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1. ÚVOD 

Průtoková cytometrie je jedinečná metoda ve fenotypizaci a charakterizaci buněčných populací 
nebo částic, která v sobě spojuje principy spektrofotometru, konfokálního mikroskopu a metody 
analýzy obrazu [1]. Tato technologie umožňuje měření a identifikaci jednotlivých fyzikálních 
a chemických znaků individuální buňky anebo částice v heterogenní populaci. Využívá fluorescenčně 
značených protilátek a prób, které se vážou na struktury na povrchu či uvnitř buněk. Tato metoda 
umožňuje nejen kvalitativní, ale i kvantitativní zpracování materiálu při zachování vysoké senzitivity 
a rychlosti analýz [1].  

1.1 Fyzikální podstata průtokové cytometrie 

Průtoková cytometrie je zaměřena na analýzu definovaných znaků a vlastností jednotlivých buněk 
(nebo jiné částice, včetně jádra, mikroorganismu, latexových kuliček) v rámci heterogenní populace. 
Buňky jsou unášeny v proudu nosné kapaliny a každá jednotlivá buňka prochází optickou částí, kde je 
osvětlena zdrojem světla (laser, UV lampa). Rozptyl světla a barevně definovaná fluorescence, kterou 
buňka emituje při excitaci zdrojem, je zaznamenána. Analýza buněk je založena na jejich relativní 
velikosti, granularitě, zda buňka nese fluorescenční molekulu (fluorochrom navázaný na protilátku 
anebo próbu) a v jakém množství [2].  

Buňky jsou měřeny v kyvetě (optické části přístroje) pomocí zdroje světla (laser) 
a hydrodynamického zostření, které umožňuje, aby buňky byly analyzovány jednotlivě. Zdroj světla 
ozařuje buňku a světlo se pak dále může rozptylovat do všech směrů. V případě rozptylu v přední části 
buňky a snímaném rozptylu při nízkých úhlech od osy (0,5 – 10º), je tento rozptyl úměrný poloměru 
koule. To nám dává informaci o relativní velikosti buňky [2]. Světlo může také do buňky vstupovat, 
být odraženo, anebo lámáno nukleovými kyselinami a dalšími buněčnými komponentami [3]. Rozptyl 
procházejícího světla proporčně odpovídá granularitě buňky. Flourochrom, který je vázán 
na protilátku nebo jiná použitá fluorescenční próba dává informaci o specificky definovanému 
parametru jako například povrchové receptory, membránový potenciál, pH, enzymová aktivita, obsah 
DNA. Je možné používat i několik flourochromů a prób zároveň, kdy každý může mít stejnou 
excitační vlnovou délku, ale jinou emitující, což umožňuje simultánní měření několika různých 
parametrů [3]. Množství parametrů (fluorescenční barev), které lze takto analyzovat se odvíjí 
od elektroniky průtokového cytometru (i více než 10 různých barev). Existují také tzv. tandemové 
barvy, které emitují na delší vlnové délce a umožňují tím kombinaci více fluorescenčních barev.  
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1.2 Komponenty průtokového cytometru 

Průtokový cytometr (případně buněčný sorter) se skládá ze 3 až 4 základních jednotek, kterými 
jsou fluidika (uživatelský ovlivnitelný transport vzorku přístrojem), optika (zdroj záření, sada 
dichroických zrcadel a filtrů, které rozdělují signál na příslušné detektory), elektronika a výpočetní 
systém (umožňují nastavení parametrů cytometru, převádí světelný signál na elektrický, 
analog-digitální převodník, dále zobrazovací modul, analýza a archivace dat), sortovací jednotka 
(umožňuje oddělování určité populace od heterogenní směsi buněk), která je součástí buněčných 
sorterů [1, 3]. 

