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RESUMO: 

As leucemias agudas são definidas como uma proliferação neoplásica agressiva que 

afeta os leucócitos, sendo divididas em duas linhagens: mielóide e linfóide. Com o 

passar dos anos, através dos avanços tecnológicos dentro da área laboratorial, novas 

técnicas foram associadas para auxiliar no diagnóstico diferencial das leucemias, 

como a citoquímica, imunofenotipagem, citogenética e testes por biologia molecular. 

Através da imunofenotipagem por citometria de fluxo, com o uso dos CDs é possível 

realizar a identificação de células imaturas e/ou anômalas (morfologicamente 

inclassificáveis), utilizando diferentes marcadores, favorecendo um diagnóstico mais 

ágil e preciso. Por exemplo, de maneira geral, células pluripotentes podem apresentar 

expressão positiva para HLA-DR, TdT, CD10 e/ou CD34, existe também marcadores 

de linhagens específicas mielóides e linfóides, dos quais serão detalhados ao decorrer 

deste trabalho.  
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 As leucemias podem ser definidas como uma proliferação neoplásica agressiva 

que afeta os leucócitos, tal proliferação, ocorre devido à mutação única ou múltipla nas 

células-tronco ou células imaturas hematopoíeticas. Essas mutações desencadeiam uma 

excessiva proliferação celular, mais precisamente, um clone de células leucêmicas 

(NAOUM, 2017).  

 Em grande parte dos casos, as células leucêmicas ocupam todo o espaço medular, 

e consequentemente, extravasam para a circulação periférica, elevando 

consideravelmente a leucometria, embora, existem casos onde com valores normais ou 

até mesmo leucopênicos podem ser observados células neoplásicas (SILVA et al, 2006). 

A diferenciação da origem celular envolvida no processo leucêmico, é 

fundamental para nortear a conduta clínica a ser adotada uma vez que cada tipo de 

leucemia, possui um manejo terapêutico específico.  A classificação morfológica das 

leucemias agudas foi proposta em 1976 por hematologistas franceses, americanos e 

britânicos (classificação pelos critérios FAB) que diferencia a leucemia linfóide aguda 

(LLA) em três grupos: L1, L2 e L3 e determina critérios para diferenciação da leucemia 

mielóide aguda (LMA) dividida em subtipos, variando de M0 a M7. Entretanto, a 

classificação morfológica deve ser complementada com imunofenotipagem e 

mielograma, sendo que em alguns casos podem ainda necessitarem de reações 

citoquímicas e biópsia medular (PIER, 2008).  

Com os avanços científicos e tecnológicos, houve uma mudança dentro do 

diagnóstico das alterações hematológicas, favorecendo a identificação de doenças mielo 

e linfoproliferativas, facilitando a detecção da especificidade leucocitária. Essas 

inovações tecnológicas, resultaram na automação dos laboratórios, proporcionando 

resultados mais confiáveis e precisos. Um dos exemplos mais inovadores, são os avanços 

da moderna imunohematologia direcionada para a diferenciação precisa dos leucócitos, 

através da identificação dos seus antígenos conhecidos por “Cluster of differentiation” 

(CD) (NAOUM, 2001).  

A imunofenotipagem por citometria de fluxo é uma das tecnologias 

imunohematológicas que permite caracterizar a população de células de uma determinada 

amostra, identificando padrões celulares normais ou anômalos e definindo o 

imunofenótipo e o percentual celular na amostra analisada. A técnica parte do uso de 



anticorpos monoclonais que agem contra os grupos de diferenciação celular (CD). 

Através da imunofluorescência, é possível detectar um antígeno utilizando um anticorpo 

conjugado com uma substância fluorescente, essa reação pode ser detectada através da 

citometria de fluxo ou ainda pela microscopia (OLIVEIRA, PEREIRA e BEITLER, 

2016).  

