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A kórokozók közvetlen kimutatásán alapuló mikrobiológiai diagnosztika idő- és munkaigényes folyamat. Nem 

 csoda tehát, hogy megnőtt az igény a konvencionális módszereknél gyorsabb, nagy érzékenységű diagnosztikai el-

járások kifejlesztése és bevezetése iránt, mint amilyenek a nukleinsav-kimutatáson alapuló módszerek. A molekuláris 

biológiai módszerek felgyorsítják a diagnosztikát, javítják a specifi citást és lehetőséget nyújtanak a nehezen tenyészt-

hető patogének azonosítására is. Az eredmények értékelésekor azonban fi gyelembe kell venni, hogy a kórokozó- 

specifi kus nukleinsav kimutatása nem egyenértékű a szaporodni képes kórokozók jelenlétével! Az áramlási cito-
metria legnagyobb előnye, a nukleinsav-detektáláson alapuló technikákkal szemben, a mikroorganizmusok egyedi, 

sejtszintű kimutatása. Gyorsasága révén kiemelt jelentőségre tehet szert a lassan növő mikrobák, a Mycobacterium 

törzsek és a gombák kimutatásában. Mivel a megfelelő minta-előkészítés megválasztásával alkalmas a patogének pon-

tos azonosítására, így különösen jól hasznosítható a kevert populációk okozta fertőzések diagnosztikájában. Nem 

utolsósorban lehetővé teszi a fertőzött szervezet immunrendszerének monitorozását és az antimikrobiális kezelés 

nyomon követését is. Orv. Hetil., 2013, 154, 1207–1218.

Kulcsszavak: áramlási citometria, mikrobiológiai diagnosztika

Flow cytometry: is this a novelty in microbiological diagnostics?

Direct detection of pathogens is time- and labor-intensive. There is an increasing demand for new rapid microbio-

logical testing methods, which would be faster and more sensitive than the conventional ones. Initally, automated 

methods were applied for the testing of bacteremia, urinary tract infections, characterization of antimicrobial suscep-

tibility and quantitation of pathogen specifi c antibodies. Recently the nucleic acid-based detection methods have also 

become a routine. The molecular biological methods accelerate diagnosis, enhance specifi city and provide an oppor-

tunity to identify pathogens with potential diffi culties in culturing. However, they do not give any information about 

the immune status of the host.  Yet it should also be borne in mind that detection of pathogen-specifi c nucleic acids 

is not equivalent to the presence of living microbes. The greatest advantage of FACS against these techniques is the 

capability to identify individual microbial cells as well. High speed FACS becomes a priority in the characterization 

of slow-growing microbes and identifi cation of pathogens in mixed infections. Last but not least, it allows the 

monitoring of immune status and follow up of antimicrobial therapy. Orv. Hetil., 2013, 154, 1207–1218.
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Rövidítések

ANC = active but not culturable; CBA = cytometric bead array; 

CMV = cytomegalovirus; CTC = 5-ciano-2,3-ditolil-tetrazoli-

um-klorid; EBV = Epstein–Barr-vírus; FCM = (fl ow cyto-

metry) áramlási citometria; HBV = hepatitis B-vírus; HCV = 

hepatitis C-vírus; HI = hexidium-jodid; HIV = humán immun-

defi cientia vírus; HTLV I és II = humán T-lymphotrophic 

vírus I és II; PNA = peptid nukleinsav; VNC = viable but not 

culturable
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A konvencionális mikrobiológiai diagnosztika két, egy-

mással szervesen összefüggő munkafolyamatból áll: 

1.  a mikroorganizmusok kimutatása a vizsgálati mintá-

ban (izolálás) és 2. az izolált mikroorganizmusok azo-

nosítása. Az izolálás alapvető feltétele a klinikus és a 

 mikrobiológus szoros együttműködése, hiszen a minta-

vétel és a mintaszállítás minősége alapvetően befolyásolja 

a mikroorganizmusok életképességét, következéskép-

pen  a kimutathatóságukat is. Más oldalról megköze-

lítve:  a mikrobiológiai diagnosztika lehet közvetlen 

( direkt) és közvetett (indirekt). A közvetlen diagnoszti-

kai eljárások során maga a kórokozó kerül kimutatásra, 

például mikroszkópia, tenyésztés vagy állatoltás révén. 

Az indirekt vizsgálatok során a gazdaszervezet kór-

okozó  indukálta változásainak, például a specifi kus el-

lenanyag termelésének (szerológia) kimutatásával tör-

ténik az azonosítás.

A kórokozók tenyésztése időigényes, gyakran 48–72 

óráig is eltart, de vannak olyan esetek – mycobacteriu-

mok, vírusok, gombák kimutatása –, amikor még ennél 

is hosszabb időre van szükség. Nem csoda tehát, hogy 

megnőtt az igény a konvencionális módszereknél gyor-

sabb, nagy érzékenységű diagnosztikai eljárások kifej-

lesztése és bevezetése iránt. Az ilyen irányú kutatások 

szükségessége több oldalról is alátámasztott: 1. Sürgető 

klinikai igény a gyors és pontos mikrobiológiai diagnó-

zis, hiszen az életet veszélyeztető fertőzések azonnali 

antimikrobiális kezelést tesznek szükségessé. 2. A kór-

okozók terápia iránti érzékenységének gyors meghatá-

rozásával fokozható a terápia hatékonysága, sőt jelen 

 tudásunk szerint súlyos infekciók kezelésében az első-

nek  választott antibiotikum-terápia meghatározza a 

 betegek sorsát. 3. A genotípus-fenotípus összefüggé-

sek vizsgálatával lehetőség nyílik a fertőző betegségekre 

hajlamosító genetikai tényezők feltérképezésére is, ami 

előrevetíti az individuális (egyénre szabott) terápiás 

 beavatkozások megtervezésének lehetőségét (például 

perzisztáló humán papillomavírus-fertőzés és a cervix-

rák  kialakulására hajlamosító genetikai háttér vizsgá-

lata)  [1]. Sajnos azonban nem szabad elfelejteni, hogy 

a  mikrobiológiai laboratóriumok fejlesztése és a forra-

dalmian új módszerek bevezetése megnöveli a költsége-

ket. Eleinte a mikrobiológiai laboratóriumok automati-

záltságát leginkább a bacteriaemia kimutatása, a húgyúti 

fertőzések monitorozása, az antimikrobiális érzékeny-

ség  tesztelése és az ellenanyagok detektálása területén 

aknázták ki, azonban a molekuláris genetikai vizsgá-

latok  elterjedésének köszönhetően a nukleinsav-ki-

mutatáson alapuló módszerek napjainkra már a rutin 

mikrobiológiai diagnosztika részévé váltak. A leginkább 

elterjedt nukleinsav-alapú módszerek számos előnnyel 

járnak, hiszen felgyorsítják a diagnosztikát, javítják a 

specifi citást és nem utolsósorban lehetővé teszik olyan 

patogének azonosítását is, amelyek nem, vagy csak na-

gyon nehezen tenyészthetők (Mycobacterium tubercu-

losis, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, 

hepatitis C-vírus, humán papillomavírus stb.). Érdemes 

azonban kiemelni, hogy ezek a metodikák egyrészt nem 

teszik elérhetővé a gazdaszervezet immunrendszerének 

gyors monitorozását – ami prognosztikai szempont-

ból  lényeges –, másrészt az eredmények értékelésekor 

nagyon fontos fi gyelembe venni, hogy a nukleinsav ki-

mutatása nem egyenértékű a szaporodni képes kóroko-

zók jelenlétével!

