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What is cell culture? 

کـت ػلَل یب ّوبى کـت ثبفت:

 

 

 آٍسدى ػلَل ّبیی اص یک هدوَػِ ی حیبتی کِ تحت تبثیش یک ػبهل ثیشًٍی لشاس هی گیشًذ.:فشاّن کـت ػلَل

 

 اص ػِ ًَع ػلَل ثش اػبع ؿکل ٍ ظبّش دس هحیػ کـت ػلَلی اػتفبدُ هی ؿَد:

  #epithelial-like cells#ػلَل ّبی ؿجیِ اپی تلیبل1$

 #lymphoblast-like cells$#ػلَل ّبی ؿجیِ لٌفَثالػتی2

  #fibroblastic-like cells#ػلَل ّبی ؿجیِ فیجشٍثالػتی3$

In vitro   :$within the glass,i.e,in a test tube or petri dish#ػلَل اص ثذى دسٍالغ هحیػ آصهبیـگبّی $خبسج ثذى#

 گشفتِ هی ؿَد ٍ دس یک هحیػ آصهبیـگبّی تغییشات ثش سٍی آى اًذاصُ گیشی هی ؿَد.

In vivo : $within the living#  کِ هوکي اػت هجتال ثبؿذ ٍ یب آى ّبسا هجتال کٌین. دس هحیػ ثذى اػتػلَل 
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 هی ثبؿذ. in vivoکِ دس ٍالغ خالصِ ؿذُ ی ػیؼتن  ؿشٍع هی ؿَد،  in vitroاػبػب تحمیمبت ثِ صَست 

پغ اص خْت تحمیك خَة اػت اهب  ؿَد،خَى ًذاسین ٍ ػیؼتن ػبدُ ؿذُ هی ثبؿذ ثٌبثشایي ًتبیح ثْتش تحلیل هی  in vitroدس ؿشایػ 

 ًوی داًین کِ دس ثذى ّن ّویي ؼَس خَاة هی دّذ یب ًِ!

اص  یک خبهؼِ ی کَچک  اثتذا اى سا دس حیَاًبت ثشػی هیکٌین ثؼذ ثٌبثشایي تؼت کٌین، in vivoسا ثبیذ دسیک ػیؼتن هبًٌذ ّویي کبس

 <--هؼشفی ثِ ػٌَاى یک سٍؽ یب داسٍ  <--ػپغ یک خبهؼِ ی ثضسگ تش <--ٍ آصهبیؾ هی کٌٌذسا سا اًتخبة  (pilot study)ثیوبساى 

follow up تب دُ ػبل 

کِ ایي ػلَل هی تَاًذ اص هٌـب ػبلن$هبًٌذ لٌفَػیت ّب# یب غیشػبلن $تَهَس# گشفتِ  لَل ّب سا اص یک هٌجؼی تْیِ کٌینثبیذ ػ in vitroدس 

 ؿَد. ٍلتی هٌجغ تغییش هی کٌذ ؿشایػ کبس ّن ػَض هی ؿَد.

 ثِ اصای تٌَع دس ػلَل تٌَع دس ػشؼبى •

 

 

 تْیِ ی ػلَل :

ایي کبثیٌت ّب کِ هٌبػت هشاکض تحمیمبتی کَچک هی ثبؿٌذ دس آى ّب هحَؼِ ای  هی ثشًذ، الهیٌبس فلَ#َّد کـت ػلَل$ تَهَس سا ثِ َّد

دس هی آٍسًذ ٍ ّوچٌیي فیلتش ّبیی کِ ػَاهل  ؼشاحی ؿذُ اػت ثب هَتَس ّبیی کِ َّا سا ثب ػشػت صیبدی ثِ دٍس ایي هحفظِ ثِ حشکت

 هی کٌٌذ.ػپغ ؿشٍع ثِ ثشیذى تَهَس ٍ تجذیل ثِ لؽؼِ ّبی کَچک  کبهال اػتشیل هی کٌٌذ. . سا اص َّا هی گیشًذ ٍ فعب سا.هیکشٍثی ٍ .

