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  ظروف کشت سلولی هوشمند پاسخگو به دما :محصولعنوان 

 (Temperature-Responsive cell culture dishes) 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 تصویر محصول 

 

 

 

 

  استایرنی پاسخگو به دما تصویر ظروف کشت سلولی پلی

 

 

 

 

 



 

 

  محصولمشخصات فنی 

های سلولی آماده شده از روی سطح ظروف کشت سلولی از اهميت زیادی  ساخت ظروف کشت سلولی پاسخگو برای برداشت ورقه

آورد که سطوح ظروف کشت سلولی اصالح  اصالح سطح ظروف کشت سلولی با مواد پاسخگو، این امکان را فراهم می. برخوردار است

گام . ، تغيير حالل  و اعمال یک ميدان مغناطيسی خارجی پاسخ بدهندpH ا، تغييرشده به یک محرک بيرونی مثل تغيير دم

توليد سایر  .استنظير  های پليمری است که در سطح دنيا بی ابتکاری و نو آورانه در توليد این ظرف استفاده از روش سنتز برس

ها امکان ایجاد ضخامت متغير  مزایا این روش نسبت به دیگر روش. است Gama beamاز روش  عمدتاظروف کشت پاسخگو به دما 

متفاوت جهت ایجاد الگوهای سه بعدی کشت بافت می  LCST رف باظمتناسب با نوع سلول کشت داده شده، ایجاد الگو در سطح 

له جداسازی به ویژه آلودگی و ع عيوب قبلی با حذف نياز به آنزیم در مرحرف. باشد که در ظروف موجود در بازار این امکان نيست

و مطالعات  ( Single Cell Analysis) آل برای مطالعه سلول منفرد مرگ سلولی سالم ماندن کليه مارکرهای سطح سلول، ایده

پيوند ها به صورت ورقه جهت انجام  های بدخيم و نئوپالستيک حفظ کامل ماتریکس خارج سلولی و استخراج سلول تشخيصی سلول

قابليت ایجاد الگوهای متفاوت در سطح ظرف کشت که منجر به ایجاد قابليت طراحی سه بعدی بافت  )ن مثال پيوند قرنيهبه عنوا)

 .تر نظير قلب و کبد و کليه مورد استفاده قرار گيرد های پيچيده تواند برای توليد بافت شود که می می

 

 ی تخصصی   زمینه 

 تجهيزات پزشکی بازساختی و نانوفناوریمهندسی بافت، مهندسی ورقه سلولی، 

 

 ی کاربرد محصول دامنه 

از اهميت فراوانی های سلولی آماده شده از روی سطح ظروف کشت سلولی  ساخت ظروف کشت سلولی پاسخگو برای برداشت ورقه

های سلولی آماده  ، تهيه ورقههای آسيب دیده ی خاصی برای ترميم ارگان به دليل عدم نياز به حضور فرد اهدا کننده. برخوردار است



ای  زمينه  ی سلولی مهندسی ورقه. های تهيه شده توجه زیادی در زمينه مهندسی بافت جلب کرده است شده توسط کشت سلول

ها از طریق اتصال و  ای از سلول الیه در این راستا، ابتدا تک. پزشکی است دار برای کاربردهای زیست های عامل ی بافت برای تهيه

ی سلولی ناميده  ی ایجاد شده که ورقه الیه تک. شود استایرنی ایجاد می گریز مانند ظروف کشت پلی بندگی برروی سطوح آبچس

های سلولی تهيه شده در کاربردهای مهندسی  ورقه. دار از سطح ظروف کشت جدا شود های عامل تواند برای تهيه بافت شود می می

های سلولی زنده برداشت شده را می  ورقه .گيرد روقی، کبد و کليه مورد استفاده قرار میع-های مختلف مانند پوست، قلبی بافت

توان در ظروف کشت دیگر در بيرون از محيط بدن و یا به سطوح بافت در داخل محيط بدن منتقل کرد که این اقدامات را عمليات 

دهد،  در ارتباط با صفحات سلول چسبندگی نشان می( ECM) از آنجایيکه محيط خارج سلولی. نامند صفحات سلولی دو بعدی می

های پيچيده ضخيم تر مانند عضله قلب، لوبول کبد و کليه مورد  تواند برای بازسازی بافت از اینرو صفحات سلولی برداشت شده می

ها در ظروف  سلولی، سلول  در روش مرسوم برای تهيه ورقه. شود های سلولی سه بعدی ناميده می استفاده قرار گيرد که عمليات ورقه

هایی از سطح ظروف کشت  های پروتئوليتيک به صورت ورقه شوند و سپس با استفاده از آنزیم گریز کشت داده می کشت سلولی آب

به همين دليل . شود های سلولی می های جدی به ورقه ها سبب وارد شدن آسيب استفاده از این آنزیم. شوند سلولی برداشته می

های سلولی از اهميت  ها از روی سطح ظروف کشت سلولی و توليد ورقه ف کشت سلولی پاسخگو برای برداشت سلولساخت ظرو

در زیر بکارگيری محصول در جدایش سلول ها از سطح و توليد ورقه سلولی به صورت شماتيک نشان داده . زیادی برخوردار است

 .شده است

                                                            
1 Cell-sheet engineering 
2 extra cellular matrix 



 



 

  بازار هدف 

 

 . های بنيادی و در ادامه مراکز انجام کارهای بالينی ها و مراکز پژوهشی، مراکز تحقيقاتی سلول دانشگاه

شود و تنها یک محصول مشابه خارجی وجود دارد که در کشور  در داخل کشور، هيچ محصولی مشابه محصول فوق توليد نمی

با توجه به قيمت بسيار باالی . گردد دالر به بازار عرضه می 643با قيمت  شود و توليد می Thermo Fisherآمریکا و در شرکت 

لذا جهت جدا کردن . شود کدام از مراکز تحقيقاتی داخل کشور استفاده نمی هيچ این محصول خارجی، از این محصول خارجی در

های  ها سبب وارد شدن آسيب استفاده از این آنزیمشود که  های پروتئولوتيک استفاده می ها از ظروف کشت سلولی، از آنزیم سلول

رف دیگر برطرف کردن اثرات مخرب ناشی از از یک سو قيمت بسيار پایين محصول و از ط. شود های سلولی می جدی به ورقه

. های تحقيقاتی به محصول فوق شده است های پروتئولوتيک برای جدایش ورقه سلولی، سبب توجه چشمگير تيم استفاده از آنزیم

های  ورقهو توليد  از روی سطح ظروف کشت سلولیها  سلولبرداشت  جهتبه همين دليل ساخت ظروف کشت سلولی پاسخگو 

 .از اهميت زیادی برخوردار است سلولی

 

 اطالعات تماس: 

 

 تبریز، بلوار ملت، جنب تراکتورسازی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند تبریز: آدرس

 35 7 571 9: کدپستی

 49736 64 34: شماره تماس

 raziparsazar@gmail.com: ایميل شرکت

 


