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الملخص
يولوجية،
البيولوجية ،والفيز
الدراسات
أهمية كبيرة في البحث العلمي في ّ
ّ
ّ
أصبحت خطوط الخاليا الحشرّية ذات ّ
السمية.
الحيوية واللقاحات ،وفي مجال التّقانات
إو�نتاج المبيدات
الحيوية وفي ّ
ّ
ّ
الدراسات ّ
أُجــري فــي هــذا البحــث زرع خاليــا  Sf9الحشـرّية ،المنتجــة مــن نســج المبايــض غيــر الناضجــة ،لعــذراء ف ارشــة
 ، Spodoptera frugiperdaوتـ ّـم إكثارهــا مــن خــال إج ـراء الـ ّـزرع الثانــوي للخاليــا (أكثــر مــن  20زرع
ثانــوي) ،ثــم تـ ّـم تجميــد الخاليــا .جــرى توصيــف خاليــا  Sf9مورفولوجيـاً باســتخدام التلويــن بثــاث طــرق :ملـ ّـون
كرويــة كبيـرة الحجــم وأخــرى صغيـرة ،وخاليــا
أزرق التريبــان ،وملـ ّـون اريــت ،وملـ ّـون غيمـزا ،ولوحــظ وجــود خاليــا ّ
شــبيهة باألرومــة الّليفيــة الفيبروبالســت البش ـرّية .ولوحــظ وجــود خاليــا كبي ـرة الحجــم وش ـفّافة تســمى البالعــات،
النــوى وعديداتهــا وذلــك لضمــان اســتم اررّية
تبيــن وجــود نمطيــن مختلفيــن مــن خاليــا  Sf9همــا خاليــا وحيــدة ّ
كمــا ّ
الخاليــا.
الكلمــات المفتاحيــة :خطــوط الخاليــا الحش ـرية  ،Sf9زرع ثانــوي ،Spodoptera frugiperda ،حفــظ
بالتبريــد ،توصيــف مورفولوجــي.

