
 های زندههای فلسات واسطه در مشاهده درون سلولکاربرد لومینسانس کمپلکس

 :است تببص ًَع دٍ ضبهل كِ ضَدهی گفتِ هبدُ یك تَسط ًَر تببص بِ بًعوَه  بًسسلَهیٌ یپذیذُ

 فلَئَرسبًس (1

 فسفرسبًس  (2

هرئی یب غیرهرئی یب پس از قرار گرفتي در هقببل ًَر ی خبظ ْب یك هبدُآًّبیی ّستٌذ كِ در سبًس پذیذُفسفرسبًس ٍ فلَئَر

اهَاج پس آى را بِ غَرت طیفی از س؛ كٌذایي اًرشی را در خَد رخیرُ هی ،رم ضذىى یب گ: ضربِ خَردعَاهل خبرجی هبًٌذ

زهبى بیي ایي  ی ببال ببضذ تفبٍت آًْب در اختالفاگر ایي بِ عٌَاى ضببّت دٍ پذیذُكٌذ ر هیطهرئی در طَل هذت زهبًی هٌت

 . دٍ دریبفت ٍ تببص یب بِ عببرت دیگر دٍام تببص است

 پسضکی است.فیسیَلَشی ٍ علَم ,سلَلیضٌبسیاستفبدُ در زیستبسار هَردتریي اتریي ٍ گستردُلَهیٌسبًس یکی از قَی

را آى سلَل ٍ عولکرد درٍىُ است ٍ اطالعبتی از سبختبر استفبدُ از ایي خبغیت ببعث پیطرفت گستردُ در تػَیربرداری ضذ

 .سرطبًی هفیذ است یّبّوچٌیي ایي رٍش در تطخیع سلَل ّب هی دّذزًذُ ٍ ببفتّبی در سلَل

اخل سلَل بب هَاد ّبی ٍیصُ در دّب یب هَلکَلبخص بب استفبدُ از لَهیٌسبًس ببیذ ًوًَِ یهطبّذُتػَیربرداری ٍ  برای

 افطبى رًگ آهیسی ضًَذ. فلَرسٌت یب ًَر

برای ًوًَِ هی تَاى  ،دُ ضذُ استٍاسطِ از جولِ هَاد ًَرافطبًی ّستٌذ كِ از آًْب در تػَیربرداری استفب ّبی فلساتكوپلکس

ّبی بررسی ضذُ در دهبی اتبق ٍ هحلَل بسیبری از كوپلکساضبرُ كرد،   Ru(II), Ir(III), Pt(II)كوپلکس ّبی فلسات  بِ

 .كٌذضبى افسایص پیذا هیي ضذت ًطریئكٌص بب پرٍتسلَل بِ دلیل برّنببفر ضذت ًطر كوی دارًذ ٍلی در 
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