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چکیده
شمارش سلولها برای مصارف گوناگونی استفاده می شود که مهمترین آنها شمارش سلول های زنده
و محاسبه درصد بقای سلولی است .شمارش سلولی در آزمایشگاه های تشخیصی -مراکز تحقیقات و
شرکت های داروسازی دارای اهمیت فوق العاده ای است .امروزه روش های مختلفی برای شمارش
سلولی توسعه داده شده است که دارای دقت و صحت مختلفی می باشد .از دیرباز شمارش سلول
های خونی در بدن برای تشخیص بیماری های مختلفی استفاده می شد .روش های شمارش سلولی
در داروسازی جهت پایش داروها و نحوه اثر داروها بر روی حیات سلولی نیز استفاده شده است .روش
های شمارش سلولی در عرصه مهندسی بافت نیز برای سنجش حیات سلولی در تماس با بیومتریال
ها مثل اسکافولدها یا ایمپلنت ها استفاده می شود .امروزه با پیشرفت فناوری در توسعه دستگاه ها
و کیت های شمارش سلولی بیش از ده روش مختلف شمارش سلولی و محاسبه درصد بقای سلولی
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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 20ماکرولیتر از سلول ها بر روی الم مخصوص به نام نئوبار

مقدمه

قرار می گیرد -الم نئوبار دارای مربعاتی بر روی خود می باشد

شمارش سلولی شامل هر روشی برای شمردن یا کمی سازی

که این مربع ها دارای مقیاس های مختلفی هستند در مرحله

سلولها در علوم زیستی ،شامل تشخیص پزشکی و درمان

بعد الم بر روی میکروسکوپ نوری قرار می گیرد و محقق بسته

میباشد .شمارش سلول یکی از زیرمجموعههای مهم

به نوع و اندازه سلول ،مقیاس و تعداد خانه ها را انتخاب کرده

سیتومتری (سلول سنجی) است که دارای کاربردهای تحقیقاتی

و بصورت قراردادی به صورت ساعتگرد شروع به شمارش سلول

و درمانی میباشد .امروزه روش های مختلفی برای شمارش

های زنده و مرده می کند .همچنین بصورت قراردادی سلولهایی

سلول وجود دارد که برخی از این روش ها دیگر کاربرد عمومی

که در حاشیه باال و چپ هستند در همان خانه شمارش شده-

نداشته و برخی روش ها توسعه یافته و به مرجع اصلی شمارش

اما سلول هایی که در حاشیه پائین و راست هستند شمارش

سلولی تبدیل شده است .در ادامه  10روش برای شمارش سلول

نمی شوند تا در خانه مجاور مورد شمارش قرار گیرند سپس

شرح داده می شود[.]1

بسته به نوع الم نئوبار مورد استفاده حجم مشخص می شود و
در نهایت می توان غلظت سلول های مرده و غلظت سلول های

 -1شمارش سلولی بر اساس رنگ آمیزی

زنده را تعیین کرد .این روش دقت متوسطی داشته و به خطای

سلول ها

کاربر بسیار حساس است و معموالً فرایندی وقتگیر است .اما
در این روش سلول ها توسط یک ماده رنگآمیزی می شوند که

هزینه آن کم و در دسترس می باشد[.]3

این ماده معموالً تریپان بولو می باشد این رنگ از غشاء سلول
های مرده نفوذ کرده و به درون سیتوپالسم آنها وارد می شود
و باعث رنگ شدن سلولهای مرده می شود اما در سلول های
زنده غشا سلول مانع ورود رنگ شده و سلول بصورت شفاف
دیده می شوند این تکنیک به دو صورت دستی و اتوماتیک
شکل  :1الم نئوبار

