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RESUMO 

A presença de fluorescência interferente em uma dada amostra é considerada como um 

importante problema em métodos fluorimétricos, devido à possível sobreposição espectral 

entre ela e a emissão fluorescente de sondas. Por isso, é importante conhecer se há 

fluorescência interferente em uma dada amostra e substâncias de interesse nas condições de 

trabalho pretendidas. No presente estudo, foi avaliada a presença de fluorescência interferente 

em linfócitos humanos após o tratamento com extratos de três diferentes plantas medicinais, 

sendo estas, objeto de estudo do nosso grupo de pesquisas. Os extratos são: o extrato etanólico 

das partes aéreas de Ageratum fastigiatum, extrato etanólico das partes aéreas de Eriosema 

campestre e o extrato etanólico do caule de Pseudobrickellia brasiliensis. Foi coletado o 

sangue de três voluntários para a separação das células mononucleares de sangue periférico, 

para a confecção de culturas in vitro em meio RPMI devidamente suplementado. Foram feitas 

uma cultura controle não-tratada (CON), culturas tratadas com cada extrato em três 

concentrações diferentes, além de uma cultura de células tratadas com dimetilsulfóxido 

(DMSO), solvente usado na solubilização dos extratos vegetais. As culturas celulares foram 

incubadas por 24 horas a 37 °C e 5% de CO2. Após esse período, as células foram lavadas e 

avaliadas por citometria de fluxo ou por microscopia confocal. A presença de fluorescência 

interferente foi determinada com base em histogramas de intensidade de fluorescência feitos 

para oito intervalos de comprimento de onda distintos, tendo sido feitas análises quali e 

quantitativas dos dados. A fluorescência dos extratos vegetais e DMSO foram avaliadas 

isoladamente por fluorimetria, usando-se as mesmas concentrações utilizadas para as culturas 

celulares. Através da citometria de fluxo, foi identificado que o tratamento de linfócitos com 

qualquer um dos três extratos de plantas levou ao aparecimento de fluorescência interferente 

detectável em várias faixas de comprimento de onda. Culturas tratadas com DMSO não 

apresentaram fluorescência interferente. Pela fluorimetria foi visto que os extratos não emitem 

fluorescência, o que sugere que a fluorescência interferente foi induzida nas células após 

interações entre elas e os extratos. Este estudo levanta precauções que visam avaliar a possível 

presença de fluorescência interferente em condições de trabalho, possibilitando evitar esse 

viés e aumentar a confiabilidade dos resultados. 

 

Palavras-chave: Autofluorescência, fluorescência inespecífica, métodos fluorimétricos, 

citometria de fluxo. 

  



 

 

ABSTRACT 

The presence of interfering fluorescence in a given sample is considered as an important 

problem on fluorometric methods due to the possible spectral overlap between it and the 

fluorescent emission of probes. Therefore, it is important to know if there is interfering 

fluorescence in a given sample, as well as, in substances of interest, in the desired working 

conditions. In the present study, it was evaluated the presence of interfering fluorescence in 

human lymphocytes after the treatment with extracts from three different medicinal plants, 

being such plants the object of study of our research group. The extracts are: the ethanolic 

extract from the aerial parts of Ageratum fastigiatum, ethanolic extract from the aerial parts of 

Eriosema campestre and the ethanolic extract from the stem of Pseudobrickellia brasiliensis. 

Blood was collected from three volunteers to get the peripheral blood mononuclear cells, for 

in vitro culture preparation in properly supplemented RPMI medium. It was made an 

untreated control culture (CON), cultures treated with each extract at three different 

concentrations, and a culture of cells treated with dimethylsulfoxide (DMSO), the solvent 

used in the plant extracts solubilization. Cell cultures were incubated for 24 hours at 37°C and 

5% CO2. After that, cells were washed and evaluated by flow cytometry or by confocal 

microscopy. The presence of interfering fluorescence was determined based on making 

fluorescence intensity histograms at eight wavelength ranges for each cell culture. Qualitative 

and quantitative data analyzes were performed with those graphs. Plant extracts and DMSO 

fluorescences were evaluated by fluorometry, using the same concentrations used for the cell 

cultures. In flow cytometry results, it was identified that the treatment of lymphocytes with 

any of the three plant extracts led to the appearance of interfering fluorescence detectable in 

several wavelength ranges. Cultures treated with DMSO showed no interfering fluorescence. 

By fluorometry it was seen that the extracts are not fluorescent, which suggests that the 

interfering fluorescence was induced in the cells by interactions between them and the 

extracts. This study raises precautions to evaluate the possible presence of interfering 

fluorescence in working conditions, making possible to avoid this bias and increase the results 

reliability. 

 

Keywords: Autofluorescence, unspecific fluorescence, fluorometric methods, flow cytometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tem-se por métodos fluorimétricos qualquer método que utilize a fluorescência 

para a detecção de um dado objeto de estudo, sendo esses métodos de grande sensibilidade, 

uma vez que a maior parte das moléculas presentes na natureza não são capazes de emitir 

fluorescência, permitindo que haja um contraste evidente entre moléculas marcadas com uma 

dada sonda fluorescente, daquelas não-marcadas (HARRIS, 2008). Métodos fluorimétricos 

são muito empregados na pesquisa científica, tendo especial valor para as ciências biológicas, 

e em diversas técnicas diagnósticas (LAKOWICZ, 2006). 

Apesar de muito úteis, os métodos fluorimétricos apresentam certas limitações 

que podem prejudicar a qualidade dos resultados. Dentre estas limitações, destaca-se a 

fluorescência interferente, que é qualquer sinal fluorescente distinto de uma marcação 

específica utilizada em um dado experimento. Quando a fluorescência interferente tiver 

comprimento de onda semelhante ao da sonda fluorescente, a distinção entre ambos poderá 

ser difícil, em alguns casos. Tal fato ainda se agrava se o pesquisador desconhecer a presença 

de fluorescência interferente na amostra, ou mesmo em substâncias e reagentes, pois, nesse 

caso, existe a chance de o pesquisador confundir a fluorescência interferente presente no 

sistema amostral com a fluorescência da sonda utilizada para a identificação de uma molécula 

específica (HULSPAS, 2009; LI et al., 2012). 

Nosso grupo de pesquisas tem como principal objeto de estudo, a avaliação da 

atividade biológica de alguns extratos de plantas do cerrado mineiro, usadas pela medicina 

popular. Uma vez que utilizamos a citometria de fluxo, um método fluorimétrico, como a 

principal técnica para realizar tais estudos, faz-se necessário avaliar a presença de 

fluorescência interferente em amostras nas condições de trabalho que comumente utilizamos, 

a fim de verificar se as culturas de células tratadas com os extratos vegetais apresentam ou 

não fluorescência interferente. Isso nos permitirá adotar estratégias e cuidados para evitar a 

obtenção de resultados falso-positivos em estudos futuros que envolvam tais extratos vegetais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Luminescência molecular 

Apesar das muitas diferenças que variados tipos de moléculas podem apresentar, é 

de comum acordo que moléculas sempre tentam manter uma quantidade ideal de energia para 

permanecerem estáveis. Toda molécula apresenta um nível energético basal, comumente 

chamado de “estado fundamental de energia”, apresentado quando esta se encontra estável em 

um dado sistema. Contudo, existem fatores externos capazes de fazer com que a molécula 

ganhe mais energia, superando a que apresentava em seu estado fundamental. Quando a 

molécula excede esse nível de energia é dito que ela está em um “estado excitado de energia” 

(ALBANI, 2007). Estar em um nível de energia mais elevado não é favorável para a 

estabilidade molecular, por isso ela tenta perder a energia que excede a do seu estado 

fundamental o mais rapidamente possível. Essa liberação de energia é chamada por alguns 

autores de “relaxação” (DODEIGNE, THUNUS E LEJEUNE, 2000; ISHIKAWA-

ANKERHOLD, ANKERHOLD e DRUMMEN, 2012). 

A maioria das moléculas presentes na natureza é capaz de liberar energia na forma 

de calor e/ou de energia cinética, através do processo chamado de “relaxação vibracional”, 

que genericamente se refere a processos de movimentação dos átomos na molécula, assim 

como processos de rotação e translação moleculares (HARRIS, 2008). Outro fator que 

contribui para a liberação de energia é a presença da molécula em um ambiente de baixa 

viscosidade e temperatura elevada, o que favorece o choque entre moléculas (HOLLER, 

SKOOG e CROUCH, 2009). Por outro lado, existem moléculas com tão baixa mobilidade, 

que os processos de liberação de energia mencionados tornam-se desfavoráveis para que a 

molécula perca sua energia em excesso de maneira rápida, o que a leva a perder essa energia 

por uma via alternativa, sendo esta, a liberação de energia radiante (luz). Assim, os processos 

de liberação de energia de uma molécula excitada, que envolvem a emissão de energia 

radiante, são chamados de “processos luminescentes” (LAKOWICZ, 2006). 

A luminescência molecular e atômica pode ser dividida em fluorescência e 

fosforescência, de acordo com as características que envolvem a transição do estado excitado 

para o estado de energia fundamental (LAKOWICZ, 2006). 
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Para entender as diferenças entre fluorescência e fosforescência é primeiramente 

necessário que se compreenda um pouco sobre como se comportam os spins eletrônicos em 

moléculas excitadas e no estado fundamental. 

O spin eletrônico trata-se da propriedade que o elétron possui de girar ao redor do 

núcleo atômico. Essa propriedade pode ser considerada quântica, pois os elétrons são capazes 

de apresentar apenas dois sentidos de rotação ao redor do núcleo, e por isso, o spin eletrônico 

na mecânica quântica pode ser definido apenas como ms = +1/2 ou ms = -1/2. Apenas dois 

elétrons podem estar em um mesmo orbital eletrônico, sendo que ambos deverão estar sempre 

em sentidos opostos (Figura 1A) (KOTZ, TREICHEL E WEAVER, 2008). Quando um dos 

pares de elétrons de uma molécula é excitado, um dos elétrons é promovido do seu orbital de 

origem para um orbital eletrônico de maior energia, sendo que o elétron promovido pode ou 

não manter o mesmo número de spin (HOLLER, SKOOG e CROUCH, 2009; SUGDEN, 

2004). Quando dois elétrons apresentam números de spin opostos, estejam eles no mesmo 

orbital ou não, é dito que ambos encontram-se emparelhados, enquanto na situação inversa é 

dito que eles estão desemparelhados (ATKINS e JONES, 2012). 

Um estado eletrônico molecular onde existem apenas elétrons emparelhados é 

chamado de “estado singleto”. Esse estado pode corresponder ao nível fundamental de energia 

(S0) ou pode ser um estado excitado singleto (Sx), no qual o elétron promovido deverá, 

necessariamente, permanecer com o número de spin oposto ao do elétron que o acompanhava 

no estado fundamental, ou seja, continuar emparelhados (Figura 1). Para que o elétron 

promovido esteja desemparelhado, o mesmo deve passar para um estado de excitação 

denominado tripleto, o qual possui menor energia em relação ao estado singleto. (Figura 1) 

(EWING, 1972; HARRIS, 2008; SUGDEN, 2004).  

Moléculas que liberam energia sob a forma luminescente e apresentam transições 

singleto-singleto emitem essa energia sob a forma de fluorescência, enquanto as transições de 

energia singleto-tripleto são próprias da fosforescência. Transições singleto-singleto ou 

tripleto-tripleto são chamadas de “conversão interna”, por envolverem transições entre estados 

de mesma multiplicidade. As transições que envolvem estados de diferentes multiplicidades, 

como a singleto-tripleto são chamadas de “cruzamento intersistema” (ALBANI, 2007). Tais 

processos encontram-se descritos no diagrama de Jablonski disposto na figura 2. 
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Figura 1: Orientações de spins em orbitais eletrônicos e estados eletrônicos de energia. Linhas horizontais 

pretas representam orbitais eletrônicos. Setas pretas representam elétrons. Em A e B, têm-se moléculas com 

elétrons emparelhados (estado singleto) e em C tem-se uma molécula com elétrons desemparelhados (estado 

tripleto). 

 

 

 
Figura 2: Diagrama de Jablonski. S0: Estado fundamental de energia; S1 e S2: Estados singletos de excitação; 

T1: Estado tripleto de excitação. As linhas horizontais em negrito indicam os níveis energéticos de cada estado, 

enquanto as linhas horizontais tênues indicam estados energéticos vibracionais da molécula. A seta preta em 

negrito indica a absorção natural de energia pela molécula. As setas tracejadas indicam o processo de liberação 

de energia por vibração molecular. As setas subsequentes indicam o processo de liberação de energia que pode 

levar à emissão de fluorescência ou de fosforescência. (Adaptado de Lakowicz, 2006). 
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As diferenças entre os tipos de transições de energia que podem levar à 

fluorescência ou à fosforescência representadas na figura 2, também indicam a diferença mais 

marcante entre esses dois tipos de luminescência. Por envolver menos transições de energia, a 

liberação de energia através da fluorescência é muito mais rápida do que o processo de 

liberação de fosforescência, podendo ser de 1,0 x 10
-9

 s, enquanto a fosforescência pode 

demorar de até 10 s (ATKINS e JONES, 2012; FEREJA, HYMETE e GUNASEKARAN, 

2013). Por liberar a energia da molécula excitada mais rapidamente, a emissão de 

fluorescência é muito mais provável de ocorrer do que a fosforescência. Para que esta ocorra 

ao invés da fluorescência, normalmente é preciso que a molécula esteja em um ambiente mais 

viscoso e sob baixas temperaturas, ou por algum outro método específico, a fim de tornar 

mais lenta a liberação de energia da molécula excitada e dessa maneira favorecer as transições 

para o estado tripleto (HOLLER, SKOOG e CROUCH, 2009).   

A quimioluminescência também pode ser considerada como um tipo de 

luminescência, uma vez que há emissão de energia radiante a partir de moléculas em estado 

excitado. O que a difere da fluorescência e fosforescência é a forma de excitação, que se dá 

por reações químicas que levam à formação de pelos menos uma molécula em estado excitado 

de energia, onde esta perderá sua energia em excesso pela emissão luminescente (FEREJA, 

HYMETE e GUNASEKARAN, 2013). 

