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Reprodução de um espelho de bronze
etrusco, Bolonha, Museu Cívico. 450 a.C.
Filoctetes (barbado, com o himácio sobre
os ombros) segura um bastão com a sua
mão direita e o seu arco com a  esquerda
e levanta para trás o seu pé ferido
esquerdo para que Macáon ponha um
curativo. Ao pé de Filoctetes, há uma
serpente. Fonte: LIMC (1994); MÜLLER,
(1994). 

 
 
 
 
 

         
 

 

 

 

 

 

Copa de prata romana, Copenhague, Museu Nacional.
I século a.C. Filoctetes está sentado, apoiado em um
rapaz, enquanto outro lava a sua ferida. Há ainda um
terceiro rapaz que segura uma bacia. Fonte: LIMC
(1994). 

Camafeu etrusco de cornalina,
Londres, Museu Britânico. Cerca
450 a.C. Filoctetes, imberbe, nu,
segurando um bastão, levanta o seu
pé esquerdo para Macáon, sentado,
que lhe aplica uma atadura. Fonte:
LIMC (1994). 
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5. Discussão 
Haja vista a conspicuidade dos sangramentos nos envenenamentos humanos por serpentes Bothrops 

jararaca, nesta investigação se analisaram alguns aspectos relativos às plaquetas – dando-se especial 

relevância ao estudo das alterações cinéticas, da secreção, da expressão de receptores da membrana 

plasmática e da função plaquetárias – e o seu envolvimento na gênese dos distúrbios hemorrágicos 

característicos deste envenenamento. Para tanto, o coelho foi utilizado como modelo experimental e o 

estudo das alterações plaquetárias foi conduzido até 144 h após o envenenamento. 

A desestabilização da hemostasia por componentes dos venenos ofídicos é a origem dos distúrbios 

hemorrágicos que ocorrem em pacientes e modelos experimentais de envenenamento. No modelo 

apresentado aqui, os coelhos que receberam o veneno de B. jararaca apresentaram consumo de 

plaquetas e fibrinogênio e, deste modo, reproduziram o quadro laboratorial de distúrbio hemostático do 

envenenamento botrópico (CARDOSO et alii, 1993; KAMIGUTI et alii, 1986; SANO-MARTINS et alii, 

1995; SANTORO et alii, 1994). Todavia, os coelhos não apresentaram os sinais clínicos de distúrbio 

hemostático que caracterizam o envenenamento botrópico no homem, tais como o aparecimento 

petéquias, equimoses e gengivorragia (CARDOSO et alii, 1993). Tampouco houve diferenças 

significativas entre os valores do eritrograma do grupo experimental e controle ao longo do tempo, que 

sugerisse a perda subclínica ou oculta de sangue nos animais envenenados. Ao se administrar doses 

maiores deste veneno, pela via subcutânea ou intramuscular, os coelhos também não apresentam sinais 

clínicos que evidenciem distúrbios hemostáticos e morrem antes deles surgirem (AMORIM et alii, 1951; 

BRAZIL & PESTANA, 1909). De fato, a escolha da via intravenosa para a administração do veneno aos 

coelhos – em oposição à via subcutânea ou intramuscular, mais habitualmente utilizadas pelas 

serpentes para a inoculação do veneno no homem – foi baseada em dados preliminares em que altas 

doses de veneno injetadas subcutaneamente promoviam a morte dos animais, sem haver, contudo, o 

estabelecimento de um quadro laboratorial de distúrbio hemostático. Ademais, pela via intravenosa, a 

ação do veneno na desestabilização da hemostasia é instantânea e o quadro laboratorial é reproduzível, 

permitindo, outrossim, que um menor número de animais seja utilizado. 

Os coelhos são considerados animais resistentes ao veneno da B. jararaca, quando este é inoculado 

pela via intramuscular (ARAUJO & BELLUOMINI, 1960-62), fato que explica o porquê do coelho receber 

doses altas de veneno por esta via e não apresentar distúrbios hemostáticos. Possivelmente, a presença 

de inibidores próprios do tecido subcutâneo explique tal resistência. Inversamente, tomando-se a dose 

necessária para causar hipofibrinogenemia aos animais, o coelho é bastante sensível à administração 

intravenosa do veneno de B. jararaca, quando comparado ao cão: a dose máxima que pode ser 

administrada ao coelho é de 70 µg/kg, enquanto que o cão consegue receber doses de até 100 µg/kg 

(SANO-MARTINS et alii, 1995; SANTORO et alii, 1994). 
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A hipofibrinogenemia ou a afibrinogenemia é observada amiúde em envenenamentos ofídicos, 

inclusive nos botrópicos, que se traduz pelo prolongamento no tempo de coagulação dos pacientes 

(BAUAB et alii, 1994; CARDOSO et alii, 1993; HAAD, 1981; JORGE et alii, 1995; KOUYOUNDJIAN & 

POLIZELLI, 1988, 1989; KOUYOUNDJIAN et alii, 1986; MARUYAMA et alii, 1990; MILANI et alii, 1997; 

OTERO et alii, 1996; RIBEIRO & JORGE, 1997). A hipofibrinogenemia observada nos coelhos do grupo 

experimental se normalizou somente em 24 h. Semelhantemente, em cães que receberam uma dose de 

veneno de B. jararaca suficiente para causar afibrinogenemia, a recuperação dos níveis de fibrinogênio 

ocorria ao redor de 24 h após a administração do soro antibotrópico (ROSENFELD et alii, 1958). Nos 

coelhos envenenados, não houve a administração de antiveneno, porém os níveis plasmáticos do 

fibrinogênio se recuperaram no mesmo intervalo de tempo do que os cães que receberam antiveneno; a 

dose administrada do veneno de B. jararaca aos coelhos produziu apenas hipofibrinogenemia, 

diversamente dos cães que apresentaram afibrinogenemia, o que explica a rápida recuperação dos 

níveis de fibrinogênio no coelho. Por outro lado, em cães que receberam uma dose de veneno de B. 

jararaca capaz de induzir afibrinogenemia (100 µg/kg), mas que não receberam soro antibotrópico, os 

níveis de fibrinogênio alcançaram os valores dos cães controles somente 72 h após a administração do 

veneno (SANO-MARTINS et alii, 1995), confirmando que a rápida recuperação dos níveis de 

fibrinogênio no coelho se deveu ao fato da hipofibrinogenemia não haver sido tão acentuada. Em um 

modelo experimental de envenenamento, semelhante ao apresentado aqui, demonstrou-se que 

concomitante à diminuição do fibrinogênio há um aumento dos PDF na circulação (SANTORO et alii, 

1994). CRABTREE & KANT (1982) observaram que após 12 a 16 h da desfibrinogenação de ratos com 

“ancrod” – uma enzima trombina-símile purificada do veneno de Calloselasma rhodostoma – ocorria 

um aumento relativo ao redor de 12 vezes na concentração dos mRNA de todas as cadeias do 

fibrinogênio no fígado, devido à possível estimulação dos hepatócitos pelos PDF circulantes; esta 

evidência explica a rápida síntese do fibrinogênio nos coelhos envenenados e a célere recuperação dos 

níveis circulantes do fibrinogênio. 

A enzima trombina-símile do veneno de B. jararaca apresenta uma baixa atividade coagulante sobre 

o fibrinogênio de coelho, tanto in vitro como in vivo (SANTORO & SANO-MARTINS, 1993; STOCKER, 

1978). Dados in vitro mostraram, contudo, que a atividade coagulante do veneno de B. jararaca era 

cerca de 4 vezes maior no plasma de coelho do que no plasma humano. Quando os plasmas eram 

tratados com heparina, os valores da atividade coagulante se invertiam, de modo que este veneno perdia 

a atividade coagulante sobre o plasma de coelho, mas ainda mantinha cerca de 60% da sua atividade 

original no plasma humano (SANTORO & SANO-MARTINS, 1993). Tais resultados evidenciavam que os 

componentes trombina-símiles do veneno da B. jararaca tinham pouca atividade coagulante no plasma 
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de coelho e que os componentes pró-coagulantes (ativadores de fator II e X) eram os responsáveis 

exclusivos pela coagulação deste plasma (SANTORO & SANO-MARTINS, 1993). 

Sob a ação das enzimas trombina-símiles do veneno da B. jararaca, a cadeia Aα do fibrinogênio é 

hidrolisada entre a Arg16 e a Gly17 e libera-se o fibrinopeptídeo A (BLOMBÄCK, 1958; BLOMBÄCK et 

alii, 1957; NISHIDA et alii, 1994; SERRANO et alii, 1998, 2000). Com a liberação do fibrinopeptídeo A 

do fibrinogênio, forma-se o monômero I da fibrina, que posteriormente se associa linearmente para 

formar uma rede de fibrina altamente permeável e muito susceptível à ação da plasmina (STOCKER & 

MEIER, 1988). KLÖCKING et alii (1987) observaram que a enzima trombina-símile do veneno de B. 

atrox (batroxobina) também liberava tPA do endotélio vascular de suínos, porém estes resultados não 

foram confirmados ao se utilizarem células endoteliais humanas (KIRSCHBAUM et alii, 1988). Da 

mesma forma, KAMIGUTI et alii (1991a) não observaram uma variação acentuada nos níveis de tPA e 

PAI-1 circulantes em pacientes envenenados por serpentes do gênero Bothrops; estes resultados eram 

semelhantes aos observados no envenenamento pela Daboia russelli, em que a rápida degradação da 

fibrina pela plasmina não é causada pela liberação de ativadores fibrinolíticos da parede vascular 

(WOODHAMS et alii, 1989). Corroborando estas observações, pacientes que receberam infusão 

intravenosa ou subcutânea de “ancrod” não apresentaram um aumento da concentração plasmática do 

ativador do plasminogênio do tipo uroquinase ou do tPA, evidenciando que a rápida fibrinólise que 

ocorria era mediada pela própria interação entre o plasminogênio e os ativadores de plasminogênio 

ligados à fibrina solúvel (DEMPFLE et alii, 2000, 2001; PRENTICE et alii, 1993). 

Distintamente, sob a ação da trombina, tanto a cadeia Aα como a cadeia Bβ do fibrinogênio são 

hidrolisadas – liberando, respectivamente, os fibrinopeptídeos A e B – e forma-se o monômero de 

fibrina II. A trombina também hidrolisa o fator XIII, que na sua forma ativada estabiliza os monômeros 

II por meio de ligações covalentes (STOCKER & MEIER, 1988). A fibrina formada sob a ação da 

trombina é mais compacta e mais lentamente degradada pela plasmina (STOCKER, 1978; ZAJDEL et alii, 

1975). 

Em muitos envenenamentos ofídicos, esta ativação secundária do sistema fibrinolítico, com a 

formação de plasmina circulante, foi comprovada indiretamente pelo consumo da α2-antiplasmina 

plasmática, o inibidor natural específico da plasmina (CARDOSO et alii, 1993; MARUYAMA et alii, 1990; 

PHILLIPS et alii, 1988; SANO-MARTINS et alii, 2001; THAN-THAN et alii, 1988; YAMASHITA et alii, 

1996). A ativação instantânea do sistema fibrinolítico não permite que a fibrina circulante se deposite 

no leito vascular e cause tromboses e isquemias em órgãos. Realmente, EGBERG & LJUNGQUIST (1973) 

observaram que após 30 min da administração de batroxobina a cães não havia o depósito de fibrina no 

pulmão, rim ou fígado dos animais, mostrando a eficiência do sistema fibrinolítico na degradação da 

fibrina instável. Corroborando esta observação, em estudos experimentais de desfibrinogenação de cães 
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com a enzima trombina-símile do veneno da B. jararaca, havia a morte dos animais se a plasmina era 

inibida pela administração de aprotinina, demonstrando que o sistema fibrinolítico desempenha um 

papel fundamental no impedimento da formação de depósitos de fibrina em leitos vasculares e na 

prevenção da morte dos animais (KELEN et alii, 1978). 

Como citado anteriormente, o consumo do fibrinogênio nos envenenamentos humanos pela B. 

jararaca é devido em grande parte aos componentes trombina-símiles (SANTORO & SANO-MARTINS, 

1993). Contudo, no coelho, é a geração de trombina intravascular que causa o consumo do fibrinogênio 

e a formação de fibrina estável na circulação, diversamente da formação de fibrina não estável induzida 

pela ação da enzima trombina-símile em humanos (SANTORO et alii, 1994). Malgrado o consumo de 

fibrinogênio ser devido indiretamente aos componentes pró-coagulantes do veneno de B. jararaca 

(SANTORO & SANO-MARTINS, 1993), a geração de trombina intravascular nos coelhos foi branda, pois 

não houve consumo acentuado de ATIII, o inibidor plasmático natural da trombina. Todavia, a 

quantidade de trombina gerada foi capaz de causar a hipofibrinogenemia. Para a determinação dos 

níveis plasmáticos da ATIII nos coelhos do grupo controle e experimental, empregou-se um ensaio 

imunoenzimático (ELISA), baseado na detecção antigênica com anticorpos policlonais obtidos de 

caprinos imunizados com ATIII humana. Os níveis plasmáticos em seres humanos de ATIII (2,4 µM) e 

protrombina (1,4 µM) são muito próximos (BUTENAS et alii, 1999; MURANO et alii, 1980). Como a 

ATIII forma complexos estequiométricos de 1:1 com a trombina (ROSENBERG & DAMUS, 1973) e não 

houve consumo de ATIII no grupo experimental, pode-se inferir que a geração de trombina não foi 

intensa o suficiente para diminuir os níveis plasmáticos de ATIII. Durante muitos envenenamentos 

ofídicos, inclusive naqueles causados por serpentes em cujos venenos estão presentes componentes pró-

coagulantes, os níveis de protrombina e ATIII não decrescem ou diminuem brandamente (ARONSON, 

1988; DEMPFLE et alii, 1990; EDGAR et alii, 1980; MARUYAMA et alii, 1990; MBA & ONYEMELUKWE, 

1989; MCNALLY et alii, 1993; PHILLIPS et alii, 1988; RAPAPORT et alii, 1997; SANTORO et alii, 1994; 

THAN-THAN et alii, 1988). ARONSON (1988) e RAPAPORT et alii (1997) observaram que a infusão do 

ativador de fator X do veneno de D. russelli (RVV-X) em coelhos causava um consumo acentuado dos 

níveis plasmáticos do fator X, porém um consumo pouco intenso dos níveis da protrombina e do 

fibrinogênio plasmáticos. De modo diverso do que ocorre na ativação da cascata da coagulação em uma 

superfície celular, em que os fatores dependentes da vitamina K estão ligados à superfície fosfolipídica 

e mais protegidos da ação dos inibidores plasmáticos, na ativação do fator X pelo RVV-X em fase 

líquida (plasma) a ATIII prontamente inibe o fator Xa e não há consumo da protrombina e do 

fibrinogênio (RAPAPORT et alii, 1997). Em coelhos em que se fazia a imunodepleção da ATIII, 

anteriormente à infusão de RVV-X, ocorria a diminuição dos níveis plasmáticos de fibrinogênio e 

protrombina, além do surgimento de trombocitopenia (RAPAPORT et alii, 1997). Todos estes resultados 
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apontam em direção a uma diferença entre a ativação fisiológica da cascata da coagulação, e.g. em uma 

lesão tecidual, e a ativação induzida pelos ativadores de fator X e II dos venenos na fase líquida 

plasmática. Isto explicaria a ausência de consumo de ATIII, no presente estudo, e da protrombina 

(SANTORO et alii, 1994) após a administração do veneno da B. jararaca a coelhos. Apesar de não ter 

ocorrido o consumo de ATIII nos coelhos do grupo experimental, a trombina intravascular foi 

engendrada, porquanto houve consumo do fibrinogênio plasmático nestes animais. 

Os níveis do complexo trombina-ATIII (TAT) e dímeros D estão aumentados em pacientes 

envenenados pelas serpentes B. jararaca (KAMIGUTI et alii, 1992; MARUYAMA et alii, 1990), 

mostrando que mesmo em seres humanos os ativadores do fator II e X desempenham um papel 

importante na geração de trombina intravascular, em parte responsável pelo consumo do fibrinogênio 

observado neste envenenamento. No coelho, como visto anteriormente, somente estes ativadores 

seriam os responsáveis pelo consumo do fibrinogênio (SANTORO & SANO-MARTINS, 1993; SANTORO et 

alii, 1994) e pela geração de fibrina estável. A delonga na degradação das redes de fibrina estáveis 

favoreceria o aparecimento de trombos, como observado, no presente trabalho, no pulmão e rim dos 

coelhos envenenados. A análise histopatológica dos coelhos do grupo experimental revelou alterações 

semelhantes àquelas descritas por AMORIM et alii (1951) para o envenenamento botrópico: os coelhos 

apresentaram depósitos de trombos de fibrina e plaquetas no pulmão e depósitos de fibrina no rim; a 

natureza dos depósitos foi evidenciada nos cortes histológicos quer pela utilização de técnicas especiais 

de coloração de fibrina, quer pela utilização de anticorpos específicos para o fibrinogênio e GPIIb-IIIa 

(plaquetas). Há também a ocorrência de depósitos de fibrina e plaquetas no rim e no pulmão em outros 

envenenamentos ofídicos, sejam experimentais, sejam humanos (AMORIM et alii, 1951; MILANI et alii, 

1997; MYINT-LWIN et alii, 1985; RECHNIC et alii, 1962; SCHAEFFER et alii, 1984; THAN-THAN et alii, 

1989); é interessante observar que todas as serpentes que causam tais depósitos durante os 

envenenamentos apresentam componentes pró-coagulantes em seus venenos, capazes de ativar o fator 

X ou o fator II, e que, outrossim, engendram trombina intravascular. De fato, quando AMORIM et alii 

(1951) administraram o veneno de Crotalus durissus terrificus a coelhos, não havia a presença de 

trombos pulmonares, diferentemente do que era observado após a administração do veneno de B. 

jararaca. AMORIM et alii (1951) propõem, inclusive, que a presença de depósitos de fibrina no pulmão 

serviria para o diagnóstico diferencial entre o envenenamento botrópico e crotálico, porquanto este 

último não apresenta tais alterações histopatológicas no pulmão. Tanto o veneno de B. jararaca como o 

veneno de Crotalus durissus terrificus apresentam enzimas trombina-símiles, porém somente o 

primeiro apresenta componentes ativadores de fator II e X, que são os responsáveis pela geração de 

trombina intravascular e pelo consumo de fibrinogênio no coelho (NAHAS et alii, 1979; SANTORO & 

SANO-MARTINS, 1993; SANTORO et alii, 1994). Dessarte, somente os venenos que possuem 
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componentes pró-coagulantes são capazes de causar o depósito de plaquetas e fibrina no pulmão e rins. 

