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3. Material e Métodos
Inicialmente, apresenta-se a purificação de proteínas e anticorpos (itens 3.1 a 3.4) utilizados como
reagentes para a avaliação dos parâmetros plaquetários durante o protocolo de envenenamento
experimental dos coelhos.

3.1. Purificação da botrocetina
A técnica utilizada para a purificação da botrocetina do veneno de B. jararaca foi modificada do
protocolo descrito por FUJIMURA et alii (1991).
Para tanto, utilizou-se o veneno liofilizado obtido de serpentes Bothrops jararaca adultas, fornecido
pelo Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. O veneno (3,24 g) foi dissolvido em 47 mL de
tampão imidazol A (imidazol 84 mM; benzamidina 2 mM; NaN3 0,02%; pH 7,4) e posteriormente
centrifugado a 10 000 g durante 15 min. O sobrenadante foi aplicado a uma coluna de troca iônica QSepharose (Pharmacia) (45 × 3,4 cm, volume de resina: 400 mL), previamente equilibrada com tampão
imidazol A e mantida a 4°C, sob um fluxo constante de 5 mL/min. Frações de 18 mL foram coletadas e
a concentração protéica das amostras foi determinada pela leitura da absorbância a 280 nm em
espectrofotômetro Micronal B281. Após a nova estabilização da linha de base do tampão imidazol A, a
coluna foi lavada inicialmente com tampão imidazol B (imidazol 84 mM; NaCl 0,1 M; benzamidina
2 mM; NaN3 0,02%; pH 7,4) e, posteriormente, como um gradiente de 250 mL de tampão imidazol B e
250 mL de tampão imidazol C (imidazol 84 mM; NaCl 0,7 M; benzamidina 2 mM; NaN3 0,02%;
pH 7,4). O material que ainda permanecia adsorvido à coluna foi eluído com tampão imidazol D
(imidazol 84 mM; NaCl 1,0 M; benzamidina 2 mM; NaN3 0,02%; pH 7,4).
As frações com atividade aglutinante plaquetária (vide abaixo) foram reunidas e adicionou-se sulfato
de amônio sólido (Merck) a fim de que se obtivesse a concentração final de 1 M. Essa amostra
(200 mL) foi então passada por uma coluna de fenil-Sepharose (Pharmacia), nas dimensões de 7,2 ×
2,1 cm (volume da resina: 25 mL), a 4°C, previamente equilibrada com tampão imidazol E (imidazol
84 mM; NaCl 0,7 M; benzamidina 2 mM; (NH4)2SO4 1 M; NaN3 0,02%; pH 7,4). O fluxo de 5mL/min
foi mantido constante durante toda a cromatografia. O volume das frações iniciais, que não foram
adsorvidas por esta coluna, foi ajustado para 18 mL/tubo; para a eluição das proteínas adsorvidas, o
volume das demais frações foi ajustado para 7 mL/tubo. Após a aplicação da amostra, as proteínas
adsorvidas foram eluídas com um gradiente decrescente de tampão imidazol E (250 mL) e tampão
imidazol A (250 mL). A coluna foi posteriormente lavada com 150 mL de tampão imidazol A e 50 mL
de água destilada.
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As frações que continham atividade aglutinante plaquetária foram reunidas e dialisadas durante 18 h
a 4°C contra 2 L de tampão imidazol F (imidazol 84 mM; NaCl 0,15 M; NaN3 0,02%; pH 7,4).
Posteriormente, a amostra dialisada foi liofilizada e dissolvida em 5 mL de tampão imidazol F. Essa
amostra foi aplicada a uma coluna de Sephadex G75 (Pharmacia), nas dimensões de 95 × 2,6 cm
(volume da resina: 500 mL), previamente equilibrada em tampão imidazol F. O fluxo da coluna foi
mantido em 4,5 mL/min e a cromatografia foi realizada à temperatura ambiente. Após a determinação
da atividade aglutinante plaquetária, as frações que possuíam tal atividade foram aliquotadas e
congeladas a –70°C.
3.1.1. Determinação das atividades trombina-símile, pró-coagulante e aglutinante plaquetária

As amostras coletadas foram testadas quanto às suas atividades trombina-símile, aglutinante
plaquetária e pró-coagulante. A atividade trombina-símile foi detectada ao determinar-se o tempo de
coagulação do fibrinogênio bovino 1mg/mL (200 µL) – purificado de acordo com o método descrito
por JAKOBSEN & KIERULF (1973) –, mantido a 37°C, após a adição de 50 µL de cada fração. A
atividade pró-coagulante foi determinada semelhantemente, porém utilizando-se 200 µL de plasma
citratado de coelho (SANTORO & SANO-MARTINS, 1993). Utilizou-se a intensidade de aglutinação de
plaquetas fixadas como parâmetro para a determinação da atividade biológica da botrocetina (THOMAS
et alii, 1994). Para tanto, 80 µL de plaquetas fixadas de coelho (300 ×109/L) foram adicionados a 20 µL
de plasma citratado de coelho diluído ½ em tampão imidazol A e 20 µL das frações das cromatografias,
todos previamente mantidos a 37°C. Após 2 min, observou-se a presença de aglutinação plaquetária e a
sua intensidade.

