
ZprZprááva va 
flowcytometrickflowcytometrickéé
pracovnpracovníí skupinyskupiny

Kolektiv autorKolektiv autorůů

ze spolupracujze spolupracujííccííchch

flowcytometrickýchflowcytometrických laboratolaboratořříí



VyuVyužžititíí prprůůtokovtokovéé cytometriecytometrie

1. Diferenci1. Diferenciáálnlníí diagnostika MG diagnostika MG 

2. Stanoven2. Stanoveníí rizika progrese u MGUS a rizika progrese u MGUS a aMMaMM

3. Detekce minim3. Detekce minimáálnlníí rezidureziduáálnlníí nemocinemoci

(MRN) u pacient(MRN) u pacientůů s MM (stanovens MM (stanoveníí sCRsCR))
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Analýza prognostických 4. Analýza prognostických markermarkerůů u MMu MM

5. Identifikace nových terapeutických c5. Identifikace nových terapeutických cííllůů



ExternExterníí kontroly kvalitykontroly kvality

�� 1. kolo 1. kolo -- suchý vzorek suchý vzorek -- prosinec 2011prosinec 2011

�� úúččast 10 laboratoast 10 laboratořříí z z ČČRR

�� popoččet PC + rozliet PC + rozliššeneníí normnormáálnlníí/abnorm/abnormáálnlníí

čči i polyklonpolyklonáálnlníí//klonklonáálnlníí PCPC

�� bez výrazných odchylek od medibez výrazných odchylek od mediáánu hodnotnu hodnot

�� 2. kolo 2. kolo -- stabilizovanstabilizovanáá KDKD -- zzáářříí 20122012

�� formformáálnlníí oslovenosloveníí vvššech FC laboratoech FC laboratořříí v v ČČRR

�� shodnshodnéé parametry jako v 1.parametry jako v 1. kolekole



Platformy pro analýzuPlatformy pro analýzu

� minimálně 4-barevná analýza
� CD38/CD138/CD19/CD56

�� dle rozvahy 8(6)dle rozvahy 8(6)--barevnbarevnáá analýza ve vlastnanalýza ve vlastníímm

nastavennastaveníí

�� 88--barevnbarevnáá multiparametrickmultiparametrickáá analýzaanalýza

dle dle EuroflowEuroflow protokoluprotokolu
PBPB POPO FITCFITC PEPE PerCPPerCP--Cy5.5Cy5.5 PEPE--Cy7 Cy7 APCAPC APCAPC--H7H7

CD45  CD138  CD38   CD56    CD45  CD138  CD38   CD56    ββββββββ22m m CD19       CD19       cIgcIgκκκκκκκκ cIgcIgλλλλλλλλ
CD45  CD138  CD38   CD28    CD45  CD138  CD38   CD28    CD27 CD27 CD19      CD117CD19      CD117 CD81CD81



SjednocenSjednoceníí výstupvýstupůů pro RMGpro RMG

�� NezbytnNezbytnáá data data -- domluva s domluva s datamanadatamanažžerkamierkami

na jednotnna jednotnéé formforměě zzáápisu do RMGpisu do RMG

�� % PC % PC flowcytometrickyflowcytometricky

�� NN--PC (CD19PC (CD19++CD56CD56-- PC) PC) -- % ze v% ze vššech PCech PC

�� AA--PC (CD19PC (CD19--CD56CD56++/CD19/CD19--CD56CD56--/CD19/CD19++CD56CD56++ PC)PC)

�� VolitelnVolitelnáá datadata
�� nPCnPC -- polyklonpolyklonáálnlníí PC PC -- % ze v% ze vššech PCech PC

�� aPCaPC -- klonklonáálnlníí PC PC -- % ze v% ze vššech PCech PC

�� DoporuDoporuččenenáá datadata
�� CD20CD20++ PC, CD27PC, CD27++ PC, CD28PC, CD28++ PC, CD81PC, CD81++ PC, CD117PC, CD117++ PCPC……