Éppen ennek az űrnek a pótlása révén válhat a mik-

robiológiai diagnosztika hasznos eszközévé az áramlási 

citometria (fl ow cytometry – FCM). Tekintettel arra, 

hogy az áramlási citometriát egyre szélesebb körben 

 alkalmazzák az infektológia területén, fontosnak tartjuk 

összefoglalni, hogy a módszer milyen lehetőségeket 

nyújt a mikrobiológiai laboratóriumoknak, milyen kér-

dések megválaszolását teszi lehetővé, illetve milyen elő-

nyei vannak más metodikákkal összehasonlítva.

Elsőként azt emeljük ki, hogy az általánosan elter-

jedt  áramlási citométerek alkalmasak a mikroorganiz-

musok detektálására, érzékenységük megfelelő a mikro-

bák okozta fényszórás mérésére. Az FCM legnagyobb 

előnye, a nukleinsav-detektáláson alapuló technikákkal 

szemben, a mikroorganizmusok egyedi, sejtszintű ki-

mutatása. Gyorsasága révén (a minta laboratóriumba jut-

tatását követő két órán belül eredményt adhat) kiemelt 

jelentőségre tehet szert a lassan növő mikrobák, a Myco-

bacterium törzsek és a gombák kimutatásában. Mivel a 

megfelelő metodika (minta-előkészítés) megválasztásá-

val alkalmas a patogének pontos azonosítására, így külö-

nösen jól hasznosítható a kevert populációk okozta fer-

tőzések diagnosztikájában. Nem utolsósorban lehetővé 

teszi a fertőzött szervezet immunrendszerének monito-

rozását (specifi kus ellenanyagok kimutatása, citotoxikus 

immunválasz detektálása) és az antimikro biális kezelés 

nyomon követését is.

Az áramlási citometria mikrobiológiai alkalmazási le-

hetőségeit technikai szempontok szerint csoportosítva, 

az alábbiakban mutatom be.

Mikrobák azonosítása áramlási citometriás 

módszerrel

A heterogenitás vizsgálata

A mikroorganizmusok genetikai és környezeti ténye-

zők  által meghatározott heterogenitása fi ziológiás kö-

rülmények között is rendkívül nagyfokú. Ennek gya-

korlati következményeként az egyedek egyetlen fajon 

belül is eltérően válaszolhatnak a környezeti hatá-

sokra,  például az antimikrobiális ágensekre. Ez mind 

 orvosi, mind közegészségtani szempontból igen nagy 

jelentőségű, hiszen a terápia módosítását, kombinált 

 kezelések alkalmazását vagy éppen valamely fertőzött te-

rület mentesítési módjának felülbírálatát vonhatja maga 

után.

Mivel áramlási citometriával nagyon nagyszámú mik-

roorganizmus egyedi, gyors és többparaméteres elemzé-

sére van lehetőség, ezért alkalmas a mikrobák heteroge-
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nitásának kimutatására is. A heterogenitás jellemzésére 

több, áramlási citométerrel detektált paraméter is fel-

használható, például a kórokozók méretének, DNS-tar-

talmának, antigenitásának vagy éppen a gén expressziós 

mintázatának mérése.

Néhány esetben a sejtméret és az autofl uoreszcencia 

 detektálása is elegendő a heterogenitás megállapítá-

sára. Például a fi toplanktonok közé tartozó egysejtűek, 

amelyek a légköri O
2
 termelésében, a CO

2
 megkötése 

révén, a Föld éghajlatának kialakításában és nem utolsó-

sorban a tápláléklánc fontos lépcsőfokaként méltán 

 keltették fel az ökológusok érdeklődését, eltérő méretük 

és színanyagaik révén áramlási citometriás módszerrel 

egyszerűen megkülönböztethetők [2].

Az infektológia egyik sarkalatos kérdése a kórokozók 

életképességének meghatározása. Áramlási citometriás 

módszerrel lehetőség nyílik a kórokozók viabilitásának 

mérésére, azaz a populáció összetételének életképesség 

alapján történő jellemzésére. A mikroorganizmusok 

viabilitásának meghatározására alkalmas módszereket 

 később részletezzük.

A fl uoreszcens festékek tárházának bővülésével egyre 

több módszer áll rendelkezésünkre a különféle sejtfunk-

ciók detektálására, tehát a funkcionális eltéréseken 

 alapuló heterogenitás vizsgálataira. Rychlik és munka-

csoportja a mitokondrium transzportfolyamatait gátló 

rodamin-123-at használta fel a Salmonella typhimurium 

heterogenitásának kimutatására [3]. Kísérleteikben po-

zitív kontrollként egy ismert mutációt hordozó törzset 

használtak fel.

A baktériumfajok osztályozásának egyik konvencio-

nális módszere a fi xált kórokozók Gram-festése. A Gram-

negatív és a Gram-pozitív baktériumok eltérő festődése 

bizonyos fl uoreszcens festékekkel lehetővé teszi a ha-

gyományos Gram-festés áramlási citometriás helyette-

sítését. Számos próbálkozás történt: Sizemore fl uoresz-

cens festékkel konjugált lektinekkel végzett kísérleteit 

arra a megfi gyelésre alapozta, hogy a Gram-pozitív bak-

tériumok sejtfalában található N-acetil-glukózamin 

 specifi kusan megköti a lektineket, míg a Gram-negatív 

sejtfal nem [4]. Allman és munkacsoportja arra a meg-

fi gyelésre jutott, hogy a Gram-pozitív baktériumok fel-

veszik a lipofi l kationos rodamin-123-at, de a Gram-

negatív törzsek nem [5]. Amikor sikerült kimutatni, 

hogy a kationos festékek számára a membrán átjárha-

tóbbá tehető EDTA-előkezeléssel, akkor dolgozta ki 

módszerét Shapiro: az EDTA-előkezelés a karbocianid 

festék felvételére gyakorolt hatásának detektálásával 

 különböztette meg a baktériumtörzseket [6]. Mivel 

ezek  a módszerek csak egy fl uoreszcens festéket hasz-

náltak, ezért kevert populációk azonosítására nem 

 voltak  megfelelőek. Ennek kiküszöbölésére dolgozta 

ki Mason és munkacsoportja 1998-ban azt a metodikát, 

amely a hexidium-jodid (HI) és a SYTO-13 kombinált 

festésen alapszik. A HI csak a Gram-pozitív baktériu-

mokba képes bejutni, míg a SYTO-13 mind a Gram-

pozitív, mind a Gram-negatív törzseket megfesti. Együtt 

alkalmazva a két festéket, a Gram-negatív organizmusok 

zöld fl uoreszcenciát, a Gram-pozitívak pedig narancs-

sárgát mutatnak. Módszerük segítségével olyan Gram-

pozitív anaerobokat is sikerült kimutatniuk, amelyek a 

tradicionális festési eljárás során normálisan színtelenek 

[7].