A luminescência é muito utilizada em diversos tipos de ensaios devido à 

sensibilidade inerente ao uso desta na detecção de estruturas ou substâncias de interesse 

(HARRIS, 2008). Entre os tipos de luminescência, a fluorescência destaca-se com relação à 

sua aplicabilidade, devido ao seu menor tempo de emissão e à possibilidade de uso em uma 

quantidade mais ampla de sistemas. Por isso, as técnicas que utilizam fluorescência para 

medir ou identificar diferentes tipos de analitos serão discutidas com maior detalhe na sessão 

seguinte. 

2.2 Métodos fluorimétricos 

Métodos fluorimétricos são largamente utilizados devido à sua alta sensibilidade, 

à alta resolução, boa faixa linear de concentração e bons limites de detecção (GIL, 2010; 

HOLLER, SKOOG E CROUCH, 2009; MULLINS, 2009). De maneira especial, esses 

ensaios apresentam uma ampla possibilidade de aplicações em matrizes biológicas, sendo o 
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seu uso extensivo na biotecnologia, técnicas diagnósticas, sequenciamento de DNA, ciências 

forenses, análise genética, entre outros campos onde ela é aplicada. (LAKOWICZ, 2006). 

A alta sensibilidade de técnicas fluorimétricas é derivada da facilidade de 

distinção entre moléculas marcadas com um composto brilhante, daquelas que não brilham, 

quando ambas estão em um campo escuro (HARRIS, 2008). Alguns métodos fluorimétricos 

são tão sensíveis, que é possível detectar uma única molécula em meio a um sistema, quando 

em condições adequadas (JÄGER, MICHALET E WEISS, 2005; KELLER et al., 2002; 

LAKOWICZ, 2006; PAPPAS, BURROWS e REIF, 2007). 

Diferentes propriedades da fluorescência podem ser utilizadas em diferentes 

técnicas, dependendo da finalidade desejada. Não apenas a intensidade da fluorescência de 

sondas pode ser útil, mas muitos ensaios se baseiam na avaliação do comprimento de onda da 

fluorescência de diferentes sondas, do tempo de vida da fluorescência (BORST E VISSER, 

2010; NAKABAYASHI E OHTA, 2015), da variação da sua polarização (DEVAUGES et al., 

2014; LEVITT et al., 2009), entre outras propriedades (ISHIKAWA-ANKERHOLD, 

ANKERHOLD e DRUMMEN, 2012). 

Independentemente do método fluorimétrico, é preciso, primeiramente, que haja a 

possibilidade do reconhecimento seletivo de uma determinada estrutura ou substância de 

interesse. Por isso, é importante entender como compostos fluorescentes podem ser utilizados 

em ensaios fluorimétricos.  

Moléculas que são capazes de emitir fluorescência são frequentemente chamadas 

de “fluoróforos” ou de “fluorocromos” (ALBANI, 2007; MULLINS, 2009). Esta 

fluorescência pode, muitas vezes, estar presente em uma proteína de interesse, da qual façam 

parte aminoácidos aromáticos capazes de emitir fluorescência naturalmente. Para estruturas 

que são naturalmente fluorescentes é dito que estas possuem uma “fluorescência intrínseca”. 

De outra forma, a fluorescência extrínseca se refere ao uso de fluorocromos para identificar 

uma estrutura de interesse que não emita fluorescência (ALBANI, 2007; LAKOWICZ, 2006). 

Para que isso ocorra, fluorocromos são acoplados a outra molécula que seja capaz de se ligar 

especificamente à estrutura de interesse. Um clássico exemplo da utilidade da fluorescência 

extrínseca é a ligação covalente de fluorocromos à porção Fc de imunoglobulinas, uma vez 

que essa proteína consegue se ligar com alta especificidade às moléculas-alvo (ALBERTS et 

al., 2010). O termo “sonda fluorescente” é frequentemente usado para se referir a estruturas 

com fluorescência intrínseca ou extrínseca usadas para a identificação de moléculas de 

interesse em ensaios fluorimétricos. 
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Atualmente existe uma grande variedade de sondas fluorescentes de diferentes 

propriedades espectrais de absorção e emissão. Isso permite que em alguns tipos de ensaios 

fluorimétricos seja possível realizar a marcação de duas ou mais moléculas em uma mesma 

amostra para identificar, simultaneamente, a presença ou a ausência de duas ou mais 

moléculas de interesse nessa amostra (MULLINS, 2009). 

O uso de múltiplas marcações é bastante utilizado em diversos tipos de ensaios, 

sendo ela uma ferramenta valiosa para a avaliação de amostras biológicas (BRUNO et al., 

2016; COURTOT et al., 2014; FREITAS et al., 2014; WU et al., 2009; YU et al., 2016). A 

imunofenotipagem de células é um bom exemplo da utilidade do uso de mais de uma sonda 

fluorescente, pois, muitas vezes só se consegue afirmar com precisão a identidade de uma 

dada célula quando a presença de duas ou mais moléculas características desta são 

reconhecidas. Na figura 3A tem-se o exemplo da marcação comumente usada para a 

imunofenotipagem de monócitos (ABELES et al., 2012).  

Há grande utilidade também no uso de múltiplas marcações fluorescentes para a 

avaliação dinâmica de amostras, tanto em ensaios in vitro, como em ensaios in vivo. Gordon e 

seus colaboradores (2016), por exemplo, utilizaram sondas fluorescentes de cores distintas 

para acompanhar o processo de fagocitose de macrófagos sobre células apoptóticas, em um 

ensaio de avaliação da atividade fagocítica (Figura 3B). Já Marques e colaboradores (2015) 

usaram a recentemente padronizada técnica de microscopia intravital para avaliar a estrutura 

hepática de camundongos normais e de camundongos com insuficiência hepática (Figura 3C). 

Nesse ensaio, os animais, sob o efeito de um anestésico, tiveram seu fígado retirado da 

cavidade abdominal e colocado sobre uma lamínula para ser avaliado por microscopia 

confocal. Os camundongos receberam injeções de rodamina 6G para a marcação de 

hepatócitos, e SYTOX® Green, que se liga especificamente ao DNA, para visualizar células 

mortas, assim como o espalhamento de DNA das mesmas. 
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Figura 3: Exemplos da utilidade de múltiplas marcações fluorescentes. A) Representação da marcação 

utilizada comumente para a imunofenotipagem de monócitos por citometria de fluxo. Notar que são usados 

fluorocromos diferentes na marcação de cada molécula. CD14-PerCP: anticorpo anti-CD14 associado ao 

fluorocromo PerCP; CD16-AmCyan: anticorpo anti-CD16 associado ao fluorocromo AmCyan; anticorpo anti-

HLA-DR associado ao fluorocromo FITC. B) Imagens de experimento onde foi avaliada a função fagocítica de 

macrófagos, marcados com Vybrant DiD (vermelho), na presença de neutrófilos apoptóticos marcados com 

Vybrant DiO (verde), por microscopia confocal. Setas indicam o engolfamento de neutrófilos pelos macrófagos. 

As imagens foram capturadas ao longo de 60 minutos de um vídeo feito em um microscópio confocal. Fonte: 

Figura retirada do artigo publicado por Gordon et al., 2016. C) Avaliação de hepatócitos de camundongos por 

microscopia intravital. Foi utilizado rodamina 6G para evidenciar a arquitetura dos hepatócitos (em vermelho) e 

o corante SYTOX® Green usado na marcação de células mortas e de DNA esplhado extracelularmente. Na 

primeira imagem tem-se hepatócitos de um animal controle não-tratado. Na segunda imagem são vistas células 

de um animal induzido à insuficiência renal a partir do tratamento com acetominofeno 12 horas antes de ser 

submetido à microscopia intravital. A linha branca na primeira imagem equivale 100µm ampliados pelo 

equipamento. APAP: Lesão hepática induzida por acetominofeno (do inglês, acetominophen-induced liver 

injury). Fonte: Figura retirada do artigo publicado por Marques et al., 2015. 

Através dos exemplos mostrados, é possível observar o quanto métodos 

fluorimétricos são úteis para avaliar qualitativamente amostras biológicas. Algumas das 

técnicas mais utilizadas para esse fim são a microscopia de fluorescência, a microscopia 

confocal, a microscopia de dois fótons, entre outras (ALBERTS et al., 2010). Outras técnicas 

como a reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qPCR, do inglês, 

quantitative polymerase chain reaction), Western blotting e citometria de fluxo são utilizadas 

para fornecer resultados quantitativos, sendo as duas últimas também capazes de fornecer 

resultados qualitativos. 

A citometria de fluxo se destaca como um método fluorimétrico de alto 

rendimento usado para realizar imunofenotipagens e imunomonitoramento no âmbito da 
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pesquisa científica e das análises clinicas (LEE et al., 2008; MAHNKE e ROEDERER, 2007). 

Tal técnica possui um importante papel no presente trabalho, por isso será melhor detalhada 

na próxima sessão. 

2.3 Citometria de fluxo 

A citometria de fluxo é um método de contagem e avaliação de células ou 

partículas em suspensão, onde múltiplos parâmetros são avaliados, permitindo que amostras 

celulares de interesse sejam analisadas especificamente, ainda que estejam em uma mistura 

heterogênea (GALBRAITH, 2012; SHAPIRO, 2003). 

Essa técnica possui mais de 50 anos, e mesmo tendo recebido vários 

aprimoramentos com relação à sua estrutura e aplicabilidade, a citometria de fluxo usada 

atualmente não apresenta grandes alterações quanto ao seu princípio, o que chama atenção, 

uma vez que o seu emprego nas ciências biológicas foi, e ainda tem sido, crucial para 

inúmeras descobertas (ROBINSON E ROEDERER, 2015). 

Na citometria de fluxo, as células em suspensão são conduzidas por um sistema 

fluido até uma região denominada célula de fluxo, onde, de maneira individualizada, são 

interceptadas por um laser. A dispersão do laser após o contato com a célula é captada por 

fotodetectores, que fornecerão duas informações ou parâmetros: Tamanho e granulosidade ou 

complexidade interna. O tamanho é fornecido pela dispersão frontal do laser, que é 

mensurada por um detector posicionado à frente do mesmo, enquanto a complexidade interna 

da célula é dada a partir de um detector que capta a dispersão lateral do mesmo feixe que 

atingiu a célula. Ao analisar os resultados, posteriormente, os parâmetros que indicarão o 

tamanho e a complexidade interna das células serão FSC (do inglês, Forward scatter) e SSC 

(do inglês, Side scatter) (Figura 4) (BASIJI et al., 2007; TUCHIN, 2011). 

Durante a interceptação das células pelo laser, o mesmo também é capaz de 

excitar fluorocromos utilizados na marcação de moléculas de interesse. Os citômetros de 

fluxo normalmente são equipados com mais de um canal de detecção de fluorescência e, em 

boa parte deles, também mais de um laser, o que faz com que esse equipamento consiga 

excitar moléculas fluorescentes em diferentes comprimentos de onda e detectar uma maior 

quantidade de faixas de emissão de fluorescência (Figura 4). Isso permite que uma maior 
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variedade de fluorocromos possam ser usados nas marcações (BLACK et al., 2011; 

McPHERSON e PINCUS, 2011). 

Figura 4: Configuração do caminho ótico de um citômetro de fluxo de três cores. Após a inserção de células 

ou partículas em suspensão no citômetro de fluxo, as mesmas são conduzidas e enfileiradas para interceptação do 

laser de maneira individualizada. Na máquina, a dispersão frontal (FSC) e lateral (SSC) do laser é registrada, a 

fim de fornecer os parâmetros de tamanho de complexidade interna celular, respectivamente. O laser também 

pode excitar fluorocromos de sondas fluorescentes, sendo a sua emissão detectada pelos detectores de 

fluorescência. O conjunto de espelhos dicroicos, assim como os filtros, são posicionados antes dos canais de 

detecção de fluorescência para selecionar a faixa de comprimento de onda que poderá chegar aos canais de 

detecção. A luz incidente detectada gera um sinal elétrico, que é convertido em um sinal digital por um 

computador conectado ao equipamento. Fonte: Adaptado de <http://www.semrock.com/flow-cytometry.aspx> 

acesso em Junho de 2017. 

 

A detecção de diferentes faixas de comprimento de onda pelos canais de detecção 

de fluorescência conta com o auxílio de espelhos dicroicos, que são responsáveis pela 

condução da luz para filtros que permitirão ou não a sua passagem. Os espelhos dicroicos 

refletem a luz cuja faixa de comprimento de onda seja indesejável. Normalmente, há um filtro 

antes de cada canal de detecção, que serve para selecionar uma faixa de comprimento de onda 

específica, determinando a fluorescência que atingirá o detector. Esses filtros podem ser do 

tipo bandpass (BP), que selecionam uma faixa de comprimento de onda específica, longpass 

(LP), que permitem a passagem de toda fluorescência com comprimento de onda superior ao 
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determinado pelo filtro, e shortpass (SP), que permitem que os atravesse apenas uma faixa de 

comprimento de onda inferior ao indicado pelo filtro (Figura 4).  

Os canais de detecção são usualmente nomeados conforme o filtro que o 

acompanha. Canais associados a filtros longpass costumam ser nomeados conforme o 

comprimento de onda mínimo que se permite passar pelo filtro, enquanto os associados a 

filtros shortpass indicam o comprimento de onda máximo que pode atravessa-lo (e.g., canal 

600 nm LP: detecta fluorescência de comprimento de onda superior a 600 nm; 500 nm SP: 

detecta fluorescência de faixa de comprimento de onda inferior a 500 nm), enquanto canais 

associados a filtros bandpass são nomeados conforme a faixa de comprimento de onda 

detectável (e.g., canal 450/50: detecta fluorescência entre 425 e 475 nm). A informação 

captada pelos canais de detecção são transformados em sinais elétricos, que são encaminhados 

a um computador conectado ao citômetro e, então, convertidos em um sinal digital processado 

pelo computador (SHAPIRO, 2003). 

