
 

 

 کاربردی های برنامه و اساسی اصول: فلوسایتومتری

ها  که از جمله این ویژگی، باشد می گیری چندین ویژگی فیزیکی از یک سلول منفرد فلوسایتومتری ابزاری پیچیده برای اندازه

گیری می  ، که در سوسپانسیون سلولی در دستگاه فلوسایتومتری اندازهاشاره کردبررسی سایز و گرانولوسیته سلول  توان به می

های منوکلونال بادیها و یا آنتیبستگی دارد، که ممکن است از رنگهای امواج پراکنده شده از سلول شود. عملکرد آن به ویژگی

زمان ها در مدت جزئیات پیچیدگی سلول تومتری را ابزاری مهم و مناسب برای بررسیساطع شوند. این موارد گفته شده فلوسای

بررسی های خون محیطی، آنالیز و ولتوان به ایمنوفنوتایپینگ سلجمله کاربردهای فلوسایتومتری می است. از کوتاه تبدیل کرده

 شاره کرد.ا ...و سلولی چرخه و نمونه در زنده های سلول تعداد بررسی ،هاآپاپتوز و تشخیص سایتوکاین

پیچیده قابلیت  های نسبتاًاند، اما اکنون این دستگاها قادر به تشخیص سایز سلولی بودههای فلوسایتومتری تنهاولین دستگاه

ی یک سنترهای فلئوگیری ویژگیقابلیت اندازهبررسی و مشخص کردن همزمان چهارده پارامتر را باهم دارند. فلوسایتومتری 

سنتی روهای فلئو ها یا رنگ ها و ... که از آنتی بادی سنتی سلولرهای فلئو باشد. سایز، گرانولوسیته، ویژگی را دارا مید رسلول منف

 ، قابل بررسی و اندازه گیری هستند.کنند ها استفاده می و تمایز سلولها به منظور آنالیز  و از آن شوند مشتق شده ساطع می

 د.نها بستگی دار های مورفولوژیکی سلول ر مستقیم به ساختار و ویژگیبه طوپراکندگی امواج 

دتکتورها( و یک کامپیوتر نی )الکترو ، سیستمها اپتیک سیستم ، فلوئیدیکسیستم : گاه فلوسایتومتر شامل قطعات دست

اپتیک نور لیزر سیستم د. باش به منبع نوری متمرکز یا لیزر می مسئول هدایت سوسپانسیون سلولی  فلوئیدیک سیستم باشد. می

کند  وری میآ را جمع ها سلولاز ساطع شده همچنین پراکندگی نور یا نور فلئورسنتیکند و  ها یا ذرات متمرکز می را برروی سلول

را به اطالعات دیجیتالی آوری کرده و سیگنال  سیگنال را جمع سیستم الکترونیکیید. نما های الکتریکی تبدیل می و به پالس

 باشد. یز برای آنالیز اطالعات ضروری میکند، که با شدت نور متناسب است و کامپیوتر ن بدیل میت

شود، مورد استفاده  های سلولی ساطع می ژن که از غشاء سیتوپالسم و آنتی های متنوعی بسته به آن چه تومتری در زمینهیفلوسا

ها،  ، سیتوکاینها ، کروموزومDNA، RNA، ها، هسته سلولی مثل ارگانل ها و ترکیبات تمام سلول گیرد. عالوه بر این، قرار می

موارد دیگر از  ررسی تکثیر و سیکل سلولیتوانند با فلوسایتومتری تحلیل شوند. آنالیز و ب نیز می یها و ترکیبات پروتیئن هورمون

 استفاده از فلوسایتومتری هستند.

که ساطع می شود، پراکندگی را آن چه کند،  ها برخورد می آن که لیزر به سلولشود و پس از  های سلول منعکس می نور از کناره

نام دارند. فاکتورهایی که  Forward Scatter (FSC)و   Side Scatter (SSC) نامند. دو نوع پراکندگی نور وجود دارد که  نور می

باشد. به  زه سلول و توپوگرافی سطح سلول مید شامل غشاء، هسته، گرانولوسیته سلول، اندانگذار میهای نوری اثر  بر پراکندگی

 کند. گی و نوع هر پراکندگی را مشخص میطور کلی، سایز سلول یا ذره و پیچیدگی داخل هر سلول ویژ

FSC   طور  بههاست و  دن بهتر ذرات نسبت به سایز آنباشد و برای مشخص کر لول و یا به عبارتی سایز آن میس با سطح متناسب

 در واقع متناسب با گرانولوسیتی یا پیچیدگی داخل سلول است. SSCشود. نور  ی در ایمنوفنوتایپینگ استفاده میرایج

باشد. مرتب کننده الکترواستاتیک  می  Cell Sorting ننده سلولی الکترواستاتیک یا به عبارتی ک بخش دیگر، بخش مرتب

در سطح وسیعی  فلئورسنتی های ی که ذکر شده کارایی دارد. پروبیاه ها با ویژگی برداری و جداسازی سلول عکس سلولی برای

خل سلولی، های دا های سطح سلولی و یا ارگانل های مختلف سلولی، گیرنده توان به جمعیت ها می شود که از جمله آن استفاده می

گیری فعالیت آنزیم و جمعیت  اسید، اندازه مشخص کردن محتوای نوکلیئکها، ایمنوفنوتایپینگ،  ردیف و مرتب کردن سلول

 آپاپتوزی سلولی اشاره کرد.

 



 

 

 کاربردهای فلوسایتومتری

یک جمعیت سلولی ها به منظور تعریف یک گروه سلولی ویژه در  ایپینگ یا شناسایی فنوتیپیک سلولایمنوفنوت .1

 های ایمنی در خون (.  لولشود ) همانند س ختلف در فلوسایتومتری استفاده میم

توان با استفاده از آنتی  شوند را نیز می عنوان مارکرهای سلولی شناخته می که بههای اختصاصی سطح سلول  ژن آنتی .2

 ها مشخص کرد. بادی

با انواعی از  آپاپتوزاشاره کرد.  مسیر آپاپتوز و نکروزگیری سریع  زهتوان به اندا دیگر کاربردهای فلوسایتومتری می از .3

جا به  دهد ای که در آبشار آپاپتوزی رخ می شوند. یکی از اتفاقات اولیه ولکولی و مورفولوژیکی شناسایی میتغییرات م

شود و این بر سختی  یه داخلی به الیه خارجی منتقل میتیدیل سرین از الاکه فسف ،یی در غشای پالسمایی استجا

  گذارد. غشاء اثر می

تواند اطالعاتی  مانی می ها دارد. بررسی زنده مانی سلول نقش مهمی در همه سلول گیری میزان زنده همچنین اندازه .4

 های زنده و مرده فراهم کند. درباره سلول

 مختلف های نمونه تحلیل و تجزیه برای ها روش بهترین از یکی فلوسایتومتری گفت توان می شده، گفته مطالب به باتوجه بنابراین

 .دهد می محقق به را نمونه آن مورد در ارزشمندی اطالعات که است کوتاه زمان مدت در
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