انجام می شود[.]2

 -2-1روش اتوماتیک

 -1-1روش دستی

این روش توسط دستگاهی به نام سل کانتر رنگآمیزی صورت

در این روش ابتدا سلول ها در معرف رنگ تری پان بلو قرار می

می گیرد که در این روش مانند روش دستی سلول ها رنگ

گیرند .سپس رنگ اضافه شستشو داده می شود و سپس مقدار

آمیزی می شوند اما شمارش سلول های زنده و مرده توسط
3

عکس برداری کامپیوتری از الم صورت می گیرد و کامپیوتر با

مانند شکل فضایی ،وزن مولکولی و بار الکتریکی ،تفکیک

پردازش تصاویر الم غلظت سلول های مرده و زنده و پراکندگی

کرد[.]5

سلول ها و میزان تمایل کلونی در سلول ها و میانگین پراکندگی

 -3شمارش سلولی بر اساس پتانسیل

سلولی و میانگین چسبندگی سلولی و ده ها اطالعات آماری

الکتریکی

دیگر را نشان می دهد .این روش بسیار دقیق و سریع و اطالعات
بسیار زیادی در اختیار می گذارد .اما این روش نسبتاً گران

در این روش شمارش سلولی بر اساس پتانسیل الکتریکی غشاء

قیمت می باشد[.]4

سلول ها به صورت اتوماتیک توسط سل کانتر های الکتریکی
صورت می گیرد .در مرحله اول سلول ها به یک لوله موئینه که
دارای دو الکترود است وارد می شود .میان این دو الکترود یک
جریان الکتریکی ضعیف برقرار است که عبور سلول از میان دو
الکترود موجب افت پتانسیل می شود که این افت پتانسیل
متناسب با نوع سلول است .سپس کامپیوتر با آنالیز افت
پتانسیل نوع و تعداد سلول ها را تعیین می کند .این روش دقت
کمتری نسبت به سل کانترهای رنگآمیزی دارد و بیشتر برای

شکل  :2سل کانتر رنگ آمیزی

افتراق سلول های خونی از یکدیگر استفاده می شود[.]6

 -2شمارش سلولی بر اساس جداسازی با
الکتروفورز
الکتروفورز از روشهای آزمایشگاهی است که به طور گسترده در
زمینه تحقیق و تشخیص بکار می رود .این روش معموال برا ی
جداکردن مولکولهای باردار در یک میدان الکتریکی به منظور
تجزیه و تحلیل آنها بکار می رود .از این روش می توان برای
شمارش سلول های کوچک پروکاریوت یا ماکرو مولکول ها
استفاده کرد .در این روش میتوان با قرار دادن سلول یا مولکول
ها در یک میدان الکتریکی ،آنها را بر اساس خواص فیزیکی

شکل  :3سل کانتر الکتریکی
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 -4شمارش سلولی بر اساس سنجش

اکسیداسیون سلولی هستند .در طی این عمل ،کربن دی اکسید

فعالیت آنزیمی

تولید میگردد و این همان کربن دی اکسیدی است که از سلول
دفع میشود .میتوکندری مانند کارخانهای باعث تولید انرژی

در این روش سلول های زنده از مرده توسط فعالیت های آنزیم

سلول میشود .اندازه میتوکندریها بین  0٫5تا  1٫0میکرومتر

های آنها تشخیص داده می شود .بطور معمول از آنزیم های

میباشد .ساختارهای میتوکندری به عنوان نیروگاههای سلولی

میتوکندریای در این روش استفاده می شود .سه کیت اصلی

توصیف میشوند چرا که بیشتر انرژی شیمیایی سلول یا همان

برای این روش تولیدشده که شامل کیت های MTS - MTT

آدنوزین تریفسفات ) (ATPاز میتوکندری تولید میشود.

 XTT- WSTمی باشد.

عالوه بر تولید انرژی سلولی ،میتوکندری وظایف دیگر درون

-1-4آنزیم های میتوکندری

سلولی نیز دارد که شامل سیگنال دهی ،تمایز سلولی ،مرگ

میتوکندری ،در یاخته (سلول) ،اندامکی است که وظیفه آن

سلولی و کنترل رشد و حفظ سلول میباشند.

