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Κυτταρομετρία Ροής

 Μια πολυπαραμετρική μέθοδος ανίχνευσης 2-20 διαφορετικών 
παραμέτρων σε εναιώρημα κυττάρων. 

1. Τα κύτταρα σημαίνονται με φθορίζοντα αντισώματα, χρωστικές (pH, DNA,
RNA) ή ιχνηθέτες

2. Τα κύτταρα υποχρεούνται να περάσουν από δίοδο τουλάχιστον μίας
φωτεινής πηγής (Laser) σε νηματική ροή

3. Το προσπίπτων φως σκεδάζεται (διάθλαση, ανάθλαση, περίθλαση) σε
διαφορετικές γωνίες

4. Φθορισμός ορισμένου μήκους κύματος εκπέμπεται από τα
φθοριοχρώματα και τις χρωστικές

5. Πολύπλοκο σύστημα οπτικών καθοδηγεί το φως στον κατάλληλο
ανιχνευτή (φωτοπολλαπλασιαστής, PMT)

6. Το φως μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα και μεταφράζεται σε παράμετρο
μέσω λογισμικού



Σχηματικά

© 2010 Life Technologies Corporation. (www.invitrogen.com)



Εφαρμογές

 Ανοσοφαινότυπος:

 Αιματολογικές κακοήθειες (Λευχαιμίες – Λεμφώματα)

 Μέθοδος διάγνωσης σταδιοποίησης, παρακολούθησης
υπολειμματικής νόσου (MDR)

 Αναγνώριση λευκοκυτταρικών πληθυσμών:

 Μέτρηση CD4+ T λεμφοκυττάρων σε HIV+ ασθενείς

 Αναγνώριση ανοσο-ανεπάρκειας

 Υπο-πληθυσμοί λεμφοκυττάρων σε BAL, αναλογία CD4/CD8

 Ανίχνευση επιφανειακών πρωτεϊνών (GPs)

 Ανάλυση κυτταρικού κύκλου: Ανίχνευση ανευπλοειδίας,
καθορισμός (S-phase fraction), χρόνος ημί-ζωής καρκινικών
κυττάρων

 Ευρύ πεδίο σε άλλες ερευνητικές εφαρμογές



Κύρια μέρη Κυτταρομέτρου

Πολλά εμπορικά διαθέσιμα συστήματα. Βασικά κοινά μέρη:

1. Fluidics: Τα μέρη που αφορούν την εισοδο, μεταφορά του δέιγματος
στο σημείο ανάλυσης (interrogation site) και έξοδο του δείγματος
από το όργανο. Περιλαμβάνουν τις αντλίες πίεσης, το υγρό
περιρροής

2. Optics: Τα μέρη που αφορούν την φωτεινή πηγή, τη μεταφορά στο
σημείο ανάλυσης και την μεταφορά του φωτός στους
φωτοπολλαπλασιαστές

3. Electronics: Τα μέρη που μετατρέπουν το μετρούμενο φως σε
ηλεκτρικό παλμό συγκεκριμένης έντασης (καναλιού)

4. Interpretation: Αναγνώριση παραμέτρων, σύνθεση δεδομένων και
οπτική παρουσίαση μέσω λογισμικού

Shapiro’s 0 Law: There is no magic!!, © 2010 Life Technologies Corporation. (www.invitrogen.com)



Fluidics

Το εναιώρημα των κυττάρων:

1. Βρίσκεται συνήθως υπό πίεση. Μια αντλία ή σύριγγα λαμβάνει
καθορισμένη ποσότητα από το εναιώρημα και τη διοχετεύει με
καθορισμένο ρυθμό ροής και πίεσης. Ο ρυθμός καθορίζεται από το
χρήστη ανάλογα με την εφαρμογή

2. Δεύτερη αντλία διοχετεύει με καθορισμένο ρυθμό ροής και πίεσης το
υγρό περιρροής (PBS ή ddH2O). Ο όγκος του υγρού περιρροής είναι
10-10.000 φορές μεγαλύτερος, ανάλογα με την εφαρμογή

