم یجد یمشکل . باال رفتن دماباشد( یاسکلت

 شود.یم میمطلوب تنظ یتر از دمانییپا یکمانکوباتور 

 یگراد نگهداریدرجه سانت 37تا  36 یرشد مطلوب در دما یانسان و پستانداران برا یسلول یهااکثر رده 

 شوند.یم

 یماهاشوند. آنها در دیکشت داده م گرادیدرجه سانت 27 یرشد مطلوب در دما یحشرات برا یهاسلول 

رجه د 30 یباال یکنند. در دمایگراد کندتر رشد میدرجه سانت 30تا  27 نیب یتر و در دمانییپا

ه بازگشت ب زپس ا یها حتو سلول ابدییحشرات کاهش م یهازنده ماندن سلول تیگراد، قابلیسانت

 .ابندییگراد بهبود نمیدرجه سانت 27 یدما

 ها لولس نیدارند. اگرچه ا ازیگراد نیدرجه سانت 5/38حداکثر رشد به  یپرندگان برا یسلول یهارده

 کنند.یشوند اما کندتر رشد م یگراد نگهداریدرجه سانت 37 یتوانند در دمایم نیهمچن

 حدوده آب سرد( م انیماه و ستانیخونسرد )به عنوان مثال دوز واناتیمشتق شده از ح یسلول یهارده

 کنند.یگراد را تحمل میدرجه سانت 26تا  15 نیب یعیوس ییدما
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 طیرااز ش عدم پیروی یامدهایهر نوع سلول متفاوت است. پ یبرا یکشت سلول طیکه شرا دیتوجه داشته باش

 یلولناهنجار تا شکست کامل کشت س یهاپیفنوت روزتواند از بینوع سلول خاص م کی یبرا ازیکشت مورد ن

 باشد. ریمتغ

 مورفولوژی سلول. 3

ها، سلول سالم تیوضع دییاست. عالوه بر تأ یضرور یکشت سلول اتشیآزما یها براسلول یمنظم مورفولوژ یبررس

را زود  یدگدهد عالئم آلو یهر بار استفاده از آنها به شما امکان مدر  هاسلول یکروسکوپیو م یچشم یبازرس

 .دی، آن را مهار کنمجاور یهایکشت ریو قبل از گسترش آن به سا ادهد صیتشخ

است.  یتوپالسمیس ونیها از بستر و واکوئالساطراف هسته، جدا شدن سلول 34یشامل دانه بندها زوال سلول عالئم

در  یوجود مواد سم ای یسلول رده یریکشت، پ یاز جمله آلودگ یمختلف لیعالئم خراب شدن ممکن است به دال

اجازه دادن به . محیط کشت باشد رییبه تغ ازیداللت بر ن یممکن است به سادگ. همچنین شود جادیا طیمح

 کند.یم ریآن را برگشت ناپذ از حد شیوخامت ب شرفتیپ

 های پستاندارانسلول. 4

 تنوع مورفولوژی سلولی پستانداران. 4-1

 رد.ک میتقس یبه سه دسته اصل در کشت خود یشناسختیتوان بر اساس ر یپستانداران را م یهاسلول شتریب

 دهیکش اشکال یهستند و دارا یقطب چند ای یقطب ( دوبروبالستیبه ف هیشب ای) یبروبالستیف یهاسلول 

 شوند.یبستر متصل م کیبه  برای رشد هستند. آنها

 کیمجزا به  هایتکه به صورتتر هستند و با ابعاد منظم یبه شکل چند ضلع الیتلیشبه اپ یهاسلول 

 شوند.یبستر متصل م

                                                           
3 4 Granularity 
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 د رش شناوردر حالت  بسترشکل هستند و معموالً بدون اتصال به  یکرو یشبه لنفوبالست یهاسلول

 کنند.یم

ش مخصوص نق یشناس ختیر یهایژگیو دیگر خاص یهاذکر شده در باال، سلول یاصل یهایبندبر دسته عالوه

 دهند.یرا نشان م زبانیخود در م یتخصص

 یصلاتوان آنها را به دو دسته یمختلف وجود دارند، اما م یهادر اشکال و اندازه یعصب هایسلول 

 یدر فواصل طوالن هاگنالیانتقال س یبلند که برا یهابا آکسون یککرد، نوع  یبندمیتقس یکیمورفولوژ

 یهااخهشرا با  یسلول یهاتوسعه ینورون معمول کیبدون آکسون. دو و نوع  ردیگیمورد استفاده قرار م

 یعصب یهاشود. سلولیم ادی کیتیدهد که از آن به عنوان درخت دندریسلول نشان ماز بدن  یادیز

 ی، دوقطبندیآیم رونیب ندیفرا کیو آکسون از  تیباشند که دندر یقطبتک شبه  ای یتوانند تک قطبیم

با  یبچند قط ایهسته(،  یسلول حاو یمخالف سوما )قسمت مرکز یمنفرد در انتها تیبا آکسون و دندر

 .تیاز دو دندر شیب

 293مورفولوژی سلول . 4-2

 روسیآدنوو 5برش خورده نوع  DNAشده و با  جادیانسان ا ینیجن هیاست که از کل یدائم رده کی 293 یرده سلول

 اریدهد سطح بسیبه سلول ها اجازه م یرده سلول نیشده در ا انیب یروسیآدنوو یهاشکل داده است. ژن رییتغ

 چسبنده کشت ردسلول سالم را  293 یمورفولوژکنتراست فاز  ریکنند. تصاو دیتول بینوترک یهانیاز پروتئ ییباال

 شتهنگام ککه  دیدهد. توجه داشته باشی( نشان م7 شکل) سوسپانسیون کشت( و در 6 شکل) ٪80 با تراکم

السک کامل پر ف نکهیقبل از ا و الگریتمیفاز رشد در مرحله ورود به  دیبا ،چسبندهاز نوع پستانداران  یهاسلول

 شود پاساژ داده شوند.
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کشت  بدوم سرم طیدر مح 2cells/cm 5 ×410 سلول ها در تراکم .چسبنده کشتدر 293فاز کنتراست سلول سالم  ریتصاو .6شکل 

 کشتروز پس از 4رشد کردند.  CO2 ٪5 حاوی مرطوب هوایگراد با یدرجه سانت 37در انکوباتور  هیشدند و بصورت تک ال داده

 .ثبت شدند( ب) X20و ( الف) X10 بزرگنماییبا استفاده از  ریتصاو

 

 

با  کمتحرفالسک  کیدر سوسپانسیون. کشت سلولی سالم رشد شده در حالت کشت 293 یفاز کنتراست سلولها ریتصاو. 7شکل 

 ٪5 حاوی مرطوب هوایگراد با یدرجه سانت 37 انکوباتوردستگاه  کیآغاز و در  بدون سرم طیدر مح cells/mL 510×  2 تراکم 

CO2 بزرگنماییبا استفاده از  ریشده و تصاو قیرق 3: 1ها سلول، شتروز پس از ک 4. رشد داده شد X 10 و ( لف)اX20 (ب ) ثبت

 .شدند
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 های حشراتسلول. 5

 Sf21 هایسلولمورفولوژی . 5-1

 یهستند. آنها دارا 35اسپودوپترا فروجیپردا زجدا شده ا یتخمدان یهاسلول )21Sf )EA-21Sf-IPLBیهاسلول

توان ذوب کرده یرا م Sf21 یهادارند. سلول یادانه یظاهر یتا حدودنابرابر هستند و  یهابا اندازه یشکل کرو

 دیو تول روسیباکولوو ری، انتشار ذخایسلول ریذخا عیگسترش سر یبرا ونیدر کشت سوسپانس ماًیو مستق

توان از آنها یم ،شوندیمحکم به سطوح متصل م Sf21 یهااستفاده کرد. از آنجا که سلول بینوترک یهانیپروتئ

 9 شکل و 8شکل  استفاده کرد. نیز سنجش پالک ایترانسفکشن  یکاربردها یبرا هیتک ال هیال کیبه عنوان 

نشان  تراکم مناسبچسبنده در  کشتو در  ونیرا در کشت سوسپانس Sf21سالم حشرات  یهاسلول یمورفولوژ

 .شوند پاساژ داده، رسندبه تراکم کافی میکه  یزمان دیحشرات با یهاکه سلول دیدهد. توجه داشته باشیم

 

 

فالسک  کیکشت در  .اندرشد کرده سوسپانسیونکه در حالت  Sf21سالم  یاحشره یهافاز کنتراست سلول ریتصاو. 8شکل 

 تطوبرگراد، بدون یدرجه سانت 28 یدماانکوباتور با آغاز و در  Sf-900 بدون سرم طیدر مح cells/mL 510×  3 تراکمبا چرخان 

 .ثبت شد( ب) X20و ( الف)X 10 بزرگنماییبا استفاده از و روز پس از کشت  3 ریتصاونگهداری شد.  طیمح یواه میبا تنظ

 

                                                           
3 5 Spodoptera frugiperda 
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اند. رشد کرده 293 بدون سرم طیچسبنده در مح هیال کیبه عنوان  Sf21حشرات  یهافاز کنتراست از سلول ریتصاو .9شکل 

 انکوباتوردستگاه  در گرادیدرجه سانت 28 یدر دما هیو بصورت تک ال T-25در فالسک  2cells/cm 410×  5 ها در تراکم سلول

و ( الف) X 10 با بزرگنماییبا استفاده و  روز پس از کشت 7 ریتصاو. اندداده شده کشترشد  طیشده توسط مح میو تنظ بمرطو

X20 (هنگامب ،)ثبت شد بود، دهیرس کافی تراکمکه کشت به  ی. 

