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 چکیده 

  زنده   یآنها  شمارش سلول ها  نیشود که مهمتر  یاستفاده م   یمصارف گوناگون  یشمارش سلولها برا

و    قاتیمراکز تحق  -یصیتشخ  یها  شگاهیدر آزما  یاست. شمارش سلول  و محاسبه درصد بقای سلولی

شمارش   یبرا  یمختلف  یاست. امروزه روش ها  یفوق العاده ا  تیاهم  یدارا  یداروساز  یشرکت ها

شمارش سلول    ربازیباشد. از د   یم   یدقت و صحت مختلف  یدارا  که توسعه داده شده است    یسلول

  یشمارش سلول  ی روش ها  .شد ی استفاده م  یمختلف یها  یماریب صیتشخ  یدر بدن برا  ی خون  یها

استفاده شده است. روش    زین  یسلول  ات یح  یداروها و نحوه اثر داروها بر رو  ش یجهت پا   یدر داروساز

  الیومتریدر تماس با ب یسلول اتیسنجش ح یبرا زیبافت ن یدر عرصه مهندس  یشمارش سلول یها

فناوری در توسعه دستگاه ها    شرفتیبا پ امروزه    شود.  یها استفاده م  مپلنتیا  ایها مثل اسکافولدها  

و محاسبه درصد بقای سلولی  ی  شمارش سلول و کیت های شمارش سلولی بیش از ده روش مختلف  

 وجود دارد که به اجمال در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
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Abstract 
 

Cell counting is used for a variety of purposes, the most important of which 

is to count living cells and calculate the percentage of cell survival. Cell 

counting is extremely important in diagnostic laboratories, research 

centers, and pharmaceutical companies. Today, different methods for cell 

counting have been developed that have different accuracy. Blood cell 

counts have long been used to diagnose various diseases. Cell counting 

methods have been used in pharmacy to monitor drugs and how drugs 

affect cell life. Cell counting techniques in tissue engineering are also used 

to measure cell life in contact with biomaterials such as scaffolds or 

implants. Today, with the advancement of technology in the development 

of cell counting devices and kits, there are more than ten different methods 

of cell counting and calculating cell survival percentage, which have been 

briefly reviewed in this article. 
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 مقدمه

  یساز  ی کم  ایشمردن    یبرا  ی شامل هر روششمارش سلولی  

علوم  سلول  در  تشخ  ،زیستیها  درمان   یپزشک  صیشامل  و 

سلول  باشدیم شمارش  ز  ی کی.  مهم    یهارمجموعه یاز 

  یقاتیتحق  یکاربردها  ی( است که دارای)سلول سنج  یتومتر یس

درمان  شمارش    یبرا  یمختلف  یها  روشامروزه  .  باشدیم ی  و 

  ی کاربرد عموم  گریروش ها د  نیاز ا  یسلول وجود دارد که برخ

شمارش    یو به مرجع اصل  افتهیروش ها توسعه    ینداشته و برخ

شمارش سلول   یروش برا  10شده است. در ادامه    لیتبد  یسلول

 . [1]شود ی شرح داده م

  یزیمبر اساس رنگ آ  یشمارش سلول -1

 ها سلول

شوند که    یم  یزیآمماده رنگ  کیروش سلول ها توسط    نیا  در

رنگ از غشاء سلول  نیباشد ا یبولو م پانیماده معموالً تر نیا

شود   یآنها وارد م  توپالسمیمرده نفوذ کرده و به درون س  یها

  ی شود اما در سلول ها  ی مرده م  یو باعث رنگ شدن سلولها

و سلو ورود رنگ شده  بصورت شفاف    لزنده غشا سلول مانع 

ا  ی م  ده ید دست  کیتکن  ن یشوند  دو صورت  اتومات  یبه    ک یو 

 . [2]شود ی انجام م

 ی روش دست  -1-1

  ی پان بلو قرار م  یروش ابتدا سلول ها در معرف رنگ تر  نیا  در

شود و سپس مقدار   ی. سپس رنگ اضافه شستشو داده مرندیگ

بر رو  تریماکرول  20 نئوبار    یاز سلول ها  نام  به  الم مخصوص 

باشد    یخود م  یبر رو  ی مربعات  یالم نئوبار دارا  -ردیگ  یقرار م

هستند در مرحله    یفمختل  یها   اسیمق  یمربع ها دارا  نیکه ا

و محقق بسته   ردیگ  ی قرار م  ینور  کروسکوپیم  یبعد الم بر رو

انتخاب کرده  و تعداد خانه ها را    اسیبه نوع و اندازه سلول، مق

به صورت ساعتگرد شروع به شمارش سلول    یو بصورت قرارداد

  ییسلولها  یبصورت قرارداد  نیکند. همچن  یزنده و مرده م  یها

  - چپ هستند در همان خانه شمارش شده  وباال    هیکه در حاش

و راست هستند شمارش    نیپائ  هیکه در حاش  ییاما سلول ها

سپس    رندیشوند تا در خانه مجاور مورد شمارش قرار گ  ینم

شود و    ی بسته به نوع الم نئوبار مورد استفاده حجم مشخص م

  یمرده و غلظت سلول ها  یتوان غلظت سلول ها   ی م  تیدر نها

  ی داشته و به خطا  یروش دقت متوسط  نین کرد. اییزنده را تع

است. اما    ر یگوقت  ی ندیحساس است و معموالً فرا  اریکاربر بس

 . [3]باشد یآن کم و در دسترس م نهیهز

 

