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Průtoková  
cytometrie 2 -  
klinické využití

Šebek J.

Metoda průtokové cytometrie, taktéž označovaná 
anglickým výrazem flow cytometry, představuje 
metodu analýzy buněk nebo jejich populací, které 
jsou rozptýleny v suspenzi. Děje se tak na základě 
snímání dvou základních fyzikálních parametrů, 
velikosti a vnitřní struktury (granularity),  a to 
u každé buňky samostatně. Jejich identifikace 
dosahuje rychlosti 10 až 100 tisíc částic za vteřinu. 
Rozšířená aplikace, tzv. multiparametrická prů-
toková cytometrie, pak umožňuje identifikovat 
minimálně třináct údajů najednou, protože přístroj 
mimo výše uvedených parametrů sleduje odezvu 
fluorochromů. 
Ač text volně navazuje na článek z bulletinu FONS 
2/2012, bude vhodné základní konstrukční prvky 
cytometrů připomenout. Ústřední součást pří-
stroje představuje průtoková kyveta. Zde probíhá 
laminární průtok nosného roztoku s izotonickým 
charakterem, který sebou z jádra kyvety strhává 
buněčné částice. Celý proces odehrávající se na 
podkladě tzv. hydrodynamické fokusace zajišťuje, 
aby se buňky optickým systémem pohybovaly jedna 
za druhou po stejné dráze bez turbulentních pohybů, 
čili laminárním prouděním. Posléze jsou v detekční 
zóně kyvety unášené částice protínány laserovým 
paprskem a v případě multiparametrické cytometrie 
prochází paprskem složeným minimálně ze dvou 
laserů (modrým s vlnovou délkou 488 nm a červe-
ným s délkou 635 nm). Novější generace cytometrů 
disponuje dokonce zdrojem dalších laserů, z nichž 
některý může být fialový nebo zasahovat do UV 
oblasti světelného spektra. Jakmile laserový svazek, 
který pomáhají usměrnit zaostřovací čočky, dopadne 
na buňku, ovlivní to jeho následný průchod optickou 
částí kyvety a rozptýlí se. Takovou změnu zachycují 
detektory umístěné v přímém i kolmém směru vůči 
zdroji záření (obr. 1). To umožní u každé buňky 
sledovat již zmiňovanou velikost i vnitřní struktu-
ru. Fotodioda dopředního rozptylu (FSC, Forward 
Scatter Channel) vždy vyhodnocuje velikost částic. 
Svou polohou zachycuje signál, který se odklonil od 
původního směru v poměrně malém úhlu cca 5 ° 
až 20 °. Naopak fotodioda bočního rozptylu (SSC, 
Side Scatter Channel) umístěná v kolmém směru 
od laseru zachycuje úroveň rozptýleného záření, jež 
vypovídá o vnitřní struktuře buňky čili granulaci. 

V multiparametrické aplikaci navíc dioda bočního 
rozptylu vyhodnocuje fluorescenční signály pochá-
zející z konjugátu.

Obr. 1

Velké množství naměřených dat systém vyhodnotí 
a mimo numerických výsledků vypracuje i grafické 
znázornění tzv. histogram, který přesně reflektuje 
vlastnosti celé buněčné populace v suspenzi. Signál 
naměřený v dopředním rozptylu neboli FSC se vyná-
ší na osu x. Potřebná data ose y naopak poskytuje 
detektor bočního rozptylu čili SSC. Funkční závislost 
výsledného histogramu pak lze obecně vyjádřit 
FSC/SSC. Provedení takového dvouparametrového 
histogramu může být bodové, vrstevnicové nebo 
hustotní. V případě dostatečně heterogenní popu-
lace analyzovaných buněk je možné po grafickém 
zpracování v histogramu rozpoznat jejich jednotlivé 
typy. Při jejich kvalitním rozlišení náleží v histo-
gramu jedné populaci jeden gate. Další možnost 
znázornění se naskýtá během multiparametrického 
stanovení, kdy stávající závislost může být nahrazena 
nebo doplněna o jinou veličinu pocházející z exci-
tovaného fluorochromu. 
Až do osmdesátých let byla flow cytometrie prak-
ticky využívána jen k experimentálním či vědeckým 
účelům. Nicméně se začala uplatňovat při sledování 
progrese HIV infekce, kdy poskytovala cenné infor-
mace ohledně koncentrace CD4-buněk pacienta, 
které virus napadá. V současnosti jsou možnosti 
flow cytometrie značné. V rámci výzkumu můžeme 
monitorovat všechny suspenzní populace buněk 
včetně sledování jejich pochodů (buněčného cyklu, 
apoptózy), a to za fyziologických i patofyziologic-
kých okolností. V běžné laboratorní diagnostice pak 
cytometrie nachází využití při imunofenotypizaci 
leukocytů, leukocytárních funkčních testech nebo 
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určování hematoonkologických chorob. Konstrukč-
ně méně náročné průtokové přístroje, které se insta-
lují do hematologických analyzátorů, vyhodnocují 
pětipopulační diferenciální rozpočet bílých krvinek 
mnohem kvalitněji, než tomu bylo u starších gene-
rací hematologických analyzátorů. 