 

 Sf9های مورفولوژی سلول. 5-2

 شتق از اسپودوپترا فروجیپردام IPLB-Sf-21-AE یسلول ردهاز  کلونی گرفته شده کی Sf9حشرات  یسلول رده

از قدیم ه است. اگرچ یروسیباکولوو انیب یهاستمیاز س بینوترک یهانیپروتئ انیب یبرا یمناسب زبانیاست و م

داده  مکمل سرم کشتبا  هیپا طیو محشکل  T یهاثابت با استفاده از فالسک یهاستمیحشرات در س یهاسلول

توان آنها را در کشت یم یو به راحت ستندینبه چسبندگی برای رشد وابسته  معموال هاسلولاین اند، اما شده

 یهاطیرا در مح Sf9سالم حشرات  یهاسلول یمورفولوژ 11 شکل و 10 شکلکرد.  ینگهدارنیز  ونیسوسپانس

ا باعث و اندازه کوچک و منظم آنهشوند یمحکم به سطوح متصل م Sf9 یهادهد. سلولیو چسبنده نشان م معلق

 شود.یها مها و پالکهیتک ال لیتشک جادیا
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چرخان ک فالس کیکشت در  .اندرشد کرده سوسپانسیونکه در حالت  9Sfسالم  یاحشره یهافاز کنتراست سلول ریتصاو  .10شکل 

 میبا تنظ تطوبرگراد، بدون یدرجه سانت 28 یدماانکوباتور با آغاز و در  Sf-900 بدون سرم طیدر مح cells/mL 510×  3 تراکم با 

 .ثبت شد( ب) X20و ( الف) X10 بزرگنماییبا استفاده از  و روز پس از کشت 3 ریتصاونگهداری شد.  طیمح یواه

 

 

ها اند. سلولهرشد کرد 293 بدون سرم طیچسبنده در مح هیال کیبه عنوان  9Sfحشرات  یفاز کنتراست از سلولها ریتصاو .11شکل 

و  بمرطو کوباتوراندستگاه  در گرادیدرجه سانت 28 یدر دما هیو بصورت تک ال T-25در فالسک  2cells/cm 410×  5 در تراکم

با  نددبو دهیرس کافی تراکمکه کشت به  یهنگام روز پس از کشت 3 ریتصاو. اندداده شدهرشد کشت  طیشده توسط مح میتنظ

 .ثبت شد( ب) X20و ( الف)X 10 با بزرگنماییاستفاده 
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 فصل چهارم: روش اه
 

 کشت داده شده یهاسلول ینگهدار یهادستورالعمل .1

ها سلولین روت، ذوب و انجماد پاساژ دادن )یا ساب کالچر( یبرا یمعمول کل یهاها و روشدستورالعمل فصل نیا

عواقب  متفاوت است. یهر نوع سلول یبرا یکشت سلول طیکه شرا دیدهد. توجه داشته باشیارائه مدر کشت را 

کست کامل شتا  هنجارنا یهاپیفنوت انیتواند از بینوع سلول خاص م کی یبرا ازیکشت مورد ن طیانحراف از شرا

کرده و  مورد عالقه خود آشنا یکه خود را با خط سلول شودیم هیما توص نیباشد. بنابرا ریمتغ یکشت سلول

 .دیکن دنبال کیاز نزد دیکنیخود استفاده م شاتیرا که در آزما یارائه شده با هر محصول یهادستورالعمل

 ست؟یچ ساب کالچر .1-1

 .شودیرشد تازه گفته م طیبه مح یقبل کشت کیها از و انتقال سلول طیحذف محدادن به پاساژ  یا ساب کالچر

 36ریتاخ فازها در کشت از کند. رشد سلولیرا فراهم م یسلول هیسو ای یسلول رده شتریب ریامکان تکث روش این

شوند. یم ریتکث ییبه صورت نما هاسلولکه  ییشود، جایمنتقل م رشد 37لگارتیمی فازبه  سید کردنپس از 

ماند، ینم یگسترش باق یبرا ییبستر موجود را اشغال کرده و جا تمام چسبنده یهاکشتها در که سلول یهنگام

تجاوز  شتریاز رشد ب تیحما یبرا طیمح تیاز ظرف ونیسوسپانس یهاکشتموجود در  یهاکه سلول یهنگام ای

حفظ  یراب بنابراین (.12شکل شود )یبه طور کامل متوقف م ای ابدییکاهش م یادیتا حد ز یسلول ریکنند، تکث

 تازه عرضه شود.محیط و  میتقس دیبا کشت، هاسلول شتریب ریتکث کیادامه رشد و تحر وتراکم مطلوب 

                                                           
3 6 Lag phase 
3 7 Log phase 
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 زمان پاساژ دادن؟ .2-1

 ییهاحال تفاوت نیمشابه است. با ا سوسپانسیونو  چسبنده هایکشتدر  پاساژبه  ازین کننده نییتع یارهایمع

 پستانداران و حشرات وجود دارد. یسلول یهارده نیب

 یتراکم سلول. 1-2-1

تراکم  دنیقبل از رسوقتی وارد فاز لگاریتمی رشد و  دیچسبنده باهای کشت سلولپاساژ  پستانداران: یهاسلول

کنند و بهبود ی( رشد خود را متوقف می)مهار تماس یبه محل تالق دنیبا رس یعیطب یهاسلول حداکثر انجام شود.

 یبه محل تالق دنیپس از رس یدگرگون شده حت یهاکشد. سلولیطول مسید دوباره مجدد آنها در زمان 

روند. به طور مشابه، یود را ادامه دهند، اما معموالً پس از حدود دو برابر شدن رو به زوال مخ ریتوانند تکثیم

 پاساژ دی، بایمحل تالق دنیقبل از رس رشد لگاریتیم هستند ودر مرحله فاز  وقتی کشت سوسپانسیون یهاسلول

 یچسبند و هنگامیبه هم م ونیدر سوسپانس دموجو یهارسند، سلولیمالقی تمحل که به  یداده شوند. هنگام

 رسد.یکدر به نظر م طمحی ،چرخد یکه فالسک کشت م

 مهی. نمودار نکشت داده شده یهارشد سلول یالگو .12شکل 

زمان در کشت نشان گذر را در مقابل  یسلول تراکم یتمیلگار

شد استاندارد ر یالگو پیروی از کشت معموالً با یهاسلول .دهدیم

 یریتاخ فاز سید کردن سلولیمرحله رشد پس از  نیکنند. اولیم

کشت  طیها با محسلول، دوره رشد آهسته است کیاست که 

 فاز سپسشوند. یآماده م عیرشد سر یشوند و برایسازگار م

ها به صورت که در آن سلول یادوره شود،شروع می یتمیلگار

رشد را  طیموجود در مح یشوند و مواد مغذیم ریتکث یتصاعد

شود یمصرف مهنگامی که تمام محیط رشد کنند. یمصرف م

ها که سلول یهنگام ایشود( یم مامت یچند ماده مغذ ای کییعنی )

ثابت  فازها وارد کنند، سلولیتمام بستر موجود را اشغال م

 ای ابدییبه شدت کاهش م ریکه تکث یی(، جایا فاز پالتوشوند )یم

 .شودیکاماًل متوقف م
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شوند.  داده فاز لگاریتمی پاساژدر  و یبه محل تالق دنیقبل از رس دیبانیز حشرات  یهاسلول حشرات: یهاسلول

تر از که امکان جدا شدن آسان پاساژ داد یتوان در محل تالقیرا م چسبندهمحکم  اتحشر یهاسلول اگرچه

 یتالقحل مگذشته از  یهادر تراکم احشرات که بارها و باره یهاسلولاما در این کند، یکشت را فراهم م ظروف

پاساژ  گرید یسو . ازیافته استرا کاهش اتصال  ییتواناو زنده ماندن  تیقابل ،زمان دو برابر شدن ،اندعبور کرده

تا  رددا یشتریب یکیمکان یرویبه ن ازی، نالقیتمحل به  دنیچسبنده قبل از رس کشتدر  اتحشر یهاسلول دادن

شوند، زمان دو برابر یم پاساژ دادهبه طور مکرر  یها قبل از تالقسلول نیا یجدا کند. وقت هیتک ال هیآنها را از ال

 شوند.یم یناسالم تلقهای به عنوان سلولو  ابدییکاهش م زنده مانی آنهاشدن و 

 تمام شدن محیط کشت. 1-2-2

 یانباست که محصول ج کیالکت دیرشد معموالً نشان دهنده تجمع اس طیمح pHافت  پستانداران: یهاسلول 

رشد  یتواند برایم pHکاهش بنابراین باشد و  یها سمسلول یتواند برایم کیالکت دیاست. اس یسلول سمیمتابول

