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الملخص
أصبحت خطوط الخاليا الحشرّية ذات أهمّية كبيرة في البحث العلمي في الّدراسات البيولوجّية، والفيزيولوجّية، 

نتاج المبيدات الحيوّية واللقاحات، وفي مجال الّتقانات الحيوّية وفي الّدراسات الّسمية.  واإ
ُأجــري فــي هــذا البحــث زرع خاليــا Sf9 الحشــرّية، المنتجــة مــن نســج المبايــض غيــر الناضجــة، لعــذراء فراشــة  
Spodoptera  frugiperda ، وتــّم إكثارهــا مــن خــالل إجــراء الــّزرع الثانــوي للخاليــا )أكثــر مــن 20 زرع 
ثانــوي(، ثــم تــّم تجميــد الخاليــا. جــرى توصيــف خاليــا  Sf9 مورفولوجيــًا باســتخدام التلويــن بثــالث طــرق: ملــّون 
أزرق التريبــان، وملــّون رايــت، وملــّون غيمــزا، ولوحــظ وجــود خاليــا كروّيــة كبيــرة الحجــم وأخــرى صغيــرة، وخاليــا 
شــبيهة باألرومــة اّلليفيــة الفيبروبالســت البشــرّية. ولوحــظ وجــود خاليــا كبيــرة الحجــم وشــّفافة تســمى البالعــات، 
كمــا تبّيــن وجــود نمطيــن مختلفيــن مــن خاليــا Sf9 همــا خاليــا وحيــدة الّنــوى وعديداتهــا وذلــك لضمــان اســتمرارّية 

الخاليــا.
حفــظ   ،Spodoptera  frugiperda ثانــوي،  Sf9، زرع  الحشــرية  الخاليــا  خطــوط  المفتاحيــة:  الكلمــات 

مورفولوجــي. توصيــف  بالتبريــد، 
المقدمة:

أّدى نجــاح الــّزرع األولــي للخاليــا الجنينّيــة للضفــدع فــي وســط زرع صنعــي علــى يــد )Harrison et al., )1907 إلــى نشــوء مجــال 
علمــي جديــد وهــو زرع الخاليــا الحيوانّيــة. وقــد بــدأ اإلهتمــام بــزرع الخاليــا الحشــرّية ألهمّيتهــا الكبيــرة فــي الزراعــة والطــب، حيــث تلعــب 

الحشــرات دورًا كبيــرًا كعائــل ناقــل للعوامــل الممرضــة لــكلٍّ مــن اإلنســان والحيــوان.
تــّم إنتــاج عــدد كبيــر مــن الخطــوط الخلوّيــة الحشــرّية مــن مختلــف رتــب الحشــرات وبخاّصــٍة حرشــفيات األجنحــة Lepidoptera ألهّميتهــا 

الكبيرة في إنتاج فيروســات الحشــرات المســتخدمة في الهندســة الوراثّية، بهدف إنتاج البروتينات المأشــوبة
Sudeep et al ,5002( Recombinant   proteins(، باإلضافة إلى استخدامها في المكافحة الحيوّية كمبيدات حيوّية.

إّن أغلــب الســالالت الخلوّيــة المنتجــة تنتمــي إلــى الحشــرات مــن رتبــة حرشــفيات األجنحــة Lepidoptera )الفراشــات(، وفصيلــة ثنائيــة 
األجنحــة Diptera )الذبــاب والبعــوض(. هنــاك نســبة 20% مــن الســالالت الخلوّيــة أتــت مــن مفصلّيــات األرجــل األخــرى غيــر الحشــرات 
  )Spodopetra frugiperda clone 9(:هــي Sf9 يوجــد حالّيــًا عــّدة خطــوط خلوّيــة حشــرّية متاحــة تجارَيــًا .)Smagghe, 2007(

.)BTI-Tn-5B1-4, High Five(Trichoplusia  niو
وكان االهتمــام بــزرع الخاليــا الحشــرّية، مدخــاًل إلمكانّيــة اإلنتــاج الكّمــي للمبيــدات الحيوّيــة كبديــل للمبيــدات الكيميائّيــة، وذلــك عــن طريــق 
اســتخدام عوامــل النقــل الفيروســي Baculovirus واســتثمار التعبيــر العالــي للموّرثــات المطلوبــة، إذ اســتخدم نظــام الناقــل الفيروســي 
 .)Yamaji et al., 2006( ضمن الخاليا الحشرّية المزروعة مستديمة الّنمو، إلنتاج البروتينات المأشوبة في بداية الثمانينات  Baculovirus
ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــت هــذه التقنّيــة رائجــة ومرغوبــة إلنتــاج البروتينــات المختلفــة )Kulakosky et al., 1998(. واســتخدم هــذا 