 : الم نئوبار 1شکل 

 روش اتوماتیک  -2-1

صورت   یزیآمبه نام سل کانتر رنگ یروش توسط دستگاه نیا

ا  ردیگ  یم مانند روش دست  ن یکه در  سلول ها رنگ    یروش 

اما شمارش سلول ها  یم  یزیآم زنده و مرده توسط    ی شوند 
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با    وتریو کامپ  ردیگ  یاز الم صورت م  یوتریکامپ  یعکس بردار

  ی ندگمرده و زنده و پراک  یالم غلظت سلول ها  ریپردازش تصاو

  ی پراکندگ  نیانگیدر سلول ها و م  ی کلون  لیتما  زانیسلول ها و م

  یو ده ها اطالعات آمار  یلولس  ی چسبندگ  نیانگیو م  یسلول

و اطالعات   عیو سر  قیدق  اریروش بس  نیدهد. ا  یرا نشان م  گرید

اخت  یادیز  اریبس ا  یم  اریدر  اما  گران   ن یگذارد.  نسبتاً  روش 

 . [4]باشد یم متیق

 

 رنگ آمیزی : سل کانتر  2شکل 

جداسازی با بر اساس  یشمارش سلول -2

 الکتروفورز 

از روشهای آزمایشگاهی است که به طور گسترده در    الکتروفورز

زمینه تحقیق و تشخیص بکار می رود. این روش معموال برا ی  

جداکردن مولکولهای باردار در یک میدان الکتریکی به منظور 

  ی توان برا  یروش م  نیتجزیه و تحلیل آنها بکار می رود. از ا

ها سلول  پروکار  یشمارش  ها    مولکول  اکروم  ای  وتیکوچک 

مولکول   ایبا قرار دادن سلول    توانیروش م  نیاستفاده کرد. در ا

ف  ، یکیالکتر  دانیم  کیها در   اساس خواص  بر  را    ی کیزیآنها 

فضا شکل  مولکول  ،ییمانند  الکتر  یوزن  بار   کیتفک  ،یکیو 

 . [5]کرد

  لیبر اساس پتانس یشمارش سلول -3

 ی کیالکتر

غشاء    یکیالکتر  لیبر اساس پتانس  یروش شمارش سلول  نیا  در

  ی کیالکتر  یتوسط سل کانتر ها  کیسلول ها به صورت اتومات

که    نهیلوله موئ  کی. در مرحله اول سلول ها به  ردیگ  یصورت م

  ک یدو الکترود  ن یا انیشود. م یدو الکترود است وارد م  یدارا

دو   انیبرقرار است که عبور سلول از م  فی ضع  یکیالکتر  انیجر

پتانس افت  موجب  ا  یم  لیالکترود  که  پتانس  نیشود   لیافت 

کامپ سپس  است.  سلول  نوع  با  آنال  وتریمتناسب  افت    زیبا 

روش دقت    نیکند. ا  یم  نیینوع و تعداد سلول ها را تع   لیپتانس

 یبرا شتریدارد و ب یزیآمرنگ ینسبت به سل کانترها یکمتر

 . [ 6]شود یاستفاده م  گریکد یاز  یخون یافتراق سلول ها

 

 : سل کانتر الکتریکی 3شکل 
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بر اساس سنجش  یشمارش سلول -4

