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Áramlási citometria, sejtszeparálás

� ÁRAMLÁSIÁRAMLÁSIÁRAMLÁSIÁRAMLÁSI
folyadékáramban lévõ heterogén részecske 
szuszpenzióban
� CITOCITOCITOCITO = SEJT
különálló részecskék (pl: sejtek)
� METRIAMETRIAMETRIAMETRIA = MÉRÉS
egyedi tulajdonságait mérhetjük optikai (fény) jelek 
alapján (darab, méret, komplexitás, speciális marker 
jelenléte, mennyisége)
� SZEPARÁLÁSSZEPARÁLÁSSZEPARÁLÁSSZEPARÁLÁS = ELVÁLASZTÁS
a mért paraméterek szerint a számunkra érdekes 
részecske populáció(ka)t elkülöníthetjük

www.aok.pte.hu

Folyamatábra

� vizsgált objektum: 0.2 – 150 µm részecske 
szuszpenzió (biológiai részecskék: sejtek, 
mikroorganizmusok, vér-, csontvelõminta…)

� mûszer: áramlási citométer

� mért mennyiségek: optikai jelek: fényszórás, 
fluoreszcencia emisszió

� információ/eredmény: fizikai, kémiai, 
biológiai jellemzõk (méret, összetettség, 
speciális markerek jelenléte)

www.aok.pte.hu

Áramlási citométer
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Áramlási citométer

1. ÁRAMLÁSI RENDSZER
részecskék áramlása és 

hidrodinamikai fókuszálása 

FÉNYFORRÁS
(lézerek)

2. OPTIKAI RENDSZER
fényforrás, tükrök, szűrők, detektorok

ELŐRESZÓRÁS (FSC)

3. ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER
fényjelek digitális jellé alakítása, elemzés

4. SZEPARÁLÁS
sejtek szétválasztása

OLDALSZÓRÁS (SSC)

FLUORESZCENCIA 
EMISSZIÓ (FL)

www.aok.pte.hu

Áramlási citométer

� 1. Áramlási rendszerÁramlási rendszerÁramlási rendszerÁramlási rendszer, fluidikafluidikafluidikafluidika: részecskék 
áramlása és fókuszálása

� 2. Optikai rendszerOptikai rendszerOptikai rendszerOptikai rendszer: fényforrás, optikai 
elemek (tükrök, szûrõk), detektor

� 3. Adatfeldolgozó rendszerAdatfeldolgozó rendszerAdatfeldolgozó rendszerAdatfeldolgozó rendszer: : : : fényjelek 
digitális jellé alakítása

� 4. SSSSejtszeparáló rendszerejtszeparáló rendszerejtszeparáló rendszerejtszeparáló rendszer: : : : sejtek 
szétválasztása

www.aok.pte.hu

Áramlási rendszer
hidrodinamikai fókuszálás

mintafolyadék
(részecske 

szuszpenzió, 105 -106

sejt/ml, v= 10 m/s)

köpenyfolyadék
(mintafolyadékot körülvevő folyadék, a 

részecskék védelmére, desztillált víz, izotóniás 

oldat)

ÁRAMLÁSI FEJ

LAMINÁRIS ÁRAMLÁS!
(a két folyadékrendszer ne 

keveredjen)

a részecskék egyesével haladnak át a 

fénynyalábon (104-105 sejt/s)
d = 50-200 µm

megvilágítási 
pont

www.aok.pte.hu

Hidrodinamikai fókuszálás

� Az áramlási fej méretei és geometriája 
(minta-, köpenyfolyadék, és a fejen lévõ nyílás), valamint az 
áramlási viszonyok (nyomás) olyanok, hogy 
az áramlás stabilan lamináris legyen (a két 

folyadékrendszer ne keveredjen), és a részecskék 
egyesével hagyják el az áramlási fejet.
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Áramlási fej

