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Průtoková cytometrie

Flow cytometry = flow+cyto+metry

volně chápáno jako měření bun ěk v pohybu – průtoková cytometrie

Průtoková cytometrie je rychle se rozvíjející přístrojová metoda, počátek jejího 
nejmarkantnějšího rozvoje spadá do 80tých let minulého století.

Její jedinečnost spočívá v možnosti analýzy mnoha vlastností a charakteristik na úrovni 
jedné buňky, a to opakovaně ve vzorku o velkém množství buněk během velmi 
krátkého časového úseku. 



Klasická cytometrie vs. průtoková cytometrie

Klasická (analytická) cytometrie
(metody používané pro analýzu vlastností buněk pomocí 
mikroskopie a dalších optických technologií)

• možnost lokalizace antigenů
• morfologická analýza
• malé množství analyzovaného materiálu 
– omezené množství dat
• omezené možnosti simultánní analýzy

Průtoková cytometrie

• omezená  možnost lokalizace antigenů
• velké množství analyzovaného materiálu 
– velké objemy dat
• možnost simultánní analýzy
• manipulační operace – např. sorting

http://pmc.ucsc.edu



Hlavní komponenty FC

• Fluidika – nádobka se vzorkem, nasátí a průtok vzorku (buněčné 
suspenze), vytvoření fokusovaného proudu (svazku) jednotlivých po 
sobě jdoucích buněk, sortery, měniče rychlosti a tlaku

• Optika – zdroj a detektor elektromagnetického záření, filtry, optické 
hranoly a jiné optické elementy

• Elektronika – digitalizace snímaného optického signálu (a/d 
převodník)

• Interpretace – zpracování dat určeným software a provedení 
statistických analýz
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Fluidika

• Pro provedení analýzy jednotlivých buněk je nutnou podmínkou průtok buněk 
jednotlivě „za sebou“ 

• Fokusace toku buněk pomocí průtokové cely – tzv. Flow cell 
• Laminární tok buněk usměrňován (strháván) průtokem unášecí tekutiny, do které jsou 

buňky vstřikovány otvorem o malém průměru (50um-300um)
• Hydrodynamická fokusace

buňky

unášecí tekutina



Hydrodynamická fokusace
• Pomocí tlaku vzorku, resp. rozdílu tlaku vzorku a unášecí tekutiny je možné měnit 

parametry hydrodynamické fokusace. 

• V případě velkého rozdílu tlaku (vysoký tlak vzorku) – široký proud vzorku – tok více 
buněk v plošném průřezu

• V případě malého rozdílu tlaku (nízký tlak vzorku) – úzký proud vzorku – tok 
jednotlivých buněk (vhodné k analýze NK)

větší rozdíl tlaku (5,5 kPa) menší rozdíl tlaku (1,3 kPa)



Vliv tlaku vzorku

FL3
0 1024 2048 3072 4096

C
ou

nt

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

68.70 19.16 9.56

G0/G1 CV= 2.42

G2/M

S phase
G0/G1

FL3

0 1024 2048 3072 4096

C
ou

nt

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

74.85 9.12 15.84

GO/G1 CV= 7.79

74.85 9.12 15.84

GO/G1 CV= 7.79

James Marvin, Flow Flow CytometryCytometry Basic TrainingBasic Training, , Northwestern University
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Reynoldsovo číslo

Kritický bod přechodu mezi prouděním laminárním a turbulentním je závislý na 
poloměru trubice r, střední rychlosti v, hustotě tekutiny ρ a viskozitě η. Konkrétní
situaci popisuje tzv. Reynoldsovo číslo Re.

η
ρ rv

Re

⋅⋅=

Podle hodnoty Re – proudění laminární
– proudění turbulentní



Optika

• světelný zdroj, fokusovaný do proudu vzorku
• zdrojem – laser

– výbojka

Light amplification by stimulated emission of radiation – laser

- monochromatičnost
- koherentnost
- velké energie sp. e.                                                 st. e.