A análise dos dados adquiridos pelo citômetro de fluxo é feita em um computador, 

onde o pesquisador pode selecionar as populações celulares de interesse, utilizando diferentes 

estratégias. Por exemplo, células sanguíneas podem ser diferenciadas através de um gráfico 

bidimensional de tamanho por complexidade interna (Figura 5A). Os softwares usados em 

citometria de fluxo permitem que uma população específica de células seja selecionada pelo 

pesquisador, e a partir desta, novas análises sejam feitas desconsiderando as demais células 

fora da seleção. A seleção de uma dada população é comumente chamada de “gate”, e as 

análises feitas a partir dessa população específica são chamadas de “análise em gates 

sequenciais” (Figura 5). Dependendo do tipo e da variedade de moléculas marcadas, é 

possível obter uma grande quantidade de informações a respeito de uma população de células 

selecionadas, como a expressão de proteínas características, a produção de citocinas e 

quimiocinas ou viabilidade da celular, por exemplo (ABELES et al., 2012; FRESHNEY, 

2010; SHAPIRO, 2003; YU et al. 2016; ). 

Quanto maior a quantidade de canais de detecção em um citômetro de fluxo, 

maior será a quantidade de parâmetros que poderão ser analisados simultaneamente em uma 

mesma célula. Esse tipo de abordagem em citometria de fluxo é frequentemente referido 

como citometria multicolor, e nos dias atuais é possível avaliar até 27 parâmetros ao mesmo 

tempo em uma única célula (KLING, 2015). 
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Figura 5: Exemplo de análise feita em citometria de fluxo. A) Gráfico de dispersão pontual de uma amostra 

de sangue periférico humano, onde cada ponto representa um evento (célula ou partícula). O gráfico está 

disposto em tamanho (FSC) por complexidade interna (SSC). De acordo com esses parâmetros, foram 

selecionadas as populações de linfócitos (células pequenas e de baixa complexidade interna), monócitos 

(maiores e com complexidade interna intermediária) e granulócitos (Tamanho semelhante ao dos monócitos, mas 

com maior complexidade interna). B) Exemplo de gate sequencial, feito a partir do gate de linfócitos. Gráfico 

em quadrantes onde é possível identificar os linfócitos T auxiliares (CD3
+
CD4

+
) em meio à população total de 

linfócitos. C) Exemplo de gate sequencial feito a partir dos linfócitos T auxiliares. Gráfico em histograma, onde 

no eixo “x” é possível ver a intensidade de fluorescência da marcação de uma citocina qualquer. No primeiro 

histograma estão representados linfócitos T auxiliares negativos para a produção dessa citocina, enquanto no 

segundo, pode-se observar uma população de linfócitos T auxiliares que produziram a suposta citocina. 

Existem citômetros de fluxo que são capazes de recuperar uma determinada 

população de células de interesse após a aquisição das mesmas pelo equipamento. Para tal, o 

pesquisador precisa ajustar o equipamento, através do software de controle da máquina, para 

indicar quais células se deseja recuperar. As células, dentro do equipamento, são gotejadas 

individualmente por meio de uma solução salina e separadas pelo carregamento eletrônico da 

gota, que só ocorre quando a mesma contém a célula marcada com as sondas fluorescentes 

associadas aos parâmetros escolhidos para a separação. As gotas carregadas contendo as 

células de interesse são repelidas por uma placa defletora, encaminhando-as para um tubo 

onde as células poderão ser recuperadas (GOSSETT et al., 2010; SHIELDS IV, REYES e 

LÓPEZ, 2015; TOMLINSON et al., 2013). A separação celular em citômetros de fluxo 

associada à marcação fluorescente é chamada de “FACS” (do inglês, fluorescence-activated 

cell sorting), e foi criada por Hulett et al. em 1973. 

Quando comparada a ensaios qualitativos para avaliar a fluorescência de células 

marcadas, como a microscopia de fluorescência ou confocal, a citometria de fluxo perde a 



32 

 

informação visual das células, porém permite uma análise rápida sobre o fenótipo celular, 

além de possuir uma sensibilidade bastante elevada na avaliação da fluorescência (BASIJI et 

al., 2007). Além disso, ela avalia quantitativamente amostras em suspensão de uma maneira 

automática, com um alto poder estatístico, usando baixas quantidades de amostra e com 

grande capacidade de identificação de subpopulações celulares em amostras heterogêneas 

(NOLAN e YANG, 2007). Para as ciências biológicas e técnicas diagnósticas, a citometria de 

fluxo surgiu como uma técnica citológica com uma utilidade diferente daquelas até então 

existentes, trazendo avanços significativos para a imunologia e biologia celular (ROBINSON 

e ROEDERER, 2015). 

O uso da citometria de fluxo vem sendo aprimorado de maneira notável ao longo 

dos anos. Como técnica diagnóstica, já se mostrou de grande utilidade na identificação e 

monitoramento de pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV, do inglês, 

human immunodeficiency virus) e da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS, do 

inglês, acquired immunodeficiency syndrome), mas outros aprimoramentos da técnica tem se 

mostrado valiosos, como o desenvolvimento de novas plataformas computacionais (LIN et al., 

2015), o aumento no número de citocinas e quimiocinas envolvidas na imunogenicidade da 

doença que podem ser avaliadas ao mesmo tempo (DEFAWE et al., 2012), além de outros 

(CLIFT, 2015). Outros estudos tem demonstrado que é possível utilizar a citometria de fluxo 

para avaliar a sub-localização de proteínas celulares, o que, até então, era uma das suas 

maiores limitações (SAUNDERS et al., 2012). Nesse sentido, Ramdzan e colaboradores 

(2012) ainda mostraram que pela citometria é possível identificar a migração de proteínas no 

âmbito celular, assim como a formação de agregados proteicos por meio da análise do sinal 

eletrônico gerado pela detecção da fluorescência dessas proteínas. 

Recentemente, nosso grupo de pesquisas também tem trabalhado em uma possível 

inovação no uso da citometria de fluxo. Utilizar esta técnica para avaliar o crescimento 

populacional de leveduras fermentativas usadas na indústria alimentícia, através do uso de 

sondas fluorescentes (Dados ainda não publicados). 

2.4 Limitações dos métodos fluorimétricos 

A exatidão dos métodos fluorimétricos pode ser afetada pela presença de outros 

corpos, sejam eles células, partículas ou agregados em meio ao sistema amostral, podendo 



33 

 

eles suprimir, espalhar ou mesmo emitir fluorescência juntamente com o objeto de estudo 

(HOLLER, SKOOG e CROUCH, 2009). 

Um exemplo da interferência gerada por outros componentes do ambiente é o 

fenômeno de supressão da fluorescência, na maioria das vezes referenciado como 

“quenching”. Esse fenômeno consiste na ação de moléculas presentes no ambiente onde se 

encontra o fluorocromo de interesse, reduzindo a intensidade e, em algumas situações, 

também o tempo de emissão de fluorescência do fluorocromo. A supressão da fluorescência 

pode ocorrer tanto por mecanismos não-radiativos — como em choques entre uma molécula e 

o fluorocromo ou uma interação química que retire o fluorocromo do seu estado excitado — 

como por mecanismos onde o fluorocromo consiga emitir fluorescência, mas a presença de 

moléculas ao seu redor capazes de absorver essa energia, faz com que pouco ou nada seja 

detectado pelo equipamento (ISHIKAWA-ANKERHOLD, ANKERHOLD e DRUMMEN, 

2012; KANNAIAH e AMSTER-CHODER, 2016; KUŚBA et al., 1994). 

Durante a excitação da amostra, é possível que a fluorescência dos fluorocromos 

seja diminuída ou mesmo perdida ao longo da exposição do fluorocromo ao laser ou outra 

fonte de excitação, resultando no que é chamado de “photobleaching” (ETTINGER e 

WITTMANN, 2014; ISHIKAWA-ANKERHOLD, ANKERHOLD e DRUMMEN, 2012). 

Esse efeito é derivado da degradação química do fluorocromo, quando agentes oxidantes 

(principalmente espécies reativas de oxigênio) presentes no ambiente da marcação agem sobre 

o mesmo, sendo a ação oxidante ainda mais acentuada quando os fluorocromos atingem o 

estado tripleto excitado (JACOBSON et al., 2008; PETTY, 2007; SUGDEN, 2004). 

O photobleaching pode ocorrer em um tempo de milissegundos (ms) ou mesmo 

de minutos após o início da exposição ao laser. Esse fenômeno varia conforme a molécula, 

não sendo, portanto, os fluorocromos igualmente suscetíveis ao photobleaching (PETTY, 

2007). Não se sabe ainda ao certo como esse fenômeno ocorre, mas sabe-se que não há 

photobleaching sem prévia excitação luminosa do fluorocromo, portanto, a principal 

indicação para se limitar a extensão do photobleaching é utilizar a menor intensidade possível 

do laser, durante o menor tempo permitido para cada ensaio (ETTINGER e WITTMANN, 

2014; HOEBE et al., 2008). 

Uma limitação dos métodos fluorimétricos em que a fluorescência extrínseca de 

sondas é utilizada, é a possibilidade limitada quanto ao número de sondas que podem ser 

usadas. Isso se dá pela possibilidade de ocorrência da sobreposição das faixas de emissão de 

fluorescência entre uma ou mais sondas fluorescentes. Esse fenômeno é conhecido como 
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sobreposição espectral (spectral overlap) ou bleed through (HULSPAS, 2009; SCRIVEN, 

LYNCH e MOORE, 2008). A sobreposição espectral faz com que parte da fluorescência 

emitida por uma sonda seja detectada no canal de detecção de outra sonda fluorescente, como 

acontece no caso dos fluorocromos isotiocianato de fluorosceína (FITC, do inglês, fluoroscein 

isothiocyanate) e R-ficoeritrina (PE, do inglês, phycoerythrin) (Figura 6). Isso leva o aparelho 

a informar vários eventos falsamente positivos para ambos fluorocromos (uma vez que a 

fluorescência de FITC interfere em PE e vice-versa). Na citometria de fluxo há uma 

ferramenta chamada de “compensação da fluorescência” capaz de anular ou diminuir essa 

interferência, através de ajustes feitos usando o software de controle do aparelho 

(HERZENBERG et al., 2006; LEE et al., 2008; MAHNKE e ROEDERER, 2007). 

Figura 6: Sobreposição da fluorescência dos flurocrocromos isotiocianato de fluorosceína (FITC) e R-

ficoeritrina (PE). Os retângulos posicionados sobre os histogramas de fluorescência representam dois canais de 

detecção. O canal de detecção que melhor captaria a fluorescência de FITC é o canal 530/30, que detecta 

fluorescência de 515 a 545 nm, enquanto o canal de detecção ideal para PE é o canal 585/42 (detecta entre 564 e 

606 nm). Os gráficos exemplificam a ocorrência da sobreposição espectral de PE no canal de detecção de FITC, 

e de maneira mais crítica, de FITC no canal de detecção de PE. Os gráficos foram elaborados utilizando o 

software online da empresa BD Biosciences (San Jose, CA, EUA): 

http://www.bdbiosciences.com/br/research/multicolor/spectrum_viewer/index.jsp 

A ocorrência de marcações inespecíficas também é um possível problema 

associado a métodos fluorimétricos onde é usada a fluorescência extrínseca de sondas. Ela se 

dá através da ligação da sonda fluorescente a antígenos ou epítopos diferentes do epítopo 

natural de ligação do marcador. Quando utilizando anticorpos associados a fluorocromos, a 

ligação inespecífica consiste não só da ligação a alvos diferentes dos esperados para a 

marcação, mas pode ser resultado da ligação de outras regiões do anticorpo, que não a porção 

Fab, que é a que naturalmente se liga aos epítopos-alvo (ANDERSEN et al., 2016; KUONEN 

et al., 2010; CALVELLI et al., 1993). 
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A ligação inespecífica de sondas fluorescentes pode aumentar o número de 

resultados falso-positivos, uma vez que os epítopos de interesse não são devidamente 

reconhecidos. Alguns procedimentos podem ser adotados para evitar as interferências geradas 

por esse tipo de limitação, como o uso de controles de isotipo ou o uso de reagentes para 

bloquear a ligação da região Fc dos anticorpos, por exemplo (ANDERSEN et al., 2016; 

HULSPAS, 2009). 

Em equipamentos que fornecem valores de intensidade de fluorescência, 

normalmente é observado que para amostras não-fluorescentes o valor de intensidade de 

fluorescência não é zero. Isso se dá pela presença de um sinal de fundo, muitas vezes 

referenciado como background ou ruído, que é derivado do próprio aparelho e de qualquer 

sinal luminoso distinto daquele que vem da sonda fluorescente (HOLLER, SKOOG e 

CROUCH, 2009; PETTY, 2007; SHAPIRO, 2003; STELZER, 1998). O ruído compete com o 

sinal recebido da sonda, diminuindo a confiabilidade da informação adquirida pelo 

equipamento ou pelo analisador, por isso, é fundamental que se mantenha sempre uma relação 

sinal/ruído alta a fim de se evitar tal problema. 

Para manter uma relação sinal/ruído satisfatória é preciso estar atento a esses 

parâmetros e adotar cuidados para que o ruído esteja baixo e o sinal o mais elevado possível. 

Algumas medidas podem ser tomadas para aumentar o poder do sinal, como utilizar uma 

potência suficientemente alta do laser para excitação e a escolha de fluorocromos com bom 

rendimento quântico, por exemplo (FÖLDES-PAPP, DEMEL e TILZ, 2003; HEDLEY e 

KEENEY, 2013; Petty, 2007), mas apenas isso pode não ser suficiente se o background 

presente na aquisição dos dados também for alto (Shapiro, 2003). 

Uma das fontes mais importantes de background em amostras biológicas é a 

autofluorescência presente em algumas células ou substâncias, sendo esta uma das causas 

mais importantes da redução da relação sinal/ruído (PADDOCK, 2000; ROEDERER e 

MURPHY, 1986). A presença desconhecida da autofluorescência em uma dada amostra pode 

ser crítica, pois, dependendo da sua intensidade e comprimento de onda, a mesma poderá se 

sobrepor à fluorescência da sonda fluorescente utilizada, tornando difícil a distinção entre 

ambas, e muitas vezes, levando à falsa interpretação de positividade para a molécula-alvo 

(HULSPAS, 2009). Pela sua relevância para qualquer ensaio fluorimétrico, assim como para o 

presente estudo, a interferência da fluorescência de fontes distintas das usadas nas marcações 

será melhor abordada na próxima sessão. 
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2.5 A fluorescência interferente 

A autofluorescência é um fenômeno que ocorre naturalmente em uma grande 

diversidade de células, devido à presença de diferentes biomoléculas, como o NADH, 

NADPH, flavinas, porfirinas, entre outras (CROCE e BOTTIROLLI, 2014; 

HEINTZELMAN, LOTAN e RICHARDS-KORTUM, 2000; MAYENO, HAMANN E 

GLEICH, 1992; MITCHELL et al., 2010; THORELL, 1983; THORELL, 1981; VALENTINE 

et al., 2013). 