3.2. Coleta e processamento de plasma e plaquetas de coelho para purificação
de fibrinogênio, GPIIb-IIIa e PF4
Para a coleta de plaquetas para a purificação da GPIIb-IIIa e PF4 e de plasma para a purificação de
fibrinogênio, nove coelhos machos foram anestesiados com tiopental sódico (50 mg/kg) e o sangue
obtido por punção da artéria carótida, conforme descrito em SANTORO et alii (1994).
Para a obtenção de plaquetas, o sangue foi retirado em seringas plásticas que continham previamente
o anticoagulante ACD modificado (citrato de sódio 75 mM; ácido cítrico 42 mM; D(+) glicose
139 mM; teofilina 15 mM; adenosina 3,7 mM), na proporção de uma parte de anticoagulante para 6
partes de sangue. Todo o processo de lavagem plaquetária foi realizado à temperatura ambiente. O
sangue foi centrifugado a 190 g por 20 min e ao PRP foram adicionados 10 µL de prostaglandina E1
(PGE1, 200 µg/mL em etanol)/mL de PRP para se inibir a agregação plaquetária durante a
centrifugação. Em seguida, o PRP foi centrifugado a 1900 g por 15 min e o sedimento plaquetário foi
ressuspenso em 40 mL de solução de lavagem de plaquetas (NaCl 127 mM; KCl 4 mM; glicose 5 mM;
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NaHCO3 25 mM; Na2HPO4 2 mM; Na2SO4 0,2 mM; Na2EDTA 2 mM; oxalato de amônio 1% (p/v);
benzamidina 10 mM; pH 7,35). As plaquetas foram novamente centrifugadas a 1900 g durante 15 min
e o processo de lavagem foi repetido mais uma vez. Finalmente, as plaquetas foram dissolvidas em
tampão de lise (Tris 10 mM; NaCl 150 mM; CaCl2 1 mM; NaN3 0,05%; Triton X-100 1%; PMSF
2 mM; pH 7,4) e homogeneizadas vigorosamente, para que ocorresse a ruptura plaquetária. Após um
repouso a 4°C por 10 min, esta suspensão foi centrifugada a 10 000 g durante 30 min a 4°C. O
sobrenadante foi separado do precipitado e armazenado congelado a -70°C até o momento do uso.
Para a obtenção de plasma, retiraram-se também alíquotas de sangue em seringas plásticas que
continham o anticoagulante oxalato de sódio 0,1 M e ácido ε-aminocapróico 36,3 mM, na proporção de
1 parte de anticoagulante para 9 partes de sangue. O sangue foi centrifugado a 1900 g por 15 min a 4°C
e o plasma armazenado a –70°C até o momento do uso.

3.3. Purificação do fibrinogênio e das proteínas plaquetárias
3.3.1. Purificação do fibrinogênio

O fibrinogênio de coelho foi purificado segundo a metodologia descrita por JAKOBSEN & KIERULF
(1973). Resumidamente, no momento da purificação, o plasma foi descongelado e incubado
inicialmente com sulfato de magnésio e sulfato de bário para a retirada dos fatores da coagulação
dependentes da vitamina K. A suspensão foi em seguida centrifugada a 1900 g durante 15 min a 4°C e
do sobrenadante se fez a purificação do fibrinogênio por meio da precipitação com β-alanina 6 M.
Finalmente, o fibrinogênio foi dialisado contra NaCl 0,27 M e posteriormente liofilizado.
3.3.2. Purificação de GPIIb-IIIa e PF4 de coelho

Para a purificação da GPIIb-IIIa e PF4 do coelho, utilizou-se um protocolo com colunas
cromatográficas interligadas em série, a fim de se purificar concomitantemente essas duas proteínas.
Uma coluna de gelatina-Sepharose (Pharmacia), de dimensão 1,0 × 4,0 cm (volume de resina 3 mL) foi
acoplada a uma coluna HiTrap heparina-Sepharose (volume de resina 5 mL), que por sua vez foi
acoplada a uma coluna de concanavalina A-Sepharose (Fluka) 1,0 × 6,5 cm (volume de resina 5 mL).
As colunas foram equilibradas com tampão A (Triton X-100 0,1%; Tris 10 mM; NaCl 150 mM; CaCl2
1 mM; NaN3 0,05%; pH 7,4), sob um fluxo de 1,0 mL/min, à temperatura ambiente.
A amostra de plaqueta foi descongelada e diluída com tampão A, a fim de que se obtivesse uma
concentração final de Triton X-100 igual a 0,5% (volume total 40 mL). O material foi aplicado às
colunas, à temperatura ambiente, com um fluxo de 1,6 mL/min e frações de 4,8 mL foram recolhidas
em tubos plásticos. Ao final da aplicação da amostra, as colunas foram lavadas com tampão A e
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posteriormente desacopladas para a purificação de cada proteína. A concentração protéica das frações
foi obtida por leitura da absorbância a 280 nm.
3.3.2.1. Purificação de GPIIb-IIIa