 یبا غلظت باال هایمحیط کشت رایدارد، ز یعموماً به غلظت سلول بستگ pH رییتغ زانینباشد. م نهیها بهسلول

ش در صورت مشاهده کاهها غلظت سلول شیبا افزاشوند. یم مصرفسلول  نییپا یهااز غلظت عتریسلول سر

 پاساژ دهید.خود را  یهاسلول دی(، باpHواحد  0.1-0.2 <) pH عیسر

تند پستانداران هس یهاتر از سلولیدیرشد که معموالً اس یهاطیحشرات در مح یهاسلول حشرات: یهاسلول

استفاده  Sf9 یهاکشت سلول یبرا pH 6.2 با Graceو  TNM-FH طیشوند. به عنوان مثال محیم داده کشت

، اما معموالً ابدییم شیافزا جیبه تدر pHحشرات  یهارشد سلول طیپستانداران،  یشود. برخالف کشت سلولیم

شود یم شروع یرشد زمان طیمح pH افت ،پستانداران یهامانند سلولهحال،  نیکند. با ایتجاوز نم pH 6.4از 

 برسند. یشتریبتراکم حشرات به  یهاکه سلول
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 هاپاساژ دادن سلولبرنامه . 1-2-3

دهد یم ا به شمار امکان اینکند و یم نیقابل تکرار را تضم کارهای، قیبرنامه دق کیها بر اساس سلولپاساژ دادن 

که به  ینتا زما دیده رییخود را تغهای سید کردن کشت. تراکم دینظر داشته باش ریآنها را ز یسالمت تیوضع

)به عنوان  رشد ی. انحراف از الگوهادیخود برس ولناسب با نوع سلتعملکرد مکم مشخص با اترسرعت رشد ثابت و 

کشت  طیمح یا ستیکشت )به عنوان مثال دما مطلوب ن ستمیاز س یبخشعدم کارکرد  ای( ی، آلودگیمثال خراب

ز از فا قیک گزارش دقیکه  شودیم هیتوص داًیاک .است نادرست کشتدهد که ینشان م ،است( یمیقد یلیخ

 جداسازیش مورد استفاده، رو یها محیط، انواع پاساژ دادنو  هیبرنامه تغذلیستی از ، یسلوللگارتیمی رشد 

هرگونه  و تولیدات، سید کردن های ، غلظتیکیشده، مشاهدات مورفولوژ میتقس یها، نسبتها از بستر رشدسلول

 .داشته باشیدرا  کیوتیب از آنتیاستفاده 

خود  پاساژ دادن ( را طبق برنامهمحیطنوع  ریی)به عنوان مثال تغ روتینریغ هایپروسه ریو سا اتشیاست آزما بهتر

خود  یهاه سلولک دیمطابقت ندارد، مطمئن شوپاساژ دادن  روتینشما با برنامه  یشی. اگر برنامه آزمادیانجام ده

ها متوقف شده و رشد آن دهیرس باالتراکم خیلی که به  یزمان ایهستند  رشدی ریتاخ فازکه هنوز در  یرا در حال

 .دینده پاساژاست، 

 محیط کشت مناسباستفاده از  یی برایهاهیتوص .3-1

حاوی  MEMمانند  یانسبتاً ساده طیتوان در محیرا م وستهیپبا رشد پستانداران  یسلول یهااز رده یاریبس 

رشد  Medium 199 ای DMEMدر  یبه سادگ MEMدر  افتهیرشد  سلول و احتماالًکرد  نگهداریسرم مکمل 

باشد.  ازین یتردهیچیپ طیشود، ممکن است به محیم ی لحاظعملکرد تخصص کیکه  یحال، هنگام نیکند. با ایم

 نیمنتشر شده و همچن متونی علمیمعموالً در  نینوع سلول معهر  یمناسب برا طیاطالعات مربوط به انتخاب مح

نوع سلول شما در  یمناسب برا طیدر مورد مح یاطالعات چیموجود است. اگر ه یسلول یهابانک ایها منبع سلول

 نیبهتر یمختلف را برا طیمح نیچند ای دیانتخاب کن یرشد و سرم را به صورت تجرب طی، محستیدسترس ن

 RPMI-1640چسبنده و  یهاسلول یبرا MEM کیشروع  یخوب برا محیط، ی. به طور کلدیکن شیآزما جینتا
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نسبت به تر هستند یدیرشد که معموالً اس یهاطیحشرات در مح یهاسلولاست.  ونیسوسپانس یهاسلول یبرا

 ریزجدول ذکر شده در  طیشرا شوند.یکشت داده م Grace طیو مح TNM-FHپستانداران مانند  یهاسلول

  .ردیمورد استفاده قرار گ دیپستانداران جد یکشت سلول یراهنما نتواند به عنوایم

 رشد انواع سلول. اسبمحیط متن .4جدول 

 کشت سلول پستانداران

 محیط بافت گونه نوع سلول رده سلولی
 MEM* and 10% FBS کلیه جنین انسان فیبروبالست 293

3T6 جنین موش فیبروبالست DMEM, 10% FBS 

A549 کارسینومای ریه انسان اپیتلیال F-12K, 10% FBS 

A9 بافت پیوندی موش فیبروبالست DMEM, 10% FBS 

AtT-20 تومور هیپوفیز موش اپیتلیال F-10, 15% horse serum, 

and 2 5% FBS 

BALB/3T3 جنین موش فیبروبالست DMEM, 10% FBS 

BHK-21 کلیه همستر فیبروبالست GMEM, 10% FBS, or 

MEM, 10% FBS, and 

NEAA 

BHL-100 پستان انسان اپیتلیال McCoy'5A, 10% FBS 

BT گاو فیبروبالست turbinate cells MEM, 10% FBS, and 

NEAA 

Caco-2 آدنوکارسینومای کولون انسان اپیتلیال MEM, 20% FBS, and 

NEAA 

Chang کبد انسان اپیتلیال BME, 10% calf serum 

CHO-K1 تخمدان همستر اپیتلیال  F-12, 10% FBS 

Clone 9 کبد رت اپیتلیال F-12K, 10% FBS 

Clone M-3 مالنوما موش اپیتلیال F-10, 15% horse serum, 

and 2 5% FBS 

COS-1, COS-

3, COS-7 
 DMEM, 10% FBS کلیه میمون فیبروبالست

CRFK کلیه گربه اپیتلیال MEM, 10% FBS, and 

NEAA 

CV-1 کلیه میمون فیبروبالست MEM, 10% FBS 

D-17 استئوسارکوما سگ اپیتلیال MEM, 10% FBS, and 

NEAA 

Daudi خون بیمارای دارای  انسان لمفوبالست

 لمفوما

RPMI-1640, 10% FBS 

GH1, GH3 تومور هیپوفیز رت اپیتلیال F-10, 15% horse serum, 

and 2 5% FBS 

H9 لمفوما سلولی  انسان لمفوبالستT RPMI-1640, 20% FBS 

HaK کلیه همستر اپیتلیال BME, 10% calf serum 

HCT-15 آدنوکارسینومای  انسان اپیتلیال

 کولورکتال

RPMI-1640, 10% FBS 
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HeLa کارسینومای رحم انسان اپیتلیال MEM, 10% FBS, and 

NEAA (in suspension, S-

MEM) 

HEp-2 سرطان حنجره انسان اپیتلیال MEM, 10% FBS 

HL-60 لوسمی پرومیولوسیتیک انسان لمفوبالست RPMI-1640, 20% FBS 

HT-1080 ابروسارکومیف انسان اپیتلیال MEM, 10% HI FBS, and 

NEAA 

HT-29 آدنوکارسینومای کولون انسان اپیتلیال McCoy's 5A, 10% FBS 

HUVEC بند ناف جنین انسان اندوتلیال F-12K, 10% FBS, and 100 

μg/mL heparin 

I-10 تومور بیضه موش اپیتلیال F-10, 15% horse serum, 

and 2 5% FBS 

IM-9 مغز استخوان بیماران  انسان لمفوبالست

 میلومایی

RPMI-1640, 10% FBS 

JEG-2 نومایوکارسیکور انسان اپیتلیال MEM, 10% FBS 

Jensen سارکوما رت فیبروبالست McCoy's 5A, 5% FBS 

Jurkat لمفوما انسان لمفوبالست RPMI-1640, 10% FBS 

K-562 لوسمی میلوژنز  انسان لمفوبالست RPMI-1640, 10% FBS 

KB کارسینومای دهان انسان اپیتلیال MEM, 10% FBS, and 

NEAA 

KG-1 مغز استخوان بیماران  انسان میلوبالست

 اریترولوسمی

IMDM, 20% FBS 

L2 ریه رت اپیتلیال F-12K, 10%FBS 

LLC-WRC 256 کارسینوما رت اپیتلیال Medium 199, 5% horse 

serum 

McCoy ناشناخته موش فیبروبالست MEM, 10% FBS 

MCF7 آدنوکارسینومای پستان انسان اپیتلیال MEM, 10% FBS, NEAA, 

and 10 μg/mL insulin 

WI-38 ریه جنین انسان اپیتلیال BME, 10% FBS 

WISH آمنیون انسان اپیتلیال BME, 10% FBS 

XC سارکوما رت اپیتلیال MEM, 10% FBS, and 

NEAA 

Y-1 تومور آدرنال موش اپیتلیال F-10, 15% horse serum, 

and 2 5% FBS 

 اتکشت سلول حشر

Sf9, Sf21 Spodoptera frugiperda رهیتخمدان شف TNM-FH and 10% FBS, or 

Sf-900 II SFM (serum- 

free), or Sf-900™ III SFM 

(serum-free 

High Five™ 

(BTI-TN-5B1-

4))  

