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LUKIJALLE
Tämä Beckman Coulter NaviosTM -virtaussytometrin perehdytysohje on tarkoitettu
Fimlab Laboratoriot Oy:n henkilökunnan käyttöön. Laitteelle perehtyvä henkilökunta
ja harjoittelussa olevat bioanalytiikan opiskelijat voivat hyödyntää tätä ohjetta perehdytysprosessissaan. Perehdytysohje on tarkoitettu monenlaisille lukijoille. Perehdytysohjeen luvut on suunniteltu siten, että sitä voi lukea perehtyjä, jolle asia on
uusi tai vastaavasti perehtyjä, joka tietää jo asiasta entuudestaan. Perehtyjä voi
hyödyntää lukiessaan ohjeen lopussa olevaa sanastoa. Tämä perehdytysohje on toteutettu osana Tampereen ammattikorkeakoulussa tehtyä opinnäytetyötä. Siinä kerrotaan tarkemmin tässä esitettävien kappaleiden lisäksi työn tekemisestä ja perehdytyksestä sekä hyvän perehdytysmateriaalin ominaisuuksista.
Lukija, jolle virtaussytometria on entuudestaan vieras aihe, niin hänen kannattaa
aloittaa lukeminen alusta. Ensimmäiset kaksi kappaletta ovat menetelmän esittelykappaleita, joissa kerrotaan yleisesti virtaussytometriasta ja immunofenotyypityksestä. Kahdessa seuraavassa luvussa kerrotaan Beckman Coulter NaviosTM -virtaussytometristä sekä sillä analysoitavien näytteiden ja tulosten käsittelystä. Viimeisessä
luvussa käsitellään hematologisten tilojen diagnostiikkaa, joka on tarkempaa lisätietoa aiheesta.
Henkilöt, jotka tuntevat virtaussytometrian periaatteen sekä henkilöt, jotka ovat
kiinnostuneita Beckman Coulter NaviosTM –virtaussytometrin toiminnasta ja rakenteesta, voivat aloittaa lukemisen suoraan Beckman Coulter NaviosTM– sekä Näytteiden
ja tulosten käsittely –luvuista. Lopussa oleva hematologisten tilojen diagnostiikka
–luku on mielenkiintoista lisätietoa myös näille henkilöille.
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IMMUNOFENOTYYPITYS MENETELMÄNÄ

Immunofenotyypitys

on

menetelmä,

käyttökohde virtaussytometriassa on

jossa monoklonaalisten vasta-aineiden

solulinjojen tunnistaminen leukemiois-

avulla määritetään solun fenotyyppi eli

sa, lymfoomissa, myeloomissa ja im-

sen erilaistumislinja sekä kypsyysaste.

muunipuutostilojen diagnostiikassa.

Perinteisesti hematologisten malignien
eli pahanlaatuisten sairauksien diag-

Kaikki normaalit solut ilmentävät solul-

nosoinnissa sekä niiden luokittelussa

le tyypillisiä markkereita eli erilaisia

on

syto-

merkkiaineita, jotka riippuvat solun

kemiallisia värjäyksiä ja niiden mikros-

tyypistä ja kypsyysasteesta. Epänor-

kopointia.

teh-

maalien verisolujen erilaistuminen ja

dään, kun hematologi toteaa tarpeen

kypsyminen eivät ole säännönmukaisia

MGG eli May-Grünwald Giemsa –vär-

verrattuna terveisiin soluihin. Hemato-

jätyn sivelyvalmisteen tuloksen perus-

logisten

teella. Tätä jatkotutkimusta käytetään

luokitteluun käytetään WHO:n eli Maa-

hematologisille maligniteeteille tyypil-

ilman terveysjärjestön laatimaa luokit-

listen verisolujen antigeenien tutkimi-

telua. Siinä hematologiset kasvaimet

seen. Immunofenotyypityksen avulla

luokitellaan immunofenotyypin ja mo-

saadaan hematopoieettisille kasvain-

lekyylibiologisten tutkimusten mukaan.

taudeille luokittelu, diagnosointi ja

Terveen ja sairaan verinäytteet voivat

hoito.

erota antigeeni-ilmentymältään. Solu-

käytetty

menetelmänä

Immunofenotyypitys

pahanlaatuisten

kasvainten

tyypit ovat kuvaajilla selkeästi nähtäImmunofenotyypitystä käytetään so-

vissä, mutta sairaan henkilön epänor-

lujen erilaistumislinjan ja kypsyysas-

maalit solut muodostavat niille tyypil-

teen määrittämiseen solujen ilmentä-

lisen kuvaajan. Jos potilaalle tehdään

mien antigeenien avulla. Solun pinnalla

immunofenotyypitys uudestaan, solu-

oleviin antigeeneihin kiinnittyy mono-

kuvaajissa

klonaalisia vasta-aineita, joihin on lii-

määrä voi muuttua edellisistä kuvaajis-

tetty fluorokromeja. Siitä saatava tieto

ta. Tunnistettavat antigeenit voivat

on osoitettu tärkeäksi diagnostiselta

olla yleisiä tai harvinaisia, mutta kaikki

näkökannalta ja myös hoidon sekä en-

ovat diagnoosin kannalta tärkeitä.

ilmentyvien

antigeenien

nusteen arvioinnin kannalta. Tärkein
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1 MONOKLONAALISET VASTA-AINEET JA ANTIGEENIT
Immunofenotyypityksessä

hyödynne-

Jos seulontaputkesta löytyy klonaali-

tään spesifisiä monoklonaalisia vasta-

nen solupopulaatio, selvitetään jatko-

aineita, koska ne ovat puhtaita, tois-

tutkimuksena tarkemmin lymfosyytti-

tettavia, homogeenisia, reaktiotaipu-

populaatiot toisilla vasta-ainepanee-

vaisia ja niitä voidaan käyttää suuris-

leilla.

sakin

edellä mainittujen vasta-aineiden li-

näytemäärissä.

Polyklonaalisia

vasta-aineita ei käytetä, koska ne ovat

Jatkopaneeleissa

käytetään

säksi paljon muitakin vasta-aineita.

epätarkkoja ja niitä on vaikea standardisoida. Immunofenotyypityksessä mo-

Immunofenotyypityksessä

noklonaaliset vasta-aineet ovat vält-

määrittää solun pinnalla olevia tai so-

tämätön

Monoklonaaliset

lunsisäisiä antigeenejä. Solun pinnalla

vasta-aineet voidaan päällystää fluoro-

olevia antigeenejä merkitään CD-ly-

kromeilla

anti-

henteellä ja solun sisäisiä antigeenejä

geenejä, jonka vuoksi niitä voidaan

cCD-lyhenteellä. Antigeenit eli solun

hyödyntää

pintarakenteet

telmissä.

apuväline.
ja

ne

tunnistavat

tarkoissa

tunnistusmene-

Monoklonaaliset

muodostuvat

voidaan

aluksi

vasta-ai-

solun sisälle ja vasta solun kypsyessä

neyhdistelmät mahdollistavat monipa-

ne ilmaantuvat solun pinnalle. Solun-

rametrisia lähestymistapoja diagnos-

sisäisiä antigeenejä määrittämällä saa-

tiikkaan. Kuvassa 1 esitetään solu, jon-

daan varhaisemmin selville solun eri-

ka pinnan antigeeniin on tarttunut

laistumissuunta ja kypsyysaste. Määri-

fluorokromilla leimattu vasta-aine.

tyksessä

tarvitaan

erikoiskäsittely,

jossa solukalvo permeabilisoidaan eli
Fimlab Laboratoriot Oy:llä on käytössä

käsitellään

puoliläpäiseväksi.

Solun

monia eri vasta-aineita solujen immu-

antigeenit voivat olla myös DNA:ssa.

nofenotyypityksessä. Esimerkiksi kroonisen lymfosytoosin immunofenotyypityksessä käytetään seulontaputkessa
eli

ammattiterminä

”screening-put-

kessa” neljäätoista vasta-ainetta ja
kymmentä eri fluorokromia. Vasta-aineita ovat CD20, CD4, CD45, CD8,
CD56, anti-lambda, anti-kappa, CD5,
CD14, CD19, TCRγδ, CD3, CD7 ja CD38.

KUVA 1. Lymfosyytin pinnan antigeeneihin
on kiinnittynyt kahdella eri fluorokromilla
leimattua vasta-ainetta.
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2 CLUSTER OF DIFFERENTIATION- ELI CD-LUOKITUS
Kaupalliset tuottajat antoivat saman

vasta-aineita, jotka ovat solulinjalle,

antigeenin tunnistaville monoklonaali-

erilaistumis- ja kypsyysasteelle täysin

sille vasta-aineille eri nimiä eli niin

spesifisiä. Siksi leukeemisten solujen

sanottuja kauppanimiä. Tämä aiheutti

luokittelu

luokitteluun ongelmia, jonka vuoksi

aineyhdistelmien antamiin tuloksiin.

alettiin kehittää yhtenäistä luokitte-

Esimerkiksi lymfaattisen linjan solut

lujärjestelmää. Yhtenäisenä luokitte-

jaetaan B- ja T-soluihin sekä NK-

luna alettiin jaotella vasta-aineita so-

soluihin ja myeloiset solut jaetaan

lulinjojen CD-luokkiin eli erilaistumis-

omaan ryhmäänsä. On myös paljon

luokkiin, joissa monoklonaalisten vas-

muita luokitteluun kuuluvia antigeene-

ta-aineiden jako tapahtuu antigeenien

jä, jonka perusteella solut voidaan

tarttumisen perusteella. Näitä luokkia

jaotella ryhmiin. Lisäksi soluja voidaan

on yli 300 kappaletta ja tällä hetkellä

jakaa HLA-tyyppien eli ihmisen leuko-

Fimlab Laboratoriot Oy:llä käytetään

syyttiantigeenin, kappa- tai lambda-

näistä noin seitsemääkymmentä. On

antigeenien mukaan.

perustuu

useiden

vasta-

olemassa vain harvoja monoklonaalisia
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VIRTAUSSYTOMETRIA MENETELMÄNÄ

Virtaussytometrisen menetelmän tar-

laan lymfaattisia, granulosyyttisiä tai

koituksena on mitata verisolujen omi-

monosyyttisiä

naisuuksia. Tällä tavalla solujen määrä

ominaiset antigeenit tunnistetaan CD-

voidaan laskea ja ne voidaan tunnis-

luokitelluilla monoklonaalisilla vasta-

taa. Virtaussytometrilla mitataan par-

aineilla.

tikkeleita,

molekyylien

käytetään DNA:n eli deoksiribonukle-

pintarakenteita tai yksittäisiä soluja.

iinihapon tai RNA:n eli ribonukleiiniha-

Analysaattorilla saadaan eroteltua yk-

pon määrän selvittämiseen.

esimerkiksi

antigeenejä.

Lisäksi

Soluille

virtaussytometriaa

sittäiset solut tai partikkelit, niihin
liitetyillä fluoresoivilla merkkiaineilla.

