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A citometria de fluxo permite a análise e medida simultânea das características 
das células suspensas em um sistema de fluxo e por esse motivo tem sido amplamente 
utilizada nas pesquisas biológicas e médicas. Chelonia mydas é uma tartaruga marinha 
que freqüenta o litoral brasileiro para alimentação e nidificação. A fibropapilomatose, 
caracterizada por tumores cutâneos benignos (fibropapilomas), atualmente representa 
uma das mais importantes ameaças à sobrevivência dessa espécie. Pesquisas sugerem o 
envolvimento de agentes infecciosos virais em associação com fatores ambientais e até 
genéticos. A avaliação da função dos leucócitos sangüíneos dessas tartarugas torna-se 
extremamente necessária para uma melhor compreensão da doença. Foram realizados 
dois experimentos em meses diferentes com amostras sangüíneas de 9 espécimes (5 
com e 4 sem fibropapilomas) capturados incidentalmente em redes de pesca ou 
resgatados de encalhes de praia e entregues aos técnicos do Projeto Tamar-Ibama Base 
Ubatuba/SP. A punção foi realizada no seio venoso cervical. Foram anotados dados de 
biometria das tartarugas, tamanho, quantidade e distribuição dos fibropapilomas. As 
amostras de sangue foram acondicionadas em tubos heparinizados e uma alíquota de 1 
mL foi adicionada a um tubo contendo 3 mL de meio de cultura RPMI 1640 Gibco® 
estéril, transportado sob refrigeração. A técnica utilizada para separação dos leucócitos 
foi por gradiente de densidade aplicando Ficoll Paque Plus, Amershan Biociences®. Os 
estímulos aplicados foram miristato acetato de phorbol (PMA) para avaliação de burst 
oxidativo e Zymosan A (Sacaromyces cerevisiae) Bio Particles®, Alexa Fluor® 594 
conjugate para avaliação de fagocitose. Resultados demonstraram que a viabilidade 
celular é mantida pelo RPMI 1640 e que o Ficoll Paque Plus® separa populações de 
monócitos, linfócitos e heterófilos. Análises pela citometria de fluxo e por meio de 
lâminas confeccionadas com as amostras após os estímulos demonstraram que os 
monócitos são as células responsáveis pela fagocitose e burst oxidativo. As análises 
estatísticas foram realizadas através do teste ANOVA de uma via e do programa Instat® 
que não considerou diferença significante entre tartarugas com e sem fibropapilomas. 
No entanto, a intensidade de burst oxidativo basal e induzido por PMA foi maior em 
animais com fibropapilomas nos dois experimentos. Observou-se uma intensidade de 
fagocitose ligeiramente maior nos animais sem fibropapilomas no primeiro experimento 
e consideravelmente menor no segundo. Esses resultados podem corroborar com as 
informações obtidas na literatura de que animais com fibropapilomatose apresentam um 
quadro de imunossupressão, propiciando o surgimento de tal doença. 
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Apoio financeiro: Capes e Fapesp Processos n° 04/13218-5 e 06/52366-5. 
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