نتــاج البروتينــات العالجيــة. النظــام فــي إنتــاج المبيــدات الحيوّيــة واّللقاحــات، كذلــك فــي تشــخيص األمــراض واإ
 ،)Lynn, 2006( خط خلوي حشري مستديم النمو )إلى ما يزيد عن )500 Cell lines ارتفع عدد الخطوط الخلوّية الحشرّية مستديمة النمو
وذلــك ألهّميتهــا كأدوات بحثيــة هاّمــة. وكان كلٍّ مــن Thomas Grace وShangyin Gao أول مــن نجــح فــي إنتــاج وتطويــر خــط 
 Bombyx mori ومــن دودة الحريــر ،)Grace, 1962( Antheraea Eucalypti خلــوي حشــري مســتديم النمــو مــن حشــرة

.)Grace, 1967; Lynn, 2001; Smagghe, 2007(
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) Noctuidae:lepidoptera( Spodopetra frugiperda مــن نســيج مبايــض فراشــة Sf9  أنتجــت خطــوط الخاليــا الحشــرّية
وتــم عزلهــا للمــرة األولــى مــن قبــل )Vaughn et al., )1977 وهــي ذات أهمّيــة كبيــرة فــي البحــث العلمــي، وُتعــّد أدوات هاّمــة 
فــي الّدراســات البيولوجّيــة والفيزيولوجّيــة، ولهــا تطبيقــاٍت هاّمــة فــي مجــال التقانــات الحيويــة Biotechnology باســتخدام فيروســات 
 ،Recombinant Proteins  للتعبير الوراثي كنظاٍم ناقل، إذ أصبحت أداة عظيمة في إنتاج البروتينات المأشــوبة Baculovirus
وذلــك فــي األبحــاث والّتطبيقــات الطبّيــة فــي مجــال إنتــاج المبيــدات الحيويــة Change et al., 2003( Biopesticides(، واّللقاحــات 
Wagner et al., 1996(Vaccines(، وفــي الّدراســات المناعّيــة )Bentham et al., 2003(، وفــي الّصحــة الحيوانّيــة 

.)Xuan et al., 2001(
كما اسُتخدمت خطوط الخاليا الحشرّية في اختبار تأثير المبيدات الكيميائّية )Saito et al., 2005(، كذلك قامت صالح وآخرون، )2016( 
بتقديــر تأثيــر مبيــد الدايمثــوات فــي الخــط الخلــوي الحشــري Sf9 المــزروع مخبرّيــًا، وتحديــد حيوّيــة الخاليــا باســتخدام ملــّون أزرق التريبــان

Trypan blue ، وحســاب الّتركيز المثّبط الّنصفي لنمو هذه الخاليا الذي بلغ μM = IC50 70 باســتخدام تحليل معامل االنحدار. 
كان تأثيــر المبيــد واضحــًا علــى شــكل وحجــم الخاليــا، حيــث لوحــظ وجــود خاليــا كبيــرة الحجــم ذات فجــوات فــي األوســاط المعاملــة بالمبيــد، 
وازداد عددهــا بازديــاد تركيــز المبيــد. ويمثّــل هــذا البحــث تطبيقــًا هاّمــًا الســتخدام المــزارع الخلويــة الحشــرّية كأداة الختبــار تأثيــر المبيــدات 

والتعــّرف علــى آليــة هــذا التأثيــر وخاّصــًة الجديــدة منهــا فــي شــروط المختبــر.
واســُتخدمت خطــوط الخاليــا الحشــرّية أيضــًا فــي اختبــار تأثيــر المبيــدات الحيوّيــة، كتأثيــر المســتخلصات الفطرّيــة المنتجــة مــن الفطــور 

.)Watts et al., 2003b; Fornelli et al., 2004( Sf9 التــي تهاجــم الحشــرات فــي خطــوط الخاليــا الحشــرّية
يهــدف هــذا البحــث إلــى تأســيس تقانــة زرع الخاليــا الحشــرّية محلّيــًا باســتخدام خطــوط الخاليــا الحشــرّية Sf9، ووصــف الطرائــق التــي تــّم 

تطبيقهــا فــي مخبــر الــزرع الخلــوي فــي الهيئــة العامــة للتقانــة الحيويــة والّتوصيــف الشــكلي لهــذه الخاليــا باســتخدام عــّدة ملونــات.
مواد البحث وطرائقه:

