
 

 

 

 

 (4/0% بلو )محلول یپانتر
 یقـاتیتحق یکـارها یفقـط بـرا

 

 BI-1803شمـاره کاتالوگ: 

 

 محصـول یـفتوص
 

رنگ  یکبلو به عنوان  یپان. ترشودیمبلو هم شناخته  یاگارابلو و ن یامیند یهانامرنگ به  ین. اشودیممشتق  یدیننوع رنگ آزو است که از تولوئ یکبلو  یپانتر 
بودن  ی. بواسطه انتخابآوردیمدر  یمرده را به رنگ آب یهاسلولو  هابافت یبطور انتخاب نگر ین. ارودیمزنده بکار  یرغ یهاسلولزنده از  یسلوها یزتما یبرا یاتیح

 یبترت یناز غشاء آنها عبور کرده و وارد آنها شود و بد تواندینمرنگ  ینا یراز ،ردیگینمآنها سالم است رنگ  یزنده که غشاء سلول یهابافتو  هاسلولغشا،  یدشد
رنگ در  ینبا ا ییزمرده بعد از رنگ آم یهاسلولمرده عبور کرده و  یهاسلول یرنگ از غشاء سلول ین. در مقابل، اگرددینمزنده جذب  یهاسلول یلهبلو بوس یپانتر
 یزن "Dye exclusion method"روش تحت عنوان  ینا رندیگینمزنده رنگ  یهاسلول. از آنجاکه شوندیم یده)و قابل شمارش( د یبه رنگ آب یکروسکوپم یرز

بلو در بافر فسفات  یپاندرصد تر 4/0محصول، محلول  ین. ارودیمبکار  یزن یکروسکوپبا م یشمارش سلول یبرا یعیبطور شا ینبلو همچن یپان. ترشودیمشناخته 
 .شودیمعبور داده  یکرونم 2/0 یلترمحصول از ف ین، اهایدبردالبکو است. به منظور حذف  ینسال

 

 هایژگیو

 یرهرنگ ت یآب یع: ماظاهر •

• pH :8/7 - 7 

 شده دییتأ: استریلیته •

 ماه 12: مفید عمر •

 یگراددرجه سانت 20-25: نگهداری •
 

 روش استفاده

 که نمونه بطور کامل مخلوط شده است. ید. مطمئن شویدآماده کن یترلیلیسلول در م 6101 باًیتقرمعادل  یونسوسپانس یک .1

منجر ، به طور میانگین، یترلیلیسلول در م 6101شود. غلظت  یجادا یکنواخت یسلول یونسوسپانس یکشوند تا  یمارت یپسیندر ابتدا با تر یدمتصل با یهاسلولتوجه: 

سبب ر، یتلیلیسلول در م 5101از نظر دقت و صحت است. غلظت کمتر از  یمنطق یتعدادکه  شودیم یتومترهوموسا یدسلول در هر گوشه از گر 50قرارگیری به 

سلول   7101 غلظتاز طرفی نیز . نمود ظیتلغسوسپانسیون سلولی را شمارش، قبل از  یفوژسانتر یقاز طردر اینصورت می توان است.  سلولتعداد کاهش دقت تخمین 
 شود. یققبل از شمارش رق یداست و با یقشمارش دق یاز حد الزم برا یشترب یاربسنیز  یترلیلیدر م

 یدو بگذار یدمخلوط کن یباشد. به آرام یترلیلیم ینتا چند یترلیلیم 10از  تواندیم. جحم نمونه یدبلو آماده کن یپانو محلول تر یسلول یوناز سوسپانس 1:1مخلوط  یک .2
 اتاق بماند. یدر دما یقهدق 5 یبرا

 د.نن بلو بمانیپادر داخل تر یقهدق 15از  یشب هاسلول یدبلو، نبا یپانتر یتاز سم یناش یاز مرگ سلول یریجلوگبرای : توجه

 .یزیددور بر یمنیداخل سطل زباله ا ، دراستاندارد یهادستورالعملو مطابق با  یدبا آن کار کن یاطعامل موتاژن بالقوه است. با احت یکبلو  یپان: ترتوجه

 تا خشک شود. یدو صبر کن ییددرصد بشو 70را با اتانول  یتومترقبل از استفاده، هوموسا .3
 .یدقرار ده یتومتراتاقک شمارش هوموسا یتا خشک شود. سپس آن را باال یدو صبر کن ییددرصد بشو 70 اتانولرا با  یپکاوراسل .4
با  یسلول یونسوسپانس ید. اجازه دهیدشکل در اتاقک شمارش قرار ده Vو شکاف  یپکاوراسل ینلبه اتاقک شمارش ب یرا رو یسلول یونسوسپانس یترلیلیم 15مقدار  .5

 شود. یدهبه داخل اتاقک شمارش کش یالریعمل کاپ

 .یدبماند و سپس شمارش کن یقهدق 1-2 یداجازه ده .6

 



 

 

 

 یسلول یونسوسپانس در یدکردن شد یپتپ یقاز طر یدتا مطمئن شو یدرا تکرار کن یند، کل فرارسندیمبنظر  بهم چسبیده و کلوخ هاسلولدرصد  10از  یش: اگر بهتوج

سلول در هر مربع( در  20-50 یعنی) سلول 500از  یشترب یا 200 . اگر کمتر ازاندشدهاز هم جدا  یبه خوب هاسلولبلو(  یپانتر یسلول یونهمانند مخلوط سوسپانس (یهاول
 .یدفاکتور رقت مناسب بدست آ یکتا  یدرا تکرار کن یندمربع مشاهده شوند، فرا 10
 :یدمحاسبه کن یرزنده را بر اساس فرمول ز یهاسلولدرصد  .7

 

viable cells(%) =
(total number of viable cells per mL of aliquot)

(total number of cells per mL of aliquot)
× 100 

 
بدست آوردن تعداد کل  یبلو(. برا یپان)فاکتور رقت تر یدضرب کن 2زنده را در  یهاسلولتعداد کل  یکوت،از ال یترل یلیزنده در هر م یهاسلولتعداد کل  یهمحاس یبرا

 .یدرا با هم جمع کرده و سپس دو برابر کن یرزندهو غ زنده یهاسلولتعداد کل  یکوت،از ال یترل یلیدر هر م هاسلول
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