1.2.1 Fluidika 

Buňky jsou rozsuspendovány v kapalině isotonického roztoku. Většina přístrojů používá 
tzv. laminární průtokový systém, který zamezuje vzniku turbulencí uvnitř kyvety a směruje buňky 
do centrálního proudu vzorku. Pozice jednotlivých částic je kontrolována hydrodynamickou 
isofokusací nosné kapaliny. Buňky vstupují do měřící komory pod tlakem skrz malou aperturu. 
Do laminárně proudící nosné kapaliny je vstřikován vzorek tak, aby nedošlo k jeho smísení s nosnou 
kapalinou, ale k vytvoření koaxiálního proudu [3]. Proud nosné kapaliny s buňkami je zúžen, aby 
měřícím bodem procházela v okamžiku analýzy právě jen jedna buňka. 

1.2.2 Optika 

Excitační optiku tvoří zdroj záření (Laser, UV lampa) a optické členy, které transportují a zaostřují 
paprsek do bodu měření. Fluorochrom, který je přítomen na/v dané buňce, je excitován laserem či 
UV lampou. Emitovaná vlnová délka této interakce je zaznamenána optickým vybavením přístroje. 
Sběrnou optiku tvoří sestava čoček, které koncentrují fotony emisního záření a sady zrcadel a filtrů 
rozdělujících a usměrňujících světlo různých vlnových délek na příslušné detektory [2]. 

1.2.3 Elektronika a výpočetní systém 

Signál vzniklý interakcí analyzovaných částic s fotony (rozptyl nebo fluorescence) je detekován 
dvěma způsoby v závislosti na jeho hodnotách. Intenzivnější signál, generovaný rozptylem v přímém 
směru (tzv. forward scatter, FSC) bývá měřen fotodiodou. Kdežto signál nižší intenzity, zde rozptyl 
fotonů laseru v 90° (side scatter, SSC) nebo fotony emitované fluorochromem, je zpracováván pomocí 
fotonásobiče. Zesilovač může být nastaven tak, aby jeho zesílení probíhalo lineárně nebo logaritmicky. 
Lineární způsob je využíván k zesílení hodnot FSC, SSC a úměrnému měření fluorescenčního signálu, 
logaritmický způsob je obvykle potřebný k  současnému zobrazení velmi slabých a velmi silných 
signálů. V následném kroku je v ADC převodníku (Analog-to-Digital Convertor) přidělena 
napěťovému pulzu digitální hodnota. Získaná data jsou převedena do počítače, zobrazena na grafech 
a uložena [3]. 
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1.3 Teorie kompenzací 

Fluorochromy neemitují světlo pouze na jedné samostatné vlnové délce, ale v relativně širokém 
pásu vlnových délek. Emitované světlo různých fluorochromů je proto sbíráno pouze v určitých 
pásech vlnových délek, kde emise dosahuje maxima jednotlivých fluorochromů [4]. Často dochází 
k situaci, kdy signál určitého fluorochromu zároveň obsahuje určitý podíl signálu sousedícího 
fluorochromu, z důvodu překryvu vlnových délek (obr. 1).  

 

Množství signálu z FITC, který 
je měřen v kanálu pro PE 

Vlnová délka 

Obrázek 1 Ukázka překryvu vlnových délek emitovaného světla 
Fluorochromy FITC a PE. Zdroj: www.bdbiosciences.com 

Některé průtokové cytometry mají ve svém vlastním nastavení ovládacího programu matematické 
pomůcky umožňující jednoduché kompenzace vzájemného přesvěcování fluorochromů. Je důležité 
si zapamatovat, že kompenzace je aplikovaná pouze pro určitou kombinaci voltáží pro tu danou 
analýzu [1, 4]. V případě obrázku 1 je nutné, aby uživatel při správné kompenzaci pro fluorochrom PE 
odečetl z jeho kanálu určité procento signálu (intenzitu), které je definováno přesvícením 
fluorochromu FITC a naopak (obr. 2).  
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A B

                    

Obrázek 2 Ukázka výsledku kompenzace 
Před kompenzací (A) a po kompenzaci (B). 