Monoklonális ellenanyagok 

felhasználása a mikrobiológiai diagnosztikában: 

immunfenotipizálás

A monoklonális ellenanyagok előállítását a hibridoma-

technika kifejlesztése tette lehetővé. A hibridomatech-

nika, az 1970-es évek legnagyobb biotechnológiai fel-

fedezése, Georges J. F. Köhler és César Milstein nevéhez 

fűződik. Munkájukat 1984-ben a „Fiziológia és orvos-

tudomány” szakterületén Nobel-díjjal jutalmazták. Erre 

a korai időszakra (1983) tehető Gröschel elhíresült pró-

féciája, aki megjósolta az ellenanyagok széles körű fel-

használását a mikrobiológiában.

A fl uorokrómmal jelzett monoklonális ellenanyagok 

áramlási citometriás detektálása lehetővé teszi a mikro-

bák azonosítását a sejtfelszíni, esetleg a citoplazmatikus 

fehérje mintázata alapján. Irodalmi adatok szerint 

ezen  vizsgálatok érzékenysége igen magas: ha a kór-

okozó akár csak 100 sejt/ml koncentrációban jelen van 

a vizsgált szuszpenzióban, akkor FACS-módszerrel már 

lehetséges a kimutatása. A módszer alkalmazhatósá-

gának  kizárólag a specifi kus ellenanyagokhoz történő 

korlátozott hozzáférés szab határt.

A monoklonális ellenanyagokat technikai szempont-

ból többféle módon is fel lehet használni a mikrobák 

 kimutatására:

–  Közvetlen kimutatást végezhetünk, ha a mikroba 

 sejtfelszíni vagy citoplazmatikus fehérjéit specifi kusan 

felismerő ellenanyaggal rendelkezünk (1. ábra).

–  Amennyiben a gazdaszervezet humorális immunvá-

lasza során keletkeznek olyan specifi kus antitestek, 

amelyek kötődnek a kórokozókhoz, lehetőségünk 

 nyílik a gazdaszervezet ellenanyagain keresztül kimu-

tatni az opszonizált kórokozókat (2. ábra).

–  Az áramlási citometriában mindinkább elterjedőben 

levő mikrogyöngymódszer alkalmazásával nagy telje-

sítményű mikroorganizmusazonosító rendszerek ösz-

szeállítására nyílik lehetőség (3. ábra).

Baktériumok kimutatása monoklonális ellenanya-

gokkal

Fluoreszcens festékkel jelölt specifi kus ellenanyagok 

 alkalmazásával számos baktériumtörzset sikerült már 

azonosítani: például E. coli, Haemophilus, Salmonella, 

Mycobacterium, Brucella, Branhamella catarrhalis, My-

coplasma fermentans, Pseudomonas aeruginosa, Bacte-

roides fragilis, Legionella stb. [8, 9, 10].

Példaként a Mycobacterium tuberculosis-fertőzés 

áramlási citometriás vizsgálati lehetőségeit ragadtuk ki. 
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3. ábra Mikrogyöngymódszer

Mikrogyöngy

4. ábra Flow FISH

Sejtmembrán

5. ábra Pumpafunkció detektálása fl uoreszcens festékkel

S
ej

ts
zá

m

S
ej

ts
zá

m

2. ábra Antitesttel fedett kórokozók kimutatása ellenanyagokkal

1. ábra Kórokozók immunfenotipizálása monoklonális ellenanyagok-

kal: a) direkt jelölés; b) indirekt jelölés

a)

b)

Világszerte mintegy nyolc–kilenc millió, Mycobacterium 

tubercolosissal fertőzött ember él, és közülük évente 

két–három millió belehal a betegségébe. Mivel a  kór-

okozó tenyésztése az alacsony osztódási ráta (15–20 

óra) miatt hosszú ideig tart, ezért megnőtt az igény a 

gyorsabb  diagnosztikus eljárások iránt. Ozanne és mun-

kacsoportja már 1996-ban sikeresen azonosított külön-

féle Myco bac terium törzseket hidrofób fl uoreszcens 

 festék  (HEDAF) és  eltérő specifi citású monoklonális el-

lenanyagok együttes alkalmazásával [9].
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A gépiparban használt folyadékok Mycobacterium-

kontaminációja valós veszélyt jelent a szerszámgépekkel 

dolgozó munkásokra. Ez a kockázat különösen nagy 

 jelentőségű, mivel az expozíciós idő hosszú és a kór-

okozó jelenlétét nem mindig mutatják ki. Fluoresz-

cens  peptid nukleinsav (PNA-) próbák kialakításával 

 sikerült létrehozni és áramlási citometriára adaptálni 

egy  olyan diagnosztikus rendszert, amellyel különféle 

Mycobacteriumok 100%-os biztonsággal azonosíthatók 

[11].

Gombák kimutatása monoklonális ellenanyagokkal

A sejtfelszíni antigén struktúráját felismerő specifi kus 

 antitestek felhasználásával több munkacsoport is sike-

resen mutatta ki Candida albicans jelenlétét biológiai 

mintákban [12]. Szerotípus-specifi kus antiszérumok 

 felhasználásával 1996-ban Mercure és munkatársai ké-

pesek voltak Candida-szerotipizálást is végezni, sőt a 

 kidolgozott módszert validálták is [13].

Újabb sikeres állomás a gombák FACS kimutatásá-

ban az onychomycosis diagnosztikájában elért eredmény. 

Az onychomycosis prevalenciája növekvő tendenciát 

mutat, a statisztikai adatok alapján a populáció 4–13%-át 

érinti. Egyrészt differenciáldiagnosztikai nehézséget je-

lenthet, hogy klinikailag összetéveszthető az onycho-

dystrophiával, másrészt mikrobiológiai szempontból 

nem elegendő a gombás eredet bizonyítása, hanem a 

gyakori kevert fertőzések miatt szükséges a patogén és 

az  apatogén törzsek pontos beazonosítása is. A drága 

és  időigényes tenyésztés helyettesítésére Piérard és 

 munkacsoportja 1996-ban kidolgozott egy áramlási cito-

metriás módszert, amellyel kevert populáción belül sike-

rült elkülöníteniük egymástól a patogén és az apatogén 

törzseket [14].

Paraziták kimutatása monoklonális ellenanyagokkal

A sejtfelszíni fehérje struktúrájának detektálását fel-
használják a paraziták azonosítására is. Néhány példa a 

teljességre való törekvés nélkül: Di Giorgio és munkatársai 

például sikeresen detektálták az intracelluláris Leishma-

nia infantum jelenlétét humán makrofágokban [15]. 