www.aok.pte.hu

Optikai rendszer: mérhetõ jelek
fényszórás, fluoreszcencia emisszió

ELŐRE IRÁNYULÓ 
FÉNYSZÓRÁS

FSC: forward angle light

scatter

kisebb szögekben

� sejt mérete

� sejt törésmutatója

OLDALRA IRÁNYULÓ 
FÉNYSZÓRÁS

SSC: side light scatter

nagyobb szögekben

� intracelluláris 

strukturáltság

� granularitás

FLUORESZCENCIA 
EMISSZIÓ

FL1, FL2, …

� speciális paraméter

� sejthez, sejtalkotóhoz 

specifikusan kötődő 

fluorofór mennyisége

FÉNYSZÓRÁS

www.aok.pte.hu

Optikai rendszer: detektálás
elõre-, oldalra irányuló fényszórás

90o

ELŐRE IRÁNYULÓ FÉNYSZÓRÁS
detektor a megvilágító fénynyalábbal 

egy irányban

OLDALRA IRÁNYULÓ FÉNYSZÓRÁS
detektor a megvilágító fénynyalábra 

merőlegesen

FÉNYFORRÁS
(lézerek)

FSC

SSC

DETEKTOR
fotódióda, fotoelektron-sokszorozó

www.aok.pte.hu

Optikai rendszer: detektálás
elõre irányuló fényszórás

lemez

detektor
sejt

lézer

előre irányuló 

fényszórás

Animáció: http://media.invitrogen.com.edgesuite.net/tutorials/4Intro_Flow/player.html
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Optikai rendszer: detektálás
fluoreszcencia emisszió

FLUORESZCENCIA EMISSZIÓ
detektor a megvilágító fénynyalábra 

merőlegesen

FL1

FL2

FL3

FL4
DIKROIKUS TÜKRÖK: 
hullámhossz függő abszorpció és 

refrakció

OPTIKAI SZŰRŐK: hullámhossz 

függő abszorpció

Különböző fluoreszcencia emissziók 

szétválasztása: megfelelő 

fluoreszcencia emisszió a megfelelő 

detektorhoz jusson.

FÉNYFORRÁS
(lézerek)

90o

www.aok.pte.hu

Az adatok megjelenítése
lista mód

� LISTA MÓD: minden részecskérõl mért 
minden adat listaszerû megjelenítése (nyers 
adatok, amit a számítógép tárol).

sejt

↓

…

mért paraméter → …

www.aok.pte.hu

Az adatok megjelenítése 
egyparaméteres ábrázolás – hisztogram 

� HISZTOGRAM: adott paraméterrel 
jellemezhetõ elemek számát ábrázolja
(relatív gyakoriság).

részecskék száma, 
db

mért paraméter értéke (FSC, SSC, FL)

több

kevesebb

www.aok.pte.hu

Az adatok megjelenítése 
egyparaméteres ábrázolás – hisztogram

növekvő méret

FSC SSC FLUORESZCENCIA

méret intracelluláris

strukturáltság

fluoreszcens

fluorofór mennyisége

nemfluoreszcens

kisebb

nagyobb

kevésbé komplex

komplexebb



3/3/2015

5

www.aok.pte.hu

Az adatok megjelenítése 
multiparaméteres ábrázolás – dot plot

� FELHÕ ÁBRÁZOLÁS (DOT PLOT): 
korrelációs módszer

egy-egy mért paraméter (x, y tengely) 
összetartozó értékeit tûnteti fel pontként 
(minden pont egy részecskének felel meg).

www.aok.pte.hu

Az adatok megjelenítése 
multiparaméteres ábrázolás – dot plot

méret

intracelluláris

komplexitás

sejtszám
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Az adatok megjelenítése 
multiparaméteres ábrázolás – dot plot

FL1 +

FL2 +

FL1 -

FL2 -
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Az adatok megjelenítése 
multiparaméteres ábrázolás – dot plot

GRANULOCITÁK
neutrofil (50-70 %), eosinophil (2-5 

%), basophil (< 1%)

~ 75 %
méret ~ 15 µµµµm
magas komplexitás

LIMFOCITÁK
~ 20-40 %
méret ~ 7-8 µµµµm
alacsony komplexitás

MONOCITÁK
~ 3-6 %
méret ~ 12 µµµµm
közepes komplexitás

Példa:
fehérvérsejt minta dot plotja
(minta előállítása: Szedimentáció, 

elektroforézis)

előre irányuló szórás: méret
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LEUKOCITA
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Az adatok megjelenítése
további ábrázolási lehetõségek

SŰRŰSÉG PLOT
pont színe ~ 

sejtszám

KONTÚR PLOT
szintvonal azonos 

sejtszámú pontok

(~ térkép)

3D PLOT
z tengely 

(magasság) ~ 

sejtszám
www.aok.pte.hu

Kapuzás, „gating”