Para a purificação da GPIIb-IIIa, a coluna de concanavalina A-Sepharose foi lavada inicialmente
com tampão A e depois, para a eluição das glicoproteínas que se ligaram a esta resina, utilizou-se o
tampão B (Triton X-100 0,1%; Tris 10 mM; NaCl 150 mM; CaCl2 1 mM; NaN3 0,05%; α-metil-Dmanosídeo (Sigma) 0,1M; pH 7,4). O α-metil-D-manosídeo é um açúcar específico para a
concanavalina A e compete com as proteínas adsorvidas a esta coluna (PHILLIPS et alii, 1992).
Dessarte, houve a eluição de diversas glicoproteínas, inclusive a GPIIb-IIIa. A seguir, as amostras que
foram eluídas com o tampão B foram concentradas em tubos Centriplus 30 kDa (Millipore), por meio
de centrifugação a 1900 g a 4°C (cerca de 4 h). Esse material (10 mL) foi dividido em duas alíquotas de
5 mL, que foram então congeladas a -70°C até o momento do uso.
Cada alíquota foi aplicada a uma coluna Sephacryl S-300 (Pharmacia), mantida à temperatura
ambiente e equilibrada com tampão A. O fluxo foi mantido constante a 0,7 mL/min e frações de 2,3 mL
foram coletadas. O acompanhamento da eluição da GPIIb-IIIa foi feito por meio de eletroforese em gel
de poliacrilamida (SDS-PAGE) em géis de 7,5% (LAEMMLI, 1970). As frações que continham o
complexo GPIIb-IIIa foram separadas e congeladas a -70°C.
Devido à presença de uma alta quantidade de fibrinogênio contaminante na amostra de GPIIb-IIIa
eluída da cromatografia de gel filtração, esta amostra foi aplicada a uma coluna de imunoafinidade para
o fibrinogênio de coelho, a fim de retirá-lo antes da imunização da galinha com a GPIIb-IIIa (vide
abaixo). Os anticorpos de cobaia antifibrinogênio de coelho (3,0 mg) (vide item 3.4.1) foram tratados
com NaIO4 (HARLOW & LANE, 1988, pág. 471-510) e acoplados a uma coluna HiTrap NHS-Sepharose
(1 mL) (Pharmacia), segundo as recomendações do fabricante. A eficiência do acoplamento do
anticorpo à resina foi de 89%. Após o acoplamento, as colunas foram equilibradas e mantidas em
tampão A até o momento do uso. A amostra proveniente da coluna de gel filtração em Sephacryl S-300
foi aplicada, em alíquotas de 5 mL, à coluna de imunoafinidade. A solução de GPIIb-IIIa presente no
“flow-through” foi congelada, em alíquotas de 0,5 mL a -70°C, e utilizada para a imunização da
galinha. O material que se ligou à coluna (fibrinogênio) foi eluído com MgCl2 3,5 M.
3.3.2.2. Purificação do PF4

Para a purificação de PF4, empregou-se uma modificação do protocolo descrito por RAVANAT et alii
(1994). A cromatografia foi realizada à temperatura ambiente, e o fluxo foi ajustado para 1,6 mL/min;
frações de 5,0 mL foram coletadas. A coluna de heparina-Sepharose foi desacoplada das colunas
ligadas seriadamente e lavada com tampão C (tampão Tris-HCl 50 mM; NaCl 0,15 M; pH 7,5) até a
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formação de uma linha de base de absorbância para o tampão. A seguir, a coluna foi lavada com
tampão D (tampão Tris-HCl 50 mM; NaCl 0,5 M; pH 7,5) e posteriormente com tampão E (tampão
Tris-HCl 50 mM; NaCl 0,8 M; pH 7,5). Para a eluição do PF4, aplicou-se um gradiente crescente de
NaCl, feito pela mistura de 30 mL de tampão E e 30 mL de tampão F (tampão Tris-HCl 50 mM; NaCl
2,0 M; pH 7,5). As frações que apresentaram leituras mais altas a 205 nm foram reunidas e dialisadas,
em sacos de diálise com poro de 4,0 kDa, contra 2 L de tampão MES (MES 50mM; NaN3 0,05%;
pH 6,0, por 18 h a 4°C). Esta amostra apresentava uma atividade de 5 unidades de PF4/mL em plasma
de coelho (LEVINE & WOHL, 1976). Logo após, esta amostra foi mantida congelada a –70°C até o
momento do uso.
O material eluído da coluna de heparina-Sepharose (10 mL, absorbância280nm = 0,281) foi aplicado a
uma coluna de troca iônica Mono-S (1 mL), utilizando-se o sistema FPLC da Pharmacia (RAVANAT et
alii, 1994), previamente equilibrada com tampão MES. O fluxo foi mantido constante em 1,0 mL/min e
o PF4 foi eluído em gradiente crescente contínuo de NaCl de 0 a 1,0 M (ambos em tampão MES
50 mM; NaN3 0,05%; pH 6,0), no intervalo de 30 min. Frações de 1,0 mL foram recolhidas e o perfil
da eluição das proteínas foi obtido pela leitura das mesmas em espectrofotômetro a 280 nm e 205 nm.
As frações eluídas da coluna Mono-S foram submetidas à eletroforese em gel de tricina a 16%
(SCHÄGGER & VON JAGOW, 1987), para se comprovar a pureza do PF4.
A fim de se comprovar a identidade da proteína aqui purificada com o PF4 de coelho (GINSBERG et
alii, 1979), uma porção da amostra obtida da coluna de Mono-S teve sua seqüência aminoterminal
determinada. Para tanto, uma amostra de 24 µg de PF4 foi submetida à cromatografia de fase reversa
em uma coluna Sephasil-peptide-C8 (4,6 ×150 mm), pelo sistema Äkta (Pharmacia). A coluna foi
equilibrada com tampão TFA-A (ácido trifluoracético 0,1% (v/v) em água Milli-Q), sob fluxo constante
de 1,0 mL/min. Após a aplicação da amostra, o material retido foi eluído em um gradiente contínuo
crescente de acetonitrila, obtido pela mistura de tampão TFA-A e tampão TFA-B (ácido trifluoracético
0,1% (v/v) em acetronitrila 90% (v/v)). A fração eluída que apresentou o maior pico em 215 nm foi
separada e teve sua seqüência aminoterminal determinada em um seqüenciador Shimadzu, modelo
PPDQ/23.