Em algumas situações fisiológicas, e às vezes até patológicas, é possível observar  

um determinado padrão de autofluorescência para células e tecidos, devido a alterações nos 

níveis dessas biomoléculas. Por isso, alguns autores estudam a utilidade da autofluorescência 

de diversas biomoléculas para avaliar diferentes parâmetros celulares, como a apoptose e 

necrose, a atividade neuronal e o estresse oxidativo (BRUSCHKE et al., 2012; CROCE e 

BOTTIROLLI, 2014; HUSSON et al., 2007; LIANG et al., 2007; PATKOVÁ et al., 2012; 

REINERT et al., 2011), e na padronização de algumas técnicas para serem usadas como 

auxílio para o diagnóstico e monitoramento de algumas disfunções fisiológicas (CROCE et 

al., 2014; EVANS et al., 2005; MONSEL et al., 2014; SILVA et al., 2011). 

Apesar da grande utilidade da autofluorescência de certas biomoléculas para a 

pesquisa em ciências biológicas, a presença da autofluorescência em algumas situações pode 

representar uma importante limitação na avaliação do objeto de estudo, especialmente quando 

é necessário o uso de marcação com fluorocromos extrínsecos (HULSPAS, 2009; 

SRIVASTAVA et al., 2011; GLASER et al., 2015). 

Em casos onde a autofluorescência seja desconhecida, a mesma pode representar 

um fator limitante ainda mais grave. No estudo de Manrique e colaboradores (2011), por 

exemplo, foram encontrados supostos macrófagos expressando o fator de transcrição 

denominado FOXP3 (do inglês, forkhead lineage-specific transcription fator), comumente 

presente em linfócitos T regulatórios (ABBAS, LICHTMAN e PILLAI, 2012; CHEN e 

OPPENHEIM, 2011). Os autores concluíram que os macrófagos FOXP3
+ 

estariam 

desempenhando uma atividade imunossupressora, o que estaria contribuindo para o 

crescimento tumoral em camundongos. No entanto, outros grupos de pesquisa demonstraram 

que a positividade vista para FOXP3 em macrófagos foi, na realidade, oriunda de uma 

autofluorescência dessas próprias células, cuja emissão de fluorescência tem comprimento de 

onda semelhante ao da proteína fluorescente usada naquele estudo (LI et al., 2012; MAYER 
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et al., 2012; PUT et al., 2012). Dessa forma, ao verificar que a existência de macrófagos 

FOXP3
+
 foi, na verdade, um resultado falso-positivo, Manrique e seus colaborades tiveram de 

retratar seu artigo.  

Como foi visto nesse caso, a autofluorescência desempenhou um papel distinto de 

outros estudos que a utilizam como uma ferramenta. Por isso, a fim de diferenciar o uso da 

autofluorescência em ensaios fluorimétricos da autofluorescência capaz de aumentar o 

background, decidimos chamar no presente estudo de “fluorescência interferente” toda 

fluorescência que possa ser confundida com o sinal de uma sonda fluorescente qualquer e 

capaz de levar a uma interpretação errônea dos resultados. 

Sabendo das limitações que estão associadas à fluorescência interferente 

proveniente de certos tecidos, células ou substâncias, tem sido avaliada em alguns estudos a 

utilização de diferentes metodologias para tentar eliminá-la, evitá-la ou reduzi-la, de maneira 

que seja aumentada a relação sinal/ruído. Exemplos de métodos empregados para tal 

finalidade são o uso de substâncias químicas que diminuam a autofluorescência tecidual, 

como o Suddan Black B, o uso de sondas fluorescentes com propriedades espectrais distintas 

da fluorescência interferente e o uso de substâncias que promovam o efeito quenching sobre a 

fluorescência interferente (CLANCY e CAULLER, 1998; ERBEN et al., 2016; RICH et al., 

2013; SRIVASTAVA et al., 2011). As estratégias para evitar a fluorescência interferente vão 

variar conforme o tipo de amostra e o método fluorimétrico que se deseja utilizar.  

Conhecer as propriedades espectrais da amostra, assim como das substâncias com 

as quais se deseja trabalhar é de grande auxílio para que se possam adotar cuidados para evitar 

a fluorescência interferente. No entanto, é preciso se atentar ao fato de que várias substâncias 

ainda são desconhecidas, e que estas podem ou não ser fontes de fluorescência interferente em 

um dado sistema. 

Vale ressaltar ainda que fenômenos como a quimioluminescência e a 

complexação de alguns compostos podem acontecer em situações experimentais ainda não 

sondadas, podendo gerar, a partir de moléculas que sabidamente não emitem fluorescência, 

compostos resultantes com propriedades radiativas (AVELAR-FREITAS et al., 2014; 

HARRISSON, CALLEBAUT e VAKAET, 1981; HATCH, GARDNER e MENZEL, 1978). 

Dessa forma, faz-se necessário conhecer não apenas as características espectrais 

da amostra e de outras substâncias que se pretende utilizar em um determinado ensaio, mas 

também a possibilidade da interação entre eles ter, nas condições experimentais pretendidas, 

gerado algum produto com capacidade de emitir fluorescência interferente. 
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Atentando-se a essa importante limitação para ensaios fluorimétricos, nosso grupo 

de pesquisas, que tem como objeto de estudo a avaliação do efeito biológico de plantas 

medicinais do cerrado mineiro sobre células do sistema imunológico, utilizando 

principalmente da citometria de fluxo como ferramenta principal de análise, decidimos avaliar 

uma amostra de linfócitos humanos, não-marcados com sondas fluorescentes, incubados 

durante 24 horas com o extrato de uma dessas plantas. Verificamos que após o processo de 

incubação, as células tratadas apenas com o extrato vegetal apresentaram propriedades 

espectrais diferentes das células não-tratadas, emitindo fluorescência interferente de 

comprimento de onda detectável entre 640 e 680 nm. 

Assim, tal fato instigou a realização do presente estudo, cujo propósito consistiu 

em conhecer de maneira mais detalhada a capacidade de geração de fluorescência interferente 

em linfócitos humanos — células que comumente utilizamos nos ensaios de avaliação da 

atividade biológica — pelos extratos vegetais que estudamos em nossas pesquisas. Tal 

conhecimento nos permitirá escolher de forma mais adequada as sondas fluorescentes que 

devem ser utilizadas em ensaios posteriores que envolvam cada extrato vegetal. Com o 

presente estudo também pretendemos contribuir para alertar e incentivar outros pesquisadores 

a realizar ensaios prévios, dessa natureza, com o intuito de conhecer a possível presença de 

fluorescência interferente em seus respectivos experimentos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Avaliar a presença de fluorescência interferente em amostras de linfócitos 

humanos após o tratamento com os extratos de três diferentes plantas medicinais, a fim de se 

estabelecer cuidados e estratégias para evitar as limitações impostas pela mesma. 

3.2 Específicos 

 Avaliar, por citometria de fluxo, a presença de fluorescência interferente em linfócitos 

humanos após tratamento com três extratos vegetais; 

 Avaliar da presença de fluorescência interferente em linfócitos tratados com os 

extratos vegetais, por microscopia confocal; 

 Avaliar se os extratos vegetais utilizados nas culturas celulares possuem a capacidade 

de emitir fluorescência; 

 Discutir as estratégias adotadas para identificar a presença de fluorescência 

interferente em culturas celulares e discorrer sobre como agir em situações onde a 

mesma for detectada, principalmente em ensaios que envolvam a citometria de fluxo. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Plantas medicinais utilizadas neste estudo 

Para este estudo, foram utilizados extratos de plantas comumente empregadas na 

medicina popular do Vale do Jequitinhonha, devido ao seu efeito anti-inflamatório e 

cicatrizante. Tais plantas têm sido estudadas no laboratório imunologia (Labimuno) do 

departamento de Farmácia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), a fim de se comprovar a presença de compostos biologicamente ativos que 

justifiquem seu uso pela medicina popular (AVELAR-FREITAS, 2013; AVELAR-FREITAS 

et al., 2013; SANTOS, 2014; AVELAR-FREITAS et al., 2015; ALMEIDA, 2012; 

ALMEIDA, 2015; SANTOS, 2016; SANTOS et al., 2016; COSTA, 2016).  

As plantas supramencionadas são: Ageratum fastigiatum (Gardn.) R. M. King et 

H. Rob. (AFEXT), Eriosema campestre var. macrophyllum (Grear) Fortunato (ECEXT) e a 

Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng) R. M. King & H. Rob. (PBEXT), popularmente 

conhecidas como “mata-pasto”, “pustemeira” e “arnica-do-mato”, respectivamente. 

A coleta das plantas foi previamente aprovada pelo Instituto Chico Mendes de 

Consevação e Biodiversidade (ICMBIO), como preconizado pela instrução normativa 

154/2007 do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) (Brasil, 

2007). O registro de coleta da P. brasiliensis foi feito sob o número 35605-1 (Anexo A), o da 

E. campestre sob o número 42927-1 (Anexo B), e o da A. fastigiatum como 26221-1 (Anexo 

C). 

4.1.1 Produção dos extratos vegetais 

Para a utilização das plantas em ensaios in vitro, foi primeiro preciso que as 

mesmas fossem convertidas em extratos secos, o que favorece o armazenamento da planta, 

evitando a perda de suas propriedades. 

Com essa finalidade, a A. fastigiatum e a P. brasiliensis foram deixadas a 40°C 

em uma estufa de ar circulante, enquanto a E. campestre foi seca em temperatura ambiente; 

em ambos os casos, as plantas foram secas até peso constante. Após o processo de secagem, 
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as plantas foram divididas em diferentes partes (caule, flores e raízes), e foram pulverizadas 

em moinho de facas (Marconi®, Piracicaba, SP, BR) (ALMEIDA, 2015; COSTA, 2016; 

Dados não publicados). 

 Os extratos de P. brasiliensis e E. campestre foram produzidos através de maceração 

em etanol (PA-ACS), nas proporções de 1:9 para E. campestre e 1:10 para P. brasiliensis 

(ALMEIDA, 2015), em ambos os casos, a maceração foi feita por três dias. Já a A. fastigiatum 

foi macerada em n-hexano, acetato de etila e etanol (96% v/v) por nove dias, sendo de três 

dias a duração da maceração para cada solvente. Para cada um deles foi utilizada uma 

proporção de 1:5 (m/v) (COSTA, 2016). 

 Após macerados, os extratos vegetais foram filtrados e concentrados em 

rotaevaporador (Fisatom®, São Paulo, SP, BR) (40 – 42 ºC, sob pressão reduzida). Seu 

armazenamento foi feito em fracos de vidro âmbar ou em vidro simples revestido em papel 

alumínio, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente.  

 Para a utilização desses extratos vegetais em experimentos in vitro, parte deles foi 

pesada em balança analítica (AG200, Gehaka, São Paulo, Brasil) e dissolvida em 

dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) a fim de se produzir uma 

pequena alíquota concentrada de cada um dos extratos. A completa homogeneização de cada 

alíquota foi um ponto crucial para o uso dos extratos diluídos em qualquer ensaio, assim, 

atenção especial foi dada a este processo. 

4.2 Aspectos éticos do estudo 

Antes da iniciação do presente estudo, foi necessária a prévia aprovação do 

mesmo pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) local [CEP CAAE 28665514.2.0000.5108 

(Anexo D)], uma vez que os experimentos envolveram a utilização de sangue humano. 

Os voluntários recrutados tiveram de assinar um termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo E), garantindo o seu o conhecimento a respeito dos procedimentos que 

foram realizados com a amostra doada. 

Para a seleção dos voluntários aptos para a participação no estudo, foram 

utilizados os seguintes critérios de inclusão: possuir entre 19 e 39 anos de idade, não fazer uso 

contínuo de corticosteroides e/ou drogas imunossupressoras e não ter qualquer doença 
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infecciosa. Assim, foram selecionados 3 voluntários hígidos, com idade média de 27,3 ± 1,15 

anos, todos do sexo masculino. 

4.3 Amostra biológica 

Os procedimentos adotados para a coleta de amostras sanguíneas venosas 

seguiram o padrão recomendado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina 

Laboratorial (2010), que incluem:  

 O posicionamento adequado do voluntário em cadeira confortável, com descanso para 

o braço posicionado ao lado do mesmo; 

 Apoio do braço do voluntário com inclinação levemente para baixo, de maneira que o 

mesmo não ficasse completamente esticado, nem o cotovelo completamente dobrado; 

 A prévia assepsia das mãos e braços do flebotomista com água e sabão; 

 Uso de luvas de látex para a proteção do próprio flebotomista e do voluntário; 

 Prévia assepsia da região de perfuração com a agulha, utilizando álcool a 70% (v/v); 

 Uso do torniquete para evidenciação da veia, com o seu posicionamento feito a 

aproximadamente 8 cm acima do cotovelo e mantendo-o pelo menor tempo possível 

para a coleta de sangue (por volta de 1 minuto), a fim de se evitar a estase localizada, 

hemoconcentração e infiltração de sangue para os tecidos; 

 Priorização da veia da fossa antecubital para a realização da coleta; 

Para a coleta do sangue foram utilizados tubos de coleta a vácuo já heparinizados. 