تنفس سلولی و نوعی دستگاه انتقال انرژی است که موجب
در میتوکندری آنزیم هایی وجود دارد که واکنشهای مربوط

میشوند انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل

به فرایند تنفس سلولی را هدایت کرده و باعت انجام عملیات

فسفوریالسیون اکسیداتیو ،به صورت پیوندهای پرانرژی

فسفوریالسیون اکسیداتیو می شوند .از این آنزیم ها می توان

آدنوزین تریفسفات ) (ATPذخیره شود .این اندامک در تمام

به سوکسینات ردوکتاز و سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی

یاختههای دارای تنفس هوازی به جز در باکتریها که آنزیمهای

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

تنفسی آنها در غشای سیتوپالسمی جایگزین شدهاند وجود

زنده که فعالیت متابولیکی دارند را تخمین زد .براساس این

دارد .درون میتوکندری مایعی سّیال به نام ماتریکس وجود دارد

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

که واکنشهای مربوط به فرایند تنفس سلولی در ان انجام
میشود .تنفس سلولی فرایندی است که طی ان انرژی ذخیره

 -2-4کیت MTT

شده در قندها به مولکول سوختی سلولی تبدیل میشود.

در این کیت یک نمک از خانواده تترازولیوم بنام  MTTوجود
دارد که می توان به عنوان سوبسترای آنزیم میتوکندریایی

نام «میتوکُندری» ترکیبی است از دو واژه یونانی  Mitoبه

سوکسینات ردوکتاز قرار گیرد .در سلول های زنده فعالیت های

معنای رشته و  Chondrionبه معنی دانه .چون این اندامک

میتوکندری بسیار باالست از این رو آنزیم های میتوکندریایی

اغلب رشتهای یا به صورت دانههای کوچک در سیتوپالسم همه

مثل سوکسینات ردوکتاز فعال هستند .با ورود ملکول MTT

سلولهای یوکاریوتی وجود دارد .میتوکندریها محل

به سلول آنزیم سوکسینات ردوکتاز آن را به فومارازان
5

غیرمحلول تبدیل می کند .سپس یک واسط حالل آلی مثل

الیزا ریدر قرائت می شود لذا تعداد زیادی نمونه را می توان

دی میتل سولفوکسید ( )DMSOاضافه شده تا فومارازان

همزمان آزمایش کرد[.]8

بصورت محلول و به رنگ بنفش درآید .هر چه تعداد سلول های

 -3-4کیت XTT

زنده بیشتر باشد رنگ بنفش تولیدی نیز بیشتر است .رنگ

در این کیت یک نمک از خانواده تترازولیوم بنام  XTTوجود

تولید شده دارای جذب حداکثری در  450نانومتر است که برای

دارد که می توان به عنوان سوبسترای آنزیم میتوکندریایی

سنجش رنگ تولیدی می توان از دو تکنیک اسپکتوروفوتومتری

سوکسینات دهیدروژناز قرار گیرد .با ورود ملکول  XTTبه

و الیزا استفاده کرد.

سلول آنزیم سوکسینات دهیدروژناز آن را به فومارازان محلول
تبدیل می کند و رنگ محیط بنفش خواهد شد .هر چه تعداد
سلول های زنده بیشتر باشد رنگ تولیدی نیز بیشتر است .رنگ
تولید شده دارای جذب حداکثری در  450نانومتر است که در
این روش نیز می توان برای سنجش رنگ تولیدی می توان از

شکل  :4تبدیل  MTTبه فومارازان

دو تکنیک اسپکتوروفوتومتری و الیزا استفاده کرد.

بوسیله این آزمایش ساده و دقیق می توان پاسخ سلولهای
مختلف را به فاکتورهای خارجی از جمله فاکتورهای رشد،

مهترین برتری این روش نسبت به روش  MTTعدم نیاز به

داروهای سایتوتوکسیک و سایر عوامل شیمیائی ارزیابی کرد.