1- تحضيــر وزرع خطــوط الخاليــا الحشــرية: اســُتخدمت خطــوط الخاليــا الحشــرّية Gentaur( Sf9( المنتجــة مــن نســيج مبايــض 
عــذراء فراشــة Spodoptera frugiperda غيــر الناضجــة، وتــّم عزلهــا للمــرة األولــى مــن قبــل )Vaughn et al., )1977. كانــت 

هــذه الخاليــا مزروعــة فــي وســط زرع Gentaur(TNM-FH( فــي طبــق زرع T10 وتركيزهــا 1X107 خلية/مــل.
 ،)TPP(T25 بعــد اســتالم الخاليــا، تــم فــك الخاليــا بالطــرق الميكانيكــي لطبــق الــزرع لعــدة مــرات، ثــم توزيعهــا علــى ثالثــة أطبــاق زرع
وُتركــت لمــدة ســاعة تقريبــًا لتتمّكــن الخاليــا مــن االلتصــاق باألطبــاق، حيــث تــّم فحصهــا بالمجهــر المقلــوب بتكبيــر 200X. ثــم ُســحب 
  Fetal bovine serum )FBS( خالــي مــن مصــل الجنيــن البقــري Serum free-)Gentaur( الوســط القديــم واســتُبدل بآخــر جديــد
وذلــك بإضافــة 5 مــل مــن الوســط إلــى كّل طبــق. تــّم تثفيــل الوســط القديــم المســحوب مــن طبــق الــزرع بســرعة تثفيــل 150 غ لمــدة 10 دقائــق، 
 .T25 إلــى الّراســب وخلــط بلطــف، ثــم ُنقــل إلــى طبــق زرع )Gentaur(Serum free  ضافــة وســط جديــد والتخلــص مــن الطافــي واإ
وضعــت جميــع األطبــاق بدرجــة حــرارة ثابتــة قدرهــا 27 °م فــي حاضنــة تســخين وتبريــد. تــّم الــّزرع بأســلوب الخاليــا الملتصقــة، وتبديــل 

.)Invitrogen( Sf-900 II و Sf-900 III  الوســط بشــكٍل دوري كل ثالثــة أيــام. واســُتخدم وســط زرع
2- الــزرع الثانــوي Sub-culture: تــّم إجــراء الــزرع الثانــوي للخاليــا عنــد اكتظــاظ الخاليــا، وتشــكيلها لطبقــة Monolayer  بحيــث 
تغطــي 90% مــن ســطح الطبــق، وذلــك بعــد مــرور أســبوع إلــى عشــرة أيــام، حســب نمــّو الخاليــا، إذ اســتُبدل الوســط القديــم بآخــر جديــد 
باســتخدام ممص باســتور 3 مل عقيم. تّم فك الخاليا باســتخدام أداة كشــط الخاليا Scraper، وبعد التّأكد من تفّكك الخاليا باســتخدام 
المجهــر المقلــوب، تــّم أخــذ 2.5 مــل مــن معلــق الخاليــا ونقــل إلــى طبــق زرع جديــد مكتــوب عليــه معلومــات تتضّمــن: اســم الخاليــا، 
ورقــم يبّيــن عــدد مــرات الــزرع الثانــوي Subculture وتاريــخ الــزرع. ثــم ُأضيــف 2.5 مــل وســط إلــى طبــق الخاليــا الجديــد إلتمــام الحجــم 

إلــى 5 مــل وُنقلــت الخاليــا بعدهــا إلــى الحاضنــة )27 °م( كمــا هــو مذكــور فــي الجــدول )1(.
3- إحصــاء الخاليــا: تــّم عــّد الخاليــا بشــكٍل دوري خاّصــًة قبــل إجــراء الــزرع الثانــوي أو الحفــظ بالتبريــد Cryopreservation باســتخدام 
شــريحة عــد خاليــا الــدم Hemocytometer  فــي المربــع الصغيــر، حيــث تــّم فــك الخاليــا باســتخدام أداة كشــط الخاليــا  ثــم ُســحب 
ــة Micropipette إلــى أنبــوب 1.5 مــل. تــّم تمديــد المعلــق أربــع مــرات  50 ميكــرو ليتــر مــن معلــق الخاليــا بواســطة ماّصــة ميكروّي
بإضافــة 150 ميكــرو ليتــر مــن وســط الــّزرع، وذلــك لتخفيــف كثافــة الخاليــا لتســهيل العــّد. تــّم تنظيــف العــّدادة بالكحــول االيتيلــي، ثــم 
غســلها بالمــاء المقطــر، ثــم ثبتــت الســاترة علــى العــّدادة وُأخــذ 10 ميكــرو ليتــر مــن المعلّــق الخلــوي ووضــع فــي الحجــرة المخصصــة 
لمقلــوب،  ا المجهــر  بواســطة  الخاليــا  عــدد  قيــاس  تحديــد  تــّم  درجــة.   30 وبزاويــة  الميكروّيــة،  الماّصــة  باســتخدام  للعــّد 
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باســتخدام العدســة متغايــرة الطــور Phase contrast بتكبيــر 200X وذلــك فــي المربــع المخّصــص لعــّد كريــات الــّدم الحمــراء. أمــا عــدد 
الخاليــا فــي 1 مــل مــن المعلــق فحســب مــن العالقــة التاليــة:

