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Áramlási  citometria  
Az	  áramlási	  citométer	  (flow	  citométer)	  sejtszuszpenzióban	  áramló	  (flow)	  különálló	  sejtek	  
(cito)	  különböző	  tulajdonságait	  képes	  megmérni	  (metria).	  Fontos,	  hogy	  így	  nemcsak	  egy	  
átlagértéket	  kapunk,	  hanem	  az	  összes	  vizsgált	  sejt	  tulajdonságait	  külön-‐‑külön,	  így	  különböző	  
sejtpopulációk	  különíthetők	  el.	  

A	  fluoreszcencia	  aktivált	  sejt	  szorter	  (fluorescence	  activated	  cell	  sorter	  =	  FACS)	  ezen	  felül	  
képes	  a	  sejteket	  fluoreszcenciájuk	  alapján	  fizikailag	  is	  szétválogatni.	  

A  MINTA  

Flow	  citométerrel	  különálló	  sejtekből	  álló,	  ún.	  egysejt	  szuszpenziók	  mérhetők.	  	  

•   Tipikus	  minta	  a	  vér,	  amelyben	  leggyakrabban	  a	  fehérvérsejteket	  elemzik,	  típusuk	  
szerint.	  	  

•   Szövetekből	  származó	  sejtek	  is	  vizsgálhatók,	  ha	  a	  mintát	  emésztőenzimekkel	  előzőleg	  
egyedi	  sejtekre	  bontják.	  

Élő	  vagy	  fixált	  sejtek	  egyaránt	  vizsgálhatók.	  A	  fixálás	  során	  keresztkötő	  molekulákkal	  rögzítik	  a	  
sejtek	  szerkezetét	  illetve	  a	  hozzájuk	  kapcsolt	  fluorofórokat,	  így	  a	  sejtek	  napokig	  vagy	  akár	  
hetekig	  is	  tárolhatók.	  

Fluoreszcens  jelölés  
A	  sejtek	  adott	  tulajdonságait	  a	  sejtek	  fluoreszcens	  jelölésén	  keresztül	  vizsgálhatók.	  

A	  jelölés	  helye	  szerint:	  	  

1.   Sejtfelszíni	  jelölés.	  Mivel	  adott	  típusú	  sejtek	  sejtmembránjában	  csak	  rájuk	  jellemző	  
receptorok	  találhatók	  (pl.	  T-‐‑sejtek	  felszínén	  az	  ún.	  CD3	  fehérje),	  az	  ezekhez	  a	  fehérjékhez	  
kapcsolt	  fluoreszcensen	  jelölt	  monoklonális	  ellenanyagokkal	  szelektíven	  
megjelölhetők	  adott	  sejttípusok.	  	  Így	  pl.	  jelölés	  után	  a	  T-‐‑sejtek	  fluoreszcencia	  intenzitása	  
a	  többi	  sejtnél	  magasabb	  lesz,	  és	  ez	  alapján	  elkülöníthetők	  a	  flow	  citometriás	  mérés	  
során.	  

2.   Intracelluláris	  jelölés	  során	  sejten	  belüli	  komponensek	  jelölhetők.	  Propidium	  jodid	  
segítségével	  pl.	  megjelölhető	  a	  DNS,	  az	  egyes	  sejtek	  fluoreszcenciája	  így	  DNS-‐‑
tartalmukkal	  lesz	  arányos,	  amiből	  megállapítható	  az	  adott	  osztódási	  fázisban	  (G1,	  S,	  G2,	  
M)	  található	  sejtek	  száma.	  Manapság	  rengeteg	  flurofór	  áll	  rendelkezésre,	  amelyek	  
segítségével	  intracelluláris	  ionkoncentrációk	  (pl.	  Ca2+),	  membránpotenciál,	  
intracelluláris	  pH,	  adott	  intracelluláris	  fehérje	  mennyisége	  stb.	  vizsgálható.	  Élő	  sejtekben	  
pl.	  akár	  időben	  követhető	  az	  intracelluláris	  kalcium	  adott	  stimulus	  hatására	  bekövetkező	  
változása.	  