1.4 Příprava vzorků 

Pro správnou přípravu vzorků a design experimentu je nutné dbát na několik základních pravidel, 
jako je správný výběr fluorochromu (excitační/emisní spektrum) a koncentrace značení protilátkou. Je 
nutné si uvědomit, zda barvení bude vitální, anebo bude nutné vzorky fixovat/permeabilizovat. 
Při prvním použití určitého fluorochromu je nutné si nachystat odpovídající negativní/pozitivní/iso 
kontroly.  

7 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Analýza GFP transfekovaných buněk 

Při některých experimentech je nutné zjistit, zda námi transfekované a analyzované buňky 
obsahují určitou molekulu/protein. V takových případech můžeme použít protein, na kterém je 
navázaná molekula GFP (zelený fluorescenční protein). Takové vzorky se mohou analyzovat pomocí 
fluorescenčního mikroskopu, kdy získáme odpovědi o přítomnosti/nepřítomnosti molekuly (případně 
její lokalizaci) našeho zájmu. V případě, že chceme získat rychle i kvantitativní výsledek, je možné tyto 
vzorky změřit pomocí průtokové cytometrie (obr. 3).  

Obecný protokol pro analýzu GFP pozitivních buněk pomocí průtokové cytometrie: 

1. Sběr buněk 

 Adherentní buňky uvolnit od kultivačního povrchu pomocí působení roztoků EDTA/PBS 
a trypsin/EDTA 

 Centrifugace 200g / 5 minut 

 Oplach nadbytkem PBS 

2. Měření buněk na BD FACSVerse (či jiný průtokový cytometr) 

 Rozsuspendovat buňky v PBS a měřit při použití příslušného laseru a filtrů 
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GFP-pozitivní buňky

 
Obrázek 3 Analýza účinnosti transfekce 
Vektor pLPC-GFP byl označen pomocí GFP. Myší prsní nádorové buňky (ANV) byly transfekované 
elektroporací přístrojem Neon. Analýza vzorků proběhla 24 hodin od transfekce pomocí přístroje 
FACSVerse společnosti BD. Hranice pro počítání pozitivity GFP byla nastavena dle netransfekovaných 
buněk. Obrázek byl poskytnut s laskavým svolením Mgr. Jana Remšíka. 

2.2 Analýza buněčného cyklu 

Poměrně jednoduché barvení DNA buněk pomocí fluorescenční značky, může přinést výsledek 
o procentuálním zastoupení buněk v různých fázích buněčného cyklu (obr. 4). Je důležité si uvědomit, 
jakým způsobem buňka prochází cyklem s ohledem na stav chromozomů a množství DNA. Této 
vědomosti může využít pro identifikaci jednotlivých fázích buněčného cyklu - G0/G1 (jeden set 
párových chromozomů na buňku), S (probíhá syntéza DNA, proto obsah DNA je variabilní) a G2/M 
fáze (dva sety párových chromozomů na buňku, těsně před dělením buňky). Pro tyto účely se nejčastěji 
používá barvení pomocí propidium iodidu (PI) anebo Hoechst33342, které se váží na DNA v přímé 
úměře množství DNA (obr. 5). Volba fluorescenční značky závisí zda chceme značit živé buňky 
(Hoechst 33342), anebo buňky permeablizované (PI). Tyto fluorescenční značky umožňují nejen 
identifikaci jednotlivých fázi buněčného cyklu, ale zároveň mohou v určitých situacích poskytnout 
informaci o podílu mrtvých (apoptických) buněk nacházejících se v tzv. sub G0 fázi (obr. 6).  