Em um estudo da distribuição de trombos em autópsias de pacientes humanos que apresentaram 

síndrome de coagulação intravascular disseminada, observou-se que 100% dos casos apresentavam 

microtrombos no pulmão e 76% no rim (SHIMAMURA et alii, 1983). Esta observação confirma a 

presença freqüente de trombos no pulmão e rim de pacientes em diversas situações patológicas que 

causam a geração de trombina intravascular. Ao tentar desvendar a razão do pulmão ser um órgão em 

que há amiúde a deposição de plaquetas em situações de ativação plaquetária, valendo-se de plaquetas 

e fibrinogênio marcados radioativamente, BERGENTZ et alii (1972) observaram que a infusão 

intravenosa de trombina (pela veia cava) em cães causava um maior depósito de plaquetas marcadas no 

pulmão do que no rim; inversamente, quando a trombina era administrada pela via intraarterial (no arco 

aórtico), as plaquetas se acumulavam mais no rim do que no pulmão. A fibrina se acumulava 

primariamente no rim e, se fosse administrada pela via intravenosa, também no pulmão. Tais resultados 

mostravam que a razão da maior acumulação de plaquetas no pulmão é tanto a situação do pulmão 

como o primeiro leito vascular a ser alcançado pelo sangue venoso, como também uma alta afinidade 

das plaquetas pelo pulmão. De acordo com os achados histopatológicos do presente estudo, BERGENTZ 

et alii (1972) também não observaram depósitos de plaquetas e fibrina no baço e no fígado. 

Dos elementos figurados sangüíneos, as plaquetas foram as células que sofreram alterações 

quantitativas e qualitativas mais marcantes no envenenamento, quando comparados os coelhos 

envenenados e controles. Houve um declínio acentuado, de cerca de 50%, na contagem plaquetária dos 

coelhos envenenados, com relação ao grupo controle, que perdurou por 24 h após a administração do 

veneno. Posteriormente, o número de plaquetas circulantes se restabeleceu, alcançando os níveis do 

grupo controle em 120 h. Em um estudo anterior, observou-se que a contagem plaquetária de coelhos 

injetados intravenosamente com veneno de B. jararaca diminuía na mesma intensidade que o presente 

estudo, embora a diferença entre a contagem plaquetária do grupo experimental e controle existisse 

somente até 3 h após o envenenamento (SANTORO et alii, 1994). Aparentemente, o protocolo de 

marcação das plaquetas de coelho com biotina intensificou a duração da trombocitopenia nos animais 

envenenados. Todavia, a explicação para tal fenômeno não é aparente. A trombocitopenia moderada é 

um achado comum em vários envenenamentos ofídicos, mas não é infreqüente ocorrerem 

trombocitopenias mais graves (CARDOSO et alii, 1993; KAMIGUTI et alii, 1986; MARUYAMA et alii, 

1990; MCNALLY et alii, 1993; MILANI et alii, 1997; MYINT-LWIN et alii, 1985; NAHAS et alii, 1975; 

PHILLIPS et alii, 1988; RECHNIC et alii, 1962; SANO-MARTINS et alii, 1995, 1997; SANTORO et alii, 

1994; SCHAEFFER et alii, 1986; THAN-THAN et alii, 1988; WANG et alii, 1994). 

A causa da trombocitopenia é provavelmente múltipla no envenenamento pela B. jararaca 

(SANTORO et alii, 1994). A primeira causa seria a trombina intravascular, gerada pelos componentes 
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pró-coagulantes existentes no veneno da B. jararaca (KAMIGUTI et alii, 1991a; MARUYAMA et alii, 

1990; NAHAS et alii, 1975), que ativaria as plaquetas e as retiraria da circulação. A trombina é o mais 

potente dos agonistas plaquetários conhecidos. A administração intravenosa da trombina causa 

trombocitopenia, hipofibrinogenima e o acúmulo de plaquetas e fibrina no pulmão e rins (ALLEN et alii, 

1964; BERGENTZ et alii, 1972; CHIU et alii, 1997; KONSTAM et alii, 1989; LUTERMAN et alii, 1977; 

MORIAU et alii, 1974; MUSTARD et alii, 1966). É interessante observar que se a quantidade de trombina 

administrada a animais é suficiente unicamente para induzir um declínio brando ou moderado da 

contagem plaquetária, há o retorno total das plaquetas à circulação em cerca de meia hora (ADELSON et 

alii, 1960; CHIU et alii, 1997; KONSTAM et alii, 1989; MUSTARD et alii, 1966; TOH et alii, 1993). 

Dentre os demais motivos que poderiam causar a trombocitopenia no envenenamento, poderia-se 

citar a presença de componentes com atividade pró-agregante plaquetária no veneno da B. jararaca 

(PA-BJ, botrocetina e trombolectina). Alguns autores chegaram mesmo a citar que a trombocitopenia 

observada em envenenamentos por vários gêneros de serpente, mesmo aquelas que contêm ativadores 

de protrombina, era devida à ação dos componentes com atividade pró-agregante plaquetária e não à 

formação de trombina intravascular, porquanto a neutralização da atividade da trombina com PPACK 

ou heparina não obstava a trombocitopenia (OUYANG & TENG, 1978; RECHNIC et alii, 1962; 

SCHAEFFER et alii, 1986). No entanto, a trombocitopenia induzida pela Pseudonaja textilis, cujo veneno 

contém um ativador de protrombina, era totalmente coibida pela administração prévia de heparina 

(TIBBALLS et alii, 1992). Da mesma forma, NAHAS et alii (1975) observaram que a administração 

prévia de heparina a cães injetados intravenosamente com o veneno de B. jararaca conseguia inibir 

totalmente o desenvolvimento de trombocitopenia, embora ainda houvesse o consumo do fibrinogênio. 

Dessarte, os componentes pró-coagulantes do veneno da B. jararaca desempenham uma ação 

incontestável na indução de trombocitopenia durante o envenenamento. 

A participação in vivo da trombolectina e da PA-BJ no consumo plaquetário durante o 

envenenamento pela B. jararaca ainda não foi descrita, porém é bem conhecido que a administração de 

botrocetina a cães, ratos e suínos é capaz de causar trombocitopenia, acompanhada de diminuição dos 

níveis circulantes de vWF (BRINKHOUS et alii, 1981; SANDERS et alii, 1988, 1995). No presente estudo, 

pôde-se avaliar a contribuição da botrocetina na indução da trombocitopenia no envenenamento pela B. 

jararaca em coelhos. Os níveis de vWF plasmático não se reduziram após o envenenamento, sequer 

nas três primeiras horas, quando a contagem plaquetária já atingira o seu nadir. Esta evidência 

demonstra claramente que a botrocetina não causou a trombocitopenia observada nos coelhos do grupo 

experimental. Ademais, KAMIGUTI et alii (1991a) observaram que os níveis plasmáticos do vWF em 

pacientes envenenados pela B. jararaca estavam aumentados, consolidando as observações do presente 

estudo de que durante o envenenamento botrópico não há consumo de vWF. Estes mesmos autores 
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também investigaram a distribuição dos multímeros de vWF destes pacientes e observaram que não 

havia diferença com a distribuição de indivíduos normais. Por outro lado, o veneno de B. jararaca 

quando incubado com o plasma humano é capaz de degradar os multímeros do vWF, de maneira 

análoga à clivagem causada pela ADAMTS13, a metaloproteinase responsável pela degradação 

fisiológica dos multímeros de alta massa molecular do vWF (de estrutura molecular semelhante às 

ADAMs dos venenos ofídicos) (FOSANG & SMITH, 2001; FUJIKAWA et alii, 2001; GERRITSEN et alii, 

2001; JIA et alii, 1996; KAMIGUTI et alii, 1991a; LEVY et alii, 2001; ZHENG et alii, 2001). A causa do 

aumento dos níveis plasmáticos do vWF não parece ser a lesão endotelial causada por proteases ou 

hemorraginas do veneno de B. jararaca, uma vez que ratos que receberam o veneno total ou a 

jararragina purificada não apresentaram variação dos níveis de vWF (KAMIGUTI et alii, 1991b). O 

estresse induzido em pacientes humanos pela picada da B. jararaca foi considerado a causa do aumento 

do vWF plasmático (KAMIGUTI et alii, 1991b), porém nossos dados não suportam tal conclusão, pois os 

coelhos dos dois grupos receberam o mesmo tratamento e, no entanto, os coelhos do grupo controle não 

apresentaram um aumento dos níveis plasmáticos do vWF nas três primeiras horas após a 

administração da solução salina. O aumento dos níveis plasmáticos de vWF parece ter como causa a 

secreção do vWF pelas células endoteliais estimulada pela trombina engendrada no grupo 

experimental. Como observado por TOH et alii (1993), a geração de grandes quantidades de trombina 

intravascular, causada pela administração concomitante de fator Xa e fosfolipídios, promove a secreção 

dos corpúsculos de WEIBEL-PALADE das células endoteliais e o aumento dos níveis plasmáticos de 

vWF. Deste modo, a geração de trombina intravascular induzida pelo veneno de B. jararaca é a causa 

provável do aumento dos níveis circulantes de vWF em coelhos. 

A lesão endotelial causada pelas hemorraginas também seria outro mecanismo que levaria ao 

consumo plaquetário, como observado por QUEIROZ & SANTO NETO (1986). KAMIGUTI et alii (1991b) 

demonstraram que ratos administrados com a jararragina, uma hemorragina do veneno de B. jararaca, 

apresentavam trombocitopenia dose-dependente. Porém, a dose de veneno utilizada nos coelhos, no 

presente estudo, foi capaz de causar trombocitopenia, sem a observação de manifestações hemorrágicas 

macroscópicas, sugerindo que as lesões endoteliais são pouco importantes na indução da 

trombocitopenia. Conclusões semelhantes foram obtidas por JOSHUA et alii (1964), utilizando doses de 

veneno de Echis coloratus capazes de induzir trombocitopenia em cobaias, sem causar manifestações 

hemorrágicas. GROTTO et alii (1969), do mesmo modo, observaram que após a administração da fração 

hemorrágica do veneno de Vipera palestinae a cobaias, não ocorria trombocitopenia, apesar da 

hemorragia generalizada. Por outro lado, MCKAY et alii (1970) descreveram alterações ultra-estruturais 

de endotélio vascular após a administração da mesma fração hemorrágica de V. palestinae, em que 

ocorriam adesão e agregação plaquetárias, sugerindo que esta seria uma das causas da trombocitopenia 
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observada neste envenenamento. Torna-se evidente pelos dados destes autores que a lesão endotelial, 

conquanto possa coexistir com a trombocitopenia, não é condição sine qua non para o desenvolvimento 

da queda da contagem plaquetária observada nos envenenamentos ofídicos. No modelo experimental 

apresentado aqui, não se investigou a presença de lesões endoteliais, contudo a ausência de dados 

clínicos e laboratoriais que indicassem uma perda adicional de sangue no grupo experimental, 

evidencia que a lesão endotelial, caso tenha ocorrido, foi de pouca monta na indução da 

trombocitopenia observada. 

Após a trombocitopenia ter se estabelecido no grupo experimental, as plaquetas que foram 

consumidas não retornaram à circulação, como evidenciado pelo gráfico de sobrevivência plaquetária 

em valores relativos e absolutos (Figura 36), mostrando que a ativação plaquetária induzida pelo 

veneno de B. jararaca foi intensa o suficiente para causar o seqüestro definitivo das plaquetas, como 

evidenciado por ADELSON et alii (1960). A análise das curvas de sobrevivência, expressas em números 

absolutos de plaquetas circulantes, evidenciou que, após um consumo inicial na primeira hora de 

envenenamento, a sobrevivência das plaquetas que ainda se mantinham na circulação estava 

praticamente inalterada (Figura 36). Desta forma, o consumo de 50% das plaquetas circulantes foi igual 

quer para as plaquetas marcadas com NHS-biotina quer para as não marcadas. 

Habitualmente, as técnicas para a determinação da sobrevivência plaquetária utilizam isótopos 

radioativos, e.g. o cromo-51 (51Cr), o índio-111 (111In), o gálio-67 (67Ga), o tecnécio-99 (99Tc), o 

diisopropilfluorofosfato marcado com trício (3H-DFP) e a serotonina marcada com 14C (EBBE et alii, 

1965; MAZOYER et alii, 1988a; REIMERS et alii, 1973a; SCHEFFEL et alii, 1977; WANLESS, 1984; 

WISTOW et alii, 1978). Devido aos inconvenientes da manipulação de radioisótopos, outras técnicas 

foram desenvolvidas para a análise da sobrevivência plaquetária, tais como a inibição irreversível da 

ciclooxigenase ou da monoaminooxidase plaquetárias (CHAMBERLAIN et alii, 1989; STUART et alii, 

1975). À medida que o citômetro de fluxo teve sua sensibilidade e especificidade apuradas, a utilização 

de sondas fluorescentes foi empregada para a análise da sobrevivência plaquetária. Por exemplo, as 

sondas PKH2, PKH26 e PKH67 se intercalam na bicamada lipídica e, desta forma, servem como 

marcadores celulares estáveis (MICHELSON et alii, 1996; RAND et alii, 2002); outra sonda fluorescente é 

o diacetato de 5-clorometilfluoresceína (CFMDA), que atravessa livremente as membranas celulares e 

se transforma em um produto altamente fluorescente (BAKER et alii, 1997). Outra técnica que utiliza 

indiretamente sondas fluorescentes para a mensuração da sobrevivência plaquetária e eritrocitária é a 

marcação celular com a N-hidróxi-succinimida-biotina (NHS-biotina) e a reação ulterior com a avidina 

ou a estreptoavidina ligadas a um fluorocromo. Esta é uma técnica relativamente nova (DALE & 

NORENBERG, 1990; HEILMANN et alii, 1993), mas o número de trabalhos que a utilizam cresce 

progressivamente devido à sua facilidade (AULT & KNOWLES, 1995; BAKER et alii, 1998; BERGER et 
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alii, 1998; DALE et alii, 1995, 1996; FRANCO et alii, 1994; MANNING et alii, 1996; PENG et alii, 1994; 

PIGUET et alii, 2001; RAND et alii, 2002; ROBINSON et alii, 2000; STOHLAWETZ et alii, 1999b). 

Malgrado a marcação plaquetária com biotina ter sido relatada como uma causa de disfunção 

plaquetária (MAGNUSSON et alii, 1998), os dados no presente estudo não demonstram tal observação, 

como o demonstra a Figura 37. As plaquetas marcadas com NHS-biotina e estimuladas com trombina 

ou colágeno agregaram normalmente (dados não mostrados) e expressaram os marcadores de ativação 

plaquetária em sua superfície celular de maneira análoga às plaquetas incubadas com DMSO; 

resultados semelhantes foram obtidos por RAND et alii (2002) ao marcarem plaquetas de coelhos com 

NHS-biotina. Houve, contudo, após a reinfusão das plaquetas marcadas com NHS-biotina, uma queda 

moderada do número de leucócitos circulantes, tanto nos animais do grupo controle como nos do grupo 

experimental, que progressivamente foi aumentando, atingindo o seu zênite em 24 h. A normalização 

da contagem de leucócitos somente ocorreu em 72 h. Com relação aos valores do eritrograma, os 

valores da série eritrocitária do hemograma em 0 h, do grupo controle e experimental, estavam dentro 

da faixa de valores de referência descritos para o coelho (KABATA et alii, 1991; RILEY et alii, 1992) e 

aparentemente a infusão das plaquetas marcadas com NHS-biotina não alterou estes valores, como o 

fez com a contagem de leucócitos. Houve uma diminuição progressiva da contagem de eritrócitos, 

hematócrito e hemoglobina, até o intervalo de 48 h, de mesma intensidade e duração para os animais do 

grupo controle e experimental, que se explica pela coleta sucessiva de amostras de sangue até 24 h. 

Obtiveram-se resultados similares em um modelo experimental de envenenamento em cães pela B. 

jararaca, no qual um declínio paralelo dos valores do eritrograma foi observado nos cães do grupo 

controle e experimental (SANO-MARTINS et alii, 1995). A infusão de plaquetas marcadas com NHS-

biotina como causa de leucopenia não encontra relato na literatura. 

