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 چکيده
و  FBSاسلتفاده از   یبلا   ینله يآن و هز شيو رونلد رو بله االزا    یادیل بن یهلا استفاده از سللو   اديبا توجه به موارد ز سابقه و هدف:

و  (Mesenchymal stem cells ‒ MSC) یمیمزانش یادیبن یهاسلو  زيو تما ریتکث زانیبر م یپالکت زاتیل تیاز مواق يیهاگزارش

و  ریل تکث زانیل بلر م  FBS یحاو طینسبت به مح یپالکت زاتیل ریثأت نییبه منظور تع قیتحق نيا ران،ياز آن در ا یاعدم گزارش تجربه

   .انجام شد یادیبن یهاسلو  زيتما

 هیل ته نایس مارستانیمصرف گذشته از ب خيتار یکنسانتره پالکت سهیک پنجانجام گرات.  یروش تجربحاضر به  قیتحق :هامواد و روش

 یلهیبله وسل   یپالکتل  زاتیل ملرده از ل  یهلا و سپس سلو  هیته یعمل انجماد و ذوب کنسانتره پالکت یلهیبه وس یپالکت زاتی. لديگرد

کشلت اضلااه شلد.     طیشلدن محل   نله یاز ژ ت یریجللوگ  یبلرا  نيضد انعقاد هپار ،مدهبه دست آ یپالکت زاتیبه ل .جدا شد وژیفيسانتر

و به صلورت   ديیأت یتومتريها به روش الوساسلو  ماهیت .ديگرد هیته اختهيبن یستيز یآوراز شرکت ان یمیمزانش یادیبن یهاسلو 

و  یبلا شلمارش سللول    ،ریل کشلت داده شلدند. تکث   ،(یپالکت زاتیل رت( و آزمون )در مجاوFBSگروه شاهد )در مجاورت دو در  یتصادا

 ريل در ز Oil-Red Oقرملز و   -نيزاریل آل یزیل رنل  آم  یلهیبله وسل   یتیپوسيو آد یاستئوبالست یزيتما یهاطیدر مجاورت مح ،زيتما

 .مشاهده شد ،کروسکوپیم

در گروه شلاهد و   7(، و در روز >110/1P) 3/1401×3 و در گروه آزمون 2/1401×2در گروه شاهد  3ها در روز تعداد سلو  ها:یافته

 .وجود نداشت یاختالا یسلول زي. از نظر تما(>110/1P) بود 5/1401×8 و 3/1401×5 بیآزمون به ترت

 یزيباشلد و از نظلر تملا    FBS طیبهتر از مح یمیمزانش یادیبن یهاسلو  ریاز نظر تکث یپالکت زاتیرسد که لیبه نظر م: گيرینتيجه

     .شودیم هیتوصدر اين زمینه،  شترینخواهند داشت. مطالعات ب یها ارقسلو 
 

 یسلول زیتما ،یسلول ری، تکثFBS ،یپالکت زاتی، لیمیمزانش یادیبن یهاسلولواژگان کليدی: 

 مقاله به صورت زير استناد نمايید: لطفاً به اين
Allahverdi A, Jafarian A, Abroun S, Soleimani M, Taghikhani M, Eskandari F. The effect of platelet lysate on 

proliferation and differentiation of mesenchymal stem cells. Pejouhandeh 2014;19(3):125‒130. 
 

 5مقدمه
 تیللقابل ی( داراMSCs) یمیمزانشلل یادیللبن یهللاسلللو 

-self) یشلوندگ  ریل و خلود تکث ( multipotency)توانله  چند

renewality )یانللدودرم یهللاتواننللد بلله بااللتیبللوده و ملل، 

                                                 
احمد، جال  آ بزرگراه تهران،  ؛دکتر سعيد آبرون ل مکاتبات:وؤمس نویسنده*

صندوق ؛ یگروه خون شناس ،یپل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشک

پستت  ؛ (120) 82884555 :نملابر  ،19022101377تلفن  ،04005-000: یپست

 abroun@modares.ac.irالکترونيك: 

 ینملا  ،هلا سللو   نيل ا (.0) ابنلد ي زيتما یو اکتودرم یمزودرم

 یسللطح یمارکرهلا  یو چسلبنده داشلته و دارا   یبروبالسلت یا

CD73، CD90 ،CD105  وCD44 و ااقلللللللللللد HLA-

DRCD11b ،CD14 ،CD19 ،CD34 ،CD45  وCD79a 

 یادیللبن یهللاسلللو  یکيمنولللوژيا پیلل(. انوت2) باشللندیملل

و  MHC I ،−MHC II ،−CD40 ،−CD80+ یمیمزانشللل 
−CD86 (. 3) شلود یشدن آنهلا مل   کیمنوژنياریبوده و باعث غ

بله   یزيتملا  تیل قابل دلیلل بله   یمیمزانشل  یادیل بن یهاسلو 
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 تیصللو خصو عيسللر نسللبتاً ریللمختلللو و تکث یهللاسلللو 

و  یمللیترم یطللور گسللترده در پزشللکه بلل ،آنهللا کيللمنولوژيا

کشللت  یروش مرسللوم بللرا .شللوندیاسللتفاده ملل ،یدرمللانژن

 L-DMEM طیاسلتفاده از محل   ،یمیمزانش یادیبن یهاسلو 

(Low glucose-Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium) درصد  01 یحاوFBS (. در سلا   5و  4) باشدیم

بله   یمیمزانشل  یادیل بن یهلا بار از سلو  نینخست یبرا 2102

 ملا  يپروکا یبلا نلام تجلار    یادیل بن و سل یدارو نیعنوان اول

(Prochymal) .یانسلان  یهلا نيگزياستفاده از جا استفاده شد 

 زاتیل و ل PRP (Platelet rich plasma) یسلرم انسلان   رینظ

مورد توجه قرار گراتله و اثلرات مثبلت آن در رشلد و      ،یپالکت

 (.7و  6) اسلت شلده   ديیأت، یمیمزانش یادیبن یهاسلو  زيتما

ذوب -انجملاد  یسلاده روش  یلهیبه وسل  یانسان یپالکت زاتیل

 ديل آیاز اهداکنندگان به دست م یپالکت یانترهکنس یواحدها

شود. یم یرشد پالکت یآزاد شدن ااکتورها موجبروش  نيو ا

 PDGF (Plateletمشلتق از پالکلت شلامل     رشد یااکتورها

derived growth factor)، TGF-1 (Transforming 

growth factor-beta1،) IGF-1 (Insulin like growth 

factor-1 )و bFGF (Basicfibroblast growth factor )

نقش  ،دهيد بیمحل آس یهاو رشد سلو  میهستند که در ترم

ها در بهبود زخم سلو  یکنند و باعث اراخوانیم ايفارا  یمهم

رشد  شيموجب اازا ،رشد یااکتورها ني(. حضور ا8) شوندیم

 FBSبلا   سله يدر مقا یمیمزانشل  یادیل بن یهلا سللو   ریو تکث

و  FBS یهلا نله ي(. با توجه بله مشلکالت و هز  9-02) شودیم

 زاتیل کشلت ل  طیمثبت استفاده از مح یجهیاز نت هايیگزارش

در خلار  از   یادیل بن یهلا سللو   زيو تملا  ریل تکث یبرا یپالکت

 طيبا توجه به امکانات و شرا ايا  مطرح بود که آؤن سيکشور، ا

. للذا بله   ریل خ ايل بود  باشدمی FBSبهتر از  طیمح نيا ،کشور

  FBSبلا    یپالکتل  زاتیل یکشت حاو طیمح یسهيمنظور مقا

در  قیل تحق نيا ،یمیمزانش یادیبن یهاسلو  زيو تما ریبر تکث

ملدرس،   تیدانشگاه ترب یپزشک یانشکدهدگروه خون شناسی 

 .انجام شد 0392در سا  

 