 TNM-FH and 10% FBS, or تخمدان (Trichoplusia ni)ن ککلم باز 

Express Five® SFM 

(serum-free) 

Schneider 2 

(S2), 

D Mel-2 

 Schneider’s Drosophila -  (Drosophila melanogaster) مگس میوه

medium and 10% 

heatinactivated FBS 

BME: Basal Medium Eagle; DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium; FBS: Fetal Bovine Serum; GMEM: Glasgow 

Minimum Essential Medium; IMDM: Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium; MEM: Minimum Essential Medium; NEAA: 

Non-Essential Amino Acids Solution; TNM-FH: Trichoplusia ni Medium-Formulation Hink (i.e, Grace’s Insect Medium, 

Supplemented) 
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 چسبندههای جداسازی سلول .4-1

 یکیکانم ای یمیآنز یهاجدا کردن آنها از سطح ظرف کشت به روش چسبنده یهاسلول پاساژ دادنقدم در  نیاول

 .آمده است 5 جدولدر  یسلول یجداسازمختلف  یهااست. روش

 .های جداسازی انواع سلولروش .5جدول 

 کابردها معرف جدا کننده روش

 دادنتکان 

 

 میمالضربه زدن  ایتکان دادن 

 کردن پتیپ ایظرف کشت، 

 .دیشد

 توزیمدر فاز  ی، سلولهاضعیف گیچسبندبا  یهاسلول

 یوهان سلولس  خراش دادن

 

از  یبرخ به حساس به پروتئازها. ممکن است یسلولهای ب ردهاسمن

 برساند بیها آسسلول

 

 

 آنزیمی

 باال گیهای با چسبندسلول تریپسین

 از ژهیبه و یمتعدد یهاهیکه ال ییاهکشتباال،  تراکمبا  هایکشت تریپسین+کالژناز

 داده اند لیتشکرا  هابروبالستیف

متصل و دست  یهاورقهدر محل تالقی،  یدرمیاپ یهاجدا کردن سلول دیسپاز

 هاسلول جداسازیظروف کشت بدون  سطح نخورده از

 

 چسبندههای پاساژ سلول .2

 دیباش دهد. توجه داشتهیرا شرح م چسبندهپستانداران  یهاکشت سلول پاساژ یبرا یروش کل کی ریپروتکل ز

العات کسب اط یپستانداران متفاوت است. برا یهادر مراحل مختلف مهم با سلول اتحشر یهاسلول پاساژروش 

 .دیمراجعه کن فصل ادامهدر  اتحشر یهاسلولپاساژ مربوط به  نکاتبه  شتریب

 شاتیدر آزما را که یارائه شده با هر محصول یخود به دقت دستورالعمل ها یسلول پاساژ رده یبرا شود یم هیتوص

ل خاص نوع سلو کی یبرا ازیکشت مورد ن طیانحراف از شرا یامدهای. پدیدنبال کن را دیکنیخود استفاده م

 باشد. ریمتغ یناهنجار تا شکست کامل کشت سلول یهاپیفنوت انیتواند از بیم
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 جهت پاساژ سلولی ازیمواد مورد ن. 2-1

 چسبنده یهاسلول حاوی کشت ظروف 

 یبافت تیمارتحت کشت ظروف  ایها  پلیتها، فالسک 

 گرادیدرجه سانت 37رشد کامل از قبل گرم شده تا  طیمح 

 یتریلیلیم 15 لیمصرف و استر کباری یهالوله 

  2مرطوب  هوایگراد با یدرجه سانت 37انکوباتوردستگاهCO5 % 

  محلول متعادل نمک مانند نمک بافر فسفات(PBS)ردفنل  ای میزی، منمی، فاقد کلس 

  ردبدون فنل  نیپسیمانند تر جداسازی سلولیمعرف 

 ریپان بلوتسلول و ، شمارنده هماسیتومتر زنده و کل مانند یهاتعداد سلول نییتع یبرا زاتیو تجه معرف 

 چسبندههای سلول پاساژپروتکل . 2-2

مناسب  لیاستر روشاز  شهیباشند. هم لیاستر دیها در تماس هستند باکه با سلول یزاتیها و تجهتمام محلول

 .دیکار کن المینارهود زیر و در  دیاستفاده کن

 ریزید.صرف شده را از ظرف کشت جدا کرده و دور بمکشت سلول  طیمح .1

ر سطح کشت د تریل یلیم 2 بای)تقر میزیو من میها را با استفاده از محلول نمک متعادل بدون کلسسلول . .2

شو را به محلول شست ی،سلول هیدر ال اختالل جادیاز ا یری. به منظور جلوگدییمتر مربع( بشویسانت 10

عقب تکان  بار به جلو و نیرا چند ظرفو  دیاضافه کن یسلول هیال مقابل طرفدیواره ظرف در به  یآرام

جداسازی نش واک تیرا که مانع از فعال میزیو من میاز سرم، کلس ی: مرحله شستشو هرگونه اثرتوجه .دیده

 .کندیحذف مرا شود  یمسلول از کف ظرف 

 بریزید.محلول شستشو را از ظرف کشت برداشته و دور  .3
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 یبرا ی. از معرف کافدیفالسک اضافه کندهانه کنار  ازاز قبل گرم شده را  جداسازی نیپسیترمعرف  .4

ظرف را تکان  یم. به آرادیمتر مربع( استفاده کنیسانت 10در  تریل یلیم 5/0 باًی)تقر یسلول هیپوشاندن ال

 .ددهپوشش  کامالرا  یسلول هیال نیپسیترتا  دیده

 انکوبه که زمان دی. توجه داشته باشدیاتاق انکوبه کن یدر دما قهیدق 2 یبیظرف کشت را به مدت تقر .5

 .مورد استفاده متفاوت است یرده سلول رای هرب یواقع

اند، زمان درصد جدا شده 90ها کمتر از . اگر سلولدیمشاهده کن کروسکوپیم ریها را زجدا شدن سلول .6

 دیتوانیم نی. همچندیکن یرا بررس جداشدن هیثان 30و هر  دیده شیافزا گرید قهیرا چند دق ونیانکوباس

 .دیضربه بزن ظرفدر جدا شدن سلول به  عیتسر یبرا

 هیها تخلتا سلول دیحداقل مدت زمان کج کن برای را ظرف شدند جدا هاسلول از درصد 90 ≤که  یهنگام .7

. با دیرشد کامل از قبل گرم شده را اضافه کن طیحجم مورد استفاد مح تریپسین حجم 2شوند. معادل 

 .دیکن هرا پراکند طی، محیسلول هیسطح ال یبار رو نیکردن چند پتیپ

 10ا ت 5به مدت  g200 ورمنتقل کرده و سپس با د یتریلیلیم 15 یمخروطته لوله  کیها را به سلول .8

متفاوت  بر اساس نوع سلول وژیفیکه سرعت و زمان سانتر دی. توجه داشته باشدیکن وژیفیسانتر قهیدق

 است.

 یانهکرده و نمو حلرشد کامل از قبل گرم شده مجدداً  طیرا در حداقل حجم مح یسلول رسوب یا پلت .9

 .دیشمارش بردار یرا برا

شمارنده  ایبلو  نپای، شمارنده سلول و ترهماسیتومترها و درصد زنده ماندن را با استفاده از تعداد کل سلول .10

ا به ت دیها اضافه کنرشد را به سلول طی. در صورت لزوم محدیکن نتعیی ®Countessخودکار  یسلولها

 .دیکن شمارش ها را بازسلول و دیمورد نظر برس یغلظت سلول
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سب را کرده و حجم منا قیرق یرده سلول یشده برا هیتوص سید کردنتراکم  را به یسلول ونیسوسپانس .11

 .دیبازگردان انکوباتورها را به دستگاه کرده و سلول پتیپ یکشت سلول دیجد ظرفبه 

ا امکان تبادل ت دیشل کن انکوباتورها را قبل از قرار دادن در کشت، درپوش یهادر صورت استفاده از فالسک :توجه

 .دیکنیفاده مقابل نفوذ گاز است یهادار با درپوشهیتهو یهااز فالسک نکهیمگر ا ،مناسب گاز وجود داشته باشد

 اتحشر چسبنده یهاسلول یسازدر مورد خالص ینکات. 2-3

 یزهاایاز ن یبرخ است اماپستانداران  یهاحشرات مراحل مشابه سلول یهاکشت سلول پاساژ یروش کل اگرچه

ارائه شده  یهادستورالعمل شهی، همجهینت نیبه بهتر یابیدست یکشت متفاوت است. برا یها ستمیس نیا یدیکل

 .دیکن نبالد دیکنیخود استفاده م آزمایشاترا که در  یبا هر محصول

 دت شحشرات به  یهاحال اگر سلول نی. با ارشد لگاریتمی پاساژ دهیددر مرحله  ات راحشر یسلولها

 رشدروع به شبعد از  یکم ای یآنها را در محل تالق دیتوانیمتر جدا شدن آنها راحتبرای باشند،  چسبنده

 .دیده پاساژفالسک  یاز انتها

  فاز در  هستند که از کشت ییها آنهاسلول نیترشود. سالمیمانع رشد م تالقی محل %20تراکم کمتر از

 اند.شده برداشتهرشد  لگاریتمی

 2تبادل حشرات  یکشت سلول یبراCO شود.ینم هیتوص 

 توان یها را م. سلولدیگراد نگه داریدرجه سانت 27 یدر دماو مرطوب  یطیدر مححشرات را  یهاسلول

 طیمح کیحال،  نیکرد. با ا یدر کشو نگهدار ایدر صورت محافظت از نور  میز یاتاق در باال یدر دما

 شود.یم هیگراد توصیدرجه سانت 27کنترل شده با 

  دیاند استفاده کنرشد سلول حشرات فرموله شده یکه به طور خاص برا ییهامحیطاز. 