3.4. Imunização de animais
3.4.1. Imunização de cobaias contra o fibrinogênio de coelho

Duas cobaias de 200 g foram imunizadas com o fibrinogênio de coelho. Inicialmente, cada cobaia
recebeu uma injeção s.c. de 0,75 mL de adjuvante de Freund completo e 0,75 mL de uma solução de
fibrinogênio 1 mg/mL em NaCl 154 mM. A intervalos mensais, as cobaias receberam mais três
reforços, pela mesma via e nas mesmas concentrações de antígeno, porém utilizando-se adjuvante de
Freund incompleto. Após quinze dias do último reforço, as cobaias foram anestesiadas e o sangue foi
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obtido mediante punção da aorta abdominal. O sangue foi deixado coagular em tudo de vidro a 37°C
durante 2 h e posteriormente centrifugado a 1900 g durante 20 min a 4°C. O sobrenadante foi retirado e
mantido a –70°C até o momento da purificação dos anticorpos.
3.4.1.1. Purificação de anticorpos IgG do soro de cobaia

Os anticorpos foram purificados do soro das cobaias, utilizando-se o protocolo descrito por
MCKINNEY & PARKINSON (1987). Sucintamente, 31 mL de soro de cobaia foram adicionados a 124 mL
de tampão acetato 60 mM (pH 4,0) e o pH acertado para 4,5 com HCl 1M. Adicionaram-se 3,9 mL de
ácido caprílico, gota a gota, para a separação dos anticorpos de outras proteínas séricas. Após a
centrifugação a 10 000 g durante 30 min, ao sobrenadante adicionaram-se 50,0 g de (NH4)2SO4 sólido
para a precipitação da IgG. Centrifugou-se novamente esta solução e o precipitado de IgG obtido foi
dissolvido em salina tamponada (PBS) (NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM; KH2PO4 1,5 mM; Na2HPO4
8,1 mM; pH 7,4) contendo Na2EDTA 2 mM. Em seguida, dialisou-se a IgG de cobaia contra 2,0 L do
mesmo tampão. Após a diálise, diluiu-se essa solução de IgG com glicerol 100%, volume a volume.
Esta solução foi mantida –20oC.
Com o intuito de obter-se IgG de cobaias controles, para o controle negativo das reações
imunológicas, o soro de duas cobaias hígidas, não imunizadas, foi utilizado para a purificação de
anticorpos como descrito acima.
3.4.2. Imunização de galinhas contra GPIIb-IIIa e PF4 de coelho

Para a imunização contra PF4 e GPIIb-IIIa de coelho, utilizaram-se duas galinhas poedeiras da
linhagem HN, com 17 semanas de idade. As galinhas foram mantidas no Laboratório de Fisiopatologia
e foram alimentadas com ração especial para poedeiras fornecida pela granja Mizumoto. A coleta de
ovos era realizada diariamente, e os ovos permaneciam a 4°C até o momento da purificação de IgY.
Uma galinha foi imunizada pela via intramuscular (nos músculos torácicos) com 1,0 mL de uma
suspensão, preparada no momento da inoculação, que continha 0,5 mL de uma solução de GPIIb-IIIa
purificada (10 µg de proteína) e 0,5 mL de uma suspensão de adjuvante de FREUND completo. A outra
galinha foi também imunizada pela mesma via com 1,0 mL de uma suspensão, preparada no momento
da inoculação, que continha 0,5 mL de uma solução de PF4 purificado (96 µg de proteína) e 0,5 mL de
uma suspensão de adjuvante de FREUND completo. As duas galinhas receberam 03 reforços, com
intervalo quinzenal, nas mesmas condições.
Objetivando-se a obtenção de IgY de galinhas controles, para o controle negativo das reações
imunológicas, doze ovos de galinhas não imunizadas foram utilizados para a purificação de anticorpos,
conforme o protocolo descrito abaixo.
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3.4.2.1. Purificação de anticorpos IgY do ovo de galinha