المقدمة:
الجنينيــة للضفــدع فــي وســط زرع صنعــي علــى يــد ( Harrison et al., (1907إلــى نشــوء مجــال
ّأدى نجــاح الـ ّـزرع األولــي للخاليــا
ّ
ألهميتهــا الكبيـرة فــي الز ارعــة والطــب ،حيــث تلعــب
انيــة .وقــد بــدأ اإلهتمــام بــزرع الخاليــا الحشـرّية
ّ
علمــي جديــد وهــو زرع الخاليــا الحيو ّ
الحشـرات دو اًر كبيـ اًر كعائــل ناقــل للعوامــل الممرضــة لـ ٍّ
ـكل مــن اإلنســان والحيـوان.
ٍ
ألهميتهــا
الخلويــة الحشـرّية مــن مختلــف رتــب الحشـرات
تـ ّـم إنتــاج عــدد كبيــر مــن الخطــوط
ّ
ّ
وبخاصــة حرشــفيات األجنحــة ّ Lepidoptera
اثية ،بهدف إنتاج البروتينات المأشــوبة
الكبيرة في إنتاج فيروســات الحشـرات المســتخدمة في الهندســة الور ّ
حيوية.
 ،)Sudeep et al ,5002( Recombinant proteinsباإلضافة إلى استخدامها في المكافحة
الحيوية كمبيدات ّ
ّ
الخلويــة المنتجــة تنتمــي إلــى الحشـرات مــن رتبــة حرشــفيات األجنحــة ( Lepidopteraالف ارشــات) ،وفصيلــة ثنائيــة
إن أغلــب الســاالت
ّ
ّ
مفصليــات األرجــل األخــرى غيــر الحشـرات
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ّ
ّ
خلويــة حشـرّية متاحــة تجارَيـاً  Sf9هــي)Spodopetra frugiperda clone 9(:
حاليـاً عـ ّـدة خطــوط ّ
( .)Smagghe, 2007يوجــد ّ
و.)BTI-Tn-5B1-4, High Five(Trichoplusia ni
الكيميائيــة ،وذلــك عــن طريــق
الحيويــة كبديــل للمبيــدات
الكمــي للمبيــدات
وكان االهتمــام بــزرع الخاليــا الحشـرّية ،مدخـاً
ّ
ّ
ّ
إلمكانيــة اإلنتــاج ّ
للمورثــات المطلوبــة ،إذ اســتخدم نظــام الناقــل الفيروســي
اســتخدام عوامــل النقــل الفيروســي  Baculovirusواســتثمار التعبيــر العالــي
ّ
النمو ،إلنتاج البروتينات المأشوبة في بداية الثمانينات (.)Yamaji et al., 2006
 Baculovirusضمن الخاليا الحشرّية المزروعة مستديمة ّ
التقنيــة رائجــة ومرغوبــة إلنتــاج البروتينــات المختلفــة ( .)Kulakosky et al., 1998واســتخدم هــذا
ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــت هــذه
ّ
الحيويــة والّلقاحــات ،كذلــك فــي تشــخيص األمـراض إو�نتــاج البروتينــات العالجيــة.
النظــام فــي إنتــاج المبيــدات
ّ
الخلوية الحشرّية مستديمة النمو  Cell linesإلى ما يزيد عن ( )500خط خلوي حشري مستديم النمو (،)Lynn, 2006
ارتفع عدد الخطوط
ّ
وذلــك ألهميتهــا كأدوات بحثيــة هامــة .وكان ٍّ
كل مــن  Thomas Graceو Shangyin Gaoأول مــن نجــح فــي إنتــاج وتطويــر خــط
ّ
ّ
خلــوي حشــري مســتديم النمــو مــن حشـرة  ،)Grace, 1962( Antheraea Eucalyptiومــن دودة الحريــر Bombyx mori
(.)Grace, 1967; Lynn, 2001; Smagghe, 2007
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أنتجــت خطــوط الخاليــا الحش ـرّية  Sf9مــن نســيج مبايــض ف ارشــة ) Noctuidae:lepidoptera) Spodopetra frugiperda
هامــة
وتــم عزلهــا للم ـرة األولــى مــن قبــل ( Vaughn et al., (1977وهــي ذات ّ
أهميــة كبي ـرة فــي البحــث العلمــي ،وتُعـ ّـد أدوات ّ
ٍ
هامــة فــي مجــال التقانــات الحيويــة  Biotechnologyباســتخدام فيروســات
البيولوجيــة والفيز
الد ارســات
فــي ّ
ّ
ّ
يولوجيــة ،ولهــا تطبيقــات ّ
ٍ
 Baculovirusللتعبير الوراثي كنظام ناقل ،إذ أصبحت أداة عظيمة في إنتاج البروتينات المأشــوبة ،Recombinant Proteins
الطبيــة فــي مجــال إنتــاج المبيــدات الحيويــة  ،)Change et al., 2003( Biopesticidesوالّلقاحــات
وذلــك فــي األبحــاث والتّطبيقــات
ّ
انيــة
الد ارســات
