مقاله علمی فنی

غالمرضا هدایتی-کارشناس نظارت وارزیابی آزمایشگاه ها
اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

فلوسایتومتری وکاربردهای بالینی

Flowcytometry & its Clinical Applications

امروزه به کارگیری تکنولوژیهای مدرن به جهت افزایش

سرعت ،دقت و سهولت انجام آزمایشات ،روز به روز در حال گسترش
است .این روش توسط ایمونولوژیست هایی ابداع شد که تالش

میکردند جمعیتهای خالص سلولها را از یکدیگر جدا کنند و پس
از تکثیر آنها در محیط کشت سلولی ،نقش هر سلول را در سیستم

ایمنی بررسی کنند .فلوسایتومتری روشی دقیق و با کارایی باال که برای
شناسایی سلولها (ذرات) و ارزیابی خصوصيّات آنها به كار میرود .هر

سلولي بر حسب نوع و تخصصي كه بر عهده دارد مولكولهاي مختص
به خود را بيان ميكند ،یعني همة ژنها در همه سلولها بيان نميشود
بلكه برحسب وظيفهاي كه در طي تمايز بر عهده سلول گذاشته شده

است و بر حسب محيطي كه در آن قرار ميگيرد ،هر سلولي خود انتخاب
ميكند كه در پاسخ به شرايط محيطي كدام ژن را فعال سازد.

بنابراين رديابي پروتئينهاي سلولي حاصل از بيان ژنها
هم در سطح و هم در درون سلول ميتواند وسيلهاي بسيار
مفيد براي شناسايي سلول باشد .مولكولهاي سطحي
سلولها تحت نام عمومي )CD(Cluster Differentiation
شناخته ميشود و براي رديابي آنها از آنتيباديهاي
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منوكلونال كونژوگه با فلوروكروم استفاده ميشود .برای
نمونه ماركرهاي سطحي سلول هاي پالکت عبارتند
از  CD51,CD41,CD61و آنتيباديهايي با همين نام
قادرند اين مولكولها را در سطح سلول شناسايي کنند.
سلولها از اجزای مختلفي مثل غشاء سيتوپالسمي،
غشاء هستهاي ،هسته و سيتوپالسم تشكيل ميشود و
تقريبا همه مولكولهاي موجود در قسمتهاي مختلف
سلول را ميتوان با استفاده از فلوسايتومتري رديابي و
تعيين مقدار کرد .معموالً مولكولهاي سطحي موجود
در غشاء سيتوپالسمي به راحتي در دسترس آنتيبادي
قرار ميگيرد ولي براي رسيدن آنتيبادي يا ماده
فلورسانس به مولكولهاي دروني سلول ،روشهاي
مطمئن و موثري الزم است .این تکنیک بر اساس
پراکنده سازی نور توسط سلولهای مورد آزمایش و
انتشار فلورسانس از آنها استوار است .نشر فلورسانس
با استفاده مستقیم از فلوروكرومهای متصل شونده
به اجزای سلولی یا ترکیبی از رنگ فلورسنت با آنتی
بادیهای مونوکلونال حاصل میشود .این آنتی بادیهای
کونژوگه با فلورسانس میتوانند مولکولهای سطحی
و یا ترکیبات داخلی سلولها را ردیابی کرده و به آنها
متصل شود و شناسایی انواع سلولهای موجود در یک
جمعیت سلولی متنوع را توسط فلوسایتومتری امکانپذیر
میسازند .فلوسایتومتری در دهه اخیر در آزمایشگاه های
تشخیص طبی ،جهت تشخیص انواع لوسمی های خونی،
بیماری های نقص سیستم ایمنی (برای مثال; تست DHR

به روش فلوسیتومتری جهت بررسی توانایی فاگوسیتوز
نوتروفیل ها در کودکان و افراد مبتال به بیماری های گرانولو
ماتوز مزمن) در انسان به کار گرفته می شود .همچنین در
بخشهای پژوهشی ،برای تعیین پیش آگهی بیماریها و
ارزیابی درمان بدخیمی ها استفاده می شود.
کاربردهای فلوسایتومتری

شناسایی و شمارش دقیق سلول ها جهت ارزیابی
شاخص های سلولی ،اندازه گیری فعالیت آنزیمی ،مطالعه
فعالیت آپوپتوزی (مرگ ومیر سلولی) ،مشخص کردن
محتوای اسید نوکلئیک سلول،آزمایش های نفوذ کلسیم
کاربرد دارد.
جدول شناسایی مارکرها توسط فلوسایتومتری