O procedimento para a purificação de IgY foi baseado naqueles descritos por AKITA & NAKAI
(1992), HANSEN et alii (1998) e POLSON et alii (1985). As gemas foram separadas da clara e lavadas
individualmente em um jato de água para a remoção do albúmem. A membrana que envolvia a gema
foi retirada com cuidado e o conteúdo da gema foi despejado em uma proveta, para a mensuração do
volume. Posteriormente, um volume da gema total, aqui denominado de “Z”, foi adicionado a 9
volumes de HCl 3 mM e o pH acertado para 5,0 com ácido acético 10%. As gemas foram mantidas
durante 6 h a 4°C para que houvesse a precipitação dos lipídeos da gema. Em seguida, centrifugou-se
essa suspensão a 10 000 g por 15 min a 4°C e o sobrenadante foi filtrado através de um chumaço de
algodão absorvente mantido no pescoço de um funil. Adicionou-se logo após polietilenoglicol 6000
(PEG) em pó para obter a concentração final de 12% nesse sobrenadante, homogeneizando-se até que
todo o PEG se dissolvesse. Esta solução foi centrifugada a 5000 g por 25 min. O sobrenadante foi
descartado e o precipitado foi dissolvido com 2,5 Z de tampão fosfato 0,1 M, pH 7,6 (contendo NaN3
0,01%). Novamente, adicionou-se uma quantidade de PEG suficiente para dar concentração final de
12%. A mistura foi homogeneizada até que todo o PEG se dissolvesse e imediatamente centrifugada a
5000 g por 25 min. O precipitado obtido foi dissolvido com 1/4 Z de tampão fosfato e resfriado até
chegar a temperatura de 0°C. Quando a temperatura foi atingida, adicionou-se a esta solução 1/4 Z de
etanol 50% (v/v). A mistura foi homogeneizada por 10 min e depois centrifugada a 10000 g por 25 min
a 4°C. O sobrenadante obtido foi descartado e o precipitado de IgY foi dissolvido em tampão fosfato
(1/4 Z). Dialisou-se esta solução durante 18 h a 4°C, contra 2 L de tampão fosfato 0,2 M, pH 7,6
(contendo NaN3 0,02%). Finalmente, adicionou-se volume igual, ao da solução de IgY, de glicerol
100% e assim o anticorpo foi mantido estocado a -20°C.
A partir do item abaixo descrevem-se os protocolos para a administração do veneno ou salina aos
coelhos, a coleta e processamento das amostras de sangue e os testes realizados com as mesmas.

3.5. Veneno para o protocolo experimental
Utilizou-se uma mistura do veneno líquido de 30 serpentes Bothrops jararaca adultas, provenientes
dos municípios de Afonso Cláudio e Santa Tereza, Espírito Santo. O veneno líquido foi fornecido pelo
Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. Após a extração, o veneno foi centrifugado a 1100g
durante 10 min a 4°C em uma centrífuga Sorvall Superspeed modelo RC2-B e o sobrenadante retirado,
aliquotado, liofilizado e mantido a –20 °C.
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3.6. Protocolos para a marcação ex vivo de plaquetas com biotina, injeção de
veneno e coleta de amostras de sangue.
Para o estudo das alterações plaquetárias induzidas pelo veneno de B. jararaca, utilizaram-se
coelhos machos albinos (Oryctolagus cuniculus), pesando entre 3,0 a 3,5 kg (3 a 4 meses de idade),
provenientes do Biotério Central do Instituto Butantan.
3.6.1. Marcação ex vivo das plaquetas com NHS-biotina

A metodologia empregada foi aquela descrita por FRANCO et alii (1994), com pequenas
modificações. Nesta metodologia, as plaquetas de coelhos são retiradas, lavadas e marcadas ex vivo
com NHS-biotina e a seguir reinfundidas nos mesmos animais. O acompanhamento por citometria de
fluxo da sobrevivência plaquetária é feito utilizando-se uma sonda fluorescente de avidina-fluoresceína.
Para a utilização no protocolo experimental, os coelhos foram pesados e 30 mL de sangue foram
obtidos por punção da artéria central do pavilhão auricular direito. Como anticoagulante, utilizou-se o
CPD (ácido cítrico 15,2 mM; citrato de sódio 87,7 mM; glicose 138,8 mM; NaH2PO4 15,8 mM),
filtrado em membrana Millipore de 0,25 µm; o CPD foi utilizado na proporção de 4,2 mL para 25,8 mL
de sangue. O sangue era imediatamente homogeneizado e centrifugado, à temperatura ambiente, a 190
g durante 20 min. O sobrenadante, denominado PRP, era retirado e a PGE1 era adicionada na proporção
de 12,5 µL (200 µg/mL em etanol a -20°C) para cada 10 mL de PRP; o sedimento desta centrifugação,
composto de eritrócitos e leucócitos, era mantido a 37°C. O PRP foi centrifugado a 1900 g por 15 min,
à temperatura ambiente, e o sobrenadante (plasma pobre em plaquetas, PPP) retirado.
O sedimento de eritrócitos e leucócitos obtido na primeira centrifugação foi suspenso no PPP,
homogeneizado e reinfundido lentamente pela veia marginal da mesma orelha em que foi feita a
retirada do sangue.
O sedimento plaquetário foi suspenso em 10 mL de uma solução de PBS:CPD (7 volumes : 1
volume) (pH 6,8), mantida previamente aquecida a 37°C, e 2,5 µL da solução em etanol de PGE1 foram
adicionados; a seguir, a suspensão de plaquetas foi centrifugada a 1900 g, por 15 min, à temperatura
ambiente. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o sedimento foi suspenso em 10 mL
de uma solução de PBS:CPD (7 volumes : 1 volume) (pH 7,4), mantida previamente aquecida a 37°C.
A esta solução foram adicionados 15 µL de uma solução de NHS-biotina (40 mg/mL em
dimetilsulfóxido (DMSO)), para a marcação das plaquetas. Esta suspensão foi mantida a 37°C em
banho-maria durante 30 min. Logo após a incubação, 2,5 µL da solução em etanol de PGE1 foram
adicionados e esta suspensão foi centrifugada a 1900 g, durante 15 min, à temperatura ambiente. O
sedimento plaquetário obtido foi suspenso em 10 mL de uma solução de PBS:CPD (pH 7,4) e a
concentração plaquetária determinada em contador hematológico Serono Baker, modelo 9020+AX.
Desta suspensão, 9,5 mL foram injetados lentamente na veia marginal da orelha direita do coelho.
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3.6.2. Protocolo experimental