A	  jelölés	  módja	  szerint:	  	  

1.   Direkt	  jelölés	  során	  az	  ellenanyag	  fluoreszcensen	  jelölt,	  azaz	  kovalensen	  hozzákapcsolt	  
fluorofórt	  tartalmaz.	  	  

2.   Indirekt	  jelölés	  során	  előbb	  egy	  elsődleges	  ellenanyaggal,	  majd	  egy	  ezt	  felismerő,	  
fluoreszcensen	  jelölt	  másodlagos	  ellenanyagot	  használnak.	  
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Egy	  adott	  sejt	  egyszerre	  2,	  3	  vagy	  akár	  4	  fluorofórral	  is	  jelölhető,	  így	  a	  sejtek	  több	  
tulajdonsága	  egyszerre	  vizsgálható	  az	  egyes	  fluorofórok	  különböző	  színű	  (hullámhosszú)	  
emissziójának	  elkülönítésével.	  

A  MÉRÉS  ALAPELVE  

A	  folyadékban	  található	  sejtek	  egyenként	  áthaladnak	  egy	  lézernyalábon,	  amely	  így	  sorra	  
„megvilágítja”	  az	  egyes	  sejteket.	  Áthaladáskor	  a	  műszer	  minden	  egyes	  sejt	  esetén	  megméri	  a	  
sejten	  szóródó	  fény	  és	  a	  sejt	  fluoreszcencia	  intenzitását,	  amelyek	  alapján	  a	  sejt	  méretére,	  
összetettségére,	  típusára,	  DNS-‐‑tartalmára	  stb.	  lehet	  következtetni.	  

A	  műszer	  két	  fő	  részből	  áll:	  a	  sejtek	  áramoltatását	  a	  folyadékrendszer,	  a	  fényjelek	  mérését	  az	  
optikai	  rendszer	  végzi.	  

A  FOLYADÉKRENDSZER  

A	  folyadékrendszer	  feladata,	  hogy	  a	  sejteket	  pontosan	  egy	  vonalban	  áramoltassa,	  úgy,	  hogy	  
azok	  áthaladjanak	  egy	  lézernyalábon.	  

A	  sejtszuszpenzió	  köré	  egy	  pufferoldatot	  fecskendeznek	  (köpenyfolyadék),	  amely	  körülveszi	  a	  
mintát	  és	  vele	  együtt	  áramlik	  tovább	  egy	  szűkülő	  cellában.	  Így	  egy	  olyan	  lamináris	  áramlás	  
keletkezik,	  amelyben	  a	  sejtszuszpenzió	  és	  a	  sejtek	  egy	  elvékonyodó	  folyadékfonálban	  haladnak	  a	  
köpenyfolyadék	  közepén:	  így	  pontosan	  egy	  vonalban	  haladnak	  majd	  a	  lézernyalábon	  keresztül,	  
valamint	  el	  is	  távoodnak	  egymástól,	  így	  egyszerre	  csak	  egy	  sejt	  halad	  át	  a	  lézeren.	  Ez	  a	  
hidrodinamikai	  fókuszálás.	  

	  
Zárt	  rendszerű	  áramlási	  citométerekben	  a	  mintatartó	  csőben	  található	  sejtszuszpenziót	  
túlnyomással	  	  felfelé	  belenyomják	  egy	  átlátszó,	  zárt	  folyadékcellába,	  majd	  mérés	  után	  egy	  
hulladéktartályba	  kerül.	  A	  rendszer	  előnye,	  hogy	  veszélyes	  minták	  (pl.	  hepatitisz	  vagy	  HIV-‐‑
fertőzött	  vérminták)	  is	  vizsgálhatók,	  mivel	  a	  minta	  nem	  jut	  ki	  a	  szabadba	  és	  a	  hulladéktartályba	  
öntött	  hipó	  segítségével	  megsemmisíthető.	  
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A	  szorterekben	  a	  sejtszuszpenziót	  egy	  csőr-‐‑szerű	  csövön	  keresztül	  a	  levegőbe	  fecskendezik,	  
ahol	  a	  lézer	  keresztezi	  a	  szabadba	  jutó	  folyadéknyalábot.	  