 جدا  یشوند و برایمحکم به بسترها متصل م اریاز سرم بس یعارمحیط  طیدر شرا راتحش یهاسلول

حرکت ها، ممکن است الزم باشد با استفاده از سلول جدا کردن یدارند. برا یشتریبه تالش ب ازیشدن ن
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فالسک روش درپوش  نیقبل از ا شهیهم یاز آلودگ یریجلوگ ی. برادیفالسک را تکان ده مچ دست عیسر

 .دیرا محکم کن

 به سلول ها شود. بیممکن است باعث آس رایز شود ینم هیفالسک توص دیتکان دادن شد :اطیاحت

 سوسپانسیوندر کشت  هاپاساژ سلول .3

کند. توجه داشته یم فیتوص ونیپستانداران را در کشت سوسپانس یهاسلول پاساژ یکل یروشها ریز یهاپروتکل

 ی پاساژابر پستانداران متفاوت است. یهادر مراحل مختلف مهم با سلول اتحشر یهاسلولپاساژ  که روش دیباش

فاده خود است شاتیرا که در آزما یارائه شده با هر محصول یهادستورالعمل شودیم هیخود، توص یخط سلول

 انیتواند از بینوع سلول خاص م کی یبرا ازیکشت مورد ن طی. عواقب انحراف از شرادی، به دقت دنبال کندیکنیم

 باشد. ریغمت یسلولکشت ی پروسهناهنجار تا شکست کامل  یهاپیفنوت

 کشت سوسپانسیون پاساژ. 3-1

ها قبالً در دارد. از آنجا که سلول یکمتر یدگیچیپ چسبنده یهاسلول نوعنسبت به  معلق یهاکشت سلول پاساژ

 نیا تیجهدر نو  ستیجدا شدن آنها از سطح ظرف کشت ن یبرا یمیآنز تیماربه  یازیاند، نرشد معلق شده طیمح

شود. یمنمعلق انجام  یهاکشترشد در  طیمح ینیگزی. جایی کمتری داردزا بیها آسسلول یو برا ترعیروند سر

 قیتوان با رق یمرا  امر نیشوند. ایحفظ م تراکم کافیبه  دنیتا رسآنها روز  3تا  2ها هر سلول هیتغذبا در عوض 

شت و کها از فالسک از سلول یبرداشتن بخش ایآنها،  گسترشها در فالسک کشت و ادامه سلول میکردن مستق

کشت  با همقایس انجام داد. در یرده سلول یمناسب برا سید کردن اکممانده تا تر یباق یهاکردن سلول قیرق

 .ی دارندترکوتاه پاساژپس از ی ریتأخ رشد فازمعموالً نوع معلق  ،چسبندههای سلول

 کشت سوسپانسیون ظروف. 3-2

بدون شیکر  یها)به عنوان مثال فالسک لیکشت استر یهاتوان در فالسکیرا م سوسپانسیون یهاکشت

 ی دارایهای)بطر (چرخاناسپینر ) یهاحال فالسک نیکرد. با ا ی، نگهدارستندین یبافت تیمار( که تحت یناهموار
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کنند و اجازه یتبادل گاز برتر را فراهم م ناند، امکاشده یکشت سلول معلق طراح یهمزن( که به طور خاص برا

 ها کشت داده شوند.از سلول یشتریدهند حجم ب یم

با پروانه  ای 38زانیستون همزن آو کیتوسط  طی. مح(13 شکل) هستند یدو طرح اساس یدارا نریاسپ یهافالسک

 اسپینرکند. حجم کل کشت در فالسک یرا فراهم م یبهتر یهواده یپروانه عمود .شودیهم زده م 39یعمود

لیتر میلی 500 اسپینربه عنوان مثال . اشدبرای هوادهی مناسب بیشتر ب اسپینرنباید از نصف حجم مشخص شده 

 لیتر کشت داشته باشد.میلی 250هرگز نباید بیش از 

 

 

 پانسیون.ستون همزن آویزان شده)چپ( برای کشت سلول های سوسدارای پراوانه عمودی )راست(و  . فالسک های اسپینر13شکل 

 

 مواد مورد نیاز پاساژ کشت سوسپانسیون. 3-3

 معلق  یهاسلول یکشت حاو ظروف 

 (13شکل )اسپینر  یهایبطر ای ناهمواریبدون شونده  شیکر یهافالسک 

                                                           
3 8 Hanging stir-bar assembly 
3 9 Vertical impeller 
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 گراد یدرجه سانت 37رشد کامل از قبل گرم شده تا  طیمح 

  2%5مرطوب   هوایگراد با  یدرجه سانت 37 انکوباتوردستگاهCO 

 ده از )در صورت استفا دوار(، قفسه اسپینر ی)در صورت استفاده از فالسک ها یسیهمزن مغناط پلیت

 (یشد یپتر ایکشت  یمعمول یها)در صورت استفاده از فالسک شیکر شونده صفحات ای(، دوار یهایبطر

 (سیتومترهماتریپان بلو و زنده و کل )به عنوان مثال  یهاتعداد سلول نییتع یبرا زاتیها و تجهمعرف 

 معلق یهاسلول پاساژپروتکل . 3-4

 لیسب استرمنا کیاز تکن شهیباشند. هم لیاستر دیبا رندیگیکه با سلول ها تماس م یزاتیها و تجهمحلول تمام

ه تراکم حداکثری رشد لگاریتمی و قبل از رسیدن ب ها را در فازسلول. دیکار کن المینارهود  زیر و دیاستفاده کن

 طیچرخد محیکه فالسک کشت م یچسبند و هنگامیبه هم م ونیموجود در سوسپانس یاهسلول پاساژ دهید.

 یت. برامتفاوت اس یسلول یرده رای هرب پاساژشده قبل از  هیتوص یرسد. حداکثر تراکم سلولیکدر به نظر م

 .دیدفترچه مخصوص سلول مراجعه کن ایبه درج محصول  اتیجزئ

 یکر شوندهش یهادر فالسک هارشد سلول. 3-5

ستفاده از با ا ونیپستانداران رشد داده شده در کشت سوسپانس یسلول ها پاساژ یبرا یروش کل کی ریز پروتکل

ل به درج محصو شهی، همقیدق یهاپروتکل یدهد. برایم حیرا توض متحرک انکوباتوردر  متحرک یهافالسک

 .دیسلول مراجعه کنهر مخصوص 

حاصل  نانیاطمشده است  یهمزن طراح ورود یبراشیکر شونده فالسک  یانتها یهایتورفتگاز آنجا که  :توجه

 .نباشد ناهمواری یا برآمدگی یکه فالسک دارابرای جلوگیری از خراب شدن ریتم همزن  دیکن

(، فالسک ییبه همگرا دنیقبل از رس لگاریتمیرشد فاز در شوند )یآماده م پاساژ یها براکه سلول یهنگام .1

 لیاستر پتیپ کینمونه کوچک از فالسک کشت را با استفاده از  کیخارج کرده و  انکوباتوررا از دستگاه 



 

54 
 

ها به طور تا سلول دیشده باشند، فالسک را بچرخان نیته نش نمونه برداشتنها قبل از . اگر سلولدیبردار

 شوند. عیتوز طیدر مح یمساو

، هماسیتومترز ها و درصد زنده ماندن را با استفاده ا، تعداد کل سلولبرداشته شدهبا استفاده از نمونه  .2

 .دیکن نییتع تریپان بلوشمارنده سلول و 

حاسبه م را ،دشواضافه سید سلولی  شده هیتا تراکم توص کشتشدن  قیرق یبرا دیرا که با یطیحجم مح .3

 .دیکن

در  .دیرشد از قبل گرم شده را به فالسک کشت اضافه کن طیحجم مناسب مح رعایت شرایط استریلبه  .4

 .دیکن میچند فالسک تقس دررا  کشت دیتوان یم ازیصورت ن

رپوش داستفاده از  ایتا امکان تبادل مناسب گاز ) دیدور کامل شل کن کیکشت را  یهادرپوش فالسک .5