استفاده از واسط حالل آلی مثل دی میتل سولفوکسید

بطوریکه میزان فعالیت و سرعت تکثیر سلولها ممکن است تحت

( )DMSOاست که ترکیبی سمی برای سلول است .از اینرو

تاثیر هورمونها ،فاکتورهای رشد ،سایتوکینها و میتوژنها افزایش

پس اتمام شمارش سلولی با روش  XTTسلول ها زنده مانده

یافته یا تغییری نکند .همچنین تحت تاثیر بعضی از داروها و

و برای ذخیره و یا انجام آزمایشات بیشتر قابل استفاده خواهند

عوامل سایتوتوکسیک نظیر داروهای ضد سرطان ممکن است

بود[.]9

سلولها دچار نکروز یا آپپوپتوز شده و سرعت تکثیر یا رشدشان
کاهش یابد .این روش نسبت به سایر روشهای بررسی میزان
تکثیر سلولی ساده تر بوده و با امکانات موجود در اغلب
آزمایشگاه ها قابل اجراست .بعالوه کلیه مراحل آزمایش در

شکل  :5تبدیل  XTTبه فومارازان

پلیتهای  96خانه کشت سلولی انجام شده و نتایج با دستگاه
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 -4-4کیت MTS

 -5-4کیت WST

در این کیت یک نمک از خانواده تترازولیوم بنام  XTTوجود

در این کیت ها از یک حد وسط انتقال الکترونی استفاده می

دارد که در حضور فنازین متوسولفات ( ،)PMSبه عنوان

شود .اساس کار در این کیت احیای ملکول حد واسط توسط

سوبسترای آنزیم میتوکندریایی سوکسینات دهیدروژناز قرار

 NADHتولید شده در میتوکندری است .بطوریکه پس از احیا

گیرد .با ورود ملکول  XTTبه سلول ،آنزیم سوکسینات

شدن ملکول حد واسط و اتصال آن به ملکول  WSTرنگ

دهیدروژناز آن را به فومارازان محلول تبدیل می کند و رنگ

محیط به زرد تغییر پیدا می کند .هر چه فعالیت آنزیم

محیط بنفش خواهد شد .هر چه تعداد سلول های زنده بیشتر

میتوکندریایی بیشتر باشد  NADHبیشتر تولید شده از این رو

باشد رنگ تولیدی نیز بیشتر است .رنگ تولید شده دارای جذب

ملکول حد واسط بیشتری احیا شده و رنگ زرد بیشتری تولید

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

می شود .مشابه با روشهای باال میزان غلظت رنگ تولیدی را

برای سنجش رنگ تولیدی می توان از دو تکنیک

می توان با روش اسپکتوفوتومتری یا الیزا اندازه گیری نمود.

اسپکتوروفوتومتری و الیزا استفاده کرد.

این روش نسبت به روش  XTTو  MTTسرعت و دقت
بیشتری دارد.

تست  MTSاغلب به عنوان یک تست  MTTیک مرحله ای
توصیف می شود که به راحتی واکنشگر به سلول اضافه شده و
بدون نیاز به مراحل متناوب مورد نیاز در  MTTعمل می کند.
ولی تک مرحله بودن تست  MTSباعث می شود حساسیت به
تداخل رنگی در این روش وجود داشته باشد .برای اطمینان از

شکل  :6تبدیل  WSTبه فومارازان

صحت در هنگام استفاده از این تست حذف جذب رنگ زمینه
مورد نیاز الزم است .استفاده از مشاهدات کیفی تحت

 -6-4روش های بررسی غلطت رنگ تولیدی

میکروسکوپ برای تایید نتایج  MTSپیشنهاد می گردد.