 ،)Wagner et al., 1996(Vaccinesوفــي ّ
الصحــة الحيو ّ
ّ
المناعيــة ( ،)Bentham et al., 2003وفــي ّ
(.)Xuan et al., 2001
الكيميائية ( ،)Saito et al., 2005كذلك قامت صالح وآخرون)2016( ،
كما استُخدمت خطوط الخاليا الحشرّية في اختبار تأثير المبيدات
ّ
حيويــة الخاليــا باســتخدام ملـ ّـون أزرق التريبــان
بتقديــر تأثيــر مبيــد الدايمثـوات فــي الخــط الخلــوي الحشــري  Sf9المــزروع مخبرّيـاً ،وتحديــد ّ
النصفي لنمو هذه الخاليا الذي بلغ  70 μM = IC50باســتخدام تحليل معامل االنحدار.
المثبط ّ
 ، Trypan blueوحســاب التّركيز ّ
كان تأثيــر المبيــد واضحـاً علــى شــكل وحجــم الخاليــا ،حيــث لوحــظ وجــود خاليــا كبيـرة الحجــم ذات فجـوات فــي األوســاط المعاملــة بالمبيــد،
هامـاً الســتخدام المـزارع الخلويــة الحشـرّية كأداة الختبــار تأثيــر المبيــدات
وازداد عددهــا بازديــاد تركيــز المبيــد .ويمثّــل هــذا البحــث تطبيقـاً ّ
وخاصـةً الجديــدة منهــا فــي شــروط المختبــر.
والتعـ ّـرف علــى آليــة هــذا التأثيــر
ّ
الحيويــة ،كتأثيــر المســتخلصات الفطرّيــة المنتجــة مــن الفطــور
واســتُخدمت خطــوط الخاليــا الحشـرّية أيضـاً فــي اختبــار تأثيــر المبيــدات
ّ
التــي تهاجــم الحش ـرات فــي خطــوط الخاليــا الحش ـرّية .)Watts et al., 2003b; Fornelli et al., 2004( Sf9
محليـاً باســتخدام خطــوط الخاليــا الحشـرّية  ،Sf9ووصــف الط ارئــق التــي تـ ّـم
يهــدف هــذا البحــث إلــى تأســيس تقانــة زرع الخاليــا الحشـرّية ّ
تطبيقهــا فــي مخبــر الــزرع الخلــوي فــي الهيئــة العامــة للتقانــة الحيويــة والتّوصيــف الشــكلي لهــذه الخاليــا باســتخدام عـ ّـدة ملونــات.
مواد البحث وطرائقه:
 -1تحضيــر وزرع خطــوط الخاليــا الحشــرية :اســتُخدمت خطــوط الخاليــا الحش ـرّية  )Gentaur( Sf9المنتجــة مــن نســيج مبايــض
عــذراء ف ارشــة  Spodoptera frugiperdaغيــر الناضجــة ،وتـ ّـم عزلهــا للم ـرة األولــى مــن قبــل ( .Vaughn et al., (1977كانــت
هــذه الخاليــا مزروعــة فــي وســط زرع  )Gentaur(TNM-FHفــي طبــق زرع  T10وتركيزهــا  1X107خلية/مــل.
بعــد اســتالم الخاليــا ،تــم فــك الخاليــا بالطــرق الميكانيكــي لطبــق الــزرع لعــدة مـرات ،ثــم توزيعهــا علــى ثالثــة أطبــاق زرع ،)TPP(T25
وتُركــت لمــدة ســاعة تقريبـاً لتتم ّكــن الخاليــا مــن االلتصــاق باألطبــاق ،حيــث تـ ّـم فحصهــا بالمجهــر المقلــوب بتكبيــر  .200Xثــم ُســحب
الوســط القديــم واســتُبدل بآخــر جديــد ( Serum free-(Gentaurخالــي مــن مصــل الجنيــن البقــري (Fetal bovine serum )FBS
وذلــك بإضافــة  5مــل مــن الوســط إلــى ك ّل طبــق .تـ ّـم تثفيــل الوســط القديــم المســحوب مــن طبــق الــزرع بســرعة تثفيــل  150غ لمــدة  10دقائــق،
الرســب وخلــط بلطــف ،ثــم ُنقــل إلــى طبــق زرع .T25
والتخلــص مــن الطافــي إو�ضافــة وســط جديــد  )Gentaur(Serum freeإلــى ّا
وضعــت جميــع األطبــاق بدرجــة حـ اررة ثابتــة قدرهــا ° 27م فــي حاضنــة تســخين وتبريــد .تـ ّـم الـ ّـزرع بأســلوب الخاليــا الملتصقــة ،وتبديــل
الوســط بشـ ٍ
ـكل دوري كل ثالثــة أيــام .واســتُخدم وســط زرع  Sf-900 IIIو .)Invitrogen( Sf-900 II
 -2الــزرع الثانــوي  :Sub-cultureتـ ّـم إجـراء الــزرع الثانــوي للخاليــا عنــد اكتظــاظ الخاليــا ،وتشــكيلها لطبقــة  Monolayerبحيــث
تغطــي  %90مــن ســطح الطبــق ،وذلــك بعــد مــرور أســبوع إلــى عشـرة أيــام ،حســب نمـ ّـو الخاليــا ،إذ اســتُبدل الوســط القديــم بآخــر جديــد
