
1.1- اساس کشت بافت
بافت های مختلفی جهت تهیه کروموزوم وتشخیص سیتوژنتیکی استفاده می شوند. انتخاب بافت بسته به بیمار 
متفاوت است، مثأل برای تشخیص پیش از تولد در جنین، از مایع آمنیوتیک )amniotic fluid( و پرزهای جفتی 
)chorionic villus sampling( استفاده می گردد. برای بالغین ونوزادان ازخون محیطی، ولی به میزان کمتری 
طبیعی  غیر  که  مواردی  در  می شود.  استفاده  نیز  دیگر  وبافت های  پوست   ،)bone marrow( استخوان  مغز  از 
کروموزومی، اکتسابی، وبا neoplasms در ارتباط باشد، ازبافتی که در بدخیمی در گیر است برای بررسی استفاده 
داده  کشت  آزمایشگاه،  در  کشت  محیط  در  می روند  کار  به  کروموزوم  تهیه  برای  که  بافت هائی  تمام  می شود. 
می شوند. لنفوسیت ها، برخی بافت ها، خون و مغزاستخوان به صورت سلول های شناور آزاد بدون اتصال به سطح، 
کشت داده می شوند. از طرف دیگر سلول های فیبروبالست و سلول های شبه اپیتلیال پوست و مایع آمنیوتیک 
و بافت های دیگر به سوبسترای محیط کشت متصل می شوند، وبه صورت یک الیه رشد می کنند. کشت این 

سلول های وابسته به تکیه گاه راکشت یک الیه ای )monolayer( می گویند.

1.2- شرایط الزم واساسی برای رشد سلول ها در محیط کشت
1.2.1- محیط کشت ومواد افزودنی 1.2.2- ظروف کشت 1.2.3- محیط کار مناسب 1.2.4- نوع بافتی که کشت 

داده می شود

1.2.1- محیط کشت و مواد افزودنی
هر بافت از زمانی که از بیمار گرفته می شود، تا زمانی که برای کشت استفاده می شود، احتیاج به محیطی دارد 
این محلول ها شامل محلول  نماید.  نگهداری  بافت  از  استفاده،  زمان  تا  باشد و مدت محدودی،  ایزوتونیک  که 
میکروبیولوژیست  توسط   ،1940 سال  در  آن،  فرمول  )که   Hanks’ نمکی  محلول   ،PBS فسفات  بافر  نمکی 
آمریکائی John H. Hanks تهیه گردیده است( و محلول نمکی )Earle’s base( می باشد. تمام این محلول ها 
شرایط ایزوتونیکی با قدرت بافری متفاوتی را فراهم می کنند. سیستم بافری PBS بر پایه سیستم بافری فسفات 
سدیم-پتاسیم است. سیستم های بافری Earle’s و ’Hanks هردو برپایه سیستم بافری کربنات – بی کربنات 
است که مشابه سیستم بافری خون است. تمام محیط های کشت سلول وبافت برپایه این محلول های نمکی بازال 
خصوصًا Earle’s base است. این محیط ها شامل محلول نمکی پایه، گلوکز، اسیدهای آمینه اساسی، ویتامین ها 
 )phenol red( و نوکلئوتیدها، با یا بدون اسیدهای آمینه غیرضروری است. به عالوه یک رنگ نشانگر، فنل رد
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به تمام محیط های کشت اضافه می شود. فنل رد به عنوان یک نشانگر PH با تغییر محیط به تعیین PH کمک 
می کند. در PH قلیایی، رنگ قرمز، ودر PH اسیدی، رنگ آن زرد، ودر PH خنثی، زرد طالئی است. بهترین 
رنگ برای یک محیط کشت، صورتی کم رنگ می باشد. برخی از مهم ترین محیط های کشتی که در آزمایشگاه 

سیتوژنتیک استفاده می شوند عبارت اند از:
TC 199, McCoy 5A, RPMI 1640, MEM, Ham’s F-10, Ham’s F-12

تمام محیط های کشتی که از پودر آماده می شوند، بایستی با فیلتر 2/. میکروموالر فیلتر شوند.

1.2.2- ظروف کشت
لوله ها، فالسک ها و پیپت ها برای کار روتین، وظروف پالستیکی قابل اتوکالومی بایستی استریل شوند. پس 
از شستشوی ظروف به روش زیر ظروف شیشه ای، باید باحرارت 250 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت در فور 
استریل گردند. ظروف پالستیکی قابل اتوکالوشدن، نیز بایستی در فشار psi 15 به مدت 15 الی 20 دقیقه اتو 

کالو شوند.

1.2.2.1- دستورالعمل شستشوی ظروف
1- تمام ظروف یکبار مصرف ومصرفی را بالفاصله پس از استفاده در آب ژاول 2/5% یا ساولن 1:30 به مدت 24 
ساعت غوطه ور کنید. 2- پس از گرفتن آب، ظروف یکبار مصرف را دور بریزید )درون کیسه زباله مخصوص(. 
3- ظروف مصرفی )شیشه ها وظروف پالستیکی قابل اتو کالو شدن( را به مدت یک ساعت درزیر شیر آب، آب 
کشی کامل کنید. 4- ظروف مصرفی )شیشه ها( را در اسید سولفوکرومیک قرار دهید )بمدت 24 ساعت(، ظروف 
پالستیکی را در آب صابون به مدت 24 ساعت غوطه ور کنید. 5- آب کشی کامل در آب روان به مدت نیم ساعت. 
6- آب کشی درون آب مقطر به مدت 24 ساعت. 7- آب کشی درون آب مقطر جدید به مدت یک تا دوساعت. 
 oven درجه به مدت 30 دقیقه(. برای ظروف شیشه ای از psi 121 8- خشک کردن در آون. 9- اتوکالو )فشار

250 درجه سانتیگراد به مدت دوساعت می توان استفاده کرد.
طرز تهیه آب ژاول 500cc :2/5% آب ژاول 500cc + 5% آب مقطر.

طرزتهیه ساولن رقیق: یک قسمت ساولن + 30 قسمت آب مقطر.

1.2.3- محیط کار مناسب
محیط پیرامون کشت شامل ناحیه کار کردن )سطح و هوا( وخود فردی است که کارمی کند. هرآزمایشگاه، الزم 
آزمایشگاه ها  بیشتر  بنابراین  باشد.  داشته  از گردوغبار،  وآزاد  استریل  است که یک محل کشت سلول جداگانه، 
می بایستی از هودهای با جریان laminar استفاده کنند. این هود می بایست در جائی قرار گیرد که حداقل رفت 

و آمد و شلوغی وجود داشته باشد.
در هودهای laminar می بایستی یک المپ UV و جریان هوای فیلتر شده تعبیه شده باشد. سطح ناحیه ای 
که کار می کنیم، می بایست با الکل 70% یا با یک ّضد میکروب، کاماًل تمیز شود. اکیداً توصیه می شودکه در حین 
کار حتمًا از دستکش استریل برای محافظت از عفونت ها و کم کردن شانس آلودگی ها، استفاده گردد. تمام نمونه ها 
می بایست به عنوان نمونه هائی از مبتالیان به بیماری های عفونی فرض گردیده، و دقت فراوان در جلوگیری از 
انتقال بیماری شود. از دیگر مسائلی که می توان در جهت کاهش آلودگی استفاده نمود، شعله می باشد که از شعله 
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در جهت کاهش گرد وغبار واستریل سرلوله ها می توان استفاده نمود. حتمًا از تماس نوک پیپ باسطوحی که 
ممکن است استریل نباشد، مطمئن شوید.

1.2.4- نوع بافتی که کشت داده می شود
نمونه های بافت ویا خون حتمًا باید در شرایط استریل باشد. نمونه ها شامل: خون، مغز استخوان، مایع آمنیوتیک 
وکوریونیک ویلی می باشد. با استفاده از الکل 70% یا ایزوپروپیل الکل، محل نمونه گیری را بایستی تمیز نمود، 

تا شرایط استریل فراهم شود.
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2.1- پذیرش و آماده کردن نمونه

خون  می باشد.  سیتوژنتیکی  تشخیص های  جهت  بالینی،  موارد  از  بسیاری  برای  بافتی  نمونه  فراوان ترین  خون 
محیطی از بیماران در تمام سنین آسان بدست می آید. نمونه خون محیطی با یک سرنگ هپارینه ml 2-5 ازبیمار 
گرفته می شود. جهت تحریک نمودن سلول های خون، به انجام میتوزهای متوالی، می توانیم از برخی lectin ها، 
Phytohemagglu- :می گویند، مثل mitogens  وفاکتورهای پروتئینی وویروسی دیگراستفاده کرد، که به آن ها
 Barr - Epstein )EBV(. PHA ویروس ,tinin )PHA(, Pokeweed mitogen, Concanavalin A
 B-Cell اختصاصًا EBV .ها اثر کمی دارد یا اثری ندارد B-cell ها را تحریک می کند، وبرروی T-cell فقط
 Concanavalin A, EBV ,ها، لنفوسیت های وابسته به مغزاستخوان(. میتوژن B-cell( ها را تحریک می کند
Pokeweed گاهی اوقات به تنهائی ویا باهم برای تحریک B لنفوسیت ها، در نمونه های بدست آمده از بیماران 
لوسمی خصوصًا CLL به کار می روند. نمونه خون محیطی نباید لخته شده باشد، به همین دلیل از هپارین به 

عنوان ضدانعقاد، در موقع خونگیری استفاده می شود.

2.2- نوع و نحوه نگهداری نمونه های بیمار
نمونه خون را در سدیم هپارین یا لیتیوم هپارین )لوله با درب سبز( جمع آوری ودر درجه حرارت اتاق بماند.

نمونه های غیر قابل قبول شامل: نمونه های جمع آوری شده در ماده ضد انعقاد اشتباه )مثاًل EDTA(، نمونه 
هائی که بیشتراز 72 ساعت مانده باشند. نمونه های کمتر از 1ml یا نمونه هائی که در معرض حرارت قرار گرفته 

باشند. البته مسئوالن آزمایشگاه بایستی برای نتیجه گیری از تمام نمونه ها کوشش خود را بنمایند.
* خون هرگز نباید یخ بزند وتا یک هفته می توان خون را در قسمت پائین یخچال نگهداری نمود.

*اگر خون با ضد انعقاد EDTA گرفته شود با سرم فیزیولوژی یا محیط بدون سرم 3 بار شستشو دهید وسپس 
با اضافه کردن هپارین کشت دهید.

فصل دّوم
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مقدار خون کامل برای کشت در 5cc محیط کشت کامل، ویا در 9cc محیط کشت کامل به شرح زیر می باشد:

کشت 9 سی سیکشت 5 سی سیسن
12 قطره7 قطره با سر سرنگبزرگساالن

10 قطره6 قطره با سر سرنگبچه های کوچک
8 قطره5 قطره با سر سرنگنوزادان

8 قطره5 قطره با سر سرنگخون جنین
14 قطره8 قطره با سرسرنگزنان حامله وتازه فارغ شده

مقدار خون باسرم بیمار ولنفوسیت در 5cc محیط کشت کامل:

مقدار خون با سرم بیمار 5ccسن
0.5ccبزرگساالن

0.4ccبچه های کوچک
0.3ccنوزادان

0.3ccخون جنین
0.6ccزنان حامله

کشت خون - نمونه الزم
برای بزرگساالن 7 قطره خون بدون سرسوزن )0.4cc(، بچه های کوچک )0.3cc(، نوزادان وجنین )0.2cc(، زنان 

حامله وتازه فارغ شده )0.5cc( برای 5ml محیط کامل استفاده می گردد.

2.2.1- اساس کشت خون محیطی که با PHA تحریک شده
فیتوهماگلوتینین که از لوبیای قرمز استخراج می شود موجب تقسیم گلبول های سفید خون می شود. ماکزیمم زمانی 
که سلول ها به اندیکس میتوزی می رسند 68 الی 72 است. اضافه کردن کلسمید سلول ها را در مرحله متا فاز نگه 
می دارد. سپس سلول ها با استفاده از هایپوتونیک وفیکساتیوهاروست می شوند. در این مرحله است که کروموزوم ها 

قابل شناسائی هستند.

2.3- دستورالعمل کشت خون محیطی
2.3.1- آماده کردن محیط کشت

80cc A McCoy 5 یا RPMI 1640 یا Ham’ s F10 محیط کشت
20cc BS یا FBS سرم

 1cc )10,000u / ml and 10mg / ml( پنی سیلین / استرپتومایسین
 2cc )PHA( فیتوهماگلوتینین

1cc )200 ro Mm 29.2 mg / ml( آل – گلوتامین
PH نهائی محیط کشت بایستی کمی قلیایی یعنی بین 7.6 - 7.4 باشد.
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می توان به این محیط کشت، optiona( 2- mercaptoethanol ،1ml( اضافه کرد. این محیط را در لوله 
استریل 5ml تقسیم کنید و آن ها را در 20 - درجه سانتیگراد فریزنمائید. تقسیم محیط کشت در زیر هود ودر کنار 

شعله ویا در هود laminar ودر شرایط استریل انجام می شود.

 2.3.2- روش کشت خون
1- به هر لوله استریل، شامل 5ml محیط کشت، مقدار مناسب خون را اضافه می کنید وبرای هر بیمار دو لوله 
متفاوت از نظر محیط کشت پایه به کار ببرید. 2- به آرامی محتویات هر لوله کشت را مخلوط کنید. کشت ها رابه 
مدت 72 ساعت )3 روز( در حرارت 37 درجه سانتیگراد، در یک حالت مایل، در اتو انکوبه کنید. 3- پس از سه روز 
)68 الی 72 ساعت پس از شروع کشت( هاروست نمائید. 4- دربعضی اوقات، مثل مواردی که لنفوسیت ها فعال 
هستند، مثاًل نوزادان، می توان پس از دو روز کشت را هاروست نمود )معمواًل PHA به کار نمی رود(. در مواردی 
که چرخه سلولی کند است، مثل بیماران مبتال به کم خونی فانکونی، می توان کشت را 4 روزه هاروست نمود. در 

تصویر 1 مراحل مختلف کشت کروموزومی نشان داده شده است.

تصویر 1- مراحل مختلف کشت کروموزومی
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3.1- برداشت )هاروست(

λ100 -1 کلسمید با غلظت 10µg/ml به 5cc کشت اضافه کنید. در مواقعی λ 100 اتیدیوم بروماید نیز اضافه 
کرده ودر 37 درجه سانتیگراد انکوبه نمائید )High Resolution(. 2- لوله کشت را 30 - 20 دقیقه بعد، با دور 
1000rpm به مدت 15 - 10 دقیقه سانتریفوژ کنید. 3- محلول رویی را به آرامی خالی کرده )دکانته کنید( 
 0.75M( 5 محلول هایپوتونیک کلرورپتاسیمcc ورسوب را به کمک ورتکس یا دست، به هم بزنید. 4- مقدار
یا 6g /lit /5( گرم شده در 37 درجه سانتیگراد را به آرامی اضافه کنید. 5- محتوی لوله را چندین بار به آرامی 
مخلوط کرده وآنرا بطورعمودی در اتو 37 درجه سانتیگراد قرار دهید. )محلول هایپوتونیک کلرورپتاسیم را در دو 
لوله اضافه کرده، و یک لوله را به مدت 12 دقیقه، و لوله دیگر را به مدت 15 دقیفه در اتو قرار دهید(. 6- لوله را 
به مدت 10 دقیقه با دور 800rpm سانتریفوژ کنید. 7- محلول رویی را خالی کنید، یا با پیپت بردارید ورسوب را 
با اضافه کردن فیکس تازه، به آرامی با دست یاورتکس، به هم بزنید. 8- ابتدا 2ml فیکساتیو تازه با پیپت اضافه 
کنید، به طوریکه هیچ لخته ای وجود نداشته باشد )قطره قطره اضافه کنید(. سپس 3ml فیکس بعدی را به آرامی 
اضافه کنید وخوب مخلوط نمائید. لوله را در فریزر به مدت 10 دقیقه تا یک ساعت قراردهید، ویا در درجه حرارت 
اتاق بمدت 20 دقیقه قراردهید. 9- فیکسا تیو ازسه قسمت متانول ویک قسمت اسیداستیک تشکیل شده وهمیشه 
می بایستی تازه تهیه شود. 10- لوله را به مدت 10 دقیقه با دور 1000rpm سانتریفوژ کنید. 11- حداقل دوبار 
دیگر فیکساتیو را عوض نمائید تا محلول رویی کاماًل شفاف شود. 12- بهتراست الم ها را روز بعد تهیه نمائید ویا 
نیم ساعت در فریزر نگهداری وسپس الم تهیه نمائید. 13- آخرین مرحله تعویض فیکساتیو را قبل از مرحله الم 

گیری انجام دهید. توجه: زمان قرار گرفتن در محلول هیپوتونیک بستگی به شرایط آزمایشگاه دارد.

3.2- تهیه الم )الم گیری(
1- شرایط الم گیری از جهت دما ورطوبت اهمیت دارد. دمای مناسب 23 -20 درجه سانتیگراد و رطوبت مناسب 
60 -50 درصد می باشد. در شرایط خشک، مثاًل تابستان ازبن ماری یا دستگاه بخور ویا الم خیس استفاده نمائید. 
ازاستفاده داخل متانول  با شرایط باال درست کنید. الم ها حتمًا تمیز باشند. الم راقبل  ایزوله  بهتراست فضائی 
قراردهید. سپس درون آب مقطردو بار تقطیر قرارداده وبا گاز کاماًل خشک کنید. الم ها را نیز می توان در محلول 
اسید سولفوکرومیک یک روز قبل قرار داده، سپس یکی یکی در زیر آب روان آن ها راشست. سپس درآب مقطریا 
سانتریفوژنموده،  را  لوله  گیری،  از الم  قبل   -2 کرد.  استفاده  سرد شدن  از  وپس  قرارداده  دریخچال  روان  آب 
محلول رویی را بیرون بریزید وبه اندازه 1-5/. سی سی فیکساتیو تازه به رسوب اضافه کنید. رنگ سوسپانسیون 

فصل ّسوم

مراحو مختلف تهیه گستره های کروموزومی از 
نمونه های خون محیطی
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 20 - 25cm باید کمی شیری رنگ باشد. 3- با پیپت پاستور، یک یا دوقطره سوسپانسیون را از فاصله مناسب
روی الم بیاندازید، وتا خشک شدن کامل، الم را حرکت ندهید. 4- اسالید را با نام بیمار، همان طور که خشک 
می شود لیبل کنید. 5- همیشه الم اول را برای هر بیمار زیر میکروسکوپ چک کنید. 6- اگر گستره کروموزومی 
خوب نیست، فیکساتیو اضافه کنید، الم را به پائین بچرخانید و دوباره سعی کنید. اگر هنوز گستره خوب نیست، 
جدول troubleshooting chart را چک کنید. 7- از هر لوله 6-4 الم تهیه نمائید. 8- به محلول باقیمانده 
2cc محلول فیکساتیو اضافه نموده وبرای استفاده بعدی، درون فریزر نگهداری نمائید. بهتراست از لوله اپندرف 
ویا لوله شیشه ای کوچک که درش محکم بسته می شود، برای این منظور استفاده نمائید. سلول های فیکس شده 
را تا زمانی که تمامی کارها وتکنیک های الزم برای بیمار انجام نشده دور نریزید. الم ها را در oven 60 درجه 
سانتیگراد به مدت یک شب قرار دهید وصبح روز بعد رنگ آمیزی نمائید، ویا اینکه به مدت 2-1 هفته در درجه 

حرارت اتاق نگهداری وبعد رنگ آمیزی نمائید.
 troubleshooting برای پیدا کردن اشکاالت کار به جدول مشکالت پرتاپ کردن در تهیه الم وهاروست یا

مراجعه نمائید.

)troubleshooting( 3.3- رفع مشکالت
رفع مشکالت بر طبق جدول زیر می باشد:

راه حلدالیل ممکنمشکل
*سلول رشد نکرده، وجود لنفوسیت های کروموزوم نداریم.

تغییر شکل یافته که رشد را نشان 
می دهند را چک کنید. برای کشت های 
با دوره طوالنی، قبل از هاروست، جهت 
فعالیت میتوزی، با میکروسکپ اینورت 
سلول ها را چک کنید. *محلول ها تازه 
نیست، فیکس اشتباهی ساخته شده، 
میتوزها در قطعات توده مانند درگیر 

شده اند )بخصوص در کشت های طحال و 
مغز استخوان(.

برای کشت های با دوره طوالنی و یا با 
دوره کوتاه این بخش را ببینید.

کروموزوم نداریم ویا کروموزوم خرد شده 
داریم.

*بیمار فوت شده، یا در حال مرگ، 
ویا تحت بیهوشی است. *سلول های 
سینکرونه شده: سلول های هاروست 

شده با زمان آزاد سازی نادرست است. 
*سلول ها در طی هاروست شکسته 

شده اند.

*با زمان های آزادسازی مختلف آزمایش 
کنید. *هاروست را با افزودن آرام 

فیکساتیویا هایپوتونیک، فیکساتیو سرد، 
کاهش حجم یا زمان هایپوتونیک تکرار 

کنید.
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کروموزوم نداریم ویا کروموزوم خرد شده 
داریم.

سلول های شکسته شده در طی تهیه 
اسالید، کروموزوم هایشان پخش شده 

است.

سعی کنید روش های تهیه اسالید را تغییر 
دهید: قطره را از فاصله پائین تر بیندازید 

و یا زاویه اسالید را در طی پرتاب وخشک 
شدن افزایش دهید، غلظت متانول را 

در فیکساتیو افزایش دهید، یک شب در 
فیکساتیو سرد، در یخچال قرار دهید، 

منتظر یک روز یا مدتی از روز، با بیشترین 
رطوبت باشید. سعی کنید اسالیدها را 

خشک کنید، جریان فیکس کمتر باشد، با 
پیپت کوچک تری کار کنید، دور از پنجره 
و فن وباد کولر باشید، واسالیدها را طی 

خشک شدن گرم کنید.
به مدت طوالنی در معرض بازدارنده کروموزوم های جمع ومچاله شده داریم.

میتوتیک قرارگرفته ویا هایپوتونیک خیلی 
غلیظ، با غلظت اشتباه بکار رفته است.

هاروست را تکرار کنید، دوره زمانی 
بازدارنده میتوتیک را قطع کنید. هاروست 

را با غلظت های مختلف هایپوتونیک 
تکرار کنید.

سعی کنید غلظت اسید استیک، فیکساتیو حجم کم و ناکافی هایپوتونیک.کروموزوم های جمع ومچاله شده داریم.
را افزایش دهید، غلظت سلول را 

درفیکساتیو رقیق کنیداگر الزم است 
هاروست راتکرار کنید.

میتوژن )PHA( بیش از حد کافی است کروموزوم های جمع ومچاله شده داریم.
.)overdose(

خون را دوباره کشت دهید، غلظت های 
متفاوتی از میتوژن استفاده کنید.

*نمونه بدست آمده از بیمار در حال کروموزوم های جمع ومچاله شده داریم.
مرگ، یا مرده، یا بیمار تحت بیهوشی، یا 
تحت درمان با فنوباربیتال )نوزادان(، و یا 
بیماری که مریض، یا سوء تعذیه دارد یا 

حامله است.
*درجه انکوباتور خیلی باالست )در مورد 

خون(.

سعی کنید لنفوسیت ها را قبل از کشت 
جدا کنید و بشوئید. درجه انکوباتور را که 

بایستی بین C˚37-˚ 36 باشد راچک 
کنید. در درجه حرارت درست، دوباره 
کشت دهید و دوباره هاروست کنید.

متافازها درون سیتوپالسم اند و سیتوپالسم 
باقیمانده قابل مشاهده است.

سلول های سینکرونیزه شده: زمان 
آزادسازی بلوک سلولی نادرست است 
و تصادفأ سلول ها آزاد نشده اند وفقط 

سلول های مقاوم به سینکرونی تقسیم 
شده اند.

