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"Special Workshop Fluxion Biosciences CTCs Isolation and Analysis" 

“High-sensitivity and specificity  for the  detection and characterization of CTCs in early stage can-
cer using ISOFLUX”
Dr María Jose Serrano, Oncological DEPARTMENT, University hospital Virgen de las Nieves- GENyO centre.Granada 

“Impact of isolation of CTCs in clinical practice”
Dr Rocio Ramos-Medina, Translational Oncology Lab. Hospital General Universitario Gregorio Marañón

LECTURE, 30 OUTUBRO

“In-depth characterization of CTCs and liquid biopsies using highly 
multiplexed detection via mass cytometry and microfluidic technologies”

Dr Roberto Spada, Senior Business Development Manager, Fluidigm

SYMPOSIA, 29 OUTUBRO 17:00h (Madrid)

“Learn how you can advance your research in Liquid Biopsy”

“Camera based flow cytometry for high sensitivity detection of exosomes and other nanoparticles”.
Dr Alessandro Serra, Flow Cytometry Field Application Scientist, Luminex

“Multi-level characterization of single EVs without the need of sample purification”
Andrew Malloy, VP Sales and Marketing, Nanoview Biosciences

"Enhanced Analytical Techniques for Molecular Characterization of CTCs and cfDNA"
Jeff Jensen, CEO, Fluxion Biosciences
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FLUXION Biópsia Líquida

SPOTLIGHT Painéis de Oncologia

Fluxion desenvolveu um teste de biópsia líquida que oferece um diagnóstico 
não invasivo de pacientes de cancro. O nosso objetivo é proporcionar testes 
com base em análises de sangue que resultem num perfil molecular preciso, de 
forma a tomar as melhores decisões no tratamento dos pacientes. As soluções 
de biópsia líquida de Fluxion são usadas em todo o mundo pelos principais 
centros de investigação quanto a a deteção precoce de cancro, a seleção de 
terapias e de monitorização de pacientes.

O Sistema IsoFlux enriquece células pouco frequentes (como células tumorais circulantes) a partir 
de amostras biológicas, totalmente viáveis para serem transferidas para uma análise mais exaustiva. 
Isto perminte um acesso imediato a células viáveis de grande valor prontas para serem usadas na 
aplicação escolhida.

Projetados especificamente para a deteção de mutações a partir de biópsias líquidas, os painéis de 
oncologia Spotlight oferecem deteção de variantes alélicas ultrassensíveis a partir de quantidades  
mínimas de material genético. A alta sensibilidade destes painéis torna-os perfeitos para analisar DNA 
circulante, células tumorais circulantes ou até amostras fixadas e com montagem em parafina (FFPE).

CTC isoladas viáveisSangue puro

Análise molecular de células tumorais circulantes (CTCs) e DNA 
circulante (cfDNA)



Como todos os seres vivos, as células são sensíveis ao ambiente envolvente. A tecnologia de 
bioengenharia PRIMO oferece aos biólogos celulares a flexibilidade que necessitam para criar e 
afinar os microambientes celulares in vitro para obter modelos celulares fisiológicos e totalmente 
reprodutíveis. Esta ferramenta permite estudar o comportamento de células tumorais circulantes 
(CTCs) em diferentes microambientes para otimizar o desenho de futuras provas diagnósticas e 
tratamentos personalizados.

Geração de micropadrões, polimerização 
de hidrogéis e microfabricação, tudo 
num único dispositivo, PRIMO. Cria 
microambientes celulares feitos à 
medida e obtém os melhores modelos 
celulares para os ensaios funcionais.

Geração de microambientes celulares para estudos funcionais em 
CTCs



Transformação total na investigação com o citómetro de fluxo 
com imagem ImageStream®X Mk II de Luminex. Esta plataforma 
única é uma poderosa ferramenta para detetor de vesículas 
extracelulares (EVs), graças à sua excelente sensibilidade de 
fluorescência, baixo ruído de fundo, juntamente com a sua 
habilidade de confirmação de resultados através de imagem e  
das suas poderosas ferramentas de análises. 

A plataforma ImageStream®X Mk II apresenta caraterísticas únicas no mercado:

• Até 7 lasers e 12 canais de fluorescência
• Análise até 5.000 células por segundo
• Compensação de intensidade em tempo real
• Ótica com ampliação de até 60X
• Tudo isso faz dessa plataforma a ferramenta ideal para a análise de pequenas partículas 

com alta precisão.