Após 2 h da infusão das plaquetas marcadas com NHS-biotina, coletou-se uma amostra de sangue da
veia marginal do pavilhão auricular esquerdo do coelho (amostra 0 h) e prosseguiu-se incontinenti com
a administração do veneno de Bothrops jararaca (60 µg/kg p.v.) (grupo experimental, n= 6) ou NaCl
154 mM (grupo controle, n= 6). O veneno foi diluído em 10 mL de NaCl 154 mM estéril e infundido, a
uma velocidade de 1,0 mL por minuto, na veia marginal do pavilhão auricular direito do coelho. O
grupo controle recebeu a injeção de salina isotônica sob as mesmas condições do grupo experimental.
A seguir, amostras de sangue foram coletadas após 1, 2, 3, 24, 48, 72, 96, 120 e 144 h da
administração de veneno ou salina isotônica.
3.6.3. Coleta de amostras de sangue

As amostras de sangue foram coletadas por punção da veia marginal auricular esquerda; um escalpe
de calibre 22G era introduzido na veia e as amostras de sangue eram recolhidas sem ser feito qualquer
tipo de pressão negativa, para diminuir o risco de ativação plaquetária. As primeiras quatro gotas de
sangue eram desprezadas e o restante do sangue era coletado em frasco com anticoagulante.
O sangue obtido (4,25 mL) era coletado em frasco plástico que continha 700 µL de anticoagulante
CTAD modificado (teofilina 15 mM; adenosina 3,7 mM; dipiridamol 0,198 mM; imipramina 2 µM
diluídos em anticoagulante ACD) (CONTANT et alii, 1983) e 50 µL de soro antibotrópico (Instituto
Butantan). Durante a coleta, o sangue já era homogeneizado para evitar-se a ativação plaquetária, e
depois era colocado em banho de gelo.
Para a coleta de amostras para a agregação e secreção plaquetárias, nos tempos de 3 h e 24 h após o
envenenamento, 2,25 mL de sangue foram recolhidos em frasco plástico contendo a 0,25 mL de citrato
de sódio 3,8% (p/v). O sangue era já homogeneizado durante a coleta e depois deixado à temperatura
ambiente, até o momento da realização dos testes de agregação e secreção plaquetárias em sangue total.
3.6.3.1. Coleta de amostra para a citometria de fluxo

Imediatamente após a coleta e homogeneização da amostra, 500 µL de sangue anticoagulado com
CTAD modificado eram adicionados a 500 µL de paraformaldeído 2% tamponado em PBS (pH 7,4), já
previamente mantido em banho de gelo. As amostras eram deixadas em banho gelo até a sua
centrifugação. A centrifugação das amostras era feita a 2500 rpm (420 g) por 2 min em centrífuga para
tubos eppendorf (Incibrás), à temperatura ambiente. O sobrenadante – i.e., o PRP – era retirado e
mantido a 4°C até o uso.
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3.6.3.2. Contagem hematológica

A contagem hematológica das amostras de sangue, coletadas em CTAD modificado, foi feita em
contador hematológico Serono Baker, modelo 9020+AX. A escolha deste anticoagulante para a
contagem hematológica foi devida ao fato do EDTA aumentar o volume plaquetário, o que não ocorre
com anticoagulantes que tenham citrato de sódio em sua composição (BATH, 1993).
Os seguintes parâmetros foram obtidos automaticamente por este contador: contagem total de
leucócitos, contagem de hemácias, concentração de hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular
médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração hemoglobínica corpuscular
média (CHCM), amplitude da distribuição de eritrócitos (RDW), contagem plaquetária, volume
plaquetário médio (VPM), plaquelécrito e amplitude da distribuição de plaquetas (PDW). O RDW é o
coeficiente de variação da distribuição de hemácias e é expresso como uma porcentagem do tamanho
médio dos eritrócitos (ROBERTS & EL BADAWI, 1985); o mesmo se aplica ao PDW com relação ao
tamanho plaquetário.
3.6.3.3. Coleta de amostras para a dosagem de serotonina, PF4, vWF, fibrinogênio e ATIII

Após o sangue ter sido contado no analisador hematológico, o sangue coletado com CTAD
modificado era centrifugação a 190 g por 6 min a 4°C e o sobrenadante (PRP) era retirado. A contagem
plaquetária do PRP era realizada no contador hematológico e a seguir adicionavam-se 160 µL de HCl
1M para 160 µL de PRP. Esta amostra de PRP era mantida congelada a -70°C, protegida da luz, até o
momento da dosagem de serotonina intraplaquetária.
O restante do sangue era centrifugado a 2500 g por 10 min a 4°C. O sobrenadante era retirado e
centrifugado novamente a 13 000 rpm (11 326 g) por 10 min em uma centrífuga para tubos eppendorf
(Incibrás). O novo sobrenadante (PPP) era retirado e aliquotado.
Para a dosagem de serotonina plasmática, 160 µL da amostra de PPP eram adicionados a 160 µL de
HCl 1M. Esta amostra era mantida congelada a -70°C, protegida da luz, até o momento de uso.
Para a dosagem de PF4, vWF, fibrinogênio e ATIII, o restante da amostra do PPP, obtido após a
segunda centrifugação, era mantido congelado a -70°C, protegido da luz, até o momento de uso.

