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1. RESUMO 

A citometria de fluxo é uma ferramenta de análise que quantifica populações 

em meio líquido, através da marcação de antígenos de superfície, 

intracitoplasmático ou intranuclear, utilizando-se anticorpos monoclonais. A 

viabilidade celular é realizada em células progenitoras do sistema hematopoiético 

que apresentam a proteína de membrana CD34 quando essas estão em processo 

de apoptose, utilizando-se do corante 7 - amino - actinomicina. Este artigo tem por 

finalidade apresentar a importância da quantificação da viabilidade celular por 

citometria de fluxo em amostras de cordão umbilical, visando a criopreservação de 

células CD34+. 

2. INTRODUÇÃO 

As células progenitoras hematopoiéticas, também denominadas células 

tronco hematopoiéticas têm grande capacidade de auto-renovação e potencial 

proliferativo, diferenciam-se em células de todas as linhagens sanguíneas, formando 

a população hematopoiética a partir de uma única célula. Essas células são 

encontradas na medula óssea, sangue periférico e sangue de cordão umbilical 

(SCU), e expressam a proteína de membrana CD34 (SILVA, 2011). Existem 

algumas metodologias para avaliação de viabilidade celular, sendo o 7- amino 

actinomicina (7AAD) um corante nuclear, que analisa células que estão no fim da 

apoptose e é um dos mais utilizados na citometria de fluxo (GRATAMA et al, 2007). 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da viabilidade celular no 

sangue de cordão umbilical para a criopreservação de células CD34+, através da 

técnica de 7AAD por citometria de fluxo. 

4. METODOLOGIA 

Constitui-se por uma revisão literária realizada através de pesquisa de artigos 

científicos selecionados nos bancos de dados SCIELO, BIREME e livros específicos 

da área, utilizando as palavras chaves: Viabilidade celular, citometria de fluxo, CD34 

e sangue de cordão umbilical, no período de Janeiro de 2013 a Agosto de 2013. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

A hematopoiese é a produção, maturação e diferenciação de células 

sanguíneas e ocorre na medula óssea. Sua função é manter os níveis de células 

maduras circulantes no organismo. Composta por células pluripotentes (células 

tronco), que se diferenciarão em células multipotentes dando origem às células da 

linhagem mielóide ou linfóide (SILVA, 2011). Uma das principais fontes de células-

tronco é o sangue de cordão umbilical (PRANKE, 2004). As células mais estudadas 

são as células-tronco hematopoiéticas do SCU, pois têm capacidade reduzida de 

induzir resposta imunológica por serem mais primitivas (ABDELHAY, 2008).  

A quantificação das células CD34+ e da viabilidade é feita por citometria de 

fluxo, este método consiste na identificação de populações celulares através das 

características físicas e biológicas das células, antes e depois da criopreservação 

(BACAL, 2003).  

Por orientação do CLSI as amostras obtidas com mais de 24 horas de coleta, 

e as que sofrerão processo de criopreservação, obrigatoriamente devem ter 

quantificação da viabilidade celular, uma vez que células não viáveis podem realizar 

ligações inespecíficas. Algumas acreditações como, por exemplo, College of 

American Pathologists – CAP determinam que laboratórios acreditados por eles 

realizem a quantificação da viabilidade celular em todas as amostras para 

quantificação de CD34+ com mais de 4 horas de coleta. 

Segundo a RDC n.9, 14 de março de 2011 a viabilidade celular é a 

determinação do número total de células nucleadas vivas por meio de um sistema 

manual ou automatizado, validado e registrado em instruções escritas e atualizadas. 

O corante 7AAD é o mais utilizado na citometria de fluxo, ele penetra nas 

células senescentes em apoptose, e que, portanto, apresentam maior 

permeabilidade de membrana e se ligam ao DNA celular, desta forma é feita a 

quantificação destas células. (CURY et al, 2005; BOER et al, 2001).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo o levantamento de dados realizado, a quantificação da viabilidade 

celular por citometria de fluxo, utilizando o corante 7AAD é um dos métodos mais 



eficazes e seguros para análise do SCU destinado ao processo de criopreservação 

e armazenamento. A utilização do 7AAD é importante, pois é capaz de separar 

células não viáveis de células integras, quantificando células CD34+ dentro da 

população de células viáveis (LAMPA et al, 2004).  

Esse procedimento fornece uma informação valiosa acerca da viabilidade das 

células-tronco que fica a disposição do banco de cordão para decidir o processo de 

criopreservação e em última análise, garantir o sucesso dos transplantes de células-

tronco hematopoiéticas quando aplicáveis.   
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