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Introdução 
 
A necessidade de se obter informações no 

decorrer dos bioprocessos, tem 

contribuído para o aparecimento e 

utilização de uma grande diversidade de 

técnicas e ferramentas concebidas para o 

efeito. Os dados obtidos não só têm 

permitido aprofundar o conhecimento dos 

processos, como também o 

desenvolvimento de novas estratégias, 

como a citometria de fluxo.  

 
 
Funcionamento 
 

O citómetro de fluxo é um sistema 

constituído por cinco elementos: 

-Fonte(s) de radiação, 

-Lâmpada de mercúrio ou laser, 

-Câmara de fluxo, 

-Unidades de filtros ópticos para seleção 

de intervalo de comprimento de onda 

específico a partir de uma gama espectral 

mais vasta 

-Fotodiodos ou fotomultiplicadores para a 

detecção sensível e processamento dos 

sinais com interesse e uma unidade que 

processa os dados recolhidos. 

A suspensão celular é ejetada e atravessa 

a câmara, onde se dá a passagem célula a 

célula através da focagem hidrodinâmica 

do fluxo da amostra, sendo esta injetada 

no seio de uma solução salina (Sheath 

fluid) que também atravessa a câmara. A 

diferença de velocidade entre os dois 

fluídos faz com que o fluxo se processe 

em regime laminar. A velocidade de 

escoamento da solução de revestimento 

(sheath fluid) é superior à da amostra, é 

ajustável, o que permite reduzir e 

controlar a espessura da solução da 

amostra de forma a que possa passar uma 

célula de cada vez. Desta forma, podem 

detectar-se até dez mil células (eventos) 

por segundo.  

O feixe de radiação de excitação ao 

interceptar a partícula (célula) na câmara 

sofre dispersão na direção frontal (for 

ward scattering), e lateral (side 

scattering). A radiação assim dispersa é 

detectada diretamente por fotodiodos 

(dispersão frontal) ou pode ser desviada 

90º por lentes, espelhos dicróicos e filtros 

ópticos e focada em fotomultiplicadores. 

A combinação desses tipos de radiação 

dispersa revela informações importantes 

tais como a dimensão celular, a 

granularidade/ complexidade e a 

morfologia. 

Compostos intracelulares com 

fluorescência intrínseca a (exemplo: 

clorofilas, ficobiliproteínas, NAD(P)H, 

etc.) ou passíveis de se ligaram a corantes 

fluorescentes (fluorocromos) permitem a 

diferenciação seletiva de subpopulações 

com base na combinação de vários 

fluorocromos. Os diferentes fluorocromos 

que marcam cada antígeno absorvem a 

luz e emitem –na num comprimento de 

onda maior e específico. Cada 

fluorocromo possui um padrão espectral 



distinto de absorção e emissão, de tal 

forma que até três cores de luz podem ser 

opticamente separadas com os filtros 

seletivos encontrados nos citômetros 

comuns.Os antígenos são então 
detectados por diferentes detectores de 

fluorêscencia permitindo o estudo 

simultâneo de dois a três antígenos (por 

exemplo, anti-CD45- PerCP, Anti- CD19- 

isotiocianato de fluoresceína e Anti- 

CD10-fiscoeritrina), utilizando anticorpos 

monoclonais específicos marcados com 

diferentes substâncias fluorescentes, em 

geral através da técnica de 

imunofluorêscencia direta.Os fótons de 

luz gerados atingem detectores 

específicos e são convertidos em 

impulsos elétricos proporcionais ao 

número de fótons recebidos. A 

fluorescência destes compostos é também 

detectada por fotomultiplicadores, através 

de um sistema de lentes, espelhos 

dicróicos e filtros ópticos. Estes impulsos 

são convertidos em sinais digitais 

podendo oferecer os resultados em 

diferentes formas de análise tais como 

histogramas, dot-plot, tabelas entre 

outros. 