Kuvassa 2 on esitetty virtaussytometrin

Solut eksitoivat ja emittoivat fluore-

rakenne ja toimintaperiaate, joka ha-

senssivaloa, kun niihin on liitetty fluo-

vainnollistaa ja muodostaa kokonaiskä-

resoivilla merkkiaineilla päällystettyjä

sityksen

monoklonaalisia vasta-aineineita. Vir-

telmänä. Kuvassa esitetyt osat selvite-

taussytometriaa käytetään kliinisissä

tään tarkemmin seuraavissa kappa-

laboratorioissa analysoitaessa yksittäis-

leissa.

virtaussytometriasta

mene-

ten solujen antigeenejä, kun erotel-

KUVA 2. Virtaussytometrin rakenne: 1. kolme laseria, 2. linssit ja prismat, 3. virtauskammio,
4. peilit ja suodattimet, 5. suodattimet 6. suora-, sivu- ja fluoresenssisironnandetektorit ja
7. tietokone.
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1 VALONSIRONTA JA PARTIKKELIEN EROTTELU
Valonsirontaa voidaan käyttää solujen

maan suoraan lasersäteen läpi. Vir-

erottelemiseen, kuten hematologian

tauskammiossa

analytiikassa leukosyyttejä erotelta-

nestettä. Sisemmässä pylväässä kulkee

essa. Tässä lasersäde siroaa yksittäi-

näyteliuos ja ulommassa virtaa vaippa-

sestä partikkelista ja tapahtumassa

liuos. Näistä esitetään kuva myöhem-

siroavan valon aallonpituus ei muutu.

min. Liuokset eivät pääse sekoittu-

Eri suuntiin sironnutta valon määrää

maan, koska niiden välinen paine-ero

detektoidaan eli mitataan ja niin par-

on asetettu erilaiseksi. Tämän vuoksi

tikkeleista saadaan selville niiden fyy-

niillä on myös eri virtausnopeus. Tätä

sisiä ominaisuuksia. Näitä ovat koko,

kutsutaan

granulaarisuus ja tuman rakenne. Si-

kusoinniksi. Siinä sisempi näytepylväs

vusironta eli valon sironta 90° kul-

kavennetaan paineen avulla, jolloin

massa kertoo solun sisäisistä ominai-

solut saadaan kulkemaan yksitellen

suuksista eli tuman ja sytoplasman

jonossa lasersäteen läpi. Tämä mah-

suhteesta

dollistaa solujen tuottaman fluore-

sekä

Neutrofiileillä

on

granulaarisuudesta.
suuri

on

kahdentyyppistä

hydrodynaamiseksi

fo-

sivusironta,

senssin mittaamisen. Lasersäde on fo-

koska niillä on paljon sytoplasmista

kusoitu kohti yksittäisten solujen vir-

granulaa. Suorasironta eli suoraan kul-

taa ja siroavaa valoa mitataan valo-

keva valonsäde kertoo solun koosta.

monistinputkilla eli valodetektoreilla.

Suuret solut tuottavat enemmän suo-

Jos solut päällystetään fluoresoivilla

rasirontaa kuin pienet solut. Elävät

merkkiaineilla eli fluorokromeilla, la-

solut tuottavat taas enemmän sirontaa

sersäde

kuin apoptoottiset eli normaaliin solu-

emittoivat

kuolemaan menevät solut. Solun suora-

Emittoitunut valo mitataan valodetek-

ja sivusironta ominaisuuksia voi tarkas-

toreilla.

eksitoi

fluorokromit,

tiettyä

jotka

aallonpituutta.

tella kuvasta 3.
Virtaussytometriassa näytteenä käytetään partikkelisuspensiota, joka voi
olla joko soluja tai niiden tumia. Suspensio ensin aspiroidaan eli imetään ja
sen jälkeen injektoidaan eli syötetään
virtauskammioon. Virtaussytometrissä
virtauskammio on näytteenkulkualue,
jossa solut ohjataan yksitellen kulkeKUVA 3. Granulaarinen ja ei-granulaarinen
solu ja sen sirontaominaisuudet.
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2 FLUORESENSSIN OSOITUS

Näkyvä valo on elektromagneettinen

Siinä energian vähentyessä fluorokro-

energian muoto, joka kulkee aaltoina.

mit ilmentävät eri valon väriä kuin

Nämä aallot ovat yleisiä ja pitkiä. Aal-

aikaisemmin eksitaatiossa. Siksi emis-

lonpituus määrää valon värin. Näkyvä

sion aallonpituus on aina pidempi kuin

valo

eksitaation

on

ultraviolettivalon

ja

inf-

aallonpituus.

Virtaus-

rapunavalon välissä ja on aallonpituu-

sytometrilla voidaan mitata fluoresoi-

deltaan 380–700 nanometriä.

vista merkkiaineista johtuvaa fluoresenssia. Fluoresoivat merkkiaineet eli

Fluorokromit ovat fluoresoivia väriai-

fluorokromit on liitetty solun raken-

neita, jotka eksitoivat ja emittoivat

teita

valoa

vasta-aineisiin, jotka kiinnittyvät solun

fluoresenssina.

fluoresenssivaloa,

Ne

tuottavat

lasersäteen

tunnistaviin

monoklonaalisiin

akti-

antigeeneihin. Fluorokromit eksitoivat

voidessa solun pinnalla olevan fluoro-

valoa yhdellä aallonpituudella ja emit-

kromin. Eksitaatiossa fluorokromit ab-

toivat

sorboivat valoa ja emissiossa valoa

fluoresenssivaloa. Virtaussytometriassa

vapautuu fluoresenssina. Tapahtumas-

on käytettävissä erilaisia fluorokro-

sa valon aallonpituus muuttuu riippuen

meja.

fluorokromista. Eksitaation ja emission

fluorokromeista emissoituvaa spektriä.

syntyminen ja muodostuminen esite-

Fluorokromien emittoima valo erote-

tään kuvassa 4. Kun valo absorboituu

taan käyttäen suodattimia ja peilejä.

fluorokromiin, sen elektronit siirtyvät

Peilien ja suodattimien avulla haluttu

alimmalta elektronikuorelta ylimmälle

valon kaista johdetaan valomonistin-

tasolle, tämä on maksimaalisen ener-

putkille, joilla signaali havaitaan.

monilla

eri

aallonpituuksilla

Virtaussytometrit

mittaavat

gian taso. Energiapulssi kokonaisuudessaan kestää fluorokromin tyypistä riippuen 1–10 nanosekuntia, koska fluorokromien sisäiset ominaisuudet vaihtelevat ja jotkut vapauttavat absorboitua energiaa lämpönä. Eksitaation jälkeen elektronit palaavat alemmalle
välikuorelle. Kun elektronit palaavat
lähtötasolle,

ne

vapauttavat

valoa

fluoresenssina. Tätä ilmiötä kutsutaan
emissioksi. Emissio tapahtuu erittäin
nopeasti,

yleensä

nanosekunneissa.

KUVA 4. Eksitaation ja emission syntyminen ja muodostuminen elektronitasoilla.

9

Virtaussytometrilla

voidaan

mitata

fluoresoivista merkkiaineista johtuvaa

Nykyään käytetään useita erilaisia värejä niiden ominaisuuksien takia.

fluoresenssia. Fluoresoivat merkkiaineet eli fluorokromit on liitetty solun

Yleisimpiä fluorokromeja ovat FITC,

rakenteita tunnistaviin monoklonaali-

PE, PerCP eli peridiniini-klorofylli-a-

siin vasta-aineisiin, jotka kiinnittyvät

proteiini, APC eli allofykosyaniini ja

solun antigeeneihin. Fluorokromit ek-

Texas red. Kuvassa 5 on havainnollis-

sitoivat valoa yhdellä aallonpituudella

tettu näkyvän valon aallonpituudet

ja emittoivat monilla eri aallonpituuk-

sekä näiden fluorokromien emissio-

silla fluoresenssivaloa. Virtaussytomet-

aallonpituudet. Fluorokromeja on myös

riassa on käytettävissä erilaisia fluoro-

paljon muita ja suurin osa emittoi nä-

kromeja. Virtaussytometrit mittaavat

kyvän valon aallonpituuksia. Aallonpi-

fluorokromeista emissoituvaa spektriä.

tuuksien päällekkäisyydestä aiheutu-

Fluorokromien emittoima valo erote-

neita

taan käyttäen suodattimia ja peilejä.

pensaation avulla. Huolellisella aallon-

Peilien ja suodattimien avulla haluttu

pituuden valinnalla ja sopivilla suodat-

valon kaista johdetaan valomonistin-

timilla minimoidaan ongelmia.

ongelmia

säädetään

kom-

putkille, joilla signaali havaitaan.
Tandemväreissä fluorokromiin on liiFluorokromeja käytetään virtaussyto-

tetty tai kiinnitetty toinen fluoro-

metriassa yhä enemmän ja niiden hyö-

kromi. Kun ensimmäinen väri eksitoi-

dynnettävissä oleva määrä vain kasvaa

tuu ja pääsee maksimaaliselle energia-

koko ajan. Fluorokromeina käytetään

tasolle, kaikki sen energia muuttuu

yksittäisiä värejä tai tandem- eli kak-

hetkessä mitattavaksi valoksi. Tämä

soisvärejä. Yksittäiset värit ovat olleet

aktivoi toisen fluorokromin, jonka fluo-

käytössä kauemmin, esimerkiksi FITC-

resenssi mitataan. Tandemvärit ovat

fluorokromia eli fluoroisotiosyanaattia

hyödyllisiä

ja PE-fluorokromia eli fykoerytriiniä on

tutkimuksissa

käytetty viimeisen 30 vuoden aikana.

värien yhdistelminä.

monivärifluoresenssierityisesti

yksittäisten

KUVA 5. Näkyvän valon aallonpituudet ja yleisimpien fluorokromien emissioaallonpituudet.
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3 VÄRIKOMPENSAATIO
Fluorokromit emittoivat valoa usealla

käisyydestä ja siksi tarvitaan kompen-

eri aallonpituudella ja siten muodosta-

saatiota. Tämä aiheuttaa mittaushäi-

vat spektrin. Peilejä, suodattimia ja

riötä kanavalle, kun sinne vuotaa toi-

fotodiodeja käytetään detektoimaan

sen fluorokromin valoa. Analysaattorin

emittoituneet

aallonpituuden

käyttökunnosta pitää huolehtia kont-

huippua joka fluorokromista. Fluoro-

rolloinnilla ennen kompensaatiolaskua.

kromit emittoivat valoa eri aallonpi-

Kompensaatioprosentti lasketaan mit-

tuuksilla ja siitä aiheutuu aallonpituuk-

taamalla ensin yhdellä fluorokromilla

sien päällekkäisyyttä. Tämä hankaloit-

värjättyjen solujen emissio kultakin

taa todellisen fluoresenssin mittaa-

detektorilta. Esimerkiksi FITC:lla vär-

mista.

päällekkäi-

jätyn solun fluoresenssia voidaan näh-

syyttä voidaan välttää valitsemalla

dä lisäksi PE-kanavalla ja vastaavasti

fluorokromeja eri spektrin alueilta,

PE:lla värjätyn solun fluoresenssia voi-

mutta se ei aina ole mahdollista. Esi-

daan nähdä FITC-kanavalla. Tästä saa-

merkiksi fluorokromien emissiohuiput

daan laskettua kompensaatioprosentit,

FITC:lla eli fluoreseiini-isotiosyanaa-

joita käytetään monivärjätyissä näyt-

tilla ja PE:lla eli fykoerytriinilla ovat

teissä todellisen fluoresenssisignaalin

erilaiset, mutta PE emittoi myös valoa

laskemiseen. Nykyaikaiset virtaussyto-

aallonpituudella,

käytetään

metrit ovat digitaalisia, mikä mahdol-

FITC:in detektoimiseen. Tämä päällek-

listaa yli neljän värin käytön ana-

käisyys täytyy olla kompensoitu ennen

lyyseissä.

valon

Aallonpituuksien

jota

informaation eli ammattitermillä ilmaistuna ”datan” käsittelyä.
Kompensaatioksi kutsutaan virtaussytometrille tehtyä hienosäätöä, jossa on
otettu huomioon eri fluorokromien
emissioaallonpituuksien päällekkäisyys.
Tätä on havainnollistettu kuvassa 6.
Fluorokromien emissioaallonpituuksien
päällekkäisyys saadaan selville fluorokromin kanavasta laskukaavan avulla.
Fluorokromin kanavassa on valittuna
tarkasti mitattava aallonpituus, mutta
silti ei päästä eroon spektrien päällek-

KUVA 6. Kompensaatiokuvaaja, jossa 1 ja 2
ovat eri fluorokromien spektrejä.
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BECKMAN COULTER NAVIOSTM
Beckman Coulter NaviosTM –virtaussyto-

Näitä osia voi tarkastella kuvasta 7.

metrin kokonaisuuteen kuuluvia osia

Luvussa on tarkemmin perehdytty ana-

ovat analysaattori, näytteensyöttöyk-

lysaattorin rakenteeseen ja käsitelty

sikkö, paineyksikkö ja käyttöliuokset

sitä,

sekä

mahdollistavat valonsironnan ja fluore-

informaation

käsittely-yksikkö,

joka koostuu tietokoneesta, näytöstä,

miten

virtaussytometrin

osat

senssin mittaamisen.

näppäimistöstä sekä hiirestä.