با زمان های آزادسازی مختلف امتحان 
کنید، تایمیدین ودیگر عوامل آزادکننده را 

برای تازگی و غلظت چک کنید.
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متافازها درون سیتوپالسم اند و سیتوپالسم 

باقیمانده قابل مشاهده است.
مشکل خشک شدن خیلی سریع یا خیلی 

آهسته اتفاق می افتد.
رطوبت را با رطوبت سنج چک کنید. اگر 

رطوبت خیلی باالست )خشک شدن خیلی 
آهسته است(، اسالیدها را گرم کنید یا 
جریان هوا را در طی خشک شدن الم 

ها افزایش دهید. اگر رطوبت خیلی پائین 
است )خشک شدن خیلی سریع(، متانول 

را در فیکساتیو زیاد کنید. قطره را از ارتفاع 
کم بیندازید و الم را در طی خشک شدن، 
در یک جای مسطح قرار دهید، واز شعله 
دادن، گرم کردن و یا فوت کردن اجتناب 
کنید. اسالیدها را باالی آب داغ بر روی 
یک کاغذ توالت مرطوب، یا نزدیک یک 

رطوبت ساز خشک کنید. الم های در 
حال خشک شدن را با یک جعبه که 

خشک شدن را آهسته می کند بپوشانید. 
الم های سرد را امتحان کنید، اسید 

استیک را در فیکساتیو افزایش دهید )مثأل 
5:2 متانول: اسید استیک به جای 3:1( 
با فیکساتیو یک شب در یخچال بماند، 

چندین بار با فیکس بشوئید.
متافازها درون سیتوپالسم اند و سیتوپالسم 

باقیمانده قابل مشاهده است.
وجود توده های سلولی یا کروموزوم های 

خرد شده.
بگذارید توده ها یا کروموزوم های خرد 

شده ته نشین شوند، سوسپانسیون سلولی 
را برداشته ودر یک لوله تمیز ریخته 

وتکرار کنید. اسالیدهای متنوعی طبق 
دستورالعمل های باال تهیه کنید.

متافازها درون سیتوپالسم اند و سیتوپالسم 
باقیمانده قابل مشاهده است.

محلول هایپوتونیک ناکافی است ویا غلط 
ساخته شده است.

هاروست را با استفاده از حجم های زیاد 
هایپوتونیک تکرار کنید. سعی کنید 

اسالیدهای متنوعی را در صورتی که 
امکان تکرار وجود ندارد، تهیه نمائید 
و یا نوع دیگر ویا غلظت متفاوتی از 

هایپوتونیک را امتحان کنید.
متافازها درون سیتوپالسم اند و سیتوپالسم 

باقیمانده قابل مشاهده است.
نوع سلول )مثأل برخی فیبروبالست ها، 

کشت های کوریونیک ویلی وغیره( با 
محتوی سنگین سیتوپالسمی.

سعی کنید در طی هاروست این موارد 
را تنظیم کنید: افزایش زمان وحجم 

هایپوتونیک، استفاده از چندین فیکساتیو 
وامتحان محلول های هایپوتونیک متفاوت.
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کروموزوم ها یکنواخت نیستند اما در 
کیفیت داخل سلول یا درسطح اسالید 

متنوع هستند.

از فوت کردن، پرتاب قطره از فاصله باال، خشک شدن اسالید یکنواخت نیست.
شعله دادن اجتناب کنید. مطمئن باشید که 

الیه آب روی الم خیلی نازک ویکدست 
باشد. سطح اسالید را با فیکساتیو در طی 

خشک شدن بپوشانید. الم ها را قبل از 
استفاده به دقت تمیز کنید، سوسپانسیون 
سلولی را یک شب در یخچال قرار دهید، 
وبا فیکساتیو تازه سعی کنید، الم گیری را 

دوباره امتحان کنید.
کروموزوم ها تخت، نامشخص ویا مبهم 

)کمرنگ( به نظر می رسند.
مشکل خشک شدن: یا خیلی سریع ویا 

خیلی آهسته است.
رطوبت سنج را چک کنید وتصمیم 

بگیرید که آیا مشکلی وجود دارد یا نه، 
اسالیدهای متنوعی همانطور که در بخش 

)سیتوپالسم باقیمانده قابل مشاهده( 
داشتیم تهیه کنید.

کروموزوم ها ضخیم، سیاه، با هاله ای بر 
روی سطح پدیدار می شوند.

مشکل خشک شدن: احتماأل خیلی سریع 
است.

رطوبت سنج راچک کنید، تهیه اسالید را 
برای مشکل )سیتوپالسم باقیمانده قابل 

مشاهده( مشاهده کنید. بخار، کاغذ توالت 
خیس و رطوبت ساز را امتحان کنید.

تکه هایی از کروموزوم که درهاروست، 
کشت های با مدت زمان طوالنی، دیده 

می شوند.

به طور طبیعی در کشت های با رشد و 
تراکم زیاد دیده می شود.

احتماأل یک مشکل نیست، بیشتر 
روش های رنگ آمیزی این ماده را برنمی 
دارند. مطمئن باشید که رقیق کردن این 

سوسپانسیون های سلولی، کیفیت باندینگ 
را بهتر می کند.

کروموزوم ها رویهم افتادگی خیلی زیاد 
دارند.

یک شب در یخچال فیکس کنید، با فیکساتیو کافی نیست.
فیکس یک یا دو بار بشوئید.

کروموزوم ها رویهم افتادگی خیلی زیاد 
دارند.

تکنیک های گسترش کروموزومی ناکافی 
است.

با مقدار فراوان فیکس الم را بپوشانید، 
با فیکساتیواضافی سوسپانسیون سلولی 

را رقیق کنید، و از پیپت با نوک بزرگ تر 
استفاده کنید. در طی خشک شدن، الم را، 
به جای شیب دار، بطور تخت قرار دهید، 
تا خشک شود، در روی یک کاغذ توالت 

خیس خشک کنید.
کروموزوم ها رویهم افتادگی خیلی زیاد 

دارند.
حجم ناکافی، مدت زمان ویا نوع محلول 

هایپوتونیک ویا درجه حرارت غلط محلول 
هایپوتونیک.

حجم هایپوتونیک و مدت زمان در معرض 
قرار گرفتن هایپوتونیک را افزایش دهید، 

محلول هایپوتونیک را تا C ˚38 گرم 
کنید.

کروموزوم ها رویهم افتادگی خیلی زیاد 
دارند.

فیکسیشن وهایپوتونیک راتنظیم واثرات اثر اتیدیوم بروماید.
بد آن را باروش های تهیه اسالیدکاهش 

دهید.
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کروموزوم ها رویهم افتادگی خیلی زیاد 

دارند.
کشت های آلوده به سلول های خون، 
یا سلول ها یااپیتلیال مرده مثل مایع 

آمنیوتیک.

قبل از اضافه کردن کلسمید، کشت ها را 
چندین بار با محیط بشوئید، به سرعت 

وآرامی محلول رویی راخالی کنید، تا 
دبریس ها از بین بروند، سوسپانسیون 
سلولی را برای تهیه اسالید رقیق کنید.



4.1- رنگ آمیزی ساده )solid staining( [به پیوست محلول ها مراجعه شود[.
کاربرد: شمارش کروموزوم ها، تشخیص دقیق ماهواره های کروموزومی )satellites( وشکست های کروموزومی. 
روش کار: 1- حداقل یک ساعت بعداز الم گیری، الم را داخل گیمسا 10% به مدت 5 دقیقه قرار دهید. 2-الم 

را با آب بشوئید. 3-الم را خوب خشک کنید. 4- باچسب انتاالن )entellan( المل گذاری کنید.

2. 4- رنگ آمیزی بندینگ G-banding( G( [به پیوست محلول ها مراجعه نمائید[.
کاربرد: آنالیز روتین کروموزومی، تشخیص اختالالت ساختاری کروموزوم ها )حذف ها، وارونگی ها، حلقه ها، جابجائی 
ها )ترنس لوکیشن ها(، آنوپلوئیدی ها، مونوزومی ها، تریزومی ها ونقاط شکننده( و همچنین هتروکروماتین بازوی 

.1,9,16,Y بلند کروموزوم های

XY,46 کاریوتایپ یک مرد با کاریوتایپ نرمال 

]]
فصل چهارم

انواع رنگ آمیزی ها



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 16]]
4.2.1- پروتکل تریپسین

روش کار:
1- الم ها را پس از الم گیری به مدت یک شب در oven 60 درجه سانتیگراد ویا به مدت 2-1 هفته در درجه 
حرارت اتاق نگهداری کنید. 2- الم را داخل تریپسین با غلظت 50mg در 100ml PBS در دمای 37 درجه 
سانتیگراد به مدت 80 -30 ثانیه قراردهید. 3- در داخل PBS کاماًل سرد شستشو دهید، و از PBS سرد بعدی نیز 
رد کنید. 4- از یک بافر رنگ بگذرانید وسپس در محلول رنگ گیمسای 10% به مدت 5 دقیقه قرار دهید. 5- با 

آب بشوئید والم راخشک کنید. همان روز با استفاده از چسب انتاالن المل گذاری کنید.
توجه: در صورتی که مدت زمان یا غلظت تریپسین کم باشد، تعداد باندهای کروموزوم کم ورنگشان تیره تر 
است، ودر صورتی که غلظت تریپسین زیاد ویا مدت زمان زیاد باشد، کروموزوم ها خرده شده وکمرنگ هستند. 
بهتر است پس از 4-3 ساعت، یا پس از استفاده برای 8-6 بیمار، تریپسین را عوض نموده، واز تریپسین ومحلول 
شستشوی جدید )تازه( استفاده نمائید. در صورت شارپ بودن باندها، احتمال گرم نبودن محلول )تا 37 درجه( 

ومناسب نبودن PH وجوددارد.

)Leishman’s stain( 4.2.2- پروتکل لیشمن
روش کار:

1- الم ها حداقل به مدت دوروز کهنه باشند. الم ها را به مدت 10-5 ثانیه در محلول تریپسین قرار دهید.
.)Rinse( 2- الم ها را در یک محلول سالین شستشو دهید

3- سپس در بافر فسفات فروبرده و بشوئید.
4- الم ها را روی یک رک )جا المی وغیره( قرارداده ودر روی ظرفشویی قرار دهید، سپس بارنگ لیشمن به 

مدت 5 دقیقه رنگ کنید.
5- مجددأ اسالیدها را در بافر فسفات بشوئید.

6- در آب مقطر بشوئید.
7- در یک اتو یا گرمخانه 40 درجه سانتیگراد آن ها را خشک کنید.

)pancreatin( 4.2.3- پروتکل پانکراتین
آماده کردن محلول ها:

1- ابتدا محلول Nacl تهیه کنید. 8/5 گرم Nacl را با آب مقطر به حجم یک لیتر برسانید. 2- 2/5 گرم پودر 
 cc -3 .)استوک-A اضافه کنید تا ژله ای نشود )محلول Nacl 100 محلول cc پانکراتین را حین تکان دادن به
 2/cc5 -4 .)37 قرار دهید )محلول کار°C 47 محلول هنکس مخلوط ودر/cc5 پانکراتین را با A 2/5 محلول
سرم را با cc5/47 نرمال سالین مخلوط ودر C°37 به مدت 15-10 دقیقه بماند )محلول شستشوی شماره 1( 
5-50 سی سی نرمال سالین )9/1 گرم Nacl را با آب مقطر به حجم یک لیتربرسانید( در دمای اتاق به مدت 

15-10 دقیقه بماند )محلول شستشوی شماره 2(. 6- محلول رنگ را بر مبنای پروتکل تریپسین تهیه کنید.
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روش انجام کار:
1- الم ها را پس از الم گیری به مدت یک شب در oven 60 درجه سانتیگراد ویا به مدت 2-1 هفته در 

درجه حرارت اتاق نگهداری کنید.
2- الم ها را داخل پانکراتین با غلظت 150 میلی گرم در 100 میلی لیتر Hank’s به مدت 80 -30 ثانیه 

قراردهید.
3- در محلول شستشوی شماره 1، یک دقیقه شستشو دهید. سپس در محلول شستشوی شماره 2، نیز یک 

دقیقه شستشو دهید.
4- به مدت 5 دقیقه در محلول رنگ قرار دهید.

 Centromere Heterochromatin[[  )C-banding( C بندینگ  آمیزی  رنگ   -4  .3
Staining[ به پیوست محلول ها مراجعه شود[.

کاربرد: تشخیص مناطق هتروکروماتین حوالی سانترومر، بازوی بلند کروموزوم های Y,1,9,16، تشخیص ماهیت 
هتروکروماتین بعضی از مارکرهای کروموزومی.

روش کار:
 HCL 0.2 1 –الم ها بایستی بمدت 2-1 هفته کهنه باشند. سپس به مدت یک ساعت در درجه حرارت اتاق در

نرمال قرار دهید. 2- در آب مقطر دیونیزه کاماًل شستشو داده وبگذارید خشک شود.
3- الم ها را درمحلول هیدروکسید باریم Ba(OH)2 5% به مدت 15 – 5 دقیقه، در بن ماری 50 درجه 
سانتیگراد قراردهید، و یا در همین محلول به مدت 40 – 30 دقیقه در درجه حرارت اتاق قراردهید. 4 -اسالیدها را 
دوبار با آب دیونیزه شستشو دهید وسپس ازالکل 70% وبعد، از الکل 80%، وسپس ازالکل 90%، و در آخر از الکل 
 2x SSC خالص رد نمائید. 5 - اسالیدها رابه مدت 2 ساعت دردرجه حرارت 65- 60 درجه سانتیگراد درمحلول
انکوبه نمائید. 6 - در آب دیونیزه شستشو دهید وبگذارید خشک شوند. 7- در گیمسای 5% در بافر سورنسون 
باچسب   - نمائید. 8  آمیزی  رنگ  دقیقه   10 – به مدت 15   )Sorenson’s phosphate buffer) )PH=7(
انتاالن المل گذاری کنید. دررنگ آمیزی C، الم ها 3-1 روزه مناسب تر می باشند. برای الم ها ی قدیمی تر، 
مدت زمان HCL را کاهش، وزمان محلول Ba(OH)2 را افزایش دهید. گرم کردن محلول Ba(OH)2 اثر 

بخشی آنرا افزایش خواهد داد.
این روش رنگ آمیزی بندینگ C که به عنوان رنگ آمیزی CBG نیز معروف است، نیاز به درمان قلیایی 
ضعیف و رنگ آمیزی گیمسا دارد، و برای باندینگ هتروکروماتین ساختاری به کار رفته و بنابراین برای شناسایی 
سانترومر به کار می رود. همچنین برای رنگ آمیزی نواحی کروموزومی که شامل توالی های تکراری DNA است 
بکار می رود )DNA ساتالیت(. این توالی های تکراری DNA نزدیک به سانترومر قرار گرفته ودر نواحی دور، 

کروموزوم Y قرار دارد. مهم ترین باندها بر روی کروموزوم های Y,1,9,16 قرار گرفته است.
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C رنگ آمیزی بندینگ

گستره متافاز یک زن با رنگ آمیزی C که یک هتروکروماتین، رینگ کروموزوم اضافی نیز دارد. به نواحی برجسته 
هتروکروماتین سانترومر کروموزوم های 1،  9 و 16 دقت نمائید.

پیوست  به   ] Quinacridine Banding[[ )Q-banding( Q 4.4 - رنگ آمیزی بندینگ 
محلول ها مراجعه شود[.

کاربرد: تشخیص ماهواره های کروموزومی )satellites( ومواد مشتق شده از آن، منطقه هتروکروماتین، بازوی 
بلند Y و جسم Y داخل اینترفاز.

اولین روش باندینگ کشف شده است )Caspersson et al., 1968( وتا به امروز ساده ترین تکنیک باقی 
 )i.e. by an DNA intercalating agent quinacridine( رنگ آمیزی فلورسنت Q-banding .مانده است
را  نیزهتروکروماتین  و  یوکروماتین  نواحی  می توان  آمیزی  رنگ  از  روش  این  با  است.  متافازی  کروموزوم های 

تشخیص داد.

روش کار:
برای  را در آب جاری  قراردهید. 2- الم ها  تاریکی  در  دقیقه  به مدت 15 - 10  را در کویناکرین  1- الم ها 
 (Mcilvaine buffer) برداشتن کوینا کرین اضافی بشوئید. 3- الم ها را به مدت یک دقیقه در بافر مک ایلواین
 )rubber gum( قرار دهید. 4- الم را با همان بافر المل گذاری نمائید ودورالمل را با چسب الستیک )PH=5.4(

بچسبانید. 5- اسالید را با میکروسکوپ فلورسنت با به کار بردن یک طول موج در طیف 500nm-450 ببینید.
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توجه:
1- حتمًا از دستکش استفاده نمائید. 2- محلول کوینا کرین تازه تهیه کنید. 3- الم های رنگ آمیزی شده را 
بایستی فورأ با میکروسکوپ فلورسنت بررسی نمود، چون به مرورزمان درخشندگی رنگ کاهش می یابد. نگهداری 

الم در محفظه بسته مرطوب در یخچال به پایداری رنگ کمک می نماید.

Q رنگ آمیزی بندینگ

]Reverse Banding[ )R-banding( R 4.5- رنگ آمیزی بندینگ
الگو و باندهای R- banding برعکس الگو و باندهای G, Q-banding می باشد، بطوریکه یک باند تیره

 R- banding است و همچنین برعکس. اگرچه R-band )منفی( معادل یک باند روشن G-band )مثبت(
هم می تواند برای شناسایی کروموزوم ها بکار رود، اما اکثرأ G-banding ترجیح داده می شود. این روش برای 
مشاهده پایانه های تلومری مفید است. یک روش اصلی R- banding، گرم کردن اسالیدها در C°88 دربافر 
است که سپس با گیمسا رنگ آمیزی می شود. R- bands نواحی یوکروماتین کروموزوم ها که غنی از GC است 

را نشان می دهند.

)Acridine orange( روش با آکریدین آرنج )روش 1( R 1. 4.5- رنگ آمیزی بندینگ
این روش با اسالیدهایی که 1 تا 2 هفته در درجه حرارت اتاق مانده اند بهتر است.

محلول های زیر را آماده کنید.
)PH = 6.5( 1- بافرفسفات

9.93gr انهید روس سدیم فسفات دی بازیک )Na2 Hpo4( را دریک لیتر آب مقطر حل کنید )محلول A( و 
.)B ( را در یک لیتر آب مقطر حل کنید )محلولKH2 po4( 9.1 پتاسیم فسفات دی بازیکgr

 32ml ازمحلول A را با 68ml محلول B مخلوط کنید. اگر نیازی بود PH را در حد 6.5PH با اضافه کردن 
محلول A تنظیم کنید.

2- ده میلی گرم آکریدین آرنج را در صد میلی لیتر بافرفسفات )PH = 6.5( حل کنید. محتوی را در محفظه 
یا ظرف تیره ای در یخچال نگهداری نمائید )آکریدین آرنج %0.01 در بافر فسفات(.
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روش کار:

1- از قبل یک کوپلین جار Coplin jar را که محتوی بافر فسفات )PH = 6.5( است تا C˚85 حرارت دهید.
2- اسالید را به مدت 10-8 دقیقه در بافر درحرارت 85 درجه سانتیگراد انکوبه کنید. معمواًل برای اسالیدهایی 

که کهنه تر هستند، به زمان انکوبه کوتاه تری نیاز است.
3- اسالید را در آکریدین آرنج %0.01 در درجه حرارت اتاق به مدت پنج دقیقه رنگ کنید.

4- اسالید را در بافر )PH = 6.5( بشوئید.
5- اسالید را با بافر )PH = 6.5( بچسبانید، وبا میکروسکپ فلورسنت ببینید.

6- عکس برداری می تواند انجام شود، ولیکن می توانید با به کار بردن دوربین مخصوص و چاپ روی کاغذ
سیاه وسفید، نتایج بهتری بدست آورید.

4.5.2- رنگ آمیزی بندینگ R )روش 2(
با انکوبه در محلول سالین گرم )داغ( شروع، و بعد با گیمسا رنگ کنید.

روش اّول که رنگ آمیزی با آکریدین آرنج )acridine orange( است، بعد از رنگ آمیزی، رنگ باندها سبز 
وقرمز می شوند.

4.5.3- رنگ آمیزی بندینگ R )روش 3(
 روش سّوم رنگ آمیزی با رنگ فلورسنت کرومومایسین chromomycin A3( A3( و بدنبال آن رنگ آمیزی 

با یک رنگ ثانویه یا متیل گرین است، که کاماًل رنگ آمیزی اختصاصی جفت بازها می باشد.

روش کار:
این روش به همان میزان که در روی اسالیدهای کهنه انجام می شود، در روی اسالیدهای تازه هم موفقیت آمیز 

است.
محلول های زیر را آماده کنید:

1- بافر فسفات PH = 6.8( 0.14M( که شامل 500µM منیزیم کلرآید باشد.
A-19.3g فسفات سدیم منوبازیک منوهیدرات )NaH2 Po4 H20( را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.

B- 19.9g سدیم انهید روس فسفات دی بازیک )Na2 HPo4( را در یک لیترآب مقطر حل نمائید. محلول 
B را با محلول A تا PH = 6.8 تیتر کنید.

Mgcl2H20 10mg به هر صد میلی لیتر بافر با PH = 6.8 اضافه کنید.
2- برای تهیه µM 100 کرومومایسین A3 در بافرفسفات )PH = 6.8( یک میلی گرم 1mg کرومومایسین 
A3 در یک میلی لیتر بافر باال حل کنید. این محلول Stock را در فریزر نگهداری کنید. برای کار، یک محلول، 

با حل کردن یا رقیق کردن 0.3ml از Stock با 0.2ml بافر فسفات تهیه کنید.
 2/38 mg و Nacl 1/ 75 g تهیه کنید. به )PH = 7( HEPES 0.005 بافرM در Nacl 0.15ml - 3
Hepes با اضافه کردن آب مقطر حجم محلول را به 200ml برسانید و PH آنرا با NaoH یک موالر به 7 

برسانید.
100µM-4 متیل گرین در 0.15M Nacl / 0.005M HEPES تهیه کنید. 2.6 میلی گرم میتل گرین را 
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در 50ml بافر Nacl/HEPES حل کنید. این محلول باید تازه همان روز آماده شود، چون متیل گرین در محلول 
ناپایدار است.

روش کار:
1- روی اسالید را با بافرفسفات PH = 6.8( 0.14M( که شامل 500µM Mgcl است،

به مدت 10 دقیقه در درجه حرارت اتاق بپوشانید.
2- بافر را بیرون ریخته و -3 4 قطره محلول کرومومایسین A3 روی اسالید قرار دهید.
3- تمام سطح الم را با رنگ پوشانده وحدود 10 دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار دهید.

4- اسالیدرا با بافر 0.15M Nacl / 0.005M HEPES بشوئید.
5-4- 6 قطره میتل گرین صدمیکروموالر µM 100 روی اسالید قرار می دهیم، به مدت 10 دقیقه در درجه 

حرارت اتاق رنگ کنید )یا اسالید رادر یک کوپلین جارمیتل گرین قرار دهید(.
6- اسالیدهارا با بافر Nacl 0.005M HEPES بشوئید.

7- با به کار بردن گلیسرول به عنوان ماده مونتینگ الم ها را مونت کنید.
8- بامیکروسکپ فلورسنت ببینید.

توجه کنید که گلیسرول از بین رفتن رنگ فلورسنس کرومومایسین A3 را به تعویق می اندازد، بنابراین
گاهی اوقات، یک روز بعد از رنگ آمیزی، فلورسنس بهترمشاهده می شود.

R رنگ آمیزی بندینگ

 Nucleolar-Organizer-Region[[ )NOR staining( NOR 6. 4- رنگ آمیزی بندینگ
staining[ به پیوست محلول ها مراجعه شود[.