کِ دس  دس آیٌذ single cellسا ّعن کٌذ ٍ ثِ صَست  $هبتشیکغ ثیي ػلَلی# هی سیضًذ تب خذاسُ ی ػلَلی trypsinثش سٍی آى آًضین 

ٍ  ّن لبثل اػتفبدُ هی ثبؿٌذ. collagenase   ٍpronaseالجتِ آًضین ّبی .ایي حبلت ثِ آى ّب ػَػپبًؼیَى ػلَلی هی گَیٌذ

یؽی سا فشاّن کشد کِ دس آى ػلَل ثتَاًذ ثِ ثمبی خَدؽ حبل ثبیذ ؿشا خٌثی هی ػبصًذ، #PBSثبفش ًوکی$ فؼفبتػپغ ایي آًضین سا ثب 

  .اداهِ دّذ
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Laminar flow(class II)  خْت آؿٌبیی#:ثشخی  اص ٍیظگی ّبی آى ػجبستٌذ اص:هدْض ثِ فیلتش اصلی ّپب کِ اصثیي ثشًذُ ی رسات$:

ػبػت خْت ًوبیؾ -دٍس1411في -ؿیشگبص - ثب کلیذ هشثَغ UVهدْض ثِ سٍؿٌبیی ٍ  -" ٍ فیلتشاگضٍص99.99هیکشٍى ثب خلَف  0.3

  ٍ ... هیضاى کبسکشد دػتگبُ

ثِ ػلت افضایؾ ػلَل ّب ٍ کبّؾ هٌبثغ غزایی ثبیذ ػلَل ّب سا ػبة کبلچش یب ّوبى پبػبط  ثشای کـت اػتفبدُ هی کٌین اص ّش سٍؿی کِ

داد. ثذیي تشتیت ػلَل ّب دس چشخِ سؿذ خَد ثبلی هی هبًٌذ ٍ ًوی هیشًذ. ثؼذ اص پبػبط دادى ّبی هختلف ثبالخشُ ػلَل ّبی هب ثِ دػت 

هی گَیٌذ. دس ٍالغ هب دس ایي الیي ّب ٍیشٍع ّب $ یب ّش چیض دیگِ کِ ًیبصؽ داسین # سا  (cell line) ذ کِ ثِ آًْب الیي ػلَلیهی آی

کـت هی دّین. ایي الیي ّبی ػلَلی ثِ صَست تدبسی دس دػتشع ّؼتٌذ ٍاًَاع هختلفی داسًذ. ثب تَخِ ثِ ًَع ػلَلی کِ ثِ آى ًیبص 

 داسین هی تَاًین اص آًْب اػتفبدُ کٌین.

ebutbucbus:  ِی کـت هدذد ػلَل ّب ثبسّب ٍ ثبسّب ثشای چٌذیي هشتجِ ٍ ثِ هذت چٌذیي هبُ تکشاس هی ؿَد ایي ػول سا پشٍػ

 هی ًبهٌذ. passageهی گَیٌذ ٍ ّش کذام اص ػیکل ّبی آى سا دس اصؽالح  subculturingاصؽالحب 

  

 ػجبستٌذ اص: سؿذ ػلَل ّب ؿشایػ

تی هتش هشثغ ًػب 25الل آى .ایي ظشٍف اثؼبد ٍ اًذاصُ ّبی هختلفی داسًذ کِ حذ#flask$هکبى ػشثؼتِ خْت حفبظت اص ػَاهل ثیشًٍی •

ًبم داسًذ کِ دایشُ ای ؿکل هی ثبؿٌذ. petri dishًَع دیگشی اص فالػک ّب  هی ثبؿذ.

 

•mediumػلَل هَاد دفؼی  :هبیؼی حبٍی ػٌبصشی ثشای ثمبی ػلَل،اهالح ٍ هَاد هَسد ًیبص سا دس اختیبس ػلَل لشاس هی دٌّذ ٍ ّوچٌیي

ثِ دلیل تغییش  ثِ سًگ صسد دس هیبیذثذلیل هتبثَلیؼن ػلَل ّب ٍ هَاد دفؼی اًْب  هذتی اص پغ☺ثِ سًگ اًبس اػت اؽ سا ثِ آى ثش هیگشداًذ،
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ph،  کِ دس ایي حبلت ثبیذrefresh .ؿَد medium هذیَم سا .$الجتِ ثؼذ ًیبص ّؼت کِ  ثؼتِ ثِ ًَع ػلَل هَسد اػتفبدُ تغییش هی کٌذ

 ثب پپتَسی ثیشٍى ثکـٌذ#.