3. Τα δύο υγρά ενώνονται στον θάλαμο ροής με το δείγμα να βρίσκεται
στο κέντρο της ροής χωρίς να αναμειγνύονται μεταξύ τους (νηματική
ροή)

4. Το αναλυμένο μείγμα είτε καταλήγει στα απόβλητα είτε διαχωρίζεται
(Fluorescence Activated Cell Sorting, FACS)



Σύστημα διαφορικών πιέσεων

C. Göttlinger, et al. “Setup of a Flow Sorter”, in Melamed, et al, “Flow Cytometry & Sorting”, Wiley-Liss, 2nd Ed.



Υδροδυναμική εστίαση

Η μείωση του όγκου ενός
υγρού με εστίαση του κατά
μήκος ενός άξονα

• Επιτυγχάνεται από τη διαφορά
πίεσης μεταξύ δείγματος – υγρού
περιρροής

• Επιτρέπει τη νηματική ροή του
δείγματος

• Εξαρτάται από το σημείο εισόδου

V. Kachel, et al “Properties of Flow Cytometry Instruments”, in Melamed, et al, “Flow Cytometry & Sorting”, 1990, Wiley-Liss, 2nd Ed.



Νηματική ροή κυττάρων

Όταν υπάρχει νηματική ροή

• Τα κύτταρα κινούνται κατά μήκος
του μεγαλύτερου άξονα τους

• Προκαλείται μικρή παραμόρφω-
ση τους με επιμύκηνση τους

• Αύξηση της ταχύτητας ή άλλοι
λόγοι που διαταράσσουν τη
νηματική ροή προκαλούν
στροβιλισμό στην κίνηση των
κυττάρων

V. Kachel, et al “Properties of Flow Cytometry Instruments”, in Melamed, et al, “Flow Cytometry & Sorting”, 1990, Wiley-Liss, 2nd Ed.



Ακουστική εστίαση

Χρησιμοποιεί υπέρηχους (1-3
MHz) που παράγονται από
πιεζο-ηλεκτρική συσκευή

• Υγρό περιροής παραμένει ως όριο
μεταξύ κυττάρων / θαλάμου ροής

• Σε μεγαλύτερα σωματίδια γίνεται
ταχύτερα

• Υδροδυναμική εστίαση (10-20
μL/min), ακουστική εστίαση (25-
1000 μL/min)

Bioprobes issue 61, p.16, (2010), © 2010 Life Technologies Corporation. (www.invitrogen.com)



Θάλαμος ροής (Flow Chamber)

Αποτελεί την καρδία του κυτταρο-
μέτρου

• Υδροδυναμική εστίαση των κυττάρων

• Συνήθως σημείο προσπίπτουσας
φωτεινής πηγής και σκέδασης

• Ανάλογα με την εφαρμογή περνούν 100-
10.000 κύτταρα / sec

• Κόστος > 1.000 €

• 1ος νόμος της Κυτταρομετρίας (Shapiro) :

“A 51 μm particle CLOGS a 51 μm orifice!”

D. Kin et al. , “Progress in Capillary Flow Cytometry”, in Linger et al., “The Microflow Cytometer”, 2010 Pan Stanford Publishing



Τύποι θαλάμων ροής

4 βασικοί τύποι θαλάμων ροής

• Jet in Air (FACS, μέτριες οτικές ιδιότητες)

• Flow-through cuvette (FACS με μικρό-τερο throughput, εξαιρετικές
οπτικές ιδιότητες

• Closed cross flow (Βέλτιστες οπτικές ιδιότητες)

• Open flow across surface (Βέλτιστες οπτικές ιδιότητες)

HB. Steen, “Characteristics of flow cytometers, inMelamed, et al, “Flow Cytometry & Sorting”, 1990, Wiley-Liss, 2nd Ed.



