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بیان شده در سلول می باشد.  یلکول هاو یا سایر ماکرومو نس یکی از تکنیک های کیفی جهت تشخیص انواع پروتئینتکنیک ایمنوفلورسا

شود و با پروتئین هدف خود شده می  سلول های فیکس  ص )اپی توپ آنتی ژن( در این تکنیک آنتی بادی وارد  ل برقرار می کند. در ادامه اات

( به آنتی بادی اولیه اتصال یافته و در طول موج … FITC, PE, APC, Alex Fluor Series andآنتی بادی ثانویه متصل شده به انواع فلورفور )

 (. Excitation/Emissionبازتاب نور در طول موج باالتر را متحمل می شود ) ،تحریکی مورد نظر

پروتئین هدف در مقادیر کم نیز شااناسااایی می شااود. می توان همزمان از  ند  به دلیل حساااساایت باالی تکنیک های م تنی بر فلورسااانس،

صل  سته را نیز با رنگ های مت سلول، ه شان دادن موقعیت این پروتئین ها در  ستفاده کرد و برای ن پروتئین هدف با فلوروفورهای مختلف ا

 تفکیک کرد. DNAبه  هشوند
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میکروسکوپ هم مرکز تصاویر سه  تقسیم می شوند. Epi-Fluorescence( و Confocalمیکروسکوپ های فلورسانس به دو نوع هم مرکز )

تحریک  Epi-Fluorescenceبعدی و بسیار با کیفیت را توسط تابش لیزر فراهم می کند اما به دلیل قیمت باال بسیار نادر است. میکروسکوپ 

از  ش طول موج ناخواسته را نیز س ب می شود اما این نوع میکروسکوپ فراگیرتر است.ماده فلوروفور را توسط المپ انجام می دهد که تاب

هستند، سلول ها باید بر روی الم مورد نظر کاشته  Up-rightسانس از نوع آنجا که اکثر میکروسکوپ های موجود در بازار به صورت اپی فلور

سلول های  س نده ظر  س ندگی به دو صورت سلول ها از نشوند تا قابلیت مشاهده در زیر این نوع میکروسکوپ ها را داشته باشند. 

(Adherent( و معلق )Suspended ).ایمنوفلورسانس انجام می شود و بر روی الم  ،غلب پس از جمع آوریبرای سلول های معلق ا می باشند

د. اما برای سلول های  س نده ابتدا باید الم مناسب که خاصیت  س ندگی داشته باشد آماده شود. گر ه به صورت تجاری این نقرار می گیر

سپس سلول ها را کاشته و  د.الم ها موجود هستند اما می تواند توسط ژالتینه کردن الم شیشه ای معمولی نیز خاصیت  س ندگی به آنها دا

 دوره مداخله خود را طی می کنیم.
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 سلول  س نده: 

 دقیقه سانتریفیوژ می کنیم. 10به مدت  g×400شستشو می دهیم. سپس آنها را تریپسینه کرده و در  PBSسلول ها را با  ابتدا .1

 می کنیم. Resuspendسوپرناتانت را دور ریخته و در ادامه در محیط کشت مورد نظر خود  .2

 کنید که در هر میلی لیتر حدود یک میلیون سلول قرار گیرد. Resuspendدقت داشته باشید که در این مرحله طوری سلول ها را **

 10میکرولیتر( و به صورت قطره ای در نقاط مختلف الم پخش می کنیم. هر قطره حدو  100ول را برداشته )هزار سل 100در ادامه حدود  .3

 میکرولیتر  حجم دارد. می توان الم را بسته به اندازه در پتری دیش های استریل قرار داد. 20تا 

سلول ها در این مدت به سطح ر می دهیم. قرا 2CO 5%و با غلظت  C° 37دقیقه در دمای  40سپس درب دیش را بسته و به مدت  .4

  س نده اتصال پیدا می کنند.

در ادامه به دیش حاوی الم، محیط مورد نظر را اضافه کرده تا روی آن را بپوشاند. پس از رسیدن به درجه اش اع مورد نظر  .5

(Confluencyمداخله خود و دوره درمانی مورد نظر را شروع می کنیم. پس از پایان دوره ،) .به مرحله انجام تکنیک می رویم 

 

 سلول معلق: 

شستشو می دهیم. سپس آنها را به تعداد مورد نظر در ظروف به همراه محیط کشت مناسب خود قرار داده  PBSسلول ها را با  ابتدا .1

 و مداخله خود را شروع می کنیم.

مرحله انجام تکنیک می رویم.پس از پایان دوره به   .2
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س کرد. عمل فیکس سلولی از این ابتدا باید سلول های موجود را  ه بر روی الم )سلول  س نده( و  ه در ظروف متعدد )سلول معلق( فیک

جن ه اهمیت دارد که سلول را بدون تغییر در محتوای داخلی آن کشته اما همه  یز آن ثابت می ماند و تخریب نمی شود. این عمل توسط 

 فیکس کننده های آلدهیدی و الکی صورت می پذیرد. 

