
اهمیت تکنیک فلوسایتومتری در تشخیص بیماریها   

روش فلوسایتومتری یک تکنیک تجربی 

است و برای شمارش و بررسیی ادیزا،   

شکل و ویژگیهای سلول های خاص در 

بین ادواع مختلفی ا، سلول ها بی  ایار 

میرود. دتایج حاصل ا، ایین روش بی  

صورت امی ارائ  میشودز و ب  وسیییلی  

 درم افزارهای خاص تحلیل میشودز.

Flowسلولهای در حال حرات : 

Cytoسلول : 

Metryادزا،  گیری : 

 

 

 در این شماره میخوانید:

 آشنایی با تکنیک فلوسایتومتری 

  ااربردهای بالینی فلوسایتومتری

 در تشخیص بیماری ها

 

 

اولین سیستم فلوسایتومتری توسط فی. وی. آ. جی تولیز  و وارد بیا،ار   ۰۷۹۱فلوسایتومتری ا، سال 

و بررسی مقادیر آن بود. پس ا، آن شمارشیریرهیای  DNA شز ا  قابلیت اصلی آن تجزی  و تحلیل

های  ها المپ افتراقی با اساس فلوسایتومتریک را وارد با،ار شز. منابع دوری ب  اار رفت  در این سیستم

هر،دبرگ و همکارادش اولین دسترا  جزااینینیز  سیلیول  ۰۷۹۱تنرستنی هالوژدی بوددز. در سال 

 براساس فلورسنس را ابزاع ارددز. 

هیای میورد  این دسترا  اساسا یک فلوسایتومتر بود ا  پس ا، آدالیز سلولی قادر ب  جزاسا،ی سلول

طیور  سلول در ثادیی  بی  ۱۱۱۱۱پارامتر در  ۱گیری حزاقل  امکان ادزا،  ۰۷۷۱بررسی بود. در سال 

هیا  ها و تشخیص بییمیاری های متفاوت بیماری معمول ب  منظور باال بردن تشخیص و مزیریت حالت

 .های پرسرعت با استفاد  ا، تکنولوژی دیجیتالی معرفی شزدز دسترا  ۱۱۱۲استفاد  شز. در سال 

 ااربردهای بالینی فلوسایتومتری:
 بزخیمی های هماتولوژی: -۰

شناسایی و ار،یابی مقزار آدتی ژدهای سلولی ب  وسیل  آدتی بادیهای مودوالودال دشان دار شز  با 

فلورواروم )ایمنوفنوتایپینگ(  یکی ا، ااربردهای فلوسایتومتری است. آدالیز ایمودوفنوتایپینگ برای 

تشخیص اولی  و طبق  بنزی لوسمی های حاد  بیماری های لنفوپرولیفراتیک مزمن و لنفوم بزخیم 

79مرداد  -1شماره                                خبرنامه ویژه پزشکان                                                                                                            

https://fa.wikipedia.org/wiki/DNA


Antigen Normal Cellular 
Expression 

Major Diagnostic 
Application 

Biological Func-
tion 

CD1 Cortical thymocytes, 

dendritic reticular cells, 

Langerhans cells 

Precursor T cell ALL 

and some lymphoblastic 

lymphomas. 

MHC class I-like mole-

cule, associated with 

beta-2-microglobulin. 

Antigen presentation, 

thymic T-cell develop-

ment. 
CD2 T-cells, thymocytes, NK 

cells 
Hematopoietic neo-

plasms of T cell lineage. 
Sheep erythrocyte 

rosette receptor. LFA-3 

(CD58) ligand. Adhe-

sion molecule, can 

activate T cells. 
CD3 T-cells, thymocytes Hematopoietic neo-

plasms of T cell lineage. 
T cell antigen receptor. 

Signal transduction by 

TCR. 
CD4 Thymocyte subsets, 

helper and inflammatory 

T cells, monocytes, 

macrophages 

Sezary cell leukemia. 

SomeT-cell hematopoi-

etic neoplasms 

Coreceptor for MHC 

class II molecules. 

Receptor for HIV-I and 

HIV-2 gp120. 
CD5 T-cells, thymocytes, B-

cell subset 
B-CLL and.most hema-

topoietic neoplasms of 

T cell lineage. 