تم فك الخاليا باســتخدام أداة كشــط الخاليا  ،Scraperوبعد التّأكد من تف ّكك الخاليا باســتخدام
باســتخدام ممص باســتور  3مل عقيمّ .
تتضمــن :اســم الخاليــا،
المجهــر المقلــوب ،تـ ّـم أخــذ  2.5مــل مــن معلــق الخاليــا ونقــل إلــى طبــق زرع جديــد مكتــوب عليــه معلومــات
ّ
يبيــن عــدد مـرات الــزرع الثانــوي  Subcultureوتاريــخ الــزرع .ثــم أُضيــف  2.5مــل وســط إلــى طبــق الخاليــا الجديــد إلتمــام الحجــم
ورقــم ّ
ونقلــت الخاليــا بعدهــا إلــى الحاضنــة (° 27م) كمــا هــو مذكــور فــي الجــدول (.)1
إلــى  5مــل ُ
ٍ
خاصـةً قبــل إجـراء الــزرع الثانــوي أو الحفــظ بالتبريــد  Cryopreservationباســتخدام
 -3إحصــاء الخاليــا :تـ ّـم عـ ّـد الخاليــا بشــكل دوري
ّ
شـريحة عــد خاليــا الــدم  Hemocytometerفــي المربــع الصغيــر ،حيــث تـ ّـم فــك الخاليــا باســتخدام أداة كشــط الخاليــا ثــم ُســحب
ميكرويــة  Micropipetteإلــى أنبــوب  1.5مــل .تـ ّـم تمديــد المعلــق أربــع م ـرات
ماصــة
ّ
 50ميكــرو ليتــر مــن معلــق الخاليــا بواســطة ّ
بإضافــة  150ميكــرو ليتــر مــن وســط الـ ّـزرع ،وذلــك لتخفيــف كثافــة الخاليــا لتســهيل العـ ّـد .تـ ّـم تنظيــف العـ ّـدادة بالكحــول االيتيلــي ،ثــم
غســلها بالمــاء المقطــر ،ثــم ثبتــت الســاترة علــى العـ ّـدادة وأُخــذ  10ميكــرو ليتــر مــن المعلّــق الخلــوي ووضــع فــي الحج ـرة المخصصــة
الميكرويــة ،وبزاويــة  30درجــة .تـ ّـم تحد يــد قيــاس عــدد الخال يــا بوا ســطة المجهــر المقلــوب،
الماصــة
للعـ ّـد با ســتخدام
ّ
ّ
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المخصــص لعـ ّـد كريــات الـ ّـدم الحمـراء .أمــا عــدد
باســتخدام العدســة متغايـرة الطــور  Phase contrastبتكبيــر  200Xوذلــك فــي المربــع
ّ
الخاليــا فــي  1مــل مــن المعلــق فحســب مــن العالقــة التاليــة:
4
عدد الخاليا في  1مل= عدد الخاليا في  10مكرولتر xنسبة التمديد .)Invitrogen, 2002) 10 x
حيويــة الخاليــا باســتخدام ملـ ّـون أزرق التريبــان  ،Trypan blueوهــو ملـ ّـون يدخــل عبــر أغشــية
 -4تحديــد
حيويــة الخاليــا :تـ ّـم تحديــد ّ
ّ
الحيــة فتظهــر بيضــاء المعــة ،وذلــك بأخــذ  10ميكــرو ليتــر
الميتــة فتتلـ ّـون بالّلــون األزرق ،وال يســتطيع ّ
النفــاذ عبــر أغشــية الخاليــا ّ
الخاليــا ّ
مــن المعلّــق الخلــوي ،إو�ضافتــه إلــى 10ميكــرو ليتــر مــن ملــون أزرق التريبــان ،فــي أنبــوب  1.5مــل أي بنســبة  1:1ثــم قيــاس عــدد
حيويــة
الخاليــا باســتخدام عـ ّـدادة الـ ّـدم فــي المجهــر المقلــوب بتكبيــر  200Xفــي المرّبــع
وحســبت ّ
المخصــص لعـ ّـد كريــات الـ ّـدم الحمـراءُ ،
ّ
الخاليــا مــن العالقــة:
حيوية الخاليا = ( -1عدد الخاليا الميتة/عدد الخاليا الكلي).)Invitrogen, 2002( x100
ملونيــن لتلويــن الخاليــا الحشـرّية :ملـ ّـون اريــت  Wright stainوملـ ّـون غيمـ از Gemsa stain
 -5تلويــن الخاليــا :تـ ّـم اســتخدام ّ
المكونــات
( .)Clark, 1981تـ ّـم تحضيــر ملـ ّـون اريــت بــوزن  0.3غ مــن بــودرة اريــت و 100مــل مــن الميثانــول المطلــق ،ثــم وضعــت
ّ
فــي علبــة ،وتُركــت لمــدة يوميــن بوجــود خــاط مغناطيســي وبدرجــة ح ـ اررة الغرفــة ،ثــم تـ ّـم ترشــيحها ووضعهــا فــي علبـ ٍـة داكنــة محكمــة
اإلغــاق مــن األلمنيــوم .تـ ّـم عمــل لطخــات علــى صفائــح زجاجيــة ،وذلــك بوضــع حوالــي  2ميكــرو لتــر مــن الســائل الحــاوي علــى الخاليــا