3.7. Dosagem de serotonina intraplaquetária e 5-hidroxiindóis plasmáticos
A metodologia utilizada para a dosagem de 5-hidroxiindóis (5-HI) foi aquela descrita em HOLMSEN
& DANGELMAIER (1989b), que se baseia na mensuração fluorimétrica da reação entre eles e o oftalaldeído (OPT). O único 5-HI que pode ser detectado nas plaquetas é a serotonina, uma vez que
outros 5-HI não são capturados pela membrana plaquetária (PLETSCHER, 1968; SHUTTLEWORTH &
O'BRIEN, 1981); assim, nas plaquetas, a reação com o OPT é específica para a serotonina. No entanto,
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no plasma, a serotonina e seus metabólitos ácido 5-hidroxiindolacético e 5-hidroxitriptofol podem ser
detectados pela reação com o OPT (MAICKEL & MILLER, 1966).
Para tanto, as amostras de PRP e PPP (300 µL), já previamente diluídas 1/2 com HCl (item 3.6.3.3),
foram diluídas com 1200 µL de HCl 1M. Para obter-se uma curva padrão de serotonina, diluiu-se o
sulfato de creatinina e serotonina (Sigma) em HCl 1M, de maneira a obter-se as seguintes
concentrações de serotonina: 4,0 µM; 0,9 µM; 0,7 µM; 0,5 µM; 0,3 µM; 0,1 µM e branco (HCl 1M).
A 1,5 mL das amostras, adicionaram-se 300 µL de ácido tricloroacético 6M. As amostras foram
centrifugadas por 20 min a 1900 g, retirando-se a seguir o sobrenadante. A 300 µL do sobrenadante,
adicionaram-se 2,0 mL de reagente de OPT recém-preparado. A seguir, as amostras foram deixadas em
um banho-maria fervente por 10 min e – após o resfriamento em banho de gelo – lavadas, por duas
vezes, com clorofórmio, sob agitação forte em um vortex. A leitura da reação foi feita em
espectrofluorímetro Hitachi F-2000 (excitação 360 nm e emissão 475 nm).
A concentração de serotonina intraplaquetária nas amostras de PRP foi calculada pela seguinte
fórmula, após a transformação da leitura obtida no espectrofluorímetro em concentração de serotonina,
utilizando-se para tanto uma curva de regressão entre a concentração de serotonina e a intensidade de
fluorescência:

µmol de serotonina /1011 plaquetas=

µM de serotonina
×1011
número de plaquetas /L

As leituras da amostras de PPP foram analisadas igualmente nesta curva padrão e a concentração
final de 5-HI no PPP foi expressa em nM, levando-se em consideração a diluição do plasma.

3.8. ELISA para dosagem de PF4
O método empregado para a dosagem de PF4 em amostras de plasma de coelho está esquematizado
na Figura 16.
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Figura 16 – Esquema do método de quantificação do PF4 em amostras biológicas por ELISA. As
placas de ELISA eram sensibilizadas com IgY purificada antiPF4 de coelho ( ); após a incubação com
as amostras biológicas que continham PF4 ( ), as placas eram lavadas ( ) e posteriormente incubadas
com uma solução que continha um conjugado de IgY-biotina antiPF4 ( ). As placas eram lavadas ( )
e incubadas com um conjugado de avidina-peroxidase ( ). Depois de lavadas ( ), as placas eram
incubadas com o-fenilenodiamina (OPD) e peróxido de hidrogênio para a revelação da reação ( ).
Abaixo são detalhados os métodos empregados para a purificação de anticorpos IgY em colunas de
PF4-Sepharose e a conjugação destes com a biotina.
3.8.1. Acoplamento do PF4 à NHS-Sepharose

Para que se obtivesse somente a IgY antiPF4 e se excluísse outras proteínas presentes na solução de
anticorpos que pudessem interferir na determinação de PF4 por ELISA, passou-se a solução de IgY em
uma coluna de PF4 acoplada à NHS-Sepharose. O protocolo seguido para o acoplamento do PF4 foi
aquele recomendado pelo fabricante da coluna (HiTrap NHS-Sepharose, 1 mL, Pharmacia). Para tanto,
utilizaram-se 10 mL da solução de PF4 purificado (47,45 µg/mL), obtido da coluna de Mono-S. A
eficiência do acoplamento foi de 99,7%. A coluna, após o acoplamento, foi lavada e mantida a 4°C em
tampão Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,15 M, pH 7,5, até a sua utilização.
3.8.2. Purificação de IgY antiPF4 por cromatografia de afinidade (PF4-Sepharose)