CD72 ligand Signal 

transduction. T-cell 

activation 
CD7 Pluripotential hemato-

poietic cells, thymo-

cytes, major T-cell 

subset, NK cells, some 

early myeloid cells 

Hematopoietic neo-

plasms of T cell lineage. 
T and NK cell activa-

tion. 

CD8 Cytotoxic T cells, thy-

mocyte subsets, NK 

cells 

Hematopoietic neo-

plasms of T cell lineage. 
Coreceptor for MHC 

class I molecules. 

Regulates function of 

CD3/TCR complex 
CD10 Early B lymphocytes, 

PMNs, B and T cell 

precursors, bone mar-

row stromal cells 

Precursor B cell ALL 

and non-Hodgkin lym-

phomas of follicular cell 

center origin. 

CALLA. Zinc metallo-

proteinase. Neutral 

endopeptidase, 

CD11b Monocytes, granulo-

cytes, NK cells 
Myelomonocytic leuke-

mias, particularly of 

FAB M4 and M5 sub-

classes. 

Mac-1. Cell adhesion 

molecule. Binds CD54, 

complement component 

iC3b and extracellular 

matrix proteins. 
CD11c Myeloid cells, mono-

cytes 
Hairy cell leukemia and 

related hematopoietic 

neoplasms. 

Cell adhesion molecule. 

Subunit of integrin CR3 

(associated with CD18). 

Binds fibrinogen 
CD13 Myelomonocytic cells Leukemias of myeloid 

lineage. 
Zinc metalloproteinase. 

Aminopeptidase N, 
CD14 Myelomonocytic cells Myelomonocytic leuke-

mias, particularly of 

FAB M4 and M5 sub-

classes. 

Receptor for complex of 

LPS and LPS binding 

protein (LBP) 

CD15 Granulocytes, mono-

cytes, endothelial cells 
Hodgkin’s lymphoma, 

other hematopoietic 

neoplasms. 

Lewis-x (Lex) antigen. 

Branched pentasaccha-

ride, expressed on 

glycolipids and many 

cell surface glycopro-

teins. Sialylated form is 

a ligand for CD62E 

(ELAM). 

ب  اار میرود  ،یرا استراتژی درمان اغلب ب  

پارامترهای آدتی ژدیک بستری دارد. عالو  بر این  

تجزی  و تحلیل ایمنوفنوتایپینگ اطالعاتی در مورد 

پیش آگهی بیماری را ا  توسط روش های دیرر در 

در دسترس دیستنز  فراهم می انز و یک ابزار 

حساس برای دظارت بر پیشرفت بیماران پس ا، 

شیمی درمادی یا پیودز مغز استخوان ب  شمار میرود. 

همچنین فلوسایتومتری امکان تشخیص حزاقل 

سلولهای بزخیم باقی مادز  پس ا، روشهای درمادی 

 4و  ۲و  ۱)در صفح    ۰در جزول را می دهز. 

طیف گسترد  ای ا، میتوادیز آن را مشاهز  انیز(  

آدتی بادی های مودوالودال علی  آدتی ژن های 

سلولی ا  برای تجزی  و تحلیل ایمنوفنوتایپینگ 

جهت تشخیص بزخیمی های هماتولوژیک ب  اار 

 میرودز  دشان داد  شز  است. 

 T-cell ,B-cellبرای ایجاد یک الودی ا، سلولهای 

 Bب  پادلی ا، آدتی بادیهای دیا، است. پادل سلولی 

می شود و پادل  CD22و  CD19  CD20شامل 

است   CD7و یا  CD2  CD3  CD4شامل  Tسلولی 

ایمودوفنوتایپ های االسیک بیماری های 

دشان  ۲و  ۱در جزول  Tو  Bلنفوپرولیفراتیک سلول 

 شز  ادز. 

آدتی بادی های مودوالودال علی  آدتی ژن های راییج 

( اغلب در پادل تشخیص افتیراقیی CD45لواسیتی )

سرطان های هماتولوژیک ا، سایر دئوپالسیم هیا و 

 امک ب  تشخیص جمعیت بالست سل ها است. 

دسبت ب   CD45تقریبا در تمام ادواع لوسمی ها بیان 

لکوسیت های طبیعی ااهش یافت  است. آدتی ژدهای 

CD34  وHLA-DR   دشادررهای   سلول های

بنیادی خودسا، هستنز ا  برای تشخیص لوسمی 

حاد و تضمین ایفیت در پیودز مغز استخوان 

 استفاد  می شود.