ثــم فرشــها علــى الصفيحــة بواســطة طــرف ســاترة ،وبعــد أن جفّــت الخاليــا تـ ّـم تثبيتهــا بوضــع ميثانــول علــى الصفائــح لمــدة خمــس دقائــق،
ـف .تـ ّـم تلويــن الخاليــا مــن خــال وضــع الصفائــح فــي بيشــر مملــوء بالملـ ّـون وتركهــا لمــدة  10دقائــق ،وبعدهــا
ومــن ثــم تُركــت الصفائــح لتجـ ّ
ُغســلت بالمــاء المقطــر .أمــا عنــد التلويــن بملـ ّـون غيمـ از فقــد تـ ّـم وضــع الملـ ّـون فــوق الصفائــح لمــدة  3دقائــق ،وبعدهــا خفّــف بقليــل مــن
المــاء المقطــر وتُــرك لمــدة  5دقائــق ،وبعدهــا ُغســلت الصفائــح بالمــاء المقطّــر.
ٍ
 -6حفــظ الخاليــا بالتبريــد :تـ ّـم تجميــد قســم مــن الخاليــا لالحتفــاظ بهــا لوقــت آخــر تحســباً لخســارة الخاليــا ألي ســبب كان
وخاص ـةً
ّ
التلـ ّـوث الفطــري والبكتيــري ،حيــث تـ ّـم تفكيــك الخاليــا باســتخدام أداة كشــط الخاليــا ،وذلــك فــي الطــور اللوغاريتمــي لنمـ ّـو الخاليــا ،ثــم ُنقــل
المعلّــق الخلــوي إلــى أنابيــب تثفيــل  15مــل .تـ ّـم عـ ّـد الخاليــا ثــم تثفيلهــا بســرعة  150غ وذلــك لمــدة  10دقائــق وســحب الطافــي،
وخلــط ال ارســب برفــق ،ثــم ُنقــل معلــق الخاليــا إلــى أنابيــب تجميــد  1.5مــل بــاردة
ثــم أُضيــف  2مــل مــن وســط تجميــد الخاليــا إلــى ك ّل أنبــوبُ ،
المجمــدة علــى درجــة
وموضوعــة داخــل وعــاء يحــوي ثلــج ومكتــوب عليهــا :اســم ونــوع الخاليــا ،وتاريــخ التجميــد .وضعــت األنابيــب فــي
ّ
حـ اررة ° 20م لمـ ّـدة ســاعة ،ثــم ُنقلــت إلــى المجمــدة فــي درجــة حـ اررة ° 80م لمــدة  24ســاعة علــى األقــل ضمــن علبــة مــن البوليســتيرين
الســائل بهــدف حفــظ الخاليــا لمــدة طويلــة.
(ســتريوبور) ،ثــم ُنقلــت فــي النهايــة إلــى عبــوة اآلزوت ّ
تـ ّـم تجميــد الخاليــا باســتخدام وســطي تجميــد :األول وســط تجميــد جاهــز  ،Vivifyوالثانــي هــو وســط تـ ّـم تركيبــه فــي المخبــر مكـ ّـون مــن:
 %60وســط زرع حشــري ،)dimethyl sulfoxide) DMSO %10+ FBS %30 +كمــا هــو مذكــور فــي الجــدول (.)1
ٍ
تمــت إذابــة الخاليــا بشــكل سـريع
 -7إذابــة الخاليــا المجمــدة :تـ ّـم التّأكــد مــن نجــاح عمليــة تجميــد الخاليــا بإذابتهــا وتحديــد ّ
حيويتهــا .حيــث ّ
حمــام مائــي بدرجــة ح ـ اررة ° 37م ،وعنــد بدايــة ذوبــان معلّــق الخاليــاُ ،نقــل األنبــوب
بوضــع أنبــوب التجميــد الحــاوي علــى الخاليــا فــي ّ
ونقــل إلــى أنبــوب تثفيــل 15
إلــى غرفــة العــزل العقيمــة  Class IIبعــد مســح األنبــوب بالكحــول االيتيلــي ،ثــم تـ ّـم مــزج محتــوى األنبــوبُ ،
مــل ،وأُضيــف إليــه  10مــل وســط زرع ،وثفّــل بســرعة  150غ وذلــك لمــدة  10دقائــق ،وتـ ّـم ســحب الطافــي للتخلــص مــن وســط التجميــد،
وأُضيــف  5مــل مــن وســط الــزرع مضافـاً إليــه  %10مــن مصــل الجنيــن البقــري (.)FBS
حيويتهــا ،ثــم ُنقلــت الخاليــا إلــى طبــق زرع  ،T 25ووضعــت بدرجــة ح ـ اررة ثابتــة قدرهــا ° 27م فــي حاضنــة
تــم عـ ّـد الخاليــا وتحديــد ّ
وتمــت مراقبتهــا دورّي ـاً بالمجهــر المقلــوب ،كمــا هــو مذكــور فــي الجــدول (.)1
تســخين وتبريــد ّ
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الجدول  .1يبين الطرق القديمة والتعديالت الجديدة المتبعة في تقنيات الزرع الثانوي وتجميد إو�ذابة الخاليا وبعض المالحظات المتعلقة بكل تقنية.
اإلجراء

