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صلٍلچرخة 
فاغلة زماهی مجٍصط بين دو ميجٍز يا دو ثكشيم مجٍالی، چرخة صلٍل يا زمان •

 .هاميدى می ظٍد (TC)چرخة ميجٍزي 

در اخجيار جمػيجي از صلٍل ًای در خال رظد لرار می گيرد  DNAپيض صاز •
 DNAصلٍل ًاي  ي کي فػاالهي  DNAکي برداظت می ظٍد و در صاخجمان 
 .صوجز می کوود، مطارکت می همايد

.صوجز همی کوود، هطاهي را دريافت همی کوود DNAبوابراين صلٍل ًاي  ي کي •
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چرخة صلٍل

ميزي •
 
صپس صلٍل ًا ثثبيت و رهگ ا

ظدى و با ميکروصکٍپ مطاًدى می 
 .ظٍهد

صلٍل ًا پس از گذر از مرخلي ميجٍز •
(M)  مرخلي ای ظاًرًا غير فػال بي
 .وجٍد دارد G1هام 



3

چرخة صلٍل

اين اولين ظکاف در فػاليت مطاًدى ظدى در چرخة صلٍل بٍدى پس از اين •
 .صوجز می کوود DNAفػاالهي  Sدورة غدم فػاليت، صلٍل ًا در مرخلة 

وجٍد  G2و ظروع ميجٍز يا ثكشيم بػدی، ظکاف ديگری بي هام  Sبين مرخلي •
.دارد
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صوجض کمی لشمت ًای ثطکيل دًودى چرخة صلٍل

 .دو اهدازى گيري هشبجًا صادى را می ثٍان برای يک جمػيت صلٍلی اهجام داد•

 

اول، ظمارش هشبت صلٍل ًاي  ي کي در ميجٍز ديدى می ظٍهد، اين کميت، •
 .هام دارد (MI)اهدکس ميجٍزي 

 

هٌا از •
 
فرض می ظٍد کي ثمام صلٍل ًای مٍجٍد در خال ثكشيم باظود و ثمام ا

.  چرخة ميجٍزي مطابٌی برخٍردار باظود
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صوجض کمی لشمت ًای ثطکيل دًودى چرخة صلٍل

هگاى•
 
 :ا

MI = λ TM/TC 

 :در اين رابطي•

–TM  = مدت زماهی اصت کي بي طٍل می اهجامد ثا صلٍل ًا ثكشيم خٍد )طٍل ميجٍز
 (را کامل کوود

–TC  = طٍل کل چرخي صلٍل 
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صوجض کمی لشمت ًای ثطکيل دًودى چرخة صلٍل

–λ  = ثػديح در هظر گرفجي ظدى برای
غدم ثٍزيع يکوٍاخت صلٍل ًا در 

اطراف چرخي، چٍن خين ميجٍز صلٍل 
 λدر ثمام ولايع . ًا دو برابر می ظٍهد

هشبجًا کٍچک و فاک جٍر ثػديح بی 
.اًميجي اصت
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صوجض کمی لشمت ًای ثطکيل دًودى چرخة صلٍل

ن اصت کي جمػيت صلٍلی در زمان •
 
دومين اهدازى گيري هشبجًا صادى مشجلزم ا

 .کٍثاًی با مكداری از ثيميدين ثريجيٍم دار يا برمٍدوئکشی يٍريدين ثغذيي ظٍهد

 .اين غمل هطاهدار ظدن لدظي ای هاميدى می ظٍد•

صپس جمػيت صلٍلی در ظرف پجری يا بي غٍرت مكاطع هازک برش ظدى از •
ميزي و با ميکروصکٍپ مطاًدى می ظٍد

 
.بافت، ثثبيت، رهگ ا
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صوجض کمی لشمت ًای ثطکيل دًودى چرخة صلٍل

پس از اين مرخلي ظمارش هشبت صلٍل ًای زهدى غٍرت می گيرد اين کميت •
 .هاميدى می ظٍد (Labeling Index) (LI)اهدکس هطاهدار ظدن 

هکي ثمام صلٍل ًای در خال ثكشيم از چرخة مطابٌی برخٍردار •
 
با فرض ا
 باظود، 

LI = λ Ts/Tc 

•Ts  = طٍل دورة صوجزDNA  

•Tc  =کل زمان چرخة صلٍل
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صوجض کمی لشمت ًای ثطکيل دًودى چرخة صلٍل

در غمل دو کميت اهدکس ميجٍزی و اهدکس هطاهدار ظدن را می ثٍان از يک •
همٍهي با ظمارش هشبت صلٍل ًا در ميجٍز و هشبت صلٍل ًای هطاهدار ظدى 