Os valores médios de sobrevivência plaquetária no grupo controle e experimental foram, 

respectivamente, de 71,6 ± 7,0 h e 72,7 ± 2,7 h (média ± e.p.m.), que não foram estatisticamente 

diferentes entre si. Estes valores estão de acordo com a maior parte dos valores de sobrevivência 

plaquetária relatados na literatura para o coelho2. Dentre os diversos valores relatados, aqueles obtidos 

                                                 
2  Os valores para a sobrevivência plaquetária de coelhos estão apresentados a seguir como média ± e.p.m.: ARNOTT et 

alii (1987) (68,0 ± 6,0 h, n = 15, marcação com 111In), CASTLE et alii (1988) (60,0 ± 3,9 h, n = 27, marcação com 111In), 
CATTANEO et alii (1983) (71,6 ± 3,8 h, n = 13, marcação com 51Cr), CATTANEO et alii (1985) (56,9 ± 8,0 h, n = 5, marcação 
com 51Cr), FRANCO et alii (1994) (64,3 ± 6,8 h, n = 5, marcação com NHS-biotina), GOLDBLUM et alii (1985) (65,3 ± 9,9 h, 
n=7, marcação com 51Cr), GREENBERG et alii (1979b) (77,2 ± 4,2 h, n = 12, marcação com 51Cr), GROVES et alii (1979) 
(76,2 ± 3,8 h, marcação com 51Cr), GROVES et alii (1982) (57,2 ± 8,4 h, n = 6, marcação com 51Cr), HILL-ZOBEL et alii 
(1983) (61,2 ± 8,2 h, n = 5, marcação com 51Cr; 68,6 ± 4,6 h, n = 14, marcação com 111In), MAZOYER et alii (1988a) (91,2 ± 
12,0 h, n = 4, marcação com 51Cr; 81,6 ± 4,8 h, n = 23, marcação com 67Ga), MAZOYER et alii (1988b) (62,4 ± 12 h, n = 5, 
marcação com 51Cr), RAND et alii (1983) (59,6 ± 14,6 h, n = 4, marcação com 51Cr; 59,7 ± 14,5 h, n = 4, marcação com 
111In), RAND et alii (2002) (85,2 ± 7,3 h, n = 6, marcação com NHS-biotina; 62,4 ± 5,1 h, n = 6, marcação com PKH26; 61,9 
± 4,6 h, n = 6, marcação com PKH67), REIMERS et alii (1973a) (88,9 ± 1,3 h, n = 8, marcação com 3H-DFP), REIMERS et 
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pela marcação das plaquetas com 3H-DFP (REIMERS et alii, 1973a,b) são os que mais se distanciam dos 

valores ora obtidos pela marcação das plaquetas com a NHS-biotina. 

A sobrevivência plaquetária está diminuída em vários estados patológicos humanos, como na 

púrpura trombocitopênica auto-imune, trombocitopenia induzida por drogas, diabetes, aterosclerose 

coronariana, síndrome de deficiência imunológica adquirida, coagulação intravascular disseminada, 

púrpura trombocitopênica trombótica, descompressão causada por altitudes elevadas, hipertensão e 

doenças vasculares (BERBERICH et alii, 1974; DALE, 1997; FUSTER et alii, 1983; GRAY et alii, 1975; 

NEAME et alii, 1980; PAULUS et alii, 1971). Em coelhos, sob condições experimentais, relata-se a 

diminuição da sobrevivência plaquetária após o tratamento das plaquetas ex vivo com plasmina, 

neuraminidase, quimiotripsina e tripsina (GREENBERG et alii, 1975, 1979b), com o uso de cateteres 

residentes (CATTANEO et alii, 1983, 1985; SOMERS et alii, 1990), na septicemia por Pneumococcus sp. 

(GOLDBLUM et alii, 1985), na hipercolesterolemia (MAZOYER et alii, 1988b; WANLESS, 1984) e na 

trombocitopenia induzida por anticorpos antiplaquetários (ARNOTT et alii, 1987). O tratamento das 

plaquetas com proteases que degradam suas glicoproteínas de membrana ou com a neuraminidase, que 

retira o ácido siálico das mesmas, encurta a sobrevivência plaquetária (GREENBERG et alii, 1975, 

1979b). Assim, uma hipótese para a trombocitopenia no envenenamento pela B. jararaca seria a 

degradação das glicoproteínas da membrana plaquetária diretamente pelas diversas proteases presentes 

no veneno desta serpente ou indiretamente pela plasmina gerada após à formação de fibrina na 

circulação (SANTORO et alii, 1994). Contudo, visto que as curvas de sobrevivência plaquetária em 

valores relativos, do grupo experimental e controle, foram idênticas, esta hipótese parece ser falsa, uma 

vez que, após a administração do veneno, as plaquetas continuaram circulando e tiveram o mesmo 

tempo de sobrevivência das plaquetas do grupo controle. Por outro lado, a administração de trombina 

i.v., em doses que causavam o retorno das plaquetas ativadas à circulação, não diminuía a 

sobrevivência plaquetária nem alterava a inclinação da curva de sobrevivência (MUSTARD et alii, 

1966). Da mesma forma, plaquetas de coelho ativadas ex vivo com altas doses de trombina 

apresentavam, após a reinfusão, curva e tempo de sobrevivência iguais às plaquetas não ativadas 

(MICHELSON et alii, 1996; REIMERS et alii, 1973b, 1976). Os dados dos coelhos envenenados são 

compatíveis com as observações sobre a ação da trombina na sobrevivência plaquetária. Dessarte, em 

seguida à administração do veneno, ocorreria uma intensa ativação plaquetária, de tal modo que as 

plaquetas muito ativadas fossem seqüestradas da circulação e se alojassem no pulmão. A primeira 

amostra de sangue coletada para a quantificação da porcentagem de plaquetas circulantes marcadas 

                                                                                                                                                                        
alii (1973b) (82,9 ± 2,0 h, marcação com 3H-DFP), SCHEFFEL et alii (1977) (63,1 ± 9,2 h, n = 8, marcação com 51Cr; 86,1 ± 
6,7 h, n = 8, marcação com 111In), SIMON & GRACE (1981) (72,7 ± 7,0 h, n = 15, marcação com 51Cr) e SOMERS et alii 
(1990) (61,1 ± 3,0 h, n = 12, marcação com 51Cr). 
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com NHS-biotina foi obtida 1 h após a administração do veneno. Como descrito anteriormente, após a 

infusão de trombina, as plaquetas que retornavam à circulação o faziam dentro de um período de 30 

min. Outrossim, as plaquetas ativadas marcadas que permaneceram na circulação, subseqüentemente a 

1 h após o envenenamento, proviriam da recirculação das plaquetas previamente ativadas ou seriam 

plaquetas cuja ativação não foi intensa o suficiente para causar o seu seqüestro. Independentemente do 

que tenha ocorrido, a trombocitopenia observada evidencia que as plaquetas que ainda permaneciam 

circulando apresentavam tempo de sobrevivência igual a plaquetas quiescentes, mesmo após o 

consumo inicial, sugerindo que a geração de trombina, como descrito acima, desempenha um papel 

proeminente nas alterações plaquetárias induzidas neste modelo experimental de envenenamento. 

Dados que fortalecem a evidência de que a trombina desempenha um papel importante na indução 

da trombocitopenia por venenos de serpentes que contenham componentes pró-coagulantes foram 

apresentados por KORNALÍK et alii (1972). Em um estudo da sobrevivência de plaquetas marcadas com 
51Cr, em ratos injetados intravenosamente com a fração ativadora de protrombina do veneno de Echis 

carinatus, observou-se uma queda na contagem plaquetária de 55%, semelhante àquela observada nos 

coelhos envenenados pela B. jararaca, que se recuperava a partir de 24 h; ocorria também 

afibrinogenemia, porém esta se recuperava somente em 4 dias. Após o envenenamento, tanto as 

plaquetas marcadas, como as não marcadas, eram seqüestradas da circulação, fazendo com que 

existisse trombocitopenia e a radioatividade total das amostras de sangue diminuísse. Contudo, não 

havia uma grande diferença entre o tempo de sobrevivência das plaquetas dos animais envenenados e 

dos controles, como também a inclinação das curvas dos dois grupos era quase paralela. Isto indicava 

que as plaquetas marcadas dos animais envenenados, que ainda sobreviviam na corrente sangüínea, 

apresentavam um tempo de sobrevivência semelhante ao do grupo controle (KORNALÍK et alii, 1972). 

Estes dados são idênticos aos nossos e demonstram definitivamente que a trombina, naquele caso 

engendrada pelo ativador de protrombina da E. carinatus, tem importância capital no consumo 

plaquetário e na manutenção da sobrevivência das plaquetas que ainda permanecem na circulação. 

Estes autores também estudaram o fígado e o baço como órgãos de seqüestro plaquetário e observaram 

que um aumento mais evidente da radioatividade ocorria somente após 4 h, especialmente no fígado 

(KORNALÍK et alii, 1972). A deposição no baço e no fígado de plaquetas marcadas, no período que 

antecedia 4 h, foi idêntica entre os dois grupos, a despeito da trombocitopenia já ter sido observada em 

20 min nos animais envenenados; estes dados sugerem que talvez o pulmão pudesse ter sido um local 

de seqüestro plaquetário, porém não foram apresentados os dados de acúmulo de radioatividade para 

este órgão. 

SIMON & GRACE (1981) estudaram a interferência da administração intramuscular do veneno de 

Crotalus atrox sobre a sobrevivência plaquetária em coelhos. Seus resultados indicavam um consumo 
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plaquetário no local da inoculação do veneno e a diminuição do tempo de sobrevivência plaquetária, 

inversamente proporcional à dose administrada de veneno. Talvez a discrepância entre os dados 

apresentados aqui e as observações de SIMON & GRACE (1981) se deva à via diferente de inoculação do 

veneno, de tal forma que a lesão local assuma um papel preponderante sobre o pulmão, como local para 

o seqüestro plaquetário. A própria lesão tecidual seria, assim, uma causa e um agravante na 

trombocitopenia que surge no envenenamento pela C. atrox. Contudo, a mensuração da radioatividade 

não foi descrita em outros órgãos senão nos músculos próximos à inoculação do veneno, o que não 

rejeita a hipótese de que o seqüestro plaquetário também tenha ocorrido no pulmão. 

No coelho, como já visto, as enzimas trombina-símiles do veneno de B. jararaca não contribuem 

expressivamente para a hipofibrinogenemia, mas este não é o caso de envenenamentos humanos, em 

que elas contribuem para a hipofibrinogemia. Em um estudo da participação da batroxobina na 

sobrevivência plaquetária, LATALLO & LOPACIUK (1973) observaram que pacientes humanos com 

trombose venosa profunda apresentavam o seqüestro das plaquetas circulantes (marcadas com 51Cr) por 

um curto período de tempo após o tratamento com batroxobina e estreptoquinase; no entanto, estas logo 

retornavam à corrente sangüínea e mantinham o tempo de sobrevivência dentro da variação de 

normalidade, apesar da afibrinogenemia durar 7 dias (LATALLO & LOPACIUK, 1973). Isto demonstra 

claramente que os componentes trombina-símiles dos venenos pouco interferem na sobrevivência 

plaquetária. 

Desconhece-se o motivo pelo qual algumas plaquetas ativadas são retiradas da circulação, enquanto 

outras se mantêm circulando ativadas, como o demonstra a alta expressão de P-selectina nas plaquetas 

circulantes dos coelhos envenenados. Ainda não são claros quais são os mecanismos para o 

reconhecimento e eliminação das plaquetas ativadas da circulação, embora alguns já tenham sido 

arrolados, como a proteólise dos receptores de membrana, a perda de ácido siálico e a expressão de 

fosfatidilserina na superfície plaquetária (GREENBERG et alii, 1975, 1979b; PEREIRA et alii, 1999; RAND 

et alii, 2001). A P-selectina – por promover a ligação das plaquetas com monócitos e neutrófilos e ser 

expressa na superfície de plaquetas ativadas – foi inicialmente considerada como uma proteína que 

estivesse diretamente relacionada à eliminação de plaquetas ativadas da corrente sangüínea. Todavia, 

estudos recentes mostram que a expressão da P-selectina em plaquetas ativadas não causa o seqüestro 

definitivo das mesmas, mas apenas um seqüestro temporário. Desta maneira, ao contato com monócitos 

e neutrófilos, a P-selectina da superfície plaquetária seria hidrolisada, o fragmento clivado alcançaria a 

circulação, e as plaquetas retornariam rapidamente à corrente sangüínea (MICHELSON et alii, 1996, 

2001). Reforçando estas observações, camundongos deficientes de P-selectina têm tempo de 

sobrevivência plaquetária igual ao de camundongos normais (BERGER et alii, 1998), demonstrando que 

esta proteína não interfere com o seqüestro plaquetário. 
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Com relação à produção de plaquetas pelos megacariócitos, o grau de trombocitopenia dos coelhos 

envenenados não foi tão intenso para que se promovesse um aumento substancial na produção de 

plaquetas, uma vez que o número relativo de plaquetas reticuladas foi semelhante entre os coelhos 

envenenados e controles. As plaquetas reticuladas possuem um copioso conteúdo de ácido nucléico 

(RNA mensageiro) residual dos megacariócitos (ROTH et alii, 1989) e, assim, reagem intensamente 

com o tiazol orange, uma sonda fluorescente específica para ácidos nucléicos. Semelhantemente aos 

reticulócitos, as plaquetas reticuladas perdem aos poucos o seu conteúdo de ácido nucléico ao longo do 

tempo (que dura em média 24 h no citoplasma plaquetário), devido provavelmente à ação de 

ribonucleases (AULT & KNOWLES, 1995; BALDUINI et alii, 1999; DALE et alii, 1995; NADANO et alii, 

1995; REDDI, 1977). As plaquetas reticuladas são, portanto, células recém-liberadas da medula óssea e 

refletem o grau de atividade da trombopoese. A avaliação da intensidade da trombopoese, por meio da 

determinação do número de plaquetas reticuladas, vem crescendo paulatinamente, devido à rapidez e 

facilidade de obtenção de resultados e, de forma mais importante, por dispensar as punções da medula 

óssea. Ademais, a quantificação das plaquetas reticuladas, associada à determinação dos níveis 

circulantes de trombopoetina, permite diferenciar as trombocitopenias hipoplásicas das hiperdestrutivas 

(KURATA et alii, 2001). O aumento das plaquetas reticuladas na circulação foi descrito em pacientes 

com púrpura trombocitopênica auto-imune, hipertensão na gravidez, síndrome urêmica hemolítica, 

púrpura trombocitopênica trombótica, hiperesplenismo, síndrome de coagulação intravascular 

disseminada, trombocitose reativa, anemias falciformes, talassemia e em pacientes submetidos à 

plaquetoferese (AULT et alii, 1992; BALDUINI et alii, 1999; CHAVDA et alii, 1996; GYONGYOSSY-ISSA 

et alii, 2001; KIENAST & SCHMITZ, 1990; KURATA et alii, 2001; RICHARDS & BAGLIN, 1995; SAXON et 

alii, 1998; STOHLAWETZ et alii, 1998). 

Os dados obtidos nos coelhos envenenados sugerem que a remissão da trombocitopenia ocorre pela 

produção de plaquetas recém-liberadas da medula óssea, apesar da contagem de plaquetas reticuladas 

ser praticamente idêntica entre o grupo experimental e controle. Efetivamente, a recuperação da 

contagem plaquetária dos coelhos envenenados se iniciou após 48 h da administração do veneno, 

simultaneamente ao aumento da porcentagem de plaquetas reticuladas, conquanto este valor não fosse 

estatisticamente diferente do controle; a partir de 96 h, nos grupos controle e experimental, ocorreu 

trombocitose reativa, como demonstrado pelo aumento das contagens plaquetárias acima dos valores 

respectivos de 0 h. Os intervalos de tempo para a recuperação da contagem plaquetária dos coelhos 

envenenados são idênticos àqueles observados por KUTER & ROSENBERG (1994) para o recobro da 

trombocitopenia aguda induzida por anticorpos antiplaquetários em coelhos. 

Se a contagem plaquetária do sangue total reflete o equilíbrio entre as plaquetas circulantes, as 

plaquetas contidas em órgãos de estoque plaquetário (como o baço), as plaquetas que são produzidas 
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pela medula óssea (trombopoese) e as plaquetas que são retiradas da circulação, pode-se afirmar que as 

plaquetas acumuladas no baço pouco contribuíram para o restabelecimento da trombocitopenia nas 

primeiras 24 h após o envenenamento. O reservatório esplênico de plaquetas no coelho corresponde a 

35% do total das plaquetas circulantes, valor equivalente ao do homem (30 a 40%) (FREEDMAN & 

KARPATKIN, 1975). Em condições de consumo de plaquetas circulantes ou em condições de estresse, o 

baço se contrai e ocorre a liberação das plaquetas do reservatório esplênico para a circulação e, assim, a 

contagem plaquetária aumenta (FREEDMAN & KARPATKIN, 1975). Nas 24 h iniciais, aparentemente, não 

houve qualquer indício de que o baço houvesse liberado plaquetas de seus estoques, pois a contagem 

plaquetária se manteve sucessivamente baixa ao longo deste período. Todavia, o aumento do número 

de plaquetas provindas do baço talvez tenha ocorrido minutos após a administração do veneno e as 

plaquetas recém-liberadas tenham sido também consumidas como as demais, desta forma ocultando a 

liberação de plaquetas pelo reservatório esplênico. 