متانول و اتانول نیز از ام تکنیک های مرت ط با آنتی بادی می باشد. یکی از شایع ترین فیکس کننده های سلول جهت انج %4پارافرمالدهید 

 جمله فیکس کننده های الکلی هستند. در این بین استون نیز به طور شایع بکار می رود.

 میلی لیتر 100: برای ساخت %4پارافرمالدهید دستور ساخت محلول 

 حل می کنیم.( C° 56گرم )  PBS میلی لیتر  80در میلی گرم پارافرمالدهید را  400ابتدا  .1

 می رسانیم. 6.9آن را به  pHمقدار  NaOHو  HClسپس توسط  .2

 میلی لیتر می رسانیم. 100به  PBSدر ادامه حجم آن را با  .3
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ذخیره کرد. پس از این زمان رسوب پارافرمالدهید و  به مدت نهایت یک ماه C° 8-2ر دمای محلول فوق را می توان فریز کرد و یا د .4

 نمک دیده می شود که دیگر کارایی ندارد.

نگه داشت تا به دمای فریز برسند. محلول های  C° 20-: هر یک از موارد فوق را می توان در دمای ، متانول و استون%70 آماده سازی اتانول

 فوق در دمای فریزری یخ نمی زنند.

 متانول نس ت به اتانول ارجحیت دارد. نکته: برخی سلول ها به استون حساسند و در زمان فیکس از بین می روند.**

 : مراحل فیکس

 شستشو می دهیم تا مواد زائد شسته شوند.  PBSابتدا سلول ها را با  .1

 ریزیم تا پوشانده شوند. سپس از محلول فیکس مناسب روی آن می .2

دقیقه فیکس می کنیم. اما در صورت استفاده از اتانول، متانول  15در صورتیکه از پارافرمالدهید استفاده می شود، سلول ها را به مدت  .3

 دقیقه در دمای اتاق فیکس می کنیم. 5یخ زده، به مدت  و یا استون

 شستشو می دهیم.  PBSپس از این زمان سلول ها را با  .4
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ها در  قسمت مرکزی پنهان می شود و آنتی بادی  بسیاری از آنتی ژن ها خاصیت هیدروفوبی دارند و به همین دلیل بخش اپی توپ آن

توانایی اتصال به آن را از دست می دهد. برای رفع این مشکل می توان نمونه را پس از فیکس در محلول بازیابی آنتی ژن جوشاند تا اپی 

 و آنتی بادی به آنها متصل شوند.  آمدهتوپ های هیدروفوب به روی قسمت سطحی پروتئین 

 pH=9.5اوره،  Tris-aminomethane  ،5%میلی موالر  100محلول سازی محلول بازیابی آنتی ژن:  آماده  

می  9.5را به  pHمیلی لیتر آب دیونیزه حل می کنیم. سپس  75گرم اوره را در  5و  Tris-aminomethaneگرم  1.21 تر: میلی لی 100برای 

 میلی لیتر می رسانیم. 100رسانیم. در آخر حجم محلول را با آب دیونیزه به 

 مراحل: 

 می رسانیم. C° 95ابتدا بن ماری را به دمای  .1

 می رسانیم. C° 95بازیابی را درون ظرف شیشه ای ریخته و در دمای بن ماری  به  محلول سپس .2

 قرار می دهیم. C° 95سمتی از الم ها را که سلول ها روی آن قرار دارد عالمت گذاری می کنیم و توسط پنس درون ظرف با دمای  .3

خنک می کنیم PBSدقیقه می جوشانیم و در ادامه  بیرون آورده و در دمای اتاق و در بافر  5به مدت  .4
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این مولکول ها نمی توانند از غشا سلول ع ور های بسیار بزرگی هستند که از جنس پروتئین و کربوهیدرات می باشند. لکول آنتی بادی ها مو

هدف ما در درون سلول قرار دارد نیاز به نفوذ پذیر کردن سلول ها به توپ  اپیکنند و به پروتئین هدف خود متصل شوند. بنابراین زمانیکه 

 های نفوذپذیرکننده گوناگون انجام شود. توسط محلولآنتی بادی در اولویت قرار می گیرد. سلول ها می توانند 

انجام شود. سلول ها پس از  PBSدرصد در  0.2تا  0.1با غلظت  Triton X-100یا  NP-40این محلول می تواند از : نفوذپذیرکننده قویمحلول 

دقیقه در دمای اتاق قرار می گیرند. این محلول برای آنتی ژن های درون هسته نیز  10ین محلول به مدت نهایت فیکس و شستشو، توسط ا

 مناسب هستند.

