


Mono-layer Cytology

Thin-layer Cytology

Liquid based Cytology



Αναπαραγωγιμότητα
Αντικειμενοποίηση
Εφαρμογή τεχνικών:

Κυτταροχημείας
Ανοσοκυτταροχημείας
Μοριακής Βιολογίας
Αυτοματοποιημένης Κυτταρολογίας



Λήψη του υλικού
 Μεταφορά του υλικού
 Μονιμοποίηση 
 Παρασκευή
 Διαγνωστικών κριτηρίων

 QCP
 Ενιαία εκπαίδευση



 Παρασκευαστικής διαδικασίας
 Εφαρμογή κοινά αποδεκτών πρωτοκόλλων

 Διαγνωστικών κριτηρίων
 QCP
 Ενιαία εκπαίδευση



 Μεταφορά

 Αποδιάταξη των κυττάρων

 Επιφάνεια εξέτασης

Αφαίρεση ανεπιθύμητων συστατικών

Συγκράτηση κυττάρων στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα



 Σε αντικειμενοφόρες πλάκες

 Σε δοκιμαστικούς σωλήνες
Διάλυμα αλκοόλης (10-50%) σε ρυθμιστικό 
διάλυμα φωσφορικών αλάτων
Αλκοόλη
Οξικό οξύ (0,5-1%) και βλεννολυτικούς 
παράγοντες

 Υλικό μεταφοράς Κυτταρολογίας Υγρής 
Φάσης



 Όσο αυξάνει η συγκέντρωση της 
αλκοόλης τόσο καλύτερη διατήρηση της 
κυτταρικής μορφολογίας επιτυγχάνεται

 Αλλοιώνεται όμως η υφή της 
εξωκυττάριας ουσίας

Δυσκολεύει η αποδιάταξη των σωρών



 Η προσθήκη 
των βλεννολυτικών παραγόντων μπορεί να 

έχει ως συνέπεια 
την κυτταρική εκφύλιση και καταστροφή

 Η προσθήκη οξικού οξέως
είναι δυνατόν να αλλοιώσει

την χρωστική αντίδραση κυτταροχημικών 
τεχνικών



Αποσκοπεί 
στην προστασία των πρωτογενών

και 
την αποδιάταξη των δευτερογενών 

κυτταρικών σωρών



 Φυσικές μέθοδοι
 Κατεργασία με υπερήχους
 Αναρρόφηση με σύριγγα
 Περισταλτικές αντλίες
 Vortex
 Κυκλικοί περιστροφείς

 Χημικές και ενζυματικές μέθοδοι



Άμεσο επίχρισμα

Κυτταροφυγοκέντρηση

Παρασκευάσματα Κυτταρολογίας 

Υγρής Φάσης



 poly-l-lysine
Γλυκερίνη
Albumin
Ζελατίνη
Carbovax

Cytyc



Πιστοποιημένες  Μέθοδοι

Εμπορικά διθέσιμες αλλά μη Πιστοποιημένες  Μέθοδοι

Home Made Methods



Αποτελέσματα

SpotCell

Cellslide

ThinPrep



MonoPrep® Workflow 
MonoPrep LBP Processor is an end-to-end system that 
automates each step of the slide preparation process

Enter patient 
data and scan 
vials

Load vial trays 
into processor

Load 
consumables

Load slide 
cassettes Process Unload slide 

cassettes and 
resealed vials

Foil seal 
applied to 

vial

Monolayer 
specimen 

transferred to 
slide

Step 6a Step 6b

Suction head 
seals filter and 
draws vacuum 

to aspirate 
specimen –
“Dual Flow”

Step 5Step 3 Step 4

Specimen-
specific 
stirring 

protocol

Specimen-
specific filter 
dispensed on 

top of 
processing 
assembly

Bar code 
read

Internal 
processing 
assembly 

detached and 
lid discarded

Step 2Step 1



MonoPrep®

Stirrer forms part of 
cap assemblyPreservative is 

methanol based

Bar-coded vial and slide
 20mm cell spot
Cellularity 50-70,000 cells/slide

40 slides/hour
320 slides/8 hours
Processes for 8 hours 

unattended
80,000 samples/year



Evidence based ?
– 1 published paper

Validated YES
– FDA approved 2006
– Equivalent detection of HSIL
– No claim for glandular disease
– No Imaging
– No approval for Digene HC2 adjunctive testing
– No Approval for CT/NG adjunctive testing