 

 ثبؿذ،هٌبػت ثشای اًدبم فؼبلیت ّبی هتبثَلیکی 33ثبیذ حذٍدا  حشاست ی دسخِ•

 

 اص ؼشیك الوٌت ّبیی ایي ٍػیلِ ثب کٌتشل دهب .اػت :اثضاسی آصهبیـگبّی ثشای کـت ٍ سؿذ دادى ًوًَِ ّبی صًذُ#incubatorاًکَثبتَس$•

 fe delایي دػتگبُ تَػػ یک پضؿک اؼفبل فیلیپیٌی ثِ ًبم  فشاّن هی کٌذ. ػلَل  ؿشایػ هٌبػجی سا ثشای سؿذ CO2ٍ سؼَثت ٍ 

mundo .ّبتشٍم-2اًکَثبتَس   -1<---تٌظین دهب اص دٍ ساُ  اختشاع ؿذُ اػت (hot room)  دس صَستی کِ کـت صیبد ثبؿذ اص ّبتشٍم:

 کِ اتبق ّبیی ثب اثؼبد ثضسگ ّؼتٌذ اػتفبدُ هی ؿَد.

 

 سػبیت ثشخی ًکبت ثِ ٌّگبم اػتفبدُ اص اًکَثبتَس ظشٍسی هی ثبؿذ:

اص  -خـک ثبؿٌذ ثشای خلَگیشی اص آلَدگی دس اًکَثبتَس الصم ّؼت کِ لفؼِ ٍ دیَاسُ ّب ّوَاسُ -تؼَیط ثِ هَلغ ظشف آة داخل دػتگبُ

 گزاؿتي هَاد فشاس یب لبثل اؿتؼبل دس آى خلَگیشی ؿَد ٍ ....

 

•CO2  $3-5%ٍ #O2:1 2-1#اػتفبدُ اص کپؼَل ّبیی کِ حبٍی ایي گبص ّب ّؼتٌذ.ؿیلٌگ هتصل ثِ کپؼَل سا min  دس داخل

تبهیي گبص ػلَل ّب ثِ ایي ؼشیك ثشای ّبتشٍم   ّفتِ ثشای ػلَل ّب کبفی هی ثبؿذ.1فالػک گزاؿتِ تب دهیذُ ؿَد دسآى ٍ ایي گبص تب 

 هٌبػت هی ثبؿذ.

دیگش ًیبصی ثِ هحکن ثؼتي دسة فالػک ّب ًیؼت ثبیذ کوی  #.CO2#تبهیي ایي گبص ّب اص ؼشیك اًکَثبتَس ّن هوکي اػت$اًکَثبتَس 2

 ِ اًکَثبتَس تبهیي هی ؿَد.هتصل ث CO2ؿل ثبؿذ تب اکؼیظى ثِ ایي ؼشیك ٍاسد گشدد ٍ دی اکؼیذ کشثي ّن اص ؼشیك کپؼَل 

سا  PHٍ  ذٌّذهیتب ثب ثیکشثٌبت ػذین هحیػ کـت یک ػیؼتن ثبفشی هـبثِ خَى سا تـکیل  دسهحیػ کـت: co2ػلت ظشٍست ٍخَد 

ثِ دلیل داؿتي کن تشیي هیضاى ػویت ثشای ػلَل ّب ثیؾ تش اص ػبیشیي هَسد  اػتفبدُ لشاس هی ایي ػیؼتن دس حذ تؼبدل ًگِ هیذاسًذ. 

 هی ثبؿذ. 7/7-7/4ثْیٌِ ثشای سؿذ کـت ّبی ػلَلی ثیي   PHگیشد.
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 سا خٌثی هی کٌذ.داسای یک خض اػیذی ٍ یک خض ثبصی هی ثبؿذ. PHثبفش:دس ػشض چٌذ دلیمِ کَچک تشیي تغییشات دس 

 .لَلی اتفبق ًویفتذاص دیگش ػَاهلی ّؼتٌذ کِ اگش دس هدوَػِ ی ػلَلی لشاس ًگیشد تکثیش ػ#:growth factorsفبکتَس ّبی سؿذ$•

. fetal bovine serum# FBSالجتِ ثؼتِ ثِ ًَع ػلَل فشق هی کٌذ.ایي فبکتَس ّب اص ػشم خٌیي گبٍ گشفتِ هی ؿَد $، "11حذٍدا 

univos=tluc.  