KUVA 7. Beckman Coulter NaviosTM virtaussytometrin osat: 1. analysaattori, 2. merkkivalot,
3. näytteensyöttöyksikkö, 4. näyttö, 5. tietokone 6. näppäimistö, 7. hiiri ja 8. paineyksikkö
sekä käyttöliuokset.
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1 VIRTAUSSYTOMETRI
Virtaussytometrin merkkivalot
Beckman Coulter NaviosTM –virtaussyto-

Signaalin

metrin etupaneelissa on käytön kan-

omat

nalta hyödyllisiä merkkivaloja. Niiden

jotka näkyvät myös kuvassa 8. Analy-

värit ilmoittavat analysaattorin käyttö-

saattorin valmiutta ilmaisevien merk-

valmiuden ja liuosten täyttöasteen.

kivalojen alapuolella on toisenlaisia

Nämä näkyvät kuvassa 8. Kun flow- ja

merkkivaloja, jotka näyttävät sinisen

status eli virtaus- ja valmiustilamerk-

laserin antamien signaalien voimak-

kivalot ovat vihreitä, virtaussytometri

kuuden. Kullekin valonsironnalle on

on valmiustilassa ja vaippaliuos käytet-

oma merkkivalopylväänsä ja nämä va-

tävissä. Cleanse- ja sheath eli puhdis-

lot näkyvät sinisellä. Alarivissä on pu-

tus- ja vaippaliuoksen merkkivalot ovat

naisen laserin ja violetin laserin anta-

punaisia, kun nämä liuokset ovat lop-

mien signaalien voimakkuuksien merk-

pumassa. Waste- eli jätemerkkivalo on

kivalot.

voimakkuuksilla

merkkivalonsa

on

myös

etupaneelissa,

myös punainen, kun jäteastia on täynnä.

KUVA 8. Beckman Coulter NaviosTM virtaussytometrin merkkivalot.
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Näytteenkiertojärjestelmä
Näytteensyöttöyksikössä on karuselli,

Näytteensyöttöyksikkö aloittaa näyte-

johon esikäsitellyt näyteputket laite-

putken käsittelyn siirtämällä karusellin

taan analysointia varten. Näytteen-

paikkaa ja pyörittää sen kohtaan, josta

syöttöyksikön yhteydessä on myös vii-

näyte otetaan. Seuraavaksi putki nos-

vakoodinlukija, joka tunnistaa karusel-

tetaan niin, että sekoittaja voi sekoit-

lin ja putken paikan viivakooditunnis-

taa näytteen pyörivin liikkein. Sekoi-

teesta karusellin pyöriessä. Se lukee

tuksen jälkeen näyteneula laskeutuu

myös viivakoodit näyteputkien tar-

putkeen ja näyteputki paineistetaan.

roista. Karuselli ja siihen aseteltu put-

Tämän jälkeen näytteen virtaus alkaa.

ki näkyy kuvassa 9.

Mittauksen loputtua näyteneula puhdistuu automaattisesti.

KUVA 9. Beckman Coulter NaviosTM virtaussytometrin karuselli.
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Näyte kulkee analysaattorissa hydro-

solut virtaavat lasersäteen läpi yksi-

dynaamisen fokusoinnin vaikutuksesta.

tellen peräkkäin. Ulkoreunoilla oleva

Tämä varmistaa, että solut liikkuvat

vaippaliuos virtaa kammiossa hitaasti

lasersäteen läpi yksi kerrallaan virtaus-

ja keskellä virtaava näyte nopeasti

kammion läpi. Virtauskammiossa on

hydrodynaamisen fokusoinnin vuoksi.

suorakulmainen kanava. Paineistettu

Vaikka vaippaliuos ja näyte virtaavat

vaippaliuos virtaa kanavan läpi al-

sisäkkäin, ne eivät sekoitu keskenään.

haalta ylöspäin. Läpi virtaavan solun

Näytteen analysointi voi vääristyä, jos

tunnistusalue on virtauskammion kes-

solut liikkuvat lasersäteen läpi eri ta-

kellä kanavassa. Näytevirta syötetään

valla kuin on oletettu. Tämä on ha-

keskelle vaippaliuosta. Vaippaliuoksen

vainnollistettu kuvassa 10.

paine fokusoi näytevirtaa siten, että

KUVA 10. Beckman Coulter NaviosTM virtaussytometrin virtauskammio vasemmalla ja sen hydrodynaaminen fokusointi oikealla. Virtauskammion osat: 1. Jätteenpoistoletku, 2. ilmakuplienpoistoletku, 3. vaippaliuoksentuloletku ja 4. näytteentuloletku. Hydrodynaaminen
fokusointi koostuu 5. vaippaliuoksesta ja 6. näytevirrasta.
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Laservalo ja eksitaatio-optiikka
Beckman Coulter NaviosTM –virtaussyto-

valoa. Ennen kuin lasersäteet saavut-

metrissä on kolme eriväristä puolijoh-

tavat näytevirran, poikittais-sylinteri-

delaseria, violetti, sininen ja punai-

mäiset linssit keskittävät lasersäteet

nen. Sinisen laser eli aallonpituudel-

yhdeksi sädekimpuksi. Keskittäminen

taan 488 nanometriä antaa informaa-

ohjaa säteet kohtisuoraan näytevirtaa

tiota suorasironnasta ja sivusironnasta.

kohden. Kolmesta eri laserista tulee

Merkkivalopaneelin fluoresenssivaloista

näin yksi säde, jossa on montaa aal-

1–5 saadaan tietoa sinisen laserin toi-

lonpituutta. Nämä erotellaan myö-

minnasta. Punaisesta laserista eli 638

hemmin optisten suodattimien avulla.

nanometrin laserista saadaan tietoa

Lasersäteiden keskittäminen saa sä-

merkkivalopaneelin

fluoresenssiva-

teen tarpeeksi pieneksi valaistakseen

loista 6–8. Violetti laser eli 405 nano-

vain yhden solun kerrallaan. Ensim-

metrin

informaatiota

mäinen linssi kontrolloi säteen leveyttä

fluoresenssiva-

ja toinen korkeutta. Tuloksena ellipsin

loista 9–10. Punainen laser on tehol-

muotoinen valokeila kohdistetaan tun-

taan 25 millivolttia, sininen laser on 22

nistusalueelle

millivolttia ja violetti laser on 40 milli-

vassa 11 on esitetty lasersäteiden oh-

volttia.

jautuminen näytteeseen sekä sen si-

laser

antaa

merkkivalopaneelin

virtauskammioon.

Ku-

ronta solusta.
Laservaloja ohjaavat linssit ja prismat,
jotka muotoilevat ja fokusoivat laser-

KUVA 11. Lasersäteiden ohjautuminen linssien ja prismojen kautta soluun.
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Kun solut näytevirrassa menevät tun-

Beckman Coulter NaviosTM –virtaus-sy-

nistusalueen

virtauskammiossa,

tometrissä keräilyoptiikkana on optisia

ellipsin muotoinen lasersäde valaisee

peilejä ja suodattimia, joiden tehtä-

soluja. Solut hajottavat laservaloa ja

vänä on ohjata valitut aallonpituudet

emittoivat niihin kiinnitettyjen fluo-

oikeille detektoreille. Optisia peilejä

rokromien aiheuttamaa fluoresenssi-

ja suodattimia voi tarkastella kuvasta

valoa.

12. Virtaussytometrissä detektoreina

läpi

voidaan käyttää fotodiodeja tai valoSuorasironnaksi kutsutaan tilannetta,

monistinputkia. Fotodiodeja voidaan

jossa laservalon sironta on kapeassa

käyttää, kun signaali on voimakasta

kulmassa lasersäteen akseliin nähden.

suora- tai sivusirontaa. Valomonistin-

Suorasironnan määrä on suoraan ver-

putket ovat herkempiä kuin fotodiodit

rannollinen

ja ne ovat ihanteellisia fluoresenssin

laservalon

hajottaneen

solun kokoon. Sivusironnaksi kutsutaan

tunnistamiseen.

tilannetta, kun laservalon sironta on

käytetään mittaamaan säteilyä 200 ja

noin 90° kulmassa akseliin nähden.

800 nanometrin välillä. Detektorien

Sivusironta on verrannollinen solun

spesifisyyttä

tuma-sytoplasmasuhteeseen ja granu-

suodattimilla, jotka päästävät läpi vain

laarisuuteen, jotka hajottavat laser-

tietyt aallonpituudet. Suodattimia on

valoa. Sivusirontaa käytetään erotta-

kahdenlaisia, joita kutsutaan englan-

maan

ninkielisillä termeillä ”longpass” ja

esimerkiksi

lymfosyytit,

mo-

Valomonistinputkia

kontrolloidaan

optisilla

nosyytit ja granulosyytit. Sen lisäksi

”bandpass”.

solut emittoivat fluoresenssivaloa kai-

päästävät

kissa

akseliin

korkeammat säteet lävitseen ja heijas-

nähden. Fluoresenssivaloa käytetään

tavat tätä aallonpituutta alhaisemmat

tunnistamaan molekyylejä, kuten solun

säteet pois. ”Bandpass”-suodattimet

pinta-antigeenejä.

päästävät määrätyn aallonpituusalueen

kulmissa

lasersäteen

”Longpass”-suodattimet
määrättyä

aallonpituutta

eli kaistan säteilyn lävitseen ja heijastavat loput säteet pois.