.ثػيين کرد
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

 Sمبوای روش، ثغذيي جمػيجی از صلٍل ًا با هطاهي ای اصت کي در مرخلي •
برداظت می ظٍد، بي اين ثرثيب ثظاًر هطاهي در صلٍل ًای ميجٍزی لابل 

 .مطاًدى و بررصی می باظد

هطاهي راديٍاک جيٍ را برداظت می کوود و بي پيطرفت خٍد  Sصلٍل ًا در مرخلي •
 .در چرخي صلٍل ادامي می دًود

برای ًر همٍهي در غد صلٍل ًای ميجٍزي خامل هطاهة راديٍاک جيٍ ظمارش می •
ای هطاهدار ظدى اصت .ظٍد؛ اين کميت در غد ميجًٍز
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

در غٍرت اصجفادى از جمػيت صلٍلي کي ًمي از چرخي صلٍلی مطابٌی برخٍردار •
ای هطاهدار ظدى بي غوٍان ثابػی از زمان  باظود، طرح بي غٍرت درغد ميجًٍز

 .می باظد

در زماهی کي ثيميدين راديٍاک جيٍ در دصجرس اصت، صلٍل ًای والع در مرخلة •
Sهطاهي را جذب می کوود ،. 

اين گروى هطاهدار ظدى پس از جذب ثيميدين راديٍاک جيٍ از مديط کطت، در •
.طٍل چرخي صلٍل پيطرفت می کوود
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

ای هطاهدار • همٍهي ًای خاغل از اولين صاغات همٍهي برداری، خاوی ميجًٍز
 .ظدى همی باظود

ای هطاهدار ظدى زماهی ظاًر می ظٍهد کي لبي گروى خاوی صلٍل • اولين ميجًٍز
در مدٍر زمان  bاين هكطي از زمان با خرف . می رصود Mًای هطاهدار ظدى بي 
 .مطخع ظدى اصت

درغد اظکال ميجٍزي هطان دار ظدى بشرغت با گذر صلٍل ًای هطاهدار ظدى از •
، ثمام اظکال ميجٍزي Mافزايض می يابد؛ با رصيدن بي اهجٌای  Mمرخلة 

.(c)هطاهدار ظدى می باظود 
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

هکي کل •
 
ثا چود صاغت، ثمام اظکال ميجٍزي بي هطاهدار ظدن ادامي می دًود ثا ا

 .(d)گروى صلٍل ًای هطاهدار ظدى بي ميجٍز برصود 

 

ای هطاهدار • پس از اين مرخلي با رصيدن صلٍل ًا بي اهجٌای ميجٍز، درغد ميجًٍز
 .(e)ظدى بشرغت کاًض يافجي و بي غفر می رصد 
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

ن، يک فاغلي زماهی طٍالهی وجٍد دارد کي ًيچ ظکل ميجٍز هطاهدار •
 
پس از ا

ظدى ای مطاًدى همی ظٍد، اين ثا زماهی اصت کي گروى صلٍل ًای هطاهدار 
 .ظدى کل چرخي را دور بزهد و مجددًا بي ميجٍز برصود

 .پس از اين مرخلي کل روهد ولايع ثکرار می ظٍد•

، در والع هطان abفاغلي زماهی لبل از ظٌٍر اولين ميجٍز هطاهدار ظدى، طٍل •
.اصت TG2يا  G2دًودة طٍل 
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

ای هطاهدار ظدى از غفر • بازة زماهی مٍرد هياز برای رصيدن مودوی درغد ميجًٍز
يا زمان الزم برای رصيدن گروى صلٍل ًای هطاهدار ظدى  (bc)درغد  100بي 

 .مطابكت دارد -می باظد TMکي مػادل طٍل ميجٍز،  -بي ميجٍز 

زماهی اصت کي طٍل می کطد ثا صلٍل ًای  DNA (TS)طٍل صوجز •
 .(bd)هطاهدار ظدى از ميجٍز بگذرهد 

بر ًمين اصاس، زمان مٍرد هياز برای رصيدن گروى هطاهدار ظدى بي اهجٌای •
.، می باظدceميجٍز، 
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

، غرض مودوی TSدر غمل، مػمٍاًل •
در غد در هظر گرفجي می  50در خد 
 .ظٍد

، فاغلي بين (TC)طٍل کل چرخي •
ٍج  هكاط بر روی اولين و دومين م

يا ( ejيا  bf ،cg ،dh)مودوی 
فاغلي بين مراکز دو للة مطخع ظدى 

.در ظکل می باظد
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

ٍع ثمام مراخل ديگر چرخي TG1کميت باليماهدى، • ، مػمٍاًل با کم کردن مجم
 :  از کل چرخي صلٍل خاغل می ظٍد، يػوی

