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Introdução 

 

As células que compõem o sangue, ou células hematopoiéticas, exibem 

características diferentes das de outros órgãos vitais: o tempo de vida é 

relativamente curto, há multiplicidade de tipos celulares e grande dispersão no 

organismo. (1) Apesar da extrema diversidade funcional e estrutural 

observadas nas células que compõem o sangue periférico, existe forte 

evidência de que todas as células do sangue sejam uma progênie de um único 

tipo celular: a célula-tronco hematopoiética. (2) 

As células-tronco hematopoiéticas são células raras, correspondendo a 

0,05% e 0,5% do total de células da medula óssea e sangue de cordão 

umbilical. São definidas pela sua capacidade de auto-renovação e proliferação, 

diferenciando-se em todas as linhagens de células sanguíneas, sendo capazes 

de reconstituir todas as populações hematopoiéticas a partir de uma única 

célula. (1,3,4) 

Devido à sua elevada capacidade de auto-renovação e diferenciação 

celular, o transplante de células-tronco hematopoiéticas é hoje uma modalidade 

de tratamento consistente para diversas doenças congênitas ou adquiridas, 

malignas ou benignas, como, por exemplo, imunodeficiências primárias e 

leucemias. (5) Como as células-tronco podem ser mobilizadas da medula 

óssea para o sangue periférico e possuem a capacidade de, mesmo 

circulantes, voltarem à medula óssea (homing), o transplante autólogo e 

alogênico de células progenitoras do sangue periférico tornou-se uma 

alternativa ao transplante de medula óssea (3, 6). 

A citoaférese é hoje o método padrão para coleta de células-tronco 

hematopoiéticas no sangue periférico para realização de transplante autólogo. 

O material é coletado após a administração de quimioterapia, visando à 

eliminação dos sistemas hematológico e imune do paciente, seguida de 



mobilização das células-tronco com a administração de fatores de crescimento 

(por exemplo, o G-CSF) (2, 6). 

O sangue de cordão umbilical também é uma fonte rica em células 

progenitoras hematopoiéticas e tem sido utilizado com sucesso em 

transplantes (2; 6-10). Desde 1988, quando as células do sangue de cordão 

umbilical foram utilizadas pela primeira vez como alternativa em relação à 

medula óssea ou citoaférese, foram realizados mais de 20.000 transplantes de 

células-tronco de cordão umbilical em todo o mundo (12-15), sendo utilizado 

com sucesso no tratamento da anemia de Fanconi, erros inatos do 

metabolismo e imunodeficiências primárias. 

Apesar de não serem encontradas em grande número, as células 

hematopoiéticas de cordão umbilical apresentam vantagens proliferativas sobre 

as fontes tradicionais (2) e encontram-se em um estágio mais precoce do que 

as células presentes na medula óssea de adultos, sendo mais tolerantes a 

diferenças de HLA e conseqüentemente reduzindo o risco de doença enxerto 

versus hospedeiro (16). Além disso, são de fácil obtenção, uma vez que a 

coleta não traz nenhum dano ao doador. (16)  

A composição celular e o número de células-tronco existentes em uma 

unidade de cordão umbilical influenciam o sucesso da enxertia após o 

transplante, sendo sugerido um número mínimo de 2x105 por quilograma de 

peso. (15) 

A caracterização e quantificação das células-tronco do cordão umbilical 

normalmente são realizadas por citometria de fluxo, um método que permite a 

análise simultânea de múltiplas características físicas e químicas de células 

individuais (tamanho complexidade interna e presença ou ausência de 

antígenos específicos), normalmente células. Através da citometria de fluxo, 

são quantificadas as células que expressam o antígeno de superfície CD34, 

presente em células-tronco hematopoiéticas com a capacidade de regenerar a 

medula óssea para todas as linhagens. (1, 6, 17, 19) Para tal, são utilizados 

anticorpos monoclonais anti-CD34 marcados com fluorocromos. 