 ی میآنز  تیفعال

  م یآنز  یها  تیزنده از مرده توسط فعال  یروش سلول ها  نیا  در

آنز  ی داده م  صیآنها تشخ  یها از    ی ها  میشود. بطور معمول 

ا  یایتوکندریم   ی اصل  تیشود. سه ک  یروش استفاده م   نیدر 

 MTS - MTT  های  تیکه شامل ک  دشدهیروش تول  نیا  یبرا

XTT- WST   باشد.  یم 

 یتوکندر یم یها  میآنز-1-4

اندامک  اختهیدر    ،یتوکندریم وظ  ی)سلول(،  که  آن   فهیاست 

سلول نوع  یتنفس  انرژ  یو  انتقال  موجب    یدستگاه  که  است 

غذا  ییایمیش  یانرژ  شوندیم مواد  در  عمل    ییموجود  با 

پ   و،ی داتیاکس  ونی السیفسفور صورت   یپرانرژ  یوندهایبه 

اندامک در تمام    نیشود. ا  رهیذخ(ATP)   فسفاتی تر  نیآدنوز

  ی هامیکه آنز  ها یبه جز در باکتر  یتنفس هواز  یدارا  یهااختهی

غشا  یتنفس در  وجود  شده  نیگزیجا  یتوپالسمیس  یآنها  اند 

وجود دارد    کسیبه نام ماتر  الیسّ  یع یما  یتوکندریدارد. درون م

واکنش فرا  یهاکه  به  سلول  ند یمربوط  انجام   یتنفس  ان  در 

  رهیذخ  یان انرژ  یاست که ط  یندیفرا  ی. تنفس سلولشودیم

 . شودیم  لیتبد یسلول  یشده در قندها به مولکول سوخت

واژه    یبیترک  «یتوکُندری»م  نام دو  از  به   Mito  یونانیاست 

اندامک    نیدانه. چون ا  یبه معن  Chondrionرشته و      یمعنا

همه   توپالسمیکوچک در س  ی هابه صورت دانه   ای  یااغلب رشته 

م  یوتیوکاری  یسلولها دارد.  محل    های توکندریوجود 

  د یاکس  ی عمل، کربن د  ن یا  یهستند. در ط   یسلول  ونیداسیاکس

است که از سلول    یدیاکس  یهمان کربن د   نیو ا  گرددیم  دیتول

تول  یامانند کارخانه  یتوکندری. مشودیدفع م  یانرژ  دیباعث 

 کرومترمی  1٫0  تا   0٫5  نیب  های توکندری. اندازه مشودیسلول م

  ی سلول  یهاروگاهیبه عنوان ن  یتوکندریم  ی . ساختارهاباشدیم

همان   ایسلول  ییایمیش یانرژ  شتریچرا که ب شوندیم فیتوص

م(ATP)   فسفاتی تر  نیآدنوز . شودیم  دیتول  یتوکندریاز 

تول بر  درون   گرید  فیوظا  یتوکندریم  ،یسلول  یانرژ  دیعالوه 

مرگ    ،یسلول  زیتما  ،یده  گنالیدارد که شامل س  زین  یسلول

 .  باشندیو کنترل رشد و حفظ سلول م یسلول

مربوط    یهاواکنشی آنزیم هایی وجود دارد که  توکندریمدر  

باعت انجام عملیات  را هدایت کرده و    یتنفس سلول  ندیبه فرا

. از این آنزیم ها می توان  می شوند  وی داتیاکس  ونی السیفسفور

کندریایی  میتو  دروژنازیسوکسینات ده  و  ردوکتاز  ناتیسوکسبه  

اشاره کرد که با سنجش این آنزیم می توان تعداد سلول های  

این   براساس  زد.  تخمین  را  دارند  متابولیکی  فعالیت  که  زنده 

 . [7]روش کیت های مختلف شمارش سلولی ساخته شده است

    MTT تی ک -2-4

وجود    MTTبنام    ومی نمک از خانواده تترازول  کی  تیک  نیا  در

م که  سوبسترا   ی دارد  عنوان  به    یی ایتوکندریم  میآنز  یتوان 

  ی ها  تیزنده فعال  ی. در سلول هاردیردوکتاز قرار گ  ناتیسوکس

  یی ایتوکندریم  ی ها  میرو آنز  ن یباالست از ا  اریبس  یتوکندریم

 MTTملکول    رودردوکتاز فعال هستند. با و  ناتیمثل سوکس

آنز سلول  فومارازان    ناتیسوکس   میبه  به  را  آن  ردوکتاز 



6 

 

آل  کیکند. سپس    ی م  لیتبد  رمحلولیغ  مثل    یواسط حالل 

( سولفوکسید  میتل  فومارازان (  DMSOدی  تا  شده  اضافه 

  ی . هر چه تعداد سلول هادیبصورت محلول و به رنگ بنفش درآ

ب تول  شتریزنده  بنفش  رنگ  رنگ است.    شتریب  زین  یدیباشد 

  ی برا  است که   نانومتر  450در    یجذب حداکثر  یداراتولید شده  

  ی اسپکتوروفوتومتر  کیتوان از دو تکن  یم  یدیسنجش رنگ تول

 استفاده کرد.  زایو ال

 
 به فومارازان   MTT: تبدیل  4شکل 

دق  شیآزما  نیا  لهیبوس و  سلولها  یم  قی ساده  پاسخ   یتوان 

فاکتورها به  را  فاکتورها  ی رجخا  یمختلف  جمله  رشد،    یاز 

کرد.    یابیارز  یائیمیعوامل ش  ریو سا  کیتوتوکسیسا  یداروها

سلولها ممکن است تحت    ریو سرعت تکث  تیفعال  زانیم  کهیبطور

  ش یافزا  توژنهایرشد، سایتوکینها و م  یهورمونها، فاکتورها  ریتاث

از داروها و    یبعض  ریتحت تاث  نینکند. همچن  یرییتغ  ای  افتهی

نظیر داروهای ضد سرطان ممکن است    کیتوتوکسیعوامل سا

رشدشان    ا ی  ریآپپوپتوز شده و سرعت تکث  ا یسلولها دچار نکروز 

اابد ی کاهش   میزان روش نسبت به سایر روشهای بررسی    نی. 