Para os ensaios foram coletados 15 mL de sangue de cada voluntário, imediatamente após a 

coleta. Foi tomado o cuidado de preencher sempre o volume total do tubo de coleta com o 

sangue do voluntário, além da imediata homogeneizição quando terminado esse 

procedimento. Tudo isso com o intuito de se obter uma proporção final adequada de sangue e 

anticoagulante, a fim de se evitar problemas com a coagulação do sangue. 
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4.4 Obtenção das células mononucleares do sangue periférico (PBMC) 

Após o procedimento de coleta das amostras de sangue, as mesmas foram diluídas 

em tampão fosfato salina (PBS) (NaCl 0.015 M, Na2HPO4 0.008 M, NaH2PO4 0.002 M, pH 

7.2-7.4) na proporção de 1:1. Após homogeneizada, a mistura sangue/PBS foi pipetada 

lentamente sobre uma solução de Histopaque®-1077 (Sigma, St. Louis, MO, EUA) numa 

proporção de 2:1. Em seguida, a preparação foi submetida a uma centrifugação para separação 

das PBMC (i.e., monócitos e linfócitos) por meio do gradiente de densidade criado pela 

solução Histopaque®-1077 (Bicalho, 1981). Uma região distinta no tubo, usualmente 

chamada “anel de PBMC” foi produzido após essa centrifugação, e estas células foram 

coletadas com o auxílio de uma pipeta. 

As PBMC foram lavadas com PBS, durante dois processos de centrifugação. As 

células foram, então suspensas em 1 mL de meio de cultura RPMI 1640 (Sigma, St. Louis, 

EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco, Invitrogen Corporation, Grand 

Island, NY, EUA), 2 mM de L-glutamina (Sigma, St. Louis, MO, EUA) e com uma solução 

de antibiótico/antimicótico (penicilina G 100 UI/mL, estreptomicina 100 μg/mL e anfotericina 

B 250 ng/mL) (Gibco, Invitrogen Corporation, Grand Island, NY, EUA). 

A partir dessa suspensão de células, uma pequena alíquota foi usada para a contagem 

das células em câmara de Neubauer, após diluição em azul de tripan 0,4%, a fim de se obter a 

concentração de células viáveis naquela suspensão; permitindo, assim, o ajuste da 

concentração celular para 1,0 x 10
7
 células/mL para uso nos experimentos. 

4.5 Preparação das culturas celulares para a avaliação da indução de 

fluorescência interferente por extratos vegetais 

Para a confecção das culturas celulares, foram colocadas 5,0 x 10
5
 células por 

tubo contendo meio de cultura RPMI suplementado. As demais substâncias testadas nas 

diferentes culturas foram adicionadas em diferentes quantidades ou não foram adicionadas, 

conforme descrito na tabela 1. 
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            Tabela 1: Composição das culturas celulares 

Culturas Composição 

Controle negativo (CON) — 

Controle do solvente (DMSO) DMSO (1,1%) 

PBEXT 100 PBET 100 µg/mL 

PBEXT 50 PBET 50 µg/mL 

PBEXT 25 PBET 25 µg/mL 

AFEXT 50 AFET 50 µg/mL 

AFEXT 25 AFET 25 µg/mL 

AFEXT 12,5 AFET 12,5 µg/mL 

ECEXT 220 ECDE 220 µg/mL 

ECEXT 180 ECDE 180 µg/mL 

ECEXT 140 ECDE 140 µg/mL 

Em todas as culturas foi adicionada uma quantidade de 5,0 x 10
5
 PBMC. O meio de cultura usado foi o RPMI, 

usado em quantidade suficiente para perfazer um volume total de 1 mL.
 
PBEXT: extrato etanólico de caule de 

Pseudobrickelia brasiliensis; AFEXT: extrato etanólico das partes aéreas de Ageratum fastigiatum; ECEXT: 

extrato etanólico de partes aéreas de Eriosema campestre; PBMC: Células mononucleares do sangue periférico; 

 

As concentrações utilizadas de cada extrato vegetal neste estudo foram definidas 

com base em experimentos prévios realizados por membros do nosso grupo de pesquisas, que 

demonstraram que PBMC tratadas com estas concentrações de extratos vegetais não tem uma 

redução significativa no número de células viáveis (ALMEIDA, 2015; COSTA, 2016). Esse 

cuidado foi tomado para se evitar a possível presença de autofluorescência proveniente de 

células mortas (LIANG et al., 2007; DITTMAR et al., 2012). 

A concentração de DMSO utilizada na cultura controle do solvente foi baseada na 

maior concentração de DMSO presente nas culturas tratadas com os extratos vegetais; vale 

ressaltar que esta também não é uma concentração tóxica para PBMC, conforme descrito em 

estudos prévios (COSTA, 2016). 

As culturas celulares foram incubadas durante 24 horas, em uma atmosfera de 5% 

de CO2 e 37°C em uma estufa úmida. Após a incubação, as células foram lavadas e suspensas 

em PBS, a fim de que pudessem ser analisadas por citometria de fluxo ou microscopia 

confocal. Não foi adicionada qualquer sonda fluorescente em nenhuma das culturas celulares, 

com o intuito de se avaliar apenas a possível emissão de alguma fluorescência interferente. 
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4.6 Análise da presença de fluorescência interferente por citometria de fluxo 

Os ensaios por citometria de fluxo foram feitos utilizando-se um citômetro BD 

FACSCanto™ II (BD Biosciences, San Jose, CA, EUA) de 3 lasers, com configuração 4-2-2, 

cuja descrição encontra-se no quadro 1. 

 

Quadro 1– Configuração óptica do citômetro BD FACSCanto™ II 

 Laser Filtros ópticos Faixa de detecção 

(nm) 

Exemplos de fluorocromos 

detectáveis 

Violeta (405 nm) 450/50 425‒475 Pacific Blue™; DAPI 

510/50 485‒535 AmCyan 

 

 

Azul (488 nm) 

488/10, pinhole NA SSC 

530/30 515‒545 FITC; Alexa Fluor® 488 

585/42 564‒606 PE 

670 LP 670‒735 PerCP; PerCP Cy5.5 

780/60 750‒810 PE-Cy7 

Vermelho (633 nm) 660/20 650‒670 APC; Alexa Fluor® 647 

780/60 750‒810 APC-Cy7; APC-H7 

SSC (do inglês, Side scatter): Parâmetro que determina a complexidade interna de uma célula ou partícula. 

Fonte:Adaptado de www.bdbiosciences.com/documents/BD_FACSCanto_II_FilterGuide.pdf; Adaptado de 

Santos, 2016. 

Foram adquiridas dez mil células de cada cultura, utilizando o software BD 

FACSDIVA™ (BD Biosciences, San Jose, CA, EUA). Durante a aquisição, todos os canais 

de detecção de fluorescência exibidos no quadro 1 foram habilitados, com o intuito de se 

avaliar o máximo de faixas de comprimento de onda de fluorescência que o equipamento 

pudesse avaliar. Os valores das voltagens de cada canal foram ajustados a partir da primeira 

amostra adquirida pelo equipamento no primeiro experimento realizado; tendo sido mantidos 

ao longo dos experimentos seguintes. 

A análise dos resultados foi feita utilizando o software FlowJo 10.0.7 (Tree Star, 

Ashland, OR, USA). A estratégia de análise consistiu, primeiramente, na eliminação de 

doublets celulares (células que possam ter cruzado juntas o laser do equipamento). Para tal, 

foram feitos gráficos de tamanho celular em área (FSC-A) versus tamanho celular em altura 

(FSC-H), seguidos da seleção de eventos com valores similares para estes dois parâmetros 

(Figura 7A) (MAHNKE e ROEDERER, 2007). Dessa forma, a partir dos singlets celulares, 

foi selecionada a população linfocitária em um gráfico de tamanho por complexidade interna 

(FSC x SSC) (Figura 7B). 
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Figura 7: Estratégia de análise para a seleção da população linfocitária. A) Eliminação dos doublets 

celulares a partir da seleção das células com valores similares de altura e área do pico de voltagem. B) Seleção 

da população de linfócitos. FSC-H: Tamanho celular pela altura do pico de voltagem; FSC-A: Tamanho celular 

pela área do pico de voltagem; SSC-H: Complexidade interna pela altura do pico de voltagem. 

 

Gráficos em histograma unidimensionais foram, então confeccionados para 

análise da intensidade de fluorescência (Figura 8). Foram feitos oito gráficos semelhantes a 

esse, correspondendo à análise de cada um dos oito canais de detecção do citômetro de fluxo 

BD FACSCanto™ II. Essa estratégia permitiu verificar a presença ou não de fluorescência 

interferente em cada uma das culturas de células confeccionadas e em diferentes faixas de 

comprimentos de onda.  

 

Figura 8: Definição da presença de fluorescência interferente em um dado canal de detecção. Em ambos os 

gráficos têm-se histogramas de intensidade de fluorescência de linfócitos. A) Representa células de uma cultura 

controle não-tratada. B) Representa células que receberam algum dos tratamentos propostos neste estudo. 

Considerou-se como “presença de fluorescência interferente” em um dado canal, quando a intensidade de 

fluorescência uma cultura de células que receberam algum tratamento é maior do que a intensidade de 

fluorescência das células não-tratadas (CON), considerando-se o mesmo canal de detecção. 
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A avaliação da presença ou não de fluorescência interferente em um dado canal de 

detecção foi considerada de acordo com a comparação entre a intensidade de fluorescência de 

células tratadas (seja com extrato vegetal ou com DMSO) (Figura 2B) e células não-tratadas 

(Figura 2A). 

4.7 Tratamento estatístico dos dados da citometria de fluxo 

Para converter os histogramas em dados numéricos que mostrassem a intensidade de 

fluorescência, foi obtida a mediana da intensidade de fluorescência das células de cada 

cultura, para cada canal em que foram avaliadas. O valor médio das medianas foi calculado e 

representado juntamente com o desvio padrão. 

Foi feito o tratamento estatístico desses dados, tendo sido avaliada, primeiramente, a 

normalidade através do teste de Shapiro-Wilk. Com o intuito de se avaliar a diferença entre as 

intensidades de fluorescência das células de cada cultura, utilizou-se o teste one-way ANOVA 

com post hoc de Tukey para dados com distribuição normal, e o teste de Kruskal-Wallis com 

post hoc de Dunn para dados de distribuição assimétrica. Foi considerada diferença 

significativa quando p < 0,05. Para se calcular a normalidade dos dados foi usado o software 

IBM SPSS® (IBM Corp., Version 22.0, Armonk, NY, EUA), enquanto os testes one-way 

ANOVA e Kruskal-Wallis foram realizados no software GraphPad Prism 5® (GraphPad 

Software Inc., San Diego, CA, EUA). 

4.8 Avaliação qualitativa da presença de fluroescência em linfócitos não-

marcados e tratados com extratos vegetais ou DMSO, por microscopia confocal 

O presente ensaio e o ensaio de avaliação de fluorescência interferente por 

citometria de fluxo foram realizados em dias distintos, no entanto, os procedimentos 

experimentais adotados para ambos foram os mesmos. 

Assim, após o período de incubação, as células foram lavadas e suspensas em 

PBS, e colocadas em lâminas de vidro, cobertas por lamínulas de 0,17 mm de espessura. Logo 

após a preparação das lâminas, as mesmas foram levadas ao microscópio confocal Zeiss Laser 

Scanning Microscope 700 (LSM 700) (Carl Zeiss, Jena, Alemanha), no qual foram avaliadas 
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em um aumento de 400 vezes. Para a aquisição das imagens, foi utilizado o software ZEN 

(Carl Zeiss, Jena, Turíngia, Alemanha).   

Para avaliar a presença de fluorescência nas células, foram utilizados parâmetros 

semelhantes àqueles onde foi vista a maior intensidade de fluorescência, conforme os 

resultados obtidos por citometria de fluxo, após o tratamento com cada extrato vegetal, 

podendo assim, serem utilizados diferentes parâmetros para a análise de células tratadas com 

diferentes extratos vegetais. 

Imagens de células tratadas apenas com DMSO foram adquiridas também, e estas 

foram consideradas como o controle negativo de emissão de fluorescência. Para cada imagem 

feita das células em campo escuro (campo usado para avaliar a emissão de fluorescência), foi 

adquirida também uma imagem em campo claro, obtida com o auxílio de um detector de luz 

transmitida. Ambas imagens foram, então, sobrepostas a fim de se avaliar com clareza se a 

fluorescência detectada pode ser associada às células ou não. 

4.9 Fluorimetria dos extratos vegetais 

Para a realização desse ensaio, foi feita, primeiramente, a avaliação da faixa ótima 

de absorção de cada um deles, para que fossem escolhidos os comprimentos de onda de 

excitação ideais. Os extratos vegetais, assim como DMSO, foram dispostos em uma placa 

transparente de 96 poços de fundo chato. Todos foram colocados em triplicatas e avaliados 

em um espectrofotômetro Multiskan™ GO (Thermo Fisher Scientific, MA, EUA). 

Para a fluorimetria, os procedimentos foram feitos de maneira semelhante, porém, 

utilizando uma placa de poliestireno, de 96 poços de fundo chato, específica para ensaios 

fluorimétricos (Greiner, Frickenhausen, Bade-Vurtemberga, Alemanha). A leitura desse 

ensaio foi feita usando o fluorímetro Spectramax Paradigm® (Molecular Devices, CA, EUA). 

A concentração 1,25% de DMSO foi utilizada em todos os poços avaliados por 

fluorimetria e por espectrofotometria, para que fosse possível comparar os resultados obtidos 

para os extratos vegetais, sem que houvesse a interferência do solvente. Dessa forma, DMSO 

a 1,25% diluído em água ultrapura foi utilizado como o branco da análise, e os valores obtidos 

para este foram automaticamente deduzidos dos valores obtidos para absorção e emissão de 

fluorescência dos extratos vegetais. 
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Como controle positivo para a emissão de fluorescência foram utilizados 

fluorocromos que emitissem fluorescência na mesma faixa de comprimento de onda que os 

extratos vegetais, após serem excitados por um feixe de luz, também, de mesmo comprimento 

de onda. Para tal, foram usados fluorocromos acoplados a anticorpos suspensos em PBS. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Avaliação da presença de fluorescência interferente em culturas de linfócitos 

tratados com três extratos vegetais, por citometria de fluxo 

Os primeiros testes realizados para avaliar a possível presença de fluorescência 

interferente em linfócitos humanos foram os ensaios por citometria de fluxo.  