Τριχοειδή

Παραλλαγή που δεν διαθέτει
θάλαμο ροής

• Τριχοειδές που μεταφέρει το δείγμα

• Δεν υπάρχει υγρό περιρροής

• Μειωμένη αναλυτική ικανότητα,
ικανοποιητική για συγκεκριμένες εφαρμο-
γές

• Μικρότερο κόστος κατασκευής συντή-
ρησης

D. Kin et al. , “Progress in Capillary Flow Cytometry”, in Linger et al., “The Microflow Cytometer”, 2010, Stanford Publishing



FACS

Κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη της κυτταρομετρίας

• Σταγονίδια του εναιωρήματος των 
κυττάρων που ικανοποιούν τα 
καθορισμένα κριτήρια φορτίζονται
από πιεζο-ηλεκτρικό σύστημα και 
καταλήγουν σε ξεχωριστό δοχείο

• Τα υπόλοιπα σταγονίδια του 
υγρού καταλήγουν στα απόβλητα

• Περίπλοκη διαδικασία. Μπορεί να 
απομονώνει έως 500 κύτταρα/sec

A. Given “Principles of Flow Cytometry. An overview”, in Darzynkewicz, et al, “Flow Cytometry”, Elsevier, 3rd Ed 



Ογκομετρική μέτρηση

© Partec GmbH. (http://www.partec.com/fileadmin/media/pdf/CyFlowSpace.pdf)

Χρησιμοποιεί αντλία ελεγχόμενου όγκου και 2 ηλεκτρόδια.

 Όταν το μέτωπο του υγρού περάσει το 1ο ηλεκτρόδιο αρχίζει η
μέτρηση και όταν περάσει το 2ο σταματά.

 Ο όγκος μεταξύ των ηλεκτροδίων είναι γνωστός. Αναγωγή σε
αριθμό/ml



Optics

 Φωτεινές πηγές πολωμένου φωτός
 Συνηθέστερα Laser αερίων (Arg / 488nm, He-Ne / 633nm, Kr /

407nm). Σπανιότερα λάμπες υδραργύρου (Hg) ή LED.

 Φακούς συλλογής φωτός
 Απλοί ή καταδυτικοί που συλλέγουν το φως μετά το σημείο

ανάκρισης

 Φίλτρα, διχρωικοί καθρέπτες
 Φίλτρα από γυαλί, χαλαζία (quartz) ή silica. Κατευθύνουν το

συλλεγμένο φως στον κατάλληλο ανιχνευτή

 Φωτοανιχνευτές
 Μετατρέπουν προσπίπτοντα φωτόνια σε ηλεκτρικό ρεύμα (παλμός)

 Φωτοδιόδοι (Photodiode), φωτοπολλαπλασιαστές (PMT) και CCD
κάμερες.



Φως

 Φωτόνιο
 Σωματίδιο ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας χωρίς μάζα ηρεμίας

 Ορατό φως 400-750nm

 Όταν το φως προσπίπτει σε άλλο σωματίδιο
 Έχουμε απορρόφηση, σκέδαση και εκπομπή ακτινοβολίας

 Σκέδαση περιλαμβάνει περίθλαση, διάθλαση και ανάκλαση

Σκέδαση

Απορρόφηση

Εκπομπή 
φθορισμού

Φως

Σωμάτιο

©1990-2010 Lecture 3: “Light and Matter”, J. Paul Robinson, Purdue University.



Πρόσθια σκέδαση

 Forward Scatter, FSC

 Οφείλεται στην περίθλαση του φωτός. Σε μικρές γωνίες είναι
σχετιζόμενη με την έκταση της επιφάνειας (μέγεθος των κυττάρων)

 Ανιχνεύεται παράλληλα με τον άξονα του προσπίπτοντος φωτός.