 هاو روش مواد
شلد.  ( انجام experimental) روش تجربیحاضر به  قیتحق

از  ،مشتق از مغز استخوان یانسان یمیمزانش یادیبن یهاسلو 

ی هیل ته یبلرا . ديل گرد هیل ته اختهيبن یستيز یآورشرکت ان

مصرف گذشلته   خيتار یواحد کنسانتره پالکت 5 ،یپالکت زاتیل

 مارسلتان یاز ب ،بلود  گراته شلده مختلو  یاهدا کننده 5که از 

 -21 یدر دملا هلا ابتلدا   نمونله . گرديلد  هیل ته ،تهلران در  نایس

 37دملای   و در یسپس در بن ملار  و زيگراد اریسانت یدرجه

 یو ذوب شدن بلرا  زي. عمل ارديگراد ذوب گردیسانت یدرجه

 ،پالکلت  یهلا سهیک (cord)هود، کورد  ريشد. در ز جامبار ان 4

سپس  .ديگرد لياستر، ساولن یکنندهیضدعفون یتوسط ماده

 سله یداخل ک اتيو محتو دهيسر کوردها را بر ل،ياستر یچیبا ق

متر مکعلب بله منظلور    یسانت 75 یاالسک کشت سلول کيبه 

در  یپالکتل  زاتیل منتقلل شلد. ل   یپالکتل  (pool)پو   یهیته

 بلا دور  قهیدق 05و به مدت  میتقس یتریلیلیم 51 یهااالکون

rpm 5111و بله آن   یآورجملع  يلی رو عيشد. ما وژیفيانتر، س

u/ml 2 دياضااه گرد ،نيهپار. 

 تعلداد  ر،یل سلرعت تکث  یو بررسل  یانجام کشلت سللول   یبرا

cell/μl 301   سلللوsMSC  بللا توجلله بلله حللداکثر  3پاسللاژ(

سللو    2×601کله   T-25کشلت سللو     یهلا االسک تیظرا

در  یکل يدر دو گروه جداگانله،   T-25 یهاباشد( در االسکیم

بلله  FBS %01 یحللاو L-DMEMکشللت  طیمجللاورت محلل

-L کشلت  طیدر مجلاورت محل   یگلر يکنتر  و د روهعنوان گ

DMEM کشلت داده شلد تلا در     ،یپالکتل  زاتیل %01 یحاو

 تیلل)بللا توجلله بلله حللداکثر ظرا یروز کشللت سلللول 7طللو  

، باشلد( یسللو  مل   2×601که  T-25کشت سلو   یهااالسک

ها اراهم باشلد. محلیط کشلت    سلو  ریتکث یبرا یکاا تیظرا

( ايللران) سللتيزدهيللاز شللرکت ا FBSو   L-DMEMسلللولی 

 زاتیللاز ل ،مشلابه ی شللدهشلد. در مطالعللات انجلام    یداريل خر

درصد استفاده شده است. هلر چنلد    01تا  5با غلظت  یپالکت

متفلاوت   اریبسل  ،یپالکتل  زاتیو ل FBS یدهنده لیمواد تشک

کلردن   کسلان ي یبلرا  یکننلد، ولل  یرا مشکل م سهيو مقا بوده

 تفادهاس کساني یهابه ناچار از غلظت ،شيدو گروه آزما طيشرا

، CO2 5% و گلراد یسلانت  یدرجله  37 ی. سلپس در دملا  شد

 ،یسللول  تیل سلرعت رشلد جمع   یانکوبه شد. به منظور بررسل 

مورد شمارش قلرار گراتنلد.    ،کشت 7و  3 یها در روزهاسلو 

درصد جلدا شلده و    25/1 نیپسيها با ترکه سلو  بیترت نيبد

 ونیبلله حالللت سوسپانسلل ،کشللت طیمحلل تللریلیلللیم يللکدر 

بللا حجللم  یسلللول ونیاز سوسپانسلل تللریکرولیم 21 درآمدنللد.