Verificou-se que o tratamento de linfócitos com o extrato etanólico de partes 

aéreas de A. fastigiatum foi capaz de levar tais células a emitirem fluorescência em pelo 

menos 4 canais de detecção do citômetro de fluxo (Figura 9), considerando a maior 

concentração de extrato usada no tratamento das células. Faz-se notar, ainda, uma maior 

intensidade de fluorescência para as células tratadas com todas as concentrações testadas para 

esse extrato vegetal nos canais 425–475 nm e 485–535 nm, ambos associados ao laser violeta. 

Foi possível detectar o aparecimento de fluorescência interferente, também, em 

linfócitos tratados com o extrato etanólico de partes aéreas de E. campestre, conforme é visto 

na figura 10. Essa fluorescência interferente pode ser vista em 5 dos 8 canais de detecção do 

citômetro de fluxo, com maior intensidade no canal 485–535 nm, onde linfócitos tratados com 

qualquer das três concentrações testadas, emitiram fluorescência de maneira considerável. 

A presença de fluorescência interferente foi também encontrada em culturas de 

linfócitos tratados com o extrato etanólico de caule de P. brasiliensis, porém, em uma menor 

quantidade de canais de detecção (Figura 11). A intensidade de fluorescência mais expressiva 

foi verificada no canal 564–606 nm, para linfócitos tratados com a maior concentração desse 

extrato vegetal. As demais concentrações testadas para esse extrato (25 e 50 µg/mL) não 

foram capazes de levar ao aparecimento de fluorescência interferente nas faixas de 

comprimento de onda contempladas pelos canais de detecção do citômetro de fluxo. 

Conforme os resultados apresentados nas figuras 9, 10 e 11, é possível observar 

que as culturas de linfócitos tratados com DMSO não tiveram a presença de fluorescência 

interferente, não havendo deslocamento expressivo quando se compara o deslocamento dos 

histogramas das duas culturas. 
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Figura 9: Avaliação da presença de fluorescência interferente em linfócitos tratados com o extrato 

etanólico de partes aéreas de Ageratum fastigiatum (AFEXT), avaliados por citometria de fluxo. Conjunto 

de gráficos em histograma que representam a intensidade de fluorescência de linfócitos não-tratados (CON), 

tratados com DMSO (DMSO) ou com o extrato etanólico de partes aéreas de Ageratum fastigiatum a 12,5, 25 ou 

50 µg/mL. Os 8 blocos de histograma representam os 8 canais de detecção do citômetro de fluxo BD 

FACSCanto™ II. O asterisco (*) indica a presença de fluorescência interferente no canal de detecção, ou seja, 

quando a intensidade de fluorescência de células tratadas foi qualitativamente superior à intensidade 

fluorescência de células não tratadas. 
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Figura 10: Avaliação da presença de fluorescência interferente em linfócitos tratados com o extrato 

etanólico de partes aéreas de Eriosema campestre (ECEXT), avaliados por citometria de fluxo. Conjunto de 

gráficos em histograma que representam a intensidade de fluorescência de linfócitos que não-tratados (CON), 

tratados com DMSO (DMSO) ou com o extrato etanólico de partes aéreas de Eriosema campestre a 140, 180 ou 

220 µg/mL. Os 8 blocos de histograma representam os 8 canais de detecção do citômetro de fluxo BD 

FACSCanto™ II. O asterisco (*) indica a presença de fluorescência interferente no canal de detecção, ou seja, 

quando a intensidade de fluorescência de células tratadas foi qualitativamente superior à intensidade 

fluorescência de células não tratadas. 
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Figura 11: Avaliação da presença de fluorescência interferente em linfócitos tratados com o extrato 

etanólico de caule de Pseudobrickellia brasiliensis (PBEXT), avaliados por citometria de fluxo. Conjunto de 

gráficos em histograma que representam a intensidade de fluorescência de linfócitos que não-tratados (CON), 

tratados com DMSO (DMSO) ou com o extrato etanólico de caule de Pseudobrickellia brasiliensis a 25, 50 ou 

100 µg/mL. Os 8 blocos de histograma representam os 8 canais de detecção do citômetro de fluxo BD 

FACSCanto™ II. O asterisco (*) indica a presença de fluorescência interferente no canal de detecção, ou seja, 

quando a intensidade de fluorescência de células tratadas foi qualitativamente superior à intensidade 

fluorescência de células não tratadas. 

5.1.1 Análise quantitativa da intensidade de fluorescência 

Com a análise dos histogramas de intensidade de fluorescência  foi possível 

confirmar a existência de fluorescência interferente em linfócitos tratados com qualquer um 

dos extratos vegetais utilizados, em diversas faixas de comprimento de onda. 

Nos gráficos avaliados no tópico anterior, foi possível identificar histogramas com 

deslocamento expressivo, quando comparados com os histogramas das culturas controle não 

tratadas, como, por exemplo, em células tratadas com o extrato etanólico de partes aéreas de 

Eriosema campestre nas 3 concentrações, no canal 485–535 nm (Figura 10), onde não há 

dúvidas sobre a diferença de intensidade de fluorescência entre as células dessas culturas. No 

entanto, houve também histogramas que se deslocaram de maneira discreta, onde a possível 
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presença de fluorescência interferente é discutível, como ocorreu para células tratadas com 

extrato etanólico de caule de P. brasiliensis a 100 µg/mL, no canal 650–670 nm (Figura 11). 

Assim, para fugir da subjetividade ao definir se há ou não presença de 

fluorescência interferente em um dado canal, fez-se necessária a transformação dos 

histogramas em dados numéricos, a fim de realizar uma comparação estatística. Dessa forma, 

as medianas dos histogramas de cada cultura de células foram obtidas, realizando-se, 

posteriormente, o cálculo da média desses valores, de acordo com o número de repetições 

desse experimento (n = 3). 

Não houve, em nenhum dos canais de detecção, diferença significativa entre as 

intensidades de fluorescência das células de CON e DMSO (p > 0,05, após realização do teste 

T de Student não paramétrico ou teste de Mann-Whitney). Por isso, optou-se por expressar os 

valores de intensidade de fluorescência apenas das células da cultura DMSO, os quais foram 

comparados com a intensidade de fluorescência das células tratadas com extratos vegetais. 

Verifica-se na tabela 2, a avaliação da presença de fluorescência interferente para 

linfócitos tratados com o extrato etanólico de partes aéreas de A. fastigiatum. Aqui, observa-se 

diferença significativa em 5 canais de detecção, entre a intensidade de fluorescência de 

linfócitos tratados com 50 ou 25 µg/mL de extrato e a fluorescência de células tratadas com 

DMSO. Nota-se ainda que os linfócitos tratados com a maior concentração desse extrato 

apresentaram uma maior intensidade de fluorescência do que as células tratadas com 12,5 e 25 

µg/mL. Por sua vez, não foi detectada fluorescência interferente em linfócitos tratados com 

12,5 µg/mL de extrato etanólico de partes aéreas de A. fastigiatum, por não haver diferença 

entre as intensidades de fluorescência das células tratadas com esse extrato ou com DMSO. 

Para linfócitos tratados com o extrato etanólico de partes aéreas de Eriosema 

campestre a 220 µg/mL, pode-se notar a presença de fluorescência interferente em 6 

diferentes canais de detecção, enquanto, para aqueles tratados com as concentrações de 140 e 

180 µg/mL foi verificada fluorescência interferente em 4 (Tabela 3). Um dos pontos a serem 

destacados, nesse caso, é a elevada intensidade de fluorescência detectada no canal 485–535 

nm, frente à intensidade de fluorescência de células tratadas apenas com DMSO (688,0 ± 56,2 

vs 96,0 ± 9,5, respectivamente) (p < 0,05), além do aumento da intensidade fluorescência 

interferente conforme foi aumentada a concentração de extrato no tratamento dos linfócitos 

(Linfócitos tratados com 140 µg/mL: 477,3 ± 27,5; 180 µg/mL: 615,3 ± 14,2; 220 µg/mL: 688,0 

± 56,2). 
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Tabela 2: Média das medianas dos histogramas de intensidade de fluorescência de linfócitos tratados com 

DMSO ou com o extrato etanólico de partes aéreas de A. fastigiatum. 

Faixa de 

comprimento de 

onda do detector 

Mediana da intensidade de fluorescência 

DMSO AFEXT 

12,5µg/mL 

AFEXT 

25µg/mL 

AFEXT 

50µg/mL 

515–545 nm
B 

117,0 ± 10,8 139,3 ± 12,1 175,0 ± 14,8
a 

236,7 ± 34,1
a,b,c 

564–606 nm
B 

107,0 ± 3,6 144,0 ± 12,1 194,7 ± 21,2
a 

305,0 ± 46,2
a,b,c 

670–735 nm
B 

65,0 ± 1,1 64,7 ± 0,7 65,7 ± 0,5 66,3 ± 0,6 

750–810 nm
B 

54,0 ± 1,1 53,0 ± 1,0 53,0 ± 1,0 53,0 ± 1,0 

650–670 nm
R 

73,4 ± 8,0 92,0 ± 7,0 145,0 ± 16,1
a,b 

195,0 ± 29,5
a,b,c 

750–810 nm
R
 82,7 ± 7,6 84,7 ± 5,5 106,4 ± 14,2 112,6 ± 19,2 

425–475 nm
V 

79,3 ± 6,8 205,3 ± 17,9 352,3 ± 93,4
a 

646,0 ± 150,6
a,b,c

 

485–535 nm
V 

96,0 ± 9,5 233,3 ± 23,1 393,0 ± 105,1
a
 728,0 ± 166,4

a,b,c
 

DMSO: linfócitos tratados com dimetilsulfóxido; AFEXT: linfócitos tratados com extrato etanólico de partes 

aéreas de Ageratum fastigiatum. 
B
Excitação feita pelo laser azul, 

R
Excitação feita pelo laser vermelho, 

v
Excitação feita pelo laser violeta. Houve diferença estatística (p < 0,05) quando comparado com DMSO

a
, 

comparado com AFEXT 12,5µg/mL
b
, comparado com AFEXT 25 µg/mL

c
. 

Tabela 3: Média das medianas dos histogramas de intensidade de fluorescência de linfócitos tratados com 

DMSO ou com o extrato etanólico de partes aéreas de E. campestre. 

Faixa de 

comprimento de 

onda do detector 

Mediana da intensidade de fluorescência 

DMSO ECEXT 

140µg/mL 

ECEXT 

180µg/mL 

ECEXT 

220µg/mL 

515–545 nm
B
 117,0 ± 10,8 217,0 ± 12,1

a
 253,7 ± 7,09

a
 299,0 ± 36,6

a,b
 

564–606 nm
B
 107,0 ± 3,6 220,3 ± 13,9

a
 260,7 ± 9,2

a,b
 306,0 ± 41,7

a,b
 

670–735 nm
B
 65,0 ± 1,1 66,7 ± 0,6 68,0 ± 0,0 69,37 ± 0,5

a
 

750–810 nm
B
 54,0 ± 1,1 52,6 ± 0,5 52,9 ± 0,0 52,9 ± 0,0 

650–670 nm
R
 73,4 ± 8,0 105,6 ± 12,4

a
 132,3 ± 10,1

a,b
 153,3 ± 9,3

a,b
 

750–810 nm
R
 82,7 ± 7,6 96,1 ± 8,0 110,0 ± 9,5 125,0 ± 7,6 

425–475 nm
V
 79,3 ± 6,8 139,0 ± 9,9 155,0 ± 4,4 196,3 ± 59,8

a
 

485–535 nm
V
 96,0 ± 9,5 477,3 ± 27,5

a
 615,3 ± 14,2

a,b
 688,0 ± 56,2

a,b
 

DMSO: linfócitos tratados com dimetilsulfóxido; ECEXT: linfócitos tratados com extrato etanólico de partes 

aéreas de Eriosema campestre. 
B
Excitação feita pelo laser azul, 

R
Excitação feita pelo laser vermelho, 

v
Excitação 

feita pelo laser violeta. Houve diferença estatística (p < 0,05) quando comparado com DMSO
a
, comparado com 

ECEXT 140µg/mL
b
, comparado com ECEXT 180 µg/mL

c
. 

 

Por fim, linfócitos tratados com o extrato etanólico de caule de P. brasiliensis 

apenas tiveram a presença de fluorescência interferente quando essas células foram tratadas 

com o extrato a 100 µg/mL (Tabela 4), sendo essa fluorescência detectável em 4 dos 8 canais 

de detecção do citômetro de fluxo. Com o tratamento realizado com o extrato vegetal nessa 
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concentração, linfócitos humanos tiveram um aumento significativo da sua intensidade de 

fluorescência quando comparados a linfócitos tratados apenas com DMSO ou mesmo com 

concentrações menores do extrato. 

Tabela 4: Média das medianas dos histogramas de intensidade de fluorescência de linfócitos tratados com 

DMSO ou com o extrato etanólico de caule de P. brasiliensis. 

Faixa de 

comprimento de 

onda do detector 

Mediana da intensidade de fluorescência 

DMSO PBEXT 

25µg/mL 

PBEXT 

50µg/mL 

PBEXT 

100µg/mL 

515–545 nm
B
 117,0 ± 10,8 121,7 ± 13,5 136,7 ± 12,2 189,0 ± 40,4

a,b
 

564–606 nm
B
 107,0 ± 3,6 112,3 ± 6,5 125,0 ± 7,6 206,3 ± 85,2 

670–735 nm
B
 65,0 ± 1,1 65,1 ± 0,0 65,4 ± 0,5 66,3 ± 0,6 

750–810 nm
B
 54,0 ± 1,1 53,6 ± 0,6 53,6 ± 0,6 53,6 ± 0,6 

650–670 nm
R
 73,4 ± 8,0 75,7 ± 4,2 82,7 ± 9,0 114,0 ± 23,0

a,b
 

750–810 nm
R
 82,7 ± 7,6 80,7 ± 4,9 83,7 ± 8,1 97,7 ± 15,0 

425–475 nm
V
 79,3 ± 6,8 82,7 ± 6,7 93,7 ± 2,6 120,3 ± 8,5

a,b,c
 

485–535 nm
V
 96,0 ± 9,5 104,7 ± 8,0 121,7 ± 7,8 161,0 ± 12,5

a,b,c
 

DMSO: linfócitos tratados com dimetilsulfóxido; PBEXT: linfócitos tratados com extrato etanólico de caule de 

Pseudobrickellia brasiliensis. 
B
Excitação feita pelo laser azul, 

R
Excitação feita pelo laser vermelho, 

v
Excitação 

feita pelo laser violeta. Houve diferença estatística (p < 0,05) quando comparado com DMSO
a
, comparado com 

PBEXT 25 µg/mL
b
, comparado com PBEXT 50 µg/mL

c
.  