A escolha dos CD para diferenciação da celularidade envolvida em um processo 

leucêmico varia de acordo com cada caso e é um grande aliado principalmente em casos 

onde a morfologia não é clara. Para isso os CD foram padronizados, sendo assim os 

anticorpos para um mesmo antígeno passa ter a mesma nomenclatura, independentemente 

do fabricante. Os marcadores de linhagem específicas mais aceitos e conhecidos pela 

literatura são os antígenos citoplasmáticos CD22, CD3 e Mieloperoxidase (MPO) que 

correspondem a linhagens B, T e mielóide respectivamente. Ao decorrer do tempo, foram 

reconhecidos 170 tipos diferentes de CD que possuem relações específicas para cada tipo 

celular, orientando na diferenciação e favorecendo um diagnóstico certeiro e ágil para o 

paciente (OLIVEIRA, PEREIRA e BEITLER, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 

OBJETIVO GERAL 

 Apresentar os princípios básicos de imunofenotipagem por citometria de fluxo e 

o uso dos Clusters of differentiation (CD) no uso para identificação dos grupos celulares 

envolvidos nas leucemias agudas.  

METODOLOGIA   

 Esse artigo de conclusão trata-se de uma revisão bibliográfica de livros, anais e 

artigos encontrados em plataformas digitais como Scielo, MedLine, PubMed, Plataforma 

Science.gov e Google acadêmico através da pesquisa “Imunofenotipagem por citometria 

de fluxo”. Posteriormente, os artigos foram selecionados, comparados e discutido dados 

relevantes ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

As leucemias agudas tratam-se de um grupo heterogêneo de doenças clonais no 

tecido hematopoiético, ocasionada principalmente por uma proliferação clonal anormal 

geralmente da célula tronco hematopoiética multipotente, levando ao comprometimento 

da produção de células sanguíneas normais observadas (SILVA et al, 2006). 

As leucemias agudas são separadas em grandes grupos, mielóides (LMA), linfóide 

(LLA), bifenotípicas (BAL) e leucemias indiferenciadas (AUL) de acordo com a 

linhagem do blasto envolvido.  Cronologicamente, foram propostas várias classificações 

para leucemias agudas, uma delas, estabelecidas pelo grupo de franceses, americanos e 

britânicos em 1976, conhecida pela classificação FAB que leva em consideração a 

morfologia e citoquímica dos blastos, e que somente na atualização de 1985 passou a se 

considerar os dados imunofenotípicos.  Em 1995 surgiu a classificação EGIL 

(estabelecida pelo Grupo Europeu de Estudos Imunológicos das Leucemias) que passa a 

subdividir através da expressão  dos antígenos celulares detectados pelos anticorpos 

monoclonais marcados com fluorescência, a partir da classificação EGIL, além das já 

conhecidas LMA, LLA, passam a ser definidas as BAL, AUL e também leucemias 

mielóides e linfóides de expressão aberrante. A classificação proposta pela OMS foi 

revisada em 2001 tendo reconhecimento mundial, pois leva em consideração aspectos 

moleculares e dados citogenéticos (OLIVEIRA, PEREIRA e BEITLER, 2016). 

CITOMETRIA DE FLUXO E IMUNOFENOTIPAGEM 

Com uso da imunofenotipagem por citometria de fluxo é possível a determinação 

de múltiplas linhagens celulares, detectando e quantificando antígenos celulares de 

superfície, antígenos citoplasmáticos e nucleares. Para essa técnica é necessário a realizar 

uma coleta de sangue periférico, aspirado medular ou de linfonodo, colhido com 

anticoagulante EDTA ou heparina, e processar o material em até 24 horas (WEIR e 

BOROWITZ, 2001).   

O citometro identifica as propriedades celulares através de um fluxo laminar, cada 

célula é interceptada uma a uma por um feixe de laser. Com o uso de fluorocromos, é 

possível marcar os antígenos celulares específicos, cada fluorocromo possui um padrão 

espectral distinto de absorção e emissão. A luz dispersa é detectada por um sistema óptico 

que permite a identificação e classificação das células de acordo com seu tamanho e 

complexidade interna, sendo assim, eritrócitos, granulócitos, linfócitos, monócitos, 



plaquetas e células aberrantes podem ser identificadas e quantificadas. Os antígenos 

específicos são reconhecidos por diferentes detectores de fluorescência (PIER, 2008). 