KUVA 12. Optiset peilit ja suodattimet sekä niiden koodit.
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Suorasironta-detektori kerää suoraan

asennettu kuituoptisen kaapelin si-

siroutuneen laservalon, joka on siron-

sälle.

nut

kapeassa

kulmassa

lasersäteen

akseliin nähden. Suorassa kulmassa

Korkealta

valo suodatetaan 488 nanometrin opti-

suodattavat optiset suodattimet siirtä-

sella suodattimella. Valosta muodoste-

vät lasersäteitä. Säteistä on tarkoitus

taan suodattimien avulla signaalien

mitata

sähköjännitepulsseja, ennen kuin valo

fluoresenssivaloa. Dikromaattisia suo-

ohjataan

suorasironta-detektorille.

dattimia käytetään heijastamaan tiet-

Nämä signaalit ovat verrannollisia an-

tyjä värejä. Dikromaattisten suodatti-

turin vastaanottaman valon määrään.

mien sijainti on suunniteltu tarkasti,

Suorasironta-detektori kerää erilaisista

koska tarkoituksena on vähentää opti-

kulmista suoraan sironnutta valoa. Laa-

sia pintoja. Tämä mahdollistaa fluore-

ja detektioalue kerää suorasirontaa

senssivalon

laajemmista kulmista eli 1–19° ja on

Niiden sijainti suhteessa optiseen ak-

ihanteellinen

partikke-

seliin on myös optimoitu, jotta valo

leille. Kapea detektointialue kerää

pääsee symmetrisesti kaikista suodatti-

suorasirontaa kapeammasta kulmasta

mista. Optisia suodattimia voi myös

eli 1–8°, joka on ihanteellinen suu-

vaihtaa erikseen eikä optista järjes-

remmille partikkeleille. Lisäksi tämä

telmää ei tarvitse uudelleensuunnata,

järjestelmä mahdollistaa sironnan ke-

vaikka suodattimia vaihdetaan.

räämisen

pienemmille

laajemmalta

ja

laajemmalta

fluorokromeista

kulun

alueelta

syntynyttä

valodetektoreille.

detektioalu-

eelta, jota käytetään nanopartikkelien
erottelemiseen. Tämä on havainnollistettu kuvan 13 avulla.
Laservalon sivusironta ja fluoresenssi
mitataan 90° kulmasta. Sivusironta
kerätään vastapäätä fluoresenssin detektoria.

Fluoresenssilinssin

suoda-

tinosa on kytketty geelillä virtauskammioon. Se kerää fluoresenssivaloa
virtauskammiossa ja fokusoi sen. Aal-

KUVA 13. Suora- ja sivusironnan sekä fluoresenssin detektorit. Detektori 1 on suorasironnan detektori ja detektori 2 on
sivusironnan ja/tai fluoresenssidetektori.

lonpituus sivusironnassa on 488 nanometriä. Sivusironta on paljon voimakkaampaa

kuin

fluoresenssivalo.

Si-

vusironta suodatetaan 488 nanometrin
kaistanpäästösuodattimella,

joka

on
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2 TIETOYKSIKKÖ
Informaationkäsittely-yksikön näytöltä

konsentraatio. Luotua työlistaa voi-

selviää mittaukseen liittyviä tapahtu-

daan myöhemmin muokata, jos näyt-

mia. Näyttö on jaettu kolmeen eri ik-

teitä tulee lisää tai niitä poistuu. Näy-

kunaan. Pääikkunassa näkyy mittauk-

tön yläpalkissa on käyttöön liittyviä

sen tapahtumat ja siihen tulostuvat

muita painikkeita, kuten käynnistys-

kuvaajat. Sivussa olevassa ikkunassa on

painike. Näytön alareunassa näkyy lait-

paneelit ja protokollat, joiden avulla

teen tila, tapahtumien mittausnopeus

voidaan luoda työlistat alaikkunaan.

soluina sekunnissa, mittaukseen kulu-

Alaikkunaan luodusta työlistasta saa-

nut

daan selville näytteiden analysointi-

kumäärä sekä virheilmoitukset. Ku-

järjestys,

oleva

vassa 14 esitetään informaationkäsit-

paikka, potilastiedot, näytteelle luotu

tely-yksikön näytöstä kuva, johon on

tiedostotunnus sekä kalibrointihelmien

koottu edellä mainitut asiat.

niiden

karusellissa

aika,

tapahtumien

kokonaislu-

KUVA 14. Informaationkäsittely-yksikön näyttö, jossa tapahtuu analysaattorin toiminnan
ohjaus ja tulosten käsittely.
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Signaalien käsittely
Beckman Coulter NaviosTM –virtaussytometrillä on 12 detektoria, joita ovat
suorasironta-, sivusironta- ja fluoresenssidetektorit. Suora- ja sivusironnalla on molemmilla oma fotodiodidetektori ja fluoresenssivalolla on kymmenen

valomonistinputkidetektoria.

Signaalin jännitepulssi muodostuu solun mennessä lasersäteen läpi. Se on
verrannollinen detektoreilla havaittavaan valon intensiteettiin eli voimakkuuteen.

Virtaussytometrin

elektro-

niikka vahvistaa, mukauttaa, yhdistää
ja analysoi näitä pulsseja.
Signaalien huippu muodostuu, kun solu
läpäisee lasersäteen. Valon sironnan
intensiteetti ja fluoresenssi määräävät
signaalin huipun voimakkuuden. Huippusignaalin muodostuminen esitetään
kuvassa 15. Ensin solu tulee sisään lasersäteen

valokeilaan,

jolloin

KUVA 15. Huippusignaalin muodostuminen
kuvaajalle, kun solu ohittaa lasersäteen.
Kuvassa on mukana: 1. lasersäde, 2. solu,
3. jännite voltteina, 4. kulunut aika ja 5.
pulssin korkeus.

säde

osuu vain vähän soluun saaden osan
valosta siromaan. Solu liikkuu lasersäteen keskelle ja sironnan sekä pulssin
voimakkuus on maksimissa tässä vaiheessa. Tämän jälkeen solu jättää lasersäteen ja siroava valo heikkenee.
Pulssin leveys kertoo

määritykseen

menneen ajan. Siksi kokonaisfluoresenssi eli intensiteetti ja kulunut aika
määritetään koko pulssin alueena.
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Erilaisilla soluilla voi olla sama koko-

seksi signaaliksi. Pulssin voimakkuus on

naisfluoresenssi, mutta eri fluoresens-

verrannollinen

sin intensiteetti, jolloin ne tuottavat

ja se saadaan solun kohdatessa laser-

erilaiset huippupulssit. Erilaisten huip-

säteen valokeilan. Pulssin alue on ver-

pupulssien syntyminen on kuvassa 16.

rannollinen

Kokonaisfluoresenssin ollessa eri so-

Pulssin

lulla sama, mutta jakauman erilainen,

voimakasta fluoresenssia.

kokonaisfluoresenssiin

kokonaisfluoresenssille.

huippukohta

kuvaa

erittäin

elektroniikka yhdistää pulssin yhtenäi-

KUVA 16. Erilaisten solujen signaalien syntyminen: 1. näytevirran suunta, 2. solu lasersäteessä, 3. huippupulssi, 4. jännite voltteina ja 5. aika.

Pulssin huipun leveys on mitattu ja se

Jotkut jännitepulssit täytyy olla vah-

voidaan yhdistää mihin tahansa huip-

vistettu niin, että solujen ominaisuu-

pusignaaliin. Pulssin vahvistimista kaksi

det voidaan havaita. Järjestelmä lisää

ovat verrannollisia läpikulkuajalle eli

hyötyä lineaarisesti vahvistamalla yh-

partikkelin

lasersäteen

tenäisen, huippu- ja läpikulkuajansig-

läpi ja solun koon laskemiselle. Tämä

naalin. Lineaarista vahvistusta ja huip-

on esitetty kuvassa 17. Kuvassa yl-

pusignaalin tietoja muutetaan loga-

häällä olevat mustat pallot kuvaavat

ritmisesti. Logaritminen muutos koros-

soluja. Valokeila on säädetty normaa-

taa eroja pienien pulssien välillä ja

liksi virtaussytometrissä niin, että la-

heikentää eroja suurten pulssien vä-

sersäteen leveyden vaikutuksien anne-

lillä.

liikkumiseen

taan heikentyä läpikulkumittauksessa.

KUVA 17. Läpikulkuajan pulssin muodostuminen koostuu: 1. pulssin korkeudesta sekä muodosta ja 2. läpikulkuajasta.
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3 PROTOKOLLAT JA PARAMETRIT
Protokollat ovat informaation koko-

voidaan muodostaa pesuputkien pa-

elma virtaussytometrin ja Navios-oh-

neeli. Paneelin mukaiset putket aje-

jelman asetuksista. Protokollat voi-

taan työpäivän päätteeksi.

daan luoda hankituille näytteille tai
analysoitavalle

varastotiedolle.

Ne

Laite tuottaa monia parametreja, joita

koostuvat asetelman näkymisestä, pa-

voidaan tilastoida. Parametri on näyt-

rametrien nimistä sekä asetelmista,

teen solupopulaatiosta tuotettu nu-

alueista, porteista, värien tarkkuuk-

meerinen, tilastoitavissa oleva arvo.

sista, tilastotiedoista, laitteen asetuk-

Jokaisesta solusta saadaan kaksitoista

sista ja tiedottamisen perustasta.

parametriä, joita ovat suorasironta-,
sivusironta- sekä kymmenen fluore-

Laatukontrollien
alkavat

protokollien

QC-lyhenteellä

eli

nimet

senssiparametriä.

Aikaparametri

on

Quality

kolmastoista parametri. Aikaparametri

Control. Ne ovat laatukontrolliasetuk-

esitetään fluoresenssikuviossa ja siihen

sia ja lyhennettä käytetään, jotta tieto

syntyy leima jokaisesta tapahtumasta.

saadaan muotoiltua yhdelle merkitse-

Fluoresenssikuvio voi vaihdella tasai-

välle riville. Tuloksia voidaan julkaista

sesta vaihtelevaan riippuen nesteistä

myös Excel-muotoisena.

ja optiikan kunnosta. Siitä voidaan
päätellä mittauksen laatua selvitettä-

Pesuprotokollien alut nimetään Clean-

essä onko analysaattorin virtaus ta-

se-lyhenteellä. Laiteasetusprotokollien

saista tai onko siinä katkoksia. Kuvassa

nimessä on AS-lyhenne, joka tulee sa-

18 on esimerkki aikaparametrista. Suh-

nasta AutoSetup. Näitä käytetään mää-

teelliset parametrit lasketaan kaavan

riteltäessä jännitteitä, vahvistuksia ja

avulla, eikä niitä saada suoraan ku-

kompensaatioita.

vaajasta.

Pesuprotokollista

KUVA 18. Aikaparametrin fluoresenssikuvaaja.
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4 PAINEYKSIKKÖ, KÄYTTÖLIUOKSET JA HUOLLOT
Beckman Coulter NaviosTM –virtaussy-

toksia. Monoklonaaliset vasta-aineet

tometrin alapuolella tai lähettyvillä on

säilytetään jääkaappilämpötilassa. Ne

kompressori, virtajärjestelmä ja liuok-

eivät saa jäätyä ja ne pidetään valolta

sia, joita tarvitaan laitteen käytössä.

suojattuna. Kun reagensseja käyte-

Kompressorin tehtävänä on paineistaa

tään, pidetään ne viileänä jäähauteen

analysaattorin

päällä.

sekä

näytteenkulkuletkut

virtauskammio.

Liuokset

ovat

omissa astioissaan kompressorin pääl-

Beckman Coulter NaviosTM -virtaussy-

lä. Astioissa on vaippaliuos ja jä-

tometrille tehdään huoltoja päivittäin,

tenestettä, joka tulee analysaattorista

viikoittain, kuukausittain ja vuosittain.

jätekanisteriin.