Como observado por AULT et alii (1992) e RICHARDS et alii (1995), em patologias de consumo 

plaquetário a porcentagem de plaquetas reticuladas somente ultrapassava o limite superior dos valores 

de referência quando a contagem plaquetária era menor que 80×109/L. Do mesmo modo, a 

trombocitopenia observada no coelhos do grupo experimental não foi suficientemente intensa para 

provocar aumentos drásticos na produção de plaquetas reticuladas pela medula óssea e a normalização 

da contagem plaquetária se fez mais lentamente. Em condições de consumo plaquetário em seres 

humanos, o aumento da porcentagem de plaquetas reticuladas geralmente antecipa a recuperação da 

contagem plaquetária (AULT et alii, 1992; CONSOLINI et alii, 2001; GYONGYOSSY-ISSA et alii, 2001; 

STOHLAWETZ et alii, 1998), porém nos coelhos envenenados o aumento das plaquetas reticuladas foi 

concomitante à elevação da contagem plaquetária em 48 h. No coelho, o aumento do volume 

plaquetário médio (VPM) precedeu ao restabelecimento da contagem plaquetária no grupo 

experimental. De fato, os valores do VPM e da dispersão dianteira foram significativamente maiores 

(em torno de 25%) que os valores dos coelhos controles exclusivamente no intervalo de 24 h. O 

aumento do VPM anterior à elevação da contagem plaquetária, em modelos de trombocitopenia 

induzida por anticorpos antiplaquetários ou pela injeção de trombopoetina, também já havia sido 

observado (CORASH et alii, 1987; ULICH et alii, 1996). O aumento do VPM também precedeu ao 

aumento das plaquetas reticuladas, indicando que não havia uma relação entre ambos, corroborando os 

resultados de outrem (GYONGYOSSY-ISSA et alii, 2001; RICHARDS & BAGLIN, 1995; STOHLAWETZ et 

alii, 1998). Em doenças humanas, o aumento do VPM é relatado especialmente na hipercolesterolemia, 

diabetes melito, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral agudo, pré-eclampsia, púrpura 

trombocitopênica idiopática e estenose de artéria renal (BATH & BUTTERWORTH, 1996). MARTIN & 

TROWBRIDGE (1983) demonstraram que as plaquetas jovens liberadas após uma trombocitopenia 
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intensa, como após a administração de soro antiplaquetário, são maiores porque são produzidas por 

megacariócitos com ploidia e volume citoplasmático maiores do que os normais. O aumento da 

produção de plaquetas reticuladas e do VPM evidenciam, dessarte, que a medula óssea sofreu um 

estímulo para aumentar a trombopoese após o envenenamento. Ainda que nos coelhos envenenados 

tenha ocorrido um aumento moderado das plaquetas reticuladas circulantes, os coelhos do grupo 

controle também apresentaram um aumento no número absoluto de plaquetas reticuladas em 48 h, 

indicando que a coleta sucessiva de amostras também foi um estímulo para a medula óssea aumentar a 

taxa de trombopoese, sem que no entanto a contagem plaquetária tivesse reduzido abruptamente; estes 

dados confirmam as observações de GYONGYOSSY-ISSA et alii (2001) de que a coleta de sangue per se, 

a despeito de não causar grandes variações na contagem das plaquetas circulantes, é um estímulo para a 

trombopoese. Uma plêiade de fatores de crescimento e citocinas estimulam a trombopoese e, dentre 

eles, se destacam a trombopoetina, a interleucina 6 e a eritropoetina (CAEN et alii, 1999). O mais 

potente deles é a trombopoetina, que promove a geração, endomitose e maturação citoplasmática de 

megacariócitos (COHEN-SOLAL et alii, 1997; HARKER et alii, 2000). A transcrição de trombopoetina 

parece não se modificar em condições de trombocitopenia ou trombocitose e o nível de trombopoetina 

circulante é controlado tanto pelo número total de plaquetas na circulação, quanto pelo número de 

megacariócitos, cujos receptores de superfície (c-mpl) são capazes de internalizar a trombopoetina e 

controlar o seu nível plasmático (NAGATA et alii, 1997). A trombopoetina e a interleucina 6, em seres 

humanos e animais, são capazes de aumentar a contagem plaquetária e o número de plaquetas 

reticuladas, normalmente a partir de 3 dias após a indução de trombocitopenia ou da administração de 

trombopoetina ou interleucina 6 (HARKER et alii, 2000; KUTER et alii, 1994; PENG et alii, 1996; 

STOHLAWETZ et alii, 1999a). Contudo, a formação de proplaquetas e a liberação de plaquetas pelos 

megacariócitos não são estimuladas pela trombopoetina, mas pela interleucina 6 (ITO et alii, 1996). A 

recuperação da trombocitopenia induzida pelo veneno de B. jararaca ocorreu a partir de 48 h, 

provavelmente devido ao sinergismo de várias citocinas que abreviou a recuperação da contagem 

plaquetária. De fato, em envenenamentos experimentais e humanos por serpentes do gênero Bothrops, 

várias citocinas têm seu nível circulante aumentado, especialmente a interleucina 6 (BARRAVIERA et 

alii, 1995; BARROS et alii, 1998; LOMONTE et alii, 1993; PETRICEVICH et alii, 2000), o que poderia 

contribuir para o célere restabelecimento da contagem plaquetária. Além disso, o aumento da contagem 

plaquetária acima dos valores de 0 h, a partir de 96 h, quer no grupo controle, quer no experimental, 

favorece a idéia de que a contagem plaquetária foi recobrada pelo estímulo de fatores de crescimento e 

citocinas (HARKER et alii, 2000; KUTER & ROSENBERG, 1994; NAGATA et alii, 1997; PENG et alii, 

1996; WEISBACH et alii, 1999). Para esta estimulação da trombopoese talvez a eritropoetina tenha 

contribuído significativamente, pois tanto no grupo controle, em que não ocorreu trombocitopenia, 
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como no grupo experimental, houve trombocitose reativa. A contagem eritrocitária diminuiu 

gradativamente em ambos os grupos e isto pode ter servido de estímulo para a produção de 

eritropoetina pelo rim; a eritropoetina tem ação sinérgica com a trombopoetina na estimulação de 

unidades formadoras de colônia de megacariócitos e no aumento da ploidia megacariocítica 

(BIRKMANN et alii, 1997; BROUDY et alii, 1995). Doadores humanos de plaquetoferese apresentam 

também aumentos dos níveis plasmáticos de eritropoetina, que pode ter um efeito sinérgico com a 

trombopoetina na recuperação da contagem plaquetária após este procedimento (WEISBACH et alii, 

1999). 

Se o VPM apresentou um aumento significativo somente em 24 h, o PDW se apresentou elevado de 

1 a 3 h após o envenenamento. Embora o aumento da anisocitose plaquetária seja responsável pela 

elevação do PDW, um excesso de plaquetas com menor volume ou de microvesículas parece ter sido a 

causa do aumento do PDW. Quando se analisaram os gráficos de dispersão dianteira das plaquetas no 

citômetro de fluxo (dados não apresentados), entre 1 e 3 h, não se observaram plaquetas com volumes 

maiores nem a presença de agregados plaquetários, sugerindo que a presença de microvesículas seria a 

causa do aumento do PDW. No entanto, a presença de microvesículas não pôde ser demonstrada pelo 

citômetro de fluxo, visto que o limite inferior da dispersão dianteira (“threshold”) foi ajustado para que 

fragmentos celulares fossem excluídos e não interferissem na análise das plaquetas. Portanto, diante do 

aumento do PDW entre 1 e 3 h no grupo experimental e a ausência de plaquetas com volumes muito 

grandes que pudessem interferir na distribuição plaquetária, a hipótese mais provável para a explicação 

de tal elevação é o aumento do número de microvesículas plaquetárias circulantes. O PDW é utilizado 

especialmente para o diagnóstico diferencial entre as trombocitoses reativas e as causadas por doenças 

mieloproliferativas, pois seu valor é significativamente menor naquelas do que nestas (OSSELAER et 

alii, 1997; SEHAYEK et alii, 1988; SMALL & BETTIGOLE, 1981). Em conformidade com esta 

observação, no período de trombocitose reativa (após 96 h), os valores de PDW dos grupos controle e 

experimental se mantiveram baixos, inclusive inferiores aos respectivos valores de 0 h. A 

microvesiculação, i.e. o desprendimento de vesículas das plaquetas, é uma das respostas que ocorrem 

após as plaquetas serem ativadas por  certos estímulos químicos – como pela trombina, colágeno, cálcio 

ionóforo A23187, proteínas do complemento C5b-9, mas não pelo ADP e adrenalina – e físicos (fluxos 

com alta força de cisalhamento) (MIYAZAKI et alii, 1996; SAKARIASSEN et alii, 1998; SIMS et alii, 

1989). As microvesículas possuem um diâmetro de 0,1 a 1,0 µm e brotam de pseudópodes ou de outras 

regiões da membrana citoplasmática após a ativação plaquetária; expressam em suas membranas fator 

Va e fosfatidilserina, tendo, portanto, uma alta atividade pró-coagulante (HEIJNEN et alii, 1999; 

HUGHES et alii, 2000; SIMS et alii, 1989). O aumento do número de microvesículas circulantes já foi 

evidenciado em condições como a trombocitopenia induzida pela heparina, a circulação extracorporal, 
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o diabetes melito, a coagulação intravascular disseminada, a púrpura trombocitopênica idiopática, as 

isquemias transitórias, os acidentes vasculares cerebrais trombóticos e a arteriosclerose obliterante 

(ABRAMS et alii, 1990; HOLME et alii, 1994; HUGHES et alii, 2000; JY et alii, 1992; LEE et alii, 1993; 

NOMURA et alii, 2000; SUZUKI et alii, 1996). No envenenamento botrópico, em que houve a obstrução 

parcial do fluxo sangüíneo, causada pelo depósito de fibrina nos vasos do pulmão e do rim, 

possivelmente tanto a maior força de cisalhamento encontrada pelas plaquetas para atravessá-los, como 

a geração de trombina intravascular induzida pelo veneno, tenham favorecido que a ativação e a 

microvesiculação plaquetárias ocorressem, como descrito nos quadros de arteriosclerose obliterante, 

acidentes vasculares cerebrais trombóticos e tromboses arteriais agudas de membros inferiores (LEE et 

alii, 1993; NOMURA et alii, 2000; SILJANDER et alii, 1996). 

Nesse panorama de ativação plaquetária que ocorre no envenenamento botrópico, no qual a 

trombina desempenha uma função singular, esperava-se inicialmente encontrar na circulação plaquetas 

com conteúdo decrescido de serotonina e concentrações elevadas de PF4 circulante. Como já 

mencionado, a trombina é o agonista plaquetário mais potente, sendo capaz de induzir a secreção de 

grânulos α, corpos densos e lisossomos (HOLMSEN & DANGELMAIER, 1989b; SIMS et alii, 1989; WITTE 

et alii, 1978). Todavia, não foram estes os resultados observados no estudo atual; a concentração de 

serotonina intraplaquetária e os níveis de 5-HI e PF4 plasmáticos nunca foram estatisticamente 

diferentes dos respectivos valores do grupo controle ao longo do tempo. 

Dentre as condições patológicas que induzem diminuição da serotonina intraplaquetária, podem ser 

citadas a hipertensão essencial, a síndrome de coagulação intravascular disseminada, a insuficiência 

renal crônica, o diabetes melito, a hipercolesterolemia e a doença vascular periférica (BARRADAS et alii, 

1988; GUICHENEY et alii, 1988; KAMAL et alii, 1984; MEZZANO et alii, 1996; OGAWA et alii, 2000; 

PARETI et alii, 1976, 1980). Note-se que nestas patologias a estimulação plaquetária é constante e 

crônica, que as diferenciam da situação de ativação plaquetária aguda e efêmera induzida pela injeção 

intravenosa do veneno de B. jararaca. A captura de serotonina pelas plaquetas é um processo bastante 

rápido (em torno de 15 min) e já foi demonstrado que as plaquetas de coelhos ativadas e degranuladas 

ex vivo pela ação da trombina são ainda capazes de readquiri-la do meio extracelular (REIMERS et alii, 

1975; SHUTTLEWORTH & O'BRIEN, 1981). A serotonina tem uma meia-vida curta na circulação, em 

torno de 1 a 2 min, sendo capturada primariamente pelos pulmões e plaquetas (THOMAS & VANE, 

1967). A acelerada recaptura da serotonina plasmática pelas plaquetas circulantes poderia explicar, 

destarte, a invariabilidade observada do conteúdo de serotonina intraplaquetária, ao presumir-se que em 

1 h após o envenenamento as plaquetas já teriam recapturado toda a serotonina livre no plasma. Esta 

hipótese é fortalecida pelos resultados obtidos por WANG et alii (1994) para coelhos que foram 

injetados intravenosamente com o veneno de Agkistrodon acutus. Nesse estudo, a contagem plaquetária 
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estava diminuída ainda em 6 h após o envenenamento, mas os níveis intraplaquetários de serotonina 

alcançavam seu nadir em 20 min e iniciavam a sua recuperação em 50 min; inversamente, os níveis 

plasmáticos de serotonina atingiam o seu zênite em 20 min e diminuíam a partir de 50 min. Esses 

resultados mostram quão célere é a recuperação da serotonina intraplaquetária e explicam a aparente 

constância dos valores obtidos neste estudo, a partir de 1 h, do grupo experimental em relação ao grupo 

controle. Em um estudo prévio, relatou-se que o número de corpos densos plaquetários, determinados 

por meio da análise morfométrica das plaquetas sangüíneas, estava diminuído significativamente em 

relação ao grupo controle até 24 h após o envenenamento (SANTORO et alii, 1994); os novos resultados 

apresentados aqui mostram que a variação do conteúdo de serotonina intraplaquetária, a partir de 1 h 

após o envenenamento, é semelhante entre os dois grupos e apontam para a hipótese de que durante o 

envenenamento experimental a concentração de serotonina dos corpos densos das plaquetas 

remanescentes na circulação seja maior que a concentração das plaquetas em condições de repouso, 

compensando o número reduzido de corpos densos. Esta hipótese não parece ser espúria, pois há 

transtornos, como o infarto agudo do miocárdio, que induzem o aumento da captura da serotonina 

plasmática e, conseqüentemente, a elevação da concentração da serotonina intraplaquetária (CHANDRA 

et alii, 1993; PURI et alii, 1990; VIKENES et alii, 1999). 

As concentrações de serotonina intraplaquetária de coelho obtidas no presente estudo são bastante 

semelhantes as de outros estudos (OGAWA et alii, 2000; PACKHAM et alii, 1992). Um fato a ser notado é 

a diminuição da concentração de serotonina intraplaquetária, em ambos os grupos, conforme o início da 

trombocitose reativa. Esta observação corrobora o relato de FETKOVSKA et alii (1988) de que existe 

uma relação inversa entre a contagem plaquetária e o conteúdo de serotonina intraplaquetária. 

Os níveis de 5-HI plasmáticos são presumivelmente influenciados pela taxa de síntese e degradação 

da serotonina, nos vários órgãos em que ela existe, e pela taxa de excreção dos 5-HI. Os níveis de 5-HI 

plasmáticos mostrados aqui não apresentaram uma relação inversa com os níveis intraplaquetários de 

serotonina, indicando que o metabolismo da 5-HI foi alterado não somente nas plaquetas, mas também 

em outros órgãos. Para comprovar esta hipótese estudos ulteriores serão necessários. 

Ainda em relação à secreção plaquetária, os valores do PF4 plasmático do grupo experimental 

também não foram estatisticamente diferentes daqueles do grupo controle. Para a dosagem do PF4 

plasmático do coelho, foi mister purificar o PF4 de coelho e obter anticorpos que o reconhecessem em 

ensaios imunoenzimáticos, uma vez que não existem testes comerciais para esta proteína das plaquetas 

do coelho. 

O PF4 de coelho purificado na presente investigação apresentou atividade anti-heparina, seqüência 

aminoterminal e massa molecular muito semelhante ao PF4 de coelho purificado anteriormente por 

outrem (ADELMAN et alii, 1981; GINSBERG et alii, 1979; MCMANUS et alii, 1979). A massa molecular 
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do PF4 obtida aqui, em gel de tricina, foi diferente na presença ou ausência do 2-mercaptoetanol. A 

proteína não reduzida apresentou uma massa molecular aproximada de 8200 Da, um valor praticamente 

idêntico àquele obtido por GINSBERG et alii (1979) a partir da composição de aminoácidos (8900 Da). 

Possivelmente, a presença das duas pontes de dissulfeto, conservadas em muitas espécies (Figuras 4 e 

21) tenha causado o dobramento da proteína e a diminuição da massa molecular do PF4 na ausência de 

agentes redutores. Do mesmo modo do que o observado aqui, outros autores (GINSBERG et alii, 1979; 

RUCINSKI et alii, 1979) também notaram que o PF4 humano e de coelho, na ausência de agentes 

redutores, formavam bandas protéicas fracamente coradas nos géis de poliacrilamida com massas 

moleculares acima de 20 kDa, que desapareciam na presença de agentes redutores; segundo GINSBERG 

et alii (1979), o aparecimento dessas bandas sugeria que na presença de SDS o PF4 se polimerizava 

com a troca de pontes de dissulfetos entre as unidades de 8900 Da. Na presença de agentes redutores, 

houve a formação de duas bandas protéicas, uma com 8966 Da e a outra com 8302 Da, que poderia ser 

explicada pela presença de isoformas de PF4 ou pela presença de diferentes graus de glicosilação desta 

proteína. A presença de isoformas pode ser inferida devido ao aparecimento na seqüência 

aminoterminal do PF4 de coelho de resíduos que não puderam ser diferenciados pelo seqüenciador (20° 

e 25° resíduos). De fato, a presença de isoformas já havia sido observada por EISMAN et alii (1990) 

para o PF4 humano. Da mesma forma, a presença concomitante de formas glicosiladas e não 

glicosiladas já foi descrita para o PF4 de rato (RAVANAT et alii, 1994), enquanto que  em bovinos e 

suínos o PF4 é sempre glicosilado (PROUDFOOT et alii, 1995; ST. CHARLES et alii, 1989). 

A homologia entre os 27 resíduos incontestes do PF4 de coelho e as seqüências aminoterminais do 

PF4 humano, de camundongo, de rato, de bovino, de ovino e de suíno foi de 67%, 61%, 54%, 46%, 

50% e 50%, respectivamente, valores relativamente altos para uma região do PF4 não tão conservada, 

porquanto a maior homologia entre as diferentes espécies está nas regiões carboxiterminais do PF4 

(ZUCKER & KATZ, 1991). Isso demonstra o alto grau de similaridade do PF4 entre os mamíferos, que se 

torna um obstáculo para a produção de anticorpos nos animais de laboratório comumente utilizados. 