A imunofenotipagem é utilizada para determinar o perfil imunológico de uma 

célula, desde sua linhagem até seu estágio de diferenciação e maturação, através da 

identificação de seus antígenos de superfície, antígenos citoplasmáticos ou nucleares com 

o uso de anticorpos monoclonais marcados. O estudo imunofenotípico de uma célula 

baseia-se no reconhecimento de padrões normais de expressão antigênica em diversos 

estágios maturativos, sendo assim, a imunofenotipagem permite diferenciar células 

normais de células anômalas, definindo seu imunofenótipo e seu percentual na amostra 

em análise.  Os resultados devem ser avaliados no contexto da clínica do paciente e com 

os aspectos morfológicos das células, para a realização da imunofenotipagem, são 

utilizados anticorpos monoclonais produzidos contra os grupos de diferenciação 

(antígenos), padronizados mundialmente como “CD” (OLIVEIRA, PEREIRA e 

BEITLER, 2016). 

Os antígenos celulares são agrupados de acordo com sua linhagem e função, isso 

proporciona para a prática laboratorial uma forma de determinar a presença de células 

imaturas progenitoras (sem expressão definida para uma linhagem) ou células precursoras 

que auxilia na identificação da linhagem e sublinhagem para o diagnóstico diferencial das 

leucemias agudas. Os antígenos celulares também são úteis na diferenciação linfocitária, 

em populações T ou B é células Natural Killer (NK), envolvidos em distúrbios 

linfoproliferativos (OLIVEIRA, PEREIRA e BEITLER, 2016). 

 

ANTÍGENOS CELULARES APLICADOS NA IMUNOFENOTIPAGEM DAS 

LEUCEMIAS AGUDAS, SEGUNDO OLIVEIRA, PEREIRA e BEITLER, 2016. 

1) MARCADORES PARA CÉLULAS TRONCO 

PLURIPOTENTES/LINHAGENS INESPECÍFICAS  

HLA-DR: Embora não seja um bom aliado na determinação do estágio maturativo, está 

associado a células progenitoras CD34+, sua determinação cronológica de positividade 

não é bem definida. 



TdT: Marcador de células linfóides imaturas para linhagem T ou B, função essencial de 

rearranjo nas fases iniciais de diferenciação celular. Alguns casos de leucemia mielóide 

aguda (LMA) podem apresentar TdT+.  

CD10: Também denominado de c-LLA (antígeno comum da LLA). Mostra-se positivo 

cerca de 80% dos pacientes portadores de LLA na infância. Positivo durante a 

maturação dos linfócitos B e transitoriamente na maturação dos linfócitos T. Cerca de 

20% das LLA-T são positivas para CD10. Em granulócitos imaturos mostra-se positivo, 

atuando como grande marcador da maturação granulocítica.  

CD34: Primeiro antígeno de diferenciação celular. Atua como marcador de células 

progenitoras, permanece positivo até o início da diferenciação maturativa (linhagem 

mielóide ou linfóide). Nas leucemias agudas, os blastos podem perder sua expressão e se 

apresentarem CD34-.  

CD38: Marcador de ativação e maturação de todas as linhagens. Inespecífico para 

diferenciar populações específicas, mas atua como marcador de prognóstico para 

pacientes portadores de LLC. Também se mostra positivo em células plasmáticas. 

CD45: Marcador panleucocitário ausente apenas nos precursores eritróides. Também é 

conhecido como antígeno comum leucocitário. Possui três formas variantes (isoformas). 

Os anticorpos que detectam partes dessa molécula em todos os leucócitos são 

denominados anti-CD45. Os anticorpos que reconhece as células T naive são 

denominados anti-CD45RA, e o anti-CD45RO identifica células T de memória, células 

B e plasmócitos.  