Laboratoriot

Jokaisena käyttöpäivänä tarkistetaan

Oy:llä virtaussytometrin jäteliuos me-

paineet ja tehdään FlowClean Cleaning

nee suoraan viemäriin, koska viemäriä

Agent -pesuliuoksella ja vesisarjalla

vahingoittavien aineiden konsentraatio

päiväpesu. Kerran viikossa suoritetaan

on todella pieni.

pidempi pesuohjelma, jossa käytetään

Fimlab

hypokloriitti- ja FlowClean Cleaning
Vaippaliuoksen lisäksi virtaussytomet-

Agent -pesuliuosta sekä vesisarjoja.

rillä käytettäviä liuoksia ovat näyttei-

Viikkohuoltoon

siin

pesu ja kuukausihuoltoon sheat- ja

lisättävät

Reagenssit

vasta-ainereagenssit.

säilyvät

pakkauksessa

avaamattomana

merkittyyn

kuuluu

näyteneulan

cleaning-astian pesut. Kuukausihuol-

viimeiseen

toon kuuluu myös suodattimien puhdis-

käyttöpäivään saakka. Avattuna ne

tus. Vuosihuollossa vaihdetaan tietyt

säilyvät valmistajasta riippuen yhdek-

osat virtaussytometriin, jonka suorit-

sänkymmentä päivää tai siihen asti,

taa huoltomies.

kunnes reagensseissa havaitaan muu-
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NÄYTTEIDEN JA TULOSTEN KÄSITTELY

Fimlab Laboratoriot Oy:ssä analysoi-

Tässä luvussa käsitellään näytteiden

daan päivässä

yleistä

viiteentoista
Muita

keskimäärin viidestä

lymfosyyttidiffinäytettä.

hematologisia

markkeri-

esikäsittelyä

sekä

analysoi-

mista, jota painotetaan lymfosyyttidiffi-analyysin

näkökulmasta

työelä-

määrityksiä tehdään yleensä enimmil-

män yhteyshenkilön toiveiden mukai-

lään kymmenen päivässä. Määrityksen

sesti. Muiden hematologisten markke-

kokonaiskestoaika yhdelle lymfosyytti-

rimääritysten

diffinäytteelle on noin tunti. Toiset

lysointia ei käsitellä tarkemmin, koska

määritykset vievät enemmän aikaa

niitä on paljon, eikä niiden luettelemi-

kuin toiset, koska näytteiden pipe-

nen ole ymmärtämisen kannalta oleel-

tointi putkiin, putkien määrä ja ana-

lista. Luvun lopussa käsitellään myös

lysointiaika

tulosten analysointia sekä työturvalli-

vaihtelevat

eri

panee-

leissa. Fimlab Laboratoriot Oy:ssä ylei-

esikäsittelyä

ja

ana-

suutta ja ergonomiaa.

simmät näytteet ovat veri- ja luuydinnäytteitä.
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1 NÄYTTEIDEN ESIKÄSITTELY JA MÄÄRITYS
Näyte on tyypillisimmin perifeeristä

plasma pois. Tämän jälkeen lisätään

verta, luuydintä tai ruumiinontelones-

PBS+BSA-liuosta, jossa on PBS- eli fos-

teitä. Nämä ovat käsittelyn kannalta

faattipuskuroitua suolaliuosta ja BSA-

ihanteellisia, koska ne ovat valmiiksi

proteiineja.

solususpensiona.

mentimena ja BSA-proteiineja lisätään,

toimintakykyisistä

Suspensio

koostuu

yksittäisistä

so-

PBS-liuos

toimii

lai-

jotta reagenssit toimivat oikein.

luista. Myös solukasat tai solujätteet
voivat häiritä analyysiä. Immunofeno-

Jos lymfosyyttien määrä lymfosyytti-

tyypityksessä voidaan käyttää myös

diffinäytteessä on yli 5 x 109/l, näyte

kiinteitä kudoksia, kun epäillään pa-

pitää laimentaa. Hematologisilla poti-

hanlaatuista hematologista kasvainta.

lailla voi lymfosyytit olla yli 100 x
109/l. Ihmisen immuunipuutosviruksen

Perifeerinen veri ja luuydinnäytteet

infektoimilla potilailla lymfosyytit ovat

otetaan antikoagulanttiputkeen, joko

usein alhaiset ja harvoin niiden määrä

hepariiniputkeen tai EDTA eli etyleeni-

on yli 5 x 109/l.

diamiini

tetra-etikkahappoputkeen.

Luuydinbiopsia- sekä kiinteäkudosnäyt-

Lymfosyyttidiffi-analyysissä

teet kuljetetaan ravintonesteessä tai

näytteelle varataan kaksi putkea. Put-

käärittynä

keitto-

kiin pipetoidaan eri reagensseja, jotka

suolaliuoksella kostutettuun harsoon,

sisältävät vasta-aineita paneelin mu-

jotta niissä olevat solut säilyttävät

kaan. Pipetointi on havainnollistettu

elinkykyisyytensä. Näytteiden kuljetus

kuvassa 19. Paneelilla tarkoitetaan

ja säilytys tapahtuu huoneenlämmössä,

reagenssien eli monoklonaalisten vas-

eikä näytteitä saa pitää kylmässä.

ta-aineiden

Näytteet pyritään saamaan mahdolli-

voidaan esittää esimerkiksi taulukko-

simman nopeasti laboratorioon ana-

muodossa. Käytettävät monoklonaali-

lysoitavaksi.

set vasta-aineet paneelissa määräyty-

fysiologisella

jokaiselle

pipetointiohjetta,

joka

vät selvitettävän taudin tai tilan muJos näyte on plasminen eli kun näyte

kaan. Molemmista putkista saadaan

sisältää plasmaa, se pitää pestä pois.

selvitettyä lymfosyyttimäärä. Tuloksia

Esimerkiksi perifeerinen veri ja luuydin

vertailemalla saadaan selville pipetoin-

ovat plasmisia näytteitä. Kun näistä

titarkkuuden laatu. Toisesta putkesta

näytemateriaaleista on tarkoitus mää-

saadaan CD4-CD8-suhde ja toisesta

rittää lambda- sekä kappavasta-aineet,

lasketaan CD19- ja CD56 -positiivisten

tehdään

HBSS-pesuliuoksella

solujen määrä. Putkeen pipetoidaan

kaksi kertaa peräkkäin. Tällöin pestään

reagenssit joko reagenssiseoksena tai

pesut
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yksitellen ja erikseen omina liuoksinaan. Lymfosyyttidiffi-analyysissä käytetään reagenssiseosta.

KUVA 20. Näytteen sekoitus Vortex-sekoittajalla.

Seuraavaksi näytettä inkuboidaan 15
KUVA 19. Reagenssin pipetointi.

minuuttia pimeässä huoneenlämmössä.
Inkuboinnin jälkeen punasolut hajotetaan eli lyysataan lisäämällä lyysaus-

Tämän jälkeen putkeen pipetoidaan
hyvin sekoitettu veri elektronisella
pipetillä

käänteisellä

menetelmällä,

koska veri on viskoosia ainetta. Ennen
kärjen laittamista putkeen, se pyyhitään sellulapulla niin, että sisään pipetoitu liuoksen tilavuus ei muutu. Pipetointi tapahtuu putken pohjalle seinämää vasten. Pipettiä pois ottaessa kärki ei saa osua reunoihin, jottei tilavuus
kasva tai solut jää värjäytymättä. Tämä voi aiheuttaa mittaukseen häiriötä.
Tämän jälkeen näyte sekoitetaan Vortex-sekoittajalla, mitä voi tarkastella
kuvasta 20.

liuosta. Sen jälkeen lymfosyyttidiffinäytettä inkuboidaan uudestaan 15 minuuttia. Lyysauksen inkubointiaika on
tarkka, sillä pidentynyt aika altistaa
suora-

ja sivusironnan muutoksille.

Liian lyhyt aika jättää punasolut ehjiksi, mikä saa kuvaajaan piirtymään
jätteet ja tuloksesta tulee epätarkka.
Lyysauksen

jälkeen

lymfosyyttidiffi-

näytteessä ei tehdä enää muita pesuja, koska tässä analyysissä mitataan
leukosyyttien

absoluuttista

arvoa.

Muissa analyyseissä pestään tässä vaiheessa kiinnittymättömät vasta-aineet
pois, koska niissä mitataan prosenttiarvoja.
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Ennen mittausta näyteputken pohjalle
pipetoidaan latex-helmiä samalla pipetillä millä näyte on lisätty. Näin vältetään

pipetin

tilavuudesta

johtuvaa

häiriötä. Lopuksi näyte sekoitetaan
Vortex-sekoittajalla.

Helmien

avulla

lasketaan leukosyyttien määrä suoraan
verrannollisesti, kun helmien konsentraatio eli helmien pitoisuus liuoksessa
on tunnettu. Niiden konsentraatio on
eräkohtainen ja syötetään informaationkäsittely-yksikölle ennen ajoa. Helmien avulla saadaan laskettua absoluuttiset arvot.

KUVA 21. Karusellin asettaminen Beckman
Coulter NaviosTM –virtaussytometrille.

Tietokoneelle tallentuu informaatiota
monista tuhansista soluista tai partik-

Tietokoneelle tehdään työjono, johon

keleista ja sitä varastoidaan tietoko-

syötetään potilaan henkilötunnus ja

neelle lisäanalyysejä varten. Analy-

nimi, näytenumero sekä lymfosyytti-

saattori

määrä

Sysmex®-verenkuva-analysaat-

teessä 600 tapahtumaa eli virtaus-

torilta. Näyteputket siirretään tiettyyn

kammion läpimeneviä lymfosyyttejä.

järjestykseen

Jos näytteen lymfosyyttimäärä on vä-

määräämään

karuselliin
paikkaan.

työjonon

Kuvassa

kerää

lymfosyyttidiffinäyt-

21

häinen, kerätään tapahtumia kolmen-

esitetään karusellin asettaminen ana-

sadan sekunnin ajan. Näiden tapahtu-

lysaattorille. Ajo käynnistetään näy-

mien avulla saadaan määritettyä tulok-

töltä.

set. Helmien konsentraatiota käytetään

kalibrointikertoimena

laskussa,

jotta saadaan laskettua lymfosyyttitulos.
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Kroonisen lymfosytoosin vasta-ainepaneeli
Kaikille kroonisen lymfosytoosin immu-

si- tai T/NK-lymfosytoosipaneeli. Tut-

nofenotyypitys

tehdään

kimus voidaan myös lopettaa seulonta-

screening-

putken jälkeen, jos ei löydy mitään

aluksi

-näytteille

seulontaputki

eli

putki. Seulontaputken jälkeen valitaan

maligniin viittaavaa.

jatkotutkimukseksi joko B-lymfosytoo-

Lymfosytoosin screening-putki
Putki

H450

KO

FITC + PE
Yhdistelmä reag.