Inicialmente, a cobaia foi utilizada para a imunização com o PF4 de coelho; contudo, a obtenção de 

anticorpos policlonais nessa espécie se mostrou infrutífera, pois os títulos foram muito baixos (dados 

não apresentados). Pensou-se, assim, que a diferença antigênica entre o PF4 do coelho e da cobaia era 

tão pequena que dificultava a obtenção de anticorpos com título alto. De fato, dificuldades semelhantes 

foram encontradas por CAZZOLA et alii (1992) e CIAGLOWSKI et alii (1986) ao tentarem obter 

anticorpos específicos para o PF4 em mamíferos. Baseado no trabalho de RAVANAT et alii (1993), 

utilizou-se a galinha para a obtenção de anticorpos policlonais contra o PF4 de coelho. De fato, a 

galinha se mostrou um excelente animal para a obtenção de anticorpos policlonais específicos, não 
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somente para o PF4, mas igualmente para a GPIIb-IIIa de coelho3. Os anticorpos IgY da galinha 

imunizada com PF4 reconheceram proteínas com massas moleculares ao redor de 8 kDa no soro e no 

lisado plaquetário (Figura 23), que equivale à massa molecular do PF4. Porém, outras proteínas com 

massas moleculares maiores também foram reconhecidas no lisado plaquetário tanto pela IgY antiPF4, 

como pela IgY total controle (Figura 23), demonstrando a presença de IgY naturais na galinha que 

apresentavam reação cruzada com outras proteínas da plaqueta de coelho. No soro, esta reação cruzada 

não existiu para a IgY antiPF4, o que proporcionou um ensaio imunoenzimático específico para o PF4 

de coelho. Ademais, a purificação da IgY total antiPF4 em coluna de afinidade de PF4-Sepharose 

permitiu um aumento de 8 vezes na sensibilidade de detecção do PF4 no ensaio imunoenzimático. De 

fato, a metodologia proposta para a quantificação do PF4 em amostras de plasma permitiu que se 

obtivesse um ELISA bastante específico e sensível, que detectava concentrações de PF4 tão baixas 

quanto 0,6 ng/mL. Sensibilidades equivalentes ou menores para a detecção do PF4 em amostras de 

plasma foram descritas ao utilizar-se o radioimunoensaio ou o ELISA (CAZZOLA et alii, 1992; FILES et 

alii, 1981; GINSBERG et alii, 1979; KAPLAN & OWEN, 1982). 

Como citado anteriormente, os níveis plasmáticos de PF4 do grupo experimental não foram 

significativamente diferentes do grupo controle ao longo do tempo. O aumento na concentração 

plasmática do PF4 ocorre em condições de ativação plaquetária in vivo que as induzam a secretar o 

conteúdo dos grânulos α, tais como a circulação extracorpórea, a síndrome de coagulação intravascular 

disseminada e a administração experimental de PAF ou trombina a animais (ANGLE et alii, 1987; FILES 

et alii, 1981; KAPLAN & OWEN, 1982; MCMANUS et alii, 1979, 1980; MORIAU et alii, 1974). É mister 

ressaltar que em todas estas condições a elevação dos níveis plasmáticos de PF4 é efêmera, existindo 

unicamente enquanto perdura o estímulo plaquetário. Isto ocorre devido à célere meia-vida do PF4 na 

circulação, cuja depuração se faz em duas fases: na primeira a meia-vida do PF4 é de 1 a 2 min e na 

segunda de 20 a 140 min (PROSDOCIMI et alii, 1984; RUCINSKI et alii, 1986, 1990b). Na primeira fase 

                                                 
3A distância filogenética entre os mamíferos e as aves faz da galinha um excelente animal para a produção de anticorpos 

para as proteínas altamente conservadas de mamíferos (BURGER et alii, 1985; CARROLL & STOLLAR, 1983; GASSMANN et 
alii, 1990; LEMAMY et alii, 1999; MURATA et alii, 1996). Além disso, devido à diferença filogenética entre essas duas 
classes taxonômicas, os anticorpos da galinha reagem com mais epítopos do antígeno do mamífero e, dessarte, ocorre uma 
amplificação do sinal nas reações imunológicas (OLOVSSON & LARSSON, 1993). A galinha produz três classes de 
anticorpos: a IgM, a IgG (também denominada IgY) e a IgA (SHARMA, 1999; ZHAO et alii, 2000). O acrônimo IgY advém 
da propriedade desta imunoglobulina de ser transferida e estocada na gema do ovo (“Yolk”), com a finalidade de proteger os 
embriões (LÖSCH et alii, 1986; MURATA et alii, 1996). É grande a quantidade de anticorpos estocados diariamente nos ovos. 
As galinhas poedeiras imunizadas com PF4 ou GPIIb-IIIa de coelho produziram diariamente cerca de 150 mg de anticorpo 
por ovo. Ademais, todos os reforços de imunização nas galinhas poedeiras, conduzidos para o aumento do título de 
anticorpos específicos, podem ser feitos com adjuvantes completos, como o de FREUND, sem que haja a formação de 
qualquer lesão local (GASSMANN et alii, 1990). Porém, a maior vantagem da utilização da galinha é não se precisar sangrar 
os animais para a obtenção dos anticorpos. 
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de depuração, o PF4 se liga ao sulfato de heparana presente na superfície das células endoteliais, 

especialmente nas do fígado; na segunda, a depuração ocorre por conta do catabolismo e da excreção 

do PF4 pelo rim (RUCINSKI et alii, 1986). Cinco min após a injeção intravenosa de quantidades 

elevadas de PF4 marcado com radioisótopo em coelhos, apenas cerca de 25% da radioatividade total 

injetada estava ainda presente na circulação. A depuração da βTG também se faz em duas fases, porém 

devido à sua menor afinidade por glicosaminaglicanos, na primeira fase a meia-vida da βTG dura 5 a 7 

min e na segunda 60 a 90 min (RUCINSKI et alii, 1986). Desta forma, a imperturbabilidade dos valores 

do PF4 no grupo experimental ao longo do tempo, em comparação ao grupo controle, se deveu 

possivelmente ao fato das amostras de sangue terem sido coletadas somente 1 h após a administração 

do veneno, quando os níveis do PF4 já haviam retornado à normalidade. Alguns estudos demonstraram 

que ao injetar-se intravenosamente o PAF no coelho, o zênite dos níveis plasmáticos de PF4 ocorria 30 

segundos após a administração, diminuindo a seguir progressivamente até que em 50 min os níveis já 

estivessem normais (ANGLE et alii, 1987; MCMANUS et alii, 1980). Um padrão semelhante de cinética 

de elevação dos níveis plasmáticos de PF4 ocorria após a administração do veneno de A. acutus a 

coelhos (WANG et alii, 1994); o apogeu dos níveis plasmáticos de PF4 se dava 20 min após a 

administração do veneno, simultaneamente ao nadir da concentração de serotonina intraplaquetária, e 

depois ambos rapidamente se recuperavam. O mesmo fenômeno pode ter ocorrido após a administração 

do veneno de B. jararaca ao coelho, de modo que a ativação plaquetária tenha induzido a secreção 

imediata do conteúdo dos grânulos α e dos corpos densos, que se recuperaram já em 1 h após o 

envenenamento. Isso demonstra a efemeridade do processo de ativação plaquetária induzida pelo 

veneno de B. jararaca no modelo experimental utilizado. Contudo, em um estudo de THAN-THAN et 

alii (1988), dez pacientes humanos picados por serpentes D. russelli tiveram determinados os seus 

níveis plasmáticos de PF4 e βTG e os níveis intraplaquetários dos nucleotídeos. Em todos os pacientes, 

os níveis plasmáticos de PF4 e βTG estavam aumentados, não importando as suas contagens 

plaquetárias ou os seus níveis plasmáticos de fibrinogênio, porém os nucleotídeos plaquetários totais 

estavam diminuídos somente em três pacientes (THAN-THAN et alii, 1988). Esses dados demonstram 

que as quantidades maiores de veneno, injetadas durante o acidente ofídico humano, causam uma 

ativação plaquetária mais prolongada e, assim, níveis elevados de PF4 podem ser detectados mais 

facilmente. 

Todavia, se a estimulação plaquetária aparentemente foi efêmera, como o comprovam os dados de 

PF4 plasmático e serotonina intraplaquetária, os efeitos de tal estimulação sobre a agregação 

plaquetária foram duradouros. Mesmo 24 h após o envenenamento, as plaquetas ainda apresentavam 

diminuição da agregação induzida pelo colágeno e pela botrocetina, além de apresentarem uma redução 

acentuada na secreção de ATP induzida pelo colágeno. Estes dados confirmam as observações 
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anteriores de SANTORO (1993), que, ao injetar intravenosamente o veneno de B. jararaca em coelhos, 

observaram no PRP uma acentuada hipoagregação plaquetária induzida pelo colágeno, ADP e PAF, 

porém agregação normal ao cálcio ionóforo A23187. Ao serem lavadas e estimuladas por estes mesmos 

agonistas, na ausência dos componentes plasmáticos, as plaquetas dos coelhos envenenados não 

apresentavam mais hipoagregação e demonstravam perfis de agregação plaquetária idênticos aos dos 

coelhos controles. 

Neste estudo, estendeu-se a investigação da função plaquetária em coelhos envenenados 

experimentalmente pela B. jararaca, ao analisar-se a secreção de ATP e a agregação plaquetária 

induzidas pelo colágeno em sangue total. Teoricamente, o sangue total é um meio mais fisiológico para 

a realização dos testes de função plaquetária, pois eritrócitos e leucócitos participam deste fenômeno 

biológico, fomentando ou obstando-o (ABBATE et alii, 1985; LEHMAN et alii, 1985; MÜLLER et alii, 

1995). Se por um lado a agregação plaquetária em sangue total é menos sensível para a detecção de 

estados de inibição plaquetária (INGERMAN-WOJENSKI et alii, 1982, 1983; INGERMAN-WOJENSKI & 

SILVER, 1984), por outro lado a agregação plaquetária induzida pelo colágeno é mais intensa no sangue 

total do que PRP (ABBATE et alii, 1985; CARDINAL & FLOWER, 1980; KURATA et alii, 1995). Estes 

dados se traduzem na observação de que no envenenamento de coelhos pela B. jararaca a agregação 

plaquetária induzida pelo colágeno inexiste no PRP (SANTORO, 1993) e está diminuída parcialmente no 

sangue total (resultados ora apresentados). A agregação plaquetária induzida pelo colágeno no sangue 

total dos coelhos envenenados se recuperava parcialmente em 24 h, apesar da contagem plaquetária 

neste intervalo de tempo não ter se elevado significativamente em relação a 3 h. Estes dados 

corroboram a evidência de que a hipoagregação plaquetária no sangue total de pacientes humanos 

envenenados pela B. jararaca não se vincula necessariamente à trombocitopenia (SANO-MARTINS et 

alii, 1997). De fato, outros autores já observaram que não havia uma relação direta entre a contagem 

plaquetária e a intensidade de agregação plaquetária no sangue total (KURATA et alii, 1995; SOLOVIEV 

et alii, 1999). 

A despeito dos níveis intraplaquetários de serotonina não terem sido diferentes dos controles ao 

longo do tempo, a secreção de ATP permaneceu reduzida em 3 e 24 h após o envenenamento. Um 

primeiro motivo que poderia ser arrolado para a baixa secreção de ATP seria a baixa contagem 

plaquetária nas amostras de sangue total dos coelhos envenenados. Porém, como para a agregação em 

sangue total, algumas investigações também já demonstraram que não há uma relação direta entre a 

secreção de ATP e a contagem plaquetária das amostras (INGERMAN-WOJENSKI & SILVER, 1982, 1984; 

KNÖFLER et alii, 1996; SWEENEY et alii, 1987), evidenciando que a contagem plaquetária não foi o 

único motivo para a redução da secreção de ATP no sangue total dos coelhos envenenados. De acordo 

com CARR et alii (1997), a secreção defeituosa de corpos densos pode ser causada pelo seu decréscimo 
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numérico, pela diminuição do seu conteúdo intragranular, por um processo anormal da sua secreção ou 

por uma combinação destes mecanismos. No caso em particular dos coelhos envenenados, o número de 

corpos densos plaquetários parece estar reduzido, como o demonstra o estudo de SANTORO et alii 

(1994). Como discutido acima, apesar do número de corpos densos estar diminuído e o conteúdo de 

serotonina intraplaquetária estar normal, denotando uma recaptura rápida da serotonina previamente 

secretada, aparentemente o conteúdo de ATP não foi readquirido. Diversamente do que ocorre com a 

serotonina, os nucleotídeos existentes nos corpos densos plaquetários são sintetizados pelos 

megacariócitos e uma vez secretados não são recapturados do meio extracelular pelas plaquetas, nem 

capturados dos reservatórios metabólicos do citoplasma pelos corpos densos (WOJENSKI & SCHICK, 

1993). Dessarte, a redução da secreção de ATP se deveu provavelmente ao decréscimo do conteúdo de 

ATP dos corpos densos plaquetários. Todavia, haja vista que as plaquetas dos coelhos envenenados se 

apresentavam hipoagregantes ao colágeno e a outros agonistas plaquetários, no sangue total e no PRP 

(SANTORO, 1993), um defeito no mecanismo de transdução de sinal dos diversos receptores da 

superfície plaquetária para a geração de segundos mensageiros no citoplasma pode ser também uma 

causa da diminuição da secreção do ATP e da agregação. A secreção é um mecanismo dependente do 

aumento da concentração de cálcio intracelular e da ativação da proteína quinase C, eventos mediados, 

respectivamente, pela geração de IP3 e DAG (REED et alii, 2000). Este defeito na geração de segundos 

mensageiros é demonstrado pela correção da hipoagregação plaquetária, induzida por agonistas 

fisiológicos, pelo cálcio ionóforo A23187, que aumenta os níveis intracitoplasmáticos de Ca+2 e 

restaura a agregação plaquetária aos seus níveis normais. O mesmo fenômeno ocorre em pacientes com 

defeitos plaquetários de transdução de sinais que apresentam agregação normal após terem suas 

plaquetas estimuladas pelo A23187 (YANG et alii, 1997). 

Existe uma reciprocidade dos mecanismos de secreção e agregação plaquetárias. Por um lado, os 

processos de secreção de corpos densos e geração de TxA2 dependem da ativação de fora para dentro 

da GPIIb-IIIa (BALDUINI et alii, 1988; PHILLIPS et alii, 2001) e, outrossim, a inibição da agregação no 

envenenamento botrópico promoveria igualmente a inibição daqueles eventos. Por outro lado, a 

agregação plaquetária induzida pelo colágeno em plaquetas humanas ou de coelhos está 

intrinsecamente vinculada à secreção do conteúdo dos corpos densos e da formação de TxA2 

(PACKHAM et alii, 1992). Dentre os componentes secretados pelos corpos densos, o ADP possui uma 

importância preponderante para as plaquetas humanas, enquanto que a secreção de serotonina é de 

maior relevância para o coelho (LATTA et alii, 1994; PACHKAM et alii, 1991; TAKANO, 1995). Contudo, 

o conteúdo de serotonina intracitoplasmático das plaquetas dos coelhos envenenados não difere dos 

valores do controle e, portanto, este não parece ser o motivo da redução da agregação plaquetária 

induzida pelo colágeno. Ademais, estudos em pacientes ou animais com deficiências congênitas ou 
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adquiridas no conteúdo dos corpos densos plaquetários revelaram que todos eles apresentavam 

prolongamento no tempo de sangramento, mas não apresentavam necessariamente uma diminuição da 

intensidade da agregação plaquetária induzida por diversos agonistas, entre eles o colágeno (COLGAN et 

alii, 1989; ISRAELIS et alii, 1990; NIEUWENHUIS et alii, 1987). Esta observação demonstra que apesar 

da secreção dos corpos densos fomentar a agregação plaquetária, ela não é um evento imprescindível 

para que a agregação, especialmente no sangue total, ocorra (INGERMAN-WOJENSKI & SILVER, 1984). 

Pelos resultados obtidos neste estudo, considera-se que a trombina desempenhou um papel 

preponderante na ativação plaquetária observada in vivo. Já se demonstrou que as plaquetas de coelhos 

previamente estimuladas pela trombina não agregam a uma estimulação subseqüente pela trombina; 

contudo, o colágeno é ainda capaz de estimulá-las a agregar parcialmente e secretar o conteúdo 

remanescente dos seus corpos densos (REIMERS et alii, 1976). No entanto, as plaquetas previamente 

estimuladas pelo colágeno ou pela convulxina não são ativadas novamente pelo colágeno (HALLAM et 

alii, 1982; VARGAFTIG et alii, 1983). Este fenômeno, denominado dessensibilização, pode ter 

cooperado para causar a hipoagregação plaquetária observada no sangue total após a administração do 

veneno botrópico aos coelhos, visto que as plaquetas podem ter sido expostas à trombina intravascular 

e ter se tornado, portanto, parcialmente refratárias a uma nova estimulação pelo colágeno. Conquanto 

este fenômeno possa explicar aparentemente o mecanismo de hipoagregação plaquetária no sangue 

total, ele não explica a observação de SANTORO (1993) de que há a restauração da agregação 

plaquetária à sua intensidade normal quando as plaquetas são lavadas e retiradas do contato com o meio 

plasmático. 

A botrocetina é verdadeiramente um indutor de aglutinação plaquetária, embora haja relatos de que 

ela cause a ativação de proteína quinases (especialmente a Syk) (ASAZUMA et alii, 1997; OZAKI et alii, 

1995). A aglutinação plaquetária induzida pela botrocetina é mediada pela sua ligação a três regiões 

descontínuas do domínio A1 do vWF (Asp539-Val553, Lys569-Gln583 e Arg629-Lys643), às quais a heparina 

e o colágeno também se ligam fisiologicamente (SUGIMOTO et alii, 1991). Desta forma, o vWF na 

presença da botrocetina sofre uma mudança estrutural que lhe permite ligar-se ao complexo GPIb-IX-V 

da membrana plaquetária e induzir a aglutinação plaquetária (READ et alii, 1989; SUGIMOTO et alii, 

1991). A atividade aglutinante da botrocetina ocorre tanto na presença de plaquetas fixadas como na 

presença de plaquetas metabolicamente ativas, porém é necessário que haja vWF no meio extracelular. 

