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 در این شماره میخوانید:

اصول فلوسایتومتتت   ا

 در آزمایشگاه

شبکه ها  آزمایشگاهی 

 یا مگالب

 اصول فلوسایتومتری در آزمایشگاه 
        79م داد   -1شماره                                    خب نامه ویژه آزمایشگاه ها                                                                                                    

و ب ا  شمارش و ب رسی اندازه، شکل و   روش فلوسایتومت   یک تکنیک تج بی است

ویژگیها  سلول ها  خاص در بین انواع مختلفی از سلول ها به کار می ود. نتایج حاصل از این 

 روش به صورت کمی ارائه میشوند و به وسیله ن م افزارها  خاص تحلیل میشوند.

Flowسلولها  در حال ح کت : 

Cytoسلول : 

Metry  اندازه گی : 

دستگاه فلوسایتومت  از یک س   

اجزا  کلید  تشکیل شده که شامل: 

قسمت عبور نمونه، لیزرها، عدسی ها  

تجمیع کننده نور، آشکارساز ها  

)دتکتور( میزان نور و یک سیستم 

کامپیوت   جهت جمع آور  داده ها 

 ب ا  ب رسی توسط متخصصین.

مهمت ین اصل در فلوسایتومت  ، 

ب رسی خواص ذرات به صورت انف اد  

است. هنگامی که نمونه در دستگاه ق ار 

میگی د ذرات به صورت تصادفی 

پ اکنده شده و ه  ذره به صورت 

جداگانه از مقابل پ تو لیزر عبور ک ده و 

در سیستم تشخیصی دستگاه ق ار 

 میگی د.

دستگاه فلوسایتومت  تف ق اشعه لیزر را که از تف ق ها  جانبی و تف ق ها  رو به جلو تشکیتل 

شده را تشخیص می دهد. مقدار تف ق ها  رو به جلو  مت بتوب بته هت  ستلتول تتوستط 

آشکارسازها که در امتداد جهت باریکه لیزر ق ار دارند، تشخیص داده میشوند. از تف ق ها  رو 

تف ق ها  جانبی نیز ویژگیهایی از سلول را که م بوب به  .به جلو، اندازه سلول محاسبه میشود

 شکل و پیچیدگی ها  ساختار درونی سلولی میشوند، آشکار می سازند. 

 میگویند.  SSCو تابش جانبی را  FCSنور  که در مسی  مستقیم تابیده میشود 



ب ا  ه  ذره منحص  به ف د بوده و از مقایسه این دو شاخص، میتوان به منظور تمایز انواع مختلف ستلتول در  SSCو  FSCشاخصها  

یک نمونه هت وژن استفاده ک د. انداز ه گی یها  فلورسانس که در طول موجها  مختلف انجام می شوند، میتوانند اطالعات کتیتفتی و 

و  DNAکمی را در مورد گی نده ها  سطح سلول که با فلوروک وم نشاندار شده اند و همچنین مولکولها  درون ستلتولتی متانتنتد 

 ستیوکینها را در اختیار ما ق ار دهند.

فلوسایتومت ها ب ا  تشخیص نور  که تابش شده، از کانالها  فلورسانس مجزا استفاده میکنند. تعداد دتکتورها ب  اساس نوع دستتگتاه  

 و کارخانه سازنده آن متفاوت است.

ایمونوفنوتایپینگ، ب رسی تومورها  پلویید ، پتانسیل غشاء، شار یون، زنده ماندن سلولها، رنگ آمیز  پ وتئینها  از این روش در 

، ردیابی سلول و تکثی  آن، م تب ساز ، ساختار ک وماتین، ساختار پ وتئین، لیپیدها، همجوشی غشاء، pHداخل سلولی، تغیی ات 

، بیان ژن و ب رسی آپوپتوز DNA، تجزیه DNAفعالیت آنزیمها، متابولیسم اکسیداتیو، گ وه ها  سولفوریدیل / گلوتاتیون، سنتز 

سلولی استفاده میشود. یکی از مهمت ین کارب دها  فلوسایتومت   جداساز  سلول ها ب  اساس اپی توپ جهت مطالعات بیولوژیکی 

 میگویند. FACSاست. این عمل را آنالیز 

عالوه ب  توانایی ها  ذک  شده، روش فلوسایتومت   قادر است تا مقدار نور تابیده شده به واسطه مولکول ها  فلورسنت تح یک شتده 

 .  را آشکار و اندازه گی   کند

  

 

 

ز  ک  زب رسی انتخابی سلولها  مورد نظ  و حذف نتایج م تبط با سلولها  ناخواسته مانند سلولها  مت ده،  زمکرکنکاکویک  ز م یکیکا

 مینامند. Gatingاین اصل را  فل سایا ماویز ست.