ECD

PC5.5

PE-Cy7

APC

APC
A700

APC-Alexa
750

L

CD20
CD4

CD45

CD8 + CD56
lambda + kappa

CD5

CD14

CD19
TCRγδ

CD3

CD7

CD38

B-lymfosytoosi (3. putki vain karvasoluleukemian yhteydessä)
Putki

HV450
BV421

KO

FITC

PE

ECD
BC

PC5.5
BC

PE-Cy7

APC

APCAlexa
700

APCAlexa
750

1

CD38

CD45

CD31

LAIR1

CD5

CD19

CD200

CD81

CD23

CD20

2

CD27

CD45

CD103

CD10

CD5

CD22

CD19

CD79b

CD25

CD20

3

CD11c

CD45

CD103

LAIR1

HLADR

CD22

CD19

CD123

CD25

CD20

T/NK-lymfosytoosi
Putki

H450
BV421

KO

FITC

PE

ECD
BC

PC5.5
BC

PE-Cy7

APC

APCAlexa
700

APCAlexa
750

1

CD4

CD45

CD57

CD26

CD56

CD3

CD16
BC

CD28

CD7

CD8

2

CD27

CD45

CD10

CD30

CD5

CD3

CD2
BC

CD7

CD25

CD8

3

CD11c

HLADR

CD45RA

CD3

CD16

CD94

CD19

CD45

CD18 + CD56
lambda + kappa
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2 TULOSTEN ANALYSOINTI
Tuloksia analysoidaan näytölle tulostu-

mällä pysty- ja vaakaviivoja, jotta so-

vilta kuvaajilta ja tulosteliuskoilta.

lut asettuvat oikeisiin neljänneksiin.

Kuvaajien ulkomuoto ja tulosteliusko-

Siten tietoyksikkö pystyy laskemaan

jen numeroarvot tarkistetaan ennen

oikeat arvot neljänneksiin asettunei-

tulosten vastaamista pyytävälle yksi-

den solupopulaatioiden mukaan. Ku-

kölle. Kuvaaja on jaettu neljään osaan

vassa 22 vasemmanpuoleista kuvaajaa

pysty ja vaakaviivoin, niiden jakamia

ei ole muokattu, kun taas oikeanpuo-

osia kutsutaan neljänneksiksi. Rajauk-

leinen kuvaaja on laboratoriohoitajan

sia voidaan muokata sopiviksi siirtä-

muokkaama.

KUVA 22. Kuvaajat ennen muokkausta (vasemmalla) ja muokkauksen jälkeen (oikealla).
Muokkaus on tapahtunut harmaan negatiivisen alueen mukaan, niin että vaakaviiva ei ole sen
päällä.
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Näytölle tulostuu yhden- ja kahden

kuvaajana, joka on jaettu neljännek-

parametrin kuvaajia. Yhden paramet-

siin. Mitattavat parametrit voivat olla

rin histogrammeilla esitetään yhden

sivu- tai suorasironta tai fluoresenssi ja

parametrin mittaus. Siinä x-akselilla on

mittaukset perustuvat fluoresoivien ja

fluoresenssin tai valon sironnan voi-

ei-fluoresoivien

makkuus ja y-akselilla tapahtumien

Kahden parametrin kuvaajissa on mah-

lukumäärä eli lasketut solut. Sitä käy-

dollisuus analysoida tarkemmin yhtä

tetään vain laaduntarkkailussa. Kahden

solupopulaatiota monista solupopulaa-

parametrin kuvaajassa esitetään kah-

tioista sekä jätteistä. Kuvassa 23 esite-

den parametrin mittaukset sekä x- että

tään yhden parametrin histogrammi ja

y-akselilla. Se voidaan esittää tiheys

kahden parametrin kuvaaja.

solujen

erotteluun.

KUVA 23. Yhden parametrin histogrammi (vasemmalla) ja kahden parametrin
kuvaaja (oikealla).
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Neljänneksiä käytetään erottelemaan

riippuu solujen CD-antigeeneistä. Mit-

erilaisia solujen ominaisuuksia, kun

taus voi tapahtua kahdella CD-para-

samassa kuvaajassa tarkastellaan mo-

metrilla, jolloin CD-antigeenin suhteen

nia solupopulaatioita. Siinä erotellaan

positiiviset solut asettuvat kuvaajalla

negatiiviset, yksittäiset positiiviset ja

joko vasempaan yläneljännekseen tai

kaksoispositiiviset solupopulaatiot toi-

oikeaan alaneljännekseen. Jos solu on

sistaan.

solupopulaatio

molemmille CD-antigeeneille positiivi-

sijoittuu vasempaan alaneljännekseen

nen, silloin se näkyy oikeassa ylänel-

ja kaksoispositiiviset solut sijoittuvat

jänneksessä. Jokainen piste kahden

oikeaan yläneljännekseen. Yhden solu-

parametrin kuvaajalla on määritelty

populaation tarkastelu tapahtuu eri

tietyksi määräksi tapahtumia, esimer-

tavalla

solupopulaation

kiksi yksi piste kuvaajalla voi tarkoit-

histogrammin tarkastelu. Siinä negatii-

taa sataa mitattua solua. Kuvassa 24

vinen solupopulaatio pysyy samassa

on havainnollistettu solupopulaatioi-

neljänneksessä, mutta loppujaottelu

den asettuminen eri neljänneksiin.

Negatiivinen

kuin

usean

KUVA 24. Vasemmalla on tarkasteltu monen solun populaatiota. Keskellä ja oikealla on tarkemmassa tarkastelussa yksittäiset solupopulaatiot.
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Solupopulaatiot muodostuvat kuvaa-

ympäröidä graafisilla rajoilla ja tätä

jaan omille alueilleen, jotka on esi-

tehdessä puhutaan rajauksista. Rajauk-

tetty kuvassa 25. Eroteltavia solupo-

sia kuvataan englanninkielisellä sanalla

pulaatioita ovat blastit, lymfosyytit,

”gating”, josta on muodostunut suo-

monosyytit ja granulosyytit sekä solu-

menkielinen ammattitermi ”geittaus”.

jätteet ja trombosyytit. Ne voidaan

KUVA 25. Solujen jakautuminen kuvaajalle: 1. roskat, solujätteet ja trombosyytit, 2. neutrofiilit, 3. monosyytit, 4. lymfosyytit ja 5. blastit. Tämä kuvaaja on normaalinäytteestä eikä
siinä esiinny blasteja. Niiden mahdollinen esiintymispaikka on kuitenkin merkitty kuvaajaan.

Pyytävälle yksikölle lähetetään tulos-

jestelmään. Primaaritulostetta eli ana-

liuskan tulokset erillisen tietokoneoh-

lysaattorin tietokoneelta tulostettua

jelman avulla, koska Beckman Coulter

tulosteliuskaa ja kuvaajia säilytetään

NaviosTM

laboratoriossa puoli vuotta, jotta niitä

-virtaussytometrin

tietoko-

neelta ei ole yhteyttä potilastietojär-

voidaan tarkastella vielä jälkeenpäin.
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3 LAADUNVARMISTUS VIRTAUSSYTOMETRIASSA
Kaikissa

laboratorion

tutkimuksissa

tumisen kontrolloimiseksi sekä rajatta-

ja

toistetta-

essa negatiivista ja positiivista solu-

vuutta. Virtaussytometrisissä määrityk-

ryhmää. Negatiivisten kontrollien te-

sissä on tärkeää menetelmän huolelli-

keminen on vähentynyt, kun on siirryt-

nen validointi, kalibrointi ja laitteiden

ty monivärianalyyseihin. Kontrollierän

toimintakunnon varmistaminen. Määri-

vaihtuessa tarkistetaan tavoitearvot ja

tyksestä riippuen laatua painotetaan

sen toimivuus. Laitteen tausta-arvojen

eri tavoilla, esimerkiksi osoitetaanko

puhtaus mitataan negatiivisten helmi-

pinta-antigeenien mukaan jaoteltuja

en avulla.

arvioidaan

tarkkuutta

soluja, mitataanko solujen määrää vai
Beckman Coulter NaviosTM -virtaussy-

tulkitaanko kuvaajia.

tometrille

tehdään

lymfosyyttidiffi-

Sisäiseen laadunvarmistukseen kuuluu

kontrollit noin kaksi kertaa viikossa.

päivittäin eri parametrien seuraami-

Laitteen kontrollointi tapahtuu myös

nen, joissa apuna käytetään helmiä.

seuraamalla ja vertailemalla Sysmex

Näin säilyy toistettavuus tulostasossa.

XE5000 -solulaskimen lymfosyyttimää-

Jos niitä säädetään, pitää tarkistaa

rää ja Beckman Coulter NaviosTM -vir-

kompensaatioasetukset

taussytometrin

normaaleilla

TBNK-tulosta.

TBNK-

soluilla, joiden immunofenotyypityk-

tulos sisältää T-, B- ja NK-solujen yh-

sessä ei esiinny kaksoispopulaatiota.

teenlasketun määrän. Helmillä analy-

Yli- ja alikompensaatiota voidaan ha-

saattori kontrolloidaan jokaisena työ-

vaita solususpensiolla, jossa on mu-

päivänä ja CD34-määritys tehdään ker-

kana ei-ekspressoivia eli ei-ilmentäviä

ran viikossa.

ja erittäin hyvin ekspressoivia eli ilmentäviä soluja. Näiden lisäksi lait-

Laboratorioiden on hyvä osallistua ul-

teen mittaustason lineaarisuutta var-

koisiin laadunarviointikierroksiin, mi-

mistetaan

käli niitä on saatavilla. Kotimaisia Lab-

päällystetty

kontrolleilla,

jotka

ovat

erivahvuisilla fluorokro-

quality-kierroksia

ei

ole

saatavilla,

meilla. Negatiiviset kontrollit ovat ih-

mutta kansainvälisiä ulkoisia laadunar-

misten soluja, joihin ei pidä kiinnittyä

viointikierroksia

vasta-aineita. Nämä vasta-aineet kiin-

Fimlab Laboratoriot Oy:llä on käytössä

nittyvät normaalisti näyte- ja positiivi-

CD34, LyDiffi, PNH, Leukemia ja MRD –

siin kontrollisoluihin. Negatiivisia kont-

laadunarviointikierrokset.

on

UK

NEQAS:illa.

rolleja käytetään epäspesifisen sitou-
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4 TYÖTURVALLISUUS JA ERGONOMIA
Työturvallisuudella tarkoitetaan työn-

huomioida työskentelyssä käyttämällä

tekijöiden

turvalli-

suojakäsineitä. Työturvallisuutta suun-

suutta. Työnantajalla on velvollisuus

niteltaessa pitää huomioida myös työn-

huolehtia turvallisesta työnteosta työ-

teon turvallisuuteen, työntekijän ter-

turvallisuuslain mukaan. Työturvalli-

veyteen ja ergonomiaan liittyvät asiat.

suuteen liittyviin asioihin on kiinnitet-

Vuosittain on hyvä varmistaa työpaikan

tävä huomiota erityisesti, kun työnte-

käytännöt ja niihin liittyvät riskitekijät

kijä tai opiskelija harjoittelee uutta

sekä liittää ne perehdyttämissuunni-

työtehtävää.

telmaan.

työolosuhteiden

Kokeneet

työntekijät

saattavat tunnistaa työpaikan vaaratekijät. Perehdyttäjän on ilmoitettava

Kun suunnitellaan uusia työtiloja ja

työntekijälle työpaikan haitta- ja vaa-

työtehtäviä, pitää muistaa huomioida

ratekijöistä. Niitä voivat olla esimer-

ergonomia. Hyvä ergonomia on ennal-

kiksi tartuntavaaralliset näytteet tai

taehkäisevää ja sillä voidaan ehkäistä

reagenssit. Fimlab Laboratoriot Oy:llä

esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön

virtaussytometreillä käytettävät rea-

vaivoja. Mikäli vaivoja kuitenkin ilme-

genssit ovat käytössä turvallisia, mutta

nee, niitä voidaan parantaa tai lieven-

jos reagenssia roiskuu iholle, on se

tää korjaavalla ergonomialla. Työnte-

huuhdeltava vedellä. Jotkut tumaan

kijän hyvän ergonomian ajattelutapa

menevät väriaineet saattavat kuitenkin

tulisi näkyä päivittäisessä toiminnassa

olla karsinogeenisiä. Tämä ja näyttei-

sekä valinnoissa ja ratkaisuissa.

den tartuntavaarallisuuden riski tulee

34

HEMATOLOGISTEN TILOJEN DIAGNOSTIIKKA

Virtaussytometriasta on tullut tärkeä

toriot Oy:llä yleisimpiä hematologisia

menetelmä diagnosoinnissa, luokitte-

markkeritutkimuksia ovat leukemiat,

lussa ja jäännöstautien osoituksessa

jäännöstaudin seuranta, myeloomat,

potilailla, joilla on pahanlaatuisia he-

lymfoomat, immuunipuutostilat sekä

matologisia sairauksia. Fimlab Labora-

kantasolusiirrot.