 یبستگ شیکر. سرعت دیبازگردان شیکر-انکوباتورها را به دستگاه سکدر گاز( فراهم شود و فال رینفوذپذ

 دارد. یسلول ردهبه 

بار  کیفته ههر سه ، کریش یهادر کشت کیو مواد زائد متابول یسلول یایبه حداقل رساندن تجمع بقا یبرا :توجه

و مجددا  نیدک وژیفیسانتر قهیدق 10تا  5به مدت  g 100در  یبه آرامرا  یسلول ونیسوسپانس )یا بر حسب نیاز(

 .در محیط رشد تازه حل کنید

 نریاسپ یهارشد شده در فالسک یهاسلول. 3-5-1

اده از با استف ونیسوسپانسحالت در  افتهیپستانداران رشد  یهاسلول پاساژ یبرا یروش کل کی ریز پروتکل

راجعه م یمحصول سلول یبه درج اختصاص شهی، همقیدق یپروتکل ها یدهد. برا یم حیرا توض نریاسپ یهافالسک

 .دیکن

پروانه آزادانه  یهاپرهکه  دیحاصل کن نانیحساس هستند. اطم یکیزیف استرسکه سلول ها به  دیداشته باش توجه

ها رهپ یقسمت باال کشت،به  یکاف یهوادهاز  نانیاطم برایتماس ندارند.  هیپا ای ظرف وارهیچرخند و با د یم
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ظرف را پاک  نییها و پاها کنارههکه پر دیکن میتنظ یچرخش را طور زمیباشد. مکان طیباالتر از مح یکم دیبا

 دهد.یرا نشان م اسپینرمختلف فالسک  یهااندازه یبرا ازیمورد ن محیطحداقل حجم  6 جدولکنند. 

 

 اسپینر.مختلف فالسک  یهااندازه یبرا ازیمورد ن محیطحداقل حجم  .6جدول 

 حداقل حجم محیط  اندازه فالسک اسپینر

 میلی لیتر 30 میلی لیتر 100

 میلی لیتر 80 میلی لیتر 250

 میلی لیتر 200 میلی لیتر 500

 

از  شودیم شنهادی. پیدکننشروع  تریل یلیم 500فالسک بزرگتر از  کیرا در  نریاسپ کشتکه  شودیم هیتوص

 .دیاستفاده کن اندتثبیت و تنظیم شدهکوچکتر که قبالً  ینرهایاسپ

(، فالسک یفاز رشد لگاریتمی قبل از رسیدن به محل تالقشوند )یآماده می پاساژها براکه سلول یهنگام .1

. اگر دیرا بردار از فالسک کشت ی، نمونه کوچکلیاستر پتیپ کیخارج کرده و با استفاده از  انکوباتوررا از 

 طیحدر م یها به طور مساوتا سلول دیانبچرخفالسک را شدند،  نیته نش یریگقبل از نمونهها سلول

 شوند. عیتوز

، هماسیتومترز ها و درصد زنده ماندن را با استفاده ا، تعداد کل سلولبرداشته شدهبا استفاده از نمونه  .2

 .دیکن نییتع تریپان بلوشمارنده سلول و 

 را شوداضافه برای سید سلولی  شده هیتا تراکم توص کشتشدن  قیرق یبرا دیرا که با یطیحجم مح  .3

 .دیمحاسبه کن



 

56 
 

در  .دیرشد از قبل گرم شده را به فالسک کشت اضافه کن طیحجم مناسب مح رعایت شرایط استریلبه  .4

 .دیکن میچند فالسک تقس دررا  کشت دیتوان یم ازیصورت ن

از فراهم تا امکان تبادل مناسب گ دیدور کامل شل کن کیرا  اسپینر یهافالسک یکنار یبازو یهادرپوش .5

دارد. روانه پو نوع  یسلول رده به ی. سرعت چرخش بستگدیبرگردان انکوباتورها را به دستگاه شود و فالسک

ز ا یناش بیشود تا از آسیشده نگه داشته م هیتوص ریکه سرعت چرخش در مقاد دیحاصل کن نانیاطم

 شود. یریجلوگ یتنش برش

، اسپینر یهادر کشت کیمتابول یفرع یهاو فرآورده یسلول یایبه حداقل رساندن تجمع بقا یبرا :توجه

)یا بر بار  کیکرده و هر سه هفته  وژیفیسانتر قهیدق 10تا  5به مدت  g100در  یرا به آرام یسلول ونیسوسپانس

ر محیط دو مجددا  وژیفیسانتر قهیدق 10تا  5به مدت  g 100در  یرا به آرام یسلول ونیسوسپانس حسب نیاز(

 رشد تازه حل کنید.

 ات در کشت سوسپانسیونیحشر یهاسلولپاساژ در مورد  ینکات. 3-6

 یازهایاز ن ی، برخاستپستانداران  یهاحشرات مشابه سلول یهاکشت سلول پاساژ مراحل یکه روش کل یحال در

 یهارده ارائه شده با یدستورالعمل ها شهیهم جینتا نیبهتر یکشت متفاوت است. برا یها ستمیس نیا یدیکل

 .دیدنبال کن راخود  شاتیحشرات آزما یسلول

 ونیمنظم مستلزم حذف سوسپانس پاساژ. ستین یضرور ی سوسپانسیونهاکشت سلول برای طیمح رییتغ 

عه مراج یمناسب است )به سلول اختصاص تراکمبه  کشتشدن  قیرق یبرا یکاف طیو افزودن مح یسلول

 است. یسلول کاف یمواد مغذ تأمین یتازه برا طیافزودن مح .محصول( درج دیکن

  2تبادلCO شود.ینم هیحشرات توص یکشت سلول یبرا 
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 توان  یها را م. سلولدیمرطوب نگه دار یطیگراد در مح یدرجه سانت 27 یحشرات را در دما یهاسلول

درجه  27 هکنترل شد یبا دما یطیحال، مح نیبا ا. کرد یدر کشو نگهدار ای میز یاتاق در باال یدر دما

 شود.یم هیگراد توصیسانت

  دیاند استفاده کنرشد سلول حشرات فرموله شده یکه به طور خاص برا ییهامحیطاز. 

 از های تجاری موجود برخی از محیط .دیاز سورفکتانت استفاده کن هاو استرس پراوانه کاهش برش یبرا

 سورفاکتانت هستند. یقبل حاو

 یبرا داشته باشند. ونیبا کشت سوسپانس یبه سازگار ازیحشرات ممکن است ن یسلول یهااز رده یبرخ 

 .دیمحصول خاص سلول مراجعه کن یدفترچه راهنما ایبه درج محصول  شتریاطالعات ب

 هافریز )منجمد( کردن سلول .4

 سازی برودتیذخیره. 4-2

 جهموا یریپ بامحدود با رشد  یسلول یهارده. هستند یکیدر کشت مداوم مستعد رانش ژنت یسلول هایرده

 زاتیتجهها شگاهیآزما نیبهتر در یهستند و حت یکروبیم یمستعد آلودگ یسلول یشوند، تمام کشت هایم

ن گران و آ ینیگزیو جا است یمنبع ارزشمند شده ثابت یسلول رده کیند. از آنجا که شودچار مشکل  دتواننیم

 .مهم است اریمدت بس یطوالن ینگهدار کردن آنهامنجمد بنابریان بر است، زمان

 ذر منجمدذخایر ببه عنوان  دیبا ردیگیدر دسترس قرار مطی پاساژ ها مازاد کوچک از سلول کی نکهیمحض ا به

 هیمنجمد ته ریتوان از ذخایرا م یکار استوک. ردیدر دسترس قرار نگ شگاهیدر آزما یاستفاده عموم یشده و برا

 یبرا یتواند به عنوان منبعیم یکارذخایر  منجمد کردن، شدبذر رو به اتمام با ریکرد. اگر ذخا جایگزینو دوباره 

 عمل کند. هیاز انجماد اول دیتعداد تول شیبذر تازه با حداقل افزا کی هیته

کامل در  طیدر مح عیما تروژنیآنها در ن رهیکشت شده، ذخ یسلولها محافظت و نگهداری یروش برا نیبهتر

( است. عوامل محافظ سرما نقطه انجماد DMSO) دیسولفوکسا لیمت یمانند د یحضور عامل محافظ سرمازدگ
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برساند و باعث  بیها آستواند به سلولیکه م خی ستالیکر لیخطر تشک نیهمچنسرعت خنک شدن و  ،طیمح

 .دندهیکاهش م یادیرا تا حد ز مرگ سلول شود

مناسب  یهاو روش زاتی. با استفاده از تجهشودمی به بافت یآل یورود مولکول ها لیتسه اعثب DMSO :توجه

 .دیزیرا دور بر هامعرف ایشگاهمهر آز. مطابق مقررات دیرا کنترل کن DMSO یحاو یهااز معرف یخطرات ناش

 منجمدسازی یهادستورالعمل. 4-3

، یکشت سلول یهاروش ریاست. مانند سا یضرور یسلول هایردهحفظ انجماد  یبرا ریز یهااز دستورالعمل یرویپ

 .دینبال کنسلول را دهر  مختص ارائه شده یهادستورالعملممکن،  جینتا نیبهتریابی به دست یبرا شودیم هیتوص