� KAPUZÁS: egy, vagy multiparaméteres
ábrázolásban a sejteknek/részecskéknek 
egy részletesen vizsgálni/elemezni kívánt 
alpopulációját definiálhatjuk.

www.aok.pte.hu

Kapuzás, „gating”

Példa: a segítő/citotoxikus T limfociták arányának vizsgálata
B sejt: CD19+

T sejt: CD3+

CD3+/CD4+ segítő
CD3+/CD8+ citotoxikus

természetes ölősejt: CD3-/CD16+

előre irányuló szórás: méreto
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a
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fehérvérsejt minta dot plotja

CD4+

CD8+

www.aok.pte.hu

Sejtszeparálás

� SEJTSZEPARÁLÁS: a sejtek adott 
paraméterekkel (FSC, SSC, FL) rendelkezõ 
alpopulációinak egymástól való 
elválasztása további vizsgálatok céljából 
(morfológiai, biokémiai vizsgálatok, sejttenyésztés).
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Sejtszeparálás
Alapelv

1. Adatgyűjtés

2. Döntés: a kapuzás alapelvei szerint 

kiválasztjuk a elválasztani kívánt 

alpopulációt.

3. Cseppképzés: a fejet piezoelektromos 

vibrátor (30-40 kHz) segítségével rázatjuk, 

így az azt elhagyó folyadékoszlop cseppekre 

bomlik (1 csepp = 1 sejt).

4. Elektrosztatikus eltérítés: a 

cseppképződés helyén az elválasztani 

kívánt sejtet tartalmazó cseppet 

elektromosan feltöltjük, majd elektromos 

tér segítségével irányát eltérítjük.

5. Szétválasztás: 3000 – 5000 sejt/s

+ - --

áramlási fej

1

késleltetési 

idő
2

3

4

5

www.aok.pte.hu

Alkalmazások

� Széleskörû alkalmazási lehetõségekSzéleskörû alkalmazási lehetõségekSzéleskörû alkalmazási lehetõségekSzéleskörû alkalmazási lehetõségek

orvosorvosorvosorvos----biológiai biológiai biológiai biológiai kutatások kutatások kutatások kutatások (alap és alkalmazott kutatások)

klinikai gyakorlat klinikai gyakorlat klinikai gyakorlat klinikai gyakorlat (diagnosztika, terápiás monitorozás prognosztika)

� sejtek minőségi, mennyiségi elemzése

� abszolút és relatív sejtszám meghatározás

� speciális markerek azonosítása és 

mennyiségi elemzése

� sejtfunkciók vizsgálata:

jelátviteli útvonalak

sejt-sejt kapcsolatok

morfológiai vizsgálatok

DNS károsodás és repair

sejtciklus

autofágia

sejthalál

őssejtdifferenciáció

parazitológia

mikrobiológia

onkológia

hematológia

klinikai immunológia (immunterápia, 

immunhiányos állapot, autoimmun 

betegségek, fertőzések)

www.aok.pte.hu

Immunofenotípizálás
Limfocita asszociált betegségek

HIV fertőzött páciensből származó vérminta elemzése
segítő T-limfocita fehérvérsejteket támadja meg, és azok pusztulását idézi elő  � segítő T-limfocita szám 

csökkenés

Markerek: 

CD4+ segítő T sejt
CD8+ citotoxikus T sejt

www.aok.pte.hu

Immunofenotípizálás
Limfocita asszociált betegségek

� abnormális FSC-SSC dot plot

� T limfociták mennyisége lecsökken (CD3+)
� B limfociták mennyisége megnő (CD20+)
� humán leukocita antigén-DR+ sejtek mennyisége megnő

B-sejtes krónikus limfocitás leukémiában szenvedő páciensből származó 
vérminta elemzése
B limfociták daganatos felszaporodása, normál vérsejtek kiszorítása
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Immunofenotípizálás

� alapjaalapjaalapjaalapja:::: CDCDCDCD ((((clusterclusterclustercluster ofofofof differentiationdifferentiationdifferentiationdifferentiation)))) protokollprotokollprotokollprotokoll
� sejtfelszíni marker molekulákat (CD) specifikusan felismerõ

antitestek alkalmazásával lehetõvé teszi különbözõ
sejttípusok azonosítását

� változatos szerepû marker molekulák (receptor, ligand,
jelátviteli utak, antigén felismerés, növekedési faktor, sejt
adhéziók)