 Υπάρχει blocker ώστε να μην προσπίπτει η αρχική ακτίνα

“Intro to flow cytometry”, Video tutorial, © 2010 Life Technologies Corporation. (www.invitrogen.com)



Πλάγια σκέδαση

 Side Scatter, SSC

 Οφείλεται στην ανάκλαση και διάθλαση του φωτός. Μετριέται,
συνήθως, σε ορθή γωνία από τον άξονα του προσπίπτοντος φωτός

 Σχετίζεται με την πολυπλοκότητα της δομής στην οποία προσπίπτει
το φως. Στα κύτταρα σχετίζεται με τη δομή, την κοκκίωση και τη
πολυπλοκότητα

“Intro to flow cytometry”, Video tutorial, © 2010 Life Technologies Corporation. (www.invitrogen.com)



Φθορισμός

 Φυσικό φαινόμενο
 Παραγωγή φωτονίου κατά την

επιστροφή ενός ηλεκτρονίου
από διεγερμένη κατάσταση

 Πάντα μικρότερης ενέργειας =
μεγαλύτερου μήκους κύματος
(Stroke shift)

 Ενδογενής (πουρίνες, κ.α.)

 Εξωγενής (φθοριοχρώματα,
φθορίζουσες χρωστικές)

 Εξασθενεί με το χρόνο (photo-

bleaching)

©1990-2010 Lecture 5: “Light and Fluorescence”, J. Paul Robinson, Purdue University. Με τροποποιήσεις



Φθοριοχρώματα

© 2010 Life Technologies Corporation 
http://www.lifetechnologies.com/gr/en/home/life-science/cell-analysis/labeling-chemistry/fluorescence-spectraviewer.html

 Ενώσεις με αρωματικούς
δακτύλιούς και περίπλοκες
δομές
 Έχουν επιλεχθεί ή κατασκευα-

στεί ενώσεις με στενά
φάσματα απορρόφησης και
εκπομπής

 Δυστυχώς υπάρχει αλληλο-
επικάλυψη έστω και μερικώς

 Αύξηση χρωμάτων κάνει την
ανάλυση πολύπλοκη

 Αναγκαία η αντιστάθμιση
φθορισμών (compensation)



Φίλτρα

Απορρόφησης, ουδέτερα και παρεμβολής (κυρίως)
 Επιτρέπουν να περάσει φως με μήκος κύματος μεγαλύτερου (LP),

μικρότερου (SP) ή ορισμένου (BP).

 Σε γωνία 90ο λειτουργούν ως φίλτρα. Σε γωνία 45ο ως διχρωικοί
καθρέπτες

 Περιορισμός στον αριθμό τους καθώς υπάρχουν απώλειες σε κάθε
φίλτρο

© 2000 BD Bisociencews, “Introduction to flow cytometry: A learning guide”



Εστίαση των Laser

© Partec GmbH. (http://www.partec.com/fileadmin/media/pdf/CyFlowSpace.pdf)

Lasers
Laser focus 

point
Interrogation 

point



2 Laser – 6 παράμετροι

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.

SSC detector

Blue Laser FL detectors

FSC detector

Red laser FL detector



Μια πολυπλοκότερη έκδοση

©1990-2010 J. Paul Robinson, Purdue University. Photos Source: J. Paul Robinson

41 filters14 PMTs



Electronics

Φωτοδίοιδοι (silica):

• Εξωτερικοί ενισχυτές. Κατάλληλοι για μεγάλης έντασης σήμα (FSC,SSC)

Φωτοπολλαπλασιαστές (PMTs):

• Ενισχύουν το σήμα (έως 107 e- / φωτόνιο) ανάλογα με την τάση που
λαμβάνουν (gain) με σχεδόν λογαριθμική αναλογία

• Χρησιμοποιούνται κυρίως για φθορισμό όπου η ενίσχυση του σήματος
είναι απαραίτητη

CCD (Charged coupled devices):

• Μεγάλο χρόνο απόκρισης

©1990-2010 Lecture 8: “Detectors”, J. Paul Robinson, Purdue University. Με τροποποιήσεις