TG1 = TC - (TS + TG2 + TM) 

 

در غمل ثوٌا هكاطی کي می ثٍان روی اين مودوی با لطػيت ثػريف کرد، للي •
.درغد می باظود 50ًای مودوی ًا و خدود 
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ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

ٍج و هكطي  50با اولين للي از صطح  Sمرخلي • درغد روی لشمت باال روی م
 .مكابل پايين ثر ثػيين می ظٍد

، بشادگی با طٍل زمان بين دو للي مجٍالی ثػيين می TCکل چرخي صلٍل، •
 .ظٍد

زمايض جداگاهي ای اهدکس ميجٍز •
 
ظمارش می  -اصت TM/TCکي مػادل  -در ا
 .ظٍد

هجا کي •
 
.را می ثٍان مداصبي همٍد TMمطخع اصت، بوابراين  TCاز ا



20

ای هطاهدار ظدى روش درغد ميجًٍز

TG2درغد، با  50زمان هطاهدار کردن لدظي ای ثا هكطة گذر مودوی از خد •

+ ½ TM  مػادل می باظد، بي غلت مطخع بٍدنTM ،TG2  لابل
 .مداصبي می باظد

اصت کي بي دليل مطخع ظدن کل زمان  TG1بوابراين کميت باليماهدى •
يد
 
 .چرخي و مراخل ديگر ثفريق بي دصت می ا

در غمل للي دوم بشيار کٍچک جر از اولی اصت؛ بٍيژى اگر جمػيت صلٍلی از •
ثٍمٍر يا بافت صالم باظد، ثٍزيع زمان چرخة صلٍل چوان  in vivoهمٍهي 

.گشجردى اصت کي للي دوم مودوی بي زخمت لابل ثطخيع اصت
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اهدازى گيري ثجربی زمان ًای چرخي صلٍل

ای هطاهدار • همايض در غد ميجًٍز
ظدى برای دو ثٍمٍر لابل پيٍهد 
ًوگ رظد 

 
مٍش غدراي  ي با دو ا

 .مجفاوت

در مودوی باال زمان مجٍصط چرخي •
صاغت اصت کي  22صلٍل خدود 

ٍج صلٍل  فاغلي اولين و دومين م
ًای ميجٍزي هطاهدار ظدى می 

.باظد
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اهدازى گيري ثجربی زمان ًای چرخي صلٍل

ای هطاهدار ظدى پايين برای ثٍمٍر، للي دوم لابل  در• مودوی درغد ميجًٍز
 .ثطخيع هيشت

غلت اين ويژگی داموة وصيع زمان ًای چرخة صلٍلی در اين جمػيت صلٍلی می •
 .باظد

ن اصت کي مرخلة •
 
ای هطاهدار ظدى مبين ا ٍج مودوی درغد ميجًٍز غرض اولين م

 .صاغت اصت 10خدود  DNA (TS)صوجز 

، ضروری اصت اهدکس هطاهدار (TC)برای ثػيين زمان مجٍصط چرخي صلٍل •
.ظدن را بداهيم
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اهدازى گيري ثجربی زمان ًای چرخي صلٍل

 .اصت %3.6اهدکس هطاهدار ظدن اين ثٍمٍر •

 :غبارت اصت از (TC)بوابراين زمان مجٍصط چرخي صلٍل •

LI = λ TS/TC 

TC = 0.693 × 10/3.6/100 = 190

 

مجفاوت اصت کي  2زمان چرخي ًای صلٍلی اين دو ردة صلٍل با فاک جٍر بيض از •
.اصت G1اين هاظی از ثفاوت در طٍل 
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اهدازى گيري زمان مشجػد دو برابر ظدن ثٍمٍر 

•Tpot ًوگ افزايض صلٍل ًای لادر بي ثداوم ثک ثير می باظد؛
 
، اهدازة ا

بوابراين ممکن اصت طی يک دورة زماهی طٍالهی بر روی هجيجة پروثکل 
 .پرثٍدرماهی در جلشات ثابض مؤثر باظد

 

ای • اگر ثكطيع دز طی دورة زماهی بشيار طٍالهی ثٍزيع ظٍد، ممکن اصت ثٍمًٍر
 .کٍثاى ثجديد جامػي مجدد داظجي باظود Tpotبا 
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اهدازى گيري زمان مشجػد دو برابر ظدن ثٍمٍر 

 :بوابراين•

Tpot = λ TS/LI 

 

•TS طٍل دورى صوجز ،DNA  وLI کشری از صلٍل )، اهدکس هطاهدار ظدن
فاک جٍر ثػديح برای ثٍزيع غير  λو ( در ًر زمان DNAًای در خال صوجز 