O procedimento de coleta e preservação das células-tronco de cordão 

umbilical tem se popularizado nos últimos anos. O sangue de cordão pode ser 

coletado a qualquer horário do dia ou da noite e enviado dos diversos hospitais 

e maternidades de origem para centros que processam e criopreservam o 



material. A manutenção da viabilidade celular através do correto transporte e 

armazenamento da amostra são críticos para uma boa preservação. (18) 

Após o processamento da amostra e marcação celular com o anticorpo 

monoclonal anti-CD34, a aquisição da amostra no citômetro de fluxo deve ser 

imediata, sob o risco de perda de populações celulares. A fixação da amostra 

com paraformaldeído 1% após a marcação com o anticorpo monoclonal é um 

procedimento utilizado para aumentar o tempo de estabilidade celular até o 

processamento no citômetro de fluxo. 

 

Objetivo 

 

O objetivo desse trabalho é analisar o impacto do armazenamento de 

amostras de sangue de cordão umbilical, fixadas em paraformaldeído, na 

quantificação de células CD34+, durante um período de 0, 24 e 48 horas após a 

marcação celular. 

 

Casuística e Métodos 

 

Foram testadas 30 amostras de sangue de cordão umbilical, 

provenientes de diversos hospitais e maternidades, enviadas para preservação 

ao Banco de Sangue de Cordão Umbilical Cordcell de São Paulo, no período 

de 5 a 28 de março de 2012. Todas as amostras testadas foram marcadas no 

mesmo dia que foram coletadas. As amostras foram enviadas utilizando o 

anticoagulante CPDA-1 e analisadas antes de seu congelamento, tendo sido 

mantidas em temperatura ambiente até o final do procedimento de marcação 

celular.  

Foi realizada marcação celular com os anticorpos monoclonais CD45 

APC (clone HI30) e CD34 PE (clone 563) – Becton DickinsonTM, de acordo com 

o protocolo do fabricante, por 15 minutos no escuro. Após, foi realizada lise das 

hemácias com o reagente FACSLysing BDTM por 15 minutos e lavagem com 

PBS. Após o procedimento, foi adicionado paraformaldeído a 1% para fixação 

das células. 

Para a aquisição das amostras foi utilizado o Citômetro de Fluxo 

FacsCaliburTM (Becton Dickinson).  



Após a fixação com paraformaldeído, as amostras foram armazenadas 

em geladeira (temperatura entre 2-6 ºC) e novamente submetidas à aquisição 

no citômetro após 24 e 48 horas. 

A análise foi realizada através da aplicação de gates sequenciais, 

conforme proposto pela International Society of Hematotherapy and Graft 

Engineering (ISHAGE) (23) e pelo Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI) (20).  

O cálculo do CD34 Absoluto foi realizado da seguinte maneira: 

 

 

A contagem do número de leucócitos foi realizada no primeiro dia 

através de contagem automatizada (contador automático Mythic/Orphêe) 

absoluta de CD34 foi posteriormente calculada para as três quantificações de 

CD34% (0, 24 e 48 horas). 

Para análise estatística, após teste de normalidade, foi utilizada a 

aplicação da análise de variância (ANOVA), utilizando-se o software SPSS.  

 

Resultados 

 

Foram avaliadas 30 amostras de sangue de cordão umbilical durante o período 

de 0, 24 e 48 horas após a marcação celular e os resultados obtidos estão 

descritos na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Fenótipo CD34+ (% e absoluto) após 0, 24 e 48 horas após a 

marcação celular. 

 

Amostra T=0 h T = 24 h T = 48 h  Amostra T=0 h T = 24 h T = 48 h 

%  Absoluto 

1 0,1 0,09 0,13  1 8,5 7,65 11,05 

2 0,29 0,27 0,23  2 31,32 29,16 24,84 

3 0,19 0,19 0,14  3 10,83 10,83 7,98 

4 0,08 0,06 0,07  4 3,6 2,7 3,15 

5 0,17 0,15 0,16  5 13,26 11,7 12,48 

6 0,08 0,08 0,08  6 3,12 6,24 6,24 

7 0,04 0,04 0,03  7 2,76 2,76 2,07 

8 0,29 0,24 0,28  8 26,97 22,32 26,04 

9 0,23 0,21 0,21  9 23,46 21,42 21,42 

10 0,2 0,18 0,18  10 11,6 10,44 10,44 

Nº de leucócitos da amostra x Fenótipo CD34 (%)/100 = CD34 Absoluto (/µL) 