Electronics

“Intro to flow cytometry”, Video tutorial, © 2010 Life Technologies Corporation. (www.invitrogen.com)



Electronics

“Intro to flow cytometry”, Video tutorial, © 2010 Life Technologies Corporation. (www.invitrogen.com)



Electronics

ADC (Analog to Digital Convertors):

• Ηλεκτρικός παλμός από τους ανιχνευτές μετατρέπεται σε ψηφιακό
σήμα. Ανάλογα με το είδος του ADC έχει συγκεκριμένο αριθμό bit ο
οποίος κατατάσσει το σήμα σε συγκεκριμένο κανάλι

• 8 bit=28=256 κανάλια. 24bit=16.777.216 a

• Αυξάνει τη διακριτική ικανότητα και το εύρος τιμών

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.



Κλίμακες

Ανάλογα τον τύπο ενίσχυσης
ή των ρυθμίσεων του ADC τα
δεδομένα μπορούν να συλ-
λεχθούν σε:

 Λογαριθμική κλίμακα: Μεγαλύ-
τερο εύρος τιμών. Χρήσιμο για
φθορισμό μονοκλωνικών και
FSC/SSC σε μερικές εφαρμογές

 Γραμμική κλίμακα: Μεγαλύτερη
ικανότητα διαχωρισμού. Κυτταρι-
κός κύκλος, FSC/SSC συνήθως.

A. Given “Principles of Flow Cytometry. An overview”, in Darzynkewicz, et al, “Flow Cytometry”, Elsevier, 3rd Ed 



Το λογισμικό καταγράφει τις τιμές
παραμέτρων για κάθε γεγονός που
περνάει από το laser

• Οι τιμές αυτές αποθηκεύονται σε
κατάλληλο αρχείο (FCS)

• Τροποποιώντας τα gain αλλάζει η τάση
του PMT και αλλάζει το κανάλι στο
οποίο αντιστοιχεί

• Μένει στο χρήστη πως θα παρουσιάσει
τα δεδομένα ώστε να μπορεί να γίνουν
αντιληπτές οι μεταβολές που θέλει να
διακρίνει

A. Given “Principles of Flow Cytometry. An overview”, in Darzynkewicz, et al, “Flow Cytometry”, Elsevier, 3rd Ed 

Interpretation



Ιστόγραμμα

 Τιμές παραμέτρων κάθε κυττάρου υπολογίζονται από το
λογισμικό και αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένη τιμή (κανάλι
τιμής, αυθαίρετες μονάδες) Παράμετροι που μετρούνται είναι:

 Πρόσθια σκέδαση (Forward Scatter, FSC), αντιστοιχεί στο μέγεθος 
του κυττάρου

 Πλάγια σκέδαση (Side Scatter, SSC), αντιστοιχεί στην 
πολυπλοκότητα ή κοκκίωση του κυττάρου

 Φθορισμός που παράγεται σε κάθε κανάλι από το κάθε 
φθοριόχρωμα (εδώ η έννοια κανάλι αφορά τον κάθε 
φωτοπολλαπλασιαστή, διαφορετικό μήκος κύματος φθορισμού

 «Ηλεκτρονικός όγκος» (παράμετρος μεγέθους, σπάνια)

 Χρόνος (χρήσιμος για την απόλυτη μέτρηση)



Ιστόγραμμα

Ιστόγραμμα μίας 
παραμέτρου

2 παραμέτρων
(dot plots)

2 παραμέτρων
(contour plots)

Ιστόγραμμα δύο 
παραμέτρων

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.



Gates

Δεν έχουν αξία όλοι οι πληθυ-
σμοί σε κάθε σωληνάριο:

 Περιοχές (Regions) ορίζονται για
να μελετηθούν οι παράμετροι
του πληθυσμού ενδιαφέροντος

 Με την οριοθέτηση (gating)
μπορούμε να εξετάσουμε τα
γεγονότα της επιλεγμένης
περιοχής

 Ιεραρχικό (κληρονομούμενο) ή
Boolean (πολύπλοκη επιλογή)

72.8%
4.2%

21.8%

51.8%
19.0%

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.