اغلب    تکثیر در  موجود  امکانات  با  و  بوده  تر  ساده  سلولی 

کل  ها   شگاهیآزما بعالوه  اجراست.  آزما  هیقابل    رد  ش یمراحل 

با دستگاه    جیانجام شده و نتا   یخانه کشت سلول  96  یتهایپل

م  دریر  زایال ز  یقرائت  تعداد  لذا  م  یادیشود  را  توان   ینمونه 

 . [8]کرد ش یهمزمان آزما

    XTT تی ک -3-4

وجود   XTTبنام    ومی نمک از خانواده تترازول  کی  تیک  نیا  در

م که  سوبسترا   ی دارد  عنوان  به    یی ایتوکندریم  میآنز  یتوان 

گ  دروژنازیده  ناتیسوکس ملکول  ردیقرار  ورود  با   .XTT   به  

آن را به فومارازان محلول   دروژنازیده  ناتیسوکس   میسلول آنز

چه تعداد    هرخواهد شد.  بنفش    طیکند و رنگ مح  یم   لیتبد

رنگ است.    شتریب  زین  یدیباشد رنگ تول  شتریزنده ب  یسلول ها

در است که    نانومتر  450در    یجذب حداکثر  یداراتولید شده  

توان از   ی م  یدیسنجش رنگ تول  یبرااین روش نیز می توان  

   استفاده کرد. زایو ال یاسپکتوروفوتومتر کیدو تکن

این روش نسبت به روش   برتری  به    MTTمهترین  نیاز  عدم 

از   آلاستفاده  حالل  سولفوکسید   یواسط  میتل  دی  مثل 

(DMSO  )اینرو ا از  ست که ترکیبی سمی برای سلول است. 

سلول ها زنده مانده    XTTپس اتمام شمارش سلولی با روش  

و برای ذخیره و یا انجام آزمایشات بیشتر قابل استفاده خواهند  

 . [9]بود

 
 به فومارازان   XTT: تبدیل  5شکل 
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 MTS تیک -4-4

وجود   XTTبنام    ومی نمک از خانواده تترازول  کی  تیک  نیا  در

که   فناز  در دارد  )  ن یحضور  عنوان PMSمتوسولفات  به   ،)

قرار    دروژنازیده  ناتیسوکس  یی ایتوکندریم  میآنز  یسوبسترا

ملکول  ردیگ ورود  با   .XTT  سلول   نات یسوکس  میآنز  ،به 

کند و رنگ    یم  لیآن را به فومارازان محلول تبد  دروژنازیده

 شتریزنده ب  یچه تعداد سلول ها  هرخواهد شد.  بنفش    طیمح

جذب   یدارارنگ تولید شده  است.    شتریب  زین  یدیباشد رنگ تول

است که در این روش نیز می توان   نانومتر  490در    یحداکثر

تول   یبرا رنگ  تکن  یم  یدیسنجش  دو  از   ک یتوان 

   استفاده کرد. زایو ال یاسپکتوروفوتومتر 

 ی مرحله ا   کی  MTTتست    کیاغلب به عنوان    MTSتست  

واکنشگر به سلول اضافه شده و    یشود که به راحت  یم  فیتوص

کند.    یعمل م  MTTدر    ازیبه مراحل متناوب مورد ن   از یبدون ن

به    تیشود حساس  ی باعث م  MTSتک مرحله بودن تست    یول

از   نانیاطم  یروش وجود داشته باشد. برا  نیدر ا  یتداخل رنگ

  نه یتست حذف جذب رنگ زم  نیهنگام استفاده از اصحت در  

ن ک  ازیمورد  مشاهدات  از  استفاده  است.  تحت    یفیالزم 

 گردد.   یم  شنهادیپ  MTS جینتا دییتا یبرا کروسکوپیم

پایدار بودن رنگ تولید شده و نیاز به زمان  روش    نیمهم ا  تیمز

  ر یغ و  XTTکمتر آنکوباسیون برای تولید رنگ نسبت به کیت  

واکنشگر  یسم ا  یبرا  هابودن  است که  استفاده   نیسلول  امر 

ا انجام  از  پس  را  ها  سلول  از  م   ن یمجدد  آسان    ی تست 

 . [10]سازد

 WST تیک -5-4

  ی استفاده م  یحد وسط انتقال الکترون  کیها از    تیک  نیر اد

ملکول حد واسط توسط   یا یاح  تیک  نیشود. اساس کار در ا

NADH  ایپس از اح  کهیاست. بطور  یتوکندریشده در م  دیتول 

ملکول   به  آن  اتصال  و  واسط  حد  ملکول  رنگ    WSTشدن 

تغ  طیمح زرد  فعال  یم  دایپ   رییبه  چه  هر    م یآنز  تیکند. 

رو    نیشده از ا  دیتول  شتریب  NADHباشد    شتریب  ییایتوکندریم

 دیتول یشتریشده و رنگ زرد ب ایاح  یشتریملکول حد واسط ب

را   یدیغلظت رنگ تول  زانیباال م   یشود. مشابه با روشها  یم

اسپکتوفوتومتر   یم با روش  نمود.    یریاندازه گ  زایال  ا ی  یتوان 

روش    نیا به  نسبت  دقت  MTT و    XTTروش  و  سرعت 

 دارد.  یشتریب

 

 به فومارازان   WST: تبدیل  6شکل 

 ی د یغلطت رنگ تول یبررس  یها روش -6-4

 ینور  یسنج ف یط  -1-6-4

است    یروش  ،یمیدر ش  یاسپکتروفتومتر  ا ی  ینور  یسنجف یط

ط  یبرا مطالعه  و  ا  یسیالکترومغناط  فیسنجش  در    ن یاست. 