 -1-6-4طیفسنجی نوری
طیفسنجی نوری یا اسپکتروفتومتری در شیمی ،روشی است

مزیت مهم این روش پایدار بودن رنگ تولید شده و نیاز به زمان

برای سنجش و مطالعه طیف الکترومغناطیسی است .در این

کمتر آنکوباسیون برای تولید رنگ نسبت به کیت  XTTو غیر

روش با استفاده از میزان اندازه جذب نور نمونهها ،غلظت آنها

سمی بودن واکنشگرها برای سلول است که این امر استفاده

را تعیین میکند .همچنین از آن میتوان برای تجزیه و تحلیل

مجدد از سلول ها را پس از انجام این تست آسان می

رنگ های تولید شده توسط آنزیم ها استفاده نمود .این شیوه

سازد[.]10
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در دستگاه طیفسنج نوری با نام اسپکتروفوتومتر مورد استفاده

-2-6-4روش الیزا )(ELISA

قرار میگیرد .در اسپکتوفتومتری مرئی ،جذب یا انتقال ماده

تست الیزا ()Enzyme-linked immunosorbent assay

می تواند به وسیله رنگ مشاهده شده تعیین شود .برای نمونه

روشی عمومی در بیوشیمی غربالگری است .تست الیزا در اصل

محلولی که نور را در باالتر از طیف مریی است و هیچ طول موج

برای کنترل کیفیت در گیاهپزشکی بوجود آمد و سپس به

مریی را عبور نمیدهد به طور تئوری به رنگ سیاه است .از

عنوان روش تشخیص آزمایشگاهی در برخی بیماریهای انسان

سویی دیگر اگر همه طول مرئی را عبور دهد و هیچ نوری را

بکار گرفته شد .تست الیزا یک آزمایش استاندارد برای تعیین

جذب نمیکند نمونه محلول به رنگ سفید است .اسپکتوفتومتر

هورمون ها و پروتئین ها است و استانداردی جهانی برای

های مریی در عمل از منشوری برای خرد کردن طیف معینی

استفاده در بیمارستانها ،آزمایشگاه ها و بانک خون میباشد.

از طول موج استفاده می کنند (فیلتر امواج نوری دیگر) به

تست الیزا یک آزمایش مقرون بصرفه و نسبتاً دقیق است و در

همین دلیل شعاع ویژه ای از نور از طریق نمونه محلول عبور

اکثر آزمایشگاه های تشخیصی استفاده می شود.

می کند .رنگ موجود در هر محلول طیف خاصی از نورهای

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

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

دستگاه یک اسپکتوفتومتر کوچک قرار گرفته که به صورت

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

اتوماتیک میزان جذب چاهک های پلیت  96خانه را اندازه
گیری می کند .ازاینرو در این روش تعداد زیادی نمونه را می
توان همزمان آزمایش کرد[.]12

شکل  :7دستگاه اسپکتروفتومتر

شکل  :8دستگاه الیزا ریدر
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 -6شمارش سلولی بر اساس تعیین DNA

 -5شمارش سلولی بر اساس تعیین
پروتئین سلولی

در این روش میزان  DNAسلولی بررسی می شود و از روی

در این روش میزان پروتئین های سلولی بررسی شده تا از روی

غلظت  DNAتعداد سلول تخمین زده می شود .در این روش

آن تعداد سلول ها تعیین گردد .معروفترین روش سنجش

با رنگآمیزی  DNAمی توان غلظت  DNAرا نشان داد و

پروتئین بر اساس روش لُری و بردفورد ساخته شده بطوریکه

هرچه غظت  .DNAبیشتر باشد تعداد سلول ها نیز بیشتر است.