Flores és munkatársai FCM-et és direkt immunfl uoresz-

cens mikroszkópiát használtak a Naegleria fowleri és 

az Acanthamoeba speciesek kimutatására [16]. Az intra-

celluláris Plasmodium áramlási citometriás kimutatását 

arra alapozták, hogy a vörösvértesteken belül detektált 

DNS-tartalom igazolja a kórokozó jelenlétét, hiszen az 

érett erythrocytákban nincs DNS. A multiparaméteres 

analízis lehetővé teszi a fertőzött vörösvértestek felszí-

nén megjelenő parazita antigének és a citoplazmatikus 

nukleinsav egyidejű detektálását is. Technikai és klini-

kai szempontból sem elhanyagolható, hogy az immun-

fenotipizálás egyaránt végezhető élő és fi xált sejteken. 

Érdemes még megemlíteni a Giardia lamblia kimuta-

tásában elért eredményeket is. Dixon és munkatársai 

fontos összehasonlító vizsgálatot végeztek a Giardia 

 ciszta kimutathatóságáról: a fénymikroszkópos, a fl uo-

6. ábra Specifi kus ellenanyagok kimutatása FACS-módszerrel. a) Bakté-

riumok és paraziták ellen termelt specifi kus ellenanyagok kimu-

tatása a fertőzött szervezetből izolált testnedvekből. b) Specifi -

kus antivirális ellenanyagok kimutatása a fertőzött szervezetből 

izolált testnedvekből

A gazdaszervezet által termelt 
antibakteriális ellenanyag

TENYÉSZTETT KÓROKOZÓ

A gazdaszervezet által termelt 
antivirális ellenanyag

a)

b)
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reszcens mikroszkópos és az FCM-módszereket hason-

lították össze. Az áramlási citometriás módszer nemcsak 

a  vizsgálati időt csökkentette jelentős mértékben, de 

 alacsony cisztaszám mellett a legnagyobb hatékonysá-

got is biztosította [17].

Vírusok kimutatása monoklonális 

ellenanyagokkal 

(vírusantigének kimutatása a gazdasejtek 

felszínén és a citoplazmájukban)

A vírusok önmagukban életképtelen élősködők, sok-

szorozódásukhoz (önmegújításukhoz) gazdaszervezetre 

van szükségük. A vírus–sejt interakció több lépésből 

áll: 1. A vírus adszorpciója, a víruspartikulák kapcsolód-

nak a sejtfelszíni receptorokhoz; 2. penetráció, a vírus-

partikulák a citoplazmába jutnak; 3. dekapszidáció, 

a  sejtbe jutott víruspartikulákból kiszabadul a nuklein-

sav,  és a magban szaporodó vírusok esetében bejut a 

 sejtmagba; 4. a vírusnukleinsav és vírusfehérjék szinté-

zise; 5. a víruspartikulák összerendeződése és a sejtből 

való kiszabadulása. A folyamat végén a gazdasejt leg-

többször elpusztul. Az áramlási citometria könnyen al-

kalmazható módszer a vírus–sejt kölcsönhatások vala-

mennyi területének vizsgálatára. Egyaránt lehetővé 

teszi a vírussal fertőzött sejtek kimutatását klinikai min-

tákban és a vírusok tenyésztésére használt sejtkultúrák 

jellemzését. Technikai oldalról megközelítve a kérdést, 

lehetőséget nyújt: 1. az extra- és intracelluláris, illetve 

az  intranukleáris vírusantigének kimutatására, valamint 

2. a vírusok és a sejtek közti interakciók detektálására, 

beleértve a sejtműködés változását is.

Az áramlási citometriás vírusdiagnosztikának szá-

mos előnye van: 1. multiparaméteres mérési lehetőség; 

2.  a fertőzött sejtek számának kvantitatív meghatáro-

zása; 3. vírusantigének kvantitatív detektálása; 4. szolú-

bilis víruseredetű anyagok kvantitatív meghatározása 

(cytometric bead array – CBA-technológia). A multi-

paraméteres rendszerek lehetővé teszik a vírusantigének 

és nukleinsavak egyidejű kimutatását vagy éppen több-

féle vírus egyidejű jelenlétének detektálását [18], míg 

a korai és késői antigének mérése pontosíthatja a diag-

nózist. A módszer, a gyors diagnózison túl, a fertőzés 

nyomon követését és az antivirális kezelés monitorozá-

sát  is lehetővé teszi. A mérések egyaránt információt 

nyújtanak a fertőzött sejtek típusáról és arányáról, vala-

mint a megjelenített antigének mennyiségének detektá-

lása révén a fertőzöttség mértékéről is. Számos vírus-

diagnosztikában használható FACS-módszert validáltak 

már klinikai mintákban, például a humán immundefi -

cientia  vírus (HIV), cytomegalovirus (CMV) [19], 

 humán T-lymphotrophic vírus I és II (HTLV I és II) 

[20], humán herpeszvírusok [21], Epstein–Barr-vírus 

(EBV) [22], varicella zoster [23], hepatitis B-vírus 

(HBV) [24], hepatitis C-vírus (HCV) [25], rabies [26] 

stb. Klinikai jelentősége miatt részletesebben a CMV- 

és a HIV-fertőzés áramlási citometriával történő kimu-

tatását mutatom be.

A CMV korai és késői antigénjeinek kimutatása külö-

nösen nagy jelentőségű az immunszupprimált, a transz-

plantált és a HIV-fertőzött betegekben. A csontvelő-

transzplantáció egyik legsúlyosabb rizikófaktora éppen 

a CMV-fertőzés progressziója, amit a viraemia kimuta-

tásával lehet diagnosztizálni. A szaporodó vírus pp65 

antigénjének kimutatása fehérvérsejteken egy specifi kus, 

érzékeny, kvantitatív és gyors (öt óra) immunhisztoké-

miai  módszer, ami azonban meglehetősen munkaigé-

nyes. Ugyanez megoldható kvantitatív PCR-vizsgálattal 

is, ami azonban olyan nagy érzékenységű, hogy a tü-

netmentes fertőzést is kimutatja. A munkaigényes 

immunhisztokémiai és az esetenként túlságosan érzé-

keny PCR-módszer közti „hidat” jelentheti a FACS, 

amely gyors, egyszerű és reprodukálható. A vírusfertő-

zöttség kvantitatív meghatározása segítséget nyújthat a 

CMV-fertőzés lezajlásának megítélésében (prognózis), 

illetve a tünetekkel járó és az aszimptomatikus fertő-

zések  elkülönítésében. A megelőzési stratégiák széles 

körben alkalmazzák a CMV-kópiaszám mérését mint 

 betegséget jelző markert és az antivirális kezelés induk-

torát [27].

A CD4+ T-sejt-szám detektálása HIV-fertőzésben az 

áramlási citometria abszolút indikációs területét, a te-

rápia megtervezésének elengedhetetlen részét jelenti. 

Figyelmet érdemel, hogy a FACS-módszer nagy érzé-

kenysége és gyorsasága révén része lehet a diagnózis 

 felállításának is. Cory és munkatársai már 1987-ben sike-

resen azonosítottak HIV-fertőzött sejteket a p24 anti-

gén detektálásával, sőt a relatív vírusmennyiséget is 

meg tudták határozni. Napjainkban a p24, a p17, a nef, 

a gp120, a gp41 és a gp160/gp41 antigéneket alkal-

mazzák leginkább a HIV-fertőzés monitorozására. 