A sua atividade independe da secreção de corpos densos, da produção de TxA2, do metabolismo 

plaquetário e de íons bivalentes extracelulares (CLEMMONS et alii, 1984; USAMI et alii, 1993). Os 

coelhos envenenados apresentaram uma diminuição da intensidade da aglutinação plaquetária induzida 

pela botrocetina até 24 h após o envenenamento, porém não houve, como já observado, uma 

diminuição dos níveis plasmáticos de vWF. Dessarte, a diminuição da intensidade de aglutinação 
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plaquetária poderia ser devida à diminuição dos receptores para o vWF na membrana plasmática das 

plaquetas do coelho ou à presença de alguma proteína presente no plasma que inibisse a aglutinação 

plaquetária. A porção citoplasmática da GPIb é extremamente sensível à degradação proteolítica, 

especialmente pela elastase, plasmina, calpaína, catepsina G, tripsina e pela mocarragina, uma 

metaloproteinase do veneno de Naja mocambique mocambique (AZIZ et alii, 1995; BEER et alii, 1994; 

WARD et alii, 1996). A plasmina pode ter contribuído para a digestão da GPIb, porquanto durante a 

ativação secundária do sistema fibrinolítico após o envenenamento, como observado supra, há a 

geração de grandes quantidades de plasmina intravascular, demonstrada pela acentuada redução dos 

níveis plasmáticos da α2-antiplasmina (CARDOSO et alii, 1993; MARUYAMA et alii, 1990). Também 

deve ser considerado, para a inibição da atividade da GPIb, a presença no veneno da B. jararaca de 

uma proteína que se liga à GPIb humana e impede a aglutinação plaquetária induzida pela botrocetina e 

pela ristocetina (FUJIMURA et alii, 1995); porém, ainda deve ser esclarecido se esta proteína se liga à 

GPIb do coelho. Todavia, a hipótese mais provável para a redução da aglutinação induzida pela 

botrocetina parece ser a redistribuição da GPIb na superfície plaquetária, induzida pela geração da 

trombina intravascular. Como já relatado na literatura, a ativação plaquetária pela trombina causa uma 

diminuição da expressão da GPIb na sua superfície e, por conseguinte, uma diminuição da intensidade 

de aglutinação plaquetária induzida pela ristocetina (GEORGE & TORRES, 1988; MICHELSON & 

BARNARD, 1987). Para que se verificasse se a GPIb apresentava alguma diminuição da GPIb na 

superfície plaquetária dos coelhos, vários anticorpos monoclonais específicos para a GPIb humana 

foram testados com a finalidade de quantificá-la, porém os resultados foram infrutíferos, uma vez que 

nenhum anticorpo reconheceu a GPIb do coelho. A digestão enzimática da GPIb causa o seqüestro  

imediato e definitivo das plaquetas de coelhos (GREENBERG et alii, 1979b); contudo, não se pôde 

demonstrar se houve a digestão da GPIb durante o envenenamento. As plaquetas que permaneceram 

circulando após o envenenamento, embora estivessem hipoagregantes ex vivo ao colágeno e à 

botrocetina, mantiveram sua função hemostática in vivo, uma vez que os coelhos envenenados não 

sofreram sangramentos ao longo do tempo. Para isto teve importância provavelmente os níveis normais 

ou elevados de vWF circulante durante o envenenamento, que, apesar da trombocitopenia, foram 

capazes de manter a hemostasia primária. Estes resultados estão de acordo com a observação clínica de 

que pacientes, envenenados pela B. jararaca, com tempo de coagulação do sangue total normal ou 

incoagulável, não apresentavam qualquer alteração do tempo de sangramento, um estimador da função 

da hemostasia primária (ROSENFELD et alii, 1958). 

A diminuição da agregação plaquetária em PRP já foi observada igualmente em outros 

envenenamentos ofídicos, como pela E. coloratus (BIRAN et alii, 1972, 1973). Estes autores 

observaram que a agregação plaquetária induzida pelo ADP e colágeno no PRP só retornava à 
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normalidade no nono dia após o envenenamento. As plaquetas lavadas também não agregavam 

normalmente, indicando uma ação direta deste veneno sobre as plaquetas. Da mesma forma, coelhos 

que receberam uma injeção intravenosa de veneno de Trimeresurus flavoviridis apresentaram uma 

redução da agregação plaquetária induzida pelo ADP e colágeno no PRP (KOSUGI et alii, 1989). No 

envenenamento pela D. russelli também ocorria uma diminuição da resposta plaquetária ao estímulo 

pelo ADP, adrenalina, colágeno e ristocetina; além disso, ocorria uma ativação plaquetária demonstrada 

pela diminuição na concentração de nucleotídeos plaquetários e pelo aumento na concentração 

plasmática de PF4 e β-TG (THAN-THAN et alii, 1988). No entanto, HUTTON et alii (1990) obtiveram 

tênues evidências de ativação plaquetária em três pacientes envenenados pela Trimeresurus albolabris 

uma vez que o número de agregados plaquetários circulantes, a concentração dos nucleotídeos 

plaquetários e os níveis plasmáticos de PF4 se apresentavam dentro dos valores de referência. Todos os 

três pacientes apresentaram elevação do nível plasmático de β-TG e somente dois desses pacientes 

apresentaram uma diminuição da resposta de agregação a um dos quatro agonistas testados (ADP, 

colágeno, adrenalina ou ristocetina). THOMAZINI et alii (1991) observaram que pacientes picados pela 

Crotalus durissus terrificus brasileira apresentavam agregação reduzida no PRP ao ADP 1 µM, que 

persistia até 48 h após o envenenamento, contudo apresentavam agregação normal à adrenalina, ao 

colágeno e ao ADP 3 µM. Resultados semelhantes aos anteriores foram descritos para pacientes 

humanos picados pela B. jararaca: a agregação plaquetária em PRP estava reduzida para o colágeno, 

adrenalina e ADP na admissão hospitalar, porém retornava à normalidade em 24 h após o acidente, 

com exceção da agregação induzida pelo ADP 1 µM (IUAN et alii, 1995). 

Em um estudo da função plaquetária em sangue total de indivíduos picados pela B. jararaca, SANO-

MARTINS et alii (1997) relataram que, à chegada ao hospital, estes pacientes apresentavam 

hipoagregação plaquetária ao ADP e à ristocetina, porém agregação normal ao colágeno; após 24 h do 

tratamento com o soro antibotrópico, os valores da agregação induzida pela ristocetina e pelo colágeno 

se apresentavam acima dos valores de referência, porém a agregação induzida pelo ADP ainda se 

mantinha reduzida em comparação aos valores de referência (SANO-MARTINS et alii, 1997). Uma vez 

que a agregação de plaquetas humanas pelo ADP depende da presença de fibrinogênio no meio 

extracelular e como alguns pacientes apresentavam hipofibrinogenemia, fez-se a adição de fibrinogênio 

às amostras de agregação, porém não houve a correção da hipoagregação plaquetária induzida pelo 

ADP. Tampouco houve uma relação entre os níveis plasmáticos dos PDF com a agregação plaquetária 

induzida pelo ADP, de modo a indicar que estas proteínas estivessem interferindo nesta reação. Como 

já relatado na literatura, os PDF inibem a ligação do fibrinogênio aos receptores de plaquetas ativadas e 

desse modo interferem na agregação plaquetária (KOWALSKI et alii, 1964; NIEWIAROWSKI et alii, 

1977a; PASQUA & PIZZO, 1983). Similarmente, a persistente hipoagregação plaquetária no PRP de 



u  DISCUSSÃO 142

coelhos envenenados não apresentou qualquer relação entre a recuperação dos níveis plasmáticos do 

fibrinogênio e a redução dos PDF (SANTORO, 1993). 

Quando as plaquetas lavadas de indivíduos normais eram incubadas com plasma de pacientes 

envenenados pela Bothrops jararaca, havia uma redução da agregação em comparação com plaquetas 

incubadas com plasma normal (SANO-MARTINS et alii, 1997). Inversamente, as plaquetas lavadas de 

coelhos envenenados pela B. jararaca, retiradas do contato com as proteínas plasmáticas, agregavam 

do mesmo modo que as plaquetas obtidas de coelhos normais (SANTORO, 1993). 

Os resultados de SANTORO (1993), SANO-MARTINS et alii (1997) e os dados obtidos no presente 

estudo indicam a presença de alguma substância plasmática que interfere tanto na agregação 

plaquetária como na transdução de sinais extracelulares nas plaquetas humanas e de coelhos durante o 

envenenamento botrópico. Como observado anteriormente, a estimulação plaquetária no PRP pelo 

cálcio ionóforo A23187 provocava respostas idênticas nos coelhos envenenados e controles (SANTORO, 

1993). Este agonista é capaz de promover um aumento direto na concentração do cálcio 

intracitoplasmático a partir dos estoques intraplaquetários e do meio extracelular e não prescinde da 

geração de IP3 e DAG para causar agregação plaquetária (YANG et alii, 1997). Assim, a razão da 

diminuição da resposta plaquetária ao colágeno no sangue total ou no PRP (SANTORO, 1993) parece 

também advir da presença de inibidores plasmáticos que alterem os receptores plaquetários ou os 

mecanismos de transdução dos estímulos fisiológicos externos. A natureza química deste(s) 

inibidor(es) é ainda desconhecida no momento e será o objeto de futura investigação. Contudo, pode-se 

citar alguns mecanismos prováveis desta inibição, tais como proteínas que alterem a atividade das 

proteínas G, semelhantemente à ação da toxina pertússica (BRASS et alii, 1997) e/ou a presença de 

proteínas que se liguem à GPIIb-IIIa e impeçam a sinalização de fora para dentro (PHILLIPS et alii, 

2001). Ao estudarem a agregação e secreção plaquetárias após a administração da enzima trombina-

símile “ancrod” a coelhos, CHANG & HUANG (1995) chegaram a conclusões semelhantes acerca da 

presença de uma substância plasmática inibitória da função plaquetária. De acordo com estes autores, o 

consumo do fibrinogênio e o aumento dos níveis plasmáticos dos PDF eram fatores importantes para a 

hipoagregação e a diminuição da secreção de ATP observadas nos coelhos administrados com o 

“ancrod”. No entanto, estes eventos não eram a causa única dos distúrbios da função plaquetária, à 

medida que outras proteínas plasmáticas pareciam estar envolvidas em tal fenômeno. Os níveis 

plasmáticos da PGI2 liberada pelas células endoteliais aumentaram somente após 6 h da administração 

do “ancrod”, evidenciando que a prostaciclina também não estava envolvida diretamente com a 

inibição da agregação e secreção plaquetárias observadas anteriormente a este intervalo de tempo 

(CHANG & HUANG, 1995). É motivo de especulação se a prostaciclina está envolvida na redução da 

secreção e da agregação plaquetárias neste modelo de envenenamento botrópico, uma vez que já foi 
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relatado na literatura que as infusões prolongadas e em altas doses de PGI2 no coelho fazem com que as 

plaquetas se tornem refratárias à inibição da PGI2 após algumas horas (BERTELÉ et alii, 1985; 

VANDERWEL & HASLAM, 1985). 

Os inibidores da agregação plaquetária presentes no veneno da B. jararaca poderiam também 

contribuir para a hipoagregabilidade plaquetária observada no sangue total. Dentre estes inibidores, as 

disintegrinas jararacina e jarastatina (COELHO et alii, 1999; SCARBOROUGH et alii, 1993) poderiam ser 

em parte responsáveis por esta inibição, visto que outras disintegrinas ao serem administradas a animais 

de laboratório ou a cães são capazes de inibir a agregação plaquetária ex vivo em PRP ou impedir 

eventos tromboembólicos (BEVIGLIA et alii, 1993; DENNIS et alii, 1989; SHEBUSKI et alii, 1989, 

1990ab; SHEU & HUANG, 1994). Contudo, várias evidências sugerem que as disintegrinas não possuem 

uma importância marcante durante o envenenamento botrópico, particularmente no modelo de 

envenenamento ora descrito. Considerando-se a quantidade de jararacina presente no veneno de B. 

jararaca e a sua massa molecular (7556 Da), de acordo com SCARBOROUGH et alii (1993), e o volume 

total de plasma no coelho (40 mL/kg, ALVING et alii, 1977), a concentração máxima teórica de 

jararacina que poderia ser atingida na circulação dos coelhos administrados com 60 µg/kg de veneno de 

B. jararaca seria aproximadamente 3 nM. Esta concentração de jararacina circulante não é efetiva para 

reduzir a agregação plaquetária dos coelhos perante a alta concentração de colágeno utilizada aqui 

(SCARBOROUGH et alii, 1993). Ademais, muitos estudos experimentais já demonstraram que as 

plaquetas de coelhos são muito mais resistentes, em relação às plaquetas humanas, à inibição da 

agregação plaquetária pelas disintegrinas (CHEN et alii, 1995; COELHO et alii, 1999; DENNIS et alii, 

1989; GAN et alii, 1988; SHEU & HUANG, 1994; TRIKHA et alii, 1994; VERHALLEN & BARTH, 1991). 

Resultados semelhantes também foram obtidos com o peptídeo RGDS, cuja atividade inibitória foi 

menor nas plaquetas de coelhos do que nas humanas (HARFENIST et alii, 1988; RAND et alii, 1999; 

VERHALLEN & BARTH, 1991). Após 30 min da administração, em dose única, das disintegrinas 

quistrina ou triflavina a coelhos (3,4 µM, concentração máxima no plasma de coelho), a resposta da 

agregação no PRP, induzida pelo colágeno 10 µg/mL ou pelo ADP 20 µM, já se igualava à resposta de 

coelhos controles (DENNIS et alii, 1989; SHEU & HUANG, 1994); isto se deve provavelmente à célere 

depuração das disintegrinas na circulação, visto que suas baixas massas moleculares fazem com que 

sejam filtradas rapidamente pelos rins e eliminadas na urina (BEVIGLIA et alii, 1993; MARQUES et alii, 

2001). Todas estas evidências sugerem que as disintegrinas tenham apenas uma ação efêmera durante a 

fase inicial do envenenamento botrópico. 

Como os resultados de SANTORO (1993) sugeriam uma hipoagregação generalizada em resposta a 

todos os agonistas fisiológicos no PRP, investigou-se no presente estudo a expressão e a ativação da 

GPIIb-IIIa na superfície das plaquetas circulantes, por meio da técnica de citometria de fluxo. A GPIIb-
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IIIa é o receptor fisiológico para o fibrinogênio e faz-se mister a sua ativação para que ocorra a 

agregação plaquetária induzida por qualquer agonista. Do mesmo modo, a expressão da P-selectina, 

uma glicoproteína cuja expressão aumenta na superfície de plaquetas ativadas, e do fibrinogênio (ou 

dos PDF) foram igualmente avaliadas. 

Inicialmente, para a caracterização da expressão dos epítopos estudados na superfície de plaquetas 

quiescentes e ativadas, empregou-se a trombina bovina para a ativação in vitro das plaquetas lavadas de 

coelho. Para que se averiguasse a atuação direta do veneno de B. jararaca sobre a expressão desses 

epítopos, as plaquetas foram tratadas da mesma forma com este veneno (Figura 37). 

Como não existem anticorpos policlonais comerciais específicos para a GPIIb-IIIa do coelho, a 

purificação deste complexo glicoprotéico se fez necessária para a obtenção de anticorpos específicos 

para esta espécie. O complexo GPIIb-IIIa purificado do coelho apresentou massas moleculares 

calculadas aproximadas para a GPIIb de 134,7 kDa e para a GPIIIa de 98,3 kDa (Figura 19), valores 

correspondentes àqueles obtidos por AZRIN et alii (1994) (135 kDa e 104 kDa, respectivamente) e 

RAND et alii (1999) (135 kDa e 95 kDa, respectivamente). A IgY total antiGPIIb-IIIa de coelho 

conjugada com a fluoresceína reconheceu especificamente, no Western blotting, duas bandas com 

massas moleculares de 130,4 kDa e 101,5 kDa, correspondentes aos valores das massas moleculares 

calculadas, respectivamente, da GPIIb e da GPIIIa de coelho (Figura 25). Pela citometria de fluxo, este 

anticorpo reconheceu as plaquetas não ativadas e mais intensamente as plaquetas ativadas pela 

trombina (Figura 37). Da mesma maneira, este anticorpo reconheceu especificamente as plaquetas 

fixadas, em lâminas de esfregaço sangüíneo, pela imunofluorescência direta (Figura 26). Todos estes 

resultados demonstram a pureza da GPIIb-IIIa purificada das plaquetas de coelho e a especificidade do 

anticorpo policlonal utilizado para detectá-las. 