 

  



Antigen Normal Cellular 
Expression 

Major Diagnostic 
Application 

Biological Func-
tion 

CD16 NK cells, granulocytes, 

macrophages 
Hematopoietic neoplasms 

of NK-cell lineage. 
FcgRIII. component of 

low affinity Fc receptor 

(FcgRIII). Mediates phag-

ocytosis and ADCC. 
CD19 Pan B-cell antigen Precursor B cell ALL and 

non-Hodgkin lymphoma 

of B-cell lineage. 

Forms complex with 

CD21 (CR2)and CD81 

(TAPA-1). Coreceptor for 

B cells. Regulation of B-

cell activation 
CD20 B-cell antigen Precursor B cell ALL and 

non-Hodgkin lymphoma 

of B-cell lineage. 

Ca++ channel, B cell 

activation? 

CD23 Activated B cells, activat-

ed macrophages, eosino-

phils, follicular dendritic 

cells, platelets 

Leukemia and lymphoma 

diagnosis. 
Low affinity receptor for 

IgE (Fc_RII). Ligand for 

CD19:CD21:CD81 core-

ceptor. 
CD25 Activated T cells, activat-

ed B cells, monocytes 
Hairy cell leukemia, ATL/

L, other hematopoietic 

neoplasms. 

Tac. Interleukin 2 recep-

tor alpha chain. 

CD30 Activated B and T cells Hodgkin’s lymphoma, 

anaplastic large cell 

lymphoma. 

Ki-1. Growth factor recep-

tor. 

CD34 Hematopoietic precur-

sors, capillary endotheli-

um 

Leukemias of early mye-

loid lineage, lympho-

blastic lymphoma. 

Ligand for CD62 (L-

selectin).”Stem cell anti-

gen” 
CD41 Megakaryocytes, platelets Acute leukemia of 

megakaryocytic lineage 

(AML, FAB-M7). 

aIIb integrin. Associates 

with CD61 to form GPIIb. 

Binds fibrinogen, fibron-

ectin, von Willebrand 

factor and thrombospon-

din 
CD42b Megakaryocytes, platelets Acute leukemia of 

megakaryocytic origin 

(AML, FAB-M7). 

gpIb, vWF receptor. Binds 

von Willebrand factor and 

thrombin. Essential for 

platelet adhesion. 
CD43 T cells, myeloid cells, 

some B cell lymphomas 
Some T-cell lymphoprolif-

erative diseases. 
Leukosialin, sialophorin. 

binds CD54 (ICAM-1) 
CD45 Panhematopoietic. All hematopoietic neo-

plasms. 
Leukocyte common 

antigen. Tyrosine phos-

phatase, augments sig-

nalling 
CD56 NK cells Hematopoietic neoplasms 

of NK-cell lineage. 
NKH-1. Cell adhesion 

molecule 

شایعیتیریین دیوع  B-cellلوسمی 

ALL  یا لوسمی لنفوسییتیی حیاد

است. تشخیص عمزتا مبتنیی بیر 

واانش پذیری دو آدیتیی بیادی 

میی  CD19و  CD10منوالودال  

باشز.  حسیاس تیریین فیاایتیور 

 T-cellتشخیصی برای لوسیمیی 

 است. CD7بررسی 

لوسمی میلوئیز بطیور میعیمیول  

CD13  CD33   ییاCD117  را

بیان می اننز در حالیکی  آدیتیی 

بادی های لوامی تک سلولی برای 

CD4  CD11b  CD11c  

CD14  CD36 CD64   یییییا

CD68.14  .مثبت هستنزCD41 

در ایجاد لوسیمیی حیاد  CD61و 

مراااریوسیتی مفیز هستنز   و در 

بیماری اریتیرولیوسیمیی  بیییان 

CD235  g ly cophor in -A 
  بررسی میشود.