AZ  OPTIKAI  RENDSZER  

Az	  optikai	  rendszer	  megméri	  azokat	  a	  fényjeleket,	  amelyek	  a	  sejtek	  lézernyalábon	  való	  
áthaladásakor	  keletkeznek.	  

Mivel	  a	  sejtek	  igen	  átlátszóak,	  a	  lézernyaláb	  nagyrészt	  gyengítetlenül	  áthalad	  rajtuk.	  A	  fény	  kis	  
része	  azonban	  szóródik	  a	  sejt	  egyes	  alkotóelemein,	  illetve	  gerjeszti	  a	  sejten	  vagy	  sejtben	  
található	  fluoreszcens	  molekulákat.	  Mind	  a	  szórt	  fény,	  mind	  a	  fluoreszcencia	  minden	  irányban	  
szétterjed.	  

A	  detektorok	  a	  következő	  jeleket	  mérik:	  

1)	  Előre	  szórt	  fényjel	  (forward	  scatter	  =	  FCS):	  kis	  szög	  (11°)	  alatt	  szóródó	  fény,	  amelyet	  a	  
lézerrel	  szemben	  elhelyezett	  detektorral	  mérnek	  úgy,	  hogy	  egy	  lemezkével	  kitakarják	  a	  sejten	  
áthaladó	  lézerfényt.	  Az	  előreszórás	  intenzitása	  a	  sejtek	  méretével	  arányos:	  pontos,	  pl.	  
mikronban	  megadott	  méretet	  nem,	  de	  relatív	  méretet	  lehet	  meghatározni.	  

2)	  Oldalra	  szórt	  fényjel	  (side	  scatter	  =	  SSC):	  a	  lézernyalábhoz	  képest	  oldalra,	  azaz	  90°	  alatt	  
szórt	  fény	  intenzitása.	  Arányos	  a	  sejt	  összetettségével,	  granularitásával,	  mivel	  akkor	  szóródik	  
több	  fény	  oldalirányban,	  ha	  a	  sejtben	  több,	  fényszóró	  részecske	  vagy	  organellum	  található.	  	  	  

3)	  Fluoreszcencia	  (FL1,	  FL2,	  FL3):	  a	  sejten	  vagy	  sejtben	  található	  fluorofórók	  fluoreszcencia	  
intenzitása,	  amelyet	  a	  fluoriméterekhez	  hasonlóan	  szintén	  90°	  alatt,	  azaz	  oldalt	  elhelyezett	  
detektorokkal	  mérnek.	  Mivel	  oldalirányban	  a	  szórt	  fény	  és	  a	  a	  fluoreszcencia	  együtt	  halad,	  
ezeket	  szét	  kell	  választani	  egy	  dikroikus	  tükörrel	  és	  emissziós	  szűrőkkel.	  Előbbiek	  adott	  
hullámhossz	  alatti	  átengedik,	  e	  felett	  pedig	  visszaverik	  a	  fényt,	  azaz	  szín	  szerint	  szétbontják	  a	  
fényt	  két	  nyalábra.	  	  

	  
Így	  nemcsak	  a	  szórt	  fény	  és	  a	  nagyobb	  hullámhosszú	  fluoreszcencia,	  hanem	  különböző	  színű	  
fényt	  kibocsátó	  fluorofórok	  fénye	  is	  szétválasztható.	  Egy	  minta	  jelölésére	  tehát	  tipikusan	  olyan	  
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fluorofórokat	  kell	  alkalmazni,	  amelyek	  ugyanazon	  a	  hullámhosszon	  gerjeszthetők	  (=	  a	  lézer	  
hullámhossza),	  de	  más-‐‑más	  hullámhosszon	  emittálnak.	  