ها، غلظت آنها  اندازه جذب نور نمونه  زانیروش با استفاده از م

 لیو تحل هیتجز یبرا توانیاز آن م نی. همچنکند یم نییرا تع

  وه یش  نی. اداستفاده نمو  رنگ های تولید شده توسط آنزیم ها
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با نام اسپکتروفوتومتر مورد استفاده   ینور  سنجفیدر دستگاه ط

م اسپکتوفتومترردیگیقرار  انتقال ماده    ای جذب    ،ی مرئ  ی . در 

نمونه   یشود. برا  نییرنگ مشاهده شده تع  لهیتواند به وس  یم

طول موج   چیاست و ه  ییمر  فیکه نور را در باالتر از ط  یمحلول

نمر  ییمر عبور  تئور  دهدیا  رنگ س  یبه طور  از   اهیبه  است. 

را    ینور  چیرا عبور دهد و ه  یاگر همه طول مرئ  گرید  ییسو

است. اسپکتوفتومتر    دینمونه محلول به رنگ سف  کندیجذب نم

  ی نیمع  فیخرد کردن ط  یبرا  یدر عمل از منشور  یی مر  یها

م استفاده  موج  طول  )ف  ی از  نور  لتریکنند  به  گرید  یامواج   )

نمونه محلول عبور    قیاز نور از طر  یا  ژهیشعاع و  لیدل  نیهم

از  محلولموجود در هر  رنگ    کند.  یم های نور  طیف خاصی 

عبوری را جذب می کند که از میزان طیف جذب شده می توان 

 .  [11]میزان رنگ موجود در محلول را تعیین کرد

 

 : دستگاه اسپکتروفتومتر 7شکل 

 (ELISA) زایال روش-2-6-4 

(  Enzyme-linked immunosorbent assay)  زایال  تست

در اصل   زایاست. تست ال  یغربالگر  یمیوشیدر ب  ی عموم  یروش

ک  یبرا گ  تیف یکنترل  به    یپزشکاهیدر  سپس  و  آمد  بوجود 

انسان    یهایماریب  یدر برخ  ی شگاهیآزما  صیعنوان روش تشخ 

 نییتع  یبرااستاندارد    ش یآزما  کی  زایبکار گرفته شد. تست ال

پروتئ و  ها  استاندارد  نیهورمون  و  است   یبرا  یجهان   یها 

.  باشدیم  خون  بانک  ، آزمایشگاه ها و هامارستانیاستفاده در ب

است و در    قیمقرون بصرفه و نسبتاً دق  شیآزما  کی  زایتست ال

 شود.  یاستفاده م  یصیتشخ یها  شگاهیاکثر آزما

خانه قرار داده می شود. درون   96در دستگاه الیزا ریدر یک پلت  

یک   صورت   اسپکتوفتومتردستگاه  به  که  گرفته  قرار  کوچک 

پلیت   های  چاهک  جذب  میزان  اندازه    96اتوماتیک  را  خانه 

 ی نمونه را م  یادیتعداد ز. ازاینرو در این روش  گیری می کند

 . [ 12]کرد شیتوان همزمان آزما

 

 : دستگاه الیزا ریدر 8شکل 
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 نییبر اساس تع یشمارش سلول -5

 ی سلول نیپروتئ

  یشده تا از رو  یبررس  یسلول  ی ها  نیپروتئ  زانیروش م  نیا  در

تع ها  سلول  تعداد  معروفتر  نییآن  سنجش    نیگردد.  روش 

 کهیساخته شده بطور  بردفوردو    یبر اساس روش لُر  نیپروتئ

معرف رنگ    یشود و در مرحله بعد  یم  زیابتدا غشاء سلول ل

ها    نیمرحله پروتئ  نیگردد. در ا  یبه محلول اضافه م  بردفورد

  ی م   جاد یرا ا  )آبی(  یبه رنگ بارفرد متصل شده و محلول رنگ

م بعد  مرحله  در  تول  زانیکنند.  رنگ  توسط   د یغلظت  شده 

شود. هر چند غلظت رنگ    یدستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده م 

 نیباشد و به هم  یموجود م  ی شتریب یها  نیباشد پروتئ  شتریب

پروتئ  لیدل چه  تعداد   یشتریب  نیهر  باشد    لسلو  موجود 

است.    زین  یشتریب شده  موجود  تولید  آبی  جذب    یدارارنگ 

است که در این روش نیز می توان   نانومتر  595در    یحداکثر

تول   یبرا رنگ  تکن  یم  یدیسنجش  دو  از   ک یتوان 

دقت   یروش دارا  نیا  استفاده کرد.  زایو ال  یاسپکتوروفوتومتر 

د  ی نیپائ  اریبس و  نم  گریاست  استفاده  سلول  شمارش    ی در 

 .[13]شود

 