5.2 Avaliação da presença de fluorescência interferente em linfócitos por 

microscopia confocal 

Ao verificar, por citometria de fluxo, a existência de fluorescência interferente em 

linfócitos tratados com qualquer dos três extratos vegetais, decidiu-se avaliar linfócitos 

submetidos aos mesmos tratamentos, por um método que permitisse a visualização das 

células. O intuito de tal experimento foi avaliar se a fluorescência interferente estaria 

realmente associada às células e confirmar os dados obtidos pela citometria de fluxo. 

Dessa forma, foi utilizada apenas uma concentração de cada extrato (a 

concentração intermediária de cada um), e a fluorescência das células foi avaliada em apenas 

uma faixa de detecção, que corresponde àquela onde foi verificada maior intensidade de 

fluorescência por citometria de fluxo (histogramas de intensidade de fluorescência). 
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Analisando-se por microscopia confocal, foi visto que linfócitos tratados com os 

extratos etanólicos de partes aéreas de A. fastigiatum, de partes aéreas de E. campestre e de 

caule de P. brasiliensis emitiram fluorescência, mesmo na ausência de qualquer sonda 

fluorescente (Figuras 12, 13 e 14, respectivamente). 

 

Figura 12: Linfócitos tratados com o extrato etanólico de partes aéreas de Ageratum fastigiatum e 

avaliados por microscopia confocal. Fotos das células foram tiradas após excitação por um laser violeta 

(405nm), com detecção de fluorescência definida entre 425 e 475 nm. Aumento usado: 400x. 

 

Figura 13: Linfócitos tratados com o extrato etanólico de partes aéreas de Eriosema campestre e avaliados 

por microscopia confocal. Fotos das células foram tiradas após excitação por um laser violeta (405nm), com 

detecção de fluorescência definida entre 485 e 535 nm. Aumento usado: 400x. 

 

Figura 14: Linfócitos tratados com o extrato etanólico de caule de Pseudobrickellia brasiliensis e avaliados 

por microscopia confocal. Fotos das células foram tiradas após excitação por um laser azul (488nm), com 

detecção de fluorescência definida entre 515 e 545 nm. Aumento usado: 400x. 
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Para confirmar se a fluorescência interferente foi induzida pelo tratamento com os 

extratos vegetais e não pelo próprio solvente dos mesmos, foram feitas imagens das células 

tratadas apenas com DMSO, sob os mesmos parâmetros em que foram avaliadas as células 

tratadas com os extratos vegetais. Como os resultados foram semelhantes para todos os 

parâmetros em que as células tratadas com DMSO foram avaliadas (ausência de 

fluorescência), optamos por mostrar apenas o colocado na Figura 15. 

 

Figura 15: Linfócitos tratados com dimetilsulfóxido (DMSO) e avaliados por microscopia confocal. Fotos 

das células foram tiradas após excitação por um laser violeta (405nm), com detecção de fluorescência definida 

entre 425 e 475 nm. Aumento usado: 400x.. 

 

Além das células, foi verificado na lâmina de amostras tratadas com o extrato 

etanólico de partes aéreas de E. campestre (Figura 13) a presença de alguns artefatos 

(partículas de origem desconhecida) capazes de emitir fluorescência na mesma faixa (485 a 

535 nm) avaliada para as células dessa lâmina. 

5.3 Análise do perfil de emissão de fluorescência dos extratos vegetais 

Nos resultados mostrados anteriormente, foi possível verificar que os extratos 

vegetais foram capazes de levar linfócitos humanos a emitirem fluorescência. Contudo, 

apenas com esses experimentos, não é possível saber ao certo se essa fluorescência 

interferente é proveniente dos próprios extratos ou de algum outro mecanismo desencadeado 

nos linfócitos pelo tratamento com os mesmos. Por essa razão, foi proposta a realização de 

uma varredura fluorimétrica para a avaliação do perfil de emissão de fluorescência de cada 

extrato vegetal. 

O primeiro passo para a realização desse ensaio foi avaliar a faixa ótima de 

absorção de energia de cada extrato vegetal, a fim de que fosse escolhido o comprimento de 
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onda ideal para a excitação de cada extrato. Os resultados de tal experimento estão dispostos 

na figura 16. 

Assim, as faixas de absorção de cada extrato vegetal foram, aproximadamente, de 

300 a 450 nm para o extrato etanólico de partes aéreas de A. fastigiatum (Figura 16A), de 300 

a 530 nm para o extrato etanólico de partes aéreas de E. campestre (Figura 16B) e de 300 a 

450 nm para o extrato etanólico de caule de P. brasiliensis (Figura 16C). 

Um ponto importante a ser levado em consideração é que os linfócitos tratados 

com cada extrato vegetal foram excitados por lasers, em apenas 3 comprimentos de onda 

(405, 488 e 633 nm), quando avaliados por citometria de fluxo e microscopia confocal. 

Assim, realizar a excitação dos extratos vegetais em comprimentos de onda distintos dos 

usados nos dois outros experimentos não seria o ideal para se entender melhor um fato 

observado após a utilização destes dois equipamentos. Dessa forma, após a obtenção da faixa 

de absorção ótima dos extratos vegetais, foi selecionado, dentro dessa faixa, o(s) 

comprimento(s) de onda supramencionados para a realização da varredura fluorimétrica. 

Para a excitação do extrato etanólico de partes aéreas de A. fasgiatum e do extrato 

etanólico de caule de P. brasiliensis foi utilizado o comprimento de onda de 405 nm. Como a 

emissão de fluorescência de células tratadas com esses extratos foi avaliada entre 425 e 475 e 

entre 485 e 535 nm, após excitação a 405 nm, os extratos vegetais isoladamente tiveram sua 

emissão fluorescência avaliada entre 440 e 600 nm, aproximadamente (Figuras 17A e 17B). 

Assim, os resultados expressados nas figuras 17A e 17B sugerem que tanto o extrato etanólico 

de partes aéreas de A. fastigiatum, como o extrato etanólico de caule de P. brasiliensis, não 

são capazes de emitir fluorescência por si só. 
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Figura 16: Varredura de absorção dos extratos vegetais. (A) Extrato etanólico de partes aéreas de Ageratum 

fastigiatum (AFEXT); (B) extrato etanólico de partes aéreas de Eriosema campestre (ECEXT); (C) Extrato 

etanólico de caule de Pseudobrickellia brasiliensis (PBEXT). 

 

 

 

A 

B 

C 
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Figura 17: Varredura da emissão de fluorescência dos extratos etanólicos de partes aéreas de A. 

fastigiatum e E. campestre e de caule de P. brasiliensis. Os extratos (A) etanólico de partes aéreas de 

Ageratum fastigiatum (AFEXT), (B) etanólico de caule de Pseudobrickellia brasiliensis (PBEXT) e (C) 

etanólico de partes aéreas de Eriosema campestre (ECEXT) foram excitados a 405 nm, para se obter seu perfil 

de emissão de fluorescência. Apenas em (D), ECEXT foi excitado a 488 nm. 

 

Já o extrato etanólico de partes aéreas de E. campestre, por ter apresentado uma 

faixa de absorção ótima mais extensa do que a observada para os outros dois extratos vegetais  

 (300–530 nm), foi necessária a obtenção do perfil de emissão de fluorescência desse extrato 

após excitação em dois comprimentos de onda distintos, 405 e 488 nm (Figuras 17C e 17D, 

respectivamente). Quando excitado por 405 nm, a faixa de detecção avaliada foi de 440 a 600 

nm, enquanto após excitação por 488 nm, a faixa de detecção utilizada foi entre 525 a 800 

nm, de acordo com os parâmetros utilizados na citometria de fluxo e microscopia confocal. 

Conforme visto na figura 17C, sugere-se que o referido extrato vegetal não é capaz de emitir 

fluorescência, após ser excitado a 405 nm. Quando excitado a 488 nm (Figura 17D), são 

observados picos de emissão entre 650 e 750 nm, porém, quando comparados à emissão de 

fluorescência do fluorocromo Percp-Cy5.5, o controle positivo utilizado nesse caso, a grande 

diferença de intensidade entre eles sugere que a emissão de fluorescência do extrato seja 

pouco significativa. 

B A 

C D 
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6 DISCUSSÃO 

Ensaios fluorimétricos têm grande utilidade e aplicabilidade na pesquisa 

científica, sendo estes ensaios bastante utilizados em diversos tipos de estudos (SANTOS, 

2016; MIN et al., 2015; ZHU et al., 2016; GORDON et al., 2016). Apesar disso, assim como 

qualquer técnica, ensaios fluorimétricos estão sujeitos a limitações que podem diminuir a 

confiabilidade dos resultados obtidos. Nesse sentido, mostramos no presente trabalho os 

riscos do desconhecimento de fontes de fluorescência interferente em uma dada amostra ou 

substância de interesse. 

No presente estudo, foi verificada em várias faixas de detecção, a presença de uma 

fluorescência inespecífica presente em linfócitos tratados com extratos de diferentes plantas. 

Tal fluorescência pode ser considerada como uma fluorescência interferente, uma vez que a 

mesma pode se sobrepor à fluorescência de sondas que venham a ser usados em experimentos 

futuros.  

Apesar de terem sido vistos alguns artefatos fluorescentes nas análises por 

microscopia confocal,, como ilustrado na figura 13, não se pode associar a fluorescência 

interferente vista na citometria de fluxo a tais artefatos, uma vez que estes foram vistos 

sempre em menor tamanho do que os linfócitos pela microscopia confocal, e na citometria de 

fluxo partículas menores e com menor complexidade interna foram eliminadas através do gate 

feito na população linfocitária. 

De acordo com a análise das figuras 9, 10 e 11, também não se pode associar a 

fluorescência interferente ao DMSO, o que corrobora para a associação dessa fluorescência 

aos extratos vegetais, e não ao solvente. Apesar disso, verificou-se por fluorimetria que os 

extratos vegetais por si só não são capazes de emitir fluorescência sob as mesmas condições 

de excitação e emissão (Figura 17) detectadas por citometria de fluxo. Dessa forma, 

sugerimos que a fluorescência interferente identificada não é proveniente de compostos 

presentes nos extratos vegetais, mas sim, que a mesma tenha sido induzida nas células após o 

tratamento com os mesmos, a partir da interação entre compostos presentes nos extratos e 

componentes celulares, levando à formação de moléculas ou complexos fluorescentes. 

Estudos prévios relataram que determinados compostos, quando complexados 

com outras substâncias podem emitir fluorescência, o que não acontece quando os mesmos 

são avaliados isoladamente. Um exemplo de composto que se comporta desta maneira é o 

azul de tripan, que isoladamente não é fluorescente, mas quando complexado a proteínas 
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celulares, é capaz de emitir fluorescência com uma intensidade máxima de 670 nm 

(AVELAR-FREITAS et al., 2014; HARRISSON, CALLEBAUT e VAKAET et al., 1981).  

Da mesma forma, há relatos na literatura de que terpenóides — metabólitos 

secundários comumente presentes em vários tipos de plantas — são capazes de se complexar 

com dextrinas, dando origem a complexos que conseguem emitir fluorescência (KFOURY et 

al., 2014; OCHOCKA, MARZEC e LAMPARCZYK, 1992). Assim, considerando a presença 

não só de terpenóides (ALMEIDA, 2015; AVELAR-FREITAS, 2013), mas de uma vasta 

diversidade de compostos que podem existir nos extratos vegetais, sugerimos que substâncias 

presentes nos extratos vegetais estudados no presente trabalho possam estar envolvidas em 

algum tipo de interação/reação com componentes presentes nos linfócitos, dando origem a 

produtos fluorescentes pela complexação dessas substâncias com alguma biomolécula celular, 

ou ainda, por algum outro tipo de reação quimioluminescente que leve à formação de um 

produto fluorescente. 

Existem ainda, estudos que mostram diferentes tipos de estímulos ou condições 

que alteraram o perfil da autofluorescência de diferentes células, deixando-a com maior ou 

menor intensidade (EVANS et al., 2005; LIANG et al., 2007; MONSEL et al., 2014). Essa 

alteração foi justificada pela alteração nos níveis de biomoléculas autofluorescentes das 

próprias células, causadas pelo efeito do tratamento utilizado.  

Assim, considerando a existência de várias biomoléculas autofluorescentes 

intracelulares, como lipofuscinas, perforinas, triptofano e outras (CROCE e BOTTIROLLI, 

2014; DI GUARDO, 2015; HEINTZELMAN et al., 2000; KIEFER et al., 1998; MITCHELL 

et al., 2010; VALENTINE et al., 2013), apresentamos como uma outra hipótese para explicar 

a causa da fluorescência interferente gerada nos linfócitos após o tratamento com os extratos 

vegetais, a ocorrência de alterações metabólicas induzidas nas células, quando na presença 

dos extratos, e que tais alterações possam levar ao acúmulo de biomoléculas fluorescentes, 

resultando assim, na fluorescência interferente. 