� + / - szimbólum: marker molekula kifejezõdik/nem fejezõdik
ki

� humán sejtekre > 360 CD marker

www.aok.pte.hu

Immunofenotípizálás

Példa: lymfoid sejtek differenciációjának markerei 
limfociták (T sejt, B sejt), természetes ölő sejtek, dendritikus sejtek

csontvelő

timusz

szövet

vérnyirok

www.aok.pte.hu

Immunofenotípizálás

Példa: myeloid cell sejtek differenciációjának markerei
vörösvértest, vérlemezkék, granulociták, monociták, makrofágok, dendritikus

sejtek

csontvelő

szövetvér www.aok.pte.hu

Immunofenotípizálás
Limfocita asszociált betegségek

markerek:

T sejtek CD3+

CD3+/CD8+ citotoxikus T sejt

CD3+/CD4+ segítő T sejt

Limfociták kiválasztása a leukociták közül
FSC/SSC dot plot, kapuzás

kapuzáskapuzáskapuzáskapuzás

előreirányuló szórás: komplexitás
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t LIMFOCITÁK

leukociták

limfociták



3/3/2015

9

www.aok.pte.hu

Immunofenotípizálás
Limfocita asszociált betegségek

fluoreszcens

T sejtek

nemfluoreszcens

B & NK sejtek

CD3+ T-limfociták kiválasztása a limfociták közül
CD3 fluoreszcencia emisszió hisztogram, kapuzás

CD3 fluoreszcencia emisszió

limfocita

T-limfocita

www.aok.pte.hu

Immunofenotípizálás
Limfocita asszociált betegségek

CD4+ segítő T-limfociták kiválasztása a T-limfociták közül
CD4-CD8 fluoreszcencia dot plot

www.aok.pte.hu

Immunofenotípizálás
Limfocita asszociált betegségek

HIV fertőzött páciensből származó vérminta elemzése

www.aok.pte.hu

Áramlási citometria és 
sejtszeparálás - kulcsfogalmak
� Hidrodinamikai fókuszálásHidrodinamikai fókuszálásHidrodinamikai fókuszálásHidrodinamikai fókuszálás

� Optikai jelek (fényszórás, fluoreszcencia emisszió) eredete és Optikai jelek (fényszórás, fluoreszcencia emisszió) eredete és Optikai jelek (fényszórás, fluoreszcencia emisszió) eredete és Optikai jelek (fényszórás, fluoreszcencia emisszió) eredete és 
jelentõségejelentõségejelentõségejelentõsége

� Adatok ábrázolása: lista mód, hisztogram, korrelációs ábrázolási Adatok ábrázolása: lista mód, hisztogram, korrelációs ábrázolási Adatok ábrázolása: lista mód, hisztogram, korrelációs ábrázolási Adatok ábrázolása: lista mód, hisztogram, korrelációs ábrázolási 
módszerek: módszerek: módszerek: módszerek: dotdotdotdot plotplotplotplot

� KapuzásKapuzásKapuzásKapuzás

� SejtszeparálásSejtszeparálásSejtszeparálásSejtszeparálás

Korábban ismertetett fogalmak:

� lamináris áramlás, fotoelektron-sokszorozó, lézer, fényszórás, 
fluoreszcencia

Késõbbiekben is elõkerülõ fogalmak:

� Fluoreszcencia mikroszkópia: optikai szûrõk, dikroikus tükrök

� Ultrahang: piezoelektromos jelenség

� Szedimentáció: vérminta elõkészítése
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Javasolt internetes anyagok

� https://www.youtube.com/watch?v=2P7YsJ0Zkio

� http://media.invitrogen.com.edgesuite.net/tutorials/4Intro_Flow/play
er.html

� http://media.invitrogen.com.edgesuite.net/tutorials/5Data_Analysis/
player.html

www.aok.pte.hu

Kiegészítõ

www.aok.pte.hu

Optikai szûrök, dikroikus tükrök

www.aok.pte.hu

Fotoelektron-sokszorozó

fotokatódba ütköző foton�fotoelektron (fotoelektromos hatás)�sokszorozás, 

erősítés dinódaláncon keresztül�anód�elektromos áram
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Fényjel elektromos jellé alakítása