Boolean gates

Θεωρία άλγεβρας

 Δεν κληρονομεί τις επιλεγμένες περιοχές

 Δυνατότητα περίπλοκων συνδυασμών για ανάδειξη επιθυμητών
πληθυσμών, αλλά απαιτεί παραπάνω γνώσεις

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.

    

    
 



Compensation

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.



Compensation

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.



Compensation

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.



Compensation

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.



Compensation

© Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ε.Κ.Π.Α.



Χρήστης

Ένας χρήστης κυτταρομετρίας:

 Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δείγματα και το ιστορικό τους

 Εκτελεί τα πρωτόκολλα προετοιμασίας και χρώσης

 Εκτελεί τον έλεγχο λειτουργικότητας του κυτταρομέτρου

 Αναλύει τα δείγματα, το οποίο περιλαμβάνει :

 Επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων και πρότυπων αρχείων

 Ρύθμιση των PMTs, ταχύτητας, καθαρισμού ανεπιθύμητων γεγονότων

Ως αποτέλεσμα είναι απαραίτητες:

 Εμπειρία στη λειτουργία του κυτταρομέτρου και  γνώση 
κυτταρικής βιολογίας και ανοσολογίας

 Ικανότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων καθώς τρέχει το δείγμα 
και διόρθωση ή επανάληψη μετρήσεων

Τα παραπάνω μπορεί να εκτελούνται από 1-3 άτομα!!



Κοινά λάθη (και πώς να τα αποφύγεις)

Προετοιμασία δείγματος:

 Δείγματα με πήγμα, μυελός των οστών και όλα τα 
κυτταρολογικά δείγματα χρειάζονται φιλτράρισμα (First Law)

 Τα πρωτόκολλα έχουν φτιαχτεί για να τηρούνται. (Αυτός που 
το έφτιαξε συνήθως ξέρει καλύτερα)

Μέτρηση και ανάλυση:

 Απουσία ενός αντισώματος σε μια 8χρωμία συνήθως καθιστά 
το αποτέλεσμα μη ερμηνεύσιμο

 Επιλογή σωστής ταχύτητας ανάλυσης ανά εφαρμογή (π.χ. για 
τον κυτταρικό κύκλο είναι απαραίτητο <200 cells/sec)

 Περιοχές και οριοθετήσεις έχουν τεθεί με βάση συγκεκριμένα 
αντισώματα, συνδυασμούς και ρυθμίσεις.

Shapiro’s 3rd Law: “What’s in the bottle isn’t necessarily what’s in the label”, 
Shapiro’s 6th law: “There are some cell identification problems which even monoclonal antibodies can’t solve”



Ανοσοφαινότυπος (έως 8 χρώματαEuroFlow):

 >90% των πρωτοκόλλων χρησιμοποιούν αντισώματα έναντι
μεμβρανικών αντιγόνων

 >99% των αντισωμάτων είναι ήδη σημασμένα με
φθοριοχρώματα

 Ακολουθεί, συνήθως, λύση ερυθρών (RBCs) με υποτονικό
διάλυμα (NH4Cl) και έκπλυση

 Πρωτόκολλο λύσης χωρίς έκπλυση (lyse, no-wash) μπορεί να
αναλυθεί σε μόλις 20 λεπτά

 Τα ενδοκυττάρια αντιγόνα (MPO, TdT) απαιτούν χρώση των
εξωκυττάριων αντιγόνων, μονιμοποίηση και διαπερα-
τοποίηση των κυττάρων, χρώση των ενδοκυττάριων
αντιγόνων και πολλαπλές εκπλύσεις (>1.5 ώρα)