A  HIV-vírus in vivo replikációjának nyomon követé-

sére  megfelelő a keringő p24+/nef+/CD4+ vagy a 

p24+/p18+/CD4+ T-lymphocyták kvantitatív mérése. 

Ezeknek a sejteknek a százalékos aránya szoros kor-

relációt mutat a betegség klinikai stádiumával. Azonban 

érdekes módon fordított korrelációt találtak a HIV-Ag 

pozitív mononukleáris sejtek és a CD4+ sejtek száma 

 között, így a módszer felhasználható a betegség prog-

ressziójának és a terápia hatékonyságának monitorozá-

sára. Néhány kutatócsoport azt tapasztalta, hogy nincs 

összefüggés a keringő vírusantigének ELISA-módszer-

rel kimutatott mennyisége és a FACS-módszerrel detek-

tált fertőzött sejtek száma között. A jelenség azzal ma-

gyarázható, hogy a szérumban keringő virális antigének 

maszkolt állapotban, azaz immunkomplex formában 

is  jelen lehetnek, ezért ELISA-rendszerben a tényleges 

antigénmennyiségnél kevesebbet detektálunk. Ennek 

 ellenére számos munkacsoport a FACS-módszert nem 

tartja eléggé érzékenynek a tünetmentes HIV-1-szero-

pozitív betegek keringésében kis mennyiségben jelen 

levő HIV-fertőzött sejtek kimutatására, ezért a szenziti-
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vitás felerősítésére kombinálják az in situ PCR-t és az 

FCM-et [28].

A mikroorganizmusok és a gazdaszervezet 

kölcsönhatásainak vizsgálata

A kórokozók gazdaszervezet általi felismerése indítja el 

azokat a válaszreakciókat, amelyek meghatározzák a fer-

tőzés kimenetelét. Áramlási citometriával ezek a kölcsön-

hatások több oldalról is vizsgálhatók. Jelen összefoglaló-

ban ezt a szerteágazó témát a vírus–sejt interakciók 

vizsgálati lehetőségein keresztül szeretnénk bemutatni.

A vírussal fertőzött sejtek életképességének vizsgá-

lata

A fertőzött sejtek nekrózis vagy éppen programozott 

sejthalál (apoptózis) révén pusztulnak el. Az apopto-

tikus  és a nekrotikus sejtek vizsgálatának egy igen el-

terjedt formája az Annexin V – propidium-jodid jelölés. 

Az  apoptózis igen korai fázisában a sejtmembrán li-

pidösszetételének megváltozása, a foszfatidil-szerin ex-

ternalizációja fi gyelhető meg, ami kvantitatív módon 

detektálható fl uorokrómmal konjugált Annexin V ellen-

anyaggal. A sejtpusztulás során degradálódó DNS igen 

olcsón és gyorsan vizsgálható propidium-jodiddal, ami 

a  kétszálú nukleinsav-részecskékhez sztöchiometriku-

san kötődő fl uoreszcens festék. További lehetőséget je-

lent a dioxigenin-dUTP és fl uorokrómmal konjugált 

antidigoxigenin ellenanyag használata a DNS-fragmen-

sek  3´-OH végének jelölésére. Az apoptotikus sejtek 

egy részére jellemző a Fas antigén (CD95) megjelenése 

a felszínen és az antiapoptotikus hatású Bcl2 cito-

plazmatikus expressziójának csökkenése. Mindkettő mé-

rése rutineljárásnak számít az áramlási citométert hasz-

nálók körében.

Érdekes és fontos klinikai példa a vírusfertőzés indu-

kálta apoptózis vizsgálataira a HIV-fertőzés heamo-

poeticus sejtekre gyakorolt hatásának vizsgálata. Oyaizu 

és munkatársai mutatták ki elsőként, hogy a HIV-1-

fertőzött egyének lymphocytái in vitro sejttenyészetben 

apoptotizálnak. Az apoptotikus lymphocyták immun-

fenotipizálása során más munkacsoportok azt találták, 

hogy a CD19+ B-sejtek és CD8+ citotoxikus T-lym-

phocyták pusztulnak el. Sokan foglalkoztak ezzel a té-
mával, s így kerültek napvilágra azok az eredmények, 

amelyek szerint a HIV-vel fertőzött dendritikus sejtek 

apoptózist indukálnak a CD4+ T-lymphocytákban, ami 

magyarázatot adhat a fertőzés korai szakaszában észlel-

hető Th-sejt-szám-csökkenésre [29].

A vírussal fertőzött sejtek fehérje-összetételének 

vizsgálata

Vírusfertőzések hatására megváltozhat a célsejt fehér-

jeexpressziója. Immunológiai szempontból különösen 

nagy jelentősége van azoknak a fehérjéknek, amelyek a 

gazdaszervezet immunrendszerének működését befo-

lyásolják. Nem csoda tehát, ha a vírusok – az ellenük irá-

nyuló immunválasz kivédésére – „kidolgoztak” olyan 

mechanizmusokat, amelyekkel csökkenteni képesek a 

sejt közvetítette válaszreakciókat. Ilyen lehet például a 

 gazdasejt MHC-expressziójának megváltoztatása, csök-

kentése. A teljesség igénye nélkül ezzel a „trükkel” élnek 

például az adeno-, a Pseudorabies, a HSV- és a CMV-

vírusok [30]. Akárcsak a CD95 detektálása az apopto-

tikus  sejtek felszínén, az MHC-expresszió kvalitatív és 

kvantitatív detektálása sem jelent kihívást egy rutinméré-

seket végző áramlási citometriás laboratórium számára.

A vírus–sejt kapcsolódás vizsgálata

A vírusfertőzések célsejtjeinek azonosítása elengedhe-

tetlen a betegség patomechanizmusának feltérképezé-

séhez. A fl uorokrómmal jelölt vírusok előállításával meg-

nyílt az út a sejthez kötődött vírusok kimutatása előtt. 

A  FACS nyújtotta multiparaméteres detektálási mód 

 pedig lehetővé tette a vírusreceptort hordozó sejtpopu-

lációk és -szubpopulációk pontos azonosítását. Például 

Harabuchi és munkacsoportja 1988-ban biotinilált 

 EBV-vírus kötődésének vizsgálatával jellemezni tudták 

az EBV-fertőzésre fogékony B-lymphocyta-alcsoporto-

kat [31].

Mikrobák azonosítása fl uoreszcens festékkel 

konjugált oligonukleotidok felhasználásával, 

illetve a nukleinsavak kimutatására alkalmas 

fl uorokrómok segítségével

Vírusnukleinsavak kimutatása és kvantitatív megha-

tározása

A PCR-technikák bevezetése nagy előrelépést jelentett 

a  vírussal fertőzött sejtek kimutatásában. A ma ismert 

módszerek közül ezeket tartják a legérzékenyebbnek a 

vírusgenomok kimutatására és jellemzésére. A módszer 

hátránya az, hogy nincs összefüggés a vírusnukleinsav 

és  az egyedi sejtek között, azaz nincs információ a 

 ténylegesen fertőzött sejtek mennyiségéről. A FISH és 

az FCM kombinálása megoldást adhat erre a problé-

mára, különösen, ha a sejteket immunfenotipizáljuk is. 