Os citómetros atuais mais sofisticados 

podem possuir até 16 detectores em 

simultâneo (radiação dispersa e 

fluorescente), o que permite analisar 

múltiplas possibilidades de características 

celulares e ou componentes celulares de 

um elevado numero de células de forma 

individual. Esta versatilidade designa-se 

por análise multiparamétrica.  

     

Finalidade 
A caracterização imunofenotípica tem 

sido o método preferencial para a 

determinação da linhagem celular e 

análise da maturação das células nas 

neoplasias hematológicas. O 

desenvolvimento de ampla gama de 

anticorpos monoclonais e das 

potencialidades do citómetro de fluxo têm 

impulsionado esta área nos últimos 20 

anos.  

A análise multiparamétrica através da 

citometria de fluxo é um método rápido, 

objetivo e quantitativo para: 

a) Determinação de linhagem celular 

b) Caracterização do estagio de 

maturação das células malignas, 

contribuindo na definição diagnóstica 

como no caso das doenças 

linfoproliferativas crônicas. 

c) Definição da linhagem celular na crise 

blástica de síndromes mieloproliferativas 

crônicas. 

d) No diagnóstico diferencial entre 

linfocitose reacional e proliferação 

neoplásica de células B, identificação 

através de cadeia leve de imunoglobulina. 

e) Caracterização da heterogeneidade e 

dos aspectos aberrantes das populações de 

células malignas, permitindo aplicar estas 

observações no monitoramento da terapia 

e detecção de doenças residual mínima. 

f) Detectar e quantificar antígenos 

celulares de superfície, citoplasmáticos e 

nucleares. 

 
 
Amostra 
 
A análise pode ser realizada em sangue 

periférico, aspirado de medula óssea ou 

linfonodo, colhido com o anticoagulante 

EDTA, heparina ou ACD. As amostras 

devem ser mantidas à temperatura 

ambiente (entre 18°C e 22°C) e, 

preferencialmente, o material deve ser 

analisado até 24hs após a coleta. 

Os anticorpos monoclonais utilizados são 

habitualmente submetidos aos critérios do 

International Workshop and Conference 

on Human Leukocyte Differentiation 

Antigens, ocasião em que um grupo de 

laboratório de referência avalia, 

caracteriza e classifica os anticorpos 

recebem a designação CD (cluster of 

differentiation). 



A citometria de fluxo mede as 

propriedades de células em suspensão, 

orientadas num fluxo laminar e 

interceptadas uma a uma por um feixe de 

laser. 

 
 
Diagnósticos 
 
No início, os esforços se dirigiam 

principalmente na tentativa de definir as 

linhagens leucocitárias (antígenos de 

mielóides, células B, T e NK) e seus 

diversos estádios maturativos. 

Atualmente, além destes aspectos, têm 

sido estudados os antígenos de ativação, 

moléculas de adesão, receptores de 

citocinas, moléculas de células 

endoteliais,... 

Um painel inicial permite a distinção 

entre LMA e LLA: os marcadores 

linfóides B CD19, CD79a, CD10, 

CD22cit, os marcadores linfóides T CD7, 

CD3cit, os marcadores mielóides CD13, 

CD33, CD117, e anti-MPO e o marcador 

de células progenitoras CD34. O uso de 

um maior número de marcadores 

aumentará a probabilidade de se 

identificar uma expresão aberrante que 

poderá servir para acompanhamento de 

doenças residual mínima, como auxilio 

no reconhecimento de leucemias bi-

linhagem (bi-clonais) e bifenotípicas. 

As LLA de linhagem B são quase sempre 

CD19, CD79a, CD10, HLA-DR e TdT + 

As LMA são definidas pela expressão de 

dois ou mais dos marcadores anti-MPO, 

CD117, CD13, e/ou CD33. O marcador 

mielóide mais específico é o anti-MPO 

seguido do CD117 (C-Kit).  

 
 
 
 
 
 

Citometria de fluxo para o 
diagnóstico e prognóstico das 
Síndromes Mielodisplásicas 
 
O diagnóstico das Síndromes 

mielodisplásicas (SMDS) é baseado nos 

achados do hemograma, citologia e 

histologia de medula óssea e no cariótipo. 