10 
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Obecný protokol pro analýzu buněčného cyklu: 

1. Sběr buněk 

 Adherentní buňky uvolnit od kultivačního povrchu pomocí působení roztoků EDTA/PBS 
a trypsin/EDTA 

 Centrifugace 200g / 5 minut 

 Oplach nadbytkem PBS 

2. Fixace 

 Rozsuspendovat buňky v 0,5 ml PBS a přidat 3 ml 70% ethanolu 

 Nechat buňky fixovat minimálně 30 min při 4 ºC, anebo přes noc 

3. Barvení pomocí Vindelova roztoku 

 Zafixované buňky opláchnout 2 x v PBS 

 Pelet rozsuspendovat v 20 μl Vindelova roztoku (pripidium iodid, RNasa A, Tris, Triton 
X-100, destilovaná voda) a barvit 30 min při 37 ºC 

4. Měření pomocí přístroje Muse® Cell Analyzer (nebo adekvátním průtokovém cytometru) 

 

G0/G1 fáze

Počet 
buněk 

S fáze

G2/M fáze

Propidium iodid
Obrázek 4 Fáze buněčného cyklu 
Jednotlivé fáze buněčného cyklu analyzované pomocí barvení propidium iodidem. 
Zdroj: www.bdbiosciences.com 
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Obrázek 5 Ukázka výstupu z měření 
Měření a hodnocení buněčného cyklu pomocí přístroje Muse® Cell Analyzer. Zdroj: www.millipore.com 

 Kyselina dokosahexaenová
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Obrázek 6 Změna buněčného cyklu 
Změna buněčného cyklu SW620 buněk po ovlivnění kyselinou dokosahexaenovou, TRAILem a jejich 
kombinací. Obrázek převzat s laskavým svolením Mgr. Belmy Skender. 

Kyselina dokosahexaenová + Kontrola TRAIL
TRAIL 

Počet 
buněk Sub G0 fáze
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2.3  Analýza AnnexinV/PI 

Průtoková cytometrie je také velice praktickou metodou pro analýzu mrtvých buněk či typu smrti, 
kterým buňky prochází. V tomto ohledu existuje více metod, které se dají aplikovat, jednou z nich je 
také barvení pomocí Annexinu v kombinaci s propidium iodidem. Annexin je protein, který má 
vysokou afinitu k fosfatidylserinovým (PS) a ethanoylaminovým strukturám. Během procesu buněčné 
smrti, konkrétně během apoptózy, dochází k externalizaci PS. Annexin konjugovaný s fluorescenční 
barvou se může vázat na PS a tímto definovat populace, ve kterých probíhá apoptóza (obr. 7). 
Pro přesnější určení apoptotických buněk se používá kombinace barvení Annexin V s propidium 
iodidem (propustnost buněčné membrány) (obr. 8). Tato kombinace barev nám umožňuje oddělit 
od sebe buňky živé (Annexin V/PI negativní), mrtvé (Annexin V negativní PI pozitivní), apoptotické 
(Annexin V pozitivní PI negativní) a populaci v pozdní fázi buněčné smrti  (Annexin V/PI pozitivní).  

   

Obrázek 7 Analýza apoptických buněk 
Stanovení apoptotických buněk pomocí barvení Annexin V FITC v kombinaci s propidium iodidem. 
Zdroj: www.bdbiosciences.com 

Annexin V v kombinaci s PI se používá pro vitální barvení buněk, a proto je nutné se vzorky 
zacházet s opatrností, aby se zamezilo vzniku pozitivního signálu způsobeného nevhodnou manipulací 
se vzorkem. Vzhledem k tomu, že jde o dvoubarevnou analýzu, je potřeba před samotným měřením 
mít nachystané i příslušné kontroly. Doporučuje se mít vzorek buněk, které jsou nebarevné 
(autofluorescence), vzorek se samotným Annexinem V, vzorek buněk barvených pouze PI, a vzorek 
s kombinací Annexin V/PI. V případě vzorků s fluorescenčními barvami je také nutné myslet na to, 
abychom měli buňky v takovém stavu, kde uvidíme negativní signál a zároveň měli i vzorek 
s pozitivním signálem (obr. 8).  