Uma vez que vesículas extracelulares (EVs) carregam marcadores de sua linhagem de origem, 
a imunofenotipagem de EVs é essencial para analisar e gerar um prognóstico e tratamento 
personalizado e eficaz para pacientes com câncer.

Imunofenotipagem de vesículas extracelulares (EVs) por imagem de 
citometria de fluxo



Análise Multiparamétrica de Vesículas Extracelulares

Um novo nível na capacidade caracterização de exossomas 
e vesículas extracelulares no campo da biópsia líquida. A 
plataforma automática ExoView™ oferece uma capacidade 
de análise precisa e completa de tamanho de exossomas, 
contagem, fenótipo e co-localização de biomarcadores. 
Capaz de obter informações inacessíveis até o momento, 
num fluxo de trabalho simples e direto, sem purificação prévia 
da amostra e livre de erros de manipulação.

Os kits ExoView™ são compostos por chips contendo microarrays para a captura e caraterização 
específica com máxima sensibilidade das populações de vesículas extracelulares. São necessários 
apenas 35 μL de plasma não purificado, meio de cultura ou outras amostras biológicas, que quando 
adicionados diretamente ao ExoView™chip, evitam todos os tipos de margem de erro associados 
à purificação da amostra. Os exossomas e vesículas que expressam marcadores de superfície 
específicos são capturados pelos anticorpos imprimidos diretamente sobre o chip, onde se pode 
realizar uma caraterização molecular a diferentes níveis. 

Caraterização direta de vesículas extracelulares (EVs) e exossomos 
em biópsia líquida



UC “Gold Standard” em isolamento de EVs para investigação

Oferece melhor equilíbrio entre pureza, especificidade e reprodutibilidade

Isolamento de vesículas extracelulares (EVs) e exossomos por 
ultracentifugação



Protocolo de centrifugação Beckman Coulter

• Etapa anterior para obter meio FBS baixo em EVs evitando comprar marcas comerciais 
• Avanti J-15R + rotor basculante JS- 4.750 para obter EVs
• Óptima XPN + SW32 eliminar qualquer resto celular
• Óptima XPN + SW41 para obter um bruto de EVs 
• Para enriquecer amostra, preparar gradiente de densidade Iodoxanol com ajuda do Biomek 
4000 e centrifugar de novo em Óptima XPN + SW 41. 
• Selecionar frações de 1ml e centrifugar na Óptima MAX-XP + rotor TLA 120.2 para eliminar 
restos do gradiente 

Isolamento de vesículas extracelulares (EVs) e exossomos por 
ultracentifugação



Citometria de Massas com Imagem

Descubra o Sistema Hyperion™ Imaging System, uma plataforma de 
imagem de altas capacidades, capaz de analisar até 37 marcadores 
(proteínas) com resolução subcelular em tecidos fixados ou esfregaço 
de amostra de biópsia líquida. Esta tecnologia permite a análise 
multiparamétrica de células tumorais circulantes (CTCs) de biópsia 
líquidas.

A citometria de massas com imagem (IMC) permite desvendar a heterogeneidade de tecidos 
primários e metastáticos e caraterizar a fase líquida da patologia.

A IMC permite caraterizar células 
tumorais circulantes (CTCs) ao nível 
da célula única com máxima definição, 
e incluindo dezenas de marcadores de 
interesse.

Análises Genómicas Com Microfluídica

A plataforma de análise genómica Biomark HD realiza ensaios de 
genotipagem, expressão génica, análise de variação do número de 
cópias (CNV) e PCR digital, tudo numa plataforma de análise totalmente 
automática, com ensaios à escala de nanolitros e escalável a um 
alto número de amostras de forma simultânea. A sua extraordinária 
sensibilidade permite deteção quando falamos de célula única. 

Os circuitos de fluídica integrados (IFCs) 
automatizam os ensaios na escala de nanolitro 
de amostra e reagente, reduzindo custos e 
otimizando resultados. 

Análise molecular de células tumorais circulantes (CTCs) usando 
citometria de massa e genómica de alto rendimento baseada em 
microfluídica
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