
Fundamentos da 

Citometria de Fluxo

Elizabeth Xisto Souto



• A Citometria de Fluxo consiste de

tecnologia laser que analisa partículas

suspensas em meio líquido e fluxo

contínuo.

• Estas partículas podem ser células,

componentes celulares ou material não

celular.

• Sistema de análise multiparamétrico



Citometria de fluxo uso clínico

Análise multiparamétrica de células

• Tamanho

• Complexidade interna (granulosidade)

• Tipos de antígenos de membrana, de
citoplasma e intranuclear

• Intensidade da expressão dos antígenos

• Análise do conteúdo nuclear (DNA)



CÂMARA DE FLUXO

FOCO HIDRODINÂMICO

LASER

O citômetro dispoe de um sistema que gera um fluxo laminar contínuo de
partículas, fazendo com que as mesmas passem uma a uma frente a um feixe de
laser.



O raio luminoso sofrerá desvio de 
acordo com as características 
físicas das partículas e será 

captado por detectores diretamente 
a frente do emissor de raios laser 

ou a 90 deste.
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Citometria de fluxo Imunofenotipagem

• Além da análise de tamanho e granularidade utiliza-se a análise
da expressão antigênica das células através da
imunofenotipagem.

• Nesta utilizam-se marcadores de membrana, de citoplasma ou
intranucleares, que são anticorpos monoclonais também
designados “CDs” (clusters of differentiation).

• Este método é utilizado por ex. para caracterização da
linhagem celular envolvida na neoplasia hematopoética
(linfóide B ou T, mielóide e seus subtipos).

• O diagnóstico é definido de acordo com o padrão de marcação
encontrado.



Célula – antígeno – anticorpo-

fluocromo



Anticorpos Monoclonais

• Linfóide B: CD10, CD19, CD20, CD22, CD23, CD 79a, 
CD79b, IgM, Kappa, Lambda

• Linfóide T: CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, 
TCR alfa/beta, TCR gama/delta

• Mielóide: CD13, CD33, CD65, CD117, MPO

• Mielomonocíticos: CD14, CD64, CD4, CD11b

• Eritróides: glicoforina A, CD36, CD71

• Megacariocíticos: CD41, CD61, CD42b

• Outros: CD34, HLA-DR, TdT, 



Anticorpos ligados ao fluocromo se

ligam aos epítopos específicos na

superfície ou dentro das células.
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FLUOCROMOS

A incidência do feixe de laser sobre estes fluocromos causa excitação e emissão 
de ondas luminosas de diferentes comprimentos de ondas de acordo 
com o fluocromo utilizado (FITC, PE, etc). 
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Estas ondas luminosas 
serão filtradas por um 

sistema óptico e 

detectadas por células 
fotomultiplicadoras.



Análise dos dados no citômetro de fluxo

Os dados captados pelo citômetro serão análisados pelo 
seu sistema informatizado segundo os parâmetros FSC, 

SSC e fluorescência.

Estes poderão ser analisados através de gráficos de 
pontos (“dot plots”) , de contorno ou histogramas.

Adicionalmente pode ser feita análise tridimensional e com 
programas que permitem a análise de múltiplas 

populações em um mesmo gráfico (Paint -a –Gate, 
Infinicity, etc)



VISÃO SUPERIOR

Separação de populações 

celulares de acordo com o 

tamanho e a granularidade
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De acordo com morfologia e/ou 

suspeita clínica uma população 

celular específica pode ser 

selecionada para análise 

separadamente.

Para a isso a região a ser estudada é 

traçada dando origem a o que se 

chama de “gate”





Distribuição das populações celulares

Análise no “Paint a Gate”

Material: sangue periférico normal
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Aplicações clínicas da imunofenotipagem por 

citometria de fluxo

• Subpopulação linfocitária (CD3, CD4, CD8, CD19, CD56)

• Diagnóstico e acompanhamento de neoplasias hematológicas 

(Leucemias, Linfomas, Mielomas, Mielodisplasias) 

• Quantificação de células progenitoras (stem cells) – CD34

• Diagnóstico de doença residual mínima

• Diagnóstico de hemoglobinúria paroxística noturna

• Detecção de anticorpos antiplaquetários

• Imunofenotipagem plaquetária (D. Glanzman, Bernard-Soulier, etc)

• Análise do conteúdo de DNA

• Análise de reticulócitos

• Outras: função celular, apoptose, MDR, controle de qualidade de 
leucodepleção em bancos de sangue, etc



Imunofenotipagem por citometria de fluxo 

Materiais biológicos, características de envio e viabilidade da 

amostra

Volume

(ml)

Tempo até 

processamento

(horas)

Temperatura 

para envio

Anticoagulante Meio para

conservação

Sangue 5 - 10 24  (expc.36) ambiente EDTA ou 

heparina

na

Medula 

óssea

2 - 3 24 ambiente EDTA ou 

heparina

na

Líquidos 

biológicos 
lìquor, l.pleural, 

ascítico, etc

10 - 20 2 – 3 ambiente na na

Massas 

tumorais 

(gânglio, 

baço, etc)

na 2 - 3 ambiente na Embebidas 

em

SF 0,9%

ou RPMI

Aspirado 

de gânglio 

ou de 

massas 

tumorais

na 2 – 3 ambiente na Em SF 0,9% ou 

RPMI



STEM CELL

LINHAGEM ERITRÓIDE

LINHAGEM MEGACARIOCÍTICA

LINHAGEM MIELOMONOCÍTICA

MONÓCITO MACRÓFAGO

GRANULÓCITO

EOSINÓFILO

BASÓFILO

STEM CELL

LINHAGEM LINFÓIDE

LINFÓCITO  B

LINFÓCITO  T

NATURAL KILLER

CD41, CD61

Glico A, CD71, CD36

CD34

CD34

CD34, CD117, HLA-DR, CD13, CD33,MPO

HLA-DR, CD13, CD33, 

CD11b, CD15, CD14, 

CD64

CD34, TdT

CD19, CD20, CD22, IgMs

CD56, CD16

CD2, CD3, CD4, CD5, 

CD7,CD8, TCR alfa Beta, 

TCR gama delta 



LLA – L1, L2
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LMA com maturação 

M2



R1

R2

LMA com maturação 

M2



SMD com evolução para LMA   

•Diminuição de SSC= Hipogranulação

•Alteração de intensidade de CD13= 

Alterações maturativas.

•Blastos



Leucemia Linfocítica Crônica
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JCP

LLA pré B, diag 

14/09/2009

+: CD10, CD19, 

CD22, CD33, CD34, 

CD79a cito, IgM 

cito, HLA-DR.

11/11/2009

DRM=0,22%

Estudo de Doença Residual Mínima



30/09/2010

DRM=0,09%

JCP

Estudo de Doença Residual Mínima



Obrigada!