کاربرد: مشاهده مناطق سازمان دهی هسته )NOR( روی کروموزوم های آکروسانتریک ومارکرهای مشتق شده 
از آن.
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.]TCA روش 1( ]روش تری کلرواستیک اسید( NOR 4.6.1- رنگ آمیزی بندینگ

 روش کار: 1- اسالیدها را در محلول کار )TCA )5% در حرارت 90 - 85 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه 
قراردهید. 2 - در آب دیونیزه شستشو دهید و در محلول )HCL )0.1M در حرارت 60 درجه سانتیگراد به مدت 
30 دقیقه انکوبه کنید. 3- در آب دیونیزه بشوئید و در رنگ گیمسای 10% به مدت 90-60 دقیقه رنگ آمیزی 

کنید. دربافرسورنسون )Sorenson )PH = 7 بشوئید واجازه دهید خشک شود. اسالید را المل گذاری کنید.
4- اسالیدها را با به کار بردن نورزمینه روشن ببینید. اگرشدت رنگ آمیزی خیلی ضعیف است میکروسکوپ 

با فاز متضاد به کارببرید.

4.6.2 - رنگ آمیزی بندینگ NOR )روش 2(
 برای این روش، به محلول نیترات نقره نیاز داریم، به همین دلیل گاهی به آن رنگ آمیزی نقره هم می گویند.

DNA-containing nucleolar( اینترفاز  هسته  در  ریبوزومی  فّعال  نواحی  روش  این  در  کاربرد:    
برای   ،14،15،21،22،13 آکروسنتریک  کروموزوم های  شناسایی  برای  می شود.  رنگ   )organizer regions
شناسایی منشأ کروموزومی مارکرها و همچنین ردیابی پروتئین های رونویسی شده در نواحی NOR بکار می رود.

NOR رنگ آمیزی بندینگ

 )High resolution banding( HR 7. 4 - رنگ آمیزی بندینگ با قدرت تفکیک باال
]به پیوست محلول ها مراجعه شود[.

وکروموزوم  شده  متوقف  دیگر  مواد  ویا  تایمیدین  از  استفاده  با   S مرحله  در  سلولی  چرخه  روش  این  کاربرد: 
نتیجه  از کلسمید برای مدت کوتاهی جمع آوری می شوند. در  اوایل متافازبا استفاده  یا  ها در مرحله پرومتاز و 
بدست   )500-850 bph( می باشند  باال  تفکیک  باقدرت  نواری  آمیزی  رنگ  دارای  که  درازتر  کروموزوم های 
می آید. بااین روش می توان ناهنجاری های ساختمانی کروموزومی درسطح یک بند، نظیر حذف های خیلی کوچک 

)microdeletion( را نیزتشخیص داد.
روش کار: 1- مقدار کافی خون را با 5cc محیط کشت کامل طبق دستور العمل کشت خون کشت دهید.

2- بعد از 48 ساعت 0.1cc تایمیدین )150mg / 10cc PBS( را به کشت اضافه کنید و به مدت 16-17 
ساعت در انکوباتور در دمای 37 درجه قرار دهید.
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3- لوله کشت را سانتریفوژ کرده، ومحلول رویی را بیرون بریزید.
4- پس از هم زدن رسوب، مقدار 5cc محیط کشت شستشو یا PBS را اضافه نموده، محتوی لوله را مخلوط 

کنید.
5- لوله را به مدت 8 دقیقه با سرعت 1000rpm سانتریفوژ کنید.

6- محلول رویی رابیرون ریخته، رسوب را مخلوط کنید وبه آن 5cc محیط کشت کامل )بدون فیتوهماگلوتینین( 
اضافه کنید. محتوی لوله را مخلوط نموده وبه مدت 4 ساعت و 45 دقیقه درانکوباتور 37 درجه سانتیگراد قراردهید.

در  دقیقه   15 ومدت  نموده  اضافه   )10  µg /cc )غلظت   )colcemid( کلسمید   1cc  0.0 مقدار   -7  
انکوباتورقراردهید. طبق دستور العمل برداشت نمونه )هاروست( والم گیری عمل نمائید.

نکات مهم: *در الم گیری این نوع کروموزوم ها بایستی دقت بیشتری کنید، زیرا گستره آن ها مشکل تر است.
*نوسان دردمای انکوباتور، کروموزوم های خیلی درازودرهم ایجاد می کند.

*در صورت نیاز می توان کشت 96 ساعته داد. دراین صورت پس از 72 ساعت تایمیدین اضافه کنید.

دستورالعمل تهیه محیط شستشو

مقدار به ccمواد مورد نیاز تهیه محیط شستشو
PH=7 RPMI یا Ham’ s F10 100محیط کشتcc

FBS 10سرمcc
2ccپنی سیلین / استرپتوماسین

)200mM,100X( 1آل – گلوتامینcc

HR 4.7.1- هاروست به طریق
1- ساعت 4 بعد ازظهر 100 میکرولیتر تایمیدین به لوله ها اضافه کنید. 2- ساعت 8 صبح روز بعد، شروع به 
 cc 5 کنید، یعنی ابتدا 10 دقیقه در دور 1000 سانتریفوژ، وسپس محلول رویی را خالی کرده وبه هر لوله wash
محیط پایه 37 درجه سانتیگراد اضافه نمائید. 3- بعد با دور 1000 به مدت 10 دقیقه سانتریفوژ، وسپس دکانت 
کرده و 5cc محیط بدون PHA بر روی آن ریخته وسپس در انکوباتور c°37 به مدت چهار ساعت و 45 دقیقه 

گذاشته وسپس شروع به هاروست کنید.

4.7.2 - سینکرونه کردن کشت ها )همزمان کردن کشت ها(
تا به امروز تغییراتی در روش استاندارد کشت لنفوسیت اعمال گردیده است. هدف ازاین تغییرات آنالیز کروموزوم ها 
می باشد،  شده  طویل  کروموزوم های  از  بیشتر  اطالعات  آوردن  بدست  با هدف  سلولی،  تقسیم  اولیه  مراحل  در 
وبنابراین باندهای با قدرت تفکیک باال HRB( High Resolution Banding( بوجود آمد. عیب کشت غیر 
با  تعداد سلول های  تقسیم توسط کلسمید،  ذاتی متوقف کردن  بدلیل طبیعت  اینست که،  استاندارد  سینکرونیزه 
متافازاولیه وپرومتافاز، در مقایسه با سلول های در مرحله میانه وآخر متافاز کم می باشد. عوامل بازدارنده ای که 
به طور اختصاصی باعث توقف در پرومتافاز وپروفاز می شوند، کاماًل شناسایی نشده اند. اما امکان آن هست که 
سلول ها را با یک مانع شیمیایی در مراحل اولیه سیکل سلولی مواجه کرد، بطوریکه سلول ها به طور همزمان از 
بلوک کشت آزاد شده وبطورهم زمان )synchrony( تقسیمشان کامل گردد. وقتی این عامل با دانش ما ازسیکل 
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سلولی جمع شود، به ما این فرصت را می دهد که زمان دقیق هاروست کشت ها در موقعی انجام شود که بخش 
زیادی از پروفاز، پرومتافاز )سلول ها در مراحل اولیه متافاز( وجود داشته باشند. برای این مورد، کشت باید در مدت 

زمان کوتاهی در معرض کلسمید قرار داده شود.

47,XX,+21 کاریوتایپ دختری مبتال به سندرم دان

متافاز G-band با سه مارکر کروموزومی که منشأ آن ها کروموزوم های 22,11,14 می باشد ولی با این روش 
نمی توانند شناسایی شوند.
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46,XX متافاز وکاریوتایپ یک زن نرمال
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46,XX متافاز وکاریوتایپ یک زن نرمال

X 46,X,t(1;X)(p36.3;p22.1) متافاز وکاریوتایپ یک زن با سقط مکرر وجابجائی کروموزوم های 1 و
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46,XY,inv(10)(p11.2q26) 10 متاقازوکاریوتایپ یک مرد با واژگونی کروموزوم
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1 46,XX,inv(1)(q25q32) متافاز و کاریوتایپ یک بیمار با واژگونی کروموزوم



5.1 – مقدمه
لوسمی های حاد حدود 10% از کل بدخیمی های انسان راتشکیل داده و شایع ترین بیماری بدخیم دوران کودکی 
هستند. در این بیماری ها تکثیر وتمایز سلول های مادر )اّولیه( خونساز اختالل داشته وسلول های نارس )بالست 
ها( در مغزاستخوان تجمع یافته وجایگزین بافت خونساز طبیعی می شوند که این امر منجربه کاهش سلول های 
طبیعی وعوارض بیماری به شکل کم خونی وعالیم ناشی از آن مثل خونریزی بعلت ترومبوسیتوپنی خواهد شد. 
لوسمی ها گروه ناهمگونی از بیماری ها می باشند که بسته به تجمع سلول مادر در گیر، بطور ساده به دو دسته 
کلی: لوسمی لنفوسیتی حاد )Acute lymphoblastic/lymphoid/lymphocytic leukemia, ALL(، و 
 Acute( یا لوسمی میلوئید حاد )Acute nonlymphocytic leukemia, ANLL( لوسمی غیر لنفوسیتی حاد

myeloid/myelocytic/myelogenous/granulocytic leukemia, AML )طبقه بندی می شوند.
ناهنجاری هایی کروموزومی در سلول های بدخیم شایع می باشند. این سلول ها اغلب تغییر چشمگیری در تعداد 
به  منجر  می توانند  کروموزومی  بجایی های  جا  که  است  می دهند. مشخص شده  نشان  کروموزوم ها  وساختمان 
ایجاد ژن های کایمریک جدید با عملکرد بیوشیمیایی تغییر یافته )مثل CML( یا تغییر سطح فعالیت پروتوانکوژن 
 Peter Nowell اولین مورد ناهنجاری کروموزومی را در سرطان ها انسان  لنفوم بورکیت( بشوند. در  ها )مثل 
اکنون کروموزوم  را مشاهده کردند، که   G در سال 1960 گزارش کرد. محققین یک کروموزوم کوچک گروه 
 )CML( Chronic myelogenous فیالدلفیا نامیده می شود که در بیماران مبتال به لوسمی مزمن میلوئیدی یا
درسال  G می باشد.  از کروموزوم های گروه  یکی  بلند  بازوی  ناهنجاری حذف  این  دیده می شود.   )leukemia
 )Reciprocal translocation( آن را به عنوان یک جا بجائی متعادل کروموزومی Janet Rowley 1973
با  بین کروموزوم های 9 و 22 گزارش کرد. در بیمارهای خونی بدخیم، ناهنجاری های رایج کروموزومی اغلب 
 )15,17( کروموزوم های  بین  کروموزومی  بجائی  جا  مثاًل  است.  مرتبط  ها  لوسمی  از  بخصوصی  زیرگروه های 
شده  شناسایی   )Acute promyelocytic leukemia( حاد  پرومیلوسیتیک  لوسمی  با  بیماران  در  فقط  که 
وبازیرگروه )AML- M3( مرتبط می باشد و یا جا بجائی کروموزومی بین کروموزوم های )8; 21( که به غیر از 
موارد استثنائی، فقط در لوسمی میلوبالستیک حاد )Acute myeloblastic leukemia( دیده شده است، وبا 
زیر گروه )AML –M2( مرتبط می باشد، که در هر دومورد از پیش آگهی خوبی برخوردار است. اما مونوزومی 
کروموزوم 7 از پیش آگهی بدی برخوردار است. در لوسمی لنفوسیتی حاد )ALL(، بیماران هایپردیپلوئید با بیش 
از 50 کروموزوم دارای پیش آگهی خوب می باشند، در حالی که بیماران تقریبًا هاپلوئید )کمتراز 30 کروموزوم( از 
پروگنوز بدی برخوردارهستد. معمواًل با پیشرفت بیماری ناهنجاری های کروموزومی جدیدی پدیدارمی شوند که 

]]
فصل پنجم

سیتو ژنتیک بد خیمی ها
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از ناهنجاری های اولیه قابل تمایزمی باشند. مثأل مراحل ایجاد ناهنجاری کروموزومی را می توان به ترتیب ایجاد 
شکست در کروموزوم های فرد، پیگیری وبه طور مشخص مشاهده نمود. مطالعات سیتو ژنتیکی بدخیمی ها، درک 
ما را از ژن های دخیل در این بیماری ها، عمیق تر می کند ومحل ژن ها، نحوه عملکرد طبیعی آن ها ومکانیسم هایی 
که منجربه بدخیمی می شوند، در شناسائی این بدخیمی ها می تواند کمک کننده باشد. در مطالعات سیتوژنتیکی 
لوسمی ها، معمواًل از مغز استخوان استفاده می شود. اگر لوسمی در مراحل پیشرفته باشد و سلول بدخیم به خون 
محیطی نفوذ کرده باشد، از خون محیطی هم می توان استفاده کرد. در لنفوم ها از بیوپسی یا اسپیراسیون با سوزن 
Chronic lympho- )نازک از غدد لنفوم می توان نمونه مناسب برای بررسی کروموزومی تهیه نمود. در مورد 
blastic/lymphoid/lymphocytic leukemia, CLL( استفاده از خون محیطی با میتوژن ویژه مناسب تر 
است. آنالیز وتفسیر ناهنجاری های کروموزومی در موارد لنفوم مشکل تر از موارد لوسمی است، چرا که کاریوتایپ 
تراست. در گستره های  آنالیز سخت  باشد،  پیچیده تر  بیماری  دارد وهرچه مرحله  بیماری  به مرحله  آن بستگی 
سلول های  قراردارند.  طبیعی  کلون های  همراه  طبیعی  غیر  کلون های  مواقع  اکثر  در  ها،  خیمی  بد  کروموزومی 
طبیعی ممکن است به کلون های غیر طبیعی برتری داشته و یا اینکه تقسیم سلول های غیر طبیعی محدود باشد. 
از طرفی نحوه آنالیز کروموزومی نیز خیلی مهم می باشد. چرا که سلول های غیر طبیعی ممکن است از مرفولوژی 
با  بنابراین تعداد کافی گستره کروموزومی  بد و کیفیت پائین، در مقایسه با سلول های طبیعی، برخوردار باشند. 
کیفیت های متفاوت از چند کشت مختلف بایستی بررسی شوند. جهت بررسی کروموزومی در مبتالیان به لوسمی 
لنفاوی  از ماهیت خود به خودی تقسیم میتوزی در سلول مغز استخوان، غدد  لنفوم،  از نوع  ها وبدخیمی های 
نمونه در  انکوبه کردن  با  فعالیت میتوزی کم می باشد،  اکثر موارد،  استفاده می گردد. چون در  نیز خون  وگاهی 
محیط کشت، برای مدت طوالنی تر )72- 24 ساعت( می توان فعالیت تقسیم میتوزی را افزایش داد. همچنین 
از میتوژن های مناسب، جهت تقسیم رده های سلولی لنفوسیت های B یا T نیز باید برای نمونه های لنفوئیدی 
CLL و ALL استفاده کرد. کشت تومورهای جامد مشابه بافت جامداست ولی برای رشد سلول های بد خی ام، در 
 CGH (Comparative مقایسه با بافت طبیعی، باید از میتوژن های خاصی استفاده شود. در حال حاضر روش
که  نکاتی  می باشد.  پیچیده  های  کاریوتایپ  بررسی  برای  بسیارمناسبی  تکنیک   )genomic hybridization
باید جهت تهیه کروموزوم از نمونه های مغز استخوان وخون محیطی، در بیماران لوسمی، رعایت گردندعبارتند از: 
1- کلیه نمونه های دریافتی بایستی زیر هود المینار بررسی شوند. 2- کلیه نمونه ها بایستی طی انکوبه شدن در 
لوله های کامأل در بسته نگهداری شوند. 3- کلیه ظروف محتوی نمونه های بدخیم در خارج از هود ایمنی بایستی 

در بشان محکم بسته باشد.

5.2 - اطالعات کّلی راجع به نوع ومقدار نمونه، روش نمونه گیری، نحوه حمل 
نمونه

برای اکثر لوسمی ها، از نمونه مغز استخوان استفاده می شود، اما در برخی موارد به جای مغز استخوان، از خون 
محیطی استفاده می شود، مثاًل: الف – در لوسمی لنفوستیک مزمن )CLL( ب – لنفوم ها که بیوپسی نمونه لنفوم 
mm3/15/500 > مناسب می باشد. ج – شمارش باالی گلبول سفید )106× 15>(. د – در مواردی که نمونه 

گیری مغزاستخوان امکان پذیر نباشد.
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نمونه گیری و نحوه حمل نمونه:
نمونه ها  گیری،  نمونه  محض  به  محیطی،  وخون  استخوان  مغز  نمونه های  شدن  لخته  از  منظورجلوگیری  به 
پایه محیط   125ml[ شامل:  که  می شود،  استفاده  ترنسپورت  محیط  از  دلیل  همین  به  شوند.  هپارینه   باید 
)RPMI( +250µl + 1cc p/s هپارین[ می باشد. محیط ترنسپورت را داخل لوله های ترنسپورت )استریل( ریخته 
)لوله های 10cc( ومی توان آن را قبأل در اختیار پزشک قرار داد. نمونه را باید بالفاصله بعد از نمونه گیری به 
آزمایشگاه فرستاد. در صورت تأخیر در ارسال نمونه، باید از محیط ترنسپورت برای جلوگیری از خشک شدن و 
به  ارسال نمونه  باید در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تأخیر در  مرگ سلول ها استفاده نمود، ونمونه 

آزمایشگاه باعث عدم نتیجه ویا نتیجه غیر واقعی می گردد )جدول 1(.
جدول 1- محیط کشت ترنسپورت

مقدار )ml(غلظتمواد
محیط کشت

RPMI یا McCoy’ s
10×100

P/S
پنی سیلین / استرپتومایسین

10000 IU/ml
1000 µg /ml

1

هپارین سدیم
)preservative( بدون

1000 IU / ml1

محیط کشت ترنسپورت می تواند در یخچال تا یک ماه نگهداری شود، و یا در لوله های 5ml ترنسپورت تقسیم 
شده ودر دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری شود.

مقدار نمونه: در اکثر موارد 2cc-1 نمونه مناسب است ودر مواردی که شمارش سلولی باال باشد، مقدار کم 
نمونه نیز، کافی است. تعداد سلول ها ومیزان مناسب نمونه برای کشت: حجم مناسب سلولی برای کشت 
نمونه مغز استخوان 106 سلول در یک سی سی محیط کشت می باشد. گاهی حجم سلولی کمتر، نیز می تواند 
نتیجه مناسبی بدهد ولی غلظت باالی سلولی می تواند سبب کمبود مواد مغذی رشد شود. بهترین روش برای 

شمارش سلول ها استفاده از الم نئوبار است.

5.3 - روش رنگ آمیزی وشمارش سلولی با استفاده از الم نئوبار
1- چند تکه کریستال ویوله را به 20ml اسیداستیک 3% اضافه کرده، واین محلول را در یخچال نگهداری کنید. 
2- مقدار 50µl از نمونه مغزاستخوان یا خون را به µl 200 محلول رنگ اضافه کرده وآن را خوب مخلوط کنید. 
)رقت 5: 1(. 3- از محلول رقیق شده 10µl به آرامی زیر المل نئوبار در دوطرف الم قراردهید، و پس از چند 
دقیقه سلول ها را زیر میکروسکوپ نوری با عدسی 40 بررسی نمائید. 4- سلول ها را در چهار حفره مربع شکل 
الم نئوبار بشمارید. 5- برای بدست آوردن میانگین )n(، تعداد سلول ها را تقسیم برچهار کنید. 6- تعداد سلول ها 
در یک میلی لیتر محلول سوسپانسیون اولیه برابر است با: 104×)فاکتور رقت( n×5 7 - با استفاده از جدول زیر 

می توان مقدار نمونه، برای کشت را، برای یک میلیون سلول بدست آورد )جدول 2 و شکل 2(.
نکات مهم: 1- دقت در شمارش سلولی خیلی مّهم است. 2- در صورتی که شمارش سلولی پائین باشد )مثاًل 
در کم خونی ها( باید بافی کوت )Buffy coat( تهیه شود. برای این کار نمونه را به مدت ده دقیقه، با دور 1000 
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- 800 سانتریفوژ کرده، الیه بافی کوت را که حاوی سرم وگلبولهای سفید است برداشته وداخل محیط جدیدی 
منتقل، وسپس آن را شمارش کنید. در صورتی که تعداد سلول ها یک میلیون ویا کمتر باشد، نمونه را سانتریفوژ 
ورسوب سلولی را با محیط کامل بصورت ONC یا 24 ساعته کشت دهید. 3- سوسپانسیون با ریز کردن بافت 

لنفوم به ذرات خیلی کوچک، تهیه وطبق پروتکل باال، آن را شمارش کنید.

جدول 2 - مقدار نمونه برای کشت مغز استخوان

WBC 106 / ml مقدار نمونه برای کشتشمارش سلولcc / مقدار محیط کشت کامل
4-3ماکسیمم1
51000 µl=14
10500 µl=0/54/5
15330 µl = 0/334/67
20250 µl = 0/254/75
50100 µl = 0/15
10050 µl =0/055
20025 µl = 0 /0255
50010 µl = 0/01 5
10005 µl = 0/0055

cc5 = 106 مقدار نهائی محیط کشت + نمونه /cc = حجم نهائی تعداد سلول ها

شکل 2- الم نئوبار
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کل مربع ها را می شماریم. هرچقدر شد، مثاًل 30 گلبول سفید )سیاه رنگ( می شماریم.
1500WBC = )ضریب رقت( 5×10×30

در واقع 30 گلبول سفید در سانتیمتر مربع است، و ما می خواهیم در mm13 باشد.
1500×103 = 15×104 =1.5 ×104

Dilution factor×103× 1 = مجموع سلول های داخل 16 مربعcc تعداد نهایی سلول ها در
مثال: اگر شمارش 133 یا 139 باشد، متوسط آن ها که 136 است محاسبه می شود.

136×5×104 = 680×104

6.8×106 = 7×106

بین 10 و 5 را از روی جدول مالک می گیریم که 0.75=1.5/2= 0.5 +1
1000µl+500µl = 1500 µl /2 = 750µl مغز استخوان

محیط مغز استخوان 750µl + 4.25 مغز استخوان
محیط مغز استخوان بدون PHA است.

مغز استخوان یا خون را قبل از کشت، 60-50 بار خوب مخلوط کنید.

5.4 - انواع محیط های مورداستفاده برای کشت مغز استخوان
 RPMl 1640، McCoy’ s 5A مغزاستخوان  برای  استفاده  مورد   )Basal media( پایه  کشت  محیط های 
 RPMI 1640, McCoy’ s 5A,که هستند   Iscove’ s, Ham’ s F10, Eagle’ s MEM, TC 199
سلول های  اینکه  دلیل  به  باشد.  داشته  وسیع تری  سطح  است  بهتر  کشت  ظروف  هستند.  بهتری  محیط های 
 ،Cm2 25 مغزاستخوان با رشد سریع باید در معرض مواد غذائی بیشتری قرار بگیرند، پس باید از فالسک کشت
لوله لیتون ویا ظروف یونیورسال استفاده نموده ولوله لیتون بسیارمناسب می باشد. در جدول 3 محیط کشت کامل 

برای مغز استخوان آورده شده است.
جدول 3- محیط کشت کامل برای کشت مغزاستخوان

مقدار )ml(غلظتمواد
محیط کشت

RPMI 1640 یا McCoy’ s
1×100

FBS 20×1سرم جنین گاوی
nm / (100×)1 200آل گلوتامین

P / S
10000 IU/ml
1000 µg /ml

1

می توان این محیط کشت را در یخچال تا یک ماه نگهداری نمود.