 از انجماد . قبلدیکم منجمد کن پاساژو تا حد امکان با تعداد  ادیکشت شده خود را با غلظت ز یهاسلول 

اد انجم نهیبه طیکه شرا دیها زنده هستند. توجه داشته باشسلولدرصد  90حداقل که  دیمطمئن شو

 مورد استفاده دارد. یبه رده سلول یبستگ

   د را انجماسرعت کنترل شده  و قهیگراد در دقیدرجه سانت 1درجه حرارت در حدود تدریجی با کاهش

 توانید از فریزهای حاوی کرایو استفاده کنید.انجام دهید. می

 یرمازدگسعامل محافظ  کی یدارا دیانجماد با طی. محدیشده استفاده کن هیانجماد توص طیاز مح شهیهم 

 .باشد سرولیگل ای DMSOمانند 

 باالی یزده در دما خی یها. سلولدیکن ینگهدار گرادیدرجه سانت -70 ریز یزده را در دما خی یهاسلول 

 کنند.یم بیشروع به تخر گرادیدرجه سانت -50

 یحاو یهاالیووی. کرادیاستفاده کن لیاستر هایکرایوویالمنجمد از  یهاسلول ینگهدار یبرا شهیهم 

 .ور شوندغوطه عیما تروژنین یدر فاز گاز باال ای عیما تروژنیزده ممکن است در ن خی یهاسلول

 دیاستفاده کن یشخص یحفاظت زاتیاز تجه شهیهم. 
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 استفاده  لیمناسب استر کیاز تکن شهیباشد. هم لیاستر دیها باتماس با سلول زاتیها و تجهتمام محلول

 .دیکار کن المینارهود زیر و در  دیکن

 یمنیا نکته. 4-3-1

شده در فاز  در بسته یهاالیوویکر رهیشوند. ذخ رهیذخ عیما تروژنین یدر فاز گاز باال دیبازیستی آور  انیز مواد

و  شهینفجار شاخطر اعالن ، از دیکنیاستفاده م عیفاز ما یسازرهیبرد. اگر از ذخیم نیخطر انفجار را از ب یگاز

 .دیکن فادهاست نکیع ایاز محافظ صورت  شهیو هم دیاستفاده کن کیپالست

 انجماد سلولی ازیمواد مورد ن. 4-4

 لگاریتمی رشد فازکشت شده در  یهاسلول یکشت حاو ظروف 

 رشد کامل طیمح 

  عامل محافظ سرما مانندDMSO ر زیکنار گذاشته شده است فقط در  یکشت سلول یکه برا ی)از بطر

 .باز شود( المینارهود 

 یتریلیلیم 50 ای یتریلیلیم 15 لیمصرف استر کباری یمخروطته  یهالوله 

 نده سلول ، شمارهماسیتومترزنده و کل )به عنوان مثال  یهاتعداد سلول نییتع یبرا زاتیها و تجهمعرف

 (تریپان بلوو 

 های استریلالیوویکرا 

  زوپروپانولیمحفظه ا ایدستگاه انجماد با سرعت کنترل شده 

 عیما تروژنین رهیظرف ذخ 

 :دیدار ازین زین ریموارد ز، عالوه بر مواد فوق به چسبنده یهاانجماد سلول یبرا

  محلول متعادل نمک مانندPBS ردفنل  ای میزی، منمیفاقد کلس 

 ردبدون فنل  نیپسیتر 
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 انجماد سلولیپروتکل . 4-5

 قیدق یهاپروتکل یدهد. برایکشت شده را شرح م یهاحفظ انجماد سلول یبرا یروش کل کی ریز پروتکل

 .دیمراجعه کنسلول هر به درج محصول مخصوص  شهیهم

. توجه دیکن یگراد نگهداریدرجه سانت 8تا  2 یانجماد را آماده کرده و تا زمان استفاده در دما طی. مح .1

 دارد. یبه رده سلول یانجماد مناسب بستگ طیکه مح دیداشته باش

. دینکشت بافت جدا ک ظرفاز همانند روش پاساژ دادن  یها را به آرامسلول ،چسبنده کشتدر مورد  .2

 .دیکن حلآن نوع سلول مجدداً  یبرا ازیکامل مورد ن طیها را در محسلول

 نتعییبلو  نپای، شمارنده سلول و ترهماسیتومترها و درصد زنده ماندن را با استفاده از تعداد کل سلول .3

 .دیانجماد را محاسبه کن طیمح ازی، حجم مورد نمدنظر یسلول تراکم. با توجه به دیکن

 ییرو عیو ما دیکن وژیفیسانتر قهیقد 10تا  5به مدت  g 100 -200 یبیتقر با دوررا  یسلول ونیسوسپانس .4

 وژیفین سانتر: سرعت و مدت زماتوجه .دیزیبر در شرایط استریل دور یسلول پلت اختالل در جادیرا بدون ا

 بسته به نوع سلول متفاوت است.

 .دیکن حلنوع سلول خاص مجدداً  یمناسب برا یسلول تراکمانجماد سرد با  طیسلول را در مح پلت .5

 یبندمیسکه آنها را تقر . همانطودیکنتوزیع  هاکرایوویالرا در  یسلول ونیاز سوسپانس یکم ریمقاد .6

 ود.ش اصلهمگن ح یسلول ونیسوسپانس کیتا  دیمخلوط کن میها را به طور مکرر و مال، سلولدیکنیم

 قهیدر دق گرادیدرجه سانت 1 باً یو دما را تقر دیکن زیسرعت کنترل شده فرها را در دستگاه انجماد با سلول .7

ده و آنها قرار دا زوپروپانولیا ظرف حاویها را در سلول یحاو یهاکرایوویال گریروش ددر . دیکاهش ده

 .دیکن رهیشب ذخ کیگراد به مدت یدرجه سانت -80 یرا در دما

 .دیکن رهیذخ عیما تروژنین یباال یمنتقل کرده و آنها را در فاز گاز عیما تروژنیزده را به ن خی یهاسلول .8
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 های منجمدذوب سلول .5

 کردنذوب  هایدستورالعمل. 5-1

کند که یم نیتضم عیخوب و کار سر کیاستفاده از تکنلذا زا است و زده استرس خی یهاسلول یذوب برا پروسه

ارائه  یهالدستورالعم شودیم هی، توصیکشت سلول یهاروش ریسا. مانند زنده بمانندها از از سلول ییدرصد باال

 .حاصل شود جینتا نیبهتر تا دیرا به دقت دنبال کنها معرف ریها و ساسلولبرای شده 

 دیکن ذوب گرادیدرجه سانت 37( در حمام آب قهیدق 1زده را به سرعت )کمتر از  خی یهاسلول. 

 دیکن قیرشد از قبل گرم شده رق طیبا استفاده از مح یذوب شده را به آرام یهاسلول. 

 دیانجام ده یابیباز یسازنهیبه یباال برا تراکمها را با ذوب شده سلول پلت. 

 دیکار کن زیر هود المینارو  دیاستفاده کن کیمناسب آسپت کیاز تکن شهیهم. 

 رهیذخ یهاالیووی. کردیاستفاده کن نکیع ایاز جمله ماسک صورت  یشخص یحفاظت زاتیاز تجه شهیهم 

 دهند.یخطر انفجار را نشان م ذوبهنگام  عیشده در فاز ما

 یحاوهای انجمادی برخی از محیط DMSO  د. وشمیبه بافت ها  یآل یهاورود مولکول باعثهستند که

 .دینکنترل کرا  DMSO یحاو یهااز معرف یمناسب خطرات ناش یهاو روش زاتیبا استفاده از تجهلذا 

 های منجمدذوب سلول ازیمواد مورد ن. 5-2

 منجمد یهاسلول یحاو الیووکرای 

 گرادیدرجه سانت 37رشد کامل از قبل گرم شده تا  طیمح 

 لیمصرف و استر کباری وژیفیسانتر یهالوله 

 گرادیدرجه سانت 37 یدر دما حمام آب 

  درصد 70اتانول 

 بافت کشتبا  تیمارظروف تحت  ایها پلیتها، فالسک 
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 منجمد یهاپروتکل ذوب سلول. 5-3

 قیدق یهاپروتکل یدهد. برایانجماد محافظ را شرح م یهاذوب سلول یبرا یروش کل کی ریز پروتکل

 .دیسلول مراجعه کنهر به درج محصول مخصوص  شهیهم

 37مام آب حخارج کرده و بالفاصله در  عیما تروژنیزده را از محلول ن خی یهاسلول یحاو کرایوویال .1

 .دیگراد قرار دهیدرجه سانت

ها را ذوب سلول عیسر قهیدق 1در کمتر از  گرادیدرجه سانت 37 یدر حمام آب الیو میبا چرخاندن مال .2

 بماند. یباق الیدر و خی یکه مقدار کم یتا زمان دیکن

 70اتانول ا را بآن  یرونی، قسمت ب الیو شدن. قبل از باز دیمنتقل کنالمینار هود زیر را به  الیو .3

 .دیکن تمیزدرصد 

رشد  طیمقدار مورد نظر از مح یحاو وژیفیبه لوله سانتر یاذوب شده را به صورت قطره یهاسلول .4