سابق
ال ّ

التعديل

مالحظات

الزرع الثانوي
Subculture

طرق طبق الزرع لفك الخاليا )(Lynn, 2002

استخدام كاشطة الخاليا

شدة التصاق الخاليا بطبق الزرع

تجميد الخاليا
Cryopreservation
إذابة الخاليا
Thawing

استخدام وسط زرع
وسط التجميد :وسط زرع  Graceمضافا ً إليه مصل
SF-900 II SFM
الجنين البقري وجليسيرين أو dmso
خالي من المصل الجنيني البقري
)(Invitrogen, 2002
زرع الخاليا بعد الذوبان في وسط الزرع العادي
)(Invitrogen, 2002

زرع الخاليا بعد ّ
الذوبان في
وسط زرع مضاف إليه مصل
الجنين البقري

يمكن استخدام أي وسط زرع
مناسب للخاليا الحشريّة
لم تذكر في المراجع بالنسبة لوسط
الزرع الخاص بهذه الحشرات
SF-900 II SFM

النتائج والمناقشة:
 -1تقانة الزرع الخلوي لخطوط الخاليا الحشرية :Sf9
ـرية  Sf9المنتجــة مــن خال يــا  IPLBSF-21المعزولــة مــن نســج مبا يــض عــذ راء فرا شــة
تـ ّـم زرع خطــوط الخال يــا الحشـ ّ
 )Vaughn et al., 1977( Spodoptera frugiperdaبأســلوب الزراعة الملتصقة إذ شـ ّكلت طبقة من الخاليا على قاعدة طبق
الــزرع وهــي خاليــا شــديدة االلتصــاق ،علــى الرغــم مــن إمكانيــة زرعهــا بأســلوب الز ارعــة المعلقــة ،وتحتــاج هــذه الخاليــا إلــى مــدة 72
ســاعة لكــي يتضاعــف عددهــا باالنقســام الخيطــي وهــذا يتوافــق مــع المرجــع (.Invitrogen, (2002
لنمو هذه الخاليا وهي:
ّ
تم استخدام ثالثة أنواع من أوساط الزرع الخالية من مصل الجنين البقري ( ،)FBSوالمناسبة ّ
تكيــف خاليــا  Sf9مــع هــذه األوســاط ،وتخفيــض الكلفــة
ـبب
ـ
س
ب
ـك
ـ
ل
وذ
Serum
Free
SF-900
II
SFM
,SF900
III
SFM
ّ
الناتجة عن ارتفاع أسعار ،FBSوأخي اًر تقليل فرص التلوث الميكروبي (.)Léry and Fédiére, 1990; Falkner et al., 2006
تـ ّـم إجـراء الــزرع الثانــوي للخاليــا  Subcultureوذلــك عنــد ازديــاد عددهــا فــي طبــق الــزرع ،إذ تشـ ّكل طبقــة مــن الخاليــا تغطــي حوالــي
أن خاليــا  Sf9شــديدة االلتصــاق بالطبــق ،وكانــت صعبــة
 90%-80مــن قاعــدة طبــق الــزرع كمــا فــي الشــكل ( )1بعــد عـ ّـدة أيــام ،وبمــا ّ
أن فــك خاليــا  Sf9يتـ ّـم عــادة بطــرق طبــق الــزرع لعــدة
الفــك باســتخدام طــرق الفــك المنصــوح بهــا مــن قبــل ( Lynn, (2002الــذي ذكــر ّ
م ـرات وبقــوة حتــى تنفــك الخاليــا ،ولــم ُينصــح باســتخدام أنزيــم التربســين فــي ف ّكهــا بســبب حساســية هــذه الخاليــا لــه (،)Lynn, 2006
ولكنهــا لــم تنجــح إال عندمــا تـ ّـم توزيــع الخاليــا فــور وصولهــا إلــى المخبــر فــي طبــق
وقــد ُج ّربــت طريقــة طــرق طبــق الــزرع فــي فـ ّ
ك الخاليــا ّ
الســبب إلــى كثافــة الخاليــا الكبي ـرة التــي أعاقــت التصــاق الخاليــا بالطبــق ،والحق ـاً عنــد
زرع  T12.5إلــى ثالثــة أطبــاق  ،T25ويعــود ّ
ك
ك الخاليــا باســتخدام أداة لكشــط الخاليــا  Scraperوكانــت فعالــة جــداً وسـريعة مــع ّأنهــا كغيرهــا مــن طــرق فـ ّ
إجـراء الــزرع الثانــوي تـ ّـم فـ ّ
الخاليــا قــد تسـّـبب ضــر اًر بالغـاً للخاليــا ،لكــن ســرعان مــا تعــود الخاليــا إلــى النمــو مجــدداً بعــد نقلهــا إلــى أطبــاق زرع جديــدة.