	  

AZ  ADATOK  ÁBRÁZOLÁSA  ÉS  ELEMZÉSE  

Az	  optikai	  rendszerben	  a	  szórt	  fényeket	  (FSC,	  SSC)	  és	  a	  különböző	  jelölőktől	  származó	  
fluoreszcenciát	  (FL1,	  FL2,	  FL3)	  így	  különböző	  detektorokhoz	  irányítják,	  amelyek	  a	  
fényintenzitással	  arányos	  feszültségjelet	  adnak	  ki.	  Ezt	  egy	  elektronikai	  rendszer	  és	  egy	  
számítógép	  elemzi	  és	  ábrázolja.	  

Grafikonok  

Hisztogramok	  
Egy	  hisztogramon	  az	  adott	  sejtek	  számát	  ábrázolják,	  tipikusan	  a	  fluoreszcencia	  intenzitás	  
függvényében.	  Az	  alábbi	  ábrán	  egy	  B-‐‑sejt	  markerrel	  (CD19)	  megjelölt	  minta	  hisztogramja	  
látható.	  Két	  sejtpopuláció	  különíthető	  el:	  a	  jobb	  oldali	  csúcs	  a	  B-‐‑sejteknek	  felel	  meg,	  mivel	  a	  
vízszintes	  tengelyen	  ábrázolt	  fluoreszcenciájuk	  nagyobb	  (a	  fluoreszcencia	  jobbra	  nő).	  Az	  is	  
látható,	  hogy	  B-‐‑sejtből	  kevesebb	  van,	  mivel	  a	  csúcs	  alatti	  terület,	  ami	  arányos	  a	  sejtek	  számával,	  
kisebb.	  
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Két	  érdekesség:	  

1)	  A	  mért	  értékeket	  a	  gép	  nem	  folyamatos	  skálán,	  hanem	  digitalizálva,	  azaz	  256	  vagy	  1024	  db	  
csatornába	  osztja	  be	  és	  ábrázolja.	  Így	  egymáshoz	  közeli	  intenzitásértékek	  ugyanabba	  a	  
csatornába	  kerülnek.	  

2)	  A	  skála	  –	  főleg	  a	  fluoreszcencia	  intenzitás	  esetén	  –	  logaritmikus.	  Ilyenkor	  az	  egyenlő	  
távolságra	  található	  beosztások	  1,	  10,	  100,	  1000	  és	  10000	  értékeknek	  felelnek	  meg.	  A	  B-‐‑sejtes	  
ábrán	  pl.	  a	  B-‐‑sejtek	  fluoreszcenciája	  tehát	  nem	  2x,	  hanem	  100x	  nagyobb,	  mint	  a	  nem	  B-‐‑sejteké.	  

Pontábrák	  	  
A	  pontábrák	  (dot	  plot)	  mindkét	  tengelyen	  egy-‐‑egy	  paramétert,	  tipikusan	  az	  FSC	  (méret)	  és	  
az	  SSC	  (granularitás)	  tulajdonságokat	  ábrázolják.	  Minden	  sejtnek	  egy-‐‑egy	  pont	  felel	  meg.	  Ha	  az	  
FSC-‐‑SSC	  dot	  plot-‐‑on	  egy	  pont	  jobbra	  található	  egy	  másikhoz	  képest,	  akkor	  a	  sejt	  mérete	  nagyobb,	  
ha	  magasabban,	  akkor	  a	  sejt	  összetettebb.	  Vérminták,	  azaz	  limfociták	  esetén	  az	  alábbi	  tipikus	  
pontábra	  alakul	  ki.	  Az	  egyes	  felhők	  hasonló	  méretű	  és	  összetettségű	  sejtpopulációkat	  jelentenek.	  
Látható	  pl.	  hogy	  a	  limfociták	  a	  legkisebbek	  és	  a	  neutrofil	  granulociták	  a	  legösszetettebbek.	  