 .دیخود منتقل کن یرده سلول یکامل از قبل گرم شده مناسب برا

ت و مدت . سرعدیکن وژیفیسانتر قهیدق 10تا  5به مدت  g200 یبیتقر دوررا با  یسلول ونیسوسپانس .5

 بسته به نوع سلول متفاوت است. وژیفیسانتر یزمان واقع

 در لاخال جادی. بدون ادیکن یکامل را بررس پلت کی دیو د ییرو عی، وضوح ماوژیفیپس از سانتر .6

 .به روش استریل دور بریزیدرا  ییرو عی، مایسلول پلت ساختار

 طیمح کرده و آنها را به ظرف کشت مناسب و به حلرشد کامل  طیدر مح یها را به آرامسلولپلت  .7

 .دیشده منتقل کن هیکشت توص

ساس نوع کشت بر ا فضایدارد و  الیوویمنجمد شده در کرا یهابه تعداد سلول یاندازه فالسک بستگ :توجه

 متفاوت است. طیسلول و مح
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 های تکمیلیپروتکل .6

 هماسیتومترالم ها در شمارش سلول. 6-1

در مورد  یکل یهاکرد. دستورالعمل هیته یشگاهیآزما تجهیزاتکنندگان  نیتوان از اکثر تامیرا م تومترهایهمس

 :هماسیتومترنحوه استفاده از 

 .دیکن روی چمبر فیکسرا خشک کرده و  الم. تمیز نماییدرا با الکل الم مخصوص  چمبر و .1

 .دیپر نکن یادیز ولی دیاضافه کن هماسیتومترها را به از سلول تریکرولیم 10ها. برداشت سلول .2

 صیتشخ یکنتراست برافاز . از دیقرار ده X10 بزرگنمایی بامعکوس  کروسکوپیمزیر را در  چمبر .3

 .دیها استفاده کنسلول

ا ب 14 شکل. مربع مشبک در دیمتر مربع( بشمار یلیم 1مشبک ) یها را در مربع بزرگ و مرکزسلول .4

 یتکرار یه ها. نموندیضرب کن 410در  تریلیلیها در مبرآورد تعداد سلول یشده است. برا دادهدایره نشان 

 .دیکن حسابآنها را  میانگینو  دیکن هیته

 

  

 برای هماسیتومتر. الم 14شکل 

 .شمارس سلولی 
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  تریپان بلو. 2-6

ها به عنوان . زنده ماندن سلولدیکن نییتع قیدهد زنده ماندن سلول را به طور دق یبه شما امکان م ریز روش

ها سلول شود. اگر یمحاسبه م هماسیتومتر یداخل شبکه ها یبر تعداد کل سلولها میزنده تقس یهاتعداد سلول

 .شوند یگرفته م در نظر مرده، رندیبه خود بگبلو  پانیرنگ تر

 .دیکن نییتع هماسیتومترخود را با استفاده از  یسلول رده ونیسوسپانس یسلول تراکم .1

 .دین( آماده ک3/7تا  pH  2/7  با PBS کیزوتونیبلو را در محلول نمک بافر ا پانتری %4/0محلول  .2

 .دیسلول اضافه کن تریل یلیم 1را به بلو  پانیتر استوکمحلول از  تریلیلیم 1/0 .3

 .دیکن یکم بررس ییبا بزرگنما کروسکوپیم ریکرده و بالفاصله ز یرا بارگذار هماسیتومتر .4

 یبرا 95حداقل  دیبا هاسلول یمان. زندهدیها را بشمارو تعداد کل سلول یرنگ آبدارای  یهاتعداد سلول .5

 .باشد لگاریتمی رشدفاز ورود در کشت سالم 

 ه%زند های=سلول[ 0/1- ی(آب یهاتعداد سلول÷ ها])تعداد کل سلول× 100

که عامل  دیاشبداشته  ادی به .دیاستفاده کن ریکشت، از فرمول ز تریلیلیزنده در م یهامحاسبه تعداد سلول یبرا

 .دیکن حیرقت را تصح

 زنده یهاسلول تعداد ×  410×  1/1= سلولکشت / تریلیلیم

 ها سلولتعلیظ . 3-6

 (:شده در محیط معلق هیکشت تک ال یهاسلول ای) ونیها از کشت سوسپانسسلول تغلیظ یبرا

 قهیدق 10ت به مد وژیفیبا اندازه مناسب و سانتر لیاستر وژیفیلوله سانتر کیرا به  یسلول ونیسوسپانس .1

 .دیمنتقل کن g 800 دور  در
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 حساس هستند. اریبسکردن  وژیفیسانتربه  یسلول یهااز رده یبرخ :توجه

 .دیدر پلت سلول با دقت بردار اخالل جادیرا بدون ا ییرو عیما .2

کردن  پتیبار پ 3تا  2 با یو به آرام دیبه کناره لوله اضافه کن یتازه را به آرام طینظر از مح حجم مورد .3

 د.کنی در محیط حل مجدداًرا  یسلول پلت

 .دیمنتقل کن لیها را به ظرف مورد نظر استرسلول .4

 یابیبیکه ممکن است به شما در ع پیشنهادی یهاو راه حل یاز مشکالت احتمال یبرخ ستیل 7جدول در 

 شده است. ، آوردهکمک کند یکشت سلول اتشیآزما

 

 

 ی پیشنهادیو راه حل ها ی در کشت سلول مشکالت احتمال .7جدول 

 راه حل دلیل مشکل )مسأله(

 

 

 

 

 

، استوکس از ذوب شدن پ

وجود  یاسلول زنده چیه

 دندار

 در دنذوب شزمان ها را تا سلول .عیما تروژنیدر ن رهیو ذخ دیجد استوک اندشده رهیذخ نادرستها سلول

 .دینگه دار عیما تروژنین

 .دیکننده منجمد کن نیشده توسط تام هیتوص تراکمها را با سلول ستیقابل استفاده ن یخانگ زریفر استوک

 .دینکخود استفاده  زریفر استوک هیته یبرا با تعداد پاساژ کم یهااز سلول

شده  هیکننده توص نیتامتوسط همانطور که  قاًیانجماد سلولها را دق یهاروش

نما راه کتابچه نیکه روش انجماد در ا دیتوجه داشته باش. دیاست دنبال کن

 راهنما ارائه شده است. کیاست که فقط به عنوان  یروش کل کی

 استوک جدید تهیه نمایید.

ه شد هیکننده توص نیتامتوسط همانطور که  قاًیها را دقسلول ذوب یهاروش ذوب شدند نادرستها سلول

 کی راهنما کتابچه نیدر ا ذوبکه روش  دیتوجه داشته باش. دیاست دنبال کن

 راهنما ارائه شده است کیاست که فقط به عنوان  یروش کل

 یرامآ بهاما آنها را  ،دیکن یآب م عیزده را سر خی یهاکه سلول مطمئن شوید

 .دیاستفاده کن کشترشد از قبل گرم شده قبل از  طیاز مح دیکن قیرق

که  دیمطمئن شو .دیکننده استفاده کن نیشده توسط تام هیتوص طیاز مح ستین حیذوب صح طیمح

 از قبل گرم شده است. طیمح
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 هستند قیاز حد رق شیها بسلول

 

ذوب های سلول کشت ی،ابیباز یساز نهیبه یکننده برا نیتام هیطبق توص

 انجام دهید باال  تراکمرا با شده 

 شوندیکنترل نم یها به آرامسلول

 

 ورتکس استفاده .زا استاکثر سلولها استرس یانجماد و ذوب برا یروشها

گام ها جدا شوند )مگر در هنتا سلولوارد کنید  ضربهها را فالسکنکنید و 

 .کنید  وژیفیسانتر ادیها را با سرعت زسلول ای(، اتحشر یهاسلول کشت

انجماد  طیمورد استفاده در مح سرولیگل

 .ه بودشد رهیدر نور )در صورت وجود( ذخ

آن  یشود که برایم لیتبد نیبه آکرولئ شود رهیدر نور ذخ سرولیگل اگر

 تهیه کنید. دیجد . استوکاست یسم هاسلول

 

 

 

 یرشد م یآرامسلولها به 

 کنند

ستین حیرشد صح طیمح  

 

 دیرشد از قبل گرم شده استفاده کن طیکننده از مح نیتام هیتوص مطابق

 دیاستفاده کنجدید سرم  از تاس تیفیک یرشد ب طیسرم موجود در مح

 های سالم با تعداد پاساژ کم استفاده کنید.از سلول داده شده اند. پاساژها بارها سلول

پاساژ  های پستانداران را در فاز رشد لگاریتمی قبل از رسیدن به تالقیسلول اندرشد فراتر از محل تالقی داشتهسلول 

 دهید

ها  عرفمها را دور بریزید. استوک جدید تهیه کنید و از ها، محیط و سلولمعرف کشت به مایکوپالسما آلوده شده است

 و محیط تازه برای کشت آن استفاده کنید

 

 

CELL CULTURE BASICS HANDBOOK 

 

Translated By: 

Dr. Hassan Dianat-Moghadam  

(Ph.D. In Medical Biotechnology) 



 

67 
 

 
 

Provided By: Arka Pajuhan Ariana Co. 

 