5.5 - روش های کشت مغزاستخوان
علت  برحسب  را  نمونه  وجوددارد.   )High resolution( باال  تفکیک  باقدرت  وکشت  معمولی  کشت  دوروش 

مراجعه طبق جدول )4( کشت دهید.
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روش کشت معمولی: روش های کشت معمولی شامل سه نوع کشت: مستقیم )direct(، کوتاه مدت )معمواًل 
24 ساعته، 48 ویا 72 ساعته( وکلسمید در طول شب )overnight culture, ONC( می باشد. نمونه را طبق 

جدول )1( کشت دهید، به طوری که غلظت نهائی محیط کشت ومقدار نمونه 5ml باشد.
کشت مستقیم )direct(: صد میکرولیتر µl 100 کلسمید به لوله کشت حاوی محیط کشت کامل ونمونه 
اضافه کرده، ودر دمای 37 درجه سانتیگراد، به مدت 1-5/. ساعت انکوبه نموده، وسپس هاروست کنید. نکته: این 

نوع کشت برای موارد لنفوم ولوسمی M2, M3( AML( مناسب نیست.
کشت کوتاه مدت، 24 ساعته، 48 ساعته و 72 ساعته: ابتدا به لوله های کشت 72,48,24 ساعته، که 

در دمای 37 درجه انکوبه نموده ایم، 100µl کلسمید اضافه کرده وپس از 0.5 ساعت هاروست نمائید.
کشت کلسمید در طول شب )ONC(: بیست میکرو لیتر 20µl کلسمید، به لوله کشت در ساعت 5-6 

بعدازظهر اضافه کرده واول صبح روز بعد هاروست کنید.
کشت موارد خاص: کشت برای تحریک تقسیم رده های سلولی B: در موارد لوسمی CLL ویا لنفوم 
از نوع رده سلولی B بایستی از میتوژن های تحریک کننده تقسیم رده سلولی B استفاده نمود. این میتوژن ها 

عبارتنداز:
BM انواع میتوژن برای

)Crude Phytolacca americana Lectin( Pokeweed (PWM)
12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)

Lipopoly Saccharide (LPS)
Phorbol 4,Phorbol 12 Myristate 13 Acetate (PMA)

البته میتوژن PWM عالوه بر سلول های نوع B، محرک تقسیم سلول های نوع T نیز می باشد. برای همین 
µl 50 از PWM یک درصد ویا µl 100 از LPS در هنگام کشت به لوله کشت اضافه کنید.

کشت برای تحریک رده های سلولی T: در موارد لوسمی CLL ویا لنفوم از نوع رده سلولی T، از میتوژن 
فیتوهماگلوتینین )PHA( می توان استفاده نمود. مقدار µl 50 از محلول PHA در هنگام کشت به لوله کشت 

اضافه کنید.
جدول 4. انواع کشت ها برای لوسمی

کشت های اضافیکشت های حتمینوع نمونهنوع لوسمی
CMLPB/BMONC,SD,48h

AML M3 (except APL)BM/PBONC,S24h,48h
APL )M3(BM/PBONC, 24 h,S48h

MDSBMONC,S24h,72h
MPDBMONC,S24h,72h

ALL)non T,B(BM/PBONC,SD,24h,48h
ALL)Tcell(BM/PBONC,SD,24h,48h,3d
ALL(B-cell)BM/PBONC,3d+PWM,5d+ PWMD,S,24h,48h
CLL(B-cell)PB/BMONC,3d+PWM,5d+ PWMD,S
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CLL(T-cell)PB/BMONC,3d+PHAD,S,3d
T-cell lymphoma (LN/BM)LN/BMONC,3d+PHAD

B-cell lymphoma (LN/
BM+NHL(

LN/BMONC,3d+PWM,5d+ PWMD,24h

other lymphoid disordersBMONC,3d+PWM,5d+ PWMD,24h,S

PB = خون محیطی ONC= کشت در طول شب + µl 25 کلسمید
BM= مغز استخوان D = کشت برای یک ساعت + 100µl کلسمید

LN= غده لنفاوی 24h= کشت برای 24 ساعت
S= سینکرونه 48h= کشت برای 48 ساعت

3d= کشت سه روزه 5d = کشت 5 روزه
Pokeweed میتوژن =PWM

PHA= فیتوهماگلوتینین
PWM=50 µl 2-4days
PHA=50 µl 2-4days
ALL: 48h,24h,ONC+D

)HR( 5.6- روش کشت با قدرت تفکیک باال
برای بدست آوردن کروموزوم های بلند تر وباشکل واضح تر، سیکل سلولی را در مرحله S با یک مهار کننده مانند 
 bromodeoxyuridine با  FdU همراه  یا  و   )MTX( fluorodeoxyuridine (FdU), methotrexate
(BrdU) متوقف کنید. حتی در مواردی هم از تایمیدین استفاده کنید وپس از 17- 14 ساعت مهارکننده را از 
طریق شستشو برداشته وپس از 7-4 ساعت هاروست راانجام دهید. شروع هاروست با اضافه کردن کلسمید انجام 
دهید، ومدت زمان انکوبه در 37 درجه 20 -15 دقیقه باشد. مشکالت این روش کاهش تعداد متافاز به علت 

اثرسمی بلوک کننده ها می باشد.

:MTX با استفاده از HR پروتوکل
مواد مورد نیاز

محیط کشت کامل
محیط کشت حاوی 5 درصد سرم

M 10-7 باغلظت نهائی MTX محلول
)M 10-5 1.2 با غلظت نهایی µg / 10ml( محلول تایمیدین

µg/ml 10 محلول کلسمید

روش کار: 1- نمونه مغزاستخوان راکشت دهید. 2- لوله ها را به مدت 3 ساعت دردمای 37 درجه سانتیگراد 
انکوبه نمائید. این کار باعث آماده شدن سلول ها برای تأثیر MTX می شود. 3- مقدار MTX 0.1ml به لوله ها 
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اضافه نموده وسپس آنهارا در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 17-14 ساعت انکوبه کنید. 4- لوله ها را به مدت 
10 دقیقه سانتریفوژکنید، وسپس 5ml محیط کشت )حاوی 5 درصد سرم( به منظور شستشوی سلول ها اضافه 
نموده، ومحتوی لوله ها راخوب مخلوط کنید. 5- به مدت 10 دقیقه سانتریفوژنمائید. 6- الیه رویی لوله را برداشته، 
رسوب را خوب مخلوط کرده، ومجددا 5ml محیط کشت کم سرم، اضافه نموده ومحتوی لوله را خوب مخلوط 
کنید. 7- مقدار 0.1ml تایمیدین به لوله اضافه نموده، وبه مدت 7-5 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه 
نمائید. 8- صد میکرو لیتر )100µl( کلسمید باغلظت 10µg/ ml به لوله اضافه نموده، و به مدت 15 دقیقه انکوبه 

نمائید. 9- طبق پروتکل خون، هاروست کنید.

FdU( Fluorodeoxyuridine( با استفاده از HR پروتوکل
الف – مواد موردنیاز:

مواد مورد نیاز

BM محیط کشت کامل
)0.1µm 12.3 = غلظت نهائیµg/10ml( )FdU( محلول فلورودی اکسی یوریدین

)4 µm 0.4 = غلظت نهائیmg/ 10ml( محلول یوریدین
)10 µg / ml محلول کلسیمید )غلظت استوک

)10 µm 1.2 = غلظت نهائیµg/10ml( محلول تایمیدین

نکته: انتخاب نوع کشت بستگی به نوع لوسمی دارد، مثأل در لوسمی پرومیلوستیک حاد )APML( جا بجائی 
کروموزومی بین کروموزوم های 17/ 15 فقط درکشت های 24 ساعته ویا طوالنی تر مشاهده می شود، و کشت 

مستقیم )direct( الزم نیست. همچنین برای بیماران مبتال به لنفوم، بایستی از میتوژن مناسبی استفاده نمود.

HR مغز استخوان
1- طبق معمول کشت دهید. 2- ساعت 3 بعد ازظهر، مقدار 50µl یوریدین و FdU 50µl اضافه کرده، خوب 

مخلوط وداخل انکوباتور قرار دهید.
3- 17 ساعت بعد، یعنی 8 صبح روز بعد، مقدار 100µl تایمیدین )مخصوص BM( اضافه و داخل انکوباتور 
قرار دهید. و باالخره چهار ساعت و چهل و پنج دقیقه بعد، مقدار 100µl کلسمید اضافه، و 15 دقیقه بعد، هاروست 

کنید.
Thymidine solution (sigma),1gr dissolved in 33 ml sterile PBS.

پروتکل استفاده از دی اکسی سایتیدین
تمامی مراحل شبیه به قبل می باشد، با این تفاوت که روز قبل از هاروست، ساعت 14:30 به میزان 100µl دی 
به  100µl دی اکسی سایتیدین  نمونه ها اضافه می شود، و روز هاروست، ساعت 8 صبح،  به  تایمیدین،  اکسی 

نمونه ها افزوده شده، وسپس 5 ساعت بعد، هاروست آغاز می شود )نحوه هاروست هیچگونه تغییری ندارد(.
غلظت دی اکسی تایمیدین فرقی نمی کند )شبیه آن چیزی است که در پروتکل ذکر شده است(.
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غلظت دی اکسی سایتیدین 0.1mg/ml می باشد.
0.113mg / 1ml H20

غلظت دی اکسی تایمیدین
0.15gr = 150mg/10ml PBS

5.7 - کشت خون محیطی در بدخیمی ها
هرچند که دراکثر لوسمی ها، بافت مناسب مغزاستخوان، می باشد، ولی در مواردی که شمارش گلبول سفید در 
خون محیطی، بیش از 106× 15، ومیزان بالست نیز بیش از ده درصد باشد، می توان از خون محیطی به جای 
مغزاستخوان استفاده نمود. برای خون محیطی نیاز به محیط ترنسپورت نمی باشد، ولیکن خون بایستی هپارینه 
که  صورتی  در  دهید.  کشت  آنرا  و  کرده  شمارش  مغزاستخوان،  نمونه  همانند  را،  محیطی  خون  نمونه  باشد. 

کاریوتایپ معمولی مورد نظر باشد، طبق پروتکل خون محیطی، عمل کرده وبایستی از PHA استفاده شود.
برداشت )هاروست(: بهتر است درهاروست مغزاستخوان، از مرحله پری فیکس استفاده شود.

الم گیری:
کروموزوم های سلول های بدخیم، در مقایسه با خون محیطی، برای کاریوتایپ، از کیفیت پائین تری برخوردارند، 
یعنی کروموزوم ها، کوچک ترو مورفولوژی ضعیف دارند. بنابراین شرایط الم گیری حساس تر، و بخصوص در 

موارد ALL، کروموزوم ها متراکم و بسختی از هم باز می شوند.

روش های رنگ آمیزی:
کروموزوم های سلول های بدخیم به باندینگ GTG حساس هستند. برای مقاوم کردن کروموزوم ها، می توان الم 
ها را پس از الم گیری، روی هات پلیت، در دمای 60 درجه در طول شب قرارداد، و سپس روزبعد آنهارا باندینگ 
GTG نمود. برای بهبود کیفیت مورفولوژی کروموزوم ها، بهتراست، ابتدا الم ها را رنگ آمیزی ساده کرد وسپس 

آنها را با محلول فیکس رنگ زدایی کرده، وسپس مجددأ آن ها را GTG نمود.

 5.8- دستورالعمل کلی برای آنالیز کروموزومی نمونه های بدخیم
تشخیص کلون های طبیعی از غیرطبیعی:

هدف از بررسی سیتوژنتیکی نمونه های بدخیم، تشخیص ناهنجاری های کروموزومی است که احتماأل در سلول های 
بدخیم رخ داده است. گستره های کروموزومی نمونه های بدخیم، معموأل حاوی کاریوتایپ نرمال وکاریوتایپ غیر 
طبیعی می باشند. نوع بررسی وکیفیت گستره متافازی، در درصد کاریوتایپ نرمال، نسبت به غیرطبیعی مؤثراست. 

به طورکلی آنالیزکروموزومی نمونه های بدخیم به دوعامل بستگی دارد.
الف - کیفیت گستره های متافازی ب- تعداد سلول های مورد بررسی

مورفولوژی ضعیف  از  به طورکلی  بدخیم  سلول های  کروموزوم های  متافازی:  کیفیت گستره های   – الف 
پائینی  خیلی  کروموزوم  کیفیت  از   ALL نمونه های  بخصوص  می باشند.  برخوردار  تفکیک  غیرقابل  وبندهای 
از لحاظ کیفیت مشابه متافازهای  برخوردار هستد. در موارد کم خونی میلوئیدی، متافازهای غیر نرمال معموأل 
نرمال می باشند )گاهی سلول بدخیم مورفولوژی بدتری دارد(. بنابراین انتخاب متافازهای با کیفیت خوب می تواند 
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انتخاب  بنابراین  نباشد.  بررسی  مورد  نمونه  کروموزومی  وضعیت  واقعی  وتجلی  باشد،  داشته  نرمال  نتیجه  فقط 
متافازهای باکیفیت های متفاوت برای یک آنالیز دقیق حائزاهمیت بسزائی می باشد. درصورت پائین بودن کیفیت 
مخصوصأ موارد ALL، بهتراست از گستره های مختلف عکس گرفته شودوبا کاریوتایپ هوشمند کاریوتایپ شود.
ب- تعداد سلول های مورد بررسی: هرچه تعداد سلول های بیشتری آنالیز شود، احتمال تشخیص کلون های 
غیر طبیعی بیشتراست. کلیه سلول های بررسی شده، حتی االمکان بایستی آنالیز کامل شوند ومعموال 30 سلول 
تعداد مناسبی می باشد. اگر اندکس میتوزی پائین باشد 20 ویا حتی 10 سلول هم کفایت می کند. در مواردی که 
ناهنجاری تشخیص داده شود ده سلول کافی است، ولی در موارد نرمال، بایستی سعی شودکه حداقل 30 سلول 
بررسی گردد. در موارد بهبود موقتی remission( ( ویا عود )relapse( بیماری، بایستی تعدادزیادی سلول )100 
سلول( بررسی شوند. در مواقعی که یک کلون ناهنجار در 10 تا 20 سلول آنالیزشده وجوددارد، بقیه سلول ها را 

برای این ناهنجاری فقط اسکن )scan( کنید.
ISCN در مورد  المللی  بین  تعیین شده درچهارمین کارگاه  طبق ضوابط  توصیف یک کلون غیر طبیعی: 
کروموزوم ها، در لوسمی ها، یک کلون غیر طبیعی را می توان با یکی از اشکال زیرشناسائی نمود: الف( حداقل 
بیشتر  ب( حداقل 2 ویا  باشند.  ناهنجاری های کروموزومی ساختاری یکسان  2 ویا تعداد بیشتری سلول حاوی 
سلول کروموزوم اضافی یکسانی داشته باشند مثاًل تریزومی ها. ج( حداقل 3 ویا تعداد بیشترسلول برای کروموزوم 
نیست،  گزارش  قابل  ناهنجاری  ناهنجاروجوددارد.  سلول  یک  فقط  که  مواردی  در  باشند.  مونوزومی  یکسانی 
مگراینکه دررابطه با علت مراجعه خاصی باشد. مثاًل کروموزوم فیالدلفیا در موارد CML ویا )t )15 /17 در موارد 
AML-M3 دراین حالت نمونه ها، حتی االمکان بایستی تکرار شوند. در مواردی که اختالالت متعادل کروموزومی 
 )constitutional( که معمواًل با بیماری خاصی ارتباط ندارد، مشاهده شود، احتماأل ناهنجاری کروموزومی ذاتی

می باشد، وبایستی خون محیطی، با استفاده از میتوژن فیتوهماگلوتینین، مورد بررسی قرار بگیرد.
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46,XY,t(9;22)(q34;q11.2) CML متافاز و کاریوتایپ یک مرد مبتال به لوسمی





با کم کاری مغز استخوان مواجه شده و در 15% موارد خطر  کم خونی فانکونی )Fanconi anemia( اکثراً 
لوسمی بخصوص AML مطرح است. به علت اختالل درسیستم ترمیم DNA وعدم قابلیت ترمیم ژنی به دنبال 
عملکرد مواد آلکیالسیون نظیر )Mitomycin C )MMC کروموزوم های افراد مبتال به کم خونی فانکونی دچار 

شکست شده، وازاین قابلیت می توان به عنوان روش آزمایشگاهی، تشخیص کم خونی فانکونی استفاده نمود.

6.1- روش های سیتوژنتیک برای تشخیص کم خونی فانکونی
لنفوسیت ها و فیبروبالست های بیماران مبتال به کم خونی فانکونی، شکنندگی کروموزومی نشان داده وبخصوص 
 Diepoxy butane )DEB( و   Mitomycin C )MMC( نظیر  آلکیالسیون  مواد  با  مواجه شدن  دنبال  به 
بجایی  جا  در کروماتید،   gap ایجاد  میزان شکنندگی کروموزومی بخصوص   Nitrogen mustard (NM) و 
کروماتیدی بین کروموزوم ها وایجاد سه ضلعی )triradials( وچهار ضلعی )quadriradials( خیلی شایع است. 

اکثر بیماران مبتال به کم خونی فانکونی، حساسیت به این مواد را در سطح کروموزومی نشان می دهند.
روش کشت: برای هربیمار از یک کنترل منفی، ترجیحأ هم سن و جنس مشابه استفاده نمائید. الف- روش 

کشت با استفاده از )Mitomycin )MMC. چهارکشت به شرح زیر برای بیمار وکنترل منفی انجام دهید:
MMC بدون - A کشت
MMC 5µl - B کشت

MMC 10µl - C کشت
MMC 15µl - D کشت

کشت ها راطبق پروتکل روتین انجام داده وبه کشت B,C,D پس از 24 ساعت )مرحله MMC )G1 الزم را 
اضافه نمائید. پس از 48 ساعت طبق پروتکل، هاروست نمائید.

که  است   Streptomyces caespitosus از  بیوتیک مشتق شده  آنتی  MMC :MMC یک  تهیه  نحوه 
بصورت ویال های پودر 2mg قابل تهیه می باشد. 2ml -1 آب مقطر )آمپولی( به 2mg ویال MMC اضافه 
نمائید )محلول A غلظت 1mg / ml(. 10µl-2 از محلول را به 1cc آب مقطر در لوله دیگر اضافه کنید )محلول 
B، غلظت 0.01mg /ml(. 3- میزان 15µl-5 از محلول را به 5cc محیط کشت کامل اضافه نمائید )غلظت 

.)0.01-0.03µg/ml نهایی

]]
فصل ششم

سیتوژنتیک کف خونی فانکونی
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6.2- پروتکل های فانکونی در آزمایشگاه

2.1. 6- پروتکل 1
با PHA تحریک شده، برای بیمار   1- برای تشخیص کم خونی فانکونی، سه کشت از خون محیطی را که 
مشکوک به کم خونی فانکونی، وسه کشت را از یک کنترل که مناسب سن بیمار باشد Setup کنید. نمونه خون 
کنترل بایستی همراه باشد و با همان روش treat شود. 2- یک محلول Stock از Mitomycin آماده کنید وبه 
دوجفت از کشت ها، در موقع setup غلظت نهایی 10ng/ml و 50ng/ml مایتومایسین اضافه کنید. کشت سوم 
معمولی باشد. 3- کشت ها را در 37 درجه سانتیگراد به مدت 72 ساعت انکوبه کنید، سپس 0.05µg/ml کلسمید 
به مدت یک ساعت اضافه نموده، و سپس هاروست کنید. 4- با گیمسا رنگ کنید. 5- حداقل 100 سلول از هر 

نوع کشت را برای تشخیص ناهنجاری های کروموزومی شمارش نمائید.

 2.2. 6 - پروتکل 2
برای هر بیمار مبتال به فانکونی، یک کنترل در نظر بگیرید، وهم برای بیمار وهم کنترل آن، 3 کشت قرار بدهید 

)M,N,S(. طرزتهیه محیط: کاماًل شبیه محیط پروتکل Fragile X تهیه کنید.

کشت:
پایه  محیط  از  است  بهتر  همچنین  می شود.  استفاده   %10 سرم  از  سرم   %20 جای  به  کامل  درمحیط کشت 
TC199 استفاده شود. 4.5cc از محیط تهیه شده + 0.5cc خون در هر کشت بریزید و 24 ساعت بعداز کشت، 
به آن مایتومایسین اضافه نمائید )10 میکرولیتر( و به انکوباتور منتقل کنید. پس از 72 ساعت هاروست کنید. توجه: 

مایتومایسین فقط به کشت M,N افزوده می شود.
هاروست: کاماًل شبیه خون می باشد، با این تفاوت که مقدارکلسمید آن 50 میکرولیتر وزمان آن یک ساعت 

است.

نکات مهم هاروست فانکونی:
1- مقدار کلسمید 50µl/ml به مدت 1 ساعت، و مدت سانتریفوژ 7-5 دقیقه باشد. 2- موقع هایپو، ابتدا نمونه را 
تکان داده و بعد محلول هایپوتونیک را بریزید، و قبل از سانتریفوژ 10-5 قطره فیکسا تیو اضافه کنید. 3- بعد از 
فیکس اول، با دست نمونه را تکان داده وقطره قطره تا 1cc اول، فیکس اضافه کنید، سپس cc 4 بعدی را قطره 
قطره ومجددا با تکان دادن دست، اضافه نمائید. 4- بعداز فیکس سوم، می توانید نمونه ها را در فریزر نگهداری 

کنید.

طرز تهیه MMC مایتومایسین
به هر ویال، 2ml آب اضافه کنید وسپس 10 میکرولیتراز آن را برداشته و به آن 990 میکرولیتر آب اضافه کرده 

و سپس از آن 10 میکرولیتر برداشته وبه کشت M,N اضافه نمائید.
ng = 10-9 g µg = 10-6 g

1 µg = 103ng 1ng = 10-3 µg
A: 2mg/2ml



43[ فّو لشف  سیتوژنتیک کف خونی فانکونی [

103µg / 103µl 1 µg / 1µl
103ng / 1µl

برای غلظت نهایی 1:1000 رقیق کنید.
B: 103ng /100µl
0.1 ml A+ 9.9 ml water
10ng/1µl
C:10µl B + 99.9 µl water
1 µl /1ng
50 µl/50 ng

 MMC* به آن ها نخورد.  نور  تا  بپیچید  فویل  آلومینیم  با  را   MMC آزمایشگاه محتوی *لوله های  توجه: 
ماده کالستوژنیک است وحداکثر مراقبت ها بایستی صورت گیرد. بنابراین بایستی از ماسک، دستکش، روپوش 
آزمایشگاه و پیش بند نایلونی حتمأ استفاده شود. *داخل هود بیولوژیکی کالس II کار شود. *از 2 درصد پرمنگنات 
پتاسیم برای خنثی کردن MMC استفاده شود. 24 ساعت پس از غوطه ور بودن وسایل آلوده به MMC در 2 
درصد پرمنگنات پتاسیم، ظروف ومواد دورریخته و یا وسایل در سیستم شستشوی روتین قرار گیرند. *محلول را 
برای یک هفته در شرایط تاریک در یخچال نگهداری وپس از آن، پس از خنثی نمودن در 2 درصد پرمنگنات 

پتاسیم دور بریزید.

6.3 - نحوه بررسی کروموزومی ونحوه بررسی شکست ها
پس از تهیه اسالیدها با رنگ آمیزی ساده آن ها را رنگ کنید.100-50 متافاز را برای بررسی کروموزومی فانکونی 
اسکن و بررسی نمائید. در شرایطی که میزان شکست کروموزومی باال است، بررسی 25 سلول کافی است.50 

متافاز از کنترل منفی نیز، برای میزان شکست کروموزومی بررسی کنید.