Diferenciální rozpočet 
Během zpracování krevního obrazu si přístroj 
napipetovaný vzorek rozdělí obvykle na tři frakce, 
přičemž každá z nich je zpracovávána odlišně. Jedna 
část vzorku umožňuje analýzu erytrocytů, druhá 
trombocytů a třetí leukocytů. Než třetí frakce 
projde průtokovou kyvetou, musí v ní být červené 
krvinky zhemolyzovány, aby detekci leukocytárních 
buněk neovlivňovala příměs jiných částic. Získaná 
data analyzátor softwarově zpracuje a vynese do 
klasicky uspořádaného histogramu podle závislosti 
FSC/SSC. V grafu pak každý typ leukocytů zaujímá 
jeden gate, který je kvalitativně i kvantitativně cha-
rakterizován (obr. 2).
Jak bylo zmíněno, průtoková apertura nemusí 
splňovat tak vysoké nároky jako u standardního 
cytometru. Obvykle jeden laserový zdroj postačuje 
ke změření dopředního i bočního rozptylu. Přístroj 
tím získá parametry vypovídající o velikosti i vnitřní 
struktuře bílých krvinek, což k jejich diferenciaci 
plně dostačuje. Jiní výrobci hematologických ana-
lyzátorů zvolili odlišný postup. Laserový paprsek 
poskytuje informace jen o vnitřní struktuře leuko-
cytů, přičemž údaje o velikosti buněk jsou získávány 
elektrochemickou metodou přesněji řečeno konduk-
tometrií. Přítomnost buněk v roztoku elektrolytů 
totiž mění jeho vodivost. 

Selekce buněčných populací 
Kvalitní průtokové cytometry lze vybavit tzv. sor-
tovacím modulem umístěným na samém konci 
kyvety, jež dokáže na základě poměru FSC/SSC 
nebo jiných definovaných požadavků oddělit urči-
tou buněčnou populaci od ostatních. Za použití 
imunomagnetického třídiče je možné separovat až 
300 buněk za vteřinu. Požadované buňky označuje 
monoklonální protilátka s paramagnetickou částicí, 
což umožní působení magnetu a jejich oddělení od 
jiných typů buněk. Mnohem výkonnější způsob sor-
tingu pracuje na principu piezoelektrického jevu, 
kdy elektrické napětí navozuje deformaci krystalu. 
Díky jevu krystalová tryska na konci kyvety osciluje, 
což způsobí vznik mikrokapének, přičemž naprostá 
většina z nich díky svému malému objemu obsa-
huje jen jednu buňku, která byla na začátku kyvety 
analyzována. Kapénku s povrchovým nábojem pak 
požadovaným směrem vychyluje elektrické pole. 
Obecně aplikace flow cytometru k sortingu vede 
k získání velmi čisté populace buněk, nicméně 
výtěžnost není největší. Zásadní nevýhoda aplikace 
vyplývá z vysoké pořizovací ceny samotného přístro-
je a sortovacího modulu.

Přímá imunofluorescence 

Označení přímá imunofluorescence vychází ze 
skutečnosti, že fluorescenčně značená monoklo-
nální protilátka je přímo namířena proti sledované 
antigenní struktuře buňky. Taková identifikace 
fluorochromem se v průtokové cytometrii využí-
vá nejčastěji. Povrchové buněčné antigeny in vitro 
během inkubace navazují příslušný konjugát, jehož 
fluorescenční aktivitu detekují senzory bočního 