11 0,15 0,15 0,14  11 12 12 11,2 

12 0,17 0,14 0,14  12 17,68 14,56 14,56 

13 0,34 0,28 0,29  13 15,64 12,88 13,34 

14 0,11 0,08 0,12  14 10,56 7,68 11,52 

15 0,17 0,15 0,17  15 16,49 14,55 16,49 

16 0,1 0,13 0,12  16 6,1 7,93 7,32 

17 0,21 0,25 0,24  17 17,01 20,25 19,44 

18 0,11 0,09 0,06  18 6,93 5,67 3,78 

19 0,13 0,17 0,13  19 11,18 14,62 11,18 

20 0,22 0,18 0,2  20 12,76 10,44 11,6 

21 0,19 0,15 0,14  21 21,09 16,65 15,54 

22 0,32 0,22 0,23  22 25,92 17,82 18,63 

23 0,3 0,26 0,27  23 29,7 25,74 26,73 

24 0,12 0,12 0,1  24 15 15 12,5 

25 0,36 0,41 0,32  25 46,44 52,89 41,28 

26 0,15 0,11 0,15  26 10,66 7,82 10,66 

27 0,5 0,49 0,39  27 41,65 40,81 32,49 

28 0,07 0,09 0,1  28 3,03 3,9 4,33 

29 0,16 0,14 0,17  29 16,16 14,14 17,17 

30 0,09 0,15 0,14  30 5,67 9,45 8,82 

 

Legenda: T= Tempo decorrido da marcação celular, em horas. 

 

A aplicação do teste de análise de variância (ANOVA) resultou em valor 

de F inferior ao F crítico, tanto para os resultados percentuais quanto absolutos 

de células CD34, demonstrando que não existe diferença significativa entre os 

grupos (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Aplicação da estatística ANOVA. (A) Análise do fenótipo CD34(%) e 

(B) Análise do número absoluto de células CD34. F crítico = 3,1. 

 

 
 

 

 

A 

B 



Discussão 

 A recuperação de células-tronco CD34+ a partir do sangue, medula 

óssea, amostras de aférese ou de cordão umbilical sofre influência de múltiplos 

fatores pré-analíticos e analíticos. Idealmente, as amostras devem ser 

processadas imediatamente após a coleta. O objetivo da preparação da 

amostra é processá-la em um espécime representativo para a introdução no 

citômetro de fluxo, para análise. É crítico que se evite perdas diferenciais nas 

subpopulações leucocitárias durante o processamento, já que elas podem levar 

à viés nos resultados de CD34+. (20) 

O paraformaldeído vem sendo amplamente utilizado nos protocolos de 

imunofenotipagem de espécimes diagnósticos, por permitir maior estabilidade 

da amostra após o seu processamento, até a aquisição no citômetro de fluxo. 

(21) 

 A fixação com o paraformaldeído não altera significativamente a 

dispersão de luz no momento da aquisição. (22) Sua eficácia na preservação 

de populações linfocitárias está muito bem estabelecida na literatura.  (21) 

Neste estudo, pudemos demonstrar que, para o método aplicado, o 

tempo de armazenamento da amostra não levou a impacto significativo na 

quantificação de CD34 até pelo menos 48h após o procedimento de marcação 

celular, utilizando-se a fixação com paraformaldeído. 

Para a garantia da qualidade das amostras fixadas, é fundamental que 

sejam respeitados outros aspectos da preparação da amostra, entre eles: 

a) A utilização do CD45+ (antígeno leucocitário comum) (19), que 

permite a exclusão de debris celulares, eritrócitos (24), plaquetas e 

agregados (23); 

b)  A marcação do CD34 com o fluorocromo ficoeritrina (PE), que 

apresenta maior fluorescência, maior tamanho de molécula e menor 

afinidade com células mortas e receptores Fc (proteínas encontradas 

na superfície de células do sistema imune e fibroblastos) (17, 20, 26, 

30); 

c) A utilização do epítopo classe III do CD34, que é resistente a 

clivagem enzimática com neuraminidase, quimopopaína e 

glicoprotease (26, 27, 28, 29, 30), além de ser mais bem preservada 

se comparada ao epítopo de classe I que é mais sensível à 



degradação pela exposição das células ao conservante DMSO e aos 

procedimentos de congelamento/descongelamento. (31) 

 

Conclusão 

Os resultados obtidos demonstram não existir diferenças 

estatisticamente significativas para a quantificação de células CD34+ em 

amostras de cordão umbilical, após 24 e 48h da marcação celular, desde que 

seja utilizada a fixação com paraformaldeído.   
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