.)Invitrogen, 2002( 104x نسبة التمديد xعدد الخاليا في 1 مل= عدد الخاليا في 10 مكرولتر
4-  تحديــد حيوّيــة الخاليــا: تــّم تحديــد حيوّيــة الخاليــا باســتخدام ملــّون أزرق التريبــان Trypan blue، وهــو ملــّون يدخــل عبــر أغشــية 
الخاليــا المّيتــة فتتلــّون باّللــون األزرق، وال يســتطيع الّنفــاذ عبــر أغشــية الخاليــا الحّيــة فتظهــر بيضــاء المعــة، وذلــك بأخــذ 10 ميكــرو ليتــر 
ضافتــه إلــى10 ميكــرو ليتــر مــن ملــون أزرق التريبــان، فــي أنبــوب 1.5 مــل أي بنســبة  1:1 ثــم قيــاس عــدد  ــق الخلــوي، واإ مــن المعّل
الخاليــا باســتخدام عــّدادة الــّدم فــي المجهــر المقلــوب بتكبيــر 200X فــي المرّبــع المخّصــص لعــّد كريــات الــّدم الحمــراء، وُحســبت حيوّيــة 

الخاليــا مــن العالقــة:
  .)Invitrogen, 2002( x100)حيوية الخاليا = ) 1-عدد الخاليا الميتة/عدد الخاليا الكلي

  Gemsa stain وملــّون غيمــزا Wright stain  5-  تلويــن الخاليــا: تــّم اســتخدام ملّونيــن لتلويــن الخاليــا الحشــرّية: ملــّون رايــت
)Clark, 1981(. تــّم تحضيــر ملــّون رايــت بــوزن 0.3 غ مــن بــودرة رايــت و100 مــل مــن الميثانــول المطلــق، ثــم وضعــت المكّونــات 
فــي علبــة، وُتركــت لمــدة يوميــن بوجــود خــالط مغناطيســي وبدرجــة حــرارة الغرفــة، ثــم تــّم ترشــيحها ووضعهــا فــي علبــٍة داكنــة محكمــة 
اإلغــالق مــن األلمنيــوم. تــّم عمــل لطخــات علــى صفائــح زجاجيــة، وذلــك بوضــع حوالــي 2 ميكــرو لتــر مــن الســائل الحــاوي علــى الخاليــا 
ثــم فرشــها علــى الصفيحــة بواســطة طــرف ســاترة، وبعــد أن جفّــت الخاليــا تــّم تثبيتهــا بوضــع ميثانــول علــى الصفائــح لمــدة خمــس دقائــق، 
ومــن ثــم ُتركــت الصفائــح لتجــّف. تــّم تلويــن الخاليــا مــن خــالل وضــع الصفائــح فــي بيشــر مملــوء بالملــّون وتركهــا لمــدة 10 دقائــق، وبعدهــا 
ُغســلت بالمــاء المقطــر. أمــا عنــد التلويــن بملــّون غيمــزا  فقــد تــّم وضــع الملــّون فــوق الصفائــح لمــدة 3 دقائــق، وبعدهــا خّفــف بقليــل مــن 

المــاء المقطــر وتُــرك لمــدة 5 دقائــق، وبعدهــا ُغســلت الصفائــح بالمــاء المقّطــر.
ــّم تجميــد قســم مــن الخاليــا لالحتفــاظ بهــا لوقــت آخــر تحســبًا لخســارة الخاليــا ألي ســبٍب كان وخاّصــًة  ــد: ت ــا بالتبري ــظ الخالي 6- حف
التلــّوث الفطــري والبكتيــري، حيــث تــّم تفكيــك الخاليــا باســتخدام أداة كشــط الخاليــا، وذلــك فــي الطــور اللوغاريتمــي لنمــّو الخاليــا، ثــم ُنقــل 
المعّلــق الخلــوي إلــى أنابيــب تثفيــل 15 مــل. تــّم عــّد الخاليــا ثــم تثفيلهــا بســرعة 150 غ وذلــك لمــدة 10 دقائــق وســحب الطافــي، 
ثــم ُأضيــف 2 مــل مــن وســط تجميــد الخاليــا إلــى كّل أنبــوب، وُخلــط الراســب برفــق، ثــم ُنقــل معلــق الخاليــا إلــى أنابيــب تجميــد 1.5 مــل بــاردة 
وموضوعــة داخــل وعــاء يحــوي ثلــج ومكتــوب عليهــا: اســم ونــوع الخاليــا، وتاريــخ التجميــد. وضعــت األنابيــب فــي المجّمــدة علــى درجــة 
حــرارة 20 °م لمــّدة ســاعة، ثــم ُنقلــت إلــى المجمــدة فــي درجــة حــرارة 80 °م لمــدة 24 ســاعة علــى األقــل ضمــن علبــة مــن البوليســتيرين 