 4 در بله کملک  م نئوبلار   و رن  متیلن بلو مخلوط از مساوی 

سلرعت رشلد    شيتلايی شلمارش شلد. سلپس االزا     06 یخانه

 log)N1(10log-(NH)10[log/[210 ارمللو  قيللاز طر یسلللول

 استحصللا  شللده در یهللاسلللو  NH (.03) ديللمحاسللبه گرد

کشت داده شلده   یهیاول یهاتعداد سلو  N1و  7و  3 هایروز

بار و به طلور مسلتقل    3 ،یسلول ریرشد و تکث یبررس باشد.یم

 .گراتمشترک انجام  یمنبع سلول کياز 

 -Becton) یرلتومتیگاه الوسلا دستلب یتومتریالوس زلیآنال
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Dickinson, FACscan انجلام شلد.    کلا ي( ساخت کشلور امر

روش  یلهیبله وسل   یمیمزانشل  یهلا سلو  پیانوت ديیأت یبرا

  PBSدن، بلا   شل  نهیپسل يپلس از تر هلا  سللو   ،یتومتریالوس

 PEمنوکلونلا  متصلل بله     یبلاد یسپس با آنت و شستشو داده

(phycoerythrin)   یدرجله  4 یدر دملا  قله یدق 25به ملدت 

اسلتفاده   یهلا یبلاد یآنت انکوبه شدند. یکيگراد و در تاریسانت

و  CD90-PE ،CD34-PE ،CD105-PE شلللللده شلللللامل

CD31-PE ندبود. 

 یادیللبن یهللاسلللو  زيتملا  ،یعملکللرد سلللول یبررسلل یبلرا 

 یو استئوبالسللت یتیپوسلليآد یهللابلله رده سلللو  یمیمزانشلل

کشلت   طیمحل  شامل یاستئوبالست یزيتما طیشد. مح یبررس

بلا   (کايآمر، QIAGENشرکت )، دگزامتازون L-DMEM هيپا

 دیملو ر و اسل  یلل یم 01 سرواسفاتیگل مو ر، 01تا  8غلظت 

 یزيتمللا طیو محلل تللریلیگللرم در دسلل  15/1 کیکوربسللا

، دگزامتازون L-DMEM هيکشت پا طیمح شامل یتیپوسيآد

بلا غلظلت    (آلملان ، Merck) کیسکوربا دیمو ر و اس 01تا  6

 یادیللسلللو  بن 014. سللپس بللود تللریلیگللرم در دسلل 15/1

 یهلا کشلت داده شلد و سللو     ،خانله  02 تیدر پل یمیمزانش

 یپالکتل  زاتیل درصد ل 01 یحاو یزيتما طیبا مح ،شده ماریت

 زيتملا  یروز بلرا  20و  یتیپوسيآد زيتما یروز برا 04به مدت 

بلار بلا    2 یاهفتله  ،طیمح ضيتعو کشت شدند. ،یاستئوبالست

   انجام شد. یزيتما طیمح

انجام  یتیپوسيآد زيتما 04در روز  Oil-Red O یزیآم رن 

و  هشسلته شلد   PBSهلا ابتلدا بلا    سلو  ،منظور برای اينشد. 

شلدند.   کسیال  %41 دیلدئابا پاراارم ،قهیدق 21به مدت سپس 

 ه  لب %61 زوپروپانليااستفاده از ا لبری لگیل آبلپس از آن، عم

 05هلا بله ملدت    سلو  ،تي. در نهاگراتانجام ، قهیدق 5مدت 

در ) Oil-red O 5%  در مجلللاورت محللللو  رنللل قلللهیدق

شستشلو   PBSبار با  سه ،( رن  شدند. سپس%99 زوپروپانليا

از نظلر   ،معکلوس  کروسلکوپ یم ريل هلا در ز . سللو  داده شدند

 قرار گراتند. یمورد بررس یچرب یهاواکوئل

قرملز   نيزاریل آل یزیل آم رن  ،یاستئوبالست زيتما 20در روز 

ه شسته شلد  PBSها ابتدا با سلو برای اين منظور، انجام شد. 

