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Abstract
Background: Spermatogonial Stem Cells (SSCs) are used as an excellent model system for differentiation,
development, and functioning of testes and provide a source of cells for infertility treatment and production of
transgenic animals and recombinant drugs. The aim of the present study was to determine the effects of different
concentrations of melatonin on prepubertal lamb’s spermatogonial colony formation.
Methods: An experimental study was conducted. Each treatment was replicated 5 times. Testicular cells were
isolated from testes of prepubertal lambs using two-step enzymatic digestion and then cultured for 10 days.
Control cells (C) were grown in basic DMEM media with %1 antibiotic and %5 FBS. Treated cells were grown
in basic media with 1 µmol/ml (T1) or 1 nmol/ml (T2) melatonin. Culture media was changed every 72h and
SSCs colony formation was monitored via inverted microscope. Data were analyzed running one way ANOVA.
P values less than %5 were considered as statistically significant.
Results: SSCs were identified via immunocytochemistry assay against PGP9.5. Number and surface area of
colonies were greater in T1 group than C and T2 groups on day 7 (P=0.04587).
Conclusion: The findings suggest that simultaneous addition of 1 µmol/ml melatonin to culture media may
increase in vitro colony formation of prepubertal sheep SSCs. So, addition of above dose of melatonin to SSCs
culture media is suggested.

[ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-05-20 ]

Keywords: Spermatogonial Stem cell; Colony formation; Melatonin

* Corresponding Author:Peyman Rahimi-Feyli
Email:drp.rahimi@gmail.com

Research in Medicine 2021; Vol.44; No.4; 580-586

هش
مقاهل ژپو ی

دور  ،44شماره  ،1399 ،4صفحات  580ات 586
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حسام جمشیدی سیکهوندی ،1پیمان رحیمیفیلی ،*1علیاصغر مقدم

1

گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/06/03:

تاریخ پذیرش مقاله1398/09/19 :

چكيده:
سابقه و هدف :سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی ( )SSCsمدلی عالی برای کمک به درک بیشتر روند تمایز ،رشد و عملکرد بیضههاست و در نتیجه امکان استفاده
بیشتر از این سلولها در درمان نازایی ،تولید حیوانهای تراریخته و داروهای نوترکیب را فراهم میکنند .هدف از این مطالعه تعیین اثر غلظتهای مختلف مالتونین
بر القای کلونیزایی  SSCsاست .مطالعه حاضر در بازه زمانی تابستان  1396و در آزمایشگاه کشت سلولی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد.
مواد و روشها :نوع مطالعه حاضر تجربی بود .در مجموع پنج بار نمونهگیری از کشتارگاه و تکرار آزمایش انجام شد .سلولهای اسپرماتوگونی از بیضه برههای
نابالغ با استفاده از هضم آنزیمی دو مرحلهای استخراج شد و سپس به مدت  10روز در سه گروه شامل گروه شاهد (کشت ساده در محیط پایه  DMEMحاوی
1درصد آنتی بیوتیک و 5درصد سرم گوساله جنینی( ) )FBSو تیمارهای  1و  ( 2به ترتیب کشت در محیط کشت پایه مذکور توام با اضافه کردن یک میکرومول و
یک نانومول مالتونین) کشت شدند .تعویض محیط کشت هر  72ساعت یکبار انجام و همزمان تعداد و قطر کلونیها با استفاده از میکروسکوپ معکوس ارزیابی
شد .آزمون آماری مورد استفاده آنالیز واریانس یکطرفه و سطح معناداری P >0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :ماهیت بنیادینگی سلولهای اسپرماتوگونی با استفاده از رنگآمیزی ایمنوسیتوشیمی علیه آنتیژن  PGP9.5تایید شد .تعداد و مساحت کلونیهای
اسپرماتوگوني در روز هفتم کشت در تیمار یک به طور معناداري بيشتر از گروه شاهد بود (. )P=0/04578
نتیجهگیری :به نظر میرسد افزودن مالتونين با دوز یک میکرومول تاثیر مثبتی بر القای کلونیزایی سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی در محیط آزمایشگاه دارد.
نویسندگان استفاده از هورمون مالتونین را با دوز فوق برای کشت اسپرماتوگونی گوسفند پیشنهاد میکنند.
واژگان كلیدی :سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی ،کلونیزایی ،مالتونین
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مقدمه:
سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی ) (SSCsتﻨﻬا سلوﻝهای بﻨیادی بالﻐی هﺴتﻨﺪ که
اﻃالﻋاﺕ ژنتیکی را به نﺴﻞ بﻌﺪ مﻨتقﻞ میکﻨﻨﺪ) (1و از ﻃریﻖ تکﺜیر و تﺰایﺪ مﺪاوﻡ ،فرﺁیﻨﺪ
اسﭙرماتوژنﺰ را پیﺶ میبرنﺪ .وﺟود تﻌﺪاد انﺪﻙ سلوﻝهای بﻨیادی در بیﻀههای بالﻐان،
ﺟﺪاسازی ﺁنها را برای مﻄالﻌههای ﺁزمایﺸﮕاهی با مﺤﺪودیت مواﺟه کردﻩ است) .(2از
ﻃرﻑ دیﮕر ،ﺷیمی درمانی یا اﺷﻌه درمانی ﻃوﻻنیمﺪﺕ در بیماران مﺒتال به سرﻃان،
اثر مخربی روی این سلوﻝها دارد و میتوانﺪ به ناباروی این بیماران پﺲ از درمان مﻨﺠر
ﺷود) .(3بﻨابراین ،روشهای کارا و با کﻔایت تکﺜیر سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی
1