Výbojka

- polychromatičnost
- nekoherentnost



Rozptyl záření na buňce

• Forward Scatter (FSC) – detektor umístěn v ose dopadajícího paprsku
• Side Scatter (SSC) – detektor v úhlu 90° na dopadajíc í paprsek

FSC

SSC

Intenzita lineárně rozptýlených paprsků FSC je 
přímo úměrné velikosti a členitosti buňky, 
intenzita bočně rozptýleného paprsky SSC je 
úměrná granularitě buňky (stav cytosolu, 
granula, buněčné inkluze, ...)

laser



SSC vs. FSC

FSC

SS
C

Monocytes

Granulocytes

Lymphocytes

fragmenty, mrtvé fragmenty, mrtvé 
a a apoptickéapoptické b.b.

počet detekovaných

FSC – rozlišení živých a mrtvých buněk
SSC – rozlišení granolózních a negranulózních buněk



Detekce fluorescence – fluorescenční 
kanály

• Fluorescence emitovaná jednotlivými fluorochromy je detekována pomocí specifických 
fluorescenčních kanálů 

• Specifičnost je zaručena možností volby vlnové délky analyzovaného signálu pomocí soustavy 
optických filtrů a zrcadel – tj. emitované fotony fluorescenčního značení jsou rozděleny do 
kanálů dle svojí vlnové délky

Fluorescence

základní singletový stav excitovaný singletový stav

základní singletový stav

absorpcí záření o kratších vlnových délkách dojde k excitaci –
obvykle první excitovaný singletový stav. Při zpětném 
přechodu na základní elektronovou hladinu dochází k 
vyzáření fotonu. Fluorescenční emise velmi rychlá, ve 
srovnání s fosforescencí 

Možnost detekce/analýzy buněčných struktur pomocí fluorescenčních sond, např. 
vazbou fluorochrom/protilátka 



Fluorescenční filtry

• Long Pass filtry (LP) - propouští všechny vlnové délky vyšší než specifikovaná vlnová 
délka

• Short Pass filtry (SP) - propouští všechny vlnové délky kratší než specifikovaná 
vlnová délka

• Band Pass filtry (BP) – propouší specifické rozmezí vlnových délek, př. 640/20BP –
rozsah 630-650 nm.
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Dichroické filtry

• mohou být long pass (LP) nebo short pass (SP)
• filtr je umístěn v úhlu 45°
• část světla je odražena v úhlu 90°k p říchozímu paprsku, část světla je propuštěna
• zařazením více filtrů za sebe dojde k separaci jednotlivých fluorescenčních kanálů 

detektor



Fluorochromy
Laser Lines (nm)Laser Lines (nm) 350350 457457 488488 514514 610610 632632
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FITC

cis-Paranaric Acid

Original from Purdue University Original from Purdue University CytometryCytometry Laboratories, Modified by James MarvinLaboratories, Modified by James Marvin



Detektory

• Flow cyt. přístroje obsahují dva hlavní 
typy detektorů elektromag. záření

- fotodioda (zejména pro FSC techniku, 
při silném signálu)

- fotonásobi če PMT - photomultiplier tube 
(větší senzitivita než fotodiody, 
možnost poškození příliš intenzivním 
signálem)

http://www.physics.ubc.ca



Elektronika

záznam intenzity světelného signálu v podobě napěťového pulsu
lineární/logaritmická úprava napěťového signálu

potlačení podprahového signálu (treshold)

FSCFSC
DetectorDetector

Threshold 

TimeTime



Interpretace

• Zpracování digitálních dat pomocí uživatelského sofrtware

• Statistické vyhodnocení

• Archivace 



praktický příklad využití FC

• Cíl – stanovit rozložení buněčného cyklu a určit množství apoptotických buněk v populaci

• Metoda – rozložení buněčného cyklu stanoveno na základě množství DNA v buňce
Množství DNA měřeno nepřímo pomocí PI - propidiumiodid (množství signálu PI úměrné množství 

DNA, interkalující barvivo). Nutnost odstranění RNA – pozitivně negativní zkreslení signálu  


