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OOССННООВВННИИ  ППРРИИННЦЦИИППИИ  ППРРООТТООЧЧННЕЕ  ЦЦИИТТООФФЛЛУУООРРИИММЕЕТТРРИИЈЈЕЕ  ИИ  ППРРИИММЕЕННАА  
УУ  ЛЛААББООРРААТТООРРИИЈЈССККООЈЈ  ППРРААККССИИ  ––  ББААЗЗИИЧЧННИИ  ММООДДУУЛЛ  ((ППРРААККТТИИЧЧННИИ  ККУУРРСС))  

5-7. април 2017, од 900-1700h, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКУ И КЛИНИЧКУ БИОХЕМИЈУ  
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

РУКОВОДИЛАЦ КУРСА: проф. др Иванка Марковић,  
Медицински факултет Београд, Институт за медицинску и клиничку биохемију 

 
 

О КУРСУ: У протеклој деценији је направљен огроман напредак у развоју методологије проточне 
цитофлуориметрије развојем софистицираних инструмената за мултипараметарску анализу, као и пратећих 
имунофлуоресцентних техника за вишеколорно обележавање ћелијских узорака у суспензији. Осим тога, 
учињен је велики напредак у производњи широког панела моноклонских антитела, што је омогућило 
испитивање експресије великог броја хуманих и мишјих леукоцитних молекула тзв. антигена. Проточна 
цитофлуориметрија и вишеколорна имунофенотипизација данас имају све значајнију улогу у дијагностици, 
прогнози и праћењу болести, пре свега у клиничлкој имунологији и хематологији. 

Практични курс „„OOссннооввннии  ппррииннццииппии  ппррооттооччннее  ццииттооффллууооррииммееттрриијјее  ии  ппррииммееннаа  уу  ллааббооррааттоорриијјссккоојј  ппррааккссии  ––  
ббааззииччннии  ммооддуулл““ ће полазницима објаснити основне принципе рада на проточним цитофлуориметрима (BD 
FACSCAlibur и BD FACSAria III), калибрацију и контролу квалитета рада уређаја, основне протоколе за 
имунофенотипизацију као и основне принципе сортирања ћелија. Практичан рад у лабораторији ће обухватити 
валидацију апарата, бојење узорака ћелија периферне крви, дефинисање нормалних и патолошких популација 
ћелија и њихову квантитативну анализу. Важну компоненту курса чини и практични рад који се односи на 
прављење протокола за поједине цитометријске анализе у складу са потребама корисника и проблематике којом 
се баве. Теоријска настава је конципирана са циљем проширивања постојећих и стицања нових сазнања , тако да 
их полазници систематизују и примене у свом свакодневном раду. 

Полазници курса ће стећи ззннаањњаа о основним принципима рада проточног цитофлуориметра, валидацији 
и контроли квалитета рада проточног цитофлуориметра у лабораторијском раду, планирању и извођење 
вишеколорног имунофлуоресцентног обележавања узорка ћелија у суспензији, одабиру ћелијске популације од 
интереса и анализа њених параметара као и принципима прављења дијагностичког протокола (панела) 
коришћењем вишеколорног имунофлуо-ресцентног обележавања површинских и унутарћелијских молекула. 

Током тродневног курса полазници ће овладати ввеешшттииннааммаа осмишљавања и извођење основних 
бојења површинских маркера на ћелијама периферне крви коришћењем проточне цитофлуориметрије, 
валидацијом рада апарата и обезбеђивања контроле квалитета, одговарајућег приказивања и тумачење 
резултата добијених коришћењем проточне цитофлуориметрије. 

ЦИЉ КУРСА је упознавање полазника са основним принципима рада на проточним цитофлуориметрима и 
оспособљавање за примену ове технологије у извођењу основних анализа, као и стицање знања и вештине 
неопходних за извођење основних цитометријских анализа у свакодневном раду. Основни модул курса 
проточне цитофлуориметије састоји се од теоријских наставних јединица и савладавања вештина током кога 
учесници курса изводе практичне задатке под надзором искусних супервизора. 

ПРЕДАВАЧИ: др Иванка Марковић, редовни професор; др Александра Исаковић, ванредни професор; др Душан 
Попадић, ванредни професор; др Соња Мисирлић Денчић, доцент; Верица Пауновић, dr sc. научни сарадник; 
др Владимир Пeровић, асистент; Нада-Крагуљац-Куртовић, mr sc., специјалиста имунобиологије; Весна 
Кнежевић, специјалиста имунобиологије; Тијана Драговић Иванчевић, специјалиста имунобиологије 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, молекуларни биолози, биолози 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 3-5 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 36.000,00 динара 
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ООССТТААЛЛАА  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊАА::  
  
  

  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ККУУРРСС ЈЕ ОБАВЕЗНО  
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ   

ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  3366  3366  336633  ИИ  3366  3366  336644  
  

 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 458/1 - 742121 

 ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССЛЛУУЖЖББАА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  - ФАКС 011 36 36 314 

 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306  

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404 
  

***   ППООТТВВРРДДАА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ***  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМ 