Obr. 2
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rozptylu. Výsledkem jsou doplňující informace 
o analyzovaných buňkách, což umožňuje jejich 
podrobnější klasifikaci. Kupříkladu T-lymfocyty 
na podkladě přítomnosti znaku CD4 či CD8 lze 
rozlišit na Tc-lymfocyty a TH-lymfocyty- imuno-
fenotypizace. Limitujícím faktorem pro přímou 
imunofluorescenci aplikovanou na flow cytometrii 
již není analytická citlivost samotného přístroje, ale 
především kvalita používaných monoklonálních 
protilátek. Je důležité, aby byly vysoce specifické, 
zvláště pokud afinují k antigenům, jejichž výskyt 
na celulární membráně bývá nízký. Konjugát kvůli 
interferencím nesmí nadměrně vytvářet nespecific-
ké vazby s jinými antigeny. Navíc světelná odezva 
použité fluorescenční značky by měla v optimálním 
případě korespondovat s kvantitativní expresí sledo-
vaných antigenů. Proto se fluorochromy vydávající 
silný signál zpravidla používají k detekci skromně 
zastoupených antigenů a naopak se slabším signálem 
k detekci hojně zastoupených antigenů. V případě 
sledování více antigenů najednou můžeme uplatnit 
buď samostatně nebo tzv. tandemově uspořádané 
fluorochromy. Samostatný konjugát po excitaci emi-
tuje záření, které se v elektromagnetickém spektru 
s aktivitou jiného fluorochromu vzájemně nepře-
krývá. Jiná situace však nastává u tandemových 
fluorochromů, kdy světelná emitace primárního 
konjugátu vyvolá následnou excitaci sekundárního 
konjugátu, a to nezávisle na laseru (obr. 3). 

vat kompletní dynamiku fagocytózy, apoptózy nebo 
i mnohem složitějších procesů jako je nádorová 
transformace. V běžné laboratorní diagnostice bývá 
analýza povrchových znaků leukocytů indikována ke 
stanovení imunologického profilu pacienta. Můžeme 
tak díky průtokové cytometrii získat kvantitativní 
a kvalitativní parametry. Kvantitativní parametry 
informují o zastoupení jednotlivých leukocytů. 
Je to dáno tím, že řada z nich na cytoplazmatické 
membráně exprimuje specifické CD znaky, které 
jsou pro určité subpopulace typické. Především se 
jedná o identifikaci buněk s povrchovými molekula-
mi CD3 (T-lymfocyty), CD4 (TH-lymfocyty), CD8 
(Tc-lymfocyty) nebo CD19 (B-lymfocyty). Příklady 
uvádí tabulka. Naopak kvalitativní parametry zase 
vypovídají o funkčních schopnostech některých 
leukocytů například makrofágů fagocytovat.
Funkční testy buněk
Funkční testy leukocytů kvalitativně informují 
o jejich aktivitě a existuje hned několik postupů in 
vitro, jak toho docílit. U některých imunokompetent-
ních buněk sledujeme například jejich mitotickou 
aktivitu, která byla uměle indukovaná mitogenem. Po 
vhodné inkubaci můžeme nově proliferované buňky 
od původní populace odlišit prostřednictvím barviva 
vyznačujícím se afinitou k nukleovým kyselinám. 
V jiných aplikacích vyšetřovaná funkce bílých krvi-
nek může zase zapříčinit zmetabolizování substrátu 
a produkt lze nějakým způsobem detekovat. Změna 
jeho aktivity tak přímo úměrně odráží sledovanou 
celulární funkci. Ač klasické provedení funkčních 
testů na flow cytometrii rutinně prozatím neprobíhá, 
její zavedení do této oblasti vyšetření napomohlo 
postupy standardizovat. I přesto však výsledné hod-
noty vypovídají spíše o relativní funkčnosti imuno-
kompetentních buněk.
Test proliferace lymfocytů poskytuje informace 
o jejich schopnosti při antigenním stimulu prolife-
rovat. Během několikahodinové inkubace buněčná 
populace lymfocytů prochází v kultivačním médiu 
za působení standardizovaného mitogenu prolife-
rační aktivitou. Mitogenem nejčastěji bývá phyto-
hemaglutinin (PHA). V modifikovaném provedení 
se namísto PHA může také uplatnit monoklonální 
protilátka namířená proti CD3 molekulám s cha-
rakterem agonisty. Další nezbytnou komponentu 
v inkubované směsi představuje fluorescenční 
barvivo propidium jodid s afinitou k nukleovým 
kyselinám. Výsledná míra stimulace lymfocytární 
proliferace pak odpovídá míře inkorporovaného 
barviva do nově vznikající buněčné DNA. Za před-
pokladu, že bylo použito vhodné fluorescenční 
barvivo, můžeme přírůstek lymfocytů blíže kvanti-
fikovat průtokovou cytometrií.