)ســتريوبور(،  ثــم ُنقلــت فــي النهايــة إلــى عبــوة اآلزوت الّســائل بهــدف حفــظ الخاليــا لمــدة طويلــة.
تــّم تجميــد الخاليــا باســتخدام وســطي تجميــد: األول وســط تجميــد جاهــز Vivify، والثانــي هــو وســط تــّم تركيبــه فــي المخبــر مكــّون مــن: 

60% وســط زرع حشــري+ dimethyl sulfoxide( DMSO %10+ FBS %30(، كمــا هــو مذكــور فــي الجــدول )1(. 
7- إذابــة الخاليــا المجمــدة: تــّم التّأكــد مــن نجــاح عمليــة تجميــد الخاليــا بإذابتهــا وتحديــد حيوّيتهــا. حيــث تّمــت إذابــة الخاليــا بشــكٍل ســريع 
بوضــع أنبــوب التجميــد الحــاوي علــى الخاليــا فــي حّمــام مائــي بدرجــة حــرارة 37 °م، وعنــد بدايــة ذوبــان معّلــق الخاليــا، ُنقــل األنبــوب 
إلــى غرفــة العــزل العقيمــة Class II  بعــد مســح األنبــوب بالكحــول االيتيلــي،  ثــم تــّم مــزج محتــوى األنبــوب، وُنقــل إلــى أنبــوب تثفيــل 15 
مــل، وُأضيــف إليــه 10 مــل وســط زرع، وثفّــل بســرعة 150 غ وذلــك لمــدة 10 دقائــق، وتــّم ســحب الطافــي للتخلــص مــن وســط التجميــد، 

.)FBS( وُأضيــف 5 مــل مــن وســط الــزرع مضافــًا إليــه 10% مــن مصــل الجنيــن البقــري
تــم عــّد الخاليــا وتحديــد حيوّيتهــا، ثــم ُنقلــت الخاليــا إلــى طبــق زرع T 25، ووضعــت بدرجــة حــرارة ثابتــة قدرهــا 27 °م فــي حاضنــة 

تســخين وتبريــد وتّمــت مراقبتهــا دورّيــًا بالمجهــر المقلــوب، كمــا هــو مذكــور فــي الجــدول )1(.
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ذابة الخاليا وبعض المالحظات المتعلقة بكل تقنية. الجدول 1. يبين الطرق القديمة والتعديالت الجديدة المتبعة في تقنيات الزرع الثانوي وتجميد واإ

مالحظاتالتعديلالّسابقاإلجراء

الزرع الثانوي
Subculture)Lynn, 2002( شدة التصاق الخاليا بطبق الزرعاستخدام كاشطة الخالياطرق طبق الزرع لفك الخاليا

تجميد الخاليا
Cryopreservation

وسط التجميد: وسط زرع Grace مضافاً إليه مصل 
dmso الجنين البقري وجليسيرين أو

)Invitrogen, 2002(

استخدام وسط زرع
 SF-900 II SFM 

خالي من المصل الجنيني البقري

يمكن استخدام أي وسط زرع 
مناسب للخاليا الحشريّة

إذابة الخاليا
Thawing

زرع الخاليا بعد الذوبان في وسط الزرع العادي
)Invitrogen, 2002(

زرع الخاليا بعد الّذوبان في 
وسط زرع مضاف إليه مصل 

الجنين البقري

لم تذكر في المراجع بالنسبة لوسط 
الزرع الخاص بهذه الحشرات

SF-900 II SFM

النتائج والمناقشة:
:Sf9  1- تقانة الزرع الخلوي لخطوط الخاليا الحشرية

IPLBSF-21 المعزولــة مــن نســج مبايــض عــذراء فراشــة Sf9 المنتجــة مــن خاليــا  تــّم زرع خطــوط الخاليــا الحشــرّية 
Vaughn et al., 1977( Spodoptera  frugiperda( بأســلوب الزراعة الملتصقة إذ شــّكلت طبقة من الخاليا على قاعدة طبق 
الــزرع وهــي خاليــا شــديدة االلتصــاق، علــى الرغــم مــن إمكانيــة زرعهــا بأســلوب الزراعــة المعلقــة، وتحتــاج هــذه الخاليــا إلــى مــدة 72 