1 HEMATOLOGISET SAIRAUDET
Akuutit leukemiat
Akuuteilla

leukemioilla

pahanlaatuisia

tarkoitetaan

verisairauksia,

Akuuteissa leukemioissa esiintyy blas-

joissa

tisoluja 20 % tai enemmän luuytimessä

normaalin verenmuodostuksen sijaan

tai perifeerisessä veressä. Diagnoosi

blastit lisääntyvät ensin luuytimessä ja

voidaan kuitenkin tehdä, vaikka blas-

myöhemmin niitä ilmaantuu myös peri-

tisoluja olisi vähemmänkin. Jos niitä

feeriseen vereen. Akuutit leukemiat

on vähemmän kuin 20 %, diagnoosin

jaetaan kahteen ryhmään, akuutteihin

saamiseksi täytyy havaita akuuteille

lymfaattisiin ja myeloisiin leukemioi-

leukemioille tyypillisiä sytogeneettisiä

hin. Harvinaisempia tapauksia ovat

tai

erilaistumattomat ja molempien solu-

Akuuttia leukemiaa tutkitaan mikro-

linjojen

skopialla,

sekapopulaatioleukemia.

molekyyligeneettisiä

muutoksia.

immunofenotyypityksellä,

Akuutteja lymfaattisia ja myeloisia

sytogeneettisillä ja molekyylisillä ana-

leukemioita

erilaisilla

lyyseillä. Näiden tutkimusten avulla

kriteereillä, muun muassa immunofe-

solut voidaan jakaa lymfaattiseen ja

notyypeillä.

myeloiseen linjaan.

määritetään
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Immunofenotyypityksellä

luokitellaan

akuutit leukemiat myeloiseen ja lymfaattiseen, jota voidaan tarkentaa vielä B- ja T-solutyyppeihin. Useita geneettisiä

solutyyppejä

esiintyy

B-

solulinjassa, T-soluilla näitä on vähemmän. Akuutissa myeloisessa leukemiassa tyypilliset immunofenotyypit
ovat CD13+, CD33+ ja CD117+. Akuutessa lymfaattisissa B-soluleukemioissa
tyypilliset

immunofenotyypit

ovat

CD10+, CD19+, cCD22+, cCD79a+ ja
TdT+. Akuuteissa lymfaattisissa T-soluleukemioissa immunofenotyypit ovat
puolestaan CD2+, cCD3+, CD7+ ja TdT+.

KUVA 26. Akuuttien leukemioiden CD-luokittelu.

Kuvassa 26 on koottuna akuuttien leukemioiden immunofenotyypit.

Myeloproliferatiiviset sairaudet
Kroonisessa myeloisessa leukemiassa

tutkimuksella, jossa Philadelphia-kro-

valkosolumäärät kohoavat, erityisesti

mosomin translokaatio on tyypillinen.

neutrofiilien ja basofiilien määrät nousevat perifeerisessä veressä. Taudissa

Myelodysplastisissa oireyhtymissä blas-

leukemiakantasolujen antigeenejä ei

tin

täysin tunneta, mutta ne ovat yleensä

CD11a+, CD116+, CD10+. Lisäksi CD7

CD34-positiivisia ja usein myös CD56-

esiintyminen

sekä CD90-positiivisia. Niissä ei ole

merkki. Morfologialtaan myelodysplas-

CD38-antigeenia ja muiden erilaistu-

tinen syndrooma on vaikea diagno-

misantigeenien suhteen negatiivisia.

soida, mutta sideroblastit helpottavat

Virtaussytometrinen analyysi on hyö-

sitä. Kun veressä on paljon epäkypsiä

dyllinen, kun blasteja on 20 % tai

soluja, ne ilmentävät CD95 antigeeniä,

enemmän eli blastikriisin aikana mää-

jolloin soluista tulee vähemmän alt-

ritettäessä blastien linjaa. Kroonisessa

tiita apoptoosiin. Taudissa voi esiintyä

myeloisessa

diagnoosi

myös paroksysmaalisen yöllisen hemo-

sytogeneettisellä

globinurian eli PNH:n klooneja. Kloo-

tehdään

leukemiassa

kuitenkin

immunofenotyyppi
on

huonon

on

CD66+,

ennusteen

neja voidaan tutkia immunofenotyypi-
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tyksessä käytettävän FLAER-proteiinin

FLAER:in sekä monosyytit CD14-anti-

avulla. Sillä selvitetään GPI:n eli glyko-

geenien ja FLAER:in suhteen negatiivi-

fosfoinositolin-molekyylien

sia PNH-klooni tapauksissa. Myös pu-

puutosta.

Neutrofiilit ovat CD24-antigeenien ja

nasoluista voidaan tutkia PNH-kloonia.

Multippeli myelooma
Multippeli myelooma on hematologinen

sytoomaa.

kasvaintauti, jossa luuytimeen kerään-

immunofenotyyppisiä

tyy

korkeat

patologisia

plasmasoluja.

Plas-

Malignien

CD38-

ja

plasmasolujen
piirteitä

ovat

CD138-antigeenit

masolut erittävät plasmaan tai virtsaan

sekä matala CD45-antigeeni. Multippe-

monoklonaalista immunoglobuliinia tai

lin

osaa sen rakenteesta.

yleensä hoidon aloittamisen. Hoitovas-

myelooman

oireet

ratkaisevat

tetta arvioidaan vertaamalla poikkeaDiagnosoinnin

pääkriteereinä

käyte-

van

antigeeni-ilmentymän

tään monoklonaalisen proteiinin ilmes-

plasmasolujen

tymistä seerumiin tai virtsaan, patolo-

heen löydökseen. Tämä on multippelin

gisten

myelooman

plasmasolujen

lisääntymistä

luuytimessä ja kudosbiopsian plasma-

osuutta

omaavien

diagnoosivai-

jäännöstaudin

seuraa-

mista.

Krooninen lymfaattinen leukemia
Krooniset lymfaattiset leukemiat luoki-

Kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa

tellaan B- ja T-solujen mukaan. Kroo-

ja prolymfosyyttileukemiassa esiintyy

nisen lymfaattisen leukemian T-solu-

lymfosytoosia eli lymfosyyttien määrän

häiriöt ovat harvinaisempia kuin B-so-

kasvua. Krooninen lymfaattinen leu-

luhäiriöt. Ne voidaan kuitenkin luoki-

kemia on immunofenotyypiltään CD5+,

tella neljään ryhmään. Krooninen lym-

CD19+, CD20+, CD23+ ja CD43+. Prolym-

faattinen

prolymfosyytti-

fosyyttisessä leukemiassa CD19, CD20,

leukemia, karvasoluleukemia ja plas-

CD22, CD23, CD79b, CD43 ovat positii-

masoluleukemia ovat B-soluleukemi-

visia.

oita. LGL-leukemia eli suuri granulaa-

tavallisesti pansytopeniaa eli kaikkien

rinen soluleukemia, T-prolymfosyytti-

solulinjojen puutosta, erityisesti neut-

leukemia, aikuisten T-soluleukemia ja

ro- ja monosytopeniaa eli neutrofiilien

Sézaryn oireyhtymä kuuluvat T-solu-

ja

leukemioihin.

feerisessä veressä. Karvasoluleukemian

leukemia,

Karvasoluleukemiassa

monosyyttien

puutosta

esiintyy

peri-
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varianttimuodossa leukosyyttiarvo voi

masoluleukemia aggressiivinen häiriö,

olla

jossa plasmasoluja on paljon perifeeri-

kohonnut.

Karvasoluleukemian
+

+

sessä veressä. Sen immunofenotyyp-

+

CD20 , CD22 , CD25 , CD43 , CD79b ,

pejä on CD38+ ja CD138+. Nämä kroo-

CD103+. Karvasoluleukemian variantti

nisten

muodossa immunofenotyyppi on muu-

oiden

ten sama, paitsi CD25 puuttuu. Plas-

taulukkoon 1.

immunofenotyyppi on CD11c , CD19 ,
+

+

+

+

lymfaattisten

B-soluleukemi-

immunofenotyypit

on

koottu

TAULUKKO 1. Kroonisen lymfaattisen B-soluleukemian muodot ja niiden CD-positiiviset pintaantigeenit.

Suurigranulaarisessa lymfosyytti leu-

Lymfosyytit ovat omituisen näköisiä

kemiassa eli LGL-leukemiassa solut

morfologialtaan ja immunofenotyypil-

voivat olla joko T- tai NK- eli luonnolli-

tään

sia

ilmentävät

oireyhtymässä diagnoosi tehdään, kun

CD16 -, CD56 - ja CD57 -antigeenejä ja

perifeerisessä veressä on Sézaryn solu-

verenkuvassa esiintyy sytopeniaa eli

ja yli 1 x 109/l tai niiden määrä lymfo-

veren

syyteistä

tappajasoluja.
+

+

Ne
+

solujen

neutropeniaa.

vähyyttä,

Immunofenotyypiltään

CD4

CD4-positiivisia.

on

yli

munofenotyypiltään

20
ne

Sézaryn

%.

Im-

ovat

CD4-

CD3+,

positiivisia, joka vaaditaan morfologian

ja CD7 . Taudissa verenkuva

lisänä diagnoosin varmistamiseksi. Nä-

T-prolymfosyyttileukemia
+

erityisesti

ovat

on

+

muistuttaa B-prolymfosyyttileukemiaa.

mä

Aikuisten

soluleukemioiden immunofenotyypit on

T-soluleukemiaa

esiintyy

imusolmukesairauksien sekä maksan tai

kroonisten

lymfaattisten

T-

koottu taulukkoon 2.

pernan suurentumisen yhteydessä.
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TAULUKKO 2. Kroonisen lymfaattisen T-soluleukemian muodot ja niiden CD-positiiviset pintaantigeenit.

Hodgkin ja non-Hodgkin lymfoomat
Hodgkin lymfooma on pahanlaatuinen

CD40+- ja CD15+-antigeenejä ja ne ovat

imusolmukesyöpä ja kuuluu B-solupe-

usein negatiivisia B-soluantigeeneille.

räisiin lymfoomiin. Se voidaan jakaa

Myös CD68 voi olla positiivinen. Nodu-

histologisesti kahteen tyyppiin klassi-

laarisessa lymfoomassa immunofeno-

seen ja nodulaariseen lymfosyyttival-

tyypit ovat CD20+, CD40+ ja CD45+.

taiseen lymfoomaan. Klassisen Hodgkin

Hodgkin lymfooman jaottelu on esitet-

lymfooman solut ilmentävät CD30+-,

ty taulukossa 3.