2) MARCADORES ESPECÍFICOS PARA A LINHAGEM MIELÓIDE 

CD11b: Positivo durante a maturação dos neutrófilos e monócitos (geralmente a partir 

dos promonócitos). Algumas subpopulações linfóides também podem ser CD11b+.  

CD13: Marcador mielóide primitivo, trata-se de uma glicoproteína transmembrana. O 

CD13 é positivo em todo o processo maturativo mielóide, até mesmo nas células 

maduras. Em algumas leucemias agudas (em especial algumas LLA) podem ser CD13+ 

de maneira anormal.  

CD14: Apresenta alta positividade para monócitos maduros e macrófagos. Geralmente 

mostra-se negativo para estágios imaturos (monoblastos e promonócitos). 

Polimorfonucleares apresentam baixo índice de positividade.  



CD15: Mostra-se positivo geralmente a partir dos Promielócitos e se mantém até a fase 

madura dos neutrófilos, atuando como molécula de adesão neutrofílica. Pode se 

apresentar positivo em monoblastos e promonócitos. Grande aliando para avaliar a 

maturação dos neutrófilos e detecção de aberrações nas Síndromes mielodisplásicas 

(SMD).  

CD16: Marcador para neutrófilos em atividade fagocítica e linfócitos Natural Killer 

(NK). Células da linhagem monocítica são CD16-.  

CD24: Positivo para granulócitos e para células B. 

CD33: Atua como marcador de células progenitoras mielóides e assim como o CD13 

pode se apresentar positivo até mesmo nas fases maduras, e pode ser expresso de 

maneira anormal em alguns casos de LLA. Monócitos tendem a ser mais positivos para 

CD33 do que outras células polimorfonucleares. 

CD36: Presente nos eritroblastos, megacariócitos, plaquetas e monócitos, não atua 

como aliado para marcador da linhagem neutrofilica.  

CD64: Importante marcador para diferenciação monocítica, neutrófilos maduros 

possuem baixa expressão para CD64, entretanto, paciente portadores de sepse tendem a 

ser hiperexpressos. 

CD65: Marcador para células precursoras imaturas da diferenciação mielóide.  

3) MARCADORES CELULARES PARA LINHAGEM LINFÓIDE 

CD1a:  Expresso por células T em maturação (T tímicas) e células B 

CD2: Expresso em populações de células T e células NK. Bom para investigação de 

doenças linfoproliferativas e leucemia de células NK. 

CD5: Positivo para células T maduras e subgrupo de células B.  

CD19 e CD22: Presente em células B precursoras e maduras; 

CD25: Mostra-se positivo em células T e B ativadas. Bom aliado para marcador das 

Hairy Cells (células pilosas) e linfócitos da Leucemia/Linfoma de células T do adulto 

(ATLL); 

CD71: Positivo para precursores linfóides e células eritrocitárias. 

CD103: Positivo para Hairy cells (células pilosas) e linfócitos intra-epiteliais.  



CONCLUSÃO  

 O avanço tecnológico dentro da área laboratorial, proporcionou a inclusão de 

novas ferramentas para auxiliar no diagnóstico das leucemias que até a alguns anos atrás 

era baseado apenas na classificação morfológica e reações citoquímicas. Com o uso da 

imunofenotipagem por citometria de fluxo e o desenvolvimento de anticorpos 

monoclonais, é possível classificar populações celulares imaturas e/ou aberrantes, 

proporcionando um diagnóstico mais ágil e preciso.  

 Existem diferentes painéis imunofenotípicos que auxiliam da detecção da 

população celular em análise, dentre eles, marcadores específicos da linhagem mielóide 

como CD13, CD15 e CD33, marcadores da linhagem linfoide como CD19, CD22 e 

CD25, e marcadores de linhagens inespecíficas, que orientam a identificação das 

leucemias agudas como HLA-DR, TdT, CD10 e CD34. Todavia, quando necessário, 

deve-se associar estudos genéticos que auxiliam no diagnóstico, podendo assim realizar 

a intervenção terapêutica dando início ao tratamento mais adequado.  
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