Ez a módszer alkalmas lehet azoknak a vizsgálati min-

táknak a diagnosztizálására is, amelyekben a vírusfer-

tőzött sejtek aránya nagyon alacsony (4. ábra).

Mikroorganizmusok élettani állapotának 

vizsgálata

Életképesség-vizsgálatok

Az infektológia egyik sarkalatos kérdése a kórokozók 

életképességének meghatározása. Áramlási citometriás 

módszerrel a kórokozók viabilitása többféleképpen is 

detektálható: a) használhatók olyan fl uoreszcens fes-

tékek, amelyek csak a károsodott, elpusztult sejtekbe 

 jutnak be (például propidium-jodid), és b) léteznek 

olyan fl uorokrómok is, amelyek éppen fordítva, a nagy 
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metabolikus aktivitást mutató, élő sejtekben dúsulnak 

fel. Ez utóbbiak tovább csoportosíthatók: egy részük a 

sejten belül és kívül egyaránt fl uoreszcens tulajdon-

ságú (például rodamin-123), másokat nem fl uoreszkáló 

„prekurzor” formájában juttatunk a sejtbe, ahol az élő 

sejtek enzimatikus aktivitása révén alakulnak fl uoresz-

cens  termékké (CNFDA). Jelen tudásunk szerint nem 

határozható meg egyetlen olyan jelölési módszer sem 

az élő és élettelen mikrobák elkülönítésére, amely vala-

mennyi törzs, illetve mérési körülmény mellett opti-

mális  lenne. Ezért minden esetben ki kell választani az 

adott körülmények között legjobbnak ítélhető mód-

szert, amivel a kontroll standardizálható, és ami később 

viszonyítási alapul szolgál a vizsgálati minta viabilitásá-

nak  meghatározásához. A kapott heterogenitási ered-

mények biológiai értékeléséhez (például tenyészthető-

ség, újraéleszthetőség) nyújthat segítséget az áramlási 

citometriás sejtszeparálás („sorting”). Kaprelyants és 

munkatársai például egy kísérleti sorozatban igazolták, 

hogy a Micrococcus luteus azon populációja éleszthető 

csak újra, amelyik a rodamin-123-at akkumulálta, azon-

ban az alacsony festődést mutató alcsoport nem [32].

Mikrobák funkcionális vizsgálata

Hosszú időn keresztül a baktériumok életképességének 

vizsgálata egyenértékű volt a tenyészthetőségük detek-

tálásával. Új vizsgálati módszerek bevezetésével és el-

terjedésével azonban lehetővé vált az élő, de nem te-

nyészthető (VNC – viable but not culturable) sejtek, 

vagy ahogyan később pontosították: az aktív, de nem 

tenyészthető (ANC – active but not culturable) sejtek 

kimutatása is. Megfelelő fl uoreszcens festékek és 

szubsztrátok felhasználásával az áramlási citometria al-

kalmas módszernek látszik a mikrobák funkcionális álla-

potának, aktivitásának meghatározására [33].

Membránpotenciál-mérések

A baktériumok membránja, csakúgy, mint általában a 

 biológiai membránoké, szelektív permeabilitást mutat. 

Ennek következtében a külső és a belső felszínek között 

potenciálkülönbség alakul ki. A detektálható memb-

ránpotenciál érzékenyen reagál a sejt funkcionális álla-

potára és a környezeti változásokra, ugyanakkor alapve-

tően meghatározza/befolyásolja a sejt életműködését 

(ATP-szintézis, transzportfolyamatok, intracelluláris pH- 

viszonyok, motilitás stb.).

A feszültségre érzékeny fl uoreszcens festékek felfede-

zése megnyitotta az utat a membránpotenciál áramlási 

citometriás mérése felé. A kationos festékek a polarizált, 

az anionos festékek pedig a depolarizált felszíneken 

 akkumulálódnak. A kationos rodamin-123 és a DiOC
6
(3) 

festékeket például gyakran használják baktériumok 

membránpotenciáljának mérésére [34]. Használhatók 

az anionos oxonol festékek is erre a célra, de mivel ezek 

bejutása a sejtekbe permeabilizálás nélkül nagyobb mér-

tékben függ a membránintegritástól, mint a memb-

rándepolarizáltságtól, ezért az eredmények értékelésekor 

az élő:elpusztult sejtarányt fi gyelembe kell venni.

Enzimaktivitás-mérések

Az élő baktériumok dehidrogenáz aktivitásának méré-

sére használható az 5-ciano-2,3-ditolil-tetrazolium-

klorid (CTC), amelyet az enzim vízben oldhatatlan, 

 fl uoreszcens, vörös formazan termékké redukál [35]. 

Az  észterázaktivitás mérésére különféle lipofi l, töltéssel 

nem rendelkező, fl uorogén szubsztrátokat (FDA, kal-

cein, BCECF, CFDA stb.) használnak, amelyek az enzim 

hatására fl uoreszcens termékké (fl uoreszcens derivátu-

mokká) hasadnak. Fontos tudnivaló azonban, hogy a 

Gram-negatív baktériumok membránja átjárhatatlan a 

lipofi l fl uorogén anyagok számára, ezért bejuttatásuk-

hoz permeabilizálni kell a sejteket. Az észterázok akti-

vitásának méréséhez nagy körültekintéssel kell megvá-

lasztani a festéket, mert a különböző baktériumfajok 

festékfelvétele és festődése nagyon eltérő.

Számos munkacsoport próbálkozott baktériumok 

foszfatázaktivitásának mérésével [36]. Huang és munka-

társai írták le elsőként az oldhatatlan, fotostabil, erős 

fl uoreszcenciát adó ELF-alkohol (ELFA) molekula fel-

használását erre a célra [37]. Ezt a módszert adaptálta 

Duhamel és munkacsoportja egyedi baktériumok fosz-

fatázaktivitásának áramlási citometriás kimutatására 

[38].

A sejtmembrán pumpaaktivitásának mérése

A sejtműködés egyik jellegzetessége a karrierfehérjék 

 által katalizált aktív transzport. Amikor felismerték, 

hogy  bizonyos fl uoreszcens festékek (például roda-

min-123, BCECF, CFDA, etidium-bromid) a karrier-

fehérjék szubsztrátjai, akkor lehetővé vált az aktív pum-

pafunkció áramlási citometriás analízise is. A módszer 

elve az, hogy a sejtek a citoplazmájukba juttatott fl uo-

reszcens festéket aktív transzport révén eltávolítják, így 

a  mérésnél a funkcionálisan aktív, élő sejtekben ala-

csonyabb fl uoreszcens jel detektálható [39] (5. ábra).

A sejtmembrán integritásának detektálása

A membránintegritás detektálását széles körben alkal-

mazzák az eukaryotasejtek életképességének vizsgála-

tára. A baktériumok esetében lényegesen nehezebb 

 feladat ez, hiszen membránstruktúrájuk komplexebb. 