6.3.1 - انواع شکست های کروموزومی در کم خونی فانکونی
pag )فاصله( - قسمتی از کروموزوم که درون ساختار کروماتید یا کروموزوم قرار گرفته ورنگ پذیری ندارد. 
kaerb )شکست( - زمانی که در کروماتید و یا کروموزومی شکست ایجاد شود، و ضخامت آن شکست بزرگ تر 

از ضخامت یک کروماتید باشد.
rearrangment )نوآرائی( - اگربین کروماتیدها در یک کروموزوم و یا بین کروموزوم ها جا به جائی صورت 
پذیرد، به آن نوآرائی می گویند. نوآرائی های مختلف از جمله جا بجائی ها، سه ضلعی ها )triradials(، چهار 

ضلعی ها )quadriradials( و جا بجائی های چندتایی یا کمپلکس، دو شکست به حساب می آید.
ring chromosome ( کروموزوم حلقوی( - از شکست در دو انتهای کروموزوم، واتصال آن دو انتها بهم 

ایجاد می شود، و دو شکست به حساب می آید.
fragment )قطعه کروموزومی( - زمانی که قطعه ای از کروموزوم با منشأ ناشناخته یافت شود، که می تواند 

با سانترومر ویا بدون سانترومر باشد. این قطعه یک شکست به حساب می آید.
endoreduplication - در مواقعی تقسیم هسته ای صورت می گیرد، ولی سیتوپالسم تقسیم نمی شود. در 
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این حالت کروموزوم های دختری از هم جدا نشده و کنار هم می مانند و تشکیل تتراپلوئید را می دهند. البته این 

حالت، شکست محسوب نمی شود، ولی یک نوع ناهنجاری کروموزومی است.
pulverization )پودر شدن(- اگر کروموزوم ها تکه تکه شده باشند، ویا بیش از 20 شکست وجود داشته 

باشد، باز شکست محسوب نشده، ولی یک نوع ناهنجاری کروموزومی به حساب می آید.

6.3.2- نحوه بررسی شکست ها
شکست ها وناهنجاری ها را بررسی و میزان شکست را برای هر سلول محاسبه کنید. در صورتی که برای هر 
سلول غیر طبیعی تعداد شکست در مقایسه با یک سلول طبیعی بیشتر باشد وهمچنین در صورت داشتن متافاز با 
سه ضلعی ها )triradials( وچهار ضلعی ها )quadriradials( دال بر تأیید مبتال بودن بیمار به کم خونی فانکونی 

می باشد )شکل 3()جدول 6 و 5(.
 rearrangment دوشکست در نظر گرفته می شود. همچنین )Qr( و کوآدری ریدیال )Tr( نکته: تری ریدیال 

و دای سنتریک، دوشکست در نظر گرفته شود.
اگر ناهنجاری های کروموزومی نسبت به نرمال 0.1 بیشتر باشد، تشخیص کم خونی فانکونی مثبت است.

شکل A .3 - گپ ها، B - شکست ها، C- حذف ها، D - تری ریدیال، E- کوآدری ریدیال،F- تصاویر پیچیده، G- دای سنتریک 

)رنگ آمیزی با گیمسا(.

6.4- فرمول شمارش وروش گزارش کم خونی فانکونی
مثال:

 سلول نرمال = 60 سلول آبنرمال = 40
Abberant درصد سلول های = Abberant 60/40 = تعداد کل سلول ها /تعداد سلول Mean Br /cell = 
Breakage 20 = تعداد کل سلول/تعداد breakage/100 Mean Br.per Ab.cell = Breakage تعداد/ 
Aberrant 0.5 = 20/40 = تعداد
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جدول 5. تعداد شکست ها

b-Kتعداد شکست
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جدول 6. آنالیز آنمی فانکونی
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محتوی  که  کشت  محیط  یک  در  دارد.  حساسیت  فوالت  به   X کروموزوم  روی  بر   FRAXA منطقه 
یوریدین فلورودئوکسی  نظیر  فوالت  های  گونیست  آنتا  نمودن  اضافه  با  اینکه  ویا  می باشد،  اندک  آن   فوالت 
 )Thymidine( ویا افزایش میزان زیاد تایمیدین )Methotrexate( متوترکسیت ،)Fluorodeoxyuridine(

می توان ناحیه FRAXA را بصورت ناحیه شکننده )فراجایل( نشان داد.
نحوه بررسی کروموزومی: در جنین مذکر 60-40% سلول ها می توانند ناحیه فراجایل X را نشان دهند. 
در صورتی که میزان تظاهر در جنس مؤنث خیلی کمتر بوده )زیر 4%( ودر نیمی از موارد می تواند، اصأل تظاهر 
فراجایل X نداشته باشند. ازاین رو الزم است که در موارد مذکر، حداقل 50 گستره، و در موارد مؤنث، حداقل 100 

گستره با استفاده از کشت های B و C برای ناحیه فراجایل X غربالگری )Screen( شوند.
می توان با رنگ آمیزی ساده کروموزومی، نمونه مشکوک به فراجایل X را رنگ نموده، وسپس بارنگ آمیزی 
GTG تأیید نمود. برای این کار، الم را رنگ بری نموده )با استفاده از fix وسپس متانول(، وپس از خشک شدن 

کامل، آن را با روش GTG رنگ آمیزی می نمائی ام.

تّوجه:
*بهتر است الم های بررسی فراجایل X را، متراکم درست کرد، تا از الم کمتری برای غربال گری، استفاده شود. 

*روی الم های کشت A، بررسی کروموزومی GTG انجام دهید.
*دوناحیه شکننده Xq28) FRAXE( و FRAXF (Xq27) روی بازوی بلند کروموزوم X در مجاورت 

ناحیه FRAXA وجود دارند که می توانند باعث ایجاد مثبت کاذب شوند.
*میزان تظاهر فراجایل X در جنس مؤنث می تواند خیلی پایین، وحتی در 50 درصد موارد تظاهر نکرده، وباعث 

ایجاد منفی کاذب شود.
*در مواردی که شجره وعالئم بالینی برروی فراجایل X تأکید دارند، وجواب سیتوژنتیک منفی است، حتمأ 

بایستی بررسی های مولکولی صورت گیرد.

Fragile X 7.2 - پروتکل های
7.2.1- پروتکل 1

برای بررسی هر بیمار Fragile X، 3 کشت در نظر گرفته و خون کشت داده شود.
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طرزتهیه محیط کشت: حداقل سه نوع کشت.

 TC199 محیط کشت از نوع - B 2- کشت )HR( کشت با قدرت تفکیک باال -A جنس مذکر: 1- کشت
همراه با 5% سرم گاوی 3- کشت C - با تایمیدین اضافی

Flox- نام تجاری( FUdr با - C 2- کشت )HR( کشت با قدرت تفکیک باال -A جنس مؤن:ث 1- کشت:
uridine که یک ماده ضد متابولیت و ضد سرطان می باشد، و بیشتر در سرطان های کولورکتال استفاده می شود(.

*محیط کشت TC199 حاوی میزان کمی فوالت می باشد. محیط کشت TC 199 بااستفاده از 5% سرم 
 5cc 100 تایمیدین بهµg/ml استفاده شود. *کشت تایمیدین اضافی - 48 ساعت پس ازکشت، میزان FBS

محیط کشت کامل اضافه کنید، و پس از 24 ساعت، هاروست نمائید.
* کشت FUdr – 48 ساعت پس از کشت، به میزان 50µl، به 5cc محیط کشت کامل، اضافه کنید و پس 

از 24 ساعت، طبق پروتکل هاروست نمائید.

7.2.2- پروتوکل 2
برای بررسی هر بیمار Fragile X، 3 کشت در نظر گرفته و خون کشت داده شود.

طرزتهیه محیط کشت:
کشت 1 و 2:

FBS 1cc + PHA 0.2cc + RPMI 9 cc
cc + P / S 0.1cc + L-G 0.1cc 1 خون

کشت 3:
FBS 1cc + PHA 0.2cc + TC199 10cc
1cc + P / S 0.1cc + L-G 0.1cc خون

هاروست:
به کشت 1، 48 ساعت بعد از کشت، 27 میکرولیتر FUdr وبه کشت 2، 110 میکرولیتر تایمیدین اضافه کنید. 
18 ساعت بعد، 100 میکرولیتر اتیدیوم برنیآید )ethidium bromide( به هر دو کشت اضافه کرده و 15 دقیقه 
بعد، 200 میکرولیتر کلسمید اضافه کنید، و 15 دقیقه بعد، به کشت 3، 100 میکرولیتر کلسمید اضافه کنید، و 30 

دقیقه بعد، هاروست را شروع کنید. بقیه مراحل هاروست، مثل هاروست خون محیطی انجام می شود.

:X طرز ساختن مواد جهت کشت و هاروست فراجایل
تایمیدین: 2/5 گرم تایمیدین را به 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه وسپس فیلتر نمائید.

FUdr: 0/246 گرم به 10 میلی لیتر آب مقطر استریل اضافه کنید.
از این محلول یک میلی لیتر برداشته، وبه 9ml آب مقطراستریل اضافه نمائید.

مجددأ یک میلی لیتر برداشته + 9ml آب مقطر استریل وسپس فیلتر کنید.
اتیدیوم برنیآید EB: 5 0 / 0 گرم در 50ml آب حل کرده وسپس فیلتر کنید.
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شناسایی فراجایل سایت ها:
سه نکته مهم در مورد فراجایل سایت ها عبارت اند از:

.)X 1- آن ها در محیط با کمبود تایمیدین و اسید فولیک ظاهر می شوند )عمدتأ فراجایل
2- آن ها پس از درمعرض قرار گرفتن با bromodeoxyuridine ظاهر می شوند.

3- یک دسته جدید از فراجایل سایت ها به azacytidine-5 حساس می باشند.

X شناسایی فراجایل
محیط 199 یا Iscove’s )آزاد از فولیک اسید( محیط کشت قابل دسترسی است، که از نظر اقتصادی مناسب 

می باشد، گرچه برای کیفیت باالتر، بهتر است که یکسری مواد به این محیط ها اضافه نمائید.
پایین است.  باال وترکیب سرمی   PH اسید،  فولیک  بدون  فراجایل سایت: محیط  سه مشخصه مهم محیط 
بهبود  را  و تشخیص  به محیط کشت، می تواند شناسایی  متیونین،  یا   FUdr متوترکسیت،  موادی مثل  افزودن 

بخشد.

)X 7.2.3- پروتکل 3 )پروتکل پیشنهادی برای شناسایی فراجایل
1- محیط 199 بدون فولیک اسید، محیط پایه مناسبی است.

2- سدیم بیکربنات اضافه کنید، تا PH نهایی به 8-7.8 برسد. PH در پایان روز، دوره کشت سه روزه، معمواًل 
بیشتر حیاتی است. بنابراین بهتر است، که روز دوم چک شود، واگر الزم باشد PH راتغییر دهید.

3- سرم که مسئول اندکس میتوزی است را کم اضافه کنید. افزودن سرم نبایستی باالی 10% باشدوبهتر 
است بین 5-2% باشد.

4- به غلظت نهایی FUdr 5µM یا L-methionine 100mg/l اضافه کنید.
10ml -5 محیط کشت را با 0.8ml خون کشت دهید.

10mg/l -6 متوترکسیت، 24 ساعت قبل ازهاروست اضافه کنید.
7- در هفتادمین ساعت 0.02µg/ml کلسمید افزوده، و به مدت دو ساعت در C˚37 انکوبه کنید.

8- 72 ساعت بعد، هاروست نمائید.

:Fra-X کشت
1- کشت فالسک I 72 ساعته

RPMI 9cc یا Glu 0.1cc– TC199 – FBS 1cc یا 1cc + 0.2cc PHA ،P/S 0.1cc خون هپارینه
بعداز 48 ساعت، λ 110 Ty یا تایمیدین اضافه کنید.

2- کشت فالسک II 72 ساعته
RPMI 9cc یا Glu 0.1cc – FBS 1cc – TC199 یا 1cc + 0.2cc PHA ،P/S 0.1cc خون هپارینه

بعد از 48 ساعت، 27λ FUdr اضافه کنید.
3- کشت فالسک III 72 ساعته

Glu 0.1cc– FBS 0.5 cc - Tc 199 10cc یا 1cc + 0.2cc PHA ،P/S 0.1cc خون هپارینه
18 ساعت بعد از افزایش تایمیدین و EB λ100 FUdr به فالسکها افزوده شده، بعد هاروست نمائید.
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15 دقیقه بعد λ 200 کلسمید به فالسک ها افزوده شود.

به فالسک TC 199 با سرم λ ،)III(%5 100 کلسمید اضافه کنید.
0.5 ساعت تا یک ساعت بعد، هاروست را شروع کنید.

.)25mg/1cc( 100 آب مقطر سپس فیلتر کنیدcc به ازای gr 2.5 طرز ساختن تایمیدین

:FUdr طرز ساختن
0.0246gr به 10ml آب مقطر استریل )10µ-2( اضافه کنید.

.)10µ-3( 9 آب مقطر استریلml + 1 برداشتهml
.)2.46mg/ml( سپس فیلتر نمائید )10µ-4( 9 آب مقطر استریلml + 1 برداشتهml

:)EB( طرز ساختن اتیدیوم بروماید
)1mg/1ml( .50 آب استریل ریخته، و سپس فیلتر کرده و در ظرف تیره نگهداری شودml در EB 0.05 ازgr

7.3- پروتکل برای شناسائی فراجایل X در سلول های کشت شده از مایع آمنیوتیک، 
chorionic villi فیبروبالست ها و

تا این اواخر تشخیص فراجایل X در سلول های کشت شده از مایع آمنیو تیک و بافت های نرم کار تقریبًا مشکلی 
بوده است.

Von اخیرأ  می شدند.  شناسایی  لنفوسیت  کشت های  از   ،X فراجایل  به  مبتال  بیماران  بیشتر  نتیجه   در 
Koskull و همکارانش در Helsinki, Finland، تکنیک پیشرفته ای، که برروی کشت های مایع آمنیوتیک، 

فیبروبالست ها و chorionic villi به کار می رود، را منتشر کرده اند.
1- کشت های سلولی و maintain را بر طبق پروتکل مشخص باال شروع کنید )جدول پایین(.

وقتی کشت ها به تراکم انبوه رسیدند )passage leval 2-15( محیط را برداشته و با محیط مکمل
)supplemented( FUdr و دیازپام جایگزین می کنیم )جدول 9(.

جدول 9- محیط جهت القاء فراجایل X در کشت های سلول

)ml( محیطقدرتحجم
941xTC 199
16-Fetal calf serum

1200mM(100x)L-Glutamine
110 000 IU /mlPenicillin+
-10 000µg/mlStreptomycin

0.510 000 IU /mlNystatin
17.5%Sodium bicarbonate
1 1MHEPES buffer(if appropriate)

محیط را با 0.4µmo1 میکرومول FUdr و 60µg/ml دیازپام )غلظت نهائی( تکمیل کنید.
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دیازپام با DMSO با غلظت 10µg/ml برای محلول استوک رقیق می شود. مهم است که دیازپام خالص به 
کار برده شود )مثاًل جهت تزریق ساخته شده باشد(.

2- در 37 درجه سانتیگراد انکوبه کنید، و پس از 24h آنرا نگاه کنید. اگر میتوزهای کافی وجود داشت، آنرا 
هاروست کنید، و اگر وجود نداشت، پس از h 48 هاروست نمائید.

3- کلسمید را به مدت 5-2 دقیقه اضافه کنید، و با سوسپانسیون تریپسین، هاروست کنید )بخش 8.1.3(.
4- اسالیدها را با گیمسا 2% در بافر PH = 6.8 به مدت 4 دقیقه رنگ کنید، ولی المل را نچسبانید.

برای فراجایل X شمارش کنید. واگر نیاز است رنگبری کرده وب اند کنید.





8.1 - جمع آوری وانتقال نمونه به آزمایشگاه
بهتراست که 20ml-15 مایع آمنیوتیک در هفته 17- 15 حاملگی، توسط پزشک متخصص زنان گرفته شود. 
سرنگ نمونه گیری باید non- toxic باشد. toxic بودن سرنگ یک عامل جواب ندادن یا failure کشت است، 
وبنابراین باید مطمئن باشیم که سرنگ و پیستون هایش non- toxic هستند. مایع دردو لوله پالستیکی استریل 
تقسیم می شود که بتواندسانتریفوژ شود. اکیدأ پیشنهاد می شود که انتقال سریع نمونه ها به آزمایشگاه صورت گرفته 

وازقرار دادن نمونه در درجه حرارت های باال، درحین حمل نمونه، اجتناب شود.

8.2- ترکیبات موجود در نمونه مایع آمنیوتیک
8.2.1- ترکیبات سلولی

در طول مراحل اّولیه حاملگی، مایع آمنیوتیک ازمقدارزیادی سرم مادری وهمچنین محتویات سلول های جنینی، 
که با افزایش سن جنین، این محتویات سلولی بیشتر می گردد، تشکیل می شود. یک جمعیت ناهمگون ازسلولها 
وجود دارد که شامل مایع آمنیوتیک، پوست، کانال alimentary و سیستم تنفسی و urogenital است. در مراحل 
بعدی حاملگی، بیشترسلولها قابل رشد یا قابل دوام نیستند. ازسلول های قابل رشد سه دسته سلول های تشکیل 
دهنده کلنی وجوددارد: سلول های آمنیوسیت )AF([ که اکثریت دارند [، سلول های اپیتلوئید )E( وسلولهای شبه 

فیبروبالست.

8.2.2- شرایط نمونه گیری
مایع آمنیوتیک به رنگ زرد کمرنگ می باشد و اغلب در مراحل بعدی حاملگی وقتی غلظت سلول ها باالتر است، 
در  تر می رسد.  نظر کمرنگ  به  اگرچه  باشد،  آمنیوتیک  مایع  شبیه  می تواند  کدر می شود. ظاهرادرار  مایع  رنگ 
 reagent strip صورتیکه مشکوک باشیم به اینکه آیا نمونه ادرار است یا خیر؟ تشخیص بین این دو، با استفاده از
برای شناسایی آلبومین امکان پذیر است، که در مایع آمنیوتیک وجود دارد، ولی درادرار وجود ندارد. نمونه می تواند 
با خون جنین یا مادرنیز آلوده باشد. گرچه سلول های خون مادر قابلیت باالیی برای رشد در مایع آمنیوتیک ندارند، 

اما تست Kleihauer می تواند برای تشخیص نمونه خون جنین از مادر، اگر الزم است انجام شود.
لخته های خونی نیز می تواند وجود داشته باشند که اگر کوچک باشند، می تواند برداشته و دورریخته شوند. زمانی 
که لخته های بزرگ تر وجود داشته باشند، می توانند با آنزیم شکسته شوند وسلول های مایع آمنیوتیک که در داخل 
لخته ها محبوس بودند آزاد شوند. گاهی اوقات، نمونه ها می توانند، قهوه ای یاسبز باشند، که علت آن آلودگی با 
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خون همولیز شده کهنه است. دراین حالت، بهتر است، سلول های مایع آمنیوتیک، با محیط کامل قبل از کشت 
شسته شود، ولی اغلب رشد آن نسبت به نمونه های معمولی )optimum(، مدت زمان بیشتری طول می کشد. 
نکته: در صورت وجود لخته خون، می توان لخته های خون درنمونه های مایع آمنیوتیک را، پخش آنزیمی نمود.

شکستن لخته در مایع آمنیوتیک
مواد و وسایل: Class 2 microbiological safety cabinet بن ماری 37 درجه سانتیگراد لوله سانتریفوژ 
10ml ته مخروطی پیپت پاستورشیشه ای 150mm محلول TV( Trypsin-Versene( استریل وگرم در 37 

درجه سانتیگراد

روش کار:
1- بااستفاده از یک پیپت پاستور شیشه ای، لخته را از مایع آمنیوتیک بردارید و آنرا در یک لوله سانتریفوژ با 5ml از 
TV گرم قرار دهید. 2- باضربات وتکان های شدید به لوله، لخته شروع به شکستن می کند. 3- به مدت 30 دقیقه 
در بن ماری 37 درجه سانتیگراد قرار دهید، تا لخته شکسته شود. 4- وقتی لخته خرد شد، پروتکل را ادامه دهید.

8.3- کشت سلولی مایع آمنیوتیک
راه اندازی )setting up(: پیش از ست آپ مایع آمنیوتیک در کشت، مّهم است که جزئیات بیمار را چک 
کرده، و به شرایط وحجم نمونه توجه کنید. این جزئیات می توانند روی یک کارت پرشود، که سپس برای ضبط 
تمام اطالعات بعدی کشت، مورد استفاده خواهد بود. جزئیات روش های پروتکل زیر برای هردوسیستم های باز 

)با CO2( وبسته )بدون CO2( مناسب می باشد.

پروتکل 1:
 -2  Class 2 microbiological safety cabinet ووسایل  مواد   -1 آمنیوتیک:  مایع  اندازی کشت  راه 
لوله های سانتریفوژ، conical based( 10 ml( ته مخروطی 3- پیپت پالستیکی 10ml-5 4- محیط کشت 

کامل همانطوری که مناسب است )جدول 5-1(.

35mm الم( پتری دیش پالستیکی( coverslip کشت های .A
coverslips 22×22mm

پیپت پاستور پالستیکی fine forceps 1ml )پنس جراحی نازک( انکوباتور سه گازه یا Co2 دار در 37 درجه 
سانتیگراد باکس پالستیکی

B. کشت با فالسک یا در لوله 1- لوله های یک طرف تخت یا فالسک های 25cm2 لوله لیتون 2- انکوباتور 
37 درجه )گاز برای کشت های باز، بدون گاز برای کشت های بسته( 3- سیلندر گاز CO2 %5 در هوا

روش کار:
:coverslip کشت های -A

1- اگر نیاز است، مایع آمنیوتیک را به دولوله سانتریفوژ مخروطی شکل منتقل کنید، که برروی آن لوله ها نام 
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بیمار وشماره آزمایشگاه لیبل و با شماره 1 و 2 مشخص شده است. درصورتی که به آزمایش AFP نیاز است، 
0.5ml برای این تست نگه دارید. 2- لوله ها را در )200g )RPM 1200-1300 به مدت 5 دقیقه سانتریفوژ 
کنید. 3- سایز پلیت )رسوب( را در هردولوله تخمین بزنید ومحلول رویی را به یک ظرف نمونه اصلی بریزید. این 
محلول رابرای آنالیز تست های بیوشیمیایی که نیاز است فریزنمائید. 4- پلیت را با تکان دادن آرام، دوباره به حالت 
محلول در آورید و 0.5ml محیط مناسب برای هرکشت اضافه کنید. در این مرحله: اگرهیچ پلیتی مشاهده نشود 
- یک ظرف کشت از هرلوله سانتریفوژبگذارید. پلیت قابل دیدن - دو ظرف کشت از هرلوله سانتریفوژبگذارید. 
پلیت های بزرگ - دویا سه ظرف کشت از هرلوله سانتریفوژبگذارید. در صورت امکان، از محیط های مختلف برای 
لوله های 1 و 2 استفاده شود. 5- تعداد مشخص از پتری دیش هارا لیبل کنید و forceps استریل به کارببرید، 
ویک المل شیشه ای داخل هردیش قرار دهید. 6- با استفاده ازیک پیپت پاستورپالستیکی 0.5ml سوسپانسیون 
سلولی را برروی هرالمل شیشه ای قراردهید، و مراقب باشید که کل سوسپانسیون را به یک coverslip انحصار 
دیش  پتری  روی  را  سوسپانسیون  از  کوچک  قطره  یک   back-up رشد  از  اطمینان  منظور  به  ولیکن،  ندهید. 
قراردهید. 7- کشت ها را در 37 درجه سانتیگراد دریک انکوباتور CO2 یا ترایپل gass انکوبه کنید. ایده آل است 

که، یک coverslip از هر لوله سانتریفوژ، در دو انکوباتور جداگانه، با منابع گاز جدا انکوبه شوند.
B- کشت های با لوله یا فالسک: 1- مراحل 3-1 را مثل باال انجام دهید. اگر لوله هایی که یک طرفشان 

تخت است بکار می برید )لوله لیتون(، نمونه را مستقیمأ در هر دو لوله تقسیم کرده و مراحل 3-1 را ادامه دهید.
2- پلیت را به آرامی با تکان دادن به حالت معلق )محلول( در آورید. به هر لوله کشت، یک میلی لیتر محیط 
کامل یا مقدار مشخص محیط به هر لوله سانتریفوژ واگر با فالسک شروع کرده اید )3ml به هر لوله( اضافه کنید. 
سوسپانسیون سلولی را، اگر فالسک استفاده می شود، به فالسک منتقل کنید. اگر امکان دارد دومحیط مختلف 

به کار ببرید.
3- برای سیستم بسته، محیط با HEPES-buffered به کار ببرید. در لوله ها را ببندید ودر 37 درجه سانتیگراد 
انکوبه کنید. برای سیستم بسته محیط با بافر بیکربنات به کار ببرید، CO2 %5 در هوای محیط کشت، در لوله ها 
را بسته ودر 0C37 انکوبه کنید. برای سیستم باز، درب لوله ها را به طور کامل بپیچانید وسپس شل کنید با یک 

پیچ، ودر یک انکوباتورگاز دار در 0C37 قرار دهید.
*اگراختصاصأ نمونه کم باشد، نمونه می تواند اّول spun down شود وسپس این تست ها برروی محلول رویی 

)supernatant( انجام گردد.
* یک روش دیگر این است که از باکس های پالستیکی که با CO2 %5 در هوا seal شده استفاده کنید.