در مﺤیﻂ ﺁزمایﺸﮕاﻩ نقﺶ مﻬمی در حﻔﻆ و نﮕه داری اسﭙرﻡ و درمان ناباروری بویﮋﻩ
در بیماران نﺠاﺕ یافته از سرﻃان دارد)4و .(5تاکﻨون ﺟﺪاسازی سلوﻝهای بﻨیادی
اسﭙرماتوﮔونی در انﺴان) (6-8و حیوانهایی نظیر موش) (9رﺕ) ، (10ماهی)(11
 ،داﻡهای اهلی از ﺟمله ﮔاو)، (12بﺰ) (13و ﺧوﻙ) (14انﺠاﻡ ﺷﺪﻩ است .کﺸت این
سلولﻬا در مﺤیﻂ کﺸت سرﻡدار و فاﻗﺪ سرﻡ)15و (16همراﻩ با ﻻیه تﻐذیهکﻨﻨﺪﻩ
سلوﻝهای سرتولی) (17وﻻیه تﻐذیهکﻨﻨﺪﻩ سلوﻝهای فیﺒروبالست ﺟﻨیﻨی موش)(18
انﺠاﻡ ﮔرفته است .در مﻄالﻌههای اﺧیر که ﻋوامﻞ مرتﺒﻂ با رﺷﺪ و تکﺜیر سلوﻝهای
بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی در مﺤیﻂ کﺸت از ﺟمله فاکتور نوتروتروپیﻚ مﺸتﻖ ﺷﺪﻩ از
سلوﻝهای ﮔلیاﻝ) ، (19)(GDNFفاکتورمﻬارکﻨﻨﺪﻩ لوسمی) ، (19)(LIFفاکتوررﺷﺪ
فیﺒروبالستی) (19)(FGFو فاکتور سلوﻝ بﻨیادی) (20)(SCFبررسی ﺷﺪﻩانﺪ،

بررسی تاثیر غلظتهای مختلف مالتونین بر القای کلونیزایی 582 /

مﺸخﺺ ﺷﺪ که تمامی این ﻋوامﻞ در رﺷﺪ و تکامﻞ  SSCsدر مﺤیﻂ ﺁزمایﺸﮕاﻩ نقﺶ
حیاتی دارنﺪ .مالتونین هورمون مﻬمی با ﺧواﺹ ﺁنتی اکﺴیﺪانی ،پاسخ ایمﻨی ،برﻗراری
ارتﺒاﻃاﺕ سلولی و حﻔاﻇت از بافت ﻋﺼﺒی است) .(21در ﺧالﻝ متابولیﺴﻢ فیﺰیولوژیﻚ
ﻃﺒیﻌی سلوﻝ ،ﮔونههای اکﺴیﮋن واکﻨﺶﮔر) (ROSبویﮋﻩ در میتوکﻨﺪری تولیﺪ میﺷود
که اثر مخربی بر ارتﺒاﻃاﺕ سلولی دﺧیﻞ در تﻨظیﻢ تکﺜیر و بقای سلوﻝ دارد).(22
مالتونین نقﺶ مﻬمی در کاهﺶ تولیﺪ  ROSسلولی و مﻬار ﺟﻬﺶهای بالقوﻩ DNA
ناﺷی از ﺁسیﺐهای اکﺴیﺪاتیو دارد) .(23ماهیت ﺁمﻔی فیلیﻚ مالتونین نقﺶ مﻬمی در
مﺤافظت ﮔامتها و رویانهای پﺴتانﺪاران در برابر ﺁسیﺐهای ناﺷی از رادیکاﻝهای
ﺁزاد و مرگ سلولی در مﺤیﻂ کﺸت دارد) .(24ﮔیرنﺪﻩهای مالتونین )(MT2 ,MT1
ﮔیرنﺪﻩهای متﺼﻞ ﺷونﺪﻩ به پروتﺌین  Gهﺴتﻨﺪ و ﻇﻬور این ﮔیرنﺪﻩها در سلوﻝهای
سرتولی رﺕ ،موش ،ﮔوسﻔﻨﺪ ،ﮔاو و انﺴان) (25-28و همﭽﻨین در اسﭙرماتوزوﺋیﺪ و
اسﭙرماتوسیت) (29-31ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ است .با این حاﻝ ،اثر مالتونین به ﻋﻨوان مﻬﻢترین
تﻨظیﻢ کﻨﻨﺪﻩ تولیﺪ مﺜﻞ بر سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی به ﺧوبی مﺸخﺺ نﺸﺪﻩ
است .از ﻃرفی با توﺟه به اهمیت ﮔونه دامی ﮔوسﻔﻨﺪ در تولیﺪ حیوانهای مﺪﻝ،
تراریخته و داروهای نوترکیﺐ انﺴانی ﺿرورﺕ انﺠاﻡ این مﻄالﻌه ﺁﺷکار میﺷود .هﺪﻑ
از مﻄالﻌه حاﺿر بررسی اﺿافه کردن مالتونین به ﻋﻨوان یﻚ ﺁنتی اکﺴیﺪان به مﺤیﻂ
کﺸت و تﻌیین اثر ﺁن روی تکﺜیر سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی برﻩ در مﺤیﻂ کﺸت