.Invitrogen, )2002( ســاعة لكــي يتضاعــف عددهــا باالنقســام الخيطــي وهــذا يتوافــق مــع المرجــع
تّم استخدام ثالثة أنواع من أوساط الزرع الخالية من مصل الجنين البقري )FBS(، والمناسبة لنمّو هذه الخاليا وهي:

Serum Free SF-900 II SFM ,SF- 900 III SFM وذلــك بســبب تكّيــف خاليــا  Sf9 مــع هــذه األوســاط، وتخفيــض الكلفــة 
.)Léry and Fédiére, 1990; Falkner et al., 2006( وأخيرًا تقليل فرص التلوث الميكروبي ،FBSالناتجة عن ارتفاع أسعار

تــّم إجــراء الــزرع الثانــوي للخاليــا Subculture وذلــك عنــد ازديــاد عددهــا فــي طبــق الــزرع، إذ تشــّكل طبقــة مــن الخاليــا تغطــي حوالــي 
80-%90 مــن قاعــدة طبــق الــزرع كمــا فــي الشــكل )1( بعــد عــّدة أيــام، وبمــا أّن خاليــا Sf9 شــديدة االلتصــاق بالطبــق، وكانــت صعبــة 
الفــك باســتخدام طــرق الفــك المنصــوح بهــا مــن قبــل )Lynn, )2002 الــذي ذكــر أّن فــك خاليــا Sf9 يتــّم عــادة بطــرق طبــق الــزرع لعــدة 
 ،)Lynn, 2006( مــرات وبقــوة حتــى تنفــك الخاليــا، ولــم ُينصــح باســتخدام أنزيــم التربســين فــي فّكهــا بســبب حساســية هــذه الخاليــا لــه
وقــد ُجّربــت طريقــة طــرق طبــق الــزرع فــي فــّك الخاليــا ولكّنهــا لــم تنجــح إال عندمــا تــّم توزيــع الخاليــا فــور وصولهــا إلــى المخبــر فــي طبــق 
زرع T12.5 إلــى ثالثــة أطبــاق T25، ويعــود الّســبب إلــى كثافــة الخاليــا الكبيــرة التــي أعاقــت التصــاق الخاليــا بالطبــق، والحقــًا عنــد 
إجــراء الــزرع الثانــوي تــّم فــّك الخاليــا باســتخدام أداة لكشــط الخاليــا Scraper وكانــت فعالــة جــدًا وســريعة مــع أّنهــا كغيرهــا مــن طــرق فــّك 

الخاليــا قــد تســّبب ضــررًا بالغــًا للخاليــا، لكــن ســرعان مــا تعــود الخاليــا إلــى النمــو مجــددًا بعــد نقلهــا إلــى أطبــاق زرع جديــدة.

200X في طبق الزرع بتكبير Sf9  الشكل 1.  يوضح اكتظاظ خاليا
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ُيعّد تحديد عدد الخاليا وتحديد حيوّيتها إجراًء ضروريًا عند كّل عملّية فّك للخاليا قبل إجراء الزرع الثانوي أو التجميد.
 Trypan  blueواســتخدم ملّون أزرق التريبان Hemocytometer تّم تحديد عدد الخاليا وتحديد حيوّيتها باســتخدام شــريحة عّد الّدم
ــة فتظهــر بيضــاء  وهــو ملــّون يدخــل عبــر أغشــية الخاليــا المّيتــة فتتلــّون باللــون األزرق، وال يســتطيع النفــاذ عبــر أغشــية الخاليــا الحّي
المعــة، وذلــك عنــد فحصهــا بالمجهــر المقلــوب بالعدســة متغايــرة الطــور  Phase contrast بتكبيــر200X وكان عــدد الخاليــا أكبــر 
مــن 1x106/ مــل، أّمــا حيوّيــة الخاليــا فقــد تراوحــت بيــن 75 إلــى 90% كمــا فــي الشــكل )6(، وهــي تتأثــر بالــدورة الخلويــة وعــدد مــّرات 

.)Calles et al., 2006(  Subculture  الــّزرع الثّانــوي
إّن تأســيس تقانــة الــزرع الخلــوي يتــّم أواًل بإكثــار الخاليــا، وثانيــًا بحفــظ الخاليــا بتجميدهــا لفتــرات طويلــة Cryopreservation وذلــك 
كمخــزون احتياطــي فــي حــال مــوت الخاليــا أو خســارتها عنــد عــدم توفــر األوســاط الالزمــة لنمّوهــا، أو عــدم توافــر الظــروف المناســبة 
لنمّوهــا أو بســبب االصابــة البكتيريــة أو الفطريــة )Corsini and Mann, 2005(، وقــد خســرنا عــددًا مــن الخاليــا بســبب التلــّوث 

الفطــري والبكتيــري كمــا هــو موضــح فــي الشــكلين )2( و)3(.