سلولها معموالً براساس بیان آنتی ژنهای سطحی خود
شناسایی میشوند .برای مثال;

نکاتی در مورد نوع وحجم نمونه های فلوسیتومتری

آسپیره مغز استخوان  -خون محیطی -مایعات مختلف از
جمله  CSFمایع پلور و….
حجم مورد نیاز برای انجام آزمایشات فلوسایتومتری
2mlخون کامل همانند نمونه  CBCو  EDTAبهترین ضدانعقاد
برای نمونه های خون محیطی و مغز استخوان است ولی از
نمونه گرفته شده با هپارین نیز می توان استفاده کرد .آزمایش
باید در کمتر از  24ساعت انجام شود و بهتر است بعد از
انجام نمونه گیری ،نمونه بالفاصله به آزمایشگاه ارسال شود.
نمونه هایی که  24ساعت از نمونه گیری آن ها گذشته قابل
پذیرش نیست .از فریزکردن نمونه خودداری شود زیرا انجماد
باعث لیز سلولی شده و ارزیابی را غیر ممکن می سازد .نمونه
باید در درجه حرارت اتاق ( )20-24 ċبه آزمایشگاه انتقال
داده شود( .رعایت زنجیره سرد)

اصول آزمایش وتهیه سلول برای فلوسایتومتری

قدم اول بعد از تهیه نمونه ،ساختن سوسپانسیون
یکنواخت است .نمونه خون در حالت معمول حاوی
سلولهای منفرد است که در پالسمای خون به صورت
معلق هستند .نمونههای به دست آمده از مغز استخوان را
میتوان با پی پت کردن مکرر به صورت سوسپانسیون
سلولهای منفرد در آورد .در نمون ه بافتهای جامد و
لنفوئیدی ،اتصاالت سلول به سلول یا سلول به بستر باید
شکسته شود و سلولها کامال آزاد شوند .قدم دوم این است
که تا زمان آنالیز نمونه ،خصوصیات و عملکرد سلولهای
تحت بررسی باید در حالت طبیعی و دست نخورده حفظ
شود .پس از تهیه سوسپانسیون مناسب ،سلولها باید با
آنتی بادیهای مونوکلونال کونژوگه نشاندار ،مجاور شوند.
روش نشاندار کردن تحت تاثیر فاکتورهای زیادی قرار
میگیرد از جمله میزان اختصاصی بودن آنتی بادی و غلظت
آنتی ژن در سطح یا داخل سلول .محیط اطراف سلولها
معموال با  pHبرابر  ۷/۳و غلظت سلولی بین  ۱۰۵تا
۱۰۶سلول در هر میلی لیتر تهیه میشود و تحت چنین
شرایطی سلولها به صورت یک به یک از مقابل محور
تابش نور لیزر عبور خواهند کرد .چنانچه واکنشی صورت
گرفته باشد سطح سلول دارای خاصیت فلورسانس شده و
با جذب نور لیزر برانگیخته و طول موج بلندتری بازتاب
میکند .نور بازیافتی در زوایای مختلف مورد سنجش قرار
میگیرد .معموال حجم کمی از نمونه ( )0/2-1mlبرای
آنالیز الزم است .قطر سلولهای ارزیابی شده باید در
محدوده  ۱تا ۳۰میکرون باشد .فلوسایتومترهای معمولی که
جهت آنالیز سلولهای خونی طراحی شدهاند برای ارزیابی
ذرات کوچک تر از۱میکرون حساسیت الزم را ندارند ،از
طرفی وجود ذرات درشت تر از  ۳۰میکرون ،موجب انسداد
جریان مایع در دستگاه خواهد شد .عاملی که فلوسایتومتری
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را به عنوان یک تکنیک فوقالعاده در مطالعات کلینیکی در
میآورد این است که سرعت جریان نمونه ( ۵تا  ۵۰متر در
ثانیه) امکان جمعآوری اطالعات مربوط به  ۵۰۰۰تا۵۰۰۰۰
سلول را در هر ثانیه فراهم مینماید.