Estes achados são suficientes para um 

diagnóstico inequívoco numa grande 

proporção de casos. Porém, há casos de 

citopenias periféricas em que as átipias 

celulares na medula óssea não são 

exuberantes e o cariótipo normal, ou não 

revela mitoses. Para o diagnóstico 

definitivo desses casos, a citometria de 

fluxo tem sido usada, no sentido de: 

a) Detectar expressões anormais de 

antígenos celulares relacionados à 

linhagem e maturação das diversas séries 

hematopoiéticas, 

b) Detectar aumento de células CD34 + 

(correlatos dos blastos no mielograma) 

c) Verificar aumento de marcadores pró-

apoptóticos ou mesmo células em 

apoptose na medula óssea. 

O desenvolvimento dos citômetros de 

dois lasers que permitem uma análise 

multiparamétrica, estudando-se 

simultaneamente seis ou mais parâmetros 
na mesma célula, permitiu o 

conhecimento da expressão destes 

antígenos nas diversas linhagens e no 

processo de maturação celular. Hoje se 

conhece bem o perfil delas nas diversas 

linhagens da hemopoiese normal e 

patológica. Finalmente abandonou-se a 

análise de células + e – para um dado 

antígeno com pontos de corte para 

“positivo” e “negativo”. Atualmente se 

quantifica o número de células positivas 

para cada antígeno (qualquer %) e se 

pode medir a intensidade de fluorescência 

(IMF) que é proporcional à intensidade da 

expressão de cada antígeno. 



Porém, o fim principal da análise 

multiparamétrica é analisar o perfil de 

expressão de cada subpopulação presente 

numa amostra de sangue, medula óssea 

ou material biológico. Pode – se também 

quantificar o número de células com 

determinado perfil antigênico, por 

exemplo, blastos; (CD34+, CD38+, 

CD33-). Hoje é possível fazer-se um 

“mielograma” por citometria de fluxo 

usando o anticorpo anti CD45 e o SSC 

(dispersão a 90°, que mede complexidade 

interna da célula) separando-se assim 

cada linhagem, que pode ser estudada 

individualmente quanto ao seu perfil de 

expressão antigênica. 

Por isso, são consideradas alterações 

especificas de SMD: 

a) Perda parcial ou total de um antígeno 

em pelo menos 10% das células em uma 

população de interesse 

b)Parada de maturação (expressão 

homogênea sem a variação maturacional 

normal (ex, CD13)). 

c) expressões aberrantes, presença de 

CD5, CD7, ou CD56 (em mais de 10% 

das células) na linhagem granulocítica. 

d)* SSC diminuído nos granulócitos 

(hipogranularidade) 

Os monócitos também têm sido 

estudados. É descrito aumento do seu 

número bem como perda parcial ou total 

de CD13, CD14, ou CD15. 

A série eritroblástica é analisada pela 

expressão glicoforina A e do CD71 

(receptor de transferrina). 

De modo geral há boa correlação entre 

número de células CD34+ na citometria 

de fluxo e a % de blastos contados no 

mielograma. Nestas células tem-se o 

fenótipo CD34+, CD38+, CD33+, como 

assincronismo de maturação, raramente 

co-expressão anômalas. 

Há hiper expressão de Fasc (CD95) 

 
* SSC-responsável pela análise das características das 

células, quanto complexidade interna.  

 e Fash nas SMDs de baixo risco. Esta 

expressão diminui à medida que aumenta 

o número de blastos. Todas estas 

alterações acima descritas são muito 

freqüentes (70 a 80%). 

Conclusão: A análise celular pela 

citometria de fluxo multiparamétrica se 

torna uma metodologia útil no 

diagnostico e acompanhamento das 

SMDs, a exemplo do que já ocorre nas 

síndromes linfoproliferativas e nas 

leucemias Agudas. 
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