بود .مﻄالﻌه حاﺿر در بارﻩ زمانی تیر ماﻩ تا ﺷﻬریور  1396انﺠاﻡ ﺷﺪ .نمونهﮔیری
از کﺸتارﮔاﻩ ﺻﻨﻌتی بیﺴتون و کﺸت سلوﻝها در ﺁزمایﺸﮕاﻩ کﺸت سلولی دانﺸکﺪﻩ
دامﭙﺰﺷکی دانﺸﮕاﻩ رازی کرمانﺸاﻩ انﺠاﻡ ﺷﺪ.
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مواد و روشها:
مﻄالﻌه حاﺿر تﺠربی است .تمامی مواد و ﺁنﺰیﻢهای مﺼرفی در این مﻄالﻌه ساﺧت
ﺷرکت  Sigmaکﺸور ﺁمریکاست .در موارد غیر از این ،ﺷرکت سازنﺪﻩ ﺫکر ﺷﺪﻩ است.
نمونهﮔیری و انتقاﻝ نمونه:
نمونههای بیﻀه از برﻩهای نابالﻎ دو تا ﭼﻬار ماهه از کﺸتارﮔاﻩ ﺻﻨﻌتی بیﺴتون واﻗﻊ
در  20کیلومتری ﺷﻬرستان کرمانﺸاﻩ تﻬیه و در کﻨار یخ در ﻋرﺽ کمتر از دو ساﻋت
به ﺁزمایﺸﮕاﻩ کﺸت سلولی دانﺸکﺪﻩ دامﭙﺰﺷکی مﻨتقﻞ ﺷﺪ .در ﺁزمایﺸﮕاﻩ بیﻀه از
اسکروتوﻡ ﺧارﺝ و متﻌاﻗﺐ ﺟﺪا کردن اپی دیﺪیﻢ ،بیﻀه ﭼﻨﺪ بار ﺷﺴتوﺷو و به کمﻚ
ﻗیﭽی استریﻞ  10ﮔرﻡ از بافت پارانﺸیﻢ بیﻀه ﺟﺪا و به داﺧﻞ لوله فالکون SPL,
 ((South Koreaحاوی  10میلیلیتر مﺤیﻂDMEM (Dulbecco’s Modified
 (Eagle Medium, Gibco, UKمﺤتوی  1000واحﺪ بر میلیلیتر پﻨیﺴیلین و100
میلیﮔرﻡ بر میلیلیتر استرپتومایﺴین (  (Gibco, Paisley, UKمﻨتقﻞ و هر کﺪاﻡ
از لولهها سه نوبت و هر بار به مﺪﺕ یﻚ دﻗیقه در دور  1500سانتریﻔیوژ )Hettach,
 (Germanyﺷﺪ).(32
جداسازی سلولهای بنیادی:
برای استخراﺝ سلوﻝهای بﻨیادی بیﻀه از روش  Aponteو همکاران ) (33به ﺷرﺡ
زیر استﻔادﻩ ﺷﺪ.
هضم مکانیکی بافت پارانشیم بیضه:
بافت پارانﺸیﻢ بیﻀه پﺲ از ﺷﺴتوﺷو به داﺧﻞ پتری دیﺶ استریﻞ مﻨتقﻞ و با استﻔادﻩ
از ﻗیﭽی استریﻞ به ﻃور کامﻞ ﻗﻄﻌه ﻗﻄﻌه ﺷﺪ.
هضم آنزیمی بافت پارانشیم بیضه:
در مرحله اوﻝ هﻀﻢ ﺁنﺰیمی به پتری دیﺶهای حاوی بافت ﺷیرابهای بیﻀه ﺁنﺰیﻢهای
کالژناز تیﭗ ) 4یﻚ میلیﮔرﻡ بر میلیلیتر( ،هیالورونیﺪاز تیﭗ ) 2یﻚ میلیﮔرﻡ بر
میلیلیتر( و تریﭙﺴین )یﻚ میلیﮔرﻡ بر میلیلیتر( اﺿافه ﺷﺪ و پتری دیﺶها به مﺪﺕ
 45دﻗیقه در انکوباتور ﻗرار دادﻩ ﺷﺪنﺪ .برای افﺰایﺶ بازدهی تاثیر ﺁنﺰیﻢهای مذکور بر
هﻀﻢ بافت پارانﺸیﻢ بیﻀه هر  10دﻗیقه یﻚبار ﻋمﻞ پیﭙتاژ انﺠاﻡ ﺷﺪ و برای ارزیابی
هﻀﻢ ﺁنﺰیمی و رونﺪ باز ﺷﺪن لولههای مﻨیساز از یکﺪیﮕر هر  10دﻗیقه یﻚ بار
بافت پارانﺸیﻢ بیﻀه در زیر میکروسکوپ مﻌکوﺱ )inverted ®Olympus, IX71
 (microscopeبررسی ﺷﺪ .نمونه پﺲ از مرحله اوﻝ هﻀﻢ ﺁنﺰیمی سه مرتﺒه با دور
 1400به مﺪﺕ دو دﻗیقه سانتریﻔیوژ ﺷﺪ .در مرحله دوﻡ ﺁنﺰیﻢهای کالژناز تیﭗ ) 4یﻚ
میلیﮔرﻡ بر میلیلیتر( ،هیالورونیﺪاز تیﭗ ) 2یﻚ میلیﮔرﻡ بر میلیلیتر( و دزوکﺴی