اصول کلی فلوسایتومتری

اجزای اصلی دستگاه فلوسایتومتر

سیستم  :Fluidicsدر روش فلوسایتومتری برای بررسیسلولها باید آنها در یک صف و به صورت تکی درآمده و
در سیال مناسبی به صورت معلق از مقابل پرتوی نور (لیزر)
عبور نمایند .به طور کلی این سیستم ،جریان آرامی از سلولها
را به درون جریان حامل سریع وارد میكند .مایع حامل،
سلولها را در مركز لوله متمركز میكند ،بنابراین سلولها به
طور منظم و در یك مسیر مجازی به نقطه اندازهگیری منتقل
میشود .این پدیده که در دستگاه فلوسایتومتر موجب ایجاد
اطالعات منحصربه فرد از یک ذره یا سلول می شود ،به نام
اثر هیدرودینامیک کانونی خوانده می شود.
 منبع نوری (اپتیک) :این سیستم به طور معمول متشكلاز یك یا چند منبع نوری لیزر آرگون به همراه تعدادی عدسی،
فیلتر و آشكارساز است .عدسیها و فیلترها جهت متمرکز
نمودن و انتقال نور منبع به نقطه اندازهگیری و نیز برای جمع
آوری و هدایت سیگنال های نورفلورسانس ساطع شده از
نقطه اندازهگیری به آشكارسازها به كار میروند.
 سیستم الکترونیک :شامل مبدل های سیگنال هاینوری به سیگنال های الکترونیک قابل پردازش توسط
کامپیوتراست .هنگامی که سیگنال های نوری به الکترونیکی
تبدیل شد ،بر اساس قالبی استاندارد به نام قالب استاندارد
فلوسایتومتری( ،)FCSاطالعات حاصل از سیگنال های
الکترونیکی ذخیره می شود و با استفاده از نرم افزارهای حاضر
میتوانند برای جمعآوری اطالعات و پردازش آنها ،ترسیم

نمودارهای یك ،دو یا سه بعدی از اطالعات و یا برای
انجام محاسبات ریاضی و آماری بر روی اطالعات به كار
برده شوند .دستگاه فلوسایتومتر نوع و میزان فلورسانس
و همچنین درجه و یا مسیر پراکنده شدن پرتوهای نوری
را اندازه گیری می کند .متعاقب اندازه گیری و آنالیز
پارامترهای به دست آمده از سلول و یا ذره عبوری از مقابل
پرتوهای نوری ،اطالعاتی از اندازه ،شکل ،ساختار سلول و
یا ذره مورد مطالعه به دست می آید .اجزای دقیق نوری و
الکترونیکی دستگاه فلوسایتومتر ،سیگنال های فلورسانس
و پرتوهای نوری پراکنده را توسط لنزهای مناسب جمع
آوری کرده ،سپس با استفاده از فیلتر های مناسب هر یک
از سیگنال های نوری به سوی آشکارساز مناسب هدایت
می شود .سپس سیگنال های اخیر توسط نرم افزار پردازش
و آنالیز می شود.
فلوروکروم های مورد استفاده در فلوسایتومتری

رایــج ترین فلوروکــروم هایی که در فلوســایتومتری
استفاده می شــود (CTIF )etanaycoihtosI niecseroulF
و )Phycoerythrin) PEاست .این رنگهای فلوئورسانس
در محــدوده  488nmطیفهای جذبــی دارد .بنابراین
یــك طول موج تحریكی لیزری ،میتواند این دو رنگ را
تحریك كند.

شاخص نتایج

نموادرها نشان دهنده نمایش کمی بیان شاخص های سلولی
است ،جهت بررسی انتخابی سلول های مورد نظر و حذف
نتایج مرتبط با سلول های ناخواسته نظیر سلول های مرده
توسط Gatingکه از مهم ترین اصول فلوسایتومتری است
انجام می گیرد .هر دستگاه فلوسایتومتری نرم افزار خاصی را
برای نمایش و آنالیز داده ها بر روی سیستم خود داراست.
 -نقطه ای :در این نمودار هر ذره و نقطه نشان دهنده ی
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یک سلول و هر جمعیت سلولی به صورت تجمعی از نقاط
به صورت پرتراکم یا کم تراکم دیده می شود .جایگاه این
ذرات بر روی نمودار بر اساس شدت و ضعف سیگنال
توسط آشکار ساز دریافت وثبت می شود.
 نقشه ای :در نمودارنقشه ای تجمع نقاط (سلول ها) بهصورت خطوط نشان داده می شود وتجمعات سلولی چون
گرانولوسیت ها،مونوسیت ها ولنفوسیت ها به طور مستقل
ومشخص شبیه نقشه های جغرافیا به نظر می رسد.
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