200X الشكل 2. يوضح التلوث الفطري بعد اصابة الخاليا بالنموات الفطرية بتكبير

200X الشكل 3. يوضح التلوث البكتيري بعد إصابة الخاليا بالبكتيريا بتكبير

تّم تجميد الخاليا وبالتالي أصبح لدينا أكثر من 40 أنبوب من الخاليا المجّمدة والمحفوظة في اآلزوت الّسائل. 
اختُبــرت عمليــة الّتجميــد بنجــاح مــن خــالل إذابــة 3 أنابيــب مجمــدة، ونتــج عــن ذلــك مــوت الخاليــا فــي أنبوبيــن، وذلــك عنــد نقــل الخاليــا 
إلــى وســط SF-900 II SFM الخالــي مــن مصــل الجنيــن البقــري FBS بينمــا نمــت وازداد عددهــا عندمــا نقلــت إلــى وســط يحتــوي 
FBS، وهــذا ال يتوافــق مــع مــا ذكرتــه نشــرة شــركة Invitrogen التــي أّكــدت أّن الخاليــا تنمــو بعــد إذابتهــا فــي وســط زرع خالــي مــن 
ــة معلومــات عــن دور نــوع وســط الــّزرع الــذي تُنقــل إليــه الخاليــا بعــد  Invitrogen, 2002( FBS(. لــم تذكــر الّدراســات األخــرى أّي

إذابتهــا مباشــرًة فــي تعافــي الخاليــا ونمّوهــا مــن جديــد بعــد الّتجميــد. 
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:Sf9 2- التوصيف المورفولوجي لخطوط الخاليا الحشرية
لوحــظ مــن خــالل مراقبــة الخاليــا أثنــاء مراحــل نمّوهــا بواســطة المجهــر المقلــوب عــدة أشــكال للخاليــا؛ فتــّم تمييزهــا أواًل حســب الّشــكل إلــى 
خاليــا دائريــة الّشــكل وخاليــا شــبيهة بخاليــا األرومــة اّلليفيــة الفيبروبالســت البشــرية Fibroblast التــي تتمّيــز بوجــود اســتطاالت خلويــة 

كاألذرع، كمــا تــّم تمييزهــا أيضــًا مــن خــالل الحجــم، إلــى خاليــا كبيــرة وأخــرى صغيــرة كمــا فــي الشــكل )4(.

الشكل 4. يوضح أشكال خاليا Sf9 وهي: )1( دائرية كبيرة الحجم، و)2( دائرية صغيرة الحجم  و)3( شبيهة الفيبروبالست  
200X بتكبير

كمــا لوحــظ تنــّوع كبيــر ألشــكال الخاليــا، وهــو مــا يماثــل مــا ذكــره )Vaughn et al., )1977 عنــد إنتاجــه لخطــوط الخاليــا الحشــرّية
IPLB-SF-21 مــن مبايــض عــذراء فراشــة Spodoptera frugiperda، وهــي أصــل خاليــا Sf9 حيــث قّســم هــذه الخاليــا إلــى ثالثــة 
 Fibroblast أقســام: األولــى هــي خاليــا دائرّيــة الّشــكل ويبلــغ قياســها 19.5 ميكرومتــر والثانيــة هــي خاليــا شــبيهة باألرومــة الليفيــة
وقياســها 16-20 ميكرومتــر، أمــا األخيــرة فهــي خاليــا متعــددة األشــكال وقياســها 48 ميكرومتــر، ولوحــظ أيضــًا وجــود خاليــا كبيــرة 
الحجــم وشــّفافة تســمى الخاليــا البالعــة Phagocytosis، مهّمتهــا تنظيــف المزرعــة الخلوّيــة مــن األشــالء الخلويــة للخاليــا المّيتــة حســبما 

ذكــر )2001( ,.Meneses et al )الشــكل 5(.