TAULUKKO 3. Hodgkin lymfooman jaottelu ja niiden CD-positiiviset pinta-antigeenit.

Klassinen lymfooma jaetaan vielä nel-

tivaltaisessa lymfoomassa lymfosyytit

jään

ovat pieniä ja se on T-soluvaltainen B-

alatyyppiin,

sidekudoskyhmyi-

seen, runsas- ja vähälymfosyyttiseen

solulymfooma.

sekä sekasoluiseen. Nämä voivat olla
esimerkiksi syövän etäpesäkkeitä, niis-

Non-Hodgkin lymfooma voidaan jakaa

sä on eroavaisuuksia lymfosyyteissä tai

T-solun ja NK-solujen sekä kypsiin B-

voivat

suurisolu-

solujen kasvaimiin. T- ja NK-solujen

lymfoomia. Nodulaarisessa lymfosyyt-

kasvaimet voidaan jakaa varhaisten T-

olla

anaplastisia
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solujen kasvaimiin ja kypsiin T- ja NK-

kypsissä B-solujen kasvaimissa tavalli-

solujen kasvaimiin. Näihin kuuluu myös

sesti immunofenotyypit CD20 ja CD19a

joitain kroonisia leukemioita ja mye-

ovat

loomia, joista on esitetty esimerkkejä

myös muiden antigeenien esiintyvyys

taulukossa 4. Non-Hodgkin lymfoomien

vaihtelee.

positiivisia.

Taudista

riippuen

TAULUKKO 4. Non-Hodgkin lymfooman WHO 2008 -luokituksen esimerkkejä.

2 JÄÄNNÖSTAUTIDIAGNOSTIIKKA
Jäännöstaudilla tarkoitetaan remissio

tään nopeasti aloittamaan sopivat leu-

eli taudin elpymävaiheessa olevaa leu-

kemiahoidot.

kemiaa. Hoitojen avulla luuytimestä

antigeenit leukemiasoluissa tunnetaan

saadaan poistettua leukemiasolut ja

diagnoosivaiheessa,

silloin tauti on remissiovaiheessa. Kui-

jäännöstautia pystytään seuraamaan.

tenkin muualla elimistössä voi vielä

Jäännöstautia seurataan koko hoito-

olla leukemiasoluja ja jos hoidot lope-

jakson ajan, varsinkin akuutin lymfaat-

tetaan, niin tauti voi uusiutua niistä.

tisen leukemian hoitojen jälkeen ja

Siksi käytetään lisähoitoja, jos elimis-

sen seuraaminen on yleistynyt myös

tössä on vielä leukemiasoluja. Jään-

akuutissa

nöstautia

voidaan

Hoito määräytyy virtaussytometrisen

lopettaa parantuneiden potilaiden hoi-

jäännöstautitutkimuksen tuloksen mu-

dot tai seurata relapsin eli taudin uu-

kaan.

seurataan,

jotta

Mitä

paremmin
sitä

myeloisessa

solun

paremmin

leukemiassa.

siutumisen riskiä. Jos pieniäkin merkkejä relapsista ilmenee, silloin pysty-
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Jäännöstaudin seurantaan käytetään

akuuttien leukemioiden ja kroonisten

monia menetelmiä, joita ovat morfolo-

lymfaattisten leukemioiden jäännös-

ginen tutkimus, kromosomitutkimus, In

tautia. Kroonisen myeloisen leukemian

situ -hybridisaatio eli FISH-tutkimus,

jäännöstautia seurataan sytogeneetti-

immunofenotyypitys

polyme-

sillä tutkimuksilla. Autologista kan-

PCR-tutkimus.

tasolusiirrettä tehtäessä sen puhtaus

raasiketjureaktio-

ja
eli

Useampaa menetelmää käytetään luo-

varmistetaan

tettavuuden varmistamiseksi. Immuno-

niin ettei siinä ole mukana tautisoluja.

fenotyypityksellä

voidaan

herkillä

menetelmillä,

seurata

3 KANTASOLUSIIRROT HOITOMUOTONA
Kantasolujen siirroissa siirretään he-

tyyppi. Autologisissa kantasolusiirroissa

matopoieettisia

luuyti-

käytetään potilaan omia kantasoluja.

mestä tai perifeerisestä verestä. Kan-

Nämä solut kerätään potilaalta aiem-

tasolusiirtoja käytetään korvaamaan

min ja siirre annetaan potilaalle kemo-

potilaan vaurioitunut vertamuodostava

tai radioterapian jälkeen. Allogeenisiä

solukko.

ajoitetaan

ja autologisia kantasolusiirtoja käyte-

jälkihoitovaiheeseen tai hematologisen

tään hematologisten maligniteettien

tai muun sairauden remissiovaihee-

remissiovaiheen hoitona. Esimerkiksi

seen. Vaurio on syntynyt veritaudista

allogeenisissä siirroissa sairautena voi

tai voimakkaista syövän hoidoista.

olla akuutti leukemia, krooninen mye-

kantasoluja

Kantasolusiirto

loinen leukemia tai myelodysplastinen
Kantasolusiirtoja on kahden tyyppisiä,

syndrooma.

joko allogeenisiä tai autologisia. Allo-

puolestaan sairaus voi olla lymfooma

geenisissä kantasolusiirroissa luovut-

tai myelooma. Taulukossa 5 on esitetty

tajana toimii toinen ihminen, jolla on

allogeenisten

mahdollisimman

tasolusiirtojen indikaatiot.

samanlainen

HLA-

Autologisissa

ja

siirroissa

autologisten

kan-

tyyppi eli ihmisen leukosyyttiantigeeni-

TAULUKKO 5. Kantasolusiirtojen indikaatiot.
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Solusalpaajahoidon ja kasvutekijöiden

reesilaitteella ja se kestää neljästä

avulla saadaan kantasoluja runsaasti

viiteen tuntia kerrallaan. Laite erot-

perifeeriseen vereen. Näiden määrää

telee ensin puna- ja valkosolut sentri-

mitataan immunofenotyypityksen avul-

fugoimalla ja palauttaa punasolut po-

la,

CD34-

tilaalle. Tämän jälkeen valkosoluista

antigeenipositiiviset solut. Kantasolu-

voidaan erotella kantasolut, jotka säi-

jen määrä on tarpeeksi korkea vain

lytetään nestetyppijäässä kunnes siirre

muutamana päivänä ja keräys pitää

voidaan tehdä. Kantasolujen erottelu

suorittaa silloin. Kantasoluja kerätään

valkosoluista on kuitenkin kallista, eikä

peräkkäisinä päivinä yhdestä kolmeen

siitä saada potilaalle suurta lisäarvoa.

josta

saadaan

selville

kertaa. Niiden keräys tehdään leukafe-
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4 IMMUUNIPUUTOSTILAT
Ihmisen immuunipuutostilat ovat han-

Immuunipuutostiloja seurataan tutki-

kittuja tai perinnöllisiä tiloja, joissa

malla CD4:n absoluuttista arvoa sekä

immuunijärjestelmä

aiheuttaa

CD4:n CD8:n -suhdetta immunofeno-

huonon immuunivasteen ja lisää infek-

tyypityksessä. Esimerkiksi HIV-infekti-

tioherkkyyttä. Immuunipuutostilat voi-

ossa CD4 ja CD8 solut kompensoivat

daan jakaa primaarisiin ja sekundaari-

toisiaan. Siinä CD4 solut vähenevät ja

siin tiloihin. Esimerkiksi primaarisia

CD8 solut lisääntyvät. Normaalisti ih-

immuunipuutostiloja ovat hypogamma-

misen CD4:n ja CD8:n suhde on 0,8–

globulinemia,

kateenkorvan kehitty-

3,7. HIV potilaiden lääkehoito aloite-

mättämyys ja Wiskott-Aldrich oireyh-

taan suhteen laskiessa alle 0,35, mutta

tymä. Ihmisen immuunipuutosvirusin-

hoito voidaan aloittaa myös jo diag-

fektio eli HIV on puolestaan sekundaa-

nosointivaiheessa. Hoidon aloitukseen

rinen immuunipuutostila.

vaikuttaa lisäinfektiot, muut sairaudet

voi

ja ikä.
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SANASTO
APC

allofykosyaniini

aspiroida

imeä

bifenotyyppi

kahden eri solulinjan CD-vasta-aineelle positiivinen solu

BPS

Phosphate buffered saline eli fosfaattipuskuroitu suolaliuos

BSA

Bovine serum albumin -proteiiniliuos

CD-luokitus

Cluster of Differentiation, monoklonaalisten vastaaineiden jako niiden tunnistamien antigeenien perusteella

detektoida

mitatata, havaita, ilmaista

eksitaatio

virittää, ottaa vastaan valon energiaa ja antaa aallonpituutta

emissio

siroava valo, vapauttavat valoa fluoresenssina

FITC

fluoroisotiosyanaatti

fluorokromit

värejä, jotka eksitoivat ja emittoivat valoa

geittaus

gating, solupopulaatioiden graafinen rajaus

HLA-tyyppi

Human Leukocyte Antigen eli ihmisen leukosyyttiantigeeni

HBSS

Hank's balanced salt solution eli pesuliuos

huippupulssi

korkeimman pulssin signaalin detektoiminen

huippusignaali

tietokoneen käsittelemä huippu- eli korkein pulssi, joka
muodostuu kuvaajalle

hydrodynaaminen fokusointi solujen oikeanlaisen liikkumisen mahdollistaminen virtauskammion vaippaliuoksen paineistuksen avulla
immunofenotyypitys

menetelmä, jota käytetään solujen erilaistumislinjan
sekä kypsyysasteen määrittämiseen solujen ilmentämien antigeenien avulla

injektoida

syöttää

kompensaatio

virtaussytometrille tehty hienosäätö, jossa otetaan
huomioon eri fluorokromien emissioaallonpituuksien
päällekkäisyys

LAIR1

vasta-aine B-, T- ja NK-soluille

LGL-leukemia

Large granular lymphocytic leukemia eli suurigranulaarinen lymfosyyttileukemia

LyDiffi

Lymfosyyttidiffi

maligniteetti

pahanlaatuisuus, pahanlaatuinen sairaus

markkeri

merkkiaine, joka voi olla esim. antigeeni

MRD

minimal residual disease eli jäännöstauti
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paneeli

reagenssien eli monoklonaalisten vasta-aineiden ja
fluorokromien pipetointiohje, joka voidaan esittää esimerkiksi taulukkomuodossa

PE

fykoerytriini

PerCP

peridiniini-klorofylli-a-proteiini

PNH

paroksysmaalinen yöllinen hemoglobinuria

protokollat

informaation kokoelma virtaussytometrin ja Naviosohjelman asetuksista

remissio

taudin lopullinen tai väliaikainen elpymävaihe

screening-putki

seulontaputki

sivusironta

valon sironta 90° kulmassa

suorasironta

suoraan kulkeva sironnut valonsäde

Tandemväri

kaksoisväri

TBNK

T-, B- ja NK-solut

TdT

Terminal deoxynukleotidyl Transferase –antigeeni eli
tumamarkkeri

valomonistinputki

valodetektori eli valon mittaaja

virtauskammio

näytteen paineistettu kulkupaikka, johon kohdistetaan
laser mittauksen mahdollistamiseksi
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