الشكل  .1يوضح اكتظاظ خاليا  Sf9في طبق الزرع بتكبير 200X
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ك للخاليا قبل إجراء الزرع الثانوي أو التجميد.
عملية ف ّ
ُي ّ
اء ضرورياً عند ك ّل ّ
عد تحديد عدد الخاليا وتحديد ّ
حيويتها إجر ً
ملون أزرق التريبانTrypan blue
عد ّ
حيويتها باســتخدام شـريحة ّ
تم تحديد عدد الخاليا وتحديد ّ
ّ
الدم  Hemocytometerواســتخدم ّ
الحيــة فتظهــر بيضــاء
الميتــة فتتلـ ّـون باللــون األزرق ،وال يســتطيع النفــاذ عبــر أغشــية الخاليــا ّ
وهــو ملـ ّـون يدخــل عبــر أغشــية الخاليــا ّ
المعــة ،وذلــك عنــد فحصهــا بالمجهــر المقلــوب بالعدســة متغاي ـرة الطــور  Phase contrastبتكبيــر 200Xوكان عــدد الخاليــا أكبــر
6
حيويــة الخاليــا فقــد تراوحــت بيــن  75إلــى  %90كمــا فــي الشــكل ( ،)6وهــي تتأثــر بالــدورة الخلويــة وعــدد مـ ّـرات
أمــا ّ
مــن  /1x10مــلّ ،
الـ ّـزرع الثّانــوي .)Calles et al., 2006( Subculture
إن تأســيس تقانــة الــزرع الخلــوي يتـ ّـم أوالً بإكثــار الخاليــا ،وثاني ـاً بحفــظ الخاليــا بتجميدهــا لفت ـرات طويلــة  Cryopreservationوذلــك
ّ
لنموهــا ،أو عــدم توافــر الظــروف المناســبة
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ّ
لنموهــا أو بســبب االصابــة البكتيريــة أو الفطريــة ( ،)Corsini and Mann, 2005وقــد خس ـرنا عــدداً مــن الخاليــا بســبب التلـ ّـوث
ّ
الفطــري والبكتيــري كمــا هــو موضــح فــي الشــكلين ( )2و(.)3

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

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

السائل.
تم تجميد الخاليا وبالتالي أصبح لدينا أكثر من  40أنبوب من الخاليا
المجمدة والمحفوظة في اآلزوت ّ
ّ
ّ
اختُبــرت عمليــة التّجميــد بنجــاح مــن خــال إذابــة  3أنابيــب مجمــدة ،ونتــج عــن ذلــك مــوت الخاليــا فــي أنبوبيــن ،وذلــك عنــد نقــل الخاليــا
إلــى وســط  SF-900 II SFMالخالــي مــن مصــل الجنيــن البقــري  FBSبينمــا نمــت وازداد عددهــا عندمــا نقلــت إلــى وســط يحتــوي
أن الخاليــا تنمــو بعــد إذابتهــا فــي وســط زرع خالــي مــن
 ،FBSوهــذا ال يتوافــق مــع مــا ذكرتــه نش ـرة شــركة  Invitrogenالتــي أ ّكــدت ّ
الد ارســات األخــرى ّأيــة معلومــات عــن دور نــوع وســط الـ ّـزرع الــذي تُنقــل إليــه الخاليــا بعــد
 .)Invitrogen, 2002( FBSلــم تذكــر ّ
ونموهــا مــن جديــد بعــد التّجميــد.
إذابتهــا مباشـرةً فــي تعافــي الخاليــا ّ
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 -2التوصيف المورفولوجي لخطوط الخاليا الحشرية :Sf9
نموهــا بواســطة المجهــر المقلــوب عــدة أشــكال للخاليــا؛ فتـ ّـم تمييزهــا أوالً حســب ال ّشــكل إلــى
لوحــظ مــن خــال مراقبــة الخاليــا أثنــاء م ارحــل ّ
تتميــز بوجــود اســتطاالت خلويــة
خاليــا دائريــة ال ّشــكل وخاليــا شــبيهة بخاليــا األرومــة الّليفيــة الفيبروبالســت البشـرية  Fibroblastالتــي ّ
كاألذرع ،كمــا تـ ّـم تمييزهــا أيضـاً مــن خــال الحجــم ،إلــى خاليــا كبيـرة وأخــرى صغيـرة كمــا فــي الشــكل (.)4

الشكل  .4يوضح أشكال خاليا  Sf9وهي )1( :دائرية كبيرة الحجم ،و( )2دائرية صغيرة الحجم و( )3شبيهة الفيبروبالست
بتكبير 200X

كمــا لوحــظ تنـ ّـوع كبيــر ألشــكال الخاليــا ،وهــو مــا يماثــل مــا ذك ـره ( Vaughn et al., (1977عنــد إنتاجــه لخطــوط الخاليــا الحش ـرّية
قســم هــذه الخاليــا إلــى ثالثــة
 IPLB-SF-21مــن مبايــض عــذراء ف ارشــة  ،Spodoptera frugiperdaوهــي أصــل خاليــا  Sf9حيــث ّ
أقســام :األولــى هــي خاليــا دائرّيــة ال ّشــكل ويبلــغ قياســها  19.5ميكرومتــر والثانيــة هــي خاليــا شــبيهة باألرومــة الليفيــة Fibroblast
وقياســها  20-16ميكرومتــر ،أمــا األخي ـرة فهــي خاليــا متعــددة األشــكال وقياســها  48ميكرومتــر ،ولوحــظ أيض ـاً وجــود خاليــا كبي ـرة
الميتــة حســبما
مهمتهــا تنظيــف المزرعــة
الخلويــة مــن األشــاء الخلويــة للخاليــا ّ
ّ
الحجــم وشـفّافة تســمى الخاليــا البالعــة ّ ،Phagocytosis
ذكــر (( Meneses et al., (2001الشــكل .)5