شللدند.  کسیالل %41 دیلللدئابللا پاراارم قللهیدق 21و بلله مللدت 

درصد )در آب  يکرن  آمیزی با محلو  آلیزارين قرمز  ،سپس

مللورد  ،محلللو  pHانجللام شللد.  قللهیدق 01مقطللر( بلله مللدت 

 سلديم هیدروکسلايد  محلو   یلهیوس بهسنجش قرار گرات و 

  PBSبلار بلا   سله  . سلپس  دیرس 3/4تا  4 به حدود ،نرما  يک

از  ،معکلوس  کروسلکوپ یم ريل ها در زشستشو انجام شد. سلو 

 قرار گراتند. یمورد بررس مینظر رسوب قرمز کلس

 یبللرا ،t-studet test یاز آزمللون آمللار ،مطالعلله نيللا در

 ،گلروه آزملون و شلاهد    در دو یسللول  ریل تکث جينتلا ی مقايسه

میلانگین  بار تکرار و به صلورت   3حاصل از  جينتا. استفاده شد

 %95 نلان یاطم سلط  بلا  ( meanSDهمراه با انحراف معیار )

 .  ه شدنديارا
 

 هاافتهی
از نظلر   یمیمزانشل  یادیل بن یهاسلو  تيهو ديیأبه منظور ت

ملورد   3پاسلاژ   یهلا سلو  یرو یتومتریالوس زیآنال ،یپیانوت

 ،حاصللل جينتللاگراللت. انجللام  ،پللژوهش نيللاسللتفاده در ا

 انیو ب CD105 و CD90 یمارکرها یبا  انیب یدهندهنشان

 .  (0 شکل) بود CD34 و CD31 یاندک مارکرها
 

 

 

 

 

 CD31اندک  انيو ب CD105و  CD90مطلق  انيب .3 پاساژ يميمزانش یاديبن یهاسلول یتومتريفلوس جینتا. 5 شکل

 است. يميمزانش یاديبن یهاسلول پيفنوت یکنندهدأیيت CD34 و
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هلا  سلو  ریرشد و تکث یبررس. يسلول ريرشد و تکث يبررس

 FBS 01%که در مجاورت  يیهاسلو  شاملدر دو گروه مجزا 

کشلت   %01 یپالکتل  زاتیل ل یحلاو  طیکه با مح يیهاو سلو 

هللا در تعلداد سللو   (. 0 شلکل )، انجلام شللد  داده شلده بودنلد  

حاصلل از   جيملورد شلمارش قلرار گرالت. نتلا     ، 7و  3 یروزها

داده  شينملا  0در جلدو   ، 7و  3 یروزها در هاشمارش سلو 

  .شده است

 