ریﺒو نوکلﺌاز )5درﺻﺪ میلی ﮔرﻡ بر میلیلیتر( به نمونه اﺿافه ﺷﺪ و پتری دیﺶها به
مﺪﺕ  15تا 20دﻗیقه در انکوباتور ﻗرار دادﻩ ﺷﺪنﺪ .برای ﺟﺪاسازی سلوﻝهای انﻔرادی
از ﻗﻄﻌههای باﻗیمانﺪﻩ ،لولههای فالکون در دور  800به مﺪﺕ پﻨﺞ دﻗیقه سانتریﻔیوژ
ﺷﺪ .برای حذﻑ سلوﻝهای میوﺋیﺪ ،تﻌلیﻖ سلولی مذکور از فیلتر نایلونی  55میکرونی
استریﻞ ﻋﺒور دادﻩ ﺷﺪ .در ادامه برای رسوﺏ سلوﻝهای اسﭙرماتوﮔونی و سرتولی
لولههای فالکون در دور  800به مﺪﺕ دو دﻗیقه سانتریﻔیوژ و برای کﺸت استﻔادﻩ ﺷﺪ.
شناسایی سلولهای اسپرماتوگونی با رنگآمیزی ایمونوسیتوشیمی:
برای ﺷﻨاسایی سلوﻝهای اسﭙرماتوﮔونی تیﭗ  Aاز رنﮓﺁمیﺰی ایمﻨوسیتوﺷیمی
ﻋلیه نﺸانﮕر  PGF9,5از روش حیﺪری و همکاران ) (13استﻔادﻩ ﺷﺪ .پﺲ
از ﺟﺪاسازی سلوﻝها بلوﻙ مکان غیر اﺧتﺼاﺻی به وسیله avidin/bioyin
و بلوﻙ مکان غیر اﺧتﺼاﺻی دیﮕر با ﻗرار دادن اسالیﺪ در  PBSحاوی
 10درﺻﺪ سرﻡ ﮔوسﻔﻨﺪ به مﺪﺕ  30دﻗیقه در دمای اتاﻕ انﺠاﻡ ﺷﺪ .سﭙﺲ اسالیﺪ با
ﺁنتی بادی اولیه غیرکونﮋوﮔه ﺧرﮔوش ﻋلیه نﺸانﮕر Dako, Carpinteria,)ِ PGF9,5
 (USAبا رﻗت  1:100در  PBSحاوی  2/5درﺻﺪ سرﻡ بﺰ به مﺪﺕ  60دﻗیقه در دمای
اتاﻕ انکوبه ﺷﺪ .مقﻄﻊ پﺲ از سه مرتﺒه ﺷﺴتوﺷو با  ) TBS/BSAهر بار پﻨﺞ
دﻗیقه( در دمای اتاﻕ به مﺪﺕ  45دﻗیقه در تماﺱ با ﺁنتی بادی ثانویه )Avicenna,
 (Biotinylated sheep anti-rabbit IgG, Research Institute, Iranﻗرار
ﮔرفت و با  TBS/BSAﺷﺴتوﺷو ﺷﺪ .در ادامه مقﻄﻊ به مﺪﺕ  30دﻗیقه در تماﺱ
با  (HPR-conjugted streptavidin (Biosource, USAبا رﻗت  1:500ﻗرار
دادﻩ ﺷﺪ و با  TBS/BSAﺷﺴتوﺷو ﺷﺪ .در مرحله پایانی با افﺰودن  3-3دی ﺁمیﻨو
بﻨﺰیﺪین ) (Roche, Germanyبه مقﻄﻊ به مﺪﺕ  8تا 10دﻗیقه ،رنﮓ نمایان ﺷﺪ.
سﭙﺲ اسالیﺪ با ﺁﺏ مقﻄﻌر کامال تمیﺰ ﺷﺪ و با هریﺲ هماتوکﺴیلین به مﺪﺕ 30
ثانیه رنﮓﺁمیﺰی و با ﺁﺏ مقﻄر ﺷﺴتوﺷو ﺷﺪ .در ادامه ،اسالیﺪ با الکﻞ ﺁبﮕیری و با
ﮔﺰیلوﻝ ﺷﻔاﻑ و با انتﻨاﻝ ) (Merck, Germanyپوﺷانﺪﻩ ﺷﺪ .در انتﻬا ،سﻄﺢ اسالیﺪ
به وسیله ﮔلیﺴروﻝ و  PBSپوﺷانﺪﻩ ﺷﺪ و زیر میکروسکوپ نوری )Olympus,
 (Japanارزیابی ﺷﺪ.
شمارش و ارزیابی درصد حیات سلولها:
وﺿﻌیت حیاﺕ سلوﻝها به کمﻚ رنﮓﺁمیﺰی تریﭙان بلو  0/4درﺻﺪ )Trypan blue,
 (UKارزیابی ﺷﺪ .برای این مﻨظور 10 ،میکرولیتر از تﻌلیﻖ سلولی با  10میکرولیتر از
رنﮓ تریﭙان بلو  0/4درﺻﺪ مخلوﻁ و به مﺪﺕ ﭼﻨﺪ دﻗیقه در دمای اتاﻕ نﮕهداری ﺷﺪ.
سﭙﺲ با ﺷمارش  100سلوﻝ به ﻃور تﺼادفی ،تﻌﺪاد سلوﻝهای زنﺪﻩ و مردﻩ تﻌیین و
بر این اساﺱ درﺻﺪ حیاﺕ نمونه مﺤاسﺒه ﺷﺪ.
انتقال سلولهای جدا شده به پلیت و افزودن مالتونین:
پﺲ از ﺷمارش سلوﻝها با ﻻﻡ هماسیتومتر ،در هر ﮔودﻩ از پلیت کﺸت ﭼﻬارﺧانهای
) 50 (TPP, Switzerlandهﺰار سلوﻝ کﺸت دادﻩ ﺷﺪ.
ﮔودﻩ ﺷمارﻩ ،1ﮔروﻩ ﺷاهﺪ :مﺤیﻂ پایه ﺷامﻞ تﻌلیﻖ سلولی در  500میکرولیتر
 DMEMحاوی یﻚ درﺻﺪ  FBSو ﺁنتیبیوتیﻚ)پﻨیسیلین ،استرپتومایﺴین به
ترتیﺐ با غلظت یﻚ واحﺪ بینالمللی بر میلیلیتر و یﻚ میلیﮔرﻡ بر میلیلیتر(.
ﮔودﻩ ﺷمارﻩ 500 :2میکرولیتر مﺤیﻂ پایه حاوی یﻚ میکروموﻝ
مالتونین)(Melatonine, Sigma, Germany
ﮔودﻩ ﺷمارﻩ :3یﻚ نانوموﻝ بر میلیلیتر مالتونین.
سﭙﺲ پلیت کﺸت به مﺪﺕ  10روز درون انکوباتور با دمای  37درﺟه سانتیﮔراد،
رﻃوبت  80درﺻﺪ و دی اکﺴیﺪ کربن  5درﺻﺪ ﻗرار دادﻩ ﺷﺪ .تﻌویﺾ مﺤیﻂ کﺸت هر
 72ساﻋت یﻚبار انﺠاﻡ ﺷﺪ.
تعیین تعداد و مساحت کلونیهای سلولی:
ارزیابی تﻌﺪاد و مﺴاحت کلونی سلوﻝ های اسﭙرماتوﮔونی در روزهای  7 ،4و  10کﺸت
به کمﻚ میکروسکوﺏ مﻌکوﺱ مﺠﻬﺰ به ﻋﺪسی مﺪرﺝ استﻔادﻩ ﺷﺪ .برای مﺤاسﺒه
مﺴاحت کلونی بر حﺴﺐ میلیمتر مربﻊ از نرﻡ افﺰار ;1,240 Image J (version
 (National Institutes of Health , ,Bethesda , MD, USAاستﻔادﻩ ﺷﺪ).(32
روش تجزیه وتحلیل آماری:
نتایﺞ حاﺻﻞ از پﻨﺞ بار تکرار برای مﺤاسﺒه میانﮕین و انﺤراﻑ مﻌیار استﻔادﻩ ﺷﺪ.
دادهﻬای ﺟمﻌﺂوری ﺷﺪﻩ از لﺤاﻅ نرماﻝ بودن ارزیابی ﺷﺪنﺪ .سﭙﺲ روی دادهﻬای
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نرماﻝ ﺁزمون ﺁنالیﺰ واریانﺲ انﺠاﻡ ﺷﺪﻩ و اثر غلظتﻬای مختلف مالتونین ،ﻃوﻝ مﺪﺕ
کﺸت و اثر متقابﻞ مالتونین × ﻃوﻝ مﺪﺕ کﺸت بررسی ﺷﺪ .مقایﺴه تﻌﺪاد و
مﺴاحت کلونیﻬا در تیمارهای مختلف با ﺁزمون تکمیلی دانکن در سﻄﺢ مﻌﻨادار( 0/05
) >Pانﺠاﻡ ﺷﺪ.
مﺪﻝ ﺁماری استﻔادﻩ ﺷﺪﻩ به ﺻورﺕ زیر است  :ﺁنالیﺰ تکرار ﺷﺪﻩ در ﻗالﺐ ﻃرﺡ کامال
تﺼادفی
µ = subject (treatment) + time +treatment*time
یافتهها:

