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اتبستان 39

رنگ آمیزی افتراقی  PI/Hoechstجهت شمارش سلول های  ICMو تروفوکتودرم

مقدمه
اٍلیي ّذف در ترًاهِ  IVFایي است کِ تالستَسیست ّایی تا حذاقل آًرهالی تَلیذ ضًَذ ٍ جٌیي ّایی تِ هادر ترًسفر ضًَذ کِ در ًْایت هٌجر
تِ حاهلگی گردد .تٌاترایي ضٌاسایی تْتریي ٍسایل ٍ رٍش ّای جْت تْثَد ًتایج  ARTالساهی هی تاضذ تا تذیي ٍسیلِ تعذاد جٌیي ّایی را کِ
جْت ترًسفر هٌاسة هی تاضٌذ افسایص دادُ ضًَذ .یک ارزیاتی هٌاسة از کیفیت تالستَسیست ّا یک چالص هْن ترای هحققاًی کِ هی
خَاٌّذ تْتریي تالستَسیست ّا را جْت ترًسفر اًتخاب کٌٌذ تاقی هاًذُ است .یکی از رٍش ّای هٌاسة جْت تررسی کیفیت جٌیي ضوارش
افتراقی  ٍ ICMترٍفَکتَدرم هی تاضذ .رًگ آهیسی  PI/Hoechstهی تَاًذ ًتایج هٌاسثی تِ ها عرضِ ًوایذ.
هَاد:
 )1تریتَى  ( X-100تِ غلظت  % 0/1تْیِ ضَد)
 )2پَدر َّخست  5( 33258هیکرٍگرم در  1هیلی لیتر (PBS

 )3پَدر  25( PIهیکرٍگرم در  1هیلی لیتر )PBS
 )4الم ٍ الهل
 )5گلیسرٍل
 )6هیکرٍسکَج فلَرسٌت
رٍش کار:
 4-5 )1تالستَسیت را در  500هیکرٍلیتر از هحلَل َّخست تِ هذت  40دقیقِ قرار دّیذ.
 )2تعذ از اًکَتِ ضذى در َّخست جٌیي ّا را در  PBSدٍ هرتثِ ضستطَ دّیذ.
 )3سپس جٌیي ّا را تِ  500هیکرٍلیتر هحلَل تریتَى در دهای اتاق تِ هذت  1دقیقِ اًتقال دّیذ.
 )4دٍ هرتثِ تا  PBSضستطَ دّیذ.
 )5جٌیي ّا در هحیط  PIتِ هذت  35-40ثاًیِ قرار دّیذ ٍ سپس در  PBSضستطَ دّیذ.
 )6جٌیي ّا در گلیسرٍل قرار دادُ ضًَذ ٍ تَسط الهل هًَت ضًَذ.
 )7الم را تا هیکرٍسکَج فلَرسٌت هطاّذُ کٌیذ.

. تِ رًگ آتی ٍ ترٍفَکتَدرم تِ رًگ قرهس دیذُ هی ضًَذICM  سلَل ّای.PI/Hoechst ًِ رًگ آهیسی دٍگا:1-4 ضکل
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