A  membránintegritás-vizsgálatok alapja az, hogy ala-

csony koncentrációban adott fl uoreszcens festékek szá-

mára az intakt membrán nem átjárható. A membrán 

 integritásának csökkenése az impermeabilitás elveszté-

sével jár, így a festék felvételre kerül. A membráninteg-

ritás vizsgálatára használt legtöbb fl uorokróm a nuklein-

savakat festi meg (lásd életképesség-vizsgálatok).

Szerológiai diagnózis

Amint azt az előző fejezetben tárgyaltuk, a mikrobiális 

struktúrákat specifi kusan felismerő ellenanyagok birto-
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kában lehetőség nyílik a mikrobák antigénmintázat alap-

ján történő kimutatására és azonosítására. Ezekhez a 

vizsgálatokhoz specifi kus ellenanyagokat kell előállíta-

nunk. Más oldalról megközelítve a kérdést, tudjuk, 

hogy a gazdaszervezet a fertőzésre adott humorális im-

munválasz során termel a fertőző ágensre specifi kus el-

lenanyagokat. Ezek kimutatása tehát nemcsak egyér-

telműen bizonyítja a szervezet kórokozóval történt 

találkozását, az infekciót, hanem a termelődött ellen-

anyagok izotípusának detektálása révén információt ad 

a  fertőződés hozzávetőleges időpontjáról is. Ez azt je-

lenti, hogy egy lépésben monitorozható a gazdaszer-

vezet fertőzésre adott humorális immunválasza és 

azonosíható a fertőző ágens is.

A konvencionális mikrobiológiai szerológiai vizsgá-

latok (agglutináció, hemagglutináció, precipitáció, fl ok-

kuláció, komplementkötési reakció stb.) mellé napjaink-

ban becsatlakozott az áramlási citometria is. Mivel az 

áramlási citométer sejtméretű részecskék vizsgálatára 

 kifejlesztett készülék, ezért ahhoz, hogy szerológiai mé-

réseket tudjunk végezni, rendelkeznünk kell az adott 

baktérium, gomba, illetve parazita tiszta tenyészetével 

vagy vírusdiagnosztika esetében vírussal fertőzött sej-

tekkel. Az ismert kórokozókat, illetve az ismert vírussal 

fertőzött sejteket a beteg szérumával inkubálva a fer-

tőzött szervezetben termelődött ellenanyagok kötőd-

nek  a kórokozók specifi kus antigénjeihez, így ezeket 

fl uorokrómmal jelzett másodlagos ellenanyagokkal ki 

lehet mutatni [40] (6. ábra).

A keringő ellenanyagok kimutatására felhasználható 

a „cytometric bead array” módszer is (3. ábra), amely 

kórokozó-specifi kus anyagokkal fedett mikrogyöngyö-

ket  használ a méréshez [41]. Ez praktikusan azt je-

lenti, hogy tiszta tenyészetek, illetve fertőzött sejtvona-

lak hiányában is detektálni lehet a specifi kus antitestek 

jelenlétét a vizsgálati mintákban. A standardizált körül-

mények miatt a mérés kvantitatív eredményt ad, más-

részt, ha különböző antigénekkel fedett mikrogyöngyö-

ket  összekeverünk, akkor lehetőségünk nyílik többféle 

specifi citású ellenanyag egyidejű kimutatására is. Például 

Best és munkatársai ezzel a módszerrel sikeresen detek-

táltak 55 beteg szérumában Helicobacter pylori-ellenes 

ellenanyagokat. Kimutatták, hogy a módszer az ELISA-

val azonos érzékenységű, csak gyorsabb és olcsóbb. 

Ugyancsak ezt az elvet használta Ianelli és munkacso-

portja a Brucella abortus és a Staphylococcus aureus 

 kettős fertőzés egyidejű detektálására alkalmas módszer 

kifejlesztéséhez, amellyel aztán sikeresen tudtak kimu-

tatni specifi kus ellenanyagokat a fertőzött tehenek szé-

rumában és tejében.

A CBA nemcsak mikrobiális antigének kimutatását 

 teszi lehetővé, hanem toxinok vizsgálatát is. Például 

Renner és munkatársai Clostridium diffi cile-fertőzés 

 igazolására dolgoztak ki egy mikrogyöngyrendszert. 

Kétféle méretű gyöngyöt használtak: a kisebbiket mo-

noklonális, a nagyobbikat poliklonális antitoxin A ellen-

anyaggal fedték. Az első lépésben a nagyobb gyöngyö-

ket  adták hozzá a vizsgálati mintához, így sikerült 

megkötniük a kevésbé specifi kus ellenanyagokat, majd 

az  inkubációs idő letelte után hozzátették a rendszer-

hez  a kisebb gyöngyöket is. A FACS-analízis során a 

 nagyobb gyöngyök kikapuzásával csak a monoklonális 

ellenanyaggal fedett kisebb gyöngyökről érkező specifi -

kus jeleket értékelték. Eredményeiket összehasonlítot-

ták citotoxicitási vizsgálatok eredményeivel, s habár azt 

tapasztalták, hogy a fl uoroimmunoassay kevésbé ér-

zékeny, de a specifi citásban nem találtak különbséget. 

Mivel a FACS-módszer lényegesen gyorsabb, ezért ja-

vasolják alkalmazását.

Antibiotikum-érzékenység vizsgálata

Amint azt a bevezetőben is kihangsúlyoztuk, a kór-

okozók terápia iránti érzékenységének gyors megha-

tározásával fokozható a terápia hatékonysága, sőt az 

 elsőként választott antibiotikum-terápiával a betegek 

sorsa „megpecsételhető”. A mikroorganizmusok élettani 

állapotának áramlási citometriás nyomon követése alkal-

mas a terápia iránti érzékenység meg határozására is. 

Vagyis a viabilitás, a membránpoten ciál vagy akár az en-

zimaktivitás egy másfajta kísérleti rendszerben történő 

mérése új kérdésfelvetésre adhat választ.

Martinez és munkacsoportja az elsők között publikálta 

a  baktériumok antibiotikum-érzékenységének áramlási 

citometriás mérési módszerét. Rendszerükben β-laktám 

antibiotikumok E. coli életképességére gyakorolt hatá-

sát mérték etidium-bromid festéssel. A módszer legna-

gyobb értékeként a gyorsaságot emelték ki: habár a 

 detektálható szomatikus hatás nagymértékben függ az 

alkalmazott szer koncentrációjától és a behatás időtar-

tamától, már 30 perc elteltével eredményhez vezethet 

[42]. Napjainkban is számos nukleinsav-kimutatáson 

alapuló viabilitásvizsgálatot használnak a baktériumok 

antibiotikum-érzékenységének meghatározására. Az 

egyik lehetséges festékkombináció a korábban már em-

lített SYTO9 és a propidium-jodid.