الشكل  .5يوضح شكل الخاليا كبيرة الحجم والشفافة والتي تسمى بالخاليا البالعة بتكبير 200X

ـي أزرق التريبــان وملـ ّـون غيمـ از كمــا فــي الشــكلين ( )6و( )7وهــو
كمــا تـ ّـم تمييــز خاليــا وحيــدة النــوى وعديداتهــا ،وذلــك باســتخدام ملونـ ّ
مطابــق لمــا ذكرتــه ( Meneses et al., (2001عــن تواجــد خاليــا بالعــة فــي خطــوط الخاليــا الحش ـرّية  Sf 9وكذلــك خاليــا وحيــدة
ومتعــددة النــوى.
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2

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

2
22

1

1
الشكل  .7يوضح نوعي الخاليا  )1(:وحيدة النوى ،و( )2عديدة النوى باستخدام ملون غيم از بتكبير 600 x

الحيــة ،بينمــا لوحــظ
الحيــة والميتّــة مــن خــال المظهــر الالمــع ،والشــكل الدائــري المنتظــم للخاليــا ّ
كمــا تــم التمييــز أيض ـاً بيــن الخاليــا ّ
الميتــة ،وعــدم انتظــام شــكلها وتمـ ّـزق غشــاءها الخلــوي وخــروج المحتويــات الخلويــة إلــى الخــارج فــي
ازديــاد
التحبــب والفجـوات فــي الخاليــا ّ
ّ
المرحلــة األخيـرة لالســتموات كمــا فــي الشــكل (.)8

1

2

الشكل  -1.8خاليا في الحالة الطبيعية بظروف تغذية جيدة -2 ،خاليا ميتة موجودة في وسط فقير بالمواد المغذية ويالحظ ظهور فجوات صغيرة في
السيتوبالزما (التلوين بصبغة رايت التكبير )600 x
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:االستنتاجات
 وكانــت حيويــة الخاليــا بشــكل عــام مرتفعــة ممــا ســاهم، مــع أوســاط زرع مختلفــةSf 9 تكيفــت واســتمرت خاليــا الخــط الخلــوي الحشــري
ّ
الد ارســات
 ممــا يجعــل مــن هــذه الخاليــا وســيلة مناســبة، ومــن ثــم حفظهــا بالتجميــد،فــي اســتم اررية الخاليــا وفــي إكثارهــا
ّ وعمليــة فــي إجـراء
ّ
 وحيــدة وعديــدات النــوى، دائرّيــة وشــبيهة الفيبروبالســت:Sf 9  كمــا لوحــظ اختالفــات شــكلية لخاليــا،الســمية
ّ المختلفــة وخاصــة
ّ الد ارســات
.ووجــود خاليــا البالعــات المنظّفــة للمزرعــة الخلويــة
 كانــت مفيــدة، الحشـرّية والمالحظــات الناتجــة عــن مراقبــة هــذه الخاليــاSf 9 تمــت علــى ط ارئــق الــزرع والحفــظ لخاليــا
ّ
ّ إن التعديــات التــي
أن اســتخدام كاشــطة الخاليــا فــي ف ّكهــا بــدالً مــن طريقــة طــرق طبــق
إذ
.ـة
ـ
ف
مختل
ـات
ـ
س
ر
ا
د
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ه
من
ـتفادة
ـ
س
اال
و
ـا
ـ
ي
الخال
ـذه
ـ
ه
ة
ي
ر
ر
ا
ـتم
ـ
س
ا
ـي
فـ
ّ
ّ
 إو� ّن اســتخدام وســط الــزرع الخالــي مــن المصــل البقــري فــي وســط التجميــد والحــاوي علــى المصــل،ًفعــاالً وس ـريعاً ومأمون ـا
ّ الــزرع كان
.البقــري فــي فتـرة زرع الخاليــا بعــد الذوبــان كان ناجحـاً فــي حفــظ الخاليــا وقدرتهــا علــى النمــو واالنقســام
:شكر وتقدير
، والســيدة ميســون العلــوي للتدريــب علــى تقانــات الــزرع الخلــوي،للهيئــة العامــة للتقانــة الحيويــة وللدكتــورة عــروب المصــري لمراجعــة النشـرة
.والمخبرّيــة إينــاس نمــر لمســاعدتها فــي متابعــة الخاليــا
:المراجع
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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,
Morphologicalcharacterization.
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