 .  خطی صلٍل ًا در زمان گذر از چرخي می باظد

.می باظد 1و  0.67مكدار اين فاک جٍر بين •
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اهدازى گيري زمان مشجػد دو برابر ظدن ثٍمٍر 

با هطاهدار کردن جمػيت صلٍلی با ثيميدين ثريجيم دار  in vitroدر ظرايط •
يا برومٍدوئکشی يٍريدين  و ًر یک صاغت همٍهي گیری و در وضػيت باليوي با 

 .را ثخمين زد Tpotاصجفادى از فلٍصيجٍمجری می ثٍان 

هالٍگ  8ثا  4اين غمل با ثٌيي يک همٍهي بيٍپشی، •
 
صاغت پس از ثزريق ردياب ا

 .غٍرت می پذيرد( برومٍدوئکشی يٍريدين يا ايدودوئکشی يٍريدين)ثيمين 

ٍکلٍهال هطاهدار ظدى فلٍوئرصاهت کي مطارکت • هجی بادی مو
 
همٍهي بیٍپشی با ا

هالٍگ ثیمیدین در 
 
 .را ظوواصای  ی می هماید، ثیمار می ظٍد DNAا

ميزي می DNAًمچوين برای ثػيين خجم •
 
، همٍهي با يديد پروپيديم رهگ ا

.ظٍد
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اهدازى گيري زمان مشجػد دو برابر ظدن ثٍمٍر 

يک صٍصپاهشيٍن صلٍلی موفرد از همٍهي بيٍپشی ظدى برای اهدازى گيري مكدار •
DNA (لرمز ) از فلٍصيجٍمجر اصجفادى ( صبز)و مكدار برومٍدوئکشی يٍريدين
 .می ظٍد

اهدکس هطاهدار ظدن هشبت صلٍل ًاي  ي اصت کي رهگ فلٍرصاهس صبز را هطان •
 .می دًود

•TS  را می ثٍان از مياهگين فلٍوئرصاهس لرمز صلٍل ًایS  هشبت بي صلٍل
 .مداصبي کرد G2و  G1ًای 

.اصت G1دو برابر  G2صلٍل ًا در  DNAالزم بي ذکر اصت کي خجم •
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اهدازى گيري زمان مشجػد دو برابر ظدن ثٍمٍر 

در اين روش، فلٍوئرصاهس لرمز صلٍل •
ًای هطاهدار ظدى با برومٍدوئکشی 

يػوی خجم صلٍل ًا در مرخلي )يٍريدين 
S )بي طٍر خطی با زمان افزايض می يابد. 

صاغت پس از  6پس اگر همٍهي بيٍپشی، •
برداظجي ظدى باظد  BrdUrdثجٍيز 

صلٍل ًای هطاهدار  DNAوخجم هشبی 
 12مػادل  TSباظد،  0.75ظدى 

.صاغت خٍاًد بٍد
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اهدازى گيري زمان مشجػد دو برابر ظدن ثٍمٍر 

صلٍل ًای همٍهي بيٍپشی ظدى ثػيين می  Tpotدر اين روش مكدار مجٍصط •
ظٍد زيرا صلٍل ًا از يکديگر جدا ظدى و بي صٍصپاهشيٍن صلٍل ًای موفرد 

 .ثبديل می ظٍهد

 

مدى صلٍل ًا بي غٍرت ثوٌا دارای •
 
بشيار کٍثاًی  Tpotبوابر ظٍاًد بي دصت ا

.ًشجود
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هشبت رظد

ای ثٍپر، در ًر لدظة مطخع ثمام صلٍل ًای • با ثٍجي بي الگٍی رظد ثٍمًٍر
بٍالع چرخة صلٍل را پطت صر همی  -کي زهدى و لابليت رظد مداوم دارهد -ثٍمٍر 
 .گذارهد

 (Q)و صلٍل ًای ثابت  (P)جمػيت، مجطکل از صلٍل ًای ثک ثير ظٍهدى •
 .اصت

هشبت ثػداد صلٍل ًای  (Growth Fraction = GF)هشبت رظد •
.اصت (P + Q)در خال ثک ثير بي کل ثػداد صلٍل 
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هشبت رظد

GF = P/ (P + Q) 

 

در اين روش دو زير جمػيت صلٍلی مطخع وجٍد دارد؛ يکی در خال رظد با •
 .چرخة صلٍلی يکوٍاخت و ديگری کي اغاًل در خال رظد همی باظد

 .هشبت صلٍل ًای هطاهدار ظدى ثكريبًا هشبت رظد را هطان می دًد•