8.3.1 - پایداری کشت
coverslip 8.3.1.1 - کشت های

دوروز پس از set up کشت، 1.5ml محیط کشت کامل مخصوص به هر لوله کشت ازلبه دیش اضافه کنید، به 
طوری که کمترین آشفتگی را در سوسپانسیون سلولی original وسلول های تازه چسبیده شده بوجود بیاورد، و 

دوباره به مدت h 48 انکوبه کنید.
پس از این زمان، کشت ها را زیر میکروسکپ invert ببینید، اگر رشد کافی وجود داشته باشد، سوسپانسیون 
سلولی را برای شروع یک کشت back-up جداگانه به کار ببرید، ومحیط تازه به کشت original اضافه کنید. 
متناوبأ، اگر رشد ناکافی وجود داشته باشد، همین روش، روز پنجم انجام شود. بعد از آن، کشت ها مرتب امتحان 
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شوند و محیط کشت روزانه عوض شود. تا زمانی که آن ها برای هاروست آماده شوند )محیط کشت می تواند یا 
از طریق یک پمپ به داخل یک ضد عفونی کننده کشیده شود ویا به دقت به داخل یک ظرف شامل ماده ضد 
عفونی کننده خالی شود(. عمده کشت ها بین 8-5 روز، هاروست می شوند، گرچه همیشه چند case با میزان رشد 
آهسته تر داریم. در صورتی که پس از 10-7 روز هیچ عالمتی از چسبندگی سلول یا رشد سلول وجود نداشته 
باشد، کارشناس آزمایشگاه، می تواند نمونه آمنیوسنتز را تکرار نماید. چک کنید و کشت های back-up را در حالت 

رشد آهسته یا حالتی که ذاتأ کشت منفی می شود نگه دارید.

8.3.1.2 - کشت های در لوله و فالسک
کشت ها را به مدت 7-6 روز بدون اینکه به آن ها سربزنید رها کنید. سپس رشد سلول ها را با استفاده از یک 
میکروسکوپ invert ببینید. طبق میزان رشدی که وجوددارد، کشت ها می توانند ته نشین شوند ویا محیط تازه 
اضافه شود )محیط تازه اضافی افزوده می شود ویا تعویض کامل محیط انجام شود(. مجدداً، سوسپانسیون سلولی 
برای شروع کشت های back-up به کار می رود. کشت ها را به مدت 3-2 روز به حال خود رها کنید، وسپس به 

طور روزانه با تغییرات محیط در هر 3-2 روز آن ها را نگاه کنید تا زمانی که برای هاروست آماده می شوند.
 chang اگر کشت ها رشد خیلی آهسته دارند ویا رشد ظاهری ندارند، ارزش آن را دارد که محیط را با محیط
عوض کنید تا میزان رشد را باال ببرید. اگر پس از 14-10 روز هیچ رشد سلولی دیده نشد، بناچار تکرار نمونه، مثل 
باال در نظر گرفته می شود. تصویر 1 مثال هایی ازرشد سلولی را نشان می دهدکه از نمونه های مایع آمنیوتیک در 

دوّمین trimester )سه ماهه دوم حاملگی( بدست آمده است.

8.3.1.3- ساب کالچر با تریپسینه کردن
ساب کالچرینگ )همانطورکه در پروتکل 2 توضیح داده شده( در برخی شرایط الزم است.

اوأل: در صورتیکه میزان رشد کم باشد، کلونی ها اجازه دارند که باهم تالقی کنند و سپس ساب کالچر شوند، 
برای اینکه تعداد کشت کافی داده شود وکشت اجازه هاروست داشته باشد.

ثانیأ: درکشت های چند تایی الزم است، در صورتیکه تست های اضافی مورد نیاز باشد. تریپسینه کردن، یک 
قسمت کامل از روش هاروست سوسپانسیون است.

پروتکل 2:
ساب کالچرینگ با تریپسینه کردن:

*مواد و وسایل
Class2 1- هود المینر

)CO2 داریا بدون CO2( 2- انکوباتور 37 درجه سانتیگراد
3- سیلندرگاز، CO2 %5 در هوا

4- لوله سانتریفوژ، 10ml با ته مخروطی )لوله لیتون(
5- میکروسکپ X4( inverted ابژکتیو(

6- محیط کشت کامل که مناسب است )جدول 1-5(
آماده   2 پروتکل  از  استفاده  22mm×22()با  )المل   coverslips با   35mm پالستیکی  دیش  پتری   -7
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.25cm2 ویا فالسک های flat-sided می شود( و یا لوله های کشت
1ml 8 - پیپت پاستور پالستیکی

 0.25gr Versene به اضافه )Becton Dickinson( 0.025 تریپسینgr :)TV( Trypsin - Versene -9
. 100 ml PBS ← در )EDTA(

با استفاده از یک فیلتر 0.22µm استریل کرده و در c˚20- نگهداری کنید.

روش کار:
با ml 0.5 محلول  1- محیط را بیرون بریزیدوکشت )confluent(flowing or running together را 

)TV( استریل بشوئید.
2ml-2-1 محلول TV استریل اضافه کنید، ودر c˚37 به مدت 5 دقیقه انکوبه کنید.

3- در زیر میکروسکوپ invert چک کنید، که سلول ها کامأل از سطح جدا شده اند )detached( وکشت 
را برای اطمینان از یک سوسپانسیون سلولی بهم بزنید. یک میلی لیتر محیط کامل برای توقف عمل تریپسین 

اضافه کنید.
4- سوسپانسیون را به داخل یک تیوپ ته مخروطی بریزید وبه مدت 5 دقیقه در دور 200g سانتریفوژ کنید.

5- اگر نیاز است، به کشت اصلی، محیط تازه اضافه کنید ویا آنرا دور بریزید.
6- محلول رویی را بیرون بریزید )در شرایط استریل( و pellet را به آرامی با نوک انگشتان بهم بزنید.

 coverslip 0.5 درml شده( مثاًل reseeded 7- مقدار مناسبی از محیط به هرکشت اضافه کنید. )کشتی که
1ml در تیوب یا 3ml در فالسک.

8- ظروف کشت تازه را reseed کنید، میزان گاز مناسب، ودر 370C انکوبه کنید )بهم نخورد( ومینیمم، شش 
ساعت یا overnight همانطوری که مناسب است انکوبه کنید.

برای شستشوی سلول ها به کار   )Versene( با هم مخلوط می شوند. ورسین  Versene وتریپسین  معموأل 
می رود ومقادیر اندک سرم وتریپسین را برمی دارد وسلول های سوبسترا را جدا می کند.

توجه: *تریپسین و versene چشم ها، سیستم تنفسی وپوست را می سوزاند، وتریپسین می تواند برای دستگاه 
تنفسی حساسیت ایجاد کند.

*یون های منیزیم وکلسیم موجود در محیط کامل از فعالیت بیشتر تریپسین جلوگیری می کنند.
 1.5ml،6h تریپسینه شوند، برای هاروست روز بعد آماده می شوند. سپس پس از coverslip اگر کشت ها در*

محیط اضافه کرده وپروتکل 3 را دنبال کنید.

8.3.2- پروتکل های هاروست
روش های هاروست شرح داده شده برای CVS و کشت های بافت نرم هم به کار می رود.

هاروست با اضافه کردن یک باز دارنده میتوتیک )colcemid( ورشد کشت با تحت تأثیر قرار دادن با محلول 
از مخلوط 3:1 متانول – اسید استیک  با استفاده  پایان سلول ها  هایپوتونیک که سلول ها را متورم می کند، ودر 

فیکس می شوند.
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in situ 8.3.2.1 هاروست در جا

این روش برای کشت هایی که مستقیمأ در coverslips یا اسالیدها رشد داده می شوند به کار می رود.
چون سلو ل ها روی سطحی که آن ها رشد داده می شوند، هاروست می شوند، مّهم است که الیه رشد سلولی 
خیلی ضخیم نباشد، چون این برروی گسترش کروموزومی موثراست. در آزمایشگاه های پیشرفته، پروسه با استفاده 
از یک هاروست کننده رباتیک انجام می شود )Hamilton Microlab 2200( که اجازه می دهد 40 ظرف هم 

زمان هاروست شوند. گرچه این اعمال طوالنی تر از هاروست کشت با دست است، اماچندین مزیت دارد.
اوأل: دروقت کارشناسان صرفه جوئی می شود )سه یا چهار نفر کارشناس برای هاروست دستی 40 کشت، مورد 
نیاز است(. ثانیأ: روش قابل اعتماد و ثابت می باشد، و ثالثأ: بخارات سمی فیکسا تیو را در یک مکان محدود می کند.
هاروسترهای روباتیک تجارئی وجود دارد، ودرهردستگاه نرم افزاری نیاز است که مطابق با پارامترهای بهینه 

زیر برای هاروست کردن است:
* جدا سازی محیط

* جزء به جزء کردن )تقسیم( هایپوتونیک
* اضافه کردن تدریجی ومتوالی فیکسا تیو به هایپوتونیک

* جدا سازی مخلوط هایپوتونیک / فیکسا تیو
* تغییرات فیکسا تیو

توضیحات:
پروتکل 4 و 3 دوروش مختلف هاروست در جا را توضیح می دهد. روش استاندارد، انتخاب کشت ها در صبح، پیش 
از هاروست واقعی واضافه کردن مخلوط کلسمید و BrdU عصر همان روز است )تایمیدین آنا لوگ BrdU است 
که در رشته های DNA تازه ساخت قرار گرفته ودر این نواحی ایجاد decondensation خفیفی می کند که به 
ایجاد کروموزوم های بلند تر کمک می نماید(. این کشت ها، معمواًل به صورت رباتیک هاروست می شوند. مگر آنکه 
بیش از 40 نمونه برای هاروست وجود داشته باشد، ویا اگر مشکلی برای ماشین هاروستینگ اتفاق بیفتد، که در 
این حالت الزم است که نمونه ها را دستی هاروست کنید. گاهگاهی یک کشت اضافی الزم است، که یک مورد 

)بیمار( را کامل کندودر این موقعیت کلسمید به تنهائی به کار می رود. )به پروتکل 4 رجوع شود(.

8.3.2.2 - پروتکل 3 - کشت های coverslip هاروست در جا
لوازم ومحلول ها:

class2 هود المینارمیکروبیولوژی
37˚C در co2 یا گاز gas انکوباتور، با سه

35mm پتری دیش پالستیکی
1ml پیپت پاستور پالستیکی

5-10 ml پیپت پالستیکی
فورسپس نازک

محلول مخلوط BrdU / colcemid، ترکیب 3mg/ml )Sigma( BrdU محلول کار در PBS وکلسمید 
1µg/ml محلول کار در محیط پایه MEM: فیلترکنید ودر درجه حرارتC˚20- نگهداری کنید.
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50µl )سرسمپلر( tips میکروپیپت و*
*هاروستر روباتیک )کار بردی(
*محلول سدیم سیترات 0.8%

*فیکساتیو: متانول – اسیداستیک گالسیال، 3:1
* محیط کشت کامل )آنطورکه مناسب است(

روش کار:
A- هاروستینگ

1- صبح، کشت های مناسب برای هاروست روز بعد را، انتخاب کنید.
2- یا محیط را تغییر دهید، 2ml محیط تازه اضافه کنید ویا اگر رشد back-up در دیش اصلی وجود دارد،

coverslip به یک دیش لیبل شده جدیدمنتقل کنید و 2ml محیط تازه اضافه کنید.
3- در C˚37، تا حدود ساعت 5 بعد از ظهر، در یک انکوباتور سه گازه یا CO2 دار، انکوبه کنید.

over- ،دار CO2 37 در انکوباتور˚C به هر دیش اضافه کنید و در BrdU / Colcemid 50 مخلوطµl -4
night انکوبه کنید.

5- صبح روز بعد، کشت ها را با استفاده از یک هاروستر روباتیک، با نرم افزاری که برای انجام مراحل شرح 
داده شده، طراحی شده، ویا مراحل 13-6 را به طور دستی دنبال کنید.

6- مخلوط محیط / BrdU / کلسمید را بردارید، با 2ml محلول سیترات سدیم 0/8% جایگزین کنید، وسپس 
به مدت 30 دقیقه در درجه حرارت اتاق بگذارید بماند.

7- درست قبل از پایان 30 دقیقه، فیکساتیو را درست کرده، وپتری دیش ها را برروی درپوش قرار دهید.
8- با استفاده از یک پیپت پاستور پالستیکی، چهارقطره فیکساتیو به هر دیش اضافه کرده، و دو دقیقه منتظر 

بمانید )سعی کنید از قراردادن فیکساتیو به طور مستقیم برروی سلول ها اجتناب کنید(.
9- 8 قطره فیکساتیو اضافه کنیدو 2 دقیقه منتظر بمانید.
2ml -10 فیکساتیو اضافه کنیدو 2 دقیقه منتظر بمانید.

11- مخلوط هایپوتونیک / فیکساتیو را با استفاده از یک پیپت پاستور پالستیکی جدا کنیدوبا 2ml فیکساتیوتازه 
عوض نمائید )این مرحله یک باربا یک دیش برای جلوگیری از خشک شدن coverslips انجام دهید.(

12- فیکساتیوتازه درست کنیدوسه بار فیکساتیو را عوض کنید، بین هر تغییر یک دقیقه منتظر بمانید.
13- فیکساتیوتازه برای تغییر فیکساتیو پایانی درست کنید، وسپس در پوش ها را تمیز کنید وآنهارا برروی 

دیش ها قرار دهید.

B- تهیه گستره کروموزومی
coverslip -1 را از روی dish بردارید وفیکساتیو اضافی را بیرون بکشید )بایک کاغذ جاذب برای اجتناب از 

طوالنی شدن زمان خشک شدن وتجمع فیکساتیو(.
2- باکناره باالی سلول کارکنید، اجازه دهید coverslip تا مشاهده حلقه های Newton خشک شود.

)اثر رنگین کمان غبار مانند که برروی سطح ظاهرمی شود(، یک قطره فیکساتیواز یک ارتفاع تقریبًا 2cm بر 
روی الم بچکانید )این می تواند برای انجام spreading مناسب متفاوت باشد(.
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3-اجازه دهید که قطره فیکساتیو به گوشه های coverslip برسد وسپس کاماًل فیکس را بیرون بکشیدودوباره 
قبل از اینکه در معرض هوا خشک شود فیکس اضافه کنید. گاهی، الزم است که 2 قطره فیکساتیوبرای تحریک 

اسپردینگ به کار ببرید.
coverslip -4 را برروی slide مونت کنید، طرف باالی سلول برای باندینگ آماده است.

*توجه: BrdU می تواند صدمه ژنتیکی قابل توارث ایجاد کند، وبه بچه متولد نشده )unborn child( صدمه 
بزند، برای تنفس نیزمّضراست، و در تماس با پوست اگر بلعیده شودخطرناک است. کلسمید نیز سّمی است، و اگر 

بلعیده شود، امکان خطر برای بچه متولد نشده دارد.
*توجه: متانول خیلی قابل اشتعال وبرای دستگاه تنفسی سّمی است. اسیداستیک سوختگی های شدیدایجاد 

می کند ودر تماس با پوست مّضراست.
هاروسترروباتیک در آزمایشگاه برای اضافه کردن 3ml هایپوتونیک، و مراحل پرفیکس 0.5ml ،0.375ml و 
2ml فیکساتیو طراحی شده است. سپس مخلوط هایپوتونیک / فیکساتیو برداشته می شود وبا 3ml فیکساتیوعوض 

می شود وسپس با چهار تعویض کامل فیکساتیودنبال می شود.
بالفاصله بدنبال هاروست کروموزوم ها را آماده کنید. اگر آماده نیست، دیش ها را در درجه حرارت اتاق قراردهید 

و درفریزرنگهداری نکنید.

پروتکل )4( - هاروست در جا فقط با کلسمید:
مواد و وسایل:

Class2 هودالمینار*
37˚C دار CO2 انکوباتور سه گازه یا * 

35mm پتری دیش های پالستیکی*
5-10 ml پیپت های پالستیکی* 

1ml پیپت پاستورپالستیکی*
*فورسپس نازک

HBSS 10 درµg/ml :محلول کلسمید*
*محلول سدیم سیترات، %0/8

*فیکساتیو: متانول- اسیداستیک گالسیال،3:1
 *محیط کشت کامل )همانطوریکه مناسب است(

روش کار:
1- کشت های مناسب را برای هاروست انتخاب کنید.

 2ml را به یک دیش جدید منتقل کنید، وهمانطوریکه مناسب است coverslip 2- محیط را تغییر دهید یا
محیط تازه اضافه کنید.

3- دو قطره کلسمید از یک پیپت پاستور پالستیکی 50µl( 1ml( را به هر دیش اضافه کنید.
4- دیش ها را در 37 درجه سانتیگراد در یک انکوباتورگازدار به مدت 75-60 دقیقه انکوبه نمائید.

5- مخلوط محیط / کلسمید رابردارید وپروتکل 3 را از مرحله 6 دنبال کنید.
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8.3.2.3 هاروست سوسپانسیون
این روش برای هاروست سلول های رشد داده شده در تیوب یا فالسک به کار می رود )به پروتکل 5 رجوع شود(.
سلول ها نمی توانند درجاهاروست شوند، وبنابراین رشد بیشتر confluent، باجمع آوری سلول هایی است که به طور 
فعال در حال تقسیم دراطراف لبه های این تکه های ضخیم ترباشد. بسته به میزان رشد، کشت می تواند یامستقیما 

هاروست شودویا 24h قبل از هاروست sub-culture شود )به پروتکل 5 رجوع شود(.

پروتکل )5(
هاروست سوسپانسیون

مواد و وسایل:
class2 هود المینارمیکروبیولوژی *

*انکوباتور )گازدار یا بدون گاز، آنکه مناسب است( در 37 درجه سانتیگراد
5-10ml پیپت پالستیکی *

1ml پیپت پاستور پالستیکی*
150mm پیپت پاستور شیشه ای*

*لوله های سانتریفوژ، ته مخروطی 10ml )ترجیحأ شیشه ای(
*میکروسکوپ اینورت )X4 چشمی(
*اسالیدهای تمیز شده میکروسکپی

)Ham’ s F10 0.6 کلسمید در µg /ml غلظت نهایی( Ham’s F10 کلسمید / محیط*
*Tv )طبق پروتکل 2(

* آب استریل
* فیکساتیو: متانول – اسیداستیک گالسیال، 3:1

روش کار:
1- یک کشت مناسب برای هاروست انتخاب کنید، یا مستقیمأ و بدنبال تریپسینه کردن از روز قبل هاروست کنید.

2- کشت را با colcemid / F10 Ham’s 0.5ml شستشودهید و 1ml از این محیط اضافه کنید.
3- در 37 درجه سانتیگراد به مدت 4h-2 انکوبه کنید.

4- کشت را برای سلول های تقسیم شده جمع آوری شده چک کنید.
5- محیط را بیرون بریزید، با TV 0.5ml استریل بشوئید و TV 1ml اضافه کنید. بمدت 5 دقیقه در 37 

درجه سانتیگراد انکوبه کنید.
6- از میکروسکوپ invert استفاده کنید. چک کنید که سلول ها از سطح جدا شده اند و بتدریج لوله را تکان 

دهید تا مطمئن شوید یک سوسپانسیون تک سلولی ایجاد شده است.
1.5ml -7 آب استریل گرم اضافه کنیدودر داخل یک لوله سانتریفوژ ته مخروطی بریزید )ترجیحأ شیشه ای(.

8- به مدت 5 دقیقه در دور 200g سانتریفوژ کنید.
9- محلول رویی رابیرون بریزید )در داخل ظرف استریل( وبتدریح لوله را تکان دهید تا دوباره پلیت به صورت 

سوسپانسیون درآید.
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01- بتدریج فیکساتیوی را که تازه ساخته شده قطره قطره با یک پیپت پاستور شیشه ای، در حالی که ته لوله 

راتکان می دهید تا مطمئن شوید پلیت سلولی کاماًل مخلوط شده است، اضافه کنید.
11- در 20- درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه تا یک ساعت قبل از تهیه اسالید نگهداری کنید.

21- اسالیدها را همانطوریکه در فصل 3 پروتکل و جزئیات آن گفته شده درست کنید.
اثر  *توجه: تریپسین چشم ها را می سوزاند، و به سیستم تنفسی وپوست آسیب می رساند، و نیزمی تواند در 

تنفس حساسیت ایجاد کند.

8.3.2.4 روش پیپت
این روش توسط Claussen و همکاران در سال 1986 ایجاد شده است. این روش هاروست، شامل آسپیره و 
جدا کردن سلول های در حال تقسیم از یک کشت در حال رشد است، پس از اضافه کردن کلسمید قبل از کشت 

آماده برای هاروست است.
میکروسکوپی سریع  برروی یک الم  از چکاندن  وقبل  قرار می گیرند  هایپوتونیک  اثر  سپس سلول ها تحت 
فیکس می شوند. اگرچه این روش در مقیاس وسیع واقعًا قابل کاربرد نیست ولی در یک آزمایشگاه تشخیصی 
شلوغ وفقط با یک سیستم کشت باز سازگار است. این روش مزایای هاروست زود را دارد و پس از شستشوی 

کشت، اجازه ادامه رشد همان کشت را می دهد.

8.3.3 آماده کردن کروموزوم
انجام  قابل  شده،  پخش  خوب  متافازهای  برای  نهایی  مشاهده  هاروست،  انتخابی  روش  گرفتن  نظر  در  بدون 
است. بحرانی ترین مرحله خشک کردن preparation هاست. اگر preparations خیلی سریع خشک شوند، 
می رسند.  نظر  به  درخشان  فازکنتراست  ودرزیرمیکروسکوپ  می شوند،   spread ضعیف  معمواًل  کروموزوم ها 
بنابراین خشک کردن خیلی آهسته منجربه تولید کروموزوم های خیلی پخش می شود، یعنی کروموزوم هایی که 
ظاهرکمرنگ خاکستری دارند. خشک شدن اسالیدهای کروموزومی به رطوبت بستگی دارد وبه خوبی می دانیدکه 
spread کروموزومی تحت تاثیرشرایط آب وهوایی است. بهترین شرایط یک رطوبت نسبی حول وحوش 50% 
 air-condition یکنواخت set ودرجه حرارت حدود 21 درجه سانتیگراد می باشد. به طور ایده آل، یک اتاق با
برای کنترل درجه حرارت ورطوبت در یک سطح ثابت باید قابل دسترس باشد. این شرایط آماده کردن الم ها را 
 age این الم ها می بایست G-banding استاندارد می کند وبنابراین باندینگ الم ها هم استاندارد می شود. قبل از
شوند یا با نور germicidal 30w( UV وطول موج 253.7nm( برای تقریبًا 40 ثانیه یا استفاده از اجاق )45 

.)hot plate برروی یک overnight دقیقه در یک اجاق 60 درجه سانتیگراد یا

AF 8.3.4 - پروتکل کاربردی کشت
1- نمونه را به مدت 10 دقیقه با دور 1000rpm سانتریفوژ کنید.

supernatant -2 )محلول رویی( را حذف و محیط تازه به کشت بیفزائید.
لوله  انتخاب کرد ودر صورت کشت در  را  لوله های کشت  با توجه به رسوب حاصل، می توان تعداد  دراینجا 

Lighton cc 5-1 محیط و کشت در فالسک cc 3 محیط اضافه کنید.
3- بعداز 7-5 روز نمونه را به آرامی از انکوباتور خارج وبا invert microscope آنرا بررسی نمائید. درصورت 
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مشاهده کلونی، محیط آنرا برداشته وبا محیط تازه تعویض کنید.
4- دوروز در میان، نمونه ها را با invert microscope بررسی کرده ومحیط آنرا تعویض نمائید.