                                 

PH•:3/4-3/3 

Glucose concentration•:  ٍ ػلَلی دس  فعبی پالػوبی ٍ چِ دس هحیؽْبی کـتافضایؾ غلظت لٌذّب، چِ دس داخل ثذى

 .ثبؿذ تَاًذ تبثیشات هخشثی دس فشآیٌذ حیبت ٍ ػولکشد ػلَلْب داؿتِ آصهبیـگبُ هی

 

ٍ پٌیؼیلیي هحلَل ثیؾ تش اص  همبٍهت ػلَلی سا افضایؾ هی دّذ. ٍ آًتی هبیکَتیک ّب :اػتفبدُ اص آًتی ثیَتیک ّبػیؼتن دفبػی•

ثشخی هی گَیٌذ ػجت تغییش ٍ خْؾ دس سفتبس  ثحث ّبی صیبدی ٍخَد داسد. َتیک ّبیدس کبسثشد آًتی ث هی ؿَد. اػتفبدُاػتشپتَهبیؼیي 

$کـت ؼَالًی  long term cultureثِ ایي صَست ػول هی کٌٌذ کِ اگش  ػلَلی هی ؿَد ثِ ّویي دلیل تَصیِ ًوی گشدد.

 ًِ! $کـت ّبی کَتبُ هذت# ّبshort termهذت#ثبؿذ هؼوَال اص آًتی ثیَتیک اػتفبدُ هی کٌٌذ ٍلی دس 

 

 ّب لبسذ ظذ•

 ثب ایي هَاد ٍ ؿشایػ هی تَاى کـت ػلَل سا آغبص کشد.

ظخبهت الیِ ای ثِ گًَِ ای هی ؿَد کِ سػیذى َّا ٍ هَاد  .هب چٌذ الیِ داسین ثِ هؼٌبی تـکیل یک الیِ ًیؼت. :monolayerػیؼتن 

ّذایت هی ؿًَذ ٍ ایدبد ػلَل ّبی خذیذ کن هی  G0غزایی ثِ ػلَل ّب هـکل هی ؿَد ٍ اص چشخِ ی ػلَلی خبسج هی ؿًَذ ٍ ثِ 

 ؿَد.

 ػلَل ّب اص ًظش ًحَُ ی کـت یبفتي دس هحیػ کـت ثِ دٍ دػتِ تمؼین هی ؿًَذ:

ّب ثشای ایٌکِ ثتَاًٌذ تکثیش ؿًَذ، ثبیذ ثِ ػؽحی هتصل ؿذُ  #: ایي ػلَلAnchorage dependentثِ ثؼتش $ّبی ٍاثؼتِ  ػلَل -1

ؿًَذ تب ثصَست تک الیِ، توبم ػؽح هحیػ کـت سا فشا گیشًذ. پغ اص آى ثؼلت  ّب ثش سٍی هحیػ کـت آًمذس تکثیش هی ثبؿٌذ. ایي ػلَل
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ّبی ػؽحی خَد $کِ دس هوبًؼت  م ؿذُ ثؼلت ایٌکِ پشٍتئیيسّبی تشاًؼفَ ؿَد. ػلَل َلف هیّب، هت اثش فشایٌذ هوبًؼت توبػی تکثیش ػلَل

 تَاًٌذ ثصَست چٌذ الیِ سؿذ کٌٌذ. اًذ، هی توبػی ًمؾ داسًذ# سا اص دػت دادُ

ّب  ثشای اتصبل ػلَلّبی ٍاثؼتِ ثِ ثؼتش، ثِ ثؼتشّبی خبصی ًیبص اػت. ؿیـِ ثؼلت داسا ثَدى ثبس هٌفی ثْتشیي ػؽح  ثشای کـت ػلَل

تَاى اػتفبدُ کشد.  ّبی یًَیضُ کٌٌذُ، ثبس صدایی ؿًَذ ًیض هی اػت. اص ػؽَح پالػتیکی $داسای ثبس هثجت#، دس صَستیکِ ثکوک اؿؼِ

 ؿًَذ. ّب، فیجشًٍکتیي، کالطى ٍ الهیٌیي ثِ ایي ػؽَح هتصل هی ّبی ػؽحی خَد هبًٌذ: ایٌتگشیي ّب ثکوک پشٍتئیي ػلَل

ّب ثشای تکثیشٍ صًذُ هبًذى الصم ًیؼت لجال ثِ ػؽحی  #: ایي ػلَلAnchorage Independentی غیشٍاثؼتِ ثِ ثؼتش $ّب ػلَل -2

 ّبی ػلَلی تشاًؼفَسم ؿذُ. ّبی ثٌیبدی ّپبتَػیتی ٍ یب سدُ هتصل ؿذُ ثبؿٌذ.هبًٌذ ػلَل

 

 