Ressaltamos que as hipóteses aqui levantadas ainda precisam ser testadas em 

estudos futuros, a fim de que seja possível afirmar precisamente qual o mecanismo de indução 

de fluorescência causada pelo tratamento com os extratos vegetais. Entretanto, ainda que não 

se conheça o mecanismo que gere fluorescência interferente, o simples conhecimento da sua 

existência e de quais faixas de comprimento de onda são afetadas por ela, já permite que seja 

possível adotar medidas para evitar que essa interferência prejudique a análise de 

fluorescência nos métodos fluorimétricos. 
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Glaser e seus colaboradores (2015), por exemplo, procuravam validar o uso da 

citometria de fluxo para avaliar a produção de citocinas de monócitos e linfócitos
 
tratados 

com surfactantes. Porém, ao longo desse estudo, verificou-se que esse tratamento levou as 

células a emitirem fluorescência interferente em diversos canais de detecção do citômetro de 

fluxo. Experimentos subsequentes mostraram que tal fluorescência era proveniente de 

partículas remanescentes dos surfactantes testados. Nesse caso, a fim de garantir a 

confiabilidade da marcação, foi preciso eliminar as fontes de fluorescência interferente, visto 

que esta limitou drasticamente a quantidade de sondas fluorescentes que poderiam ser usadas 

nas marcações de superfície e citoplasmáticas. Tal ação foi possível graças à utilização de 

metanol, ao invés de saponina, para a permeabilização celular, o que reduziu efetivamente a 

presença de fluorescência interferente nos canais de detecção do citômetro de fluxo. 

Quan et al. (2010), por sua vez, avaliaram o mecanismo pelo qual a somatostatina 

exerce seu efeito sinergístico antitumoral com a doxorrubicina para a eliminação de células de 

câncer na bexiga. Para tal, um ensaio foi executado a fim de se avaliar o tipo de morte 

induzido por essa combinação, no entanto, o tratamento das células com doxorrubicina levou 

ao aparecimento de uma fluorescência interferente significativa nos canais de detecção das 

sondas fluorescentes utilizadas, o iodeto de propídeo e a Annexina V associada a FITC. O 

conhecimento das propriedades autofluorescentes da doxorrubicina fez com que os autores já 

previssem tal interferência. Por isso, foi feito um gate, de maneira que células não marcadas 

com sondas fluorescentes fossem contabilizadas como positivas para alguma das sondas de 

morte celular, mesmo apresentando fluorescência interferente. Contudo, tal estratégia adotada 

por Quan et al. (2010) pode não ser a mais adequada, já que a autofluorescência da 

doxorrubicina apresentou forte intensidade, podendo ela se sobrepor facilmente ao sinal de 

células pouco marcadas com as sondas de morte celular. Dessa forma, uma medida alternativa 

para o problema encontrado por Quan e colaboradores, seria avaliar as células tratadas com 

doxorrubicina em todos os canais de detecção do citômetro de fluxo, tal como foi feito no 

presente trabalho, e utilizar a Anexina V associada a um fluorocromo que emita fluorescência 

em uma faixa de comprimento de onda diferente da autofluorescência do fármaco. Com o 

mesmo objetivo, o iodeto de propídeo poderia ser substituído por outra sonda fluorescente de 

necrose celular, como um dos marcadores de viabilidade reativos a aminas (ViD), que podem 

ser associados a fluorocromos diversos (PERFETTO et al., 2006). 

Os procedimentos adotados tanto por Quan et al. (2010) como por Glaser et al. 

(2015) reforçam a necessidade de se conhecer e avaliar, por meio de ensaios prévios, a 
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natureza da amostra e das substâncias de interesse, na ausência de sondas fluorescentes, 

quando se deseja avalia-las por algum método fluorimétrico. 

No presente estudo, enfatizamos a importância desses ensaios prévios através dos 

resultados apresentados. Identificar que o tratamento de linfócitos com os extratos vegetais é 

capaz de induzir fluorescência interferente detectável em diversos canais de detecção do 

citômetro de fluxo foi fundamental para que estudos futuros com tais extratos possam ser 

conduzidos de maneira mais confiável e segura. 

A constatação da presença de fluorescência interferente nas amostras foi feita 

analisando os resultados da citometria de fluxo de forma qualitativa e quantitativa, sendo este 

último tipo de análise considerado por nós o mais confiável para se constatar se em um dado 

canal houve ou não o aparecimento de fluorescência interferente. Isso, porque o cálculo 

estatístico das médias das medianas dos histogramas levam em consideração os resultados de 

todos os experimentos executados, além de eliminar a subjetividade do analisador. No 

entanto, fazemos notar que o resultado qualitativo não deve ser menosprezado, através do que 

fora visto, por exemplo, no histograma de linfócitos tratados com 100 µg/mL do extrato 

etanólico de caule de P. brasiliensis com emissão vista no canal de 564–606 nm (Figura 11). 

Essas células claramente apresentaram maior intensidade de fluorescência com relação aos 

controles utilizados e à emissão de fluorescência das células tratadas com concentrações 

menores do mesmo extrato vegetal, enquanto, segundo o cálculo estatístico, não houve nesse 

mesmo canal indução de fluorescência interferente (Tabela 4). Tal divergência entre os 

resultados pode ter sido causada pelo alto desvio padrão observado para a média das medianas 

de fluorescência das células tratadas com 100 µg/mL do extrato supracitado, detectadas no 

canal em questão. 

Dessa forma, apesar de ser considerado por nós o método mais confiável, 

sugerimos que a análise estatística das medianas de intensidade de fluorescência seja feita em 

conjunto com a análise qualitativa do deslocamento dos histogramas de intensidade de 

fluorescência, uma vez que em certas circunstâncias, o teste estatístico possa não identificar 

diferença entre a emissão de fluorescência de células de uma cultura teste e de células de uma 

cultura controle e, no entanto, haver um aumento visível da intensidade de fluorescência, 

como ocorreu no caso mencionado anteriormente. 

Outro ponto que pode ser observado através da análise dos resultados é a 

tendência existente em se aumentar a intensidade de fluorescência interferente presente nos 

linfócitos, à medida que se aumenta a concentração usada de extrato vegetal no tratamento 
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dessas células (Figuras 9, 10 e 11 e tabelas 2, 3 e 4). Tal fato reforça a interpretação de que a 

fluorescência interferente esteja associada ao tratamento com os extratos vegetais, já que a 

presença de maiores concentrações destes nas culturas celulares foi capaz de induzir os 

linfócitos a emitirem fluorescência em maior intensidade. 

Outro ponto que deve ser considerado é que a simples presença de fluorescência 

interferente em um dado canal não torna o seu uso inviável, quando se utiliza a citometria de 

fluxo. É preciso avaliar primeiramente se aquilo que se deseja marcar é pouco ou altamente 

expresso pelo espécime de interesse. Quando se deseja avaliar um tipo de molécula altamente 

expressa pela célula, por exemplo, há boas possibilidades de se conseguir analisar a marcação 

fluorescente dessas moléculas, ainda que haja fluorescência interferente no canal detecção 

avaliado. Caso a intensidade de fluorescência interferente seja superada totalmente pela 

fluorescência da sonda específica, o canal poderá ser utilizado normalmente, desde que as 

devidas delimitações entre a população de eventos positivos e negativos sejam determinadas. 

Por outro lado, quando se deseja realizar a marcação de moléculas raras ou pouco expressas 

na célula, recomenda-se evitar os canais onde tenha sido identificada a presença de 

fluorescência interferente, uma vez que, nesses casos, a chance de sobreposição da 

fluorescência da sonda utilizada e da fluorescência interferente é muito maior e, dessa forma, 

crítica para a identificação correta da molécula de interesse. 

 O estudo de Vorobjev e colaboradores (2012) representa bem como a aquisição de 

eventos raros pode ser comprometida pela fluorescência interferente. Os autores identificaram 

uma maneira de otimizar a citometria de fluxo para avaliar a presença de parasitas do gênero 

Plasmodium transfectados com a proteína verde fluorescente (GFP), sem que a 

autofluorescência de eritrócitos, célula hospedeira desse parasito, interferisse no sinal de GFP. 

A presença de fluorescência interferente nesse caso é crítica, uma vez que a transfecção do 

parasito com a GFP tem uma baixa eficiência (0,1 – 1,0%), fazendo com que os Plasmodium 

GFP
+
 sejam eventos raros. A otimização da citometria de fluxo, neste caso, se deu com a 

avaliação de que filtros que selecionam a fluorescência entre 500–520, 502–522 e 507–527 

nm, e não o que seleciona entre 515 e 545 nm (comumente usado), são capazes de melhorar a 

detecção do sinal de GFP e evitar a detecção da autofluorescência dos eritrócitos, 

principalmente se utilizados em conjunto com filtros dicróicos de 466 LP e 502 LP, 

aumentando dessa maneira a relação sinal/ruído.
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7 CONCLUSÃO 

De acordo com o presente estudo, é de grande importância estar atento à possível 

presença de fluorescência interferente na amostra de interesse sob as condições com as quais 

se deseja trabalhar. Ressalta-se que o prévio conhecimento de que a amostra e outros 

componentes experimentais utilizados não são fluorescentes não é suficiente, uma vez que a 

interação química e/ou biológica entre estes pode levar à formação de compostos que emitam 

fluorescência. 

Dessa forma, sugere-se a execução de ensaios preliminares, assim como foi 

realizado no presente estudo, para avaliar a amostra e substâncias estudadas nas condições 

desejadas, a fim de se detectar uma possível fluorescência interferente. O conhecimento 

prévio da ocorrência de fluorescência interferente permitirá ao analista adotar a melhor 

estratégia para a realização de ensaios fluorimétricos, visando dar maior confiabilidade aos 

dados obtidos por tais técnicas analíticas.  
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ANEXO A – REGISTRO NO SISBIO PARA A Pseudobrickellia brasiliensis 
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ANEXO B – REGISTRO NO SISBIO PARA A Eriosema campestre 
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ANEXO C – REGISTRO NO SISBIO PARA A Ageratum fastigiatum 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de esclarecimento 

Projeto de pesquisa 

ELABORAÇÃO DE EXTRATOTECA E BANCO DE DADOS QUÍMICOS E 

BIOLÓGICOS A PARTIR DE PLANTAS NATIVAS DA REGIÃO DE DIAMANTINA 

– MG (VALE DO JEQUITINHONHA) 

 

O objetivo do presente estudo é realizar uma biblioteca contendo dados químicos e 

atividades biológicas de plantas da região de Diamantina-MG, para o qual você foi escolhido 

por ter entre 20 e 39 anos, não ter doenças como catapora, lúpus, diabetes, alergia, e não fazer 

uso regular de anti-inflamatórios. Sua participação no estudo consistirá em doar 10-15 mL de 

sangue, que será coletado por punção venosa com tubos a vácuo (da mesma maneira que é 

coletado quando você faz algum exame de sangue), em data e horário a combinar. A partir do 

sangue serão obtidos os leucócitos para os experimentos em laboratório. Os riscos de sua 

participação incluem hematoma (roxo no local da coleta de sangue), dor, tontura, enjôo e de 

contaminação. A coleta será feita por pessoa treinada, em local limpo e reservado, equipado 

com maca, utilizando material estéril e descartável. Ao doar seu sangue para este projeto você 

estará contribuindo para a identificação de plantas da região de Diamantina com atividades 

biológicas. Os seus dados serão mantidos em sigilo e sua identidade não será revelada. Só os 

pesquisadores envolvidos no projeto terão acesso aos dados, que serão utilizados apenas para 

fins de pesquisa e divulgação científica em congressos, livros e revistas. Não está prevista 

qualquer forma de remuneração pela sua participação no estudo e você não terá nenhuma 

despesa (portanto, não está previsto nenhuma forma de ressarcimento). Quaisquer dúvidas que 

possam surgir durante o andamento deste estudo por parte do voluntário poderão ser 

esclarecidas junto aos membros da equipe responsáveis pelo projeto, pessoalmente ou por 

telefone. Você poderá recusar e/ou deixar de participar deste estudo a qualquer momento, sem 

nenhum constrangimento ou prejuízo na sua relação com os pesquisadores e a UFVJM. Os 

pesquisadores responsáveis por este projeto podem decidir sobre a sua exclusão do estudo por 

razões científicas, a respeito das quais você deverá ser devidamente informado. Em caso de 

qualquer dúvida deverá e/ou poderá entrar em contato a qualquer hora com a pesquisadora 

responsável Profa. Bethânia Alves de Avelar Freitas pelo telefone 38-8837 4054 e e-mail 

bethania.avelar@ict.ufvjm.edu.br. Você também poderá contactar o Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFVJM (35326060) para informações sobre a aprovação do projeto pelo comitê. 
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Termo de livre consentimento pós-informado 

Eu discuti os riscos e benefícios da minha participação no estudo intitulado 

“Elaboração de extratoteca e banco de dados químicos e biológicos a partir de plantas 

nativas da região de diamantina – mg (vale do jequitinhonha)” com os pesquisadores 

envolvidos. Eu li e compreendi todos os procedimentos que envolvem esta pesquisa e tive 

tempo suficiente para considerar a minha participação no estudo. Eu perguntei e obtive as 

respostas para todas as minhas dúvidas. Eu sei que posso me recusar a participar deste estudo 

ou que posso abandoná-lo a qualquer momento sem qualquer constrangimento ou prejuízo. Eu 

também compreendo que os pesquisadores podem decidir a minha exclusão do estudo por 

razões científicas, sobre as quais eu serei devidamente informado. Não terei nenhuma 

remuneração e nenhum gasto por participar do projeto. Tenho uma cópia deste formulário, o 

qual foi assinado em duas vias idênticas e rubricadas. 

Portanto, aqui forneço o meu consentimento para participar do estudo intitulado 

“Elaboração de extratoteca e banco de dados químicos e biológicos a partir de plantas 

nativas da região de diamantina – mg (vale do jequitinhonha)”, durante todos os testes 

realizados. 

Diamantina, __________________________________________________________.  

 

Assinatura do voluntário: _____________________________________________________ 

Testemunha: _______________________________________________________________ 

Testemunha: _______________________________________________________________ 

 

Declaro que expliquei todos os objetivos, benefícios e riscos deste estudo ao 

voluntário, dentro dos limites de meus conhecimentos científicos. 

 

Pesquisador responsável:  

 

____________________________________ 

Bethânia Alves de Avelar Freitas 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFVJM 

CAMPUS JK, RODOVIA MGT 367 – KM 583, Nº 5000, ALTO DA JACUBA 

CEP 39100-000, DIAMANTINA – MG, TELEFONE: 55 XX (38) 3532-1200 

COORDENAÇÃO: PROFª. THAIS PEIXOTO GAIAD MACHADO 

(38) 3532-1240 E 3532-1200  RAMAL 1240 

cep.secretaria@ufvjm.edu.br 
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ANEXO E – COMPROVANTE DE REGISTRO NO CEP 
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