ابتدا غشاء سلول لیز می شود و در مرحله بعدی معرف رنگ

دو روش اصلی برای رنگآمیزی  DNAوجود دارد[.]14

بردفورد به محلول اضافه می گردد .در این مرحله پروتئین ها

-1-6رنگآمیزی داپی

به رنگ بارفرد متصل شده و محلول رنگی (آبی) را ایجاد می

در این نوع رنگ آمیزی ابتدا سلول لیز می شود و غشاء آن از

کنند .در مرحله بعد میزان غلظت رنگ تولید شده توسط

بین می رود سپس غشاء هسته سلول نیز لیز می شود تا محتوا

دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده می شود .هر چند غلظت رنگ

 DNAآزاد گردد .در مرحله بعد معرف رنگ داپی ()DAPI

بیشتر باشد پروتئین های بیشتری موجود می باشد و به همین

اضافه می شود که این رنگ بطور اختصاصی به  DNAمتصل

دلیل هر چه پروتئین بیشتری موجود باشد تعداد سلول

می گردد .در نهایت غلظت نهایی رنگ توسط اسپکتروفوتومتر

بیشتری نیز موجود است .رنگ آبی تولید شده دارای جذب

ماوراء بنفش ( )UVدر طول موج  450نانومتر سنجیده می

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

شود.

برای سنجش رنگ تولیدی می توان از دو تکنیک

-2-6رنگ آمیزی هوخست

اسپکتوروفوتومتری و الیزا استفاده کرد .این روش دارای دقت

این نوع رنگ آمیزی مانند مراحل باال می باشد با این تفاوت که

بسیار پائینی است و دیگر در شمارش سلول استفاده نمی

در این روش به جای رنگ داپی ( )DAPIاز رنگ هوخست

شود[.]13

( )HOECHESTاستفاده می شود و سنجش غلظت رنگ
نهائی با اسپکتروفوتومتر ماوراء بنفش ( )UVدر طول موج 350
نانومتر انجام می شود .این روش ها نیز دارای حساسیت پائین
و خطای باال هستند و معموالً دیگر برای شمارش سلول به کار
نمی روند.
شکل  : 9رنگ آمیزی پروتئین با محلول بردفورد
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 -7شمارش سلولی بر اساس تعیین شارژ

 -8شمارش سلولی بر اساس تعیین میزان

سلولی

گلوکز

در این روش میزان انرژی تولید شده در ملکولهای حامل انرژی

در این روش بطور غیرمستقیم تعداد سلول ها بررسی می شود

سلول تعیین می شود .بطوریکه هر چه میزان این ملکول های

بطوریکه میزان گلوکز باقی مانده در محیط کشت مورد ارزیابی

حامل انرژی بیشتر باشد تعداد سلول ها نیز بیشتر است .بطور

قرار می گیرد و هر چه میزان گلوکز باقی مانده کمتر باشد

کلی سه ملکول حامل انرژی شامل آدنوزین تری فسفات

تقسیم سلولی بیشتر بوده و تعداد سلول ها به همین دلیل

( ،)ATPآدنوزین دی فسفات ( )ADPو آدنوزین منو فسفات

بیشتر است .در این روش از دو کیت استاندارد آنزیمی زیر

( )AMPمورد سنجش قرار می گیرد .از دو روش اساسی

استفاده می شود.

کروماتوگرافی مایع بازده باال ( )HPLCو تابش الکتریکی-

 -1کیت های آنزیمی گلوکز اکسیداز که در حضور گلوکز

شیمیایی ( )ECLمی توان برای سنجش میزان ملکول های

موجب تولید  NADHشده که در نهایت رنگ تولید شده

فوق استفاده کرد .بطوریکه برای هر ملکول یک معرف

توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج  340نانومتر اندازه

اختصاصی وجود داشته و اتصال معرف به ملکول هدف توسط

گیری می شود.

تکنیک های  HPLCو  ECLاندازه گیری می شود.
 -2کیت های آنزیمی هیدروکینازها که در این کیت ها از معرف
معرف ملکول  AMPملکولی به نام  MK-CTPو معرف ملکول

فنولی استفاده شده که در حضور گلوکز رنگ محیط به رنگ

 ADPملکولی به نام  PK-PEPو ملکول معرف  ATPملکولی

صورتی تغییر پیدا می کند و توسط اسپکتروفوتومتر در فرکانس

به نام  ATP-MRمی باشد که پس از اضافه شدن معرف های

 540نانومتر اندازه گیری می شود.