درﺻﺪ زنﺪﻩمانی سلوﻝها بالفاﺻله پﺲ از ﺟﺪاسازی  85/1±1/8به دست ﺁمﺪ.

شکلگیری کلونیهای اسپرماتوگونی:
با ﮔذﺷت زمان سلولﻬای اسﭙرماتوﮔونی موﺟود در داﺧﻞ پلیت ،کلونی تﺸکیﻞ دادﻩ
و با رﺷﺪ ﺧود بر تﻌﺪاد و انﺪازﻩ کلونیﻬا افﺰودﻩ میﺸود .در ﺷکﻞ ﺷمارﻩ یﻚ کلونی
اسﭙرماتوﮔونی در روز دهﻢ کﺸت نﺸان دادﻩ ﺷﺪﻩ است .پﺲ از پایان دورﻩ کﺸت با
استﻔادﻩ از ﺁزمون ایمﻨوفلورسانت بیان ﺁنتی ژن  PGP9,5در کلونیها تاییﺪ ﺷﺪ )ﺷکﻞ
ﺷمارﻩ. (2

ﺷکﻞ -1کلونی سلوﻝهای اسﭙرماتوﮔونی در روز دهﻢ پﺲ از کﺸت .میله100 :
میکرومتر

تعداد کلونیهای سلولهای اسپرماتوگونی
همانﻃور که در ﺟﺪوﻝ ﺷمارﻩ یﻚ مﺸاهﺪﻩ میﺸود میانﮕین تﻌﺪاد کلونیها در روز
هﻔتﻢ پﺲ از کﺸت در ﮔروﻩ میکرو) (113/4±5/43به ﻃور مﻌﻨاداری از ﮔروﻩ ﺷاهﺪ
) (73/6±25/57بیﺸتر است ) ،(P<0. 05ولی میانﮕین تﻌﺪاد کلونیها در ﮔروﻩ
نانوموﻝ با هیﭻکﺪاﻡ از دوﮔروﻩ دیﮕر اﺧتالﻑ مﻌﻨاداری نﺪارد ) .(P>0. 05همﭽﻨین
میانﮕین کﻞ تﻌﺪاد کلﻨی در ﮔروﻩ میکرو) (111/3±67/96به ﻃور مﻌﻨاداری از ﮔروﻩ
ﺷاهﺪ ) (80/3±33/98بیﺸتر است) ،(P<0. 05ولی میانﮕین کﻞ تﻌﺪاد کلونیها در
ﮔروﻩ نانوموﻝ با هیﭻکﺪاﻡ از دوﮔروﻩ دیﮕر اﺧتالﻑ مﻌﻨاداری نﺪارد ) .(P>0. 05میانﮕین
و میانﮕین کﻞ تﻌﺪاد کلونیها در روزهای مختلف کﺸت )روزهای  7 ،4و  (10با یکﺪیﮕر
اﺧتالﻑ مﻌﻨاداری نﺪارنﺪ.

ﮔروﻩهای ﺁزمایﺸی
روز پیﮕیری

ﺷاهﺪ

میکروموﻝ

نانوموﻝ

4

81±9/6

102/5±6/5

101/5±14/2

7

83/25±6/5 b

113/5±4/4a

92/75±6/2ab

10

86/75±2/6

119±7/9

114/5±15/3

 aو  :bمقادیر متﻔاوﺕ در هر ردیف با حروﻑ مختلف از نظر ﺁماری اﺧتالﻑ مﻌﻨاداری
دارنﺪ )(P<0/05
مساحت کلونیهای سلولهای اسپرماتوگونی:
همانﻃور که در ﺟﺪوﻝ ﺷمارﻩ  2مﺸاهﺪﻩ میﺷود ،مﺠموﻉ مﺴاحت کلونیها در روز
هﻔتﻢ پﺲ از کﺸت در ﮔروﻩ میکروموﻝ ) (1/035 ± 0/057به ﻃور مﻌﻨاداری از
ﮔروﻩ ﺷاهﺪ) (0/716 ± 0/06بیﺸتر است) ،(P<0. 05ولی مﺠموﻉ مﺴاحت کلونیها
در ﮔروﻩ نانوموﻝ با هیﭻکﺪاﻡ از دوﮔروﻩ دیﮕر اﺧتالﻑ مﻌﻨاداری نﺪارد ).(P>0. 05
همﭽﻨین میانﮕین کﻞ مﺴاحت کلونیها در روز 10پﺲ از کﺸت )(0/999 ± 0/06
به ﻃور مﻌﻨاداری از روز ﭼﻬارﻡ پﺲ از کﺸت ) (0/815 ± 0/063بیﺸتر بودﻩ ،ولی از
این نظر اﺧتالﻑ مﻌﻨاداری بین روز هﻔت پﺲ از کﺸت و روزهای ﭼﻬار و  10پﺲ از
کﺸت وﺟود نﺪاﺷت.
ﺟﺪوﻝ  :2مﺠموﻉ مﺴاحت) (mm2کلونیﻬای اسﭙرماتوﮔونی )میانﮕین  ±ﺧﻄای
استانﺪارد( ﮔروﻩهای ﺁزمایﺸی مختلف در روزهای مختلف پﺲ از کﺸت
ﮔروﻩهای ﺁزمایﺸی
روز
پیﮕیری

ﺷاهﺪ

میکروموﻝ

نانوموﻝ

4

0/694±0/8

0/912±0/04

0/839±0/161

7

0/716±0/1 b

1/035±0/1 a

0/821±0/072ab

10

0/844±0/1

1/082±0/04

1/072±0/129

 aو  :bمقادیر متﻔاوﺕ در هر ردیف و در هر ستون با حروﻑ مختلف از نظر ﺁماری
اﺧتالﻑ مﻌﻨاداری دارنﺪ ).(P<0/05
بحث:
نتایﺞ حاﺻﻞ از این مﻄالﻌه نﺸان میدهﺪ اﺿافه کردن مالتونین به میﺰان یﻚ
میکروموﻝ به مﺤیﻂ کﺸت  SSCsسﺒﺐ افﺰایﺶ مﻌﻨادار تﻌﺪاد و مﺠموﻉ مﺴاحت
کلونیهای اسﭙرماتوﮔونی در روز هﻔتﻢ پﺲ از کﺸت میﺷود )(05 .0>P
میانﮕین درﺻﺪ سلولﻬای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی زنﺪﻩ بالفاﺻله بﻌﺪ از ﺟﺪاسازی در
مﻄالﻌه حاﺿر  85/05±1/8درﺻﺪ بود که رﻗمی ﻗابﻞ ﻗﺒوﻝ است .در مﻄالﻌههای دیﮕر
که در ﮔونههای مختلف انﺠاﻡ ﺷﺪﻩ ،درﺻﺪ حیاﺕ سلوﻝها بالفاﺻله پﺲ از ﺟﺪاسازی
را  89/25±2/2 ، 85/3±1/2و  86/77±3/63درﺻﺪ ﮔﺰارش کردنﺪ)32و -35-
 .(34نتایﺞ مﻄالﻌه حاﺿر از نظر درﺻﺪ حیاﺕ سلولﻬای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی با نتایﺞ
دور  ،44شماره  ،1399 ،4صفحات  580ات 586
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ﺷکﻞ -2رنﮓﺁمیﺰی ایمﻨوفلورسانت ﻋلیه ﺁنتیژن  .PGP9,5هﺴته سلوﻝهای
اسﭙرماتوﮔونی با استﻔادﻩ از رنﮓﺁمیﺰی  DAPIمﺸخﺺ ﺷﺪﻩ است.میله 40 :میکرومتر.