 : رنگ آمیزی پروتئین با محلول بردفورد 9شکل 

 DNA نییبر اساس تع یشمارش سلول -6

  ی شود و از رو  ی م  یبررس  یسلول  DNA  زانیروش م  نیا  در

روش    نیشود. در ا  یزده م   نیتعداد سلول تخم  DNAغلظت  

رنگ غلظت    یم   DNA  یزیآمبا  و    DNAتوان  داد  نشان  را 

است.   شتریب  زیباشد تعداد سلول ها ن  شتری. بDNAهرچه غظت  

 . [14]وجود دارد DNA یزیآمرنگ یبرا یاصل روشدو 

 ی داپ یزیآمرنگ -1-6

شود و غشاء آن از   یم  زیابتدا سلول ل  یز ینوع رنگ آم  نیدر ا

شود تا محتوا   ی م  زیل  زیرود سپس غشاء هسته سلول ن  ی م  نیب

DNA    رنگ بعد معرف  )آزاد گردد. در مرحله  (  DAPIداپی 

متصل     DNAبه     یرنگ بطور اختصاص  ن یشود که ا  ی اضافه م

 متر ورنگ توسط اسپکتروفوت  یی غلظت نها  ت یگردد. در نها  یم

( بنفش    ی م   ده یسنج  نانومتر  450در طول موج  (  UVماوراء 

 شود.

 هوخست  یزیرنگ آم- 2-6 

تفاوت که    ن یباشد با ا  ی مانند مراحل باال م  یزینوع رنگ آم  نیا

ا جا  نیدر  به  )اد  رنگ  یروش  رنگ  (  DAPIپی   هوخستاز 

(HOECHEST)  م رنگ    ی استفاده  غلظت  سنجش  و  شود 

 350در طول موج  (  UVماوراء بنفش )با اسپکتروفوتومتر    ینهائ

 نیپائ  تیحساس  یدارا  زیروش ها ن  نیشود. ا  ی انجام م   نانومتر

شمارش سلول به کار  یابر گریباال هستند و معموالً د یو خطا

 روند.  ینم
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شارژ  نییبر اساس تع یشمارش سلول  -7

 ی سلول

 یحامل انرژ  یشده در ملکولها  دیتول  یانرژ  زانیروش م  نیا  در

  ی ملکول ها  نیا  زانیهر چه م  کهیشود. بطور  ی م  نییسلول تع

است. بطور    شتریب  زیباشد تعداد سلول ها ن  شتریب  یحامل انرژ

انرژ  ی کل حامل  ملکول  فسفات  شامل    یسه  تری  آدنوزین 

(ATP،)   ( آدنوزین دی فسفاتADP  )  آدنوزین منو فسفات و

(AMP)  م قرار  سنجش  اساسردیگ  ی مورد  روش  دو  از    ی . 

( باال  بازده  مایع  الکتریکی و    (HPLCکروماتوگرافی  - تابش 

)ش براتوا  یم  (ECLیمیایی  م  ین  ها  زانیسنجش    یملکول 

بطور کرد.  استفاده  ملکول    یبرا  کهیفوق  معرف    کیهر 

وجود داشته و اتصال معرف به ملکول هدف توسط   یاختصاص

 شود.   یم یریاندازه گ ECLو  HPLC یها کیتکن

و معرف ملکول    MK-CTPبه نام    ی ملکول  AMPمعرف ملکول  

ADP به نام  یملکولPK-PEP   معرف  ملکولوATP یملکول  

  ی ها باشد که پس از اضافه شدن معرف  یم  ATP-MRبه نام  

  ی فراز اضافه م   یلوس  م یو سپس آنز  نیفر  یلوس  ، ماده ذکر شده 

شود تا    ی اضافه م  روفسفاتیپ  م یسد یدماده    تیگردد و در نها

  یریآغاز شده و قابل اندازه گ  ی شارژ ملکول  یواکنشها  رهیزنج

  متیگران ق  ییتهایک  یول  اردد  یوبخ  اریروش دقت بس  نیشود ا

امر   نیاست که ا  ازیمورد ن  یمت یسنجش گران ق  یو دستگاه ها

 . [15]روش شده است نیموجب کاهش استفاده از ا

  

