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ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ 
 

 
Εισαγωγή 

 
 Ο ανοσοφθορισµός είναι η µέθοδος κατά την οποία χρησιµοποιούνται 
φθορίζοντα αντισώµατα για την ανίχνευση και εντόπιση αντιγόνου ή αντισώµατος σε 
ιστούς ή κύτταρα. Χρησιµοποιείται κυρίως για την ανίχνευση αυτοαντισωµάτων στα 
ανοσολογικά εργαστήρια.  
 

 
Ο µηχανισµός του φθορισµού 

 
 Ως φθορισµός ορίζεται η εκποµπή φωτός συγκεκριµένου µήκους κύµατος από 

µια ουσία η οποία ακτινοβολείται από φως µικρότερου µήκους κύµατος. Την παραπάνω 
ιδιότητα την εκµεταλλευόµαστε στα µικροσκόπια φθορισµού. 

Στον φθορισµό χρησιµοποιείται υπεριώδες φως (UV) το οποίο πέφτει πάνω στα 
ηλεκτρόνια των ατόµων του φθοριοχρώµατος1. Τότε αυτά διεγείρονται και απελευθε-
ρώνουν µε τη µορφή φωτονίων την ενέργεια που προσέλαβαν. Μέρος της αρχικής 
διεγείρουσας ενέργειας καταναλώνεται µε αποτέλεσµα το φθοριόχρωµα να εκπέµπει 
φως µικρότερης ενέργειας (µεγαλύτερου µήκους κύµατος) από τη διεγείρουσα 
ακτινοβολία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο µηχανισµός φθορισµού 

                                                 
1 To φθοριόχρωµα είναι µια οργανική ουσία που έχει την ιδιότητα να φθορίζει δηλαδή να ακτινοβολεί 
όταν διεγερθεί κατάλληλα (βλ. παρακάτω). 
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Φθοριοχρώµατα ή φθορίζουσες χρωστικές 
 

Είναι ειδικές χηµικές ουσίες που έχουν την ιδιότητα να φθορίζουν και 
χρησιµοποιούνται στον ανοσοφθορισµό (βλ. παρακάτω) για τη σήµανση των 
αντισωµάτων. Κάθε φθοριόχρωµα απελευθερώνει φθορίζον φως συγκεκριµένου µήκους 
κύµατος το οποίο καθορίζεται από το ποσό της ενέργειας που καταναλώνεται κατά την 
διέγερση των ηλεκτρονίων του. 

Τα σηµαντικότερα φθοριοχρώµατα που χρησιµοποιούνται στον ανοσοφθορισµό είναι 
τα: 

1. Ισοθειοκυανική φλουορεσκεϊνη (FITC), εκπέµπει πράσινο χρώµα.  
2. Ισοθειοκυανική τετραµεθυλοραδαµίνη (TMRITC), εκπέµπει κόκκινο χρώµα. 
3. Φυκοερυθρίνη (RΕ), εκπέµπει πορτοκαλί χρώµα. 

 
Μικροσκόπια φθορισµού 

 
Τα βασικά τµήµατα αυτών των µικροσκοπίων είναι τα ακόλουθα:  
1. Φωτεινή πηγή – παρέχει ενέργεια υπό µορφή φωτονίων. Χρησιµοποιούνται 

λυχνίες υδραργύρου ή αλογόνου. 
2. ∆ιεγερτικός ηθµός – αφήνει να περάσει µόνο η ακτινοβολία που διεγείρει το 

φθοριόχρωµα. 
3. Πυκνωτής – κατευθύνει και εστιάζει το επιλεγµένο φως που εκπέµπεται από το 

παρασκεύασµα. 
4. Αντικειµενικός φακός – συγκεντρώνει το φως που εκπέµπεται από το 

παρασκεύασµα. 
5. ∆ιχροϊκό κάτοπτρο - επιτρέπει τη διέλευση των επιλεγµένων µηκών κύµατος 

προς µια µόνο κατεύθυνση. 
6. Ηθµός φραγµού – αφήνει να περάσει µόνο ο φθορισµός. 
7. Προσοφθάλµιος φακός – µεγεθύνει και καθιστά ορατό το φθορισµό του 

δείγµατος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάταξη µικροσκοπίου φθορισµού 
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Υποστρώµατα για δοκιµασίες ανοσοφθορισµού 
 

 Στις µεθόδους ανοσοφθορισµού τα αντισώµατα που ανιχνεύονται αντιδρούν µε 
αντιγόνα που βρίσκονται πάνω σε κύτταρα ή ιστούς. Τα κύτταρα ή ιστοί βρίσκονται 
προσκολληµένα πάνω σε ειδικά διαµορφωµένες αντικειµενοφόρες πλάκες. Τα 
υποστρώµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν  στον φθορισµό είναι τα ακόλουθα: 

1. Τοµές ιστών. Χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση αυτοαντισωµάτων και τη 
µελέτη υλικού βιοψίας. 

2. Μονοστιβάδες κυτταροκαλλιεργηµάτων. Χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο 
για την ανίχνευση αυτοαντισωµάτων. Πρόκειται για µονοστιβάδες 
νεοπλασµατικών κυττάρων ανθρώπου ή ζώων (Hep-2, Hela, KB κ.α.). 
Αναπτύσσονται µε µικροκαλλιέργεια σε πλάκες µε πολλαπλά βυθίσµατα. 
Μονοστιβάδες από µολυσµένο κυτταροκαλλιέργηµα χρησιµοποιούνται για την 
µελέτη ιών.  