 توپ آنتی ژن می تواند اپی ی آنهاها بسیار قوی هستند و در معرض قرار دادن سلول به مدت طوالنی و غلظت باالاین دترجنت  نکته:** 

 .ندهمچنین برای آنتی ژن های متصل به غشا سیتوپالسمی مناسب نیست مورد نظر را از بین ب رد.

 PBSدرصد در  0.5تا  0.2ظت با غل Leucopermو یا  Tween-20 ،Saponin ،Digitoninاین محلول می تواند از نفوذپذیرکننده مالیم : محلول 

دقیقه در دمای اتاق قرار می گیرند. این محلول برای آنتی  30تا  10انجام شود. سلول ها پس از فیکس و شستشو، توسط این محلول به مدت 

 ژن های محلول درون هسته نیز مناسب هستند.

 : در صورتیکه از اتانول، متانول و یا استون استفاده می شود، نیاز به مرحله نفوذپذیری نیست.***نکته مهم
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 ابتدا باید الم ها را در محلول بلوکه قرار داد تا جایگاه های غیر اختصاصی پروتئین اشغال شوند. 

 PBST (PBS+0.1% Tweenمیلی گرم بر میلی لیتر گلیسین، در بافر  22.52،  (BSA %1)گاوی یک درصد آل ومین سرم بلوکه کننده:محلول 

ادی ثانویه در آن درست شده درصد از گونه جانوری که آنتی ب 10از ژالتین یک درصد و یا سرم  BSA(. به طور جایگزین می توان از بجای 20

 است استفاده کرد.

 . پوشانده می شوددقیقه با محلول بلوک کننده  30ابتدا روی الم ها را به مدت  .1

را رقیق کرده، روی قسمت های حاوی سلول بر روی الم  PBST+ 1% BSAرا در بافر   (Primary Antibody)سپس آنتی بادی اولیه  .2

انکوبه می کنیم. دقت داشته باشید که رقت آنتی بادی  C° 4به مدت یک ساعت در دمای اتاق و یا به صورت ش انه در دمای ریخته و 

اولیه ط ق نظر شرکت سازنده پیشنهاد می شود اما رقت دقیق به صورت تجربی بدست می آید. پیشنهاد کیازیست، انکوباسیون به 

و افزایش و مقدار آنتی بادی مصرفی  specificity( می باشد تا 1:200-1:100در دمای یخچالی و با رقت های پایین تر ) صورت ش انه

 کاهش یابد.

برای رقت آنتی بادی ثانویه ط ق دستور  شستشو می دهیم.دقیقه  3سه تا پنج مرت ه و هر بار  PBSسپس مایه رویی را دور ریخته و با  .3

 شرکت سازنده عمل می شود گر ه به صورت تجربی نیز به صورت دقیق تری تعیین می شود. 
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رقیق کرده و به مدت یک ساعت در تاریکی و در دمای اتاق روی قسمت های  PBST+ 1% BSAانویه را در بافر در ادامه آنتی بادی ث .4

 مورد نظر الم ریخته می شود.

 دقیقه شستشو می دهیم. 3سه تا پنج مرت ه و هر بار  PBSسپس مایه رویی را دور ریخته و با  .5

 

جهت مشاهده بهتر سلول و موقعیت آنتی ژن نس ت به سلول، می توان هسته را توسط رنگ های متصل شونده رنگ آمیزی کنتراست هسته: 

یک  ساخته می شوند و به مدت  PBSدر  µg/mL 1با غلظت  Propidium Iodideو  DAPI ،Hoechstرنگ آمیزی نمود. رنگ های  DNAبه 

باید دقت داشته باشد که رنگ های هسته ای طوری انتخاب شوند که با رنگ فلوروفور متصل شده به آنتی  دقیقه روی الم ها قرار می گیرند.

 بادی ثانویه همسو ن اشند تا بهترین کنتراست ایجاد شود.

 

های  Mounting Mediumسط جهت نگهداری بلند مدت الم ها برای آنالیز و مشاهده بعدی می توان آنها را تو(: Mountمونته کردن الم ها )

را روی الم ها ریخته و المل را به آرامی روی الم قرار داده تا ح اب زیر آن نرود.  Mounting Mediumمیکرولیتر از  10تجاری مونته کرد. حدود 

ذخیره می کنیم.  C° 20-و یا برای بلند مدت در دمای  C° 4سپس اطراف الم و المل را با الک ناخن درزگیری کرده و سپس در دمای 
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 Alexaو متصل به فلوروفور  Abcamاز شرکت  NeuNآنتی بادی  ،سمت راستایز یافته از سلول بنیادی مزانشیمی در شرکت کیازیست. سلول های عص ی تم

Fluor 488  و هسته رنگ شده باPropidium Iodide. آنتی بادی  ،سمت چپMAP2  از شرکتAbcam  و متصل بهFITC 400. بزرگنماییX. 