Representative ?
– Only 1 slide per sample

MonoPrep®



The SurePath System

FocalPoint Slide Profiler

PrepStain Slide Processor

Vortex Vial 
w/ sample

Insert syringe  
into vial through 

the cap

Dispense sample into centrifuge 
tube filled with Density Reagent

First 
centrifugation

2 Minutes 
@ 200 x g

Second 
centrifugation

10 Minutes 
@ 800 x g

Sedimentation 

Supernatant
and
Interface
Enriched 
Diagnostic 
Material

PREPMATE PREPSTAINVORTEX CENTRIFUGATION 
X2

PREPSTAIN

Decant

Pellet
13 mm



Evidence based YES
 >60 papers in the world literature

Validated YES
 FDA approved 1999
 Increased detection of HSIL
 No claim for glandular disease
 No increased disease detection with Imaging
 No approval for Digene HC2 adjunctive testing
 No Approval for CT/NG adjunctive testing

Representative
 Only approved for 1 slide per sample

SurePath



Εφαρμοζεται η μέθοδος του συριγγισμού 
Τα πολλαπλά διαδοχικά περάσματα από ρύγχος 

έχουν ως αποτέλεσμα την αποδιάταξη των 
κυττάρων

Επιτυγχάνεται η λήψη μεμονωμένων κυττάρων 
λόγω καταστροφής των δευτερογενών 

κυτταρικών αθροίσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 90%



Διαβαθμισμένη φυγοκέντρηση (1g)

Τα θετικά φορτισμένα κύτταρα επιστρώνονται 
σε αρνητικά φορτισμένες αντικειμενοφόρους 

πλάκες

Ανάλογα με την κυτταρικότητα του αρχικού 
δείγματος παρατηρείται άλλοτε άλλου βαθμού 

αλληλοεπικάλυψη



The ThinPrep® System

TP-3000
FDA approved 2000

TIS
IMAGE

PROCESSOR*

TIS
REVIEW
SCOPE*

Preparation Screening

TP2000
FDA approved 1996 

PreservCyt 
Vial TP Slide

TP Imager 
FDA approved 2003

TP Review Scope

TP Stain



ThinPrep®

 Evidence based
 >200 papers in the world literature
 Implemented worldwide

70% market share in USA
Only Pap test available in Scotland, Ireland

 Validated 
 FDA approved
 Increased detection of HSIL
 Increased detection of glandular disease
 Imager increased detection over manual TP 

screening
 Approved for Digene HC2 adjunctive testing
 Approved for CT/NG adjunctive testing

 Representative and reproducible
 A randomised aliquot is taken from vial                                               
 the cells on the slide are representative

of the whole sample 
 Up to 10 diagnostically equivalent slides                                                  

from an averagely cellular sample (>600,000 cells)  



Αυτοματοποιημένη Κυτταρολογία Υγρής Φάσεως
ThinPrep®



Εφαρμοζεται η μέθοδος των περιστρεφομένων 
κυλίνδρων. 

Οι μοριακές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην 
επιφάνεια του κυλίνδρου έχουν ως αποτέλεσμα 

την αποδιάταξη των κυττάρων. 
Επιτυγχάνεται η λήψη μεμονωμένων κυττάρων 

λόγω καταστροφής των δευτερογενών 
κυτταρικών αθροίσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο 

του 90%



Η κυτταρική ροή που δημιουργείται από την 
άσκηση αρνητικής πίεσης έχει ως αποτέλεσμα 

την επικόληση κυττάρων στα φίλτρα
Η ροή καθορίζεται από των ρυθμό κορεσμού 

των πόρων του φίλτρου από τα κύτταρα.
Ανάλογα από τον τύπο της εφαρμογής 

επιθυμητό ποσοστό κορεσμού θεωρείται το 10-
50% των πόρων.

FDA: Η καλύτερη μέθοδος συγκέντρωσης και 
παρασκευής επιχρισμάτων



Επιφάνεια
Συμβατικό επίχρισμα
 1250 mm2

ThinPrep
 283 mm2

Tri-Path
 133mm2

Kυτταρικότητα
Συμβατικό επίχρισμα
 3.000-180.000

ThinPrep
 52.000 ± 22.000

Tri-Path
 45.000± 10.000



 Tri-Path
60% των πολυμορφοπυρήνων

νεκρωτικό υπόστρωμα 
διαμέτρου <5μm

ερυθρά αιμοσφαίρια

 ThinPrep
 Ο απαραίτητος αριθμός 

πολυμοροπυρήνων ώστε να είναι 
εφικτή η διάγνωση της 

φλεγμονής
 νεκρωτικό υπόστρωμα 

διαμέτρου <8μm
 ερυθρά αιμοσφαίρια



 Η Κυτταρολογία Υγρής Φάσης
Ανταπακρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της 

Κυτταρολογίας
Επιτρέπει την εφαρμογή ειδικών τεχνικών 

σε επιχρίσματα αντίστοιχης κυτταρικότητας 
με εκείνα που ετέθη η διάγνωση
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