ذکر شده ،ماده لوسی فرین و سپس آنزیم لوسی فراز اضافه می
این روش ها نیز دارای دقت کم و خطای باالست و تنها در

گردد و در نهایت ماده دیسدیم پیروفسفات اضافه می شود تا

صورتی که نتوان بصورت مستقیم تعداد سلول ها را شمارش

زنجیره واکنشهای شارژ ملکولی آغاز شده و قابل اندازه گیری

کرد از این روش استفاده می شود.

شود این روش دقت بسیار خوبی دارد ولی کیتهایی گران قیمت
و دستگاه های سنجش گران قیمتی مورد نیاز است که این امر

 -9شمارش سلولی بر اساس ورود ماده

موجب کاهش استفاده از این روش شده است[.]15

رادیواکتیو

10

در این روش با ورود آمینواسیدهای نشان دار شده با ماده

 -10شمارش سلولی بر اساس سنجش

رادیواکتیو به سلول می توان فعالیت سلول و تعداد سلول ها را

فلوسایتومتری

محاسبه کرد .بطوریکه ابتدا آمینو اسید نشان دار شده با

در تکنیک های فلوسایتومتری می توان انواع مختلف سلول ها

رادیواکتیو وارد سیتوپالسم سلول می شود و به عنوان ماده

را تشخیص داده و از یکدیگر جدا کرد .این تکنیک بر اساس

پیشساز پروتئین در جایگاه ریبوزوم قرار می گیرد و پروتئین

برهمکنش اختصاصی آنتیژن سطحی سلول و آنتیبادی نشان

های نشان دار شده حاصل می شود .در نهایت می توان توسط

دار شده فلورسانتی انجام می شود .سلول دارای آنتیژن های

دستگاه گاماکانتر میزان پروتئن های رادیو اکتیو تولید شده

اختصاصی خود است که فقط در سطح غشاء همان نوع سلول

توسط سلول را اندازه گیری کرد که هر چه این پروتئین ها

یافت می شود[.]17

بیشتر باشد سلولها نیز بیشتر است معموالً از دو نوع آمینواسید
گروه خاصی از این آنتیژن های سطحی  CDیا خوشه افتراقی

نشاندار شده در این فرایند استفاده می شود الف)تیمیدن

نام دارد که این آنتیژنهای  CDبطور کامالً اختصاصی به

نشاندار شده با تتریوم ب) سیتئین نشاندار شده با سلفور . 5

آنتیبادی مکمل خود متصل می شوند و این آنتیبادی دارای
این روش دارای دقت بسیار خوبی است ولی به دلیل نیمه عمر

نشانه مخصوص به خود هستند .دستگاه فلوسایتومتر با شناخت

کم مواد رادیواکتیو و تاریخ انقضای مصرف کوتاه این کیت ها

نشانه آنتی بادی می تواند نوع سلول و تعداد آن ها را تعیین

استفاده از این روش محدود است و همچنین به دلیل خطر کار

کند[.]18

با مواد رادیواکتیو برای محققین و پروتکلهای مشکل برای دفع

 -1-10اساس کار فلوسایتومتری

پسماندهای رادیواکتیو مورد استقبال محققین قرار نگرفته

در روش فلو سایتومتری سلولهای رنگ آمیزی شده چه به

است[.]16

وسیله آنتی بادی های مونوکلو نال متصل به فلورسنت و چه
فلوروکرومهای متصل شونده به اجزای سلولی دریک جریان
سیال قرار گرفته و به صورت تک تک از مقابل پرتو نور لیزرعبور
می کنند و متعاقب آن نور پراکنده شده و نور فلورسنس جانبی
توشط آشکار سازها جمع آوری میشوند .این اشکار سازها
سیگنالهای نوری را به سیگنالهای الکتریکی متناسب با نور
جمع اوری شده تبدیل میکند  .پراکنش نور در زاویه های
شکل  :10دستگاه گاماکانتر
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مختلف میتواند سلولها را بر اساس تفاوت در اندازه و پیچیدگی

 -3-10مزایای تکنیک فلوسایتومتری

درونی از هم متمایز میکند در حالی که ساطع شدن نور از آنتی

-1در این تکنیک قابلیت تشخیص چندین نوع سلول از یکدیگر

بادی های نشان دار شده با فلورسنت میتواند سلولها را بر اساس

وجود دارد.