ﺟﺪوﻝ  -1تﻌﺪاد کلونیﻬای اسﭙرماتوﮔونی )میانﮕین  ±ﺧﻄای استانﺪارد( در ﮔروهﻬای
مختلف ﺁزمایﺸی و روزهای مختلف پﺲ از کﺸت

بررسی تاثیر غلظتهای مختلف مالتونین بر القای کلونیزایی 584 /
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نتیجهگیری:
به نظر میرسﺪ افﺰودن مالتونین به مﺤیﻂ کﺸت تاثیر مﺜﺒتی در القای کلونیﺰایی
سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی دارد و اﺿافه کردن ﺁن به مﺤیﻂ کﺸت با دوز
کلونی زایی مورد استﻔادﻩ در این مﻄالﻌه )یﻚ میکروموﻝ( توﺻیه میﺷود.
تشکر و قدردانی:
این مقاله استخراﺝ ﺷﺪﻩ از رساله دکتری ﻋمومی دامﭙﺰﺷکی است و تمامی هﺰیﻨههای
ﺁن توسﻂ مﻌاونت پﮋوهﺸی دانﺸﮕاﻩ رازی تامین ﺷﺪﻩ است.
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مﻄالﻌههای فوﻕ همخوانی دارد که بیانﮕر اﺟرای ﺻﺤیﺢ تکﻨیﻚ ﺟﺪاسازی و انتخاﺏ
دوز ﺻﺤیﺢ ﺁنﺰیﻢهاست.
در مﻄالﻌه حاﺿر برای ﺷﻨاسایی سلولﻬای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی تیﭗ  Aاز رنﮕﺂمیﺰی
ایمﻨوسیتوﺷیمی ﻋلیه ﺁنتیﮋن  PGP9,5استﻔادﻩ ﺷﺪ و دیﺪﻩ ﺷﺪ که سلوﻝهای ﺟﺪا ﺷﺪﻩ
از بیﻀه این نﺸانﮕر پروتﺌیﻨی را بیان کردنﺪ ،بﻨابراین میتوان از این نﺸانﮕر برای
ﺷﻨاسایی سلوﻝهای اسﭙرماتوﮔونی در ﮔوسﻔﻨﺪ بﻬرﻩ برد .در ﭼﻨﺪین مﻄالﻌه از ﺁنتیﺒادی
ﻋلیه ﺁنتیﮋن  PGP9,5برای ﺷﻨاسایی ایمﻨوسیتوﺷیمی و ایمﻨوهیﺴتوﺷیمی سلولﻬای
بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی تیﭗ  Aدر ﮔونﻬﻬای مختلف از ﺟمله ﮔوسﻔﻨﺪ ) ،(36انﺴان )،(37
موش ) (38و بﺰ ) (13استﻔادﻩ ﺷﺪﻩ است.
 Bowen Niuو همکاران نﺸان دادنﺪ افﺰودن یﻚ میکروموﻝ مالتونین به مﺤیﻂ
کﺸت سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی بﺰ در مقایﺴه با افﺰودن یﻚ نانوموﻝ ،مﻨﺠر به
افﺰایﺶ بیﺸتر تﻌﺪاد کلونیهای اسﭙرماتوﮔونی ﺷﺪ) .(1در ﺟﺪیﺪترین مﻄالﻌه ،ﺷادان
و همکاران ) (2017به بررسی اثر ﺁزمایﺸﮕاهی مالتونین بر کلونیﺰاسیون سلوﻝهای
بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی موش نوزاد پرداﺧتﻨﺪ) .(39در ﺁن مﻄالﻌه تﻌﺪاد و ﻗﻄر کلونیهای
 SSCدر روزهای  7و  14کﺸت و بیان  Plzf ،Ig4و  C-kitبا استﻔادﻩ ازreal-time
 PCRدر انتﻬای دورﻩ کﺸت بررسی ﺷﺪ .در این مﻄالﻌه میﺰان زنﺪﻩ مانﺪن سلوﻝهای
کﺸت ﺷﺪﻩ در حﻀور مالتونین ) 100میلی موﻻر مالتونین( به ﻃور مﻌﻨاداری بیﺸتر
از ﮔروﻩ ﺷاهﺪ بود و تﻌﺪاد و ﻗﻄر کلونیها در سلوﻝهای تیمار ﺷﺪﻩ با مالتونین همانﻨﺪ
نتایﺞ مﻄالﻌه حاﺿر افﺰایﺶ یافت .این مﺤققان ثابت کردنﺪ که اﺿافه کردن مالتونین
به میﺰان  100میکروموﻝ به مﺤیﻂ کﺸت سﺒﺐ کاهﺶ بارزتولیﺪ  ROSو افﺰایﺶ تکﺜیر
سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی میﺷود .در برﺧی از مﻄالﻌهها اﺿافه کردن مالتونین