5- بعداز رشد کلونی به اندازه کافی، می توان یکی از لوله ها را هاروست کرده، ولوله دیگررا supculture داد.
supculture -6 کردن نمونه، بدین گونه است، که نمونه مورد نظر راانتخاب کرده، سپس محیط آنرا در لوله 
ای جدا گانه می ریزیم، سپس نمونه را با PBS 37 درجه شستشو داده ومحلول آنرا به لوله فوق اضافه می کنیم 

)دوبار با PBS می شوئیم(.
7.1 - به لوله Lighton 0.5cc، و به فالسک 1cc محلول )trypsin-EDTA (1X، 37 درجه سانتیگراد 
بریزید وآنرا بمدت 30 ثانیه درون 37 درجه قرار دهید. )برای جداشدن ضربه بزنید، زیرمیکروسکپ اینورت نگاه 
کنید 2 بار با 0.5cc PBS شستشو، و بعد تریپسین EDTA 37 درجه، بعد ضربه، بعد محیط کشت اضافه کنید(.
7.2- باجدا شدن سلول ها از سطح ظرف کشت، برای خنثی کردن اثر trypsin به آن 1cc محیط کامل حاوی 

سرم اضافه کنید.
7.3 - سپس با توجه به مقدار نمونه، درون ظرف های دیگر آنرا aliquot کنید. و با توجه به نوع ظرف به آن 
محیط تازه اضافه کنید و در انکوباتور 37 درجه قرار دهید )قسمت 3.7 فقط برای subculture دادن نمونه ها است(.
1cc حدوداً 75 میکرولیترکلسمید اضافه کرده و 4-3 ساعت در 37 درجه  ازای هر  به  8- جهت هاروست 
انکوبه کنید. پس از این مدت طبق قسمت شماره 7 سلول ها را trypsinized کرده وسوسپانسیون سلولی را در 

لوله جدا گانه نگهداری کنید.
9- پس از جدا شدن وجمع آوری سوسپانسیون آنرا به مدت 15 دقیقه با دور 1000rpm سانتریفوژ کنید.

supernatant -10 را برداشته وبه آن محلول هایپوتونیک M KCL 0.75 افزوده و به مدت ده دقیقه در 
37 درجه انکوبه کنید.

11- سپس سانتریفوژ کرده وپس از حذف supernatant به آن Fix 3:1 5cc متانول 3: اسیداستیک 1 اضافه 
کرده و 20 دقیقه آنرا به همین حالت قرار دهید )همان موقع هاروست کنید(.

12- پس از 20 دقیقه، نمونه را سانتریفوژ کرده ومجددا فیکس اضافه کنید و 20 دقیقه دیگر در همین حالت 
آنرا قرار دهید.

13- سپس نمونه را سانتریفوژ وغلظت سوسپانسیون را جهت الم گیری آماده کرده وازنمونه الم گیری کنید.
مراحل 8-1 در شرایط استریل انجام شود.



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 64]]

46,XX متافاز وکاریوتایپ یک جنین دختر نرمال از نمونه مایع آمنیوتیک

46,XY متافاز وکاریوتایپ یک جنین پسر نرمال از نمونه مایع آمنیوتیک
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جدول 5-1 تهیه محیط کشت مایع آمنیوتیک وکوریونیک ویلی
chang 100 محیطml جدول 1. آماده کردن

غلظتحجممحلول

chang B محیط پایه
مکمل Chang C )باز سازی شده(

L-Glutamine
Penicillin/streptomycin

Amphotericin B

100ml
10ml
2ml
2ml
1ml

1x
1x

29.23mg/ml(200Mm)
5000 u/ml-5000µg/ml

250 µg/ml

coverslip جدول 2. آماده کردن محیط کامل

غلظتحجممحلول
Chang B محیط پایه

مکمل Chang C)باز سازی شده(
MEM محیط پایه آلفا

سرم جنین گاوی
L-Glutamine

Penicillin/streptomycin

100ml
10ml
100ml
25ml
4ml
3ml

1x
1x
1x
1x

29.23mg/ml(200Mm)
5000 u/ml-5000µg/ml

جدول 3. آماده کردن 100ml محیط آمنیوسیت

غلظتحجممحلول

AM محیط پایه
L-Glutamine

Penicillin/streptomycin

100ml
1ml
1ml

1x
29.23mg/ml(200Mm)
5000 u/ml-5000µg/ml

Ham’s F10 100 محیطml جدول 4. آماده کردن

غلظتحجممحلول

Ham’s F10 محیط پایه
سرم جنین گاوی

L-Glutamine
Penicillin/streptomycin

*Amphotericin B

100ml
25ml
2ml
2ml
1ml

1x
1x

29.23mg/ml(200Mm)
5000 u/ml-5000µg/ml

250 µg/ml

* Amphotericin B به نمونه های بافت سفت )solid( اضافه می شود.
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)CVS( 100 محیط ترنسپورت برای نمونه پرزهای جفتیml جدول 5. آماده کردن

غلظتحجممحلول
Leibovitz L-15 محیط پایه

 سرم جنین گاوی
Penicillin/streptomycin

L-Glutamine
هپارین سدیم )مدت نگهداری نامحدود(

Amphotericin B

100ml
ml 12.5

2ml
2ml

ml 1.5
1ml

1x
1x

5000 u/ml-5000µg/ml
29.23mg/ml(200Mm)

1000u/ml
250 µg/ml



9.1- جمع آوری وانتقال نمونه
نمونه CVS یا از طریق شکم ویا از طریق سرویکس، معمواًل بین هفته 12-10 حاملگی گرفته می شود. پرزهای 
جفتی با مقدار کمی محیط ترنسپورت که شامل هپارین است آسپیره می شود ودر داخل catheter نمونه گیری 
)هپارین( برای جلوگیری از لخته شدن خون اطراف villi بکار می رود. تحت شرایط استریل، پرزها به یک فالسک 
آزمایشگاه باسرعت هرچه ممکن  لوله که شامل محیط ترنسپورت است منتقل می شود. نمونه می بایست به  یا 
منتقل شود، گرچه محیط ترنسپورت نمونه را برای 3-2 روز نگه می دارد، ولی هر تأخیردرانتقال، شانس موفقیت 

با کشت کوتاه مدت را کاهش می دهد.

9.2- شرایط واندازه نمونه
شرایط واندازه هر نمونه خیلی متفاوت است وبستگی به محل جفت وهمچنین روش نمونه برداری وکسی که 
نمونه را می گیرد، دارد. معمواًل 20mg نمونه پرز جفتی برای شروع هردوکشت بلندمدت وکوتاه مدت کافی است. 
بهترین ناحیه جفت برای نمونه برداری فروندوسوم جفت است چون این ناحیه بهترین کیفیت پرزها رادارد. نواحی 
degen-  دیگر خصوصأ در دومین وسومین سه ماهه اول حاملگی احتمال بیشتری دارد که باجفت مادری و نواحی
erative ویلی آلوده باشد. بیشترنمونه ها با اجزاء خون مادر یا بافت جفت، یا هر دو، آلوده اند، که برداشتن آن ها 

قبل از کشت، ضروری می باشد.

9.2.1- تست های اضافی
چون CVS شمار زیادی، سلول فّعال، از نظر متابولیسم فراهم می کند، این موضوع ارزیابی مستقیم اختالالت 
ارثی متابولیکی را ممکن می کند. معمواًل مواد کافی برای استخراج DNA از ویلی های تمیز شده برای اختالالت 
برای  انتخابی،  تشخیص  روش  یک  اّول،  ماهه  سه   CVS بررسی  وجوددارد.  وبررسی  تحقیق  جهت  ژنی  تک 

خانواده هایی باتاریخچه بیماری های بیوشیمیایی یااختالالت مولکولی می باشد.

9.2.2- محتویات سلولی
CVS از سه الیه تشکیل شده است:

1- سینسیتیوتروفوبالست )syncytiotrophoblast( خارجی
)cytotrophoblast( 2- سیتوتروفوبالست

]]
فصل نهم

CVS



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 68]]
3- هسته مزانشیم داخلی

الیه  می سازد.  ممکن  را  مختلف  سلولی  رده  دو  آزمایش  که  دارند  متفاوتی  های  منشاء  سلولی  انواع  این 
سیتوتروفوبالست شامل سلول هایی است که خود بخود تقسیم می شوند ومی توانند در متافاز متوقف شوند وپس 
از کشت کوتاه مدت آزمایش شوند، بنابراین سلول های مزانشیمال هسته villus درکشت بلند مدت رشد داده 

می شوند.

CVS 9.3- کشت
9.3.1 - تمیز کردن نمونه

نمونه های CVS اغلب با لخته خون ومواد جفتی آلوده هستند، بنابراین الزم است که نمونه کامأل تمیز شود، و 
قبل از کشت و قبل آنکه تمام مواد چسبیده adherent برداشته شوند. این بخصوص برای نمونه هایی که به آنالیز 
مولکولی نیاز دارند مّهم است، چون DNA مادری بر روی نتیجه اثر خواهد کرد.CVS یک ظاهر پفی شکل و 
frondy مشخص دارد، ولی جفت مادری تمایز نشده وظاهر fluffy یا اسفنجی دارد. جفت مادربر کشت کوتاه 
مدت اثری ندارد، اما پتانسیل رشد خوبی در کشت طوالنی مدت دارد که اغلب بافت جنین را ازپروسه رشد خارج 

می کند.
به منظور تمیز کردن نمونه، villi را در داخل یک پتری دیش که حاوی محیط شستشو است بریزید، بخصوص 
برای نمونه هایی که آغشته به خون هستند، روش شستشو را دو تا سه بار تکرار کنید. درزیر یک میکروسکپ 
dissecting با یک جفت سرسوزن نازک کار کنید، هر لخته خون یا جفت چسبنده را بر دارید. villi تمیز را به 
قسمت های مختلفی برای کشت های بلند مدت وکوتاه مدت، برطبق اندازه نمونه وتعداد تست هایی که از نمونه 

مورد نیاز است جدا کنید.

9.3.2 - کشت کوتاه مدت
این روش با توقف سلول ها در متا فاز برای الیه سیتوتروفو بالست فّعال، از نظر میتوزی به کار می رود. این روش 
یا چند ساعت یا 48-24 ساعت پس از نمونه گیری است، بنابراین اصطالحات مختلفی برای آن به کار می رود 
مثل: کشت مستقیم، overnight وکشت کوتاه مدت. پروتکل )7 و 6( روش های کشت overnight وهاروست 

وآماده سازی کروموزوم را شرح می دهد.

پروتکل 6- کشت overnight پرزهای جفتی وهاروست:
لوازم ومحلول ها:

class2 هود میکروبیولوژی
سیلندرگاز co2 5% در هوا یا انکوباتور، سه گازه یا CO2 در 37 درجه سانتیگراد.

لوله های لیتون )لوهای یک طرف تخت(
1ml پیپت پالستیکی

1ml پیپت پاستور، پالستیکی
150 mm پیپت پاستور شیشه ای

)chang 1 کلسمید در محیطµg/ml غلظت نهایی( chang / محیط کلسمید
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محلول سدیم سیترات %1
فیکساتیو: متانول – اسیداستیک 3:1

محیط chang کامل

روش:
1- دویا سه تکه کوچک پرزرا انتخاب، ودریک لوله کشت در 1ml محیط chang قرار دهید.

2- لوله را با CO2 5% گاز دهید و بعد درب لوله را یا محکم کنید یا شل کنیدودر انکوباتور گاز دار به مدت
یک شب، در 37 درجه سانتیگراد انکوبه کنید.

3- صبح روز بعد، 0.1 میلی لیتر مخلوط colcemid / chang را اضافه کنید، و به مدت 90 دقیقه دوباره
انکوبه کنید.

4- محیط را خارج کرده و 1ml محلول هایپوتونیک سدیم سیترات 1% به مدت 15 دقیقه اضافه کنید.
5- محلول هایپوتونیک را با استفاده از یک پیپت پاستور شیشه ای برداشته و فیکساتیواضافه نمائید.

6- فیکساتیو را با استفاده از یک پیپت پاستور شیشه ای تعویض کرده و در آنرا در فریزر 20- درجه سانتیگراد 
به مدت 30 دقیقه قرار می دهیم.

 overnight این روش همچنین می تواند برای هاروست مستقیم با اضافه کردن کلسمید بدون انکوباسیون
به کار رود.

پروتکل 7- آماده کردن کروموزوم برای کشت کوتاه مدت پرزهای جفتی:
لوازم ومحلول ها:

hotplate 45 -1 درجه سانتیگراد
76×26mm 2- اسالیدهای میکروسکوپ

35mm 3- پتری دیش پالستیکی
150mm 4- پیپت پاستور شیشه ای

5- میکروسکپ فاز کنتراست
60% a 6- محلول اسیداستیک

spirit 70% 7- الکل متیله شده

:b روش کار
1- 6-4 اسالید میکروسکپی تمیز را برروی hotplate 45 درجه سانتیگراد قرار دهید.

2 - پرزها را از فیکساتیو استخراج ودر یک پتری دیش 35mm قرار دهید.
3- پرزرا در لبه پتری دیش جمع کنید وفیکساتیو اضافی را بردارید.

4- دیش را به لبه قراردهیدوسپس 5-3 قطره اسیداستیک %60 روی آن بریزید و به مدت ده دقیقه بگذارید 
.)dissociate( بمانید تا جدا شود

5- پس از ده دقیقه با استفاده از یک پیپت پاستور شیشه ای، مقدار کمی از سوسپانیون سلولی را برداشته و 
مرا قب باشید که تکه های پرزرا برندارید.
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6- قطره را روی یکی از اسالیدها قراردهید، وپس از چند ثانیه به آهستگی برداشت کنید.

7- این پروسه را با قراردادن 5-4 قطره روی اسالیدها ادامه دهید.
8- با میکروسکپ فاز کنتراست، برای وجود سلول وگستره های متافازی بررسی کنید، وپروسه را برروی بقیه 

اسالیدها نیز تکرار نمائید.
)اگرگستره متافازی نداشتید، به مدت 5 دقیقه سوسپانسیون را نگه دارید(.

برای اطالعات بیشتر پروتکل 6 را ببینید.
روش های مختلفی برای کشت کوتاه مدت وجود دارد.

9.3.3 - کشت دراز مدت
پروتکل 8

جدا کردن آنزیمی پرزهای جفتی برای کشت درازمدت.

مواد و وسایل:
class-2 هودمیکروبیولوژی

انکوباتور، سه گازه یا CO2 دار 37 درجه سانتیگراد
سیلندر گاز،CO2 %5 در هوا

10ml لوله سانتریفوژ ته مخروطی
150mm پیپت پاستور شیشه ای

22×22mm المل
35mm پتری دیش پالستیکی

فورسپس نازک )برای همآهنگی coverslips المل(
inverted میکروسکپ

HBSS 500 در µ/ml )sigma( Type 1A کالژناز
HBSS 165 در µ/ml )sigma( Type 1A کالژناز

محیط chang B را کامل کنید.
روش:

1- پرزهای تمیزشده را در یک لوله سانتریفوژ قرارداده و 1ml محلول کالژناز از قبل گرم شده در 37 درجه 
سانتیگراد )µl/ml 500( را به آن اضافه کنید.

2- در یک بن ماری شیکر دار 37 درجه سانتیگراد به مدت 5 دقیقه ودر، بدون شیکر 15-30 دقیقه انکوبه کنید.
3- زمانی که سوسپانسیون ظاهر گرانوالردارد، بگذارید پرزها، ته نشین شوند، وسپس محلول رویی را با یک 

پیپت پاستورشیشه ای بردارید.
1ml -4 کالژنازرقیق شده )µ/ml 165( به لوله سانتریفوژی که شامل قسمت عمده پرزهای هضم شده 
است، اضافه کنید. اگر محیط با بافر بیکربنات به کار می برید، درب لوله را محکم کرده و overnight در 4 درجه 
سانتیگراد قراردهید، ویا با محیط بابافر HEPES، درب لوله را محکم کرده و overnight در 4 درجه سانتیگراد 

قرار دهید.
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انکوباسیون overnight، محلول رویی اضافه را بردارید، وبه مدت 30-20 دقیقه در 37 درجه  از  5- پس 
سانتیگراد، لوله را به آرامی هر 5 دقیقه یک بار، با نوک انگشتان ضربه بزنید.

دقیقه  وبه مدت یک  کنید  اضافه  پراز محیط،  ای  پاستور شیشه  پیپت  دقیقه، یک  ماکزیمم 30  از  6- پس 
پیپتاژکنید )برای جداشدن بیشتر پرزها(.

7- به مدت 5 دقیقه در دور 200g سانتریفوژ کنید.
8- اضافی محیط را بردارید، pellet باقیمانده را با 1/5-1 میلی لیتر محیط chang خوب مخلوط کنید، مقدار 

محیط بسته به سایز نمونه دارد.
0.5ml -9 ازسوسپانسیون را در داخل یک پتری دیش گذاشته وبایک میکروسکپ invert بررسی نمائید.

10- کشت های اضافه را با استفاده از یک سری رقیق کننده های اصلی، بر طبق سایزنمونه و دانسیته سلولی 
کشت اّول، ست آپ کنید )معمواًل 4 کشت(.

11- دیش ها را در 37 در جه سانتیگراد، دریک انکوباتور CO2 یا سه گازه انکوبه نمائید.

9.3.4- ماندگاری کشت، هاروست وتهیه کروموزوم
دوام کشت های coverslip اگرالزم باشد با پروتکل subcultuer 2 می شود و برطبق پروتکل 3 یا 4 هاروست 

می شود.
وقتی آماده شد، الزم است که دویاسه قطره فیکساتیو رابرای برداشتن المل از ظرف اضافه کرده و گستره های 

مناسب از کروموزوم های CVS تهیه کنید.
کشت های لوله یا فالسک ها می بایست بعداز 3-2 روز بررسی شود، ووقتی رشد را مشاهده کردید، محیط 
برای  تا  از 2 روز، محیط دوباره عوض می شود، ویا روزانه تعویض می گردد  بیشتر  از  عوض شود. معموأل پس 

هاروست آماده شود. هاروست وتهیه اسالید قبأل برای مایع آمنیوتیک شرح داده شده است.

P.O.C و C.V.S 9.4- پروتکل کشت بافت های جامد مثل
1- برای آماده سازی نمونه جهت کشت، در صورتیکه نمونه C.V.S باشد بصورت زیر عمل نمائید:

الف( نمونه مورد نظر را شستشو داده تا از خون وموکوس عاری گردد.
ب( سپس با سر سوزن بافت های مادری، از قبیل خون را جدا کنید.

ج( سپس با اسکالپل استریل، نمونه را به قطعات بسیار ریز تقسیم کرده، واز نمونه حاصل، سوسپانسیون سلولی 
تهیه کنید، وباتوجه به مقدار نمونه، و نوع ظرف به آن، محیط اضافه نمائید.

2- تمامی مراحل دیگر کاماًل مشابه AF است.
3- برای کشت نمونه های P.O.C با توجه به اینکه کدام بافت را جهت کشت برداشته ایم C.V.S، پوست یا 

بند ناف یا کیسه آمنیوتیک بصورت زیر عمل نمائید:
الف( نمونه مورد نظر را شستشوداده )با محیط( تا ازخون وموکوس عاری گردد.

ب( سپس با اسکالپل استریل آنرا به قطعات بسیار ریزتقسیم کرده وسوسپانسیون سلولی حاصل را کشت دهید.
4- بعداز 7-5 روز نمونه را به آرامی از انکوباتورخارج وبا invert microscope آنرا بررسی کنید. در صورت 

مشاهده کلونی، محیط آنرا برداشته وبا محیط تازه تعویض نمائید.
5- دوروز در میان، نمونه ها را با invert microscope بررسی کرده ومحیط آنرا تعویض کنید.
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6 - بعداز رشد کلونی به اندازه کافی می توان یکی از لوله هارا هاروست کرد ولوله دیگررا subculture داد.

subculture -7 دادن نمونه، بدینگونه است که نمونه مورد نظر را انتخاب کرده، سپس محیط آنرا در لوله 
ای جدا گانه می ریزیم. سپس نمونه را با PBS 37 درجه سانتیگراد شستشو داده ومحلول آنرا به لوله فوق اضافه 

می کنیم.
a -8- در لوله Lighton 5cc00 و به فالسک 1cc محلول trypsin-EDTA(1X)، 37 درجه سانتیگراد 

بریزید وآنرا به مدت 30 ثانیه درون 37 درجه سانتیگراد قراردهید.
b- با جدا شدن سلول از سطح ظرف کشت، برای خنثی کردن اثر trypsin به آن 1cc محیط کامل حاوی 

سرم اضافه کنید.
c- سپس با توجه به مقدار نمونه درون ظرف های دیگر آنرا aliquot می کنیم. وبا توجه به نوع ظرف به آن 
 subculture محیط اضافه می کنیم و در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد قرار می دهیم )قسمت 7 و 3 فقط برای

دادن نمونه ها می باشد(.
9- جهت هاروست، به ازای هر 1cc حدودأ 75 میکرولیتر کلسمید اضافه کرده، و 4-3 ساعت در 37 درجه 
انکوبه کنید. پس از این مدت طبق قسمت شماره 7 سلول ها را trypsinized کرده وسوسپانسیون سلولی را در 

لوله جداگانه نگهداری نمائید.
10- پس از جدا شدن وجمع آوری سوسپانسیون، آنرا به مدت 15 دقیقه با دور 1000rpm سانتریفوژ کنید.

supetrnatant -11 را بر داشته و به آن محلول هایپوتونیک M KCL 0.06 افزوده وبه به مدت 10 دقیقه 
در 37 درجه سانتیگراد انکوبه نمائید.

12- سپس سانتریفوژ کرده، وپس از حذف supernatant به آن Fix 3:1 5cc متانول: اسیداستیک اضافه 
کرده و 20 دقیقه آنرا به همین حالت قرار دهید.

13- پس از 20 دقیقه، نمونه را سانتریفوژ کرده ومجددا fix اضافه کنید و 20 دقیقه دیگر در همین حالت آنرا 
قرار دهید.

14- سپس نمونه را سانتریفوژ، وغلظت سوسپانسیون را جهت المگیری آماده کرده، واز نمونه المگیری کنید.
مراحل 8-1 در شرایط استریل انجام می شود.

هفت روز بعد از کشت، نمونه ها را از انکوباتور خارج کرده وبا میکروسکپ اینورت مشاهده کنید ودر صورت 
مشاهده کلونی )سلول های دوکی شکل( محیط را با محیط تازه عوض کنید. پس از 2 روز نمونه ها از انکوباتور 
خارج ودر زیر میکروسکپ اینورت مشاهده نمائید، و اگر دیدید که نمونه ها رشد کافی دارند، آن ها را برای ساب 

کالچرو هاروست مستقیم بر دارید.

