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Immunofenotyp 

Charakterystyczny zbiór antygenów stanowiących 

elementy różnych struktur komórki, związany z jej 

różnicowaniem, dojrzewaniem i funkcją. 

Zestaw antygenów powierzchniowych i 

cytoplazmatycznych charakterystycznych dla danej 

subpopulacji leukocytów. 

Definicja I 

Definicja II 

wg Chełmońska-Soyta A i Dłubek D 



Cytometria przepływowa 

technika służąca liczeniu, badaniu oraz 

sortowaniu mikroskopijnych cząstek 

rozproszonych w strumieniu płynu. 



Cytometria w badaniach immunologicznych 

 immunofenotypowanie  

 testy funkcjonalne komórek immunologicznych 

 ocena przebiegu cyklu komórkowego 

 ocena apoptozy 



Ocena immunofenotypu – aspekt techniczny 

• cytofluorymetr przepływowy 

• nieutrwalone komórki 

• antygeny różnicowania 

• przeciwciała 



Cytometr przepływowy 

układ mierzący i analizujący sygnały powstające  
podczas indywidualnego przepływu komórek lub 
innych cząstek przez wiązkę promieni świetlnych.  



Parametry komórki mierzone przez cytometr 

przepływowy: 

1. względna wielkość komórki (Forward Scatter Chanel – FSC)  

 światło rozproszone 

 powierzchnia komórki 

 wykrywany wzdłuż osi padania światła – detektor przedni 

2. względna ziarnistość komórki (Side Scatter Chanel – SSC) 

 światło odbite i załamane 

 ziarnistość i stopień złożoności komórki oraz struktura jądra 

 wykrywany prostopadle do osi padania światła (90) – detektor 
boczny 

3. średnia intensywność fluorescencji (kanały fluorescencji FL) 

    (Mean Fluorescence Intensity – MFI) 



Parametry FSC, SSC oraz MFI 
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Materiał do badań immunofenotypowych 

Świeże, nieutrwalone komórki, zabezpieczone przed skrzepnięciem 

• krew obwodowa (3-4 ml EDTA, heparyna) 

• szpik kostny (1-2 ml, antykoagulant) 

• płyn mózgowo-rdzeniowy (3-4 ml, stan podwyższonej cytozy) 

• wysięki z jam ciała (opłucnowe, otrzewnowe) 

• popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe (BAL) 

• komórki izolowane z węzłów chłonnych (3-4 mm3 sól fizjologiczna, 
PBS, media hodowlane) 

• materiał biopsyjny z gastroskopii i innych biopsji narządowych 



Antygeny różnicowania 

(markery CD, ang. cluster of differentiation)  

struktury molekularne w obrębie komórek, rozpoznawane 

przez przeciwciała monoklonalne; charakteryzują rodzaj, 

stopień dojrzałości oraz aktywność biologiczną komórek. 

Występują głównie na powierzchni leukocytów. 

Cząsteczce nadawany jest kolejny numer CD jeżeli jest rozpoznawana 

przez konkretne przeciwciało monoklonalne oraz została 

scharakteryzowana przy użyciu techniki biologii molekularnej                            

(np. klonowanie) 

od 1982 roku 



Podstawowe markery fenotypowe linii komórkowych 

• CD45 – wszystkie leukocyty, receptor typu C białkowej fosfatazy tyrozynowej;  

• CD14 – dojrzałe monocyty, makrofagi,  

• CD19, CD20 – limfocyty B 

• CD3 – limfocyty T, kompleks białek stabilizujący na powierzchni limfocytu T jego receptor 

antygenowy i biorący udział w przekazywaniu sygnału z tego receptora 

• CD4 – limfocyty T pomocnicze, receptor dla niepolimorficznej części cząsteczki MHC 

klasy II 

• CD8 – limfocyty T cytotoksyczne, receptor dla niepolimorficznej części cząsteczki MHC 

klasy I 

• CD16 - receptor dla fragmentu Fc IgG, obecny na komórkach NK, granulocytach i 

makrofagach 

• CD56 komórki NK 

• HLA-DR, CD25, CD69, CD71 – markery aktywacji limfocytów 

• CD13, CD15, CD33 – markery różnicowania mieloidalnego 

• CD34 – marker komórek macierzystych 

• TDT – marker limfoblastów 



Techniki barwienia komórek 

 powierzchniowe i cytoplazmatyczne 

 immunofluorescencja bezpośrednia i pośrednia 



Analiza cytometryczna obejmuje: 

 opis populacji komórkowych występujących w badanej 

zawiesinie 

 określenie proporcji pomiędzy badanymi populacjami 

komórek z podaniem odsetka subpopulacji, 

 ocenę bezwzględnej liczby komórek wybranych 

subpopulacji, 

 określenie odsetka komórek wykazujących ekspresję 

powierzchniową lub cytoplazmatyczną badanej 

determinanty lub kombinacji determinant, 

 określenie intensywności fluorescencji – ekspresja 

antygenu 



Badania immunofenotypowe w diagnostyce 

immunologicznej 

Określenie zespołu charakterystycznych cech 

antygenowych komórki, które pozwalają 

zidentyfikować populacje komórek o istotnym 

znaczeniu diagnostycznym 



Wskazania do wykonywania badań 

immunofenotypowych 

• leuko/limfocytoza lub leuko/limfopenia przy braku 
stwierdzonego czynnika sprawczego 

• limfadenopatia utrzymująca się pomimo leczenia, budząca 
podejrzenie rozplemu nowotworowego 

• pierwotne i wtórne niedobory odporności 

• niedokrwistość, małopłytkowość 

• białaczki i chłoniaki 

• obecność białka monoklonalnego 

• przedłużające się stany gorączkowe o nieznanym 
pochodzeniu 

• inne nowotwory 

• choroby autoimmunologiczne 

• transplantologia narządowa i komórkowa 



Obecność komórek rozrostowych stwierdza 

się na podstawie: 

 obecności jednej, przeważającej populacji o nietypowej 

charakterystyce fizycznej, 

 zaniku populacji komórek prawidłowych  

 nadmierna liczba komórek o identycznym fenotypie 

 obecność komórek z ekspresją nietypowych antygenów 



Krew obwodowa - rozkład cytometryczny leukocytów 

osoba zdrowa 



Fenotyp krwi obwodowej dorosłej osoby 

•  limfocyty (CD45+)   20-40% 

1. B (CD19+, CD20+)  15 – 19% 

2. T (CD3+)   60 - 70% 

3. Th (CD3+ CD4+) 

4. Tc (CD3+ CD8+) 

5. Komórki NK (CD3- CD56+ CD16+) 10 – 19% 

• stosunek limfocytów CD4+/CD8+  1 – 1,5 

• granulocyty (CD45+ CD14-):  

 - obojętnochłonne   50-70% 

 - kwasochłonne   1-3% 

 - zasadochłonne   0-1% 

• monocyty (CD45+ CD14+)  1-6% 

• markery aktywacji limfocytów: HLA-DR, CD25, CD71, CD69 
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