به مﺤیﻂ کﺸت سلوﻝهایی همﭽون اووسیت و سلوﻝهای بﻨیادی مﺸتﻖ از بافت ﭼربی
با کاهﺶ استرﺱ سلولی ناﺷی از  ROSتواﻡ بودﻩ است) .(40-41غالمی و همکاران در
یﻚ سری تﺤقیﻖها در بارﻩ اثر مالتونین روی پیونﺪ سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی
به موشهای مﺒتال به ﺁزواسﭙرمی نﺸان دادنﺪ که مالتونین سﺒﺐ بﻬﺒود ساﺧتار بافت
بیﻀه میﺷود) .(42همین مﺤققان در مﻄالﻌهای دیﮕر روی سلوﻝهای بﻨیادی
اسﭙرماتوﮔونی موش نﺸان دادنﺪ که اﺿافه کردن مالتونین سﺒﺐ ثکﺜیر سلوﻝهای
ﻃﺒیﻌی و ﺁپوپتوز سلوﻝهای ﺁسیﺐ دیﺪﻩ میﺷود) .(43مالتونین مﺤرﻙ ﺁنﺰیﻢهاﻱ
ﺁنتﻲ اکﺴیﺪانﻲ ﺷامﻞ سوپراکﺴیﺪاز ،ﮔلوتاتیون پراکﺴیﺪاز ،ﮔلوتاتیون ردوکتاز و کاتاﻻز
و مﻬارکﻨﻨﺪﻩ لیﭙواکﺴیﮋناز است .مالتونین با تﺜﺒیت غﺸاهاﻱ میکروزومﻲ ،سﺒﺐ مقاومت
در برابر ﺁسیﺐ اکﺴیﺪاسیونﻲ مﻲﺷود .مالتونین در پاﻙسازﻱ رادیکاﻝهاﻱ ﺁزاد ناﺷﻲ از
اکﺴیﺪاسیون اسیﺪهاﻱ ﭼرﺏ غیر اﺷﺒاﻉ ﻗوﻱتر از ویتامین  ،Eمانیتوﻝ ،ﮔلوتاتیون دو برابر
کارﺁمﺪتر از استرولوکﺲ است) Bustos-Obregon .(21و همکاران به بررسی نقﺶ
مﺤافظتی مالتونین در اسﭙرماتوژنﺰ موش تیمار ﺷﺪﻩ توسﻂ ﺁرسﻨیت سﺪیﻢ پرداﺧتﻨﺪ.
این مﺤققان تﻐییر در وزن بیﻀه و انﺪازﻩﮔیریهای هیﺴتوپاتولوژیکی ،مورفومتریﻚ،
بیان ﺁنﺰیﻢهای  2-COXو ﺁنﺰیﻢ ﮔیرنﺪﻩ ﺁنﺪروژن ) (ARو سﻄﺢ پراکﺴیﺪاسیون لیﭙیﺪ
را ارزیابی کردنﺪ .تیمار ﺁرسﻨیﻚ به تﻨﻬایی به کاهﺶ ﻗﻄر لوله و بیان  ARو افﺰایﺶ
مﻨﻄقه بیﻨابیﻨی ،ﻗﻄر لومیﻨاﻝ ،سﻄﺢ بیان  2-COXو پراکﺴیﺪاسیون لیﭙیﺪ مﻨﺠر ﺷﺪ ،اما
تیمار همﺰمان ﺁرسﻨیﻚ و مالتونین سﺒﺐ کاهﺶ نﺴﺒی دژنراسیون سلوﻝهای بﻨیادی و
میﺰان بیان  ARو بﻬﺒود پارامترهای هیﺴتوپاتولوژیﻚ بیﻀه ﺷﺪ) .(44اثﺒاﺕ تاییﺪ ﺷﺪﻩ
که اﺿافه کردن مالتونین به مﺤیﻂ کﺸت سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی بﺰ سﺒﺐ
تﺤریﻚ تولیﺪ  GDNFتوسﻂ سلوﻝهای سرتولی و افﺰایﺶ تکﺜیر سلوﻝهای بﻨیادی
اسﭙرماتوﮔونی میﺷود) GDNF .(1یﻚ ﻋﻀو دور از ﺧانوادﻩ رﺷﺪ دهﻨﺪﻩ فاکتور β
است ) (TGF-βو یﻚ ﻋامﻞ مﻬﻢ نوروتروﻑ در تﻨظیﻢ بقا و تمایﺰ سلوﻝهای ﻋﺼﺒی
است .با توﺟه به اهمیت  GDNFدر مﻄالﻌههای ﺁزمایﺸﮕاهی و درون تﻨی در ﭼﻨﺪ
ساﻝ ﮔذﺷته GDNF ،به ﻋﻨوان یﻚ ﻋامﻞ ﺿروری برای حﻔﻆ کﺸت ﻃوﻻنی SSC
و تکﺜیر و ﺧودسازی ﺁن در مﺪﻝهای ﺁزمایﺸﮕاهی مورد توﺟه ﻗرار ﮔرفته است).(45
میتوان از تﻌیین تﻌﺪاد و ﻗﻄر کلونی سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی به ﻋﻨوان یﻚ
مﻌیار مرفولوژیکی در مﻄالﻌههای ﺁزمایﺸﮕاهی استﻔادﻩ کرد).(46
 Aponteو همکاران ) (2008به بررسی اثر فاکتورهای رﺷﺪ EGF، GDNF ،FGF2و
 LIFبه ترتیﺐ با دوزهای 40 ،20 ، 10و  100نانوﮔرﻡ بر میلیلیتر بر سلوﻝهای بﻨیادی
ﮔاو در ﻃوﻝ مﺪﺕ دو هﻔته کﺸت پرداﺧتﻨﺪ و مﺸاهﺪﻩ کردنﺪ که در ﮔروهی که تمامی