13 
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Obecný protokol pro analýzu AnnexinV/PI: 

1. Sběr buněk 

 Adherentní buňky uvolnit od kultivačního povrchu pomocí působení roztoků EDTA/PBS 
a trypsin/EDTA 

 Centrifugace 200g / 5 minut 

 Oplach nadbytkem PBS 

2. Barvení pomocí Annexin V FITC a PI 

 Opláchnout v PBS 

 Pelet rozsuspendovat v 90 μl annexinového pufru a přidat 10 μl roztoku Annexin V FITC 
(200 x zředit zásobní roztok) 

 Barvit 25 min při 37 ºC 

3. Barvení s PI 

 K buňkám přidat 100 μl annexinového pufru s PI (finální koncentrace 5 μg/ml) 

 Barvit dalších 5 min při 37 ºC 

4. Změřit na přístroji BD FACSVerse (nebo adekvátním průtokovém cytometru) 
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Obrázek 8 Analýza buněčné smrti 
Určení buněčné smrti u buněk SW620 po ovlivnění látkou TRAIL. Obrázek převzat s laskavým svolením 
Mgr. Belmy Skender.  

2.4 Analýza nádorových kmenových buněk 

V poslední době se průtoková cytometrie ve velké míře používá pro identifikaci a separaci 
jedinečných malých populací v rámci homogenní směsi. Takovým příkladem jsou i nádorové kmenové 
buňky (NKB). Tyto buňky jsou výjimečné pro svůj potenciál v protinádorové terapii, jako cíl a zdroj 
rezistentních buněk v nádoru [4]. Vyznačují se některými společnými znaky s normálními kmenovými 
buňkami, např. schopností sebeobnovy, asymetrickým buněčným dělením [5]. Pro izolaci NKB 
se využívá znalosti povrchových molekul normálních kmenových buněk. Existuje několik přístupů a 
jedním z nich je identifikace určitých povrchových molekul jako např. CD24+/CD44+ (obr. 9).  
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Obecný protokol pro analýzu CD24+/CD44+ pozitivní populace buněk: 

1. Sběr buněk 

 Adherentní buňky uvolnit od kultivačního povrchu pomocí působení roztoků EDTA/PBS 
a trypsin/EDTA 

 Centrifugace 200g / 5 minut 

 Oplach nadbytkem PBS 

2. Barvení buněk pomocí CD24, CD44 protilátek 

 SP 200 μl PBS+BSA + 10 μl CD24-BV421 + 4 μl CD44-APC/Cy7  

 ISO 100 μl PBS+BSA + 5 μl IgG2a-BV421 + 2 μl IgG2b-APC/Cy7  

3. Barvení živých/mrtvých buněk 

 500 μl PBS + 0,5 μl Live/Dead green  

4. Měření a separace na přístroji BD FACSAria II (nebo jiném buněčném sorteru) 

 Měřit při použití příslušného laseru a filtrů 

 Separace definované populace dle gatingu (obr. 9) 
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Obrázek 9 Analýza nádorových kmenových buněk 
Výsledek značení CD44+/CD24+ a CD44+/CD24- subpopulace DU145 buněk. Obrázek převzat s laskavým 
svolením Mgr. Šárky Šiměčkové a Mgr. Zuzany Pernicové, PhD.  

Po měření a separaci definovaných buněčných populací, bylo nutné zjistit klonogenní kapacitu 
buněk, nepřímý důkaz kmenovosti, a potvrdit, která populace nese znaky NKB (obr. 10). Buňky 
získané separací byly vysety na misky a sledovalo se, zda dojde z jednotlivých vyseparovaných buněk 
k nárůstu vícebuněčných kolonií (a v jaké míře). Při sledování přežití a proliferace buněk byla použita 
látka MLN4924, která je schopna inhibovat růst nádorových buněk.  

17 
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Obrázek 10 Klonogenní kapacita buněk 
Kontrola MLN-4924

Klonogenní kapacita buněčné linie CD44+/CD24+ a CD44+/CD24- buněk. Obrázek poskytla s laskavým 
svolením Mgr. Šárka Šimečková a Mgr. Zuzana Pernicová, PhD.  
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