 
 یدر روزهتا  يميمزانش یاديبن یهاسلول ريسرعت تکث یسهیمقا .2 شکل

 .يکشت سلول هفتم و سوم
 

و  یريگيپ یهابر حسب زمان يميمزانش یاديبن یهاتعداد سلول .5 جدول

 .(>115/1P) کشت یهاطيمح كيتفک
 

 محیط کشت تعداد سلو  در هر میلی متر مکعب 

 %01حاوی لیزات پالکتی  FBS 01%حاوی  

 2/14201×2 3/1401×3 روز سوم

 3/1401×5 5/1401×8 روز هفتم

 
عملکرد  یبررس. يتيپوسیو آد ياستئوبالست زیتما يبررس

 یتیپوسيآد یهاها به ردهسلو  یزيقدرت تما یبا بررس یسلول

 یتیپوسل يآد یااتهي زيتما یهاانجام شد. سلو  یو استئوبالست

معکوس  کروسکوپیم ريدر ز Oil Red-O یزیپس از رن  آم

درآمدنلد.   یابه رنل  قهلوه   یچرب یهامشاهده شدند و واکوئل

 ااتله ي زيتملا  ،یپالکتل  زاتیل ل یحلاو  طیکه در مح يیهاسلو 

 زيتملا  FBS یحلاو  طیکله در محل   يیهلا همانند سلو  ،بودند

 یاستئوبالست یااتهي زيتما یهارن  شدند. سلو  ،بودند ااتهي

 زیللن نجللايو در ا شللدند یزیللقرمللز رنلل  آم نيزاریللبللا آل زیللن

 یبه خوب ،یپالکت زاتیل یحاو طیدر مح ااتهي زيتما یهاسلو 

رنل  گراتله   ، FBS حلاوی  طیدر محل  ااتله ي زيتما یهاسلو 

 در یو استئوبالست ییتیپوسيآد یااتهي زيتما یهاسلو  بودند.

 اند.نشان داده شده 3 شکل

  

 
 

در دو مجاورت  MSC یهاسلول يتيپوسیآد و ياستئوبالست زیتما .3 شکل

 .يپالکت زاتيل حاوی طيمح دار وسرم طيمح

 

  بحث
 طیدر مح یپالکت زاتیمطالعه نشان داد که استفاده از ل نيا

سلرعت   شياالزا  لیل به دل یمیمزانش یادیبن یهاکشت سلو 

 طيها با شلرا و کاهش زمان مجاورت سلو  یسلول ریرشد و تکث

در البته باشد. یم FBS مناسب نيگزيبه عنوان جا ،خار  بدن

 یادیل بن یهلا بلر سللو    یپالکتل  زاتیمطالعات مشابه که اثر ل

واحلد کنسلانتره    51تلا   41از حلدود   شده، یبررس یمیمزانش

بلا  ی حاضلر،  در مطالعله ولی (، 03) استفاده شده است یپالکت

قابلل   جيبا نتلا  یمحدودتر ول یکنسانتره پالکت یتعداد واحدها

، ملورد  یکشلت سللول   طیدر محل  یپالکتل  زاتیل يیکارا ،قبو 

 یهاسلو  یزيقدرت تما یبا بررس ،نی. همچنتأيید قرار گرات

 ،یپالکتل  زاتیل ل یکشلت حلاو   طیدر محل  یمیمزانشل  یادیبن

 یقلرار گرالت. در مطالعله    ديیل أهلا ملورد ت  سللو   نيا يیکارآ

که به طور استاندارد  FBSو  یپالکت زاتیل %01غلظت  ،حاضر

 قلرار گرالت   اسلتفاده مورد  روند،به کار می یکشت سلول یبرا

 یپالکتل  زاتیل و ل FBS یهنلده د لی(. هر چند مواد تشک04)

 یبلرا  یکننلد، ولل  یرا مشلکل مل   سهيو مقا بودهمتفاوت  اریبس

 یهلا به ناچار از غلظلت  ،شيدو گروه آزما طيکردن شرا کساني

، FBSبلا   سله يدر مقا یپالکتل  زاتیل . لگرديلد استفاده  کساني

مشتق شلده از مغلز    یمیمزانش یادیبن یهاسرعت رشد سلو 

 ،یقبلل دهد. البتله در مطالعلات   یش ميبرابر اازا 2استخوان را 

نسلبت بله    یجدا شلده از باالت چربل    یهاسلو  ریسرعت تکث

(. به 05 و 00گزارش شده است ) شتریب ،مغز استخوان ینمونه

 ریل رشلد و تکث  یبلر رو  یپالکتل  زاتیل رسد اثر مثبت لینظر م

خلا  ملواد آزاد    بیل ترک دلیلبه  ،حفظ عملکرد آن و یسلول
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 گلر ياز د. (06-08) باشلد  PDGFها به خصو  شده از پالکت