این فاکتورهای رﺷﺪ به ﺻورﺕ ترکیﺒی استﻔادﻩ ﺷﺪ ،تﻌﺪاد سلوﻝهای اسﭙرماتوﮔونی
تیﭗ  Aبه ﺻورﺕ مﻌﻨاداری ازﮔروﻩ ﺷاهﺪ و سایر ﮔروﻩهایی که تﻚ تﻚ فاکتورهای
رﺷﺪ را اﺿافه کردنﺪ ،بیﺸتر بود .همﭽﻨین بیﺸترین تﻌﺪاد سلوﻝهای اسﭙرماتوﮔونی تیﭗ
 Aبین ﮔروﻩهایی که تﻚ تﻚ فاکتورهای رﺷﺪ به ﺻورﺕ مﺠﺰا به ﺁنها اﺿافه کردنﺪ،
مربوﻁ به ﮔروﻩ دریافت کﻨﻨﺪﻩ  GDNFبود .مﻌتقﺪنﺪ حﻀور تﻌﺪاد مﺤﺪودی سلوﻝ
سوماتیﻚ درمﺤیﻂ کﺸت میتوانﺪ از ﻃریﻖ ترﺷﺢ سایتوکینها به تکﺜیر سلوﻝهای
اسﭙرماتوﮔونی کمﻚ کﻨﺪ) .(33در ﺿمن نﺸان دادنﺪ که مالتونین میتوانﺪ ترﺷﺢ
 GDNFرا در سلوﻝهای سرتولی افﺰایﺶ دهﺪ GDNF .به  RET-GFRa1متﺼﻞ
میﺷود و به فﺴﻔریالسیون مﺴیرهای  AKTو  ERKبرای تﻨظیﻢ تکﺜیر و ﺧودنوزایی
 SSCsمﻨﺠر میﺷود) .(1با توﺟه به مﻄالﻌههای باﻻ و حﻀور سلوﻝهای سرتولی
در مﺤیﻂ کﺸت ما و ترﺷﺢ  GDNFتوسﻂ این سلوﻝها و نقﺶ مﻬﻢ  GDNFدر
فرﺁیﻨﺪ اسﭙرماتوژنﺰ و تاثیر بر سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی ،افﺰایﺶ تﻌﺪاد کلونیها
میتوانﺪ به احتماﻝ به دلیﻞ اثر مالتونین بر سلوﻝهای سرتولی باﺷﺪ .مالتونین با اثر
ﺿﺪ ﺁپوپتوزی ،ﺁنتی اکﺴیﺪانی و تاثیر بر ﮔیرنﺪﻩ سلوﻝهای سرتولی و ترﺷﺢ GDNF
به احتماﻝ میتوانﺪ بر افﺰایﺶ رﺷﺪ وﺧود نوزایی سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی
نقﺶ مﺜﺒت و ﻗابﻞ توﺟﻬی داﺷته باﺷﺪ .و این اثر افﺰایﺸی وابﺴته به دوز و از ﻃریﻖ
سلوﻝهای سرتولی امکان پذیر است.
در تماﻡ ﮔروﻩهای ﺁزمایﺸی تﻌﺪاد و مﺴاحت کلونیهای اسﭙرماتوﮔونی از روز ﭼﻬار
تا روز 10به ﻃور غیر مﻌﻨادار افﺰایﺶ یافت .همﭽﻨین میانﮕین کﻞ مﺴاحت کلونیها
در روز 10پﺲ از کﺸت به ﻃور مﻌﻨاداری از روز ﭼﻬارﻡ پﺲ از کﺸت بیﺸتر بود.
ﺷﻬﺒازی و همکاران به بررسی اثر غلظتهای متﻔاوﺕ ژﻝ رویاﻝ بر سلوﻝهای بﻨیادی
اسﭙرماتوﮔونی برﻩ در مﺤیﻂ ﺁزمایﺸﮕاﻩ پرداﺧتﻨﺪ و نﺸان دادنﺪ که تﻌﺪاد و مﺴاحت
کلونیها در تمامی ﮔروﻩها همانﻨﺪ نتایﺞ مﻄالﻌه حاﺿر مﺪاﻡ در حاﻝ افﺰایﺶ بود).(47
کروﺟی و همکاران نﺸان دادنﺪ که همکﺸتی سلولﻬای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی با سلوﻝ-
های سرتولی سﺒﺐ افﺰایﺶ تﻌﺪاد کلونیﻬا با ﮔذﺷت زمان میﺸود) .(48در مﻄالﻌه
تاﺟیﻚ و همکاران ) (2013افﺰایﺶ تﻌﺪاد کلونیها تا روز  10مﺪﺕ کﺸت مﺸاهﺪﻩ
ﺷﺪ ،ولی بﻌﺪ از ﺁن تا پایان زمان کﺸت )روز ﺷانﺰدهﻢ( کاهﺶ یافت .همﭽﻨین مﺴاحت
کلونیها تا روز هﻔتﻢ افﺰایﺶ داﺷت و بﻌﺪ از ﺁن دﭼار افت و ﺧیﺰ ﺷﺪ) .(49در مﻄالﻌه
غالمﭙور وهمکاران نیﺰ تﻌﺪاد کلونیها با ﮔذﺷت زمان افﺰایﺶ پیﺪا کرد .همﭽﻨین در
این مﻄالﻌه افﺰایﺶ مﺴاحت کلونیهای روز 10نﺴﺒت به روز ﭼﻬار مﻌﻨادار بود)(50
مﺰایای استﻔادﻩ از سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی ،بخﺼوﺹ ﮔونههای دامی در
تﺤقیﻖها ﻋﺒارﺕ است از -1 :استﺤﺼاﻝ و استخراﺝ این سلوﻝها بﺴیار راحت است .به
ﻋﻨوان مﺜاﻝ؛ در مورد داﻡ اهلی میتوان با مراﺟﻌه به کﺸتارﮔاﻩ و اﺧذ بافت بیﻀه بﺪون
نﮕرانی در مورد بﺤﺚ اﺧالﻕ پﺰﺷکی و رفاﻩ و ﺁسایﺶ حیوانها نمونه را به دست ﺁورد.
 -2با تکﺜیر این سلوﻝها در مﺤیﻂ ﺁزمایﺸﮕاﻩ و پیونﺪ ﺁنها به مﺪﻝ ﺁزواسﭙرمی میتوان
باروری را دوبارﻩ در بیماران سرﻃانی که تﺤت رادیوتراپی بودﻩانﺪ ،برﮔردانﺪ و همﭽﻨین
میتوان از این تکﻨیﻚ در حﻔﻆ حیوانهای در حاﻝ انقراﺽ بﻬرﻩ ﺟﺴت  -3از ﺁنﺠا که
اسﭙرماتوزوا تﻨﻬا سلوﻝ بﺪن است که اﻃالﻋاﺕ ژنتیکی را به نﺴﻞ بﻌﺪ مﻨتقﻞ میکﻨﺪ،
میتوان با دستکاری سلوﻝهای بﻨیادی اسﭙرماتوﮔونی حیوان ترانﺴﮋن ﻃراحی کرد.
از ﺟمله مﺤﺪودیت استﻔادﻩ از این سلوﻝها میتوان به موارد زیر اﺷارﻩ کرد -1 :تﻌﺪادﺷان
در بﺪن کﻢ است  -2به دلیﻞ ایﻨکه ﺟﺰو سلوﻝهای بﻨیادی بالﻎ هﺴتﻨﺪ ،پﺲ از ﭼﻨﺪ
مرحله کﺸت دﭼار پیری میﺷونﺪ -3 .ﺟﺪاسازی و کﻨترﻝ مراحﻞ کﺸت ﺁن سختتر از
سلوﻝهای بﻨیادی ﺟﻨیﻨی است.(51) .
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