OOOСССНННОООВВВНННИИИ    ПППРРРИИИНННЦЦЦИИИПППИИИ    ПППРРРОООТТТОООЧЧЧНННЕЕЕ    ЦЦЦИИИТТТОООФФФЛЛЛУУУОООРРРИИИМММЕЕЕТТТРРРИИИЈЈЈЕЕЕ    ИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННААА       

УУУ    ЛЛЛАААБББОООРРРАААТТТОООРРРИИИЈЈЈСССКККОООЈЈЈ    ПППРРРАААКККСССИИИ    –––    БББАААЗЗЗИИИЧЧЧНННИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛ    (((ПППРРРАААКККТТТИИИЧЧЧНННИИИ    КККУУУРРРССС)))    

55..  ааппрриилл  22001177..  --  ттееооррееттссккии  ппррииннццииппии  ппррооттооччннее  ццииттооффллууооррииммееттрриијјее  

9.00-9.45 Основни принципи проточне цитофлуориметрије – теоретске основе Иванка Марковић 

10.00-11.00. 

Преглед проточног цитофлуориметра (BD FACSCalibur систем)  
и подешавање инструмента; покретање и калибрација апарата 
коришћењем сета стандардних флуоресцентних куглица за 
калибрацију(Calibrite beads и FACSComp) 

Александра Исаковић 

11.30-12.00 Правилно одржавање апарата и најчешћи проблеми у раду Нада Крагуљац 

12.00-12.45 
Хумани леукоцитни диференцијациони молекули и CD систем  
за њихову класификацију; дефиниција имунолошког фенотипа ћелија 

Душан Попадић 

14.00-14.45 

Принципи једноколорног и вишеколорног обележавања ћелија  
у суспензији имунофлуоресцентним техникама  
(директна и индиректна имунофлуоресцентна техника);  
принципи одабира моноклонских антитела и флуорохрома;  

Нада Крагуљац 

14.50-15.20 
Протоколи за обележавање плазмамембранских  
и унутарћелијских молекула 

Соња Мисирлић Денчић 

15.30-16.15 
Провера валидности рада апарата кроз оптимизацију за рад  
са ћелијама у суспензији; основе компензације флуоресцентних  
сигнала за вишеколорну анализу 

Верица Пауновић 

16.30-17.00 
Основе компјутерских програма који се користе у раду апарата  
(Cell Quest Pro, FACSDiva). Начини приказивања резултата 

Владимир Перовић 

66..  ааппрриилл  22001177..  --  ппррааккттииччаанн  рраадд  ннаа  ааппааррааттуу  FFAACCSSCCaalliibbuurr  

9.00-9.30 Самосталнo покретање и калибрација апарата FACSCalibur Весна Кнежевић 

9.30-11.00 
Самосталан рад –обележавање нативног узорка периферне крви  
коришћењем панела  флуоресцентно обележених моноклонских антитела 
(енгл. Lyse-Wash и Lyse- No Wash) 

Тијана Драговић Иванчевић 

mailto:kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs
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11.00.-12.30 
Покретање компјутерског програма , дефинисање потребних параметара 
апарата, прављење протокола (матрице) за мерење узорака, снимање 
података и њихову анализу 

Иванка Марковић 

13.30-15.00 
Основни принципи имунофенотипизације лимфоцита периферне крви, 
одређивање основног имунолошког профила (Т лимфоцити, Б лимфоцити,  
НК ћелије), практична примена компензације код вишеколорног бојења 

Владимир Перовић 

15.15-16.00 
Поређење резултата анализе здравог и патолошког узорка крви.  
Разликовање нормалих од патолошких ћелијских популација 

Нада Крагуљац 

16.15-17.00 
Прављење обрасца (матрице) вишеколорног бојења према потребама 
полазника курса, уз коришћење антитела корисника 

Душан Попадић 

77..  ааппрриилл  22001177..  --  ццииттооммееттррии  ссаа  ддииггииттааллнноомм  ппллааттффооррммоомм  ии  ооссннооввее  ссооррттиирраањњее  ћћееллиијјаа    

((ттееооррееттссккии  ии  ппррааккттииччаанн  рраадд))  

9.00-9.45 Принципи рада на цитометрима са дигиталном платформом Владимир Перовић  

10.00-10.45 Основни принципи сортирања ћелија Иванка Марковић 

11.00-11.45 
Преглед FACSAria III система; припрема и подешавање инструмента  
за практичан рад (CS & T). Коришћење дигиталне платформе  
за анализу података(FACSDiva софтвер) 

Верица Пауновић 

12.00-13.00 Практичан рад: сортирање флуоресцентно обележених куглица 
Верица Пауновић/ Владимир 
Перовић 

14.00-16.00 Сортирање ћелија узорка периферне крви или ћелијске линије 
Верица Пауновић/ Владимир 
Перовић 

16.00-16.30 Правилно одржавање апарата и најчешћи проблеми у раду Верица Пауновић 

16.30-17.10 Тест провере знања  

17.10-17.20 Евалуација курса  

ЗАКЉУЧЦИ И ЗАТВАРАЊЕ КУРСА 
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