A ligação deste anticorpo policlonal à superfície das plaquetas ativadas in vitro pela trombina 

aumentou cerca de duas vezes em comparação às plaquetas quiescentes. No entanto, o veneno de B. 

jararaca não induziu qualquer alteração da expressão da GPIIb-IIIa na superfície plaquetária. Os dados 

ora apresentados demonstram que as plaquetas de coelhos revelam um aumento da expressão da GPIIb-

IIIa em resposta à estimulação in vitro pela trombina, como acontece para as plaquetas humanas 

(GEORGE et alii, 1986). As plaquetas humanas apresentam um reservatório interno de GPIIb-IIIa 

presente na superfície interna dos grânulos α, o qual é deslocado para a superfície durante a ativação e 

secreção plaquetárias (MICHELSON & BARNARD, 1987; WENCEL-DRAKE et alii, 1986). Este reservatório 

de GPIIb-IIIa é móvel e uma vez que as GPIIb-IIIa ativadas se liguem ao fibrinogênio, por um processo 

de endocitose, as plaquetas são capazes de internalizar este receptor ligado ao seu ligante e, dessarte, as 

plaquetas podem voltar ao seu estado quiescente (WENCEL-DRAKE et alii, 1996). Entretanto este 

modelo de recirculação de glicoproteínas da membrana plaquetária não é universal, uma vez que, como 
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explicitado acima, as plaquetas ativadas pela trombina internalizam as moléculas de GPIb no interior 

do sistema de canais abertos, onde não podem mais alcançar os seus ligantes naturais. Este mecanismo 

ocorre graças ao rearranjo do citoesqueleto durante a mudança de forma plaquetária, cujo resultado é a 

redução da expressão da GPIb na superfície plaquetária (GEORGE et alii, 1986; HOURDILLÉ et alii, 

1990; MICHELSON & BARNARD, 1987; MICHELSON et alii, 1991; RAO et alii, 1997; WENCEL-DRAKE, 

1990). 

No modelo de envenenamento experimental pela B. jararaca no coelho, não ocorreu um aumento da 

expressão da GPIIb-IIIa, avaliada pela IgY policlonal antiGPIIb-IIIa, ao longo do tempo nos dois 

grupos de estudo, evidenciando que as plaquetas não perderam GPIIb-IIIa. Devido à presença de 

inúmeras proteases no veneno de B. jararaca, havia a hipótese de que a diminuição da resposta da 

agregação plaquetária a diversos agonistas plaquetários poderia ser causada pela degradação deste 

complexo glicoprotéico pelas mesmas (SANTORO, 1993; SANTORO et alii, 1994). Todavia, isto não foi 

observado, como o demonstram os dados apresentados aqui (Figura 39). As plaquetas dos coelhos 

envenenados apresentaram índices de ativação plaquetária que não diferiram estatisticamente ao longo 

do tempo, com valores similares ao das plaquetas dos coelhos controles, demonstrando que as 

plaquetas circulantes, ativadas durante o envenenamento, apresentavam o mesmo número de receptores 

do que as plaquetas quiescentes. Se houve um aumento da expressão da GPIIb-IIIa nas plaquetas dos 

coelhos envenenados, isto ocorreu em intervalo de tempo anterior a 1 h. De fato, já se demonstrou que 

as plaquetas não agregadas são capazes de internalizar em cerca de 30 min a GPIIb-IIIa em repouso ou 

a GPIIb-IIIa ativada ligada ao fibrinogênio (WENCEL-DRAKE, 1990; WENCEL-DRAKE et alii, 1996). 

Dessarte, as plaquetas dos coelhos envenenados provavelmente apresentaram um aumento da expressão 

da GPIIb-IIIa durante os minutos iniciais do envenenamento, que contudo retornou aos níveis basais 

rapidamente devido à mobilidade da GPIIb-IIIa. 

Com relação à expressão do fibrinogênio, a incubação das plaquetas de coelho com a trombina 

induziu um aumento de cerca de cem vezes na expressão do fibrinogênio na superfície da membrana 

plaquetária, evidenciando que o anticorpo policlonal antifibrinogênio de coelho, utilizado no presente 

estudo, pôde diferenciar estados de repouso e ativação plaquetária pela citometria de fluxo. Durante o 

processo de ativação plaquetária, não somente o número de GPIIb-IIIa aumenta na superfície 

plaquetária, mas também a capacidade de ligação da GPIIb-IIIa ao fibrinogênio. Isto ocorre devido a 

uma mudança estrutural da GPIIb-IIIa, promovida pelo processo de sinalização de dentro para fora, que 

induz a formação de um sítio de alta afinidade para o fibrinogênio na GPIIb-IIIa ativada (CALVETE, 

1999). Este processo de ativação da GPIIb-IIIa pode ser detectado in vivo pela citometria de fluxo com 

a utilização de anticorpos que reconheçam o fibrinogênio ligado à superfície da membrana plaquetária 

ou com anticorpos que reconheçam a mudança estrutural da GPIIb-IIIa (ABRAMS & SHATTIL, 1991; 
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FARADAY et alii, 1994; MICHELSON & FURMAN, 1999; SCHMITZ et alii, 1998). Durante o processo de 

ativação plaquetária, a ativação da GPIIb-IIIa e a ligação do fibrinogênio ocorrem anteriormente à 

secreção e à expressão da P-selectina (HOLMES et alii, 1999; RUF & PATSCHEKE, 1995). Outrossim, a 

detecção do fibrinogênio na superfície plaquetária seria um indicador mais sensível da ativação 

plaquetária, não fosse a capacidade das plaquetas de internalizá-lo, o que torna a sua detecção 

reversível (RUF & PATSCHEKE, 1995; WENCEL-DRAKE et alii, 1996). Como observado por YAMAZAKI 

et alii (2001), é difícil encontrar plaquetas circulantes ligadas ao fibrinogênio, da mesma forma que 

encontrar uma correlação entre a ligação do fibrinogênio e a expressão da P-selectina em pacientes com 

patologias que causam a ativação plaquetária in vivo. Isso se traduz pelo pequeno número de relatos 

que conseguiram detectar o aumento da expressão do fibrinogênio na superfície plaquetária em 

pacientes com plaquetas ativadas circulantes (SREEDHARA et alii, 1996; YAMAZAKI et alii, 2001). Com 

relação à expressão do fibrinogênio nas plaquetas tratadas com o veneno de B. jararaca, não se 

observou qualquer alteração do índice de ativação plaquetária após este tratamento. 

Como observado na Figura 38, durante as primeiras horas iniciais após a administração do veneno 

ou salina, ambos os grupos apresentaram um aumento discreto da expressão do fibrinogênio na 

superfície plaquetária. Com exceção do intervalo de 24h, não houve um aumento significativo do 

fibrinogênio no grupo experimental que demonstrasse uma ocupação da GPIIb-IIIa ativada pelo 

fibrinogênio. Como o anticorpo utilizado neste estudo é policlonal e não distingue o fibrinogênio dos 

PDF ligados à superfície plaquetária, pode-se afirmar que a superfície plaquetária não apresentou 

igualmente um aumento destes durante o envenenamento. Não obstante, ainda deve ser investigado se 

as plaquetas são capazes de fazer a endocitose dos PDF da mesma maneira que fazem com o 

fibrinogênio ligado à GPIIb-IIIa ativada. Os resultados da expressão das proteínas reconhecidas pelo 

anticorpo antifibrinogênio na superfície das plaquetas dos coelhos envenenados evidenciam, todavia, 

que a razão da inibição da agregação plaquetária durante o envenenamento não é a presença de PDF 

ligados à GPIIb-IIIa ativada. Confirmando conclusões prévias, os dados ora apresentados sugerem que 

os PDF não são os únicos responsáveis pela inibição da agregação plaquetária durante o 

envenenamento botrópico. 

O P2 é um anticorpo específico para o complexo GPIIb-IIIa e, assim, não reconhece 

individualmente as glicoproteínas IIb e IIIa isoladas (MCGREGOR et alii, 1986). Da mesma forma, o P2 

reconheceu o complexo intacto de GPIIb-IIIa das plaquetas de coelho pela citometria de fluxo, mas não 

reconheceu cada uma das unidades deste complexo pelo Western blotting (Figura 25). O P2 se liga quer 

à GPIIb-IIIa inativa quer a GPIIb-IIIa ativa e é capaz de inibir a agregação e secreção plaquetárias 

induzidas pela trombina, ADP e colágeno. Tanto a ligação do fibrinogênio como a da fibronectina às 

plaquetas ativadas é inibida parcialmente pelo P2, sugerindo que o determinante antigênico 
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reconhecido por este anticorpo esteja próximo ao sítio de ligação do fibrinogênio à GPIIb-IIIa ativada 

(MCGREGOR et alii, 1983, 1986; PETER et alii, 1998). Diferentemente de outros anticorpos monoclonais 

que reconhecem a GPIIb-IIIa e são capazes de ativá-la, o P2 não possui tal atividade (PETER et alii, 

1998). Nos experimentos de ativação plaquetária in vitro, a expressão do P2 aumentou cerca de duas 

vezes nas plaquetas ativadas pela trombina, porém o veneno de B. jararaca não foi capaz de alterar a 

sua expressão (Figura 37). O aumento da expressão do P2 em plaquetas estimuladas já fora relatado 

anteriormente na literatura (FARADAY et alii, 1997; MOLINO et alii, 1993). Nos resultados ora 

apresentados houve uma redução estatisticamente significativa da expressão do epítopo reconhecido 

pelo P2 nas plaquetas dos coelhos envenenados no intervalo de tempo de 1 e 2 h. Como o demonstram 

os dados obtidos pela IgY policlonal, não ocorreu alteração quantitativa da GPIIb-IIIa na superfície 

plaquetária a partir de 1 h após a administração do veneno ou salina. Assim, a diminuição da expressão 

do epítopo reconhecido pelo P2 provavelmente reflete a ocupação deste sítio por alguma substância que 

impediria a ligação da GPIIb-IIIa ao P2. A hipótese mais arrazoada seria a ligação do fibrinogênio ou 

dos PDF às plaquetas, que interferiria na ligação do P2 à GPIIb-IIIa; contudo, a expressão dessas 

proteínas não se alterou nas plaquetas dos coelhos envenenados em relação aos coelhos controles em 1 

e 2 h. Desta forma, algum outro ligante, que não seja o fibrinogênio e seus derivados, parece interferir 

na ligação do P2 à GPIIb-IIIa, o que corrobora a hipótese de que alguma substância presente no plasma 

dos coelhos envenenados interfere na ocupação da GPIIb-IIIa e reduz a intensidade da agregação 

plaquetária. Alguns ensaios clínicos já relataram a diminuição da expressão do determinante antigênico 

reconhecido pelo P2 (RINDER et alii, 1991; SREEDHARA et alii, 1996; ZURBANO et alii, 1999), inclusive 

sem o aumento da ligação do fibrinogênio às plaquetas (RINDER et alii, 1991). No estudo empreendido 

por SREEDHARA et alii (1996), em pacientes com síndrome urêmica, aventou-se a hipótese de que 

fragmentos do vWF se ligariam à GPIIb-IIIa e poderiam ser a causa da redução da expressão dos 

epítopos reconhecidos pelo P2. De fato, naquele estudo havia um aumento da ligação do vWF à 

superfície plaquetária dos pacientes urêmicos. É motivo de especulação se no modelo experimental de 

envenenamento ora apresentado o vWF ou os seus fragmentos interferem na ligação do P2 à GPIIb-

IIIa; contudo, é relevante ressaltar que nas 3 primeiras horas, os níveis plasmáticos de vWF do grupo 

experimental se elevaram devido provavelmente à liberação dos multímeros de alta massa molecular do 

vWF pelas células endoteliais, cujo potencial trombogênico é sabidamente elevado (MARTIN et alii, 

1981), o que pode ter interferido na exposição do sítio da GPIIb-IIIa reconhecido pelo P2. 

O anticorpo monoclonal antiLIBS1 reconheceu uma banda protéica no Western blotting com massa 

molecular de 97 kDa, análoga àquela da GPIIIa de coelho (95 kDa) (Figura 25). De fato, RAND et alii 

(1999) utilizaram este anticorpo para purificar a GPIIIa do coelho por meio de uma coluna de 

imunoafinidade. O anticorpo antiLIBS1 reconhece um epítopo recôndito da GPIIIa que se torna 
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exposto unicamente após a ligação da GPIIb-IIIa ao fibrinogênio, aos peptídeos que contenham a 

seqüência RGD ou à seqüência do dodecapeptídeo carboxiterminal da cadeia de γ do fibrinogênio. 

Portanto, como a união de algum ligante à GPIIb-IIIa se faz necessária para que haja a exposição do 

sítio LIBS1 da GPIIIa, este anticorpo reconhece somente a mudança estrutural da GPIIb-IIIa, não 

diferenciando os estados de ativação plaquetária, em que há a ligação do fibrinogênio à GPIIb-IIIa, dos 

estados de repouso plaquetário que apresentem mudança estrutural da GPIIb-IIIa devido à ligação de 

algum peptídeo (FRELINGER III et alii, 1990; GINSBERG et alii, 1990). O anticorpo antiLIBS1 não induz 

a agregação ou secreção plaquetárias, todavia diminui a retração do coágulo (FRELINGER III et alii, 

1990, 1991). Nos testes in vitro, este anticorpo reconheceu fracamente as plaquetas quiescentes, porém 

evidenciou um aumento ao redor de 80 vezes na expressão do LIBS1 na superfície de plaquetas 

ativadas pela trombina. Como para os demais anticorpos, a incubação das plaquetas com o veneno de 

B. jararaca não induziu qualquer mudança na expressão do LIBS1. O aumento da expressão do LIBS1 

já foi descrito em diversas condições patológicas que induzem ativação das plaquetas circulantes 

(GAWAZ et alii, 1995a,b). Semelhantemente a estas observações, os coelhos envenenados apresentaram 

um aumento significativo da expressão do LIBS1 até 24 h. Não obstante, como já observado 

anteriormente, não ocorreu um aumento significativo da densidade do fibrinogênio ou dos PDF na 

superfície plaquetária, nestes mesmos intervalos de tempo, que indicassem que o aumento da expressão 

do LIBS1 fosse causado pela ligação destas proteínas a GPIIb-IIIa. Estes resultados sugerem que 

alguma outra substância não identificada pelos anticorpos utilizados tenha se ligado à GPIIb-IIIa e 

tenha promovido a sua mudança estrutural, de tal forma que expusesse o LIBS1 na superfície 

plaquetária. 

É interessante observar que os anticorpos policlonais e monoclonais utilizados como controles para 

as reações de citometria de fluxo também apresentaram um aumento acentuado de suas expressões na 

superfície plaquetária, tanto após a ativação plaquetária induzida in vitro pela incubação com a 

trombina (Figura 37), como na ativação plaquetária induzida nos coelhos envenenados. Estes 

anticorpos controles não reconheceram nenhuma banda plaquetária pelo Western blotting (Figura 25). 

Assim, aparentemente, a maior ligação destes anticorpos às plaquetas ativadas não ocorreu por meio de 

suas porções Fab. De fato, as plaquetas apresentam um receptor específico para a porção Fc da IgG – o 

FcγRIIA (CD32) – na sua superfície, cuja expressão aumenta em plaquetas estimuladas pela trombina 

(KARAS et alii, 1982; MCCRAE et alii, 1990). Este receptor, além da sua função imunológica de 

reconhecimento da IgG, está fisicamente associado à GPIb-IX-V e é imprescindível para a transdução 

de sinais e geração de mensageiros intracelulares (WU et alii, 2001). Outrossim, o aumento da 

expressão dos receptores para a porção Fc da IgG na superfície plaquetária dos coelhos envenenados é 
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apenas mais um dos eventos que ocorreram durante o processo de ativação plaquetária in vivo induzido 

pelo veneno de B. jararaca. 

A P-selectina é expressa em baixa densidade na superfície de plaquetas quiescentes, porém uma vez 

que as plaquetas sejam ativadas e ocorra a exocitose dos grânulos α, a P-selectina acoplada à 

membrana interna destas organelas é expressa na superfície plaquetária durante a coalescência de 

membranas (REED et alii, 1998, 2000). O aumento de sua expressão na membrana plaquetária, 

conseqüentemente, é um indicador bastante utilizado em estudos da ativação plaquetária in vivo e ex 

vivo (GAWAZ et alii, 1996; GEORGE et alii, 1986; HOLMES et alii, 1999; MICHELSON & BARNARD, 

1987; MICHELSON et alii, 1991, 2001; REED et alii, 1998; SCHMITZ et alii, 1998; WUN et alii, 1992; 

YAMAZAKI et alii, 2001). Como o aumento da expressão da P-selectina depende da exocitose dos 

grânulos plaquetários, este evento é ulterior ao aumento da expressão do fibrinogênio à GPIIb-IIIa e, 

deste modo, é um indicador de uma ativação plaquetária mais intensa (RUF & PATSCHEKE, 1995). 

Ademais, diferentemente da expressão temporária do fibrinogênio, a P-selectina não é reciclada pelas 

plaquetas, permanecendo em sua superfície até que seja clivada por monócitos e neutrófilos 

(MICHELSON et alii, 1994; RUF & PATSCHEKE, 1995). Como discutido acima, as plaquetas circulantes 

com expressão incrementada de P-selectina rapidamente a perdem da sua superfície, porém continuam 

a circular e funcionar (BERGER et alii, 1998; MICHELSON et alii, 1996, 2001). A P-selectina de coelho 

apresenta uma massa molecular de 117 kDa, e sua expressão aumenta cerca de 30 vezes em plaquetas 

estimuladas pela trombina (REED et alii, 1998). O anticorpo 12A7 (REED et alii, 1998) não foi capaz de 

se ligar a nenhuma proteína do Western blotting, mas foi capaz de diferenciar especificamente as 

plaquetas ativadas pela trombina das plaquetas quiescentes pela citometria de fluxo (Figuras 25 e 37); 

estas observações indicam que o anticorpo 12A7 reconhece a P-selectina nativa e que a desnaturação da 

sua estrutura pelo SDS torna o seu reconhecimento impraticável pelo Western blotting. As plaquetas 

dos coelhos envenenados apresentaram uma aumento significativo da expressão da P-selectina nas 

primeiras horas após o envenenamento, o que confirmou a hipótese inicial de que durante o 

envenenamento botrópico as plaquetas são ativadas e assim permanecem por um determinado tempo 

circulando. Como os testes in vitro de ativação plaquetária induzida pelo veneno de B. jararaca não 

apresentaram qualquer aumento da expressão dos marcadores de ativação plaquetária (GPIIb-IIIa, 

fibrinogênio e P-selectina), conclui-se que a ativação plaquetária que ocorre in vivo durante o 

envenenamento pela Bothrops jararaca é basicamente devida à trombina engendrada 

intravascularmente. 