200X الشكل 5. يوضح شكل الخاليا كبيرة الحجم والشفافة والتي تسمى بالخاليا البالعة بتكبير
كمــا تــّم تمييــز خاليــا وحيــدة النــوى وعديداتهــا، وذلــك باســتخدام ملونــّي أزرق التريبــان وملــّون غيمــزا كمــا فــي الشــكلين )6( و)7( وهــو 
مطابــق لمــا ذكرتــه )Meneses et al., )2001 عــن تواجــد خاليــا بالعــة فــي خطــوط الخاليــا الحشــرّية Sf 9 وكذلــك خاليــا وحيــدة 

ومتعــددة النــوى.
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200X الشكل 6. يوضح نوعي الخاليا:)1( وحيدة النوى، و)2( عديدة النوى باستخدام ملون أزرق التريبان بتكبير

600 x الشكل 7. يوضح نوعي الخاليا :)1( وحيدة النوى، و)2( عديدة النوى باستخدام ملون غيمزا بتكبير
ــة، بينمــا لوحــظ  ــة مــن خــالل المظهــر الالمــع، والشــكل الدائــري المنتظــم للخاليــا الحّي ــة والميّت كمــا تــم التمييــز أيضــًا بيــن الخاليــا الحّي
ازديــاد التحّبــب والفجــوات فــي الخاليــا المّيتــة، وعــدم انتظــام شــكلها وتمــّزق غشــاءها الخلــوي وخــروج المحتويــات الخلويــة إلــى الخــارج فــي 

المرحلــة األخيــرة لالســتموات كمــا فــي الشــكل )8(. 

1
2

2

الشكل 1.8- خاليا في الحالة الطبيعية بظروف تغذية جيدة، 2- خاليا ميتة موجودة في وسط فقير بالمواد المغذية ويالحظ ظهور فجوات صغيرة في 
)600 x السيتوبالزما )التلوين بصبغة رايت التكبير

الشكل 8.

1 2

1

2

1

2
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االستنتاجات:
تكّيفــت واســتمرت خاليــا الخــط الخلــوي الحشــري  Sf 9 مــع أوســاط زرع  مختلفــة، وكانــت حيويــة الخاليــا بشــكل عــام مرتفعــة ممــا ســاهم 
فــي اســتمرارية الخاليــا وفــي إكثارهــا، ومــن ثــم حفظهــا بالتجميــد، ممــا يجعــل مــن هــذه الخاليــا وســيلة مناســبة وعملّيــة فــي إجــراء الّدراســات 
المختلفــة وخاصــة الّدراســات الّســمية، كمــا لوحــظ اختالفــات شــكلية لخاليــا Sf 9: دائرّيــة وشــبيهة الفيبروبالســت، وحيــدة وعديــدات النــوى 

ووجــود خاليــا البالعــات المنّظفــة للمزرعــة الخلويــة. 
إّن التعديــالت التــي تّمــت علــى طرائــق الــزرع والحفــظ لخاليــا Sf 9 الحشــرّية والمالحظــات الناتجــة عــن مراقبــة هــذه الخاليــا، كانــت مفيــدة 
فــي اســتمرارّية هــذه الخاليــا واالســتفادة منهــا فــي دراســات مختلفــة. إذ أّن اســتخدام كاشــطة الخاليــا فــي فّكهــا بــداًل مــن طريقــة طــرق طبــق 
ّن اســتخدام وســط الــزرع الخالــي مــن المصــل البقــري فــي وســط التجميــد والحــاوي علــى المصــل  الــزرع كان فّعــااًل وســريعًا ومأمونــًا، واإ

البقــري فــي فتــرة زرع الخاليــا بعــد الذوبــان كان ناجحــًا فــي حفــظ الخاليــا وقدرتهــا علــى النمــو واالنقســام.
شكر وتقدير:

للهيئــة العامــة للتقانــة الحيويــة وللدكتــورة عــروب المصــري لمراجعــة النشــرة، والســيدة ميســون العلــوي للتدريــب علــى تقانــات الــزرع الخلــوي، 
والمخبرّيــة إينــاس نمــر لمســاعدتها فــي متابعــة الخاليــا.
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Abstract
The insect cell lines have a great importance in scientific research such as: Physiological 
and biological studies, producing biopesticides and vaccines, biotechnology and 
toxicology. The insect cell line Sf9, is derived from an immature pupal ovarian 
tissue of Spodoptera frugiperda. These cells were cultured, sub-cultured )more than 
23 subculture( and cryopreserved. Morphological characterization of Sf9 cells were 
performed by using three staining methods i.e. Trypan blue, Wright, and Giemsa. 
Three different shapes of Sf9 cells were observed and they were: Spherical cells 
(large and small ones); fibroblast-like cells, and phagocytic cells. Two different 
populations of cells were identified in Sf9 cell cultures according to nuclear number: 
Mononucleated and polynucleated to ensure cells surviving.
Key word: Sf9 insect cell lines, Spodoptera frugiperda, Subculture, Cryopreservation, 
Morphological characterization.