	  
Ha	  egy	  mintát	  két	  fluorofórral	  is	  jelöltünk,	  pl.	  zöld	  színűvel	  a	  B-‐‑sejteket,	  narancs	  színűvel	  pedig	  a	  
T-‐‑sejteket,	  akkor	  a	  két	  fluoreszcencia	  intenzitásból	  is	  rajzolható	  pontábra.	  Ezen	  az	  ábrán	  a	  
vízszintes	  tengelyen	  ábrázoltuk	  a	  T-‐‑sejt	  marker	  (FITC	  fluorofórral	  jelölt	  CD3	  fehérje)	  
intenzitását,	  függőlegesen	  a	  B-‐‑sejt	  markert	  (Phycoerythrin-‐‑nel	  (PE)	  jelölt	  CD19	  fehérje).	  A	  jobb	  
alsó	  negyedben	  található	  pontfelhő	  a	  T	  sejteknek,	  a	  bal	  felső	  a	  B-‐‑sejteknek,	  a	  bal	  alsó	  pedig	  a	  sem	  
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B	  sem	  T	  sejteknek.	  Elvileg	  nincs	  olyan	  sejt,	  amely	  egyszerre	  B	  és	  T	  sejt	  volna,	  ezért	  a	  jobb	  felső	  
negyed	  üres.	  

	  

Kapuzás  
Az	  ábrákon	  bejelölhető	  (pl.	  körberajzolható)	  egy	  adott	  populáció,	  amit	  kapuzásnak	  (gating)	  
neveznek.	  A	  fenti	  hisztogramon	  pl.	  kijelölhetünk	  egy	  intervallumot,	  ami	  az	  erősen	  fluoreszkáló,	  
tehát	  B-‐‑sejteknek	  felel	  meg,	  a	  gép	  pedig	  kiszámolja,	  hogy	  a	  sejtek	  hány	  százaléka	  található	  ebben	  
a	  tartományban,	  azaz	  hány	  százalék	  B-‐‑sejt.	  

Az	  FSC-‐‑SSC	  pontábrán	  is	  körberajzolható	  egy-‐‑egy	  sejttípus,	  pl.	  a	  limfociták.	  Azon	  túl,	  hogy	  
megszámolható,	  a	  sejtek	  hány	  százaléka	  található	  az	  adott	  kapuban,	  az	  adott	  sejtcsoport	  más	  
szempontból	  is	  tovább	  elemezhető.	  A	  B-‐‑sejtes	  hisztogramot	  pl.	  általában	  nem	  az	  összes	  sejtre,	  
hanem	  csak	  a	  limfociták	  csoportjára	  rajzolják	  meg,	  így	  kiszámolható,	  hogy	  a	  limfociták	  hány	  
százaléka	  B-‐‑sejt.	  

FIZIKAI  ELVÁLASZTÁS  

Egyes	  flow	  citométerek	  alkalmasak	  a	  sejtek	  fizikai	  elválasztására	  is	  (fluorescence	  activated	  cell	  
sorter	  =	  FACS).	  	  

Szorterekben	  a	  sejtszuszpenzió	  egy	  cső	  végén	  áramlik	  ki	  fentről	  lefelé.	  A	  lézernyaláb	  átvilágítja	  a	  
folyadékfonálban	  áramló	  sejteket,	  a	  detektorok	  pedig	  megmérik	  a	  szórás	  és	  fluoreszcencia	  
jeleket.	  A	  fluoreszcencia	  alapján	  a	  műszer	  eldönti,	  hogy	  az	  adott	  sejt	  milyen	  típusú,	  és	  így	  külön	  
gyűjtendő-‐‑e.	  	  

Az	  áramló	  folyadékot	  a	  cső	  rezgetésével	  egyedi	  sejteket	  tartalmazó	  cseppekre	  bontják,	  
amelyeket	  a	  leválásuk	  előtti	  pillanatban	  a	  műszer	  elektromosan	  feltölti,	  pl.	  a	  külön	  gyűjtendő	  
sejtek	  cseppjeit	  pozitív	  töltéssel,	  a	  többit	  negatívval.	  A	  cseppeket	  kondenzátorlemezek	  között	  
eltérítve	  a	  különböző	  töltésű,	  tehát	  különböző	  típusú	  sejteket	  tartalmazó	  cseppek	  különböző	  
csövekbe	  gyűjthetők.	  