 است. Gatingآنالیز سلولها  خونی کامالً لیز شده، مهمت ین کارب د

 فلوسایتومت  داده ها  مختلف را به شکل هیستوگ ام ها  تک پارامت  ، دو بعد  و نمودارها  نقطه ا  به متخصصان ارائه میدهد. 

ها و تعداد ف آیندها یا سلو لها  شتمت ده  xهیستوگ ام ها  تک پارامت   نمودارهایی هستند که سنجش یک پارامت  را ب  رو  محور 

 .نشان میدهند  yشده را ب  رو  محور 

نشانتگت  یتکتی از   xهسیتوگ امها  دو بعد ، نمودارهایی هستند که دو پارامت  سنجشی را نشان می دهند. در این نوع نمودار محور

نشانگ  پارامت  دیگ  بوده و میزان و تعداد سلو لها، ب  اساس ت اکم نقاب در نواحی مخصوص به خود ب  رو  نمتودار   yپارامت ها و محور 

 یا فلورسانس باشند. FSC  ،SSCمشخص خواهند بود. این پارامت ها میتوانند 

پ وب ها  فلورسنت دارا  کارب ده ا  بسیار گست د ه ا  هستند که میتوان به کارب دهایی از قبیل شناسایی و شمتارش 

دقیق سلو لها، دسته بند  و جداساز  سلولی، تعیین فنوتیپ ایمونولوژیکی سلولی، مشخص کت دن متحتتتوا  استیتد 

 .نوکلئیکی سلول و ... اشاره ک د



چند سالی بود که موضوع اقتصاد آزمایشگاه رفتته 
 رفته تبدیل به بحث داغ حوزه آزمایشگاه شده بود.

بعد از مط ح شدن موضوع ایجاد آزمایشگاه جامتع 

توسط ش کت ها  خارجی، انجمن ها و اشختاص 

صاحب نظ  واکنشها  متفاوتی نسبت به موضتوع 

ب وز داشته اند که اکث  این واکنشها در نتفتی و 

مخالفت با موضوع بوده است. این مخالفت از جنبه 

هایی با اصل و بنیان موضوع بوده و بعضا نسبت به 

نحوه اج ا، موضع گی   شده است. راهکارهایی از 

جمله شبکه ها  آزمایشگاهی و یا مگتالتب  بته 

عنوان روشهایی بعضا مناسب ب ا  تطابق با ش ایط 

متفاوت در س اس  دنیا مورد توجه ق ار گ فته اند و 

در بعضی از کشورها نیز به عتلتت عتدم وجتود 

ساختارها  مناسب بته صتورت جتد  بته آن 

پ داخته نشده است. با وضعیت حاض  اقتصاد  در 

کشور ما و محدودیتهایی که در زمینه منابع مالتی 

وجود دارد می توان اذعان ک د که کارشناستان و 

متخصصان حوزه آزمایشگاه و اقتصاد سامت تق یبا 

به یک نکته واحد معتقد هستند و آن هتم عتدم 

 تناسب دخل و خ ج آزمایشگاه ها  فعال است.

