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Az áramlási citométer bevezetésének
fontosabb állomásai

• Coulter, 1949 
– Coulter számláló szabadalmaztatása

• Crosland-Taylor, 1953 
– sejtek hidrodinamikai fókuszálása

• Van Dilla, 1962, 1966
– sejtek térfogateloszlásának mérése, DNS mérések: sejtciklus

• Kamentsky, 1965
– sejtek UV abszorbciójának és fényszórásának kétváltozós

ábrázolása (dot plot)

• Fulwyler, 1965
– sejtek elválasztása térfogatuk alapján (cell sorting) 

Az áramlási citometria fő korlátai

• szövetekből származó sejtszuszpenziók
nem megbízhatóan vizsgálhatók
– sejtszuszpenzió készítése során sejtpopulációk vesznek el, 

torzítva így a minta valós információ tartalmát
– nincsenenek jól azonosítható FSC/SSC paraméterek

• kis számú sejt nem vizsgálható

Laser-scanning cytometer (LSC) 
Pásztázó citométer

• Kamentsky, 1991



A pásztázó citométer
nem összetévesztendő a 

konfokális lézer-szkenning
mikroszkóppal

• LSC: sejtpopulációk vizsgálata fluoreszcencia
és fényszórás paraméterek alapján (hasonlóan az
áramlási citométerhez, de tárgylemezen!)

• CLSM: egyedi sejtekről nagyfelbontású képek
készítése

A pásztázó citométer optikai
felépítése

A pásztázó citométer működése

minta tárgylemezen,
motorizált tárgyasztalon

vizsgált terület

objektív lencse
lézer nyaláb

Mérhető a magból, a teljes sejtből vagy
csak a citoplazmából származó fluoreszcencia

intenzitás



Pásztázó citometriával
vizsgálható paraméterek

• elsődleges paraméterek
– előre fényszórás (oldal szórás nincsen)
– integrált fluoreszcencia intenzitás

(teljes és/vagy perifériás) 
– legfényesebb pixel intenzitása (MaxPixel)
– helykoordináta (relokalizáció)
– idő (kinetika)

• származtatott paraméterek
– terület, kerület, pixel-intenzitás mintázat
– aritmetikai számolások paraméterek között
– FISH pontok száma

Az áramlási citometria (FC) és a 
pásztázó citometria (LSC) 

összehasonlítása I.

FC LSC
Sejtek festése
és mérése Szuszpenzióban Tárgylemezen

Sejtparaméterekhez
morfológia rendelése

Sejtek elválasztása
után

Mérés közben
lehetséges

Festékek i.c.eloszlásának
vizsgálata
(mag-citoplazma)

Praktikusan nem Mérés közben
lehetséges

Az áramlási citometria (FC) és a 
pásztázó citometria (LSC) 

összehasonlítása II.

FC LSC
Ugyanazon sejten szekvenciális 
mérés (kinetika) Nem Igen

Ugyanazon sejten szekvenciális 
mérés más próbákkal Nem Igen

Szövettani metszet, letapadó 
sejtek, kölcsönható sejtek  
vizsgálata, FISH

Nem Igen

Az áramlási citometria (FC) és a 
pásztázó citometria (LSC) 

összehasonlítása III.

FC LSC
Fényszórás analízis FSC, SSC FSC
Sejtek/kromoszómák 
szortírozása Igen Nem

Sebesség (sejt/sec)  kb. 10000-ig kb. 100-ig

Mérés érzékenysége Nagyobb <1000 MESF



A pásztázó citometria fontosabb alkalmazásai
• Immunfenotipizálás

– Kis mennyiségű sejtes minta, pl. vékonytű biopszia esetén
• Ritka események vizsgálata

– Mikrometasztatizáló sejtek azonosítása keringésben, csontvelőben
• Sejtciklus analízis

– Mitotikus sejtek azonosítása DNS-MaxPixel és DNS mennyiség alapján
• Apoptózis vizsgálata

– Morfológia és DNS-MaxPixel mérés alapján, DNS-comet, DNS-halo, TUNEL
• Enzimkinetika, gyógyszerfelvétel, ligandkötődés vizsgálata
• Intracelluláris fehérjék transzlokációjának vizsgálata (p53, NF-kB, Bax)
• FISH analízis

– Gyors, félautomatikus
• Supravitális funkcionális sejtparaméterek korrelálása morfológiai paraméterekkel

– Élő sejtek vizsgálata után ugyanazok fixálás utáni mérése
• Szövettani metszetek objektív kvantitatív vizsgálata

– DNS-tartalom (ploiditás), Ki-67 expresszió

Bax transzlokációja a citoszolból a 
mitokondriumba

Del Bino et al. Cell Proliferation 32:25-37, 1999

Relokációs analízis a lokális caspase aktivitás kimutatására

Telford et al. Cytometry 47:81–88, 2002

Enzimkinetika vizsgálata LSC-vel

Bedner et al. Cytometry 33:1–9, 1998
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Anti-CD95 kezelt Jurkat sejtek morfológiája, annexin 
V festődése és korrelált komet analízise

Bacso et al. Cancer Research 60:4623–4628, 2000

Jelegzetes DNS 
mintázatok az annexin 
V pozitív apoptotizáló
Jurkat sejtekben komet
és DNS-halo esszével

detektálva. CA B

FD E
Bacso et al. Cytometry 45:180–186, 2001

Apoptotikus DNS degradáció kvantitatív becslése
pásztázó citometria és DNS-halo módszerek

együttes alkalmazásával

Bacso et al. Cytometry 45:180–186, 2001

Apoptotikus DNS-károsodás becslése
DNS-halo mintázatnak pásztázó citometriával

történő kiértékelése alapján

Bacso et al. Cytometry 45:180–186, 2001



Apoptotikus DNS fragmentáció
egyedi Jurkat sejteken anti-CD95 kezelés után

0 (A, D), 2 (B, E) és 4 (C, F) órával.

Bacso et al. Cytometry 45:180–186, 2001

AV kötődés és DNS fragmentáció gátlása
caspase-8, -9 or -3 inhibitorokkal

(IETD-fmk, LEHD-fmk, DEVD-fmk).

Bacso et al. Cytometry 45:180–186, 2001

LSC-vel kapcsolatos publikációk
számának változása
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