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يوزلندید نژاد نیحاصل از الله گوش خرگوش سف ییبالستما يدر سلول ها یکشت سلول يت هایقابل یبررس
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  مشهد، مشهد یدانشگاه فردوس ، دانشکده علوم،یست شناسیگروه ز

  مشهد، مشهد ی، دانشگاه فردوسیستیز ي، پژوهشکده فناوریو ملکول یسلول یگروه پژوهش

افتن منابع یتوان به یاست که از جمله آنها م يط متعددیفراهم آمدن شرا ازمندی، نیسلول درمانمختلف با استفاده از  يهایماریشرفت در درمان بیپ

در پژوهش حاضر به  ین اهدافیل به چنیجهت ن. نه باشد، اشاره نمودیدسترس بوده و روش استخراج آنها ساده و کم هزد که قابل یجد یسلول

ن منظور پس از یبد. ن سلولها پرداخته شدیا يهایژگیاز و یو مطالعه برخ in vitroط یجهت کشت در شرا ییبالستما يت سلولهایقابل یبررس

 يریروز پس از قرارگ 10-7حدود . دندیط کشت منتقل گردیپانچ شده به مح ي، حلقه هايوزلندید نژاد نیسف جاد سوراخ در الله گوش خرگوشیا

مختلف  يبا غلظتها ییط کشت هاین سلولها، محیا يهایازمندین نییبه منظور تع. زش کردندیاز آنها ر ییبالستما يط کشت، سلولهایحلقه ها در مح

برخوردار  يرین سلولها از چنان قدرت تکثینشان داد که ا یج حاصل از شمارش سلولینتا. ها قرار گرفتار آنیدر اخت )FBS(گاو  ینیسرم جن

ن سلولها، مراحل یقدرت پاساژ ا یدر مرحله بعد، جهت بررس. دارند يز رشد قابل مالحظه این) FBS%)5ن ییپا يدر غلظتها یهستند که حت

 يقاً مشابه پاساژهایدق(یر خوبیت رشد و تکثیاز قابل 40ن سلولها حداقل تا پاساژ یص شد که اانجام گرفت و مشخ یبه طور متوال یپاساژ سلول

چ اختالف قابل ینشان داد که ه 40و  30، 20، 15، 10، 5صفر،  يپاساژها یسلولها ط یکیسه مورفولوژین مقایهمچن. برخوردار هستند) هیاول

ن سلولها یگر انجام مراحل انجماد و خروج از انجماد نشان داد که اید ياز سو. د نداردمختلف وجو يآنها در پاساژها يدر شکل ظاهر یتوجه

جه گرفت که با ین نتیتوان چن ین میبنابرا.ر خود ادامه دهندی، همانند قبل به رشد و تکث)ن و باالییپا يدر پاساژها(قادرند پس از خروج از انجماد 

ن ینه هم اکنون در حال انجام است، اما استخراج چنین زمیقات در ایت    نشده اند و تحقین هوییبه طور کامل تع ییبالستما ينکه سلولهایا

د بتوان با یباشد تا شا يادیت بنیبا خاص ییاستخراج ساده سلولها يبرا یافتن راهید بخش یتواند ام یر، میر و رشد چشمگیت تکثیبا قابل ییسلولها

  .افتیمشابه در انسان دست  یبه منابع سلول جاد آنها،یل در ایدخ يسم هایشناخت مکان

  ی، سلول درمانی، کشت سلولییبالستما يسلولها: يدیکلمات کل
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Advancement in treatment of different diseases using cell therapy approaches requires new cell sources that 
are easily available and can be derived simply .In this regard, blastema cells were derived from New Zealand 
white rabbit pinna and their culture condition and some other characteristics were investigated .To do so, the 
pinnas were punched and after two days, the second punch was performed and the rings were transferred to 
culture medium .After 7-10 days the cells which were able to grow from the rings and attach surface were 
obtained and called blastema cells .For defining their requirements, cells were cultured in medium with 
different FBS concentrations .Results showed that blastema cells were able to grow well in various FBS 
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concentrations as studied by growth curves .Also blastema cells were grown and subculture for more than 40 
passages .Morphological studies showed that there was no significant difference between continuous 
passages as studied at passage 0, 5, 10, 15, 20, 30 and 40 .Moreover, the cells had the ability to regrow after 
freezing for long periods. Although blastema cells are not completely characterized, but derivation of these 
cells with high capacities for subculture, might be useful in finding similar cell sources in other organisms for 
therapeutic purposes.
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