  sIg CD5 CD10 CD11c CD23 CD43 CD103 Cyclin-

D 
CLL/

SLL 
Weak + - - + + - - 

MCL Strong + - - -+/  + - + 

FL Strong - + - - /+-*  - - 

MZL Strong - - /+-  - /+-  - - 

HCL Strong - - + -   + - 

PL Strong /+-  - - -   - - 

LPL Strong - - - - /+-  - - 

 : ۱جزول 

sIg – surface immunoglobulin  CLL 

– chronic lymphocytic leukemia  

MCL – mantle cell lymphoma   FL – 

follicular lymphoma  MZL – 

marginal zone lymphoma   HCL – 

hairy cell leukemia  PL – 

prolymphocytic leukemia   LPL – 

lymphoplasmacytic leukemia 

    



Antigen Normal Cellular 
Expression 

Major Diagnostic 
Application 

Biological Func-
tion 

CD57 NK cells NK cells subsets 

of T cells, B cells and 

monocytes 

Hematopoietic neoplasms 

of NK-cell and T-cell 

lineage. 

HNK-1. Oligosaccharide. 

Many cell surface glyco-

proteins. 
CD61 Megakaryocyte platelets, 

megakaryocytes, macro-

phages 

Acute leukemia of 

megakaryocytic origin 

(AML, FAB-M7). 

Integrin b3 subunit, asso-

ciates with CD41 (GPIIb/

IIIa)(fibrinogen receptor) 

or CD51 (vitronectin 

receptor). 
CD79a B cells (lineage specific) Hematopoietic neoplasms 

of B-cell lineage. 
Components of B cell 

antigen receptor. Cell 

surface expression and 

signal transduction. 
CD103 Intestinal epithelial lym-

phocytes Intraepithelial 

lymphocytes, 2-6% of 

peripheral blood lympho-

cytes 

T-cell neoplasms aE integrin. 

CD117 Blast cells of myeloid 

lineage, mast cells 
Acute myeloid leukemias. c-kit. Stem Cell Factor 

(SCF) receptor. Stem cell 

survival and progenitor 

cell replication/

differentiation 
HLA-DR B cells, monocytes, acti-

vated T cells, myeloid 

precursors 

Hematopoietic neoplasms HLA Class II recptor. 

Glycophorin A Erythrocytes, erythroid 

precursors 
Erythroleukemia (AML, 

FAB-M6) 
  

TdT Lymphoblasts, thymo-

cytes, myeloblast subset 
Acute leukemia and 

lymphoblastic lymphoma 
  

Myeloperoxidase 
  

      

  CD2 CD3 CD4 CD5 CD7 CD8 CD25 CD30 

MF + + + + - - na na 

SS + + + + /+-  - na na 

ATLL1 + + + + - - + /+-  

ALCL2 + -+/  + - - - + + 

ETL3 /+-  + - - + -+/  na /+-  

  DNAآدالیز پلوئیییزی   -۱

چرخ  سلولی و میرگ 

 سلول

یکی ا، دستاوردهای مهم پیزشیکیی 

شناسایی چرخ  سلول و استفاد  ا، 

آن در دسترا  فلوسایتومتر جیهیت 

برای تشخیص دئوپال،ی  DNAآدالیز 

ها است. ا، این روش در بیررسیی 

DNA  تومور  فعالیت پرولییفیراتیییو

برخی ا، بزخیمی هیای ادسیادیی و 

پیش آگهی بزخیمی ها اسیتیفیاد  

 میشود. 

 آدالیز عملکرد پالات-۲

این تست برای بررسی مقزار گیردز  

های سطحی پالات  تشخیص 

اختالالت عملکرد مادر،ادی پالاتی  

مربوط ب  پالات  IgG مقزار امی

برای تشخیص ترومبوسیتوپنی های 

ایمنی  اراس مچ پالات در ادتقال 

خون  بررسی گیردز  فیبرینوژن برای 

تشخیص اثربخشی بالینی ضز 

ادعقادها در درمان ترومبو، و میزان 

السیم سیتوپالسمی ب  اار برد  

 میشود. 

ادام  این مقال  را در شمار  بعز 

 مطالع  دماییز.

 MF_ Mycosis fungoides,   SS _ Sezary syndrome   , ATLL_ Adult T:  ۲جزول 

cell Leukemia/lymphoma   ALCL _Anaplastic large cell lymphoma   ETL_ 

Enteropathy-type T-cell lymphoma 

 تهی  شز  توسط گرو  علمی شبک  آ،مایشراهی رصز

 آدرس: تهران  ضلع شمال شرقی میزان رسالت

  ۹۰۲1۱: تلفن )خط ویژ (     