تفاوت در آنتی ژن های سطحی و سیتو پالسمی از هم تفکیک

-2در این تکنیک امکان تمایز سلول های زنده از مرده و حتی

نماید .بدین ترتیب سلولها بر اساس خصوصیاتی نظیر حجم

سلول های آپوپتوز اولیه و آپوپتوز ثانویه و نکروتیک از هم وجود

گرانوالسیون و میزان رنگ پذیری از هم قابل افتراق داده

دارد.

میشوند[.]19
-3در این روش امکان جداسازی فیزیکی انواع سلول ها از
همدیگر وجود دارد که می توان سلول ها را بعداً بطور جداگانه
مورد آنالیز بیشتر قرار داد.
-4دقت این روش به دلیل برهمکنش آنتیژن آنتیبادی فوق
العاده زیاد است و خطای بسیار پائینی نیز دارد.
-5تمامی مراحل انجام این روش با دستگاه انجام شده و سرعت
شکل  :11اساس کار فلوسایتومتر

انجام این روش بسیار باال است.

 -2-10مراحل کار فلوسایتومتری
ابتدا سلول های نمونه جداسازی می شود و تخلیص می گردد

نتیجه گیری

سپس به تعداد سلول هایی که نیازمند به آنالیز آنها هستیم،

اندازه گیری حیات ،رشد و تکثیر سلولها کاربردهای مختلفی در

آنتی بادی اختصاصی نشاندار شده اضافه می شود .در این

تحقیقات دارد .یکی از قدیمی ترین روشها رنگ آمیزی سلولها

مرحله آنتیبادی به سلول هدف خود می چسبد و وارد لوله

با تریپان بلو است که حساسیت کافی نداشته و نیاز به بررسی

دستگاه فلوسایتومتر می شود .سپس سلول ها یک به یک از

میکروسکوپی دارد .روشهای دیگری نظیر اندازه گیری میزان

مجرای فلوسایتومتر عبور کرده و در معرض نور لیرز دستگاه

کل اسیدهای هسته ای و میزان پروتئین در لیزات سلولی نیز

قرار می گیرد .دستگاه با آنالیز نور ساطع شده از آنتیبادی های

از دقت کافی برخوردار نمی باشند .روش سل کانتر بسیار دقیق

نشاندار شده سلول ها را یک به یک شمارش و جداسازی می

و سریع بوده و اطالعات بسیار زیادی از سلول ها به ما می دهد.

کند[.]20
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اندازه گیری جذب مواد رادیواکتیو توسط سلولهای در حال رشد
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 ترکیباتی نظیر تیمیدین نشاندار شده با.روش دقیقی است

.1

 برومودئواکسی اوریدین هنگام پرولیفراسیون-5 تریتیوم و
سلول وارد ساختمان هسته سلول شده و باعث نشاندار شدن
.2
 اما این روش نیز وقت گیر بوده و بعالوه.سلولها می شوند
.3

.نیازمند هاروست کردن سلولها پس از تحریک سلولی است
همچنین مشکالت مربوط به کار با مواد رادیواکتیو نظیر دفع

.4

.مواد باقی مانده و حفاظت از اشعه را نیز به دنبال دارد
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.نمی باشند
.6

 است و روشWST در روش های سنجش آنزیم بهترین روش
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 است از اینرو استفاده از کیتMTT  نیز بهتر از روشXTT
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