، bFGF بايلد بله   یپالکتل  زاتیل رشد موجلود در ل  یهاااکتور

TGF- و IGF-1 یاثلر رشلد مثبلت رو    یکه دارا اشاره کرد 

سلفانه در  أ(. مت09-20) هسلتند  یمیمزانشل  یادیبن یهاسلو 

 یسلط  ااکتورهلا   ،گلر يبر خالف مطالعلات د  ،حاضر یمطالعه

 ،منللابعت يمحللدو لیللبلله دل یپالکتلل زاتیللرشللد موجللود در ل

 ریل سلرعت رشلد و تکث   شياالزا  لیبه دل ینشد ول یریگاندازه

 یقبولاز سط  قابل بايد رشد یااکتورها زانیاحتما ً م ،یسلول

اسلتفاده از   تيل مز در خصلو   گلر يد یبرخوردار باشد. نکتله 

 ،یروسيو یزایماریکاهش خطر انتقا  عوامل ب ،یپالکت زاتیل

 یهلا یبلاد یوجود آنت نیچنو هم FBSبا  سهيها در مقاونيپر

-ان هیل عل یبادیآنت رینظ کیگزنوژن یهانیپروتئ هیعل یعیطب

(. 22-24) باشدیم FBSموجود در  دیاس کینینورامليکوزیگل

 طيدر شللرا ریللدر تکث ونیخطللر بللروز جهللش و ترانسفرماسلل 

 پيل وتايکار یمطالعه بلا بررسل   کيوجود دارد. در  یشگاهيآزما

کله در مجلاورت    یمیمزانشل  یادیل بن یهلا سلو  ،یکروموزوم

FBS پاسلاژ   02پلس از   ،شلده بودنلد   ریل تکث یپالکت زاتیو ل

 یسللول  یهلا تیاز جمع یکيدر  20کروموزم  یزوميتر ،یمتوال

 د،يمشاهده گرد FBS یکشت حاو طیکشت داده شده در مح

 ،ااتندي ریتکث یپالکت زاتیکه در مجاورت ل يیهادر سلو  یول

 ،نيبنلابرا  .(25) مشاهده نشلد  یکروموزوم یرگونه ناهنجاچیه

کلله در  یمیمزانشلل یادیللبن یهللااز سلللو  ینیبللال یاسللتفاده

 باشد.  یاز خطر نم یخال ،اندشده ریتکث FBS یحاو یهاطیمح

از  یپالکتلل زاتیللل یهیللته یبللرا ی حاضللر،در مطالعلله

 لیل سلفانه بله دل  أمت یولل  شلد اسلتفاده   یمختلف یهاپروتوکل

و  یپالکتل  زاتیل ل یهیل پلس از ته  ا،هل پالکت یانعقاد تیخاص

کشلت   طیمحل  انعقلاد در  ،کشلت  طیاضااه کلردن آن بله محل   

 ،املر  نيل از ا یریجللوگ  ، به منظورمطالعه کي. در مشاهده شد

ی در مطالعله  کله  (26)پیشنهاد شده بلود    نياز هپاراستفاده 

. ديل مشلکل بلر طلرف گرد    ،نيپلس از اسلتفاده از هپلار   حاضر 

روش مقلرون بلله صلراه بللوده و    کيلل یپالکتل  زاتیللل یتهیله 

مشلکالت   مواجله شلدن بلا   بدون آن را اراوان  ريتوان مقادیم

 .کرد هیته، FBS یهیموجود در ته یاخالق

 

 یريگجهينت
بهتلر   یپالکتل  زاتیل ل یکشلت حلاو   طیرسد محیبه نظر م

در  طورنیو هم یمیمزانش یادیبن یهاسلو  ریتواند در تکثیم

ی حاضلر،  مطالعله  از آنجلا کله  آنها به کار گراتله شلود.    زيتما

 قلات ی، تحقاسلت  بلوده  رانيل در ااز اين دست تجربه نخستین 

 .میکنیم هیتوصدر اين زمینه را  شتریب
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