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Cell Culture
 العديد من التقنيات المعملية تتم تطويرھا
الخلية  ،مثل ؟
لدراسة ي
ر
) (١الـ  : Microscopeبعض أنواع الميكروسكوبات تساعد
الذي ختلف
يختلف
الدقيق الذ
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Cell Culture
 العديد من التقنيات المعملية تم تطويرھا لدراسة الخلية :
الخلية :
تجزئة الخل ة
) Cellll Fractionation (٢ت ز ة
السرعة ي
الذي
ق ر
زي الفائق
المركزي
الطرد ر
ر
):Ultracentrifuge (a
يستخدم لفصل المواد معتمدا على إختالف مكونات وعضيات
الجزيئي )حجمھا ( و كثافتھا .
الخلية بوزنھا الجزيئ
) :Chromaography (bتقنية تستخدم لفصل المواد معتمدا على
اإلختالف في الوزن الجزيئي واإلختالف في الذوبانية
للخلية.
الكيميائية ي
للمكونات ي ي ي
و
) :Electrophoresis (cتقنية تستخدم لفصل المواد معتمدا على
الكھربائية ل زئ ات
لجزئيات
والشحنات الك ائ ة
الجزيئي الش نات
الوزن ال ز ئ
اإلختالف ففي ال زن
الخلية المختلفة .
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 العديد من التقنيات المعملية تم تطويرھا لدراسة الخلية :
) (٣تمييز جزيئات الخلية بالنظائر المشعة
(3) Tracing Cellular Molecules with Radioactive
Isotopes
بروتينات،
ت نات
المختلفة ) دھون ،
الخلية ال ختلفة
جزيئات الخل ة
جزيء من ز ئات
أأي ز
•
كربوھيدرات  ،ھرمونات ( يمكن تمييزه عن الجزيئات األخرى عن
الذرات المشعة
ن ر
ذرة أوو أكثرر من
لمكوناته( ر
ريق إإضافة له ) و
طريق
)(Labelling
‐ ھذا يساعد على تتبعع المسارات األيضية ومعرفة مواقعع الجزيئات
بواسطة جھاز يسمى ). (Autoradiography
ط
الخلية
المختلفة في ل ل
ل ل
‐ مثال  :إستخدام الـ  ) I2اليود  ( Iodineالمشع لمعرفة وظيفة
الدرقية .
الغدة الد ق ة
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Recombinant DNA Technology
)gy (٤
األخرى
الخليةة األخ
مكونات الخل
 DNAعن ك نات
يساعد ففي ففصلل الالـ A
 ا
ودراسة جين معين في ھذا الـ DNAأي دراسة ترتيب
محدد من النيوكليوتيدات التي تكونه و ذلك إلن ھذه
جين ر
ن ھذا الجين
كبيرة من
كميات بير
ج ي
ى إإنتاج
تؤدي إإلى
التقنية ؤ ي
ي
المراد
دراسته وبالتالي معرفة وظيفته.
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) : Cell Culture (٥العديد من الخاليا الحيوانية والنباتية تستطيع
ي .Tissue Culture
العيش والتكاثر وإظھارھا خصائصھا المختلفة في
‐  Tissue Cultureيحدث خارج الكائن الحي أي  ،In Vitroأي
الخاليا.
ي
ي أخذنا منه ھذه
ن الذي
رج الكائن
الحية خارج
الخاليا ي
ي
زراعة
زر
‐ ھي عملية تنمو من خاللھا الخاليا في وسط يتم التحكم به.
يستخدم للـ :
 Cellتخد
C ll Culture
C lt
‐
 .iدراسة تركيب و وظيفة الخلية .
 .iiدراسة تأثير إضافة أو إزالة جزيئات مختلفة مثل الھرمونات
أو  Growth Factorsعلى تصرف الخاليا .
 .iiiدراسة مدى وكيفية التفاعل بين نوع من الخاليا ونوع آخر.
على عينة متجانسة من الخاليا تستخدم ففي التحليل
 .ivللحصول عل
iv
الكيميائي الحيوي .
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النتيجة المستخلصة من زراعة الخاليا ھي مقارنة

تصرف الخاليا المزروعـة مع تصرف الخاليا الموجودة
في البيئة الطبيعية للخلية داخل جسم الكائن الحي .
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أنواع الزراعة
ع
Type of Cultures
 ھناك نوعين من أنواع زراعة األنسجة
 There are 2 Types of Cell Culture
) Primary Culture (١الزراعة األولية :
وفيه؛ جعل الخاليا تنمو في  Cultureمحضرة مباشرة من أنسجة
الكائن الحي .