 شبکه ها  آزمایشگاهی یا مگالب

 راه ب ون رفت از این وضعیت چیست؟

کارشناسان مختلف راهکارها  متفاوتی یا مجموعه ا  از راهکارها 

را جهت بهبود ج یان نقدینگی در آزمایشگاه ها ارائه می دهتنتد 

که بعضی از آنها از این ق ار هستند. را  زنی با بیمه ها ب ا  پیدا 

ک دن راهی که پ داخت ها  م بوب به سازمانها بته متوقتع بته 

آزمایشگاه تزریق شوند. نظارت بیشت  ب  ش کت ها  تامین کننده 

مواد و تجهیزات و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی، متتتنتاستب 

تشکیل ش کت ها  تتعتاونتی  ک دن تع فه خدمات آزمایشگاهی

انجام آزمایش ها  تخصصی در مناطق مختلف بتا مشتارکتت و 

س مایه گذار  متخصصان داخلی این حوزه، تشکیل شبکه هتا  

آزمایشگاهی با مشارکت و س مایه گذار  متخصصان داخلی ایتن 

حوزه، تاسیس مگالب ها  بومی با کمک از استعداد و تتوانتایتی 

 ها  داخلی و روش ها  دیگ   که مد نظ  هستنتد. تشتکتیتل

شبکه ها  آزمایشگاهی مواهب و مصائب متفاوتی را بته دنتبتال 

گ وه هایی که در جهت تشکیل این نوع شبکه ها و خواهد داشت 

گام ب و گ وه هایی که در جهت تشکیل این نوع شبکه در جتهتت 

تشکیل این نوع شبکه ها گام ب  ها گام ب میدارند بایتد از آنتهتا 

آگاهی داشته باشند. ب ا  ایجاد ساختارها  شبکه ا  در حتوزه 

آزمایشگاه نیاز است تا عالوه ب  دانش تخصصی حوزه آزمایشتگتاه، 

اف اد متخصص در حوزه ها  مدی یت اج ایی، منتابتع انستانتی، 

مدی یت مالی، زنجی ه تامین، لجستیک و فن آور  اطالعتات در 

 تیم مدی یتی شبکه وجود داشته باشند.



 مزایا  ایجاد شبکه آزمایشگاهی:

 وفهز قاصادیزبراوزبازدرزنظوزگوفا زحد کثوزپار ماکواکایز 
 م ج دز

 سافادهزبرینهز مزت  نزماخصصانزح مهز  

 سوعت،زدقتزوزکیفیتزبراوزدرز ر ئهزناایجزآممایشرا 

 زوز زککیکفکیکت ییپارچهزسامیزدرزح مهزاایزمخالفزمانند:
زمکدمکا ز  سااند ردسامی، ز نسکانکا، منجیوهزتامی ،زنیووی

  نف رماتیکزوزغیوه.

 تهیه شده توسط گ وه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد

 آزمایشگاه م کز : ته ان، ضلع شمال ش قی میدان رسالت

  91317: تلفن )خط ویژه(     

همین موضوع بعضا باعث ایجاد ناهمگونی در تیم مدی یتی 

خواهد شد. ازجمله مشکالت دیگ   که متمتکتن استت 

موجود باشد عدم درک متقابل ش کا از یکدیگ  است. نبتود 

زی ساخت حقوقی ب ا  ایجاد چنین ساختارهایی نیز مزید 

ب  علت شده است تا در ه  م حله از کار، نقص قتوانتیتن 

موجود، جلو  پیش فت پ وژه را بگی د. مشکل دیگ   کته 

اکث  متخصصان به آن اذعان دارند بحث تعداد اف اد شاغتل 

در حوزه است که امکان دارد اف اد زیاد  را تحت تتایتیت  

ق ار دهد. البته کارشناسان راه حل ها  متفتاوتتی را در 

 مورد این موضوع نیز ارائه داده اند.

بعد از بیان مشکالت باید این نکته را هم مد نتظت  قت ار  

دهیم که امتیازات و فواید  که این راهکارها بته هتمت اه 

خود دارند آنقدر جذاب هستند که متخصصان این حوزه و 

اف اد پیش و را ت غیب کنند تا حداقل در این راه متحتمتل 

 ریسک شوند.

قصد داریم تا طی شماره ها  آتی با تتمت کتز بتیتشتتت ، 

راهکارهایی که در زمینه تشکیل شبکه ها  آزمایشگاهتی 

و یا تاسیس آزمایشگاه ها  جامع توسط متختصتصتان و 

کارشناسان حوزه آزمایشگاه مط ح می شوند را درمتعت   

 قضاوت عالقمندان ق ار دهد. 

در صورت تمایل میتوانید متن کامل این متقتالته را در 

 شماره تی  ماه مجله پیام آزمایشگاه مطالعه ف مایید.