A análise dos resultados da citometria de fluxo demonstra que as plaquetas dos coelhos envenenados 

apresentaram, especialmente nas três horas iniciais, um aumento da expressão da P-selectina, dos sítios 

de ativação da GPIIIa (LIBS1) e dos receptores para Fc da IgG, além de uma diminuição acentuada do 
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epítopo da GPIIb-IIIa reconhecido pelo anticorpo P2. Os aumentos observados na expressão da P-

selectina evidenciaram que as plaquetas foram realmente ativadas in vivo. Não ocorreu, contudo, 

proteólise da GPIIb-IIIa, nem tampouco um aumento da expressão de proteínas que fossem 

reconhecidas pelo anticorpo antifibrinogênio. Todavia, o aumento da expressão do LIBS1 evidenciou 

que outras substâncias, que não eram reconhecidas pelo anticorpo antifibrinogênio, se ligaram à GPIIb-

IIIa e causaram a sua modificação estrutural. Paralelamente a esta observação, houve a ocupação dos 

epítopos da GPIIb-IIIa próximos ao sítio de ligação ao fibrinogênio, reconhecidos pelo anticorpo P2. 

Visto que a expressão do fibrinogênio ou dos PDF não estava aumentada nas plaquetas dos coelhos 

envenenados, torna-se evidente que alguma proteína ou peptídeo se ligou próximo ou sobre o epítopo 

da GPIIb-IIIa reconhecido pelo P2, aumentando a expressão do LIBS1 e possivelmente interferindo na 

resposta de agregação e secreção plaquetárias que ocorreram durante o envenenamento. 

 

 

Com todas as evidências ora apresentadas, a trombina gerada pela ação dos componentes pró-

coagulantes do veneno da B. jararaca parece ter desempenhado um papel primordial no 

desencadeamento de todos os distúrbios hemostáticos observados. A trombocitopenia e o seqüestro 

plaquetário no pulmão foram em grande medida causados pela ativação plaquetária. Ademais, a ação 

da trombina sobre o fibrinogênio causou o depósito de fibrina estável nos pulmões e rins, o que 

contribuiu decisivamente para a formação de microvesículas plaquetárias devido ao aumento da força 

de cisalhamento em vasos obstruídos. Durante o processo de ativação pela trombina, as plaquetas 

provavelmente secretaram o conteúdo de seus grânulos α e corpos densos, que não puderam, contudo, 

ser evidenciados nos intervalos de tempo analisados devido provavelmente tanto à curta meia-vida do 

PF4, como à célere recaptura da serotonina pelas plaquetas. A demonstração de que as plaquetas eram 

realmente ativadas e continuavam na circulação proveio, respectivamente, da observação do aumento 

da expressão da P-selectina na superfície das plaquetas dos coelhos do grupo experimental e da 

determinação do tempo médio de sobrevivência plaquetária dos coelhos envenenados, que foi idêntico 

ao dos coelhos controles. A recuperação da trombocitopenia se iniciou após 24 h da administração do 

veneno e, aparentemente, não foi suficiente para aumentar acentuadamente a trombopoese, porquanto 

os aumentos do volume plaquetário e do número de plaquetas reticuladas foram pouco significativos e 

efêmeros. Houve, contudo, um distúrbio duradouro da função e da secreção plaquetárias, que perdurava 

ainda 24 h após o envenenamento, quando os níveis de fibrinogênio plasmático já haviam se 

normalizado. Este distúrbio da agregação e da secreção plaquetárias não foi causado pela degradação 

proteolítica da GPIIb-IIIa, nem tampouco pela diminuição do conteúdo de serotonina intraplaquetária, 

mas em grande medida pela ativação prévia das plaquetas circulantes pela trombina e pela ligação de 



u  DISCUSSÃO 151

algum composto, ainda desconhecido, que induzia tanto o aumento da expressão do LIBS1 da GPIIIa, 

como a diminuição da expressão do epítopo reconhecido pelo anticorpo P2. Tais resultados evidenciam 

a presença de uma ou mais substâncias plasmáticas inibitórias, ainda não identificadas, que alteram a 

função da GPIIb-IIIa, a transdução de sinais e a geração de mediadores intracitoplasmáticos. 

Reconhecer e purificar tal composto serão o escopo de uma investigação vindoura. 

 

Contribuir para o conhecimento da fisiopatologia dos distúrbios hemostáticos é de certa forma 

contribuir para que o sofrimento dos pacientes envenenados por serpentes seja dirimido, uma vez que 

novas terapias podem advir de tais estudos. Como Filoctetes, que após ter sido tratado por Macáon, 

retorna à guerra, fere com suas flechas o coração de Páris e viaja para a Itália, onde funda muitas 

cidades, esperamos que os pacientes picados por serpentes peçonhentas tenham uma vida fecunda, sem 

as mazelas causadas pelas seqüelas do envenenamento, a fim de que os seus destinos também sejam 

cumpridos. 
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6. Conclusões 
 

1. Os coelhos injetados i.v. com veneno de B. jararaca reproduziram o quadro laboratorial do 

envenenamento botrópico, caracterizado pela presença de hipofibrinogenemia e 

trombocitopenia; 

2. Os fatores pró-coagulantes do veneno da B. jararaca engendraram trombina intravascular, que 

teve um papel destacado na patogênese dos distúrbios hemostáticos observados neste modelo; 

3. O consumo de fibrinogênio nos coelhos envenenados se deveu à ação da trombina 

intravascular, que converteu o fibrinogênio em fibrina estável. As redes de fibrina formadas 

foram depositadas no leito vascular do rim e pulmão. No homem, no entanto, os componentes 

trombina-símiles do veneno parecem ter uma maior importância na indução do consumo do 

fibrinogênio. Estas enzimas formam fibrina solúvel, que não é depositada no leito vascular; 

4. A formação de trombina intravascular foi branda no coelho, pois não houve consumo de 

ATIII. Entretanto, a quantidade de trombina gerada foi suficiente para causar trombocitopenia 

e hipofibrinogenemia moderadas; 

5. O pulmão foi o principal local de depósito de plaquetas, presumivelmente pela sua alta 

afinidade pelas plaquetas ativadas e também pela sua localização estratégica, que faz dele o 

primeiro leito vascular a ser encontrado pelas plaquetas ativadas. Os capilares glomerulares 

apresentaram depósitos de fibrina, porém não de plaquetas; o baço e o fígado não 

apresentaram depósitos de fibrina nem de plaquetas; 

6. A principal causa da trombocitopenia observada no envenenamento botrópico parece ser a 

ativação das plaquetas circulantes pela trombina. A botrocetina não contribui para a indução 

da trombocitopenia, assim como outros componentes com atividade pró-agregante plaquetária 

presentes no veneno de B. jararaca; 

7. A sobrevivência das plaquetas remanescentes na circulação após a administração do veneno 

foi idêntica àquela dos animais controles, evidenciando que elas, a despeito de estarem 

ativadas, ainda se mantinham circulando. Plaquetas previamente ativadas pela trombina 

também apresentam o mesmo comportamento, evidenciando a importância que esta enzima 

desempenha no destino das plaquetas circulantes durante o envenenamento botrópico; 

8. O grau da trombocitopenia observada nos coelhos envenenados não foi capaz de aumentar 

significativamente a produção de plaquetas reticuladas pela medula óssea. O restabelecimento 

da contagem plaquetária, a partir de 48 h, se deveu, no entanto, à produção de novas plaquetas 

pelos megacariócitos e não à recirculação das plaquetas depositadas nos órgãos. O estímulo de 
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fatores de crescimento e citocinas parecem ter favorecido o aparecimento da trombocitose 

reativa observada nos coelhos do grupo experimental e controle; 

9. O aumento do PDW nas horas iniciais após a administração do veneno evidenciou o fenômeno 

de microvesiculação plaquetária, induzido tanto pela ação direta da trombina sobre as 

plaquetas circulantes, como pela alta força de cisalhamento encontrada pelas plaquetas ao 

atravessarem os vasos obstruídos pelos depósitos de fibrina; 

10. A despeito das plaquetas circulantes dos coelhos envenenados terem sido ativadas e secretado 

o conteúdo de seus grânulos intraplaquetários, como o demonstra o aumento da expressão da 

P-selectina na superfície plaquetária, não houve alteração dos valores de 5-HI e PF4 

plasmáticos e da serotonina intraplaquetária nos tempos estudados. Estes dados evidenciam 

que a secreção ocorreu logo após a administração do veneno e, devido à breve meia-vida do 

PF4 na circulação e à acelerada recaptura da serotonina pelas plaquetas circulantes, estes 

parâmetros não se apresentavam alterados já em 1 hora após a administração do veneno; 

11. Os animais envenenados apresentaram um duradouro distúrbio da função plaquetária, avaliada 

pela agregação e secreção de ATP no sangue total. Provavelmente, a ativação prévia pela 

trombina contribuiu para a subseqüente dessensibilização das plaquetas circulantes ao 

estímulo pelo colágeno. Uma vez que não houve decréscimo dos níveis plasmáticos do vWF, a 

diminuição da GPIb-IX-V na superfície plaquetária – causada pela redistribuição deste 

complexo, induzida pela trombina, ou pela proteólise da GPIb – parece ter contribuído para a 

diminuição da resposta plaquetária à botrocetina; 

12. As plaquetas dos coelhos envenenados não apresentaram um aumento da expressão do 

fibrinogênio ou dos PDF, nem da GPIIb-IIIa, em sua superfície nos intervalos de tempo 

estudados. Provavelmente, estas proteínas foram internalizadas pouco tempo após terem sido 

estimuladas pela trombina. Ao ser incubado com as plaquetas de coelho in vitro, o veneno de 

B. jararaca também não alterou a expressão da GPIIb-IIIa, do fibrinogênio ou da P-selectina 

na superfície plaquetária; 

13. Compostos, ainda não identificados, presentes no plasma dos coelhos envenenados parecem 

ter se aderido à membrana plaquetária e interferido na expressão dos epítopos da GPIIb-IIIa 

reconhecidos pelos anticorpos P2 e antiLIBS1. Da mesma forma, tais compostos parecem ter 

interferido nas respostas de agregação e secreção plaquetárias no sangue total. 
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7. Resumo 
SANTORO, M.L. Contribuição à investigação das alterações hemostáticas induzidas pelo veneno da 
serpente Bothrops jararaca em coelhos: estudo das glicoproteínas da membrana, função, secreção e 
sobrevivência plaquetárias. 2002. 194 p. Tese de doutorado – Departamento de Fisiologia, Instituto de 
Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
Que o envenenamento pela serpente Bothrops jararaca causa distúrbios hemorrágicos sistêmicos, com 
alteração da coagulação e fibrinólise sangüíneas, é notório. Contudo, pouco se sabe sobre a ação in vivo 
desse veneno sobre as plaquetas. Em estudos recentes, demonstrou-se que esse veneno causa 
trombocitopenia, distúrbios da agregação e diminuição do número de corpos densos plaquetários, que, 
dessarte, sugeriam a ativação das plaquetas circulantes. Com o escopo de comprovar esta hipótese e 
melhor caracterizar as ações in vivo desse veneno sobre as plaquetas, serviu-se de um modelo 
experimental que empregava coelhos para o envenenamento pela B. jararaca. No grupo experimental, 
os animais foram injetados i.v. com o veneno da B. jararaca (60 µg/kg) e no grupo controle com salina. 
Previamente à administração de salina ou veneno, os coelhos tiveram suas plaquetas marcadas ex vivo 
com NHS-biotina. Para a avaliação das alterações plaquetárias, amostras de sangue foram coletadas 
seqüencialmente, em intervalos de tempo que variaram de 1 a 144 horas após a administração do 
veneno ou salina. Durante o envenenamento, houve trombocitopenia, hipofibrinogenemia, elevação dos 
níveis plasmáticos do fator de von Willebrand, diminuição da função plaquetária no sangue total 
induzida pela botrocetina e pelo colágeno e diminuição da secreção de ATP. Não obstante, os níveis 
plasmáticos de fator plaquetário 4, um marcador específico da ativação plaquetária in vivo, e os níveis 
intraplaquetários de serotonina se mantiveram constantes. Pela citometria de fluxo, observou-se um 
decréscimo significativo da expressão do epítopo da GPIIb-IIIa reconhecido pelo anticorpo monoclonal 
P2, porém isso não foi observado ao utilizar-se anticorpos policlonais. A expressão de fibrinogênio ou 
dos produtos de degradação do fibrinogênio/fibrina (PDF) na membrana plaquetária também não sofreu 
alteração significativa ao longo do tempo. Houve, todavia, elevações significativas da P-selectina 
plaquetária, um receptor cuja expressão é indicativa de ativação plaquetária, e do epítopo induzido por 
ligantes (LIBS1) da GPIIIa. A porcentagem de plaquetas reticuladas na circulação, assim como os 
tempos de sobrevivência plaquetária, não foram estatisticamente diferentes entre os dois grupos. As 
análises histológicas e imuno-histoquímicas dos órgãos dos coelhos mostraram que as plaquetas 
circulantes são retidas entre redes de fibrina nos capilares pulmonares. Os resultados obtidos sugerem 
que a trombina engendrada pelos componentes pró-coagulantes deste veneno desempenha uma função 
essencial na patogenia dos distúrbios da coagulação e plaquetários observados neste modelo de 
envenenamento. O aumento da expressão de P-selectina no grupo experimental comprovou a hipótese 
inicial de que as plaquetas dos coelhos envenenados são verdadeiramente ativadas na circulação. Os 
dados ora apresentados demonstram definitivamente que a diminuição do fibrinogênio ou o aumento 
dos PDF não são a causa fundamental da disfunção plaquetária observada no envenenamento botrópico 
e que outro(s) composto(s) parece(m) estar envolvido(s) com estes distúrbios plaquetários. 
 

Palavras-chaves: Envenenamento, Bothrops jararaca, Serpentes, Venenos, Plaquetas, Coagulação, 
Agregação, Secreção, Citometria de fluxo, Sobrevivência Plaquetária, Plaquetas Reticuladas, P-selectina, 
Glicoproteína IIb-IIIa, Anticorpos, Galinha, Ovo, Fator plaquetário 4, Serotonina, Trifosfato de adenosina, 
Colágeno, Botrocetina, ELISA, Fibrinogênio, Fator de von Willebrand, Antitrombina III, Coelho 
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8. Abstract 
SANTORO, M.L. Contribution to the investigation of hemostatic disturbances induced by Bothrops 

jararaca snake venom in rabbits: study of platelet membrane glycoproteins, function, secretion and 
survival. 2002. 194 p. Doctorate Thesis - Departamento de Fisiologia, Instituto de Biociências, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil. 

 
In spite of being well established that Bothrops jararaca snake venom causes blood coagulation and 

fibrinolysis disturbances in patients, scant information about blood platelet disorders during 
envenomation is available. In recent investigations, thrombocytopenia, platelet aggregation 
disturbances and decreased numbers of platelet dense bodies were observed following venom 
administration, suggesting that circulating platelets had been activated. In order to prove this hypothesis 
and to gain a better characterization of the in vivo role of this venom on platelets, an experimental 
model of B. jararaca envenomation was utilized. Rabbits were injected i.v. either with B. jararaca 
venom (60 µg/kg) (experimental group) or saline (control group). Previously to saline or venom 
administration, rabbit platelets were labeled ex vivo with NHS-biotin. To evaluate platelet disturbances, 
blood samples were collected consecutively, at time intervals that varied from 1 to 144 hours after 
venom or saline administration. During envenomation, there were thrombocytopenia, 
hypofibrinogenemia, elevation of von Willebrand factor plasma levels, reduced botrocetin- and 
collagen-induced platelet aggregation in whole blood, and decreased ATP secretion. However, plasma 
levels of platelet factor 4, a specific marker of in vivo platelet activation, and intraplatelet serotonin 
levels remained constant. By flow cytometry, a significant decrease on the expression of GPIIb-IIIa 
epitope recognized by P2 monoclonal antibody was observed; however, this was not observed when 
polyclonal antibodies were employed. Fibrinogen or fibrin(ogen) degradation product (FDP) expression 
on platelet surface showed no significant alteration. Nonetheless, significant elevations of platelet P-
selectin, a receptor whose expression is indicative of platelet activation, and of ligand-induced binding 
sites (LIBS1) of GPIIIa were noted. The percentage of circulating reticulated platelets, as well as 
platelet survival times, were not statistically different between the two groups. Histopathological and 
immunohistochemical analyses of rabbit organs demonstrated that circulating platelets were 
sequestered among fibrin deposits in pulmonary capillaries. These results suggest that thrombin 
generated by procoagulating components of B. jararaca venom has an essential role in the pathogenesis 
of platelet and coagulation disorders in this experimental model. Increased expression of P-selectin in 
the experimental group proves the initial hypothesis that platelets of envenomed rabbits are indeed 
activated in the circulation. The data presented herein demonstrate definitively that decreased 
fibrinogen or increased FDP levels are not the primary cause of the platelet dysfunction observed in 
bothropic envenomation, but other substances seem to be responsible for it. 

 
Keywords: Envenomation, Bothrops jararaca, Snakes, Venoms, Platelets, Coagulation, 

Aggregation, Secretion, Flow Cytometry, Platelet Survival, Reticulated platelet, P-selectin, 
Glycoprotein IIb-IIIa, Antibodies, Egg, Chicken, Platelet Factor 4, Serotonin, Adenosine Triphosphate, 
Collagen, Botrocetin, ELISA, Fibrinogen, von Willebrand Factor, Antitrombin III, Rabbit. 
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