میزان   نییبر اساس تع یشمارش سلول -8

 گلوکز 

شود   یم یتعداد سلول ها بررس میرمستقیروش بطور غ  نیا در

  یابیکشت مورد ارز  طیمانده در مح  یگلوکز باق  زانیم  کهیبطور

م م  ردیگ  یقرار  چه  هر  باق   زانیو  باشد    یگلوکز  کمتر  مانده 

هم  شتریب  یسلول  میتقس به  ها  سلول  تعداد  و    لیدل  نیبوده 

ا  شتریب در  ک  نیاست.  دو  از  آنز  تیروش    ریز  ی میاستاندارد 

 شود. ی استفاده م

اکس  یمیآنز  یها  تیک  -1 گلوکز   دازیگلوکز  حضور  در  که 

تول نها  NADH  دیموجب  در  که  شده    تیشده  تولید  رنگ 

نانومتر اندازه   340  طول موجاسپکتروفوتومتر در  دستگاه  توسط  

 شود.  یم یریگ

ها از معرف    تیک  نیکه در ا  نازهایدروکیه  یمیآنز  یها  تیک  -2

به رنگ    طیاستفاده شده که در حضور گلوکز رنگ مح  یفنول

کند و توسط اسپکتروفوتومتر در فرکانس    ی م  دایپ   رییتغ  یصورت

 شود.  یم  یرینانومتر اندازه گ 540

ن  نیا ها  و خطا  یدارا  زیروش  کم  در    یدقت  تنها  و  باالست 

تعداد سلول ها را شمارش   م یکه نتوان بصورت مستق  یصورت

 شود.  ی روش استفاده م نیرد از اک

بر اساس ورود ماده  یشمارش سلول -9

 ویواکت یراد
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آم  نیا  در ورود  با  ماده    یدهاینواسیروش  با  شده  دار  نشان 

سلول و تعداد سلول ها را  تیتوان فعال یبه سلول م وی واکتیراد

بطور کرد.  آم  کهیمحاسبه  با    دیاس  نوی ابتدا  شده  دار  نشان 

س  وی واکتیراد م  توپالسمی وارد  ماده    یسلول  عنوان  به  و  شود 

  نیو پروتئ  ردیگ  یقرار م  بوزومیر  گاهیدر جا  نیپروتئ  سازشیپ 

توان توسط    یم  تیشود. در نها  ینشان دار شده حاصل م  یها

م گاماکانتر  ها  زانیدستگاه  شده   دیتول  ویاکت  ویراد  یپروتئن 

اندازه   را  ا  یریگتوسط سلول  ها    نیپروتئ  نیکرد که هر چه 

 د ینواسیاست معموالً از دو نوع آم  شتریب  زیباشد سلولها ن  شتریب

در  نشان شده  م   ند یفرا  نیادار  الف(ت  یاستفاده    دنیمیشود 

 .   5دار شده با سلفور نشان نیتئیب( س ومیدار شده با تترنشان

عمر    مهین  ل یبه دل یاست ول ی خوب  اریدقت بس  یروش دارا  نیا

ها    تیک  نیمصرف کوتاه ا  یانقضا   خیو تار  ویواکتیکم مواد راد

خطر کار    لیبه دل  نیروش محدود است و همچن  نیاستفاده از ا

دفع   یمشکل برا  یو پروتکلها نیمحقق یبرا ویواکتیبا مواد راد

م  ویواکتیراد  یپسماندها استقبال  نگرفته   نیحققمورد  قرار 

.[16]است

 

 دستگاه گاماکانتر :  10شکل 

بر اساس سنجش  یشمارش سلول -10

 ی تومتریفلوسا

توان انواع مختلف سلول ها   یم  یتومتریفلوسا  یها  کیتکن  در

بر اساس    کیتکن  نیجدا کرد. ا  گریکد یداده و از    صیرا تشخ

نشان    یبادیسلول و آنت یسطح ژنیآنت یبرهمکنش اختصاص

 یها  ژنی آنت  یشود. سلول دارا  ی انجام م  یدار شده فلورسانت

سلول   ع خود است که فقط در سطح غشاء همان نو  یاختصاص

 . [17]شود یم  افتی

  یخوشه افتراق  ای  CD  یسطح  یها  ژنیآنت  نیاز ا  یخاص  گروه

ا که  دارد  اختصاص  CD  ی ژنهایآنت  نینام  کامالً  به    یبطور 

 یدارا  یبادیآنت  ن یشوند و ا  یمکمل خود متصل م   یبادیآنت

با شناخت    تومترینشانه مخصوص به خود هستند. دستگاه فلوسا

  ن ییتواند نوع سلول و تعداد آن ها را تع  یم   یباد  ی نشانه آنت

 . [18]کند

 یتومتریکار فلوسا اساس -1-10

سا  در فلو  آمرن  یسلولها  یتومتریروش  به    یزیگ  چه  شده 

مونوکلو نال متصل به فلورسنت و چه    یها  ی باد  یآنت  لهیوس

اجزا  یفلوروکرومها به  شونده   انیجر  کیدر  یسلول  یمتصل 

  زرعبور یقرار گرفته و به صورت تک تک از مقابل پرتو نور ل   الیس

  ی جانب  رسنسکنند و متعاقب آن نور پراکنده شده و نور فلو  یم

آور جمع  سازها  آشکار  اشوندیم  یتوشط  سازها    نی.  اشکار 

س  ینور  یگنالهایس به  نور    یکیالکتر  یگنالها یرا  با  متناسب 

اور تبد   یجمع  زاو  کندیم  لیشده  در  نور  پراکنش    ی ها  هی. 
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  ی دگیچیو پ   سلولها را بر اساس تفاوت در اندازه  تواندیمختلف م

 یکه ساطع شدن نور از آنت  یدر حال   کندیم  زیاز هم متما  یدرون

سلولها را بر اساس    تواندینشان دار شده با فلورسنت م  ی ها  یباد

 کیاز هم تفک  یپالسم  تویو س  یسطح  یژن ها  یتفاوت در آنت

خصوص  بیترت  نی.بد  د ینما اساس  بر  حجم    رینظ  یاتیسلولها 

م  ونیگرانوالس پذ  زانیو  داده    یر یرنگ  افتراق  قابل  هم  از 

 .[19]شوندیم

  

 : اساس کار فلوسایتومتر 11شکل 

 ی تومتریکار فلوسا  مراحل -2-10

گردد    یم  صیشود و تخل  یم  ینمونه جداساز  یسلول ها  ابتدا

  م، یآنها هست  زیبه آنال  ازمندیکه ن  یی سپس به تعداد سلول ها 

منشان  یاختصاص  یباد  یآنت اضافه  شده  ا  ی دار  در    نیشود. 

