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En flödescytometer är ett instrument som används för att räkna mycket små partiklar, 
vanligtvis celler, och mäta deras intensitet. Den fungerar på så vis att ett prov med de partiklar 
man vill mäta späds i en vätska och sedan sugs in i maskinen. I en av flödescytometerns 
slangar kommer provet att bilda en mycket smal stråle, så smal att endast en partikel i taget 
kan passera genom slangen. Provet belyses med en laserstråle, och när denna laserstråle 
träffar en partikel så sker två saker. Dels så kommer ljuset som träffar partikeln att spridas, 
och intensiteten hos detta ljus kan då mätas med ljus-detektorer. Dels så kan laserljuset 
interagera med en färg som man har märkt in partiklarna med. Laserljuset får då färgen att 
fluorescera (lysa) och intensiteten hos detta ljus kan registreras av fluorescens-detektorer. 

Flödescytometern som har utvärderats har nyligen uppgraderats. Det finns endast ett 
exemplar av denna uppgradering, vilket gör den unik. Tillverkaren har gjort vissa tester som 
tytt på att det här instrumentet nu kan detektera mycket mindre partiklar än andra 
flödescytometrar. Detta innebär att maskinen skulle kunna detektera virus, som är betydligt 
mindre partiklar än celler.  

Jag har testat denna maskin genom att köra små plastkulor, celler och virus genom den, för 
att se om flödescytometern kan detektera dem. Jag har också ägnat en hel del tid åt att 
undersöka innehållet i de prov som har körts genom maskinen, bland annat genom att 
inspektera dem i mikroskop. Om det är mycket skräp i ett prov så kan det skymma signalen 
från partiklarna man vill räkna. Därför är det viktigt att proven är så rena som möjligt. 

Endast i ett av nio virusprov kunde en signal påträffas. De två minsta cellerna som 
undersöktes gav inte heller någon tydlig signal, men det kan bero på att de två proven var 
tämligen skräpiga. Däremot kunde plastkulorna och de större cellerna detekteras utan 
problem.  

När jag undersökte det virusprov som gav en signal närmare, så upptäckte jag att det i detta 
prov fanns celler. Det visade sig att de var ungefär lika många som den signal som 
flödescytometern mätte. Därför var det med största sannolikhet just celler som instrumentet 
hade mätt. Eftersom detta prov kom från samma källa som det som konstruktören använt så är 
det möjligt att även tillverkaren av instrumentet har räknat celler i tron att de var virus. Detta 
kastar en tvivlets skugga över de mätningar som gjorts på instrumentet sedan tidigare, och gör 
att det verkar mindre troligt att maskinen faktiskt är så känslig att den kan detektera virus.  

Flera andra intressanta upptäckter gjordes i samband med utvärderingen. En ny färg som 
fungerade väl och är billigare än den färg som gruppen nu använder introducerades. En 
intressant distribution av arvsmassan i en av celltyperna upptäcktes, vilket öppnar 
möjligheterna för mer forskning inom det området. Lyckade fluorescens-infärgningar gjordes 
på bland annat T4 virus, vilket gjorde det möjligt att inspektera dem via ljusmikroskop, vilket 
annars är omöjligt eftersom de är så små. En utvärdering av instrumentets mjukvara gjordes 
med hopp om att den kan bidra till utveckling och förbättring av mjukvaran.  

Testerna visade också på att instrumentets känslighet ökat, även om den inte tycks vara 
precis så känslig som tillverkaren hade hoppats på. 
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