Εφαρμογή
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Ανάλυση κυτταρικού κύκλου:

 Χρησιμοποιείται χρωστική που προσδένεται στο DNA
στοιχειομετρικά (DAPI, PI). Κάποιες χρωστικές προσδένονται
και σε RNA (PI) και απαιτούν παρουσία RNάσης

 Τα κύτταρα συνήθως καθίστανται διαπερατά (σαπωνίνη)
καθώς το μέγεθος της χρωστικής ή η φύση της δεν επιτρέπει
να φτάσει στον πυρήνα. Μονιμοποιητικά όπως η αιθανόλη ή
η μεθανόλη προκαλούν μόνιμες οπές στη μεμβράνη και δεν
χρειάζονται προετοιμασία

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντίσωμα επιλογής
πληθυσμού

 Ένα απλό πρωτόκολλο PI χρειάζεται 30’. Συνδυασμός CK-PI
χρειάζεται περίπου 1 ώρα

Εφαρμογή
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Παράδειγμα



Ενδοκυττάρια ανίχνευση mRNA των E6/E7 ογκοπρωτεϊνών
των HR στελεχών του HPV:

 Χρησιμοποιούνται κολποτραχηλικά δείγματα Κυτταρολογίας
υγρής φάσης

 Ανίχνευση του mRNA πραγματοποιείται με υβριδισμό με
μείγμα ιχνηθετών σημασμένων με FAM (φθορίζουσα
χρωστική που εκπέμπει στο πράσινο χρώμα)

 Πολλαπλές επωάσεις, πλύσεις

 Προετοιμασία 24 δειγμάτων σε περίπου 2 ½ ώρες

 Μέτρηση και ανάλυση σε περίπου 1 ώρα

Εφαρμογή

Spathis, A., C. Kottaridi, et al. (2012). "mRNA and DNA detection of human papillomaviruses in women of all ages attending two 
colposcopy clinics." PLoS One 7(11): e49205.
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Baseophils Activation Tests (BAT):

 In vitro ενεργοποίηση βασεόφιλων

 Ολικό αίμα επωάζεται με το υπο διερεύνηση αλλεργιογόνο

 Αλλεργιογόνο μπορεί να είναι φάρμακο, τρόφιμο, κ.α.

 Χρώση κυττάρων με δείκτη διαχωρισμού των βασεόφιλων 
(CCR3, CD193) και δείκτη ενεργοποίησης (CD63)

 Λύση ερυθρών, έκπλυση και μέτρηση

 Προετοιμασία περίπου 1 ½ ώρας για κάθε ασθενή

 Για τη συλλογή αρκετών βασεόφιλων (>500) χρειάζεται 
μέτρηση που διαρκεί >2 λεπτά ανά σωληνάριο καθώς ο 
αριθμός τους είναι πολύ μικρός.

Εφαρμογή
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Παράδειγμα



Συμπερασματικά

Η κυτταρομετρία ροής

 Αποτελεί σημαντικό εργαλείο τόσο σε κλινικό όσο και σε
ερευνητικό επίπεδο

 Έχει εφαρμογές σε ένα κυτταρολογικό εργαστήριο
 FNAs σε ασθενείς με υποψία λεμφοϋπερπλαστικού νοσήματος

(ανοσοφαινότυπος) ή νεοπλάσματος (κυτταρικός κύκλος)

 Ανίχνευση HPV mRNA

 Λίγα αυστηρά καθορισμένα πρωτόκολλα (Ελευθερία)

 Ειδικά σε πολυπαραμετρικά πρωτόκολλα η προετοιμασία των
δειγμάτων και η σωστή μέτρηση είναι απαραίτητα για να
μπορεί να προκύψει συμπέρασμα (Ευθύνη) (7th Law)

 Απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία (8th Law)

Shapiro’s 7th Law: “No Data Analysis Technique can make good data out of bad data”
Shapiro’s 8th Law: “Know thy cells”
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