A terápiarezisztens Mycobacterium tuberculosis-fer-

tőzések prevalenciájának emelkedése indokolttá tette a 

gyors szenzitivitási tesztek validálását. A Canetti által 

1963-ban leírt hagyományos módszerhez képest, amely 

a baktériumok lassú növekedése miatt háromhetes pro-

cedúrát jelentett, már 1995-től folyamatosan közölnek 

eredményeket áramlási citometriás „rapid” vizsgálati 

rendszerekről [43]. Norden és munkacsoportja például a 

fl uoreszcein-diacetát (FDA) festést használta fel. Az 

FDA egy apoláros, nem fl uoreszkáló festék, amely a bak-

tériumok, köztük a Mycobacteriumok sejtfalán és memb-

ránján is képes aktív transzport vagy passzív diffúzió 

 révén átjutni. Az élő sejtek citoplazmájában igen rövid 

idő alatt (öt perc) észterázok hatására fl uoreszceinné 

hidrolizál, ami áramlási citométerrel detektálható. Áram-

lási citometriás szemszögből a metabolikusan inaktív és 

az elpusztult sejtekben alacsony vagy hiányzó fl uoresz-

cens jel detektálható. Tehát az antimycobacterialis sze-
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rekkel kezelt és a kezeletlen M. tuberculosis-sejtek FDA-

hidrolízisének összehasonlításával meghatározható az 

adott populáció gyógyszerérzékenysége.

Kelly és munkatársai úttörő munkát végeztek az 

intracelluláris Rickettsia tsutsugamushi antibiotikum-ér-

zékenységének FACS-detektálásában. A kórokozót spe-

cifi kusan felismerő monoklonális ellenanyaggal detek-
tálták a fertőzött sejtek számát intracelluláris jelölést 

követően [44]. Ezt a módszert fejlesztette tovább Kim 

és  munkacsoportja: ők poliklonális antiszérum alkalma-

zásával biztosítani tudták a heterogén antigenitású tör-

zsek érzékenységének meghatározását is. De ugyancsak 

példaértékű a Dessus-Babus által standardizált módszer, 

amely fl uorokrómmal konjugált monoklonális anti-

Chlamydia-antitest felhasználásával vizsgálja a Chlamy-

dia trachomatis-rezisztenciát [45].

Sokan foglalkoztak a gombás fertőzések terápia iránti 

érzékenységének kimutatásával is. Hasonlóan az antibak-

teriális szerek teszteléséhez, a legtöbb antimycoticum-

hatást vizsgáló munkacsoport a viabilitásmérésre (pro-

pidium-jodid, etidium-bromid) alapozza rendszerét, 

de  vannak a metabolikus aktivitás detektálásán (FDA) 

 nyugvó metodikák is [46].

A paraziták terápiás érzékenységének áramlási cito-

metriás vizsgálatára leggyakrabban a multicolor festési 

eljárásokat használják: a kórokozó nukleinsav-tartalmá-

nak és specifi kus antigénjeinek kimutatásával, valamint a 

gazdasejt egyidejű fenotipizálásával meghatározható a 

fertőzött sejtek aránya az alkalmazott terápia függvé-

nyében [47].

Annak ellenére, hogy az antivirális szerek iránti érzé-

kenység kimutatása még napjainkban sem tartozik a ru-

tin mikrobiológiai vizsgálatok közé, az új gyógyszerek 

kifejlesztése során nagy szükség van gyors és érzékeny 

tesztrendszerekre. Mivel a vírusantigének és nukleinsa-

vak nagy pontossággal detektálhatók áramlási citomé-

terrel, ezért egyre több FACS-mérésen alapuló metodi-

kát írnak le.

Mikroorganizmusok szeparálása áramlási 

citométerrel („szortolás”)

Az áramlási citometria egyik speciális területe a sejtsze-

parálás (fl uorescence-activated cell sorting), amely lehe-

tővé teszi a vizsgálni kívánt mikrobák kiválogatását és 

 fi zikai elkülönítését egy heterogén sejtcsoportból. Tech-

nikai szempontból a sejtszeparálásra alkalmas FACS-

készülékek két csoportba sorolhatók: 1. mechanikus 

 elven működők, például FACSCalibur (BD), 2. elektro-

sztatikus elven működők, például FACSVantage (BD), 

Coulter Epics Elite. A szétválasztás alapja lehet a sejt-

méret és -struktúráltság (FSC/SSC paraméterek), vagy 

bármely, fl uoreszcens jelöléssel azonosítható tulajdon-

ság. A mikrobaszeparálás egyaránt hasznosítható a 

klinikumban, a kutatásban és az iparban: 1. Az elkülö-

nített sejtek élettani jellemzői izoláltan vizsgálhatók. 

2.  Táptalajba szortolással meghatározható a vizsgálni 

kívánt populáció életképessége és tenyészthetősége. 

3.  A  szortolt sejtek klonálisan felszaporíthatók [48].

Immunstátus-monitorozás

A fertőző ágensek elleni többlépcsős védekezés vala-

mennyi állomása vizsgálható áramlási citometriával. 

A  különféle sejtpopulációk immunfenotípus alapján 

 történő kvantitatív és kvalitatív kimutatásán kívül lehe-

tőség van az egyes sejtek funkcionális jellemzésére (fa-

gocitaképesség, citokintermelés, citotoxikus aktivitás) is 

[49]. Az immunrendszer válaszkészségének nyomon 

 követése segítséget nyújt a diagnosztikában, a prognosz-

tikában és terápia nyomon követésében.

Következtetések

Az áramlási citometria a laboratóriumi diagnosztika di-

namikusan fejlődő ága. Sokrétűsége, gyorsasága, repro-

dukálhatósága miatt egyre több tudományágban alkal-

mazzák. Jelen összefoglaló célja a fi gyelemfelkeltés: az 

áramlási citometria és a mikrobiológia számos kapcsoló-

dási lehetőségére szeretne rávilágítani. A témában meg-

jelent tengernyi közlemény lehetetlenné teszi a kimerítő 

irodalmi összefoglalást, azonban, reményem szerint, egy 

kis ízelítőnek elegendő.
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XIII. ROMHÁNYI ORVOSTALÁLKOZÓ
Lelkigyakorlat (manreza) orvosoknak

Szár, Római katolikus templom – 2013. augusztus 31.
Moderátor: Prof. Dr. Szelényi Zoltán

Program
 900 Szentmise
1000 Üdvözlések:  Moharos Péter polgármester

Prof. Dr. Kellermayer Miklós: „A tudásunk három szintje”
1030 Bárány Béla plébános: „A hit szerepe a gyógyításban és a gyógyulásban”
1100 Szeverényi János evangélikus lelkész: „Favágástól a halottak feltámasztásáig”
1130 Medveczky Ádám karmester: „A hit és a zene kapcsolata”

Romhányi emléktábla megkoszorúzása – Ebédszünet

1400 Prof. Dr. Mess Béla: „Egy-házban Romhányi professzorral”
1430 Prof. Dr. Antal Miklós: „Az ember(ek) csodákra képes(ek)!?”
1500 Prof. Dr. Gallyas Ferenc: „Egy „eretnek” elképzelés az élő sejtek sejten belüli folyamatainak energetikai alapjairól”
1530 Kocsis Béla egyetemi docens: „Én mikrobiológus vagyok, de Romhányi professzor úr tanítványa”

Részvételi szándék 2013. augusztus 20-ig az alábbi elérhetőségeken jelezhető:

Koltayné Bartha Magda – telefon: 06-20/960-5854
e-mail: baratikor.saar@gmail.com
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