الثانوية:
الزراعة ث ة
ة
)Secondary Culture (٢
وفيه؛ الخاليا تزال من الـ  Primary Culture Dishثم يسمح لھا
الصفات
تظھر ال فا
عادة ظ
الخاليا ا
ھذه ال ال ا
الخاليا .ذ
لتكوين عدد ككبير من ال ال ا
بالتكاثر ل ك
ال كاث
المميزة للنسيج الذي أخذت منه .
٩

Type of Cultures
الثانوية Second Culture
الزراعة ث ة
ة
أمثلة على
 أ ثة
ين .
الكوالجين
إفرازز و
يإر
 Fibroblasts .iتستمرر في
 .iiالخاليا المشتقة من العضالت الھيكلية الجينية تلتحم لتكون جزيئات
عمالقة تلتحم لتكون ألياف عمالقة تنقبض تلقائيا في
الـ .Culture dish
التي تنقل النبضات ال بية
العصبية
ممتدة الت
محاور تدة
 .iiiالخاليا العصبية عندھا ا
iii
وتكون  Synapsesمع الخاليا العصبية األخرى وبالتالي الخاليا
جسم
ففي الالـ  Cultureتتصرف نفس التصرف كما للو كانت ففي جس
الكائن الحي  ،وبالتالي تصرف الخاليا التي يصعب دراستھا في
.Culture
الحي يمكن دراستھا ففي Culture
جسم الكائن الح
جس
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المكونات المطلوبة لزراعة الخاليا
C
Components
off Cell
C ll Culture
C l
 المركبات المطلوبة لزراعة الخاليا :
الدراسة .
يج تحت ر
ن النسيج
يؤخذ من
الخاليا يؤ
ي
ق من
ن
)) ((١معلق
) (٢السطح الدعامي Supporting Media
 معظم خاليا األنسجة ال تستطيع النمو والتكاثر ففي معلق سائلولكن تتطلب وجود سطح دعامي ) ماعدا كريات الدم البيضاء فھي تستطيع
البالستك
ن ب
زراعة من
بق زر
ي ھذه الحالة نستخدمم طبق
ل( في
ق سائل
ي معلق
ن تنموو في
أن
أو من الزجاج .
بواسطة:
الخاليا  ،ھھذاا ييتمم بوا
الوسط لنموو ا الي
مالئمة ا و
ى ال
ي تساعد على
العواملل االتي
) (٣ا وا
) (Aعوامل عامة تضاف إلى كل الـ .Cell Culture
) (Bعوامل خاصة تضاف فقط لنمو أنواع معينة من الخاليا .
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الخاليا :
لنمو الخال ا
الوسط لن
مالئمةة ال ط
على الئ
اعد عل
التي تتساعد
العواملل الت
 ال ا
عامـة : General Factors
عواملل ا ة
) (1ا
 البيئة المناسبة للخاليا الثديية ) جدول  ( ١تتكون من:ة
حيوية
مضادات
اا
فيتامينات  ،سيروم ،
أمينية  ،ف تا نا
أحماض أ ن ة
جلوكوز  ،أ ا
ل ك ز
) لمنع نمو البكتريا ( مثل البنسلين والستريبتومايسن ،فينول أحمر أو
ون عند
ن تكون
ي يجب أن
قيمة الـ  PHالتي
ي ي
ير في
ي تغير
كاشف آخرر يبين أي
 ،7.4فإذا زادت حموضة أو قلوية بيئة الخلية  Cell Cultureتغير
لون الكاشف.
الطبق الالمخصص للللـ  (Culture dish) Cell Cultureتيتم
األوعية أأو الط ق
 األ ةتحضينھا عند  ٥٣٧س في جو مكون من  CO2 %٥و  %٩٥ھواء .
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الخاليا :
ي
لنمو
الوسط و
على مالئمة و
التي تساعد ى
العوامل ي
 و
عوامل خاص ة
خاصــة
) (٢عوا ل
طبق الالـ Culture
كان ط
الخاليا ال تنمو ففي الالـ  Cell Cultureإال إذا كا
 بعض ال ال امغطى بمكونات الـ  Extracellular Matrixمثل الكوالجين .
خاص أأو ھرمون
بروتين خا
ت
تحتاج إلإلى
 Culturesت تا
C l
أنواع الالـ
‐ بعض أن ا
أوعامل نمو معين التي تحتاج لھا العديد من الخاليا لتنمو ،مثال على
ھذه المواد  :بعض الخاليا العصبية تحتاج لكميات قليلة من
) Nerve Growth Factor (NGFلتنمو كما لو كانت في جسم كائنھا
الحي .
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مكونات البيئة النموذجية المالئمة لزراعة الخاليا الثديية
Table 1 Composition of atypical medium suitable for the cultivation of
mammalian cells
Amino Acids
Vitamins
Salts
Miscellaneous
Arginine

Biotin

NaCl

Glucose

Cystin

Choline

KCl

Penicillin

Glutamine

Folate

NaH2PO4

Streptomycin

Histidine

Nicotinamide

NaHCO3

Phenol red

I l i
Isoleucine

P
Pantothenate
h

C Cl2
CaCl

Wh l serum
Whole

Leucine

Pyridoxal

MgCl2

Lysine

Thiamine

Methionine

Riboflavin

Phenylalanine
Threonine
yp p
Trypotophan
Tyrosine
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Valine
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