3. Εναιωρήµατα ζωντανών κυττάρων. Εναιώρηµα ζωντανών κυττάρων 
χρησιµοποιείται για την ανίχνευση επιφανειακών αντιγόνων µονοπύρηνων 
κυττάρων του αίµατος ή µυελού των οστών και διαφόρων νεοπλασµατικών 
κυττάρων ή αντισωµάτων έναντι αυτών. 

4. Επιχρίσµατα κυττάρων ή µικροοργανισµών. Είναι κατάλληλα για την 
ανίχνευση διαφόρων αντισωµάτων. 

 
Εφαρµογές ανοσοφθορισµού 

 
1. Ανίχνευση µικροοργανισµών 
Βακτήρια, παράσιτα, µύκητες, ρικέτσιες, ιοί ανιχνεύονται σε ιστούς, βιολογικά υγρά 
και καλλιέργειες µε την µέθοδο του άµεσου ή του έµµεσου ανοσοφθορισµού. 

2. Ανίχνευση αντισωµάτων έναντι µικροοργανισµών 
Η ανίχνευση αυτή γίνεται στον ορό πασχόντων µε την µέθοδο του έµµεσου 
ανοσοφθορισµού. 

3. Ανίχνευση φυσικών αντιγόνων 
Τέτοια αντιγόνα είναι: ορµόνες, ένζυµα, οργανοειδικά αντιγόνα, εµβρυϊκά αντιγόνα, 
αντιγόνα όγκων, αντιγόνα λεµφοκυττάρων, µακροφάγων, ερυθρών αιµοσφαιρίων 
καθώς και τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας. Πραγµατοποιείται σε ιστούς και 
µεµονωµένα κύτταρα µε την µέθοδο του άµεσου και του έµµεσου 
ανοσοφθορισµού.  

4. Ανίχνευση µικροοργανισµών και συµπληρώµατος στους ιστούς. 
Χρησιµοποιείται για την διάγνωση των αυτοάνοσων νόσων. Πραγµατοποιείται µε 
άµµεσο ανοσοφθορισµό. 

5. Ανίχνευση αυτοαντισωµάτων 
Χρησιµοποιείται για την διάγνωση των αυτοάνοσων νόσων. Πραγµατοποιείται µε 
έµµεσο ανοσοφθορισµό. 
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Τύποι ανοσοφθορισµού 
 

Έµµεσος ανοσοφθορισµός  
 

Ο έµµεσος ανοσοφθορισµός (IFA) πραγµατοποιείται µε τα ακόλουθα στάδια:  
 

Στάδιο 1. Ο ορός του ασθενούς του οποίου τα αντισώµατα που ψάχνουµε 
τοποθετείται πάνω σε τοµή ιστού που περιέχει το αντιγόνο.  

Στάδιο 2. Ακολουθεί έκπλυση µε φωσφορούχο διάλυµα για την αποµάκρυνση του 
ασύνδετου αντισώµατος.  

Στάδιο 3. Κατόπιν προστίθεται το φθορίζον αντίσωµα.  
Στάδιο 4. Ακολουθεί νέα πλύση για την αποµάκρυνση του µη συνδεδεµένου 

φθορίζοντος αντισώµατος.  
Στάδιο 5.  Ακολουθεί µικροσκόπηση σε µικροσκόπιο φθορισµού.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Έµµεσος ανοσοφθορισµός 

 
 
Άµεσος ανοσοφθορισµός  
 

 Ο άµεσος ανοσοφθορισµός (DFA) πραγµατοποιείται µε τα ακόλουθα στάδια:  
 
Στάδιο 1. Πάνω σε τοµή ιστού που περιέχει τα αντιγόνα που ψάχνουµε προστίθεται 

φθορίζον αντίσωµα.  
Στάδιο 2. Ακολουθεί πλύση µε φωσφορούχο διάλυµα και αποµάκρυνση του 

πλεονάζοντος αντισώµατος.  
Στάδιο 3. Ακολουθεί µικροσκόπηση σε µικροσκόπιο φθορισµού. 
 

Όπως φαίνεται από την περιγραφή των δύο µεθόδων IFA, DFA ο έµµεσος 
ανοσοφθορισµός χρησιµοποιείται για την ανίχνευση αντισωµάτων στον ορό των 
ασθενών ενώ ο άµεσος ανοσοφθορισµός για την ανίχνευση αντιγόνων του ασθενή 
πάνω σε υλικό βιοψίας. 
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Άµεσος ανοσοφθορισµός 
 
 

Ανοσοφθορισµός µε διπλή φθορίζουσα χρώση 
 
Στην τεχνική αυτή γίνεται ταυτόχρονα χρήση δύο αντιορών2 σηµασµένων µε 

διαφορετικά φθοριοχρώµατα για την ανίχνευση δύο διαφορετικών αντιγόνων στο ίδιο 
υπόστρωµα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ανοσοφθορισµός µε προσθήκη διπλής φθορίζουσας χρώσεως 

 
 
 
 
ΑγγλοΕλληνικό Λεξιλόγιο 
 
Indirect immunoFluorence Assay Έµµεσος Ανοσοφθορισµός 
Direct immunoFluorence Assay Άµεσος Ανοσοφθορισµός 
Fluorence Φθορισµός 
ImmunoFluorence Ανοσοφθορισµός 
 

                                                 
2 Άλλη ονοµασία για τα αντισώµατα 
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Αλγόριθµος µικροσκόπησης ΑΝΑ σε πλακίδια ανοσοφθορισµού 
 

 
 

 