Obr. 3

Valná většina vyšetřovaných povrchových molekul 
či antigenních struktur buněk spadá do klasifikace 
tzv. CD znaků. Označení pochází z anglického 
termínu Cluster of Differentiation a pro přesné 
označení určité molekuly se používá číselná pří-
pona. Nomenklatura byla akceptována především 
v oborech hematologicko-imunologických, soubor 
všech CD znaků se neustále rozrůstá a samotné 
označení může být doplněno dalším symbolem. 
Příklady viz  tabulka.
Původně údaje o povrchových molekulách sloužily 
jen ke klasifikaci buněčných fenotypů, dnes mají 
mnohem širší využití. Díky svým typickým změnám 
během buněčného metabolismu napomáhají sledo-
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Vyšetření phagotest poskytuje o monocytech 
a granulocytech informace, zda schopnost jejich 
ingesce exogenních mikročástic je dostačující. 
Velmi přirozenou afinitu k fagocytujícím buň-
kám vykazují bakterie, čehož se během testu také 
využívá. Během stanovení fluorescenčně značené 
Escherichia coli podrobujeme hodinové inkubaci 
s plnou krví. Následuje zastavení fagocytárních 
procesů ochlazením na 0-2 °C a přidání barviva 
nukleových kyselin k oddělení artefaktů. Hodnocení 
opět může probíhat prostřednictvím průtokového 
cytometru nebo fluorescenčního mikroskopu, při-
čemž se zvlášť interpretuje endocytární schopnost 
monocytů a zvlášť granulocytů. V jiném provedení 
testu se namísto bakterií přidávají před inkubací 
mikrosférické hydrofilní partikule (MSHP).
Test oxidativního vzplanutí do značné míry nava-
zuje na předešlý phagotest. Hodnotí se totiž schop-
nost fagocytujících buněk degradovat pohlcený 
materiál oxidativní cestou. Opět dochází k inkubaci 
plné krve s bakteriemi E. coli jako v předchozím 

testu. Ty postrádají fluorescenční aktivitu, jelikož 
mají za úkol metabolickou aktivitu fagocytů jen 
stimulovat. Namísto nich úlohu substrátu zastává 
dihydrorhodamin, který přirozeně difunduje do 
intracelulárního prostředí. Pod vlivem oxidativní-
ho vzplanutí (nastává ve fagolysozomu po ingesci 
cizorodého materiálu) zapříčiněného NADPH- oxi-
dázou nastane uvnitř buněk přeměna dihydrorhoda-
minu na fluorescenčně aktivní rhodamin, který lze 
hodnotit pomocí průtokového cytometru.
Test aktivace bazofilů probíhá za účasti specifických 
antigenů přesněji řečeno alergenů dodaných k bazo-
filním granulocytům pacienta. Citlivost bazofilních 
granulocytů koresponduje s přítomností specifických 
IgE vůči alergenům a může nastat jejich aktivace až 
degranulace. Míru aktivace můžeme sledovat dvě-
ma způsoby. V případě postupu BAT z anglického 
termínu Basophil Activation Test se detekuje v prů-
tokovém cytometru povrchová molekula CD63, jejíž 
exprese vzrůstá s mírou degranulace. Naopak aplikace 
s označením CAST větší pozornost věnuje produk-

Tab. Příklady povrchových CD molekul

molekula molekulární hmotnost 
(kDa)

exprese funkce

CD 3 16-28 všechny T-buňky součást TCR
CD 4 60 TH buňky koreceptor TCR, afinita k HLA II
CD 8 32 x 2 TC buňky koreceptor TCR, afinita k HLA I
CD 14 55 fagocyty vazba polysacharidů
CD 16 50-65 NK, fagocyty součást Fc receptoru vytvářející 

afinitu k IgG
CD 19/21 95 / 140 všechny B-buňky regulace buněčné aktivity / váže 

C3d komplement
CD 28 44 x 2 T-buňky signalizace, vazba s CD80, CD86 

od APC
CD 34/45 120 / 220 hematopoetické buňky zabezpečení adheze / regulace 

buněčné aktivity
CD 40 44-48 B-buňky signalizace, vazba s CD40L od 

TH2-lymfocytů
CD 47 47-52 jaderné buňky regulace imunokompetentních 

buněk
CD 64 75 fagocyty součást Fc receptoru při aktivitě
CD 79 47+37 B-buňky součást BCR
CD 80/86 60 / 75 APC signalizace, vazba s CD28 od T-

buněk
CD 95 (Fas) 43 jaderné buňky indukce apoptózy
CD 200 40-45 jaderné buňky regulace imunokompetentních 

buněk



la
bo

ra
to

rn
í t

ec
hn

ol
og

ie

12

tům uvolněných z granul ve smyslu leukotrienů 
nebo histaminu a následně měří jejich kvantitativní 
zastoupení v kultivačním médiu.

Budoucnost cytometrie
V mnoha biomedicínských oborech lze průtokovou 
cytometrii uplatnit. Nicméně pro svoji finanční 
náročnost i složitou přípravu buněčné suspenze 
vhodné ke stanovení využití nachází jen tam, kde 
stěží můžeme aplikovat jinou analytickou metodu. 
Rozšíření cytometrie tak závisí na stupni její automa-
tizace. V současnosti plně automatizovaným je cyto-
metr Aquios CL od společnosti Beckman Coulter ®, 
což ve svém důsledku metodu a následná vyšetření 
více zpřístupní klinickým laboratořím. 
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