آنت م  یبادیمرحله  خود  لوله   یبه سلول هدف  وارد  و  چسبد 

از    کیبه    کیشود. سپس سلول ها    یم  تومتریدستگاه فلوسا

ن  تومتریفلوسا  یمجرا لعبور کرده و در معرض  دستگاه   رزیور 

  ی ها  یبادینور ساطع شده از آنت  زی. دستگاه با آنالردیگ  یقرار م

  ی م   یشمارش و جداساز  کی به    ک یدار شده سلول ها را  نشان

 . [20]کند

 ی تومتریفلوسا کی تکن یایمزا  -3-10

  گر یکدینوع سلول از    نیچند  صیتشخ  تیقابل  کیتکن  نیدر ا-1

 وجود دارد.

  ی زنده از مرده و حت  یسلول ها  زیامکان تما  کیتکن  نیدر ا-2

از هم وجود    کیو نکروت  هیو آپوپتوز ثانو  هیآپوپتوز اول  یسلول ها

 دارد.

ا-3 جداساز  نیدر  امکان  از    یکیزیف  یروش  ها  سلول  انواع 

توان سلول ها را بعداً بطور جداگانه  یوجود دارد که م  گریهمد

 قرار داد. شتریب زیمورد آنال

فوق    یبادیآنت  ژنیتبرهمکنش آن  ل یروش به دل  ن یدقت ا-4

 دارد. زین ینیپائ  اریبس ی است و خطا ادیالعاده ز

روش با دستگاه انجام شده و سرعت    نیمراحل انجام ا  ی تمام-5

 باال است.  اریروش بس نیانجام ا

 ی ری گ جهی نت

در    ی مختلف  ی سلولها کاربردها  ریرشد و تکث  ات، یح  یریگ  اندازه

سلولها   یزیروشها رنگ آم  نی تر  یمیاز قد  یکیدارد.    قاتیتحق

  ی به بررس  ازینداشته و ن  یکاف  تیبلو است که حساس  پانیبا تر

اندازه گیری میزان   ریدارد. روشهای دیگری نظ  یکروسکوپ یم

 زیلیزات سلولی ن  درکل اسیدهای هسته ای و میزان پروتئین  

 ق یدق  اریاز دقت کافی برخوردار نمی باشند. روش سل کانتر بس

 دهد.   یاز سلول ها به ما م  یاد یز  اریاطالعات بس  بوده و  عیو سر
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در حال رشد    یتوسط سلولها  وی واکتیجذب مواد راد  یریگ  اندازه

دق ترکیبات  یقیروش  با    نیدیمیت  ری نظ  ی است.  شده  نشاندار 

پرولیفراسیون    -5و    ومیتیتر هنگام  اوریدین  برومودئواکسی 

سلول وارد ساختمان هسته سلول شده و باعث نشاندار شدن  

م ا  یسلولها  اما  ن  نیشوند.  گ  زیروش  بعالوه    ریوقت  و  بوده 

تحر  ازمندین از  پس  سلولها  کردن  است.   یسلول  کیهاروست 

دفع   رینظ  ویواکتیمشکالت مربوط به کار با مواد راد  نیهمچن

 به دنبال دارد.   زیمانده و حفاظت از اشعه را ن یمواد باق 

اندازه گیری میزان کل اسیدهای هسته    ریدیگری نظ  روشهای

از دقت کافی برخوردار    زیای و میزان پروتئین در لیزات سلولی ن

 نمی باشند. 

است و روش   WSTروش    نیبهتر  م یسنجش آنز  یدر روش ها 

XTT  بهتر از روش    زینMTT  ت یاستفاده از ک  نرویاست از ا  

بس  یم  هیتوص  WST  یها دقت  و  که سرعت   یخوب  اریشود 

 دارند.

از دستگاه    یمیآنز  یدر روش ها  یدیرنگ تول  زانیسنجش م  در

حاصل    یریدر اندازه گ  یتا دقت کاف   میکن  یاستفاده م  دریر  زایال

از فلوساتو  نیتر  قیو دق  نیشود. بهتر متر است  روش استفاده 

  زیمرده را ن  ینوع سلول ها  ی توان انواع سلول ها و حت  ی که م

 مشخص کرد.

به علت    یاست ول  یاریبس  ی ایمزا  یدارا  یتومتریفلوسا  روش

فقط در موارد خاص به کار    تومتریفلوسا  یها  تیگران ک  متیق

 شود.  ی برده م
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