A- ساب کالچر
محیط رویی لیتون را در یک فالکون 50 خالی کنید. با PBS 0.5cc شستشو ودر فالکون خالی نمائید. دوباره 
PBS 0.5cc ودر فالکون خالی کنید. حال 0.5cc تریپسین EDTA را در لیتون ریخته و بگذارید به مدت 30 
ثانیه، در دمای 37 درجه بماند. پس از آن لیتون را خارج کرده، و ضربه به لبه انکوباتور زده، و سپس آنرا در زیر 
میکروسکپ اینورت مشاهده نمائید. در صورتی که سلول ها گرد شده بودند، یعنی اینکه کار شما درست و سلول ها 
تریپسینایز شده اند. واگر بلند نشده بودند، باید کمی صبر کنید. بعد برروی آن 3cc محیط تازه آمینومکس بریزید 
)جهت توقف عمل تریپسین(، وبه دو لوله لیتون تقسیم نمائید ودر انکوباتور 37 درجه سانتیگراد بگذارید و 48 - 12 
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ساعت بعد هاروست نمائید. بهتر است که لوله ها را 12 ساعته هاروست نمائید، یعنی 8 شب ساب کالچر، و 8 
صبح هاروست نمائید. اگر چند ساعت بعد از ساب کالچر، نمونه ها را مجدداً با میکروسکپ اینورت ببینید، متوجه 

می شوید که سلول ها کاماًل چسبیده اند.

B- هاروست
به یکی از لوله های کم سلول تر، 0.5cc کلسمید افزوده ولوله را در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد، به مدت 3-4 
 0.5cc ساعت بگذارید. پس از آن هاروست را شروع کنید. ابتدا محلول رویی را در یک فالکون بریزید. و بار دّوم با
PBS شستشو داده ودر فالکون بریزید. بار آخر 0.5cc تریپسین EDAT برروی سلول ها ریخته و بگذارید 30 
ثانیه یا 0.5 دقیقه در 37 درجه سانتیگراد بماند. پس از آن لوله را خارج کرده ومحتویات فالکون را برروی آن 
بریزید وهاروست را شروع کنید. ابتدا بگذارید به مدت 10 دقیقه با دور 1300 سانتریفوژ شود. وپس از آن محلول 
روئی را خارج کرده وبرروی آن 8cc هایپوتونیک بریزید و به آرامی بهم بزنید، و بگذارید 5 دقیقه در بن ماری 37 
درجه ویا انکوباتور 37 درجه بماند. سپس سه قطره فیکس برروی آن ریخته و بگذارید به مدت ده دقیقه با دور 
1000 سانتریفوژ شود. بعد لوله را خارج کرده محلول رویی را بیرون ریخته وبرروی آن ابتدا 3cc فیکس 3:1 قطره 
قطره اضافه کنید، وسپس 9cc-5 فیکس بعدی را برروی آن اضافه نمائید. پس از آن، لوله را به مدت 10 دقیقه 
 12cc ًبا دور 1300 سانتریفوژ کنید، و سپس لوله را خارج کرده محلول رویی را بیرون بریزید، و برروی آن مجددا
فیکس آرام آرام اضافه نمائید. سپس لوله را به مدت 10 دقیقه با دور 1300 سانتریفوژ کرده وسپس لوله را خارج 
کرده ومحلول رویی را بیرون ریخته )در همه مراحل از پیپت پاستور برای کشیدن محلول رویی ودور ریختن آن 
استفاده کنید(. سپس برروی آن چند قطره فیکس ریخته والم گیری نمائید. الم گیری از فاصله نزدیک، برروی 
الم های تمیز شده با اتانول، صورت می گیرد، یعنی در واقع المگیری touch است. برای ایجاد شرایط بهترالم 
گیری، ازیک چراغ مطالعه و دستمال کاغذی خیس که الم ها را برروی آن می گذارید، وچراغ مطالعه که بخار 

ایجاد می کند، می توان استفاده کرد.

کشت CVS زیر هود المینار
نمونه مورد نظر را در یک پتری دیش استریل ریخته و سپس برروی آن PBS بریزید تا کاماًل خون آن شسته 
شود، همچنین پرزها ورگ های خونی را جدا کنید. چندین بار این شستشو را انجام دهید و با پیپت پاستور در زیر 
هود، محیط پس مانده را عوض نمائید. در پایان وقتی کاماًل پرزها و رگ های خونی جدا شد و PBS سفید وبافت 
نیز سفید بود، کاررا شروع کنید )قبل از شروع 1cc کالژناز و 0.5cc تریپسین EDTA اضافه کرده، با اسکالپل 
وپنس نمونه را با پنس گرفته وبا اسکالپل ضربات متوالی و سریع به بافت بزنید، تا کاماًل خرد شود پس از آنکه 
 1.5cc به قطعات ریز تقسیم شد، آنگاه از سوسپانسیون حاصل، در چهار لوله لیتون کشت دهید، وبرروی هرکدام
محیط آمینومکس اضافه کنید. بعد در انکوباتور 37 درجه بگذارید بماند. پس از 7-5 روز نمونه ها را از انکوباتور 
خارج کرده، ودر زیر میکروسکپ اینورت بررسی نمائید. در صورت رشد کلونی های سلولی وحالت خوشه ای، رشد 

سلول های دوکی، نمونه را یا هاروست واگر رشد کافی نداشت تعویض محیط کنید.
مراحل هاروست وساب کالچر شبیه AF است.



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 74]]

)CVS( 46,XX متافاز وکاریوتایپ یک جنین دختر نرمال از نمونه پرزهای جفت



1. Rimoin ِ D, Pyeritz R, Korf B. (eds). (2013). Emery and Rimoin’s Principles and 
Practice of Medical Genetics. 6th. edition, Elsevier, Oxford.
2. Rooney DE. (ed). (2001). Human Cytogenetics: Constitutional Analysis, A Practical 
Approach. 3rd. edition, Oxford University Press, Oxford.
3. Barch MJ, Knutsen T, Spurbeck J. (eds). (1997). The AGT Cytogenetics Laboratory 
Manual, 3rd. edition, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia.
4. Rooney DE, Czepulkowski BH. (eds). (1992). Human Cytogenetics: A Practical 
Approach. 1st. edition.
5.Behjati F. (ed). (2007). Laboratory Manuals in Human Cytogenetics. 1st. edition, 
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences.
 6. Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology. http://www.
atlasgeneticsoncology.org
7. Shaffer LG, Slovak ML, Campbell LJ. (eds). (2009). ISCN An International System 
for Human Cytogenetic Nomenclature. S. Karger, Basel.
 8. De Grouchy J, Turleau C. (1977). Clinical Atlas of Human Chromosomes. 3rd. edi-
tion, John Wiley & Sons, Inc., New York.

منابع





طرزتهیه محیط کشت کامل با استفاده ازپودر:
گرم   0/12  + کرده  وزن   Ham’s F10 محیط  پودر  گرم   0/98  Ham’s F10 محیط   100ml برای   -1

بیکربنات سدیم وزن کرده + 100ml آب مقطر استریل
 PH را اندازه بگیرید. بایستی PH آب را بتدریج به مخلوط پودر محیط + بیکربنات اضافه کنید بعد از حل شدن

حدود 7.4 باشد، یارنگ محیط صورتی خوشرنگ شود. سپس بافیلتر 0.22µ فیلتر کنید.
Fetal Bovin Serum (FBS) میلی لیتر سرم گوساله

P/S 1 آنتی بیوتیک پنیسیلین-استرپتومایسینcc-3
4- در صورتیکه محیط جهت کشت خون می باشد 2ml فیتوهماگلوتینین اضافه کنید.

5- برای کشت بدخیمی ها فیتوهماگلوتینین اضافه نکنید.
)بیشترتا   200µl و  پنیسیلین-استرپتومایسین   P/S  + محیط  فقط  مغزاستخوان  ترنسپورت  محیط  برای   -6

1000µl( هپارین )5000( اضافه نمائید.

تهیه محلول استوک کلسمید:
10 میلی گرم پودر کلسمید را در 10 میلی لیتر آب حل کرده واستوک A را تهیه کنید. از استوک A یک 
میلی لیتر برداشته وحجم آنرا به 10 میلی لیتر برسانید که استوک B تهیه شود. سپس از استوک B یک میلی لیتر 

برداشته وحجم را به 10 میلی لیتر برسانید. این محلول با غلظت استوک نهایی است.

10µg / m1 کلسمید- غلظت محلول استوک نهایی
Solu A 1mg/1m1

Solu B dilute 1:100
)0.1ml solu A+9.9ml H2O(

محلول هایپوتونیک- )غلظت 0/075 موالر( هفتادوپنج هزارم موالر
پودر کلرورپتاسیم )kcl( 5/6 گرم

آب دوبار تقطیر تازه یک لیتر
"بهتراست محلول هایپوتونیک راهفتگی درست کنید، وحداقل یک ساعت قبل از برداشت کشت در دمای 37 

درجه سانتیگراد گرم کنید."

]]
پیوست ها

محلوف ها
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بافر رنگ

A – تامپون فسفات KH2PO4 1.360gr را در 500ml آب مقطر حل نمائید.
Na2HPO4 4.230gr -B را در 500ml آب مقطر حل نمائید.

سپس 45ml بافر A را با 40ml بافر B مخلوط نموده وتامپون رنگ بدست می آید.

محلول رنگ گیمسا 5 درصد
5cc رنگ گیمسا

95cc بافررنگ

نرمال سالین )سرم فیزیولوژی(
 9gr )Nacl( پودر کلرورسدیم

آب مقطر یک لیتر

محلول تایمیدین
0.15gr پودر تایمیدین 150 میلی گرم

PBS 10 ml
محلول را با فیلتر 0/22 میکرون فیلتر نموده ودر فریزر نگهداری کنید.

PBS )PH=7( بافر
کلرور پتاسیم Kcl 2/. گرم
کلرور سدیم Nacl 8 گرم

فسفات دی سدیم Na2HPO4 92/. گرم
فسفات منوپتاسیک KH2PO4 2/. گرم

پودرهای باالرا دریک لیتر آب مقطر حل نمائید.
Hank’s محلول هنکس

کلرید کلسیم Cacl2 0/14 گرم
کلرور پتاسیم Kcl 0/4 گرم

فسفات منوپتاسیک KH2PO4 0/06 گرم
کلرید منیزیم با 6 آب Mgcl2,6H2O 0/1 گرم

سولفات منیزیم با هفت آب MgSO4,7H2O 0/1 گرم
کلرور سدیم Nacl 8 گرم

بیکربنات سدیم NaHCO3 0/35 گرم
فسفات دی سدیم با هفت آب Na2HPO4,7H2O 0/09 گرم

گلوکز 1 گرم
پودرهای باالرا دریک لیتر آب مقطر حل نمائید.
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Worthington تریپسین
.)50mg/1ml حل کنید )غلظت PBS 10ml 0/5 گرم تریپسین رادر -A محلول

درویالهای 0.5ml ,1ml تقسیم ودر دمای 20- درجه سانتیگراد فریزر نگهداری کنید.
.100/50mg مخلوط نمائید، غلظت PBS 45.5 ml را با A 0.5 از محلولml - محلول کار B محلول

محلول های باندینگ با پانکراتین
1- 8/5 گرم Nacl را با آب مقطر به حجم یک لیتر برسانید. 2-2/5 گرم پودرپانکراتین را حین تکان دادن 
به 100 میلی لیترمحلول Nacl اضافه کنید تا ژله ای نشود. 3- 2/5 میلی لیترمحلول پانکراتین +47/5 میلی 
لیتر محلول هنکس را مخلوط کنید ودر 37 درجه سانتیگراد قرار دهید. 4- 2/5 میلی لیتر سرم + 5/ 47 میلی 
لیتر نرمال سالین )محلول شستشو 1( در 37 درجه سانتیگراد 15-10 دقیقه بماند. 5-50 میلی لیتر نرمال سالین 
)9/1 گرم Nacl را با آب مقطر به حجم یک لیتر برسانید( )محلول شستشو 2( در دمای اتاق 15-10 دقیقه بماند. 

6- محلول رنگ

محلول فیکساتیو )تثبیت کننده(
اسیداستیک: یک قسمت

متانل 99/8 درصد: سه قسمت

تهیه اسیدسولفوکرومیک
34 گرم پودر دی کرومات پتاسیم K2Cr2O7 را در 2 لیتر آب مقطر کاماًل حل کرده، سپس محلول را صاف 
کنید. سپس حدود 500cc اسید سولفوریک به آن اضافه نمائید، ولی اسید را به آرامی اضافه کنید وگرنه با ایجاد 

گرما ظرف محلول می شکند.

C-Band محلول های
محلول هیدروکسید باریم OH( Ba(2 5 درصد

OH( Ba(2 5 گرم
آب مقطر 100 میلی لیتر

هیدروکسید باریم را با استفاده از یک مگنت به مدت 15 تا 20 دقیقه، در آب مقطر حل کنید وقبل از استفاده 
تازه تهیه شود.

)2× SSC( 2× محلول سیترات سدیم سالین
کلریدسدیم Nacl 17/5 گرم

سدیم سیترات، با 2 آب )Na3C6H5O7,2H2O( 8/8 گرم
آب مقطر یک لیتر

با استفاده از NaOH یک نرمال PH را به 7 تنظیم نمائید.
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)0.2N( Hcl اسید کلریدریک

Hcl دونرمال استاندارد 10 میلی لیتر
آب مقطر 100 میلی لیتر

محلول رنگ گیمسا 5 درصد
47/5 میلی لیتربافر سورنسون ))Sorensen با PH=7 +2/5 میلی لیتر رنگ گیمسای کار

 طرز تهیه بافر سورنسون:
5.26 gr 4 KH2PO فسفات پتاسیم منوبازیک

8.65 gr 4 Na2HPO فسفات سدیم دی بازیک
آب مقطر یک لیتر

NOR – Band محلول های
1- تری کلرواستیک اسید )TCA( 100 درصد

TCA 500 گرم
 آب مقطر 227 میلی لیتر

TCA )5%( 2 - محلول کار
TCA )100%( 5 میلی لیتر

آب مقطر 100 میلی لیتر
)0.1N( HCL 3- محلول
HCL 0.2N 5 میلی لیتر
آب مقطر 100 میلی لیتر

)PH=7( 4- بافر سورنسون
5- محلول رنگ گیمسا )10 درصد(

بافر سورنسون )PH=7( 45 میلی لیتر
رنگ گیمسا 5 میلی لیتر

)1mg / m1( Rnase 6- محلول
Rnase پانکراتیک 100 میلی گرم

بافر سورنسون 100 میلی گرم
الزم است که محلول Rnase برای جلو گیری از خراب شدن Dnase در این روش جوشانده شود.

)PH=6.6( 7- بافر سورنسون
8.65 gr 4 KH2PO

5.10 gr 4 Na2HPO
آب مقطر یک لیتر

)1mg/ ml( Dnase
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DNase آزاد از پروتئاز 10 میلی گرم
بافرسورنسون )PH=6.6( 10 میلی گرم

Q- Band محلول های
)PH=5.4( McIlvaine’ s buffer 1- بافر مک ایلواین

اسید سیتریک )H3C6H5O7( 2/1 گرم
Na2HPO4 9 / 3 گرم
آب مقطر 500 میلی لیتر

2-محلول رنگ کوینا کرین
Atabrine اتابراین یک قرص یا 100 میلی گرم

بافر مک ایلواین )PH=5.4( 200 میلی لیتر
کاماًل حل کنید وفیلتر نمائید در 5 – 2 درجه سانتیگراد در تاریکی نگهداری کنید.

L-Glutamine تهیه
mg 292 گلوتامین را در 10 میلی لیتر آب مقطر حل کرده و سپس یک میلی لیتر از آن را به 100 میلی لیتر 

.)mg / ml 29.2( محیط کشت اضافه کنید

طرز تهیه تریپسین
0.1gr تریپسین )Worthington( را در 10ml نرمال سالین حل کرده سپس آنرا به صورت 1ml در سرنگ 
aliquot کرده، ودر فریزر نگهداری نمائید. در موقع رنگ آمیزی 1ml تریپسین را خارج کرده ودر 50ml نرمال 

سالین حل نمائید )dilute یا رقیق کنید(.
2ml→100ml

20mg / 100ml
غلظت تریپسین 20 میلی گرم در 100ml شود.

1- یک ظرف تریپسین
2- یک ظرف سالین wash I )محتوی 1ml سرم( ml 50 سالین

wash II 3- یک ظرف سالین
4-بافر فسفات با PH=6.8 یا 5cc)بافر همان بافررنگ باشد(.

5- رنگ لیشمن یا گیمسا به نسبت )بافر 4: 1 رنگ( به مدت 3-2 دقیقه برروی الم رنگ ریخته ورنگ کنید.

Leishman G
1-رنگ لیشمان 0.3gr - Leishman رنگ لیشمان را به 200 میلی لیتر متانول در یک استوانه مدرج اضافه 
کنید. ظرف را در تمام طول شب در روی یک صفحه داغ با دمای 70 درجه سانتیگراد قرار دهید. محلول را صاف 

کنید. رنگ را با بافر با PH=6.8 به نسبت 1:5 رقیق کنید.
2- یک ویال Bacto-trypsin )دیفیکو Difco( با 10ml آب مقطر بدون یون مخلوط کنید. 2ml ازاین را 
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به 40 میلی لیتر نرمال سالین اضافه نمائید. باقیمانده stock تا 5 روز نگهداری می شود.

PH=6.8 3-بافر
4-نرمال سالین 0.9%

تهیه بافر ورنگ لیشمن برای مغز استخوان
1- بافر رنگ PH=6.8 یک قرص گار Gurr + یک لیتر آب مقطر دوبار تقطیر

PBS-2
یک قرص PBS + یک لیتر آب مقطر دوبار تقطیر

3-سالین
Nacl 9gr + یک لیتر آب مقطر دوبار تقطیر

4-رنگ لیشمن
 stirrer 100 متانول حل کرده )متانول را ذره ذره اضافه کنید( سپس با مگنتml 0.25 پودر لیشمن را درgr
آنرا خوب در حرارت C˚70 مخلوط کرده و بگذارید 24 ساعت بماند )درروی stirrer(. سپس 24 ساعت بعد، 

دوباره آنرا stirrer وبعد صاف نمائید.

B.M تهیه رنگ کریستال ویوله جهت
در 50ml اسید استیک %3، چند دانه کریستال ویوله ریخته، واین رنگ را خوب مخلوط نمائید. این رنگ، 

جهت رنگ آمیزی مغز استخوان است و به این رنگ مرکانو می گویند.
200µl 50 خون: رنگ مرکانوµl -جهت شمارش سلول های سفید

) )Dilute 1: 5
ازاین مخلوط رنگ وخون به مقدار 10µl از هر طرف )دو طرف( الم در زیر المل خالی کنید وسپس با عدسی 
40 در زیر میکروسکپ بینید. تعداد سلول در هر 16 خانه هرچه باشد، براساس آن مقدار خون رادر محیط کشت 

بریزید.

پرمنگنات پتاسیم
از محلول 2% پتاسیم پرمنگنات برای ریختن CMM استفاده شود.

 10µl-2 .)1mg / ml غلظت A محلول( اضافه نمائید MMC 2 ویال mg به )2 آب مقطر )آمپولیm1 -1
از محلول A را به lm1 آب مقطر در لوله دیگر اضافه کنید )محلول B، غلظت µl -3 .)0.01mg /ml 15-5 از 

.)0.01-0.03 µg/ml 5 محیط کشت کامل اضافه نمائید )غلظت نهاییcc محلول را به
4- چهار عدد کشت 27 ساعته برای بیمار وکنترل )ترجیحًا سن وجنسیت مشابه با بیمار( بدهید.

5-42 ساعت پس از کشت، مقادیر زیر را به کشت های زیر اضافه نمائید.
MMC بدون -A کشت
MMC 5µl - B کشت
MMC 10µl -C کشت

MMC 15µl – D کشت



83[  یوست ها  محلوف ها [

تمامی کشت ها داخل فویل پیچیده شوند.
بعد از 84 ساعت انکوبه کردن، طبق پروتکل هاروست کرده و از هر کشت 5 الم تهیه کنید.

FUdr طرز تهیه
L-Methionine (100X),Lyophilised

rehydrated concentration 15mg/10ml PH 6.0-7.0
L-Methionine 25g
C5H11 No2 S 100g

t15˚c to t30˚c
متوترکسیت

FUdr Fluorodeoxy Uridine
Methotrexate = 10X→ 2.5mg/49ml PBS





Chromosome 1: G-banding, diagram and R-banding 

]]
پیوست ها

آمیزی های  رنگ  با  همراه  کروموزوم ها  ایدیوگرام 
R-banding و G-banding



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 86]]



] R-banding و G-banding 87[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome 2: G-banding, diagram and R-banding 



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 88]]



] R-banding و G-banding 89[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome 3: G-banding, diagram and R-banding



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 90]]



] R-banding و G-banding 91[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome 4: G-banding, diagram and R-banding



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 92]]



] R-banding و G-banding 93[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome 5: G-banding, diagram and R-banding 



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 94]]



] R-banding و G-banding 95[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

 
Chromosome 6: G-banding, diagram and R-banding



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 96]]

Chromosome 7: G-banding, diagram and R-banding



] R-banding و G-banding 97[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome 8: G-banding, diagram and R-banding



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 98]]

Chromosome 9: G-banding, diagram and R-banding



] R-banding و G-banding 99[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

 Chromosome 10: G-banding, diagram and R-banding



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 100]]

 Chromosome 11: G-banding, diagram and R-banding



] R-banding و G-banding 101[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

 Chromosome 12: G-banding, diagram and R-banding



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 102]]

Chromosome 13: G-banding, diagram and R-banding



] R-banding و G-banding 103[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

gnidnab-R dna margaid ,gnidnab-G :41 emosomorhC



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 104]]

Chromosome 15: G-banding, diagram and R-banding



] R-banding و G-banding 105[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome 16: G-banding, diagram and R-banding



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 106]]

Chromosome 17: G-banding, diagram and R-banding 



] R-banding و G-banding 107[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome 18: G-banding, diagram and R-banding 



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 108]]

Chromosome 19: G-banding, diagram and R-banding



] R-banding و G-banding 109[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome 20: G-banding, diagram and R-banding 



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 110]]

Chromosome 21: G-banding, diagram and R-banding



] R-banding و G-banding 111[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome 22: G-banding, diagram and R-banding



روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی 112]]

Chromosome X: G-banding, diagram and R-banding 



] R-banding و G-banding 113[  یوست ها  ایدیوگرام کروموزوم های همراه با رنگ آمیزی های

Chromosome Y: G-banding, diagram and R-banding 





لیست تألیفات دکتر سیروس عظیمی:
1- چکیده ای از مباحث ژنتیک پایه )6631( - انتشارات دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران.
انتشارات  با شما صحبت می کنند )7631( -  باره  این  بیمارستان میائید؟ تاالسمی؟! پزشکان در  به  2- چرا 

معاونت اموربهداشتی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
3- اصول ژنتیک پزشکی ونظری به بیماری های توارثی )9631( - انتشارات دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم 

پزشکی تهران.
4- هماتولوژی آزمایشگاهی )5731( - مؤسسه انتشارات امید.

5- روش های آزمایشگاهی پایه در باکتری شناسی پزشکی )5731( - مؤسسه انتشارات امید.
6- بهداشت مادران ونوزادان بر اساس فرآیند پرستاری )8731( - مؤسسه انتشارات امید.

7- آموزش بهداشت ومشاوره ژنتیک برای کنترل جمعیت )5831( - انتشارات آوای دانش گستر.
8- روش گزارش علمی کاریوتایپ بر مبنای استاندارد جهانی - همراه با اطلس ناهنجاری های کروموزومی و 

فرهنگ واژه ها )2931( - مرکز تحقیقات سرطان - دانشگاه علوم پزشکی تهران وانتشارات آئینه نما.
9- ژنتیک پزشکی جرد )4931( - مرکز تحقیقات سرطان و انتشارات اطمینان.

01- روش های آزمایشگاهی سیتوژنتیک پزشکی )4931( - مرکز تحقیقات سرطان وانتشارات اطمینان.
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