Para a purificação da IgY específica para PF4, a solução de IgY da galinha imunizada com PF4 de
coelho foi aplicada a uma coluna cromatográfica de PF4 acoplado à NHS-Sepharose. Uma alíquota da
solução de IgY antiPF4 (30 mL) foi dialisada contra 3,0 L de tampão Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,15 M,
pH 7,5, durante 18 h a 4°C. A amostra de IgY foi a seguir centrifugada a 3 000 g por 15 min a 20°C. O
sobrenadante (45 mL; 23,9 mg/mL, coeficiente de extinção da IgY: 1,0 mg/mL = 1,35) foi aplicado
manualmente, utilizando-se uma seringa de 10 mL ligada à coluna de PF4-Sepharose, sob um fluxo de
0,5 mL/min. Todo o procedimento cromatográfico foi realizado à temperatura ambiente. Após a
aplicação da amostra, a coluna era lavada com tampão Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,15 M, pH 7,5, até o
retorno da linha de base da absorbância (280 nm), determinada em monitor UV da BioRad. A seguir, a
coluna era lavada com 10 mL de Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,8 M, pH 7,5, para se retirar as proteínas
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adsorvidas inespecificamente à coluna. A coluna era depois lavada com 10 mL de água destilada e o
anticorpo específico antiPF4 era eluído com tampão de eluição (glicina 100 mM; 1,4-dioxano 10%; pH
2,5). A IgY específica para PF4 eluída da coluna era imediatamente recolhida em frasco que continha
5 mL de uma solução de Tris 1,0 M, pH 7,5, a fim de que o anticorpo não se desnaturasse com o pH
baixo do tampão de eluição. Regenerava-se a coluna lavando-a com 10 mL de tampão Tris-HCl
50 mM, NaCl 0,15 M, pH 7,5. Ao anticorpo eluído, adicionou-se sulfato de amônio para dar uma
saturação final de 55% (3,52 g de sulfato de amônio/ mL de eluído). Esta solução foi mantida a 4°C por
18 h e a seguir centrifugada a 10 000 g por 15 min. O precipitado foi dissolvido em 3,5 mL de tampão
Tris-HCl 100 mM, NaCl 0,30 M, pH 7,5 e posteriormente acrescido de 3,5 mL de glicerol 100%, para
que a solução fosse mantida a -20°C.
3.8.3. Conjugação da IgY antiPF4, purificada por cromatografia de afinidade, com biotina

A conjugação da IgY com a biotina foi realizada por uma modificação das metodologias descritas
por HARLOW & LANE (1988) e OLOVSSON & LARSSON (1993). Uma solução de IgY antiPF4 (2,0 mL),
purificada em coluna de PF4-Sepharose, foi dialisada contra 3,0 L de tampão bicarbonato 0,1 M a 4°C
durante 12 h. Após este período, a amostra foi centrifugada a 10 000 g por 5 min e a concentração
protéica determinada em 280 nm (1,29 mg/mL). A amostra foi então diluída, com tampão bicarbonato
0,1M, para alcançar a concentração protéica de 1,0 mg/mL (volume final= 3,3 mL). Adicionaram-se
100 µL de NHS-biotina (Sigma) em DMSO (10 mg/mL) à amostra de IgY purificada e incubou-se a
mistura, sob agitação, à temperatura ambiente por 1 h. Após este período, adicionaram-se 24 µL de
NH4Cl 1 M e incubou-se, sob agitação, por 10 min à temperatura ambiente. Dialisou-se em seguida a
amostra contra 3,0 L de tampão Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,15 M, pH 7,5 durante 12 h a 4°C; a amostra
foi retirada e novamente submetida às mesmas condições de diálise. Finalmente, a IgY conjugada com
a biotina foi diluída volume a volume com glicerol 100%, obtendo-se 9,0 mL de uma solução de
concentração protéica de 164,5 µg/mL, que foi mantida a -20°C.
3.8.4. Caracterização por meio de Western blotting dos anticorpos IgY contra PF4

O protocolo para a realização do Western blotting com IgY se baseou naquele descrito por HARLOW
& LANE (1988). Inicialmente, realizou-se a eletroforese das plaquetas não-reduzidas (30 µg por poço) e
soro de coelho não-reduzido (80 µg/mL) em gel de gradiente de poliacrilamida 5-15% (SDS-PAGE)
(LAEMMLI, 1970). A corrida eletroforética foi realizada com amperagem constante de 30 mA. Após a
eletroforese, o gel foi equilibrado em 50 mL de tampão de transferência (Tris 48 mM; glicina 39 mM;
metanol 20%, SDS 0,037%, pH 9,2), mantido a 4°C, por 5 min. Cortou-se uma folha de membrana de
nitrocelulose (poro de 0,22 µm, Sigma) no tamanho gel, que foi umedecida em água destilada por
2 min e depois em tampão de transferência. Os papéis de filtro também foram cortados e umedecidos
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por 20 min em tampão de transferência. Os papéis de filtro, a membrana de nitrocelulose e o gel foram
dispostos segundo recomendação do fabricante, em uma cuba de transferência semi-seca (BioRad). A
transferência foi realizada com voltagem constante de 15 V durante 2 h. Após a transferência, as
membranas de nitrocelulose foram secas em estufa a 37°C, para a fixação das proteínas às mesmas. Os
géis de poliacrilamida foram corados com ZnSO4 (FERRERAS et alii, 1993), para verificar-se a
eficiência de transferência. Depois de secas, as membranas foram umedecidas por 1 min em água
destilada e coradas com solução de Ponceau S (Ponceau S 0,2%; ácido tricloroacético 0,18 M; ácido
sulfossalicílico 3%) por 10 min, sob agitação. A membrana foi cortada em tiras de 5 mm de largura, e
estas foram colocadas em uma cuba de incubação para Western blotting (BioRad). As tiras foram
descoradas com solução de lavagem (Tris 10 mM; NaCl 150 mM; Tween 20 0,1%; pH 7,5) e a seguir
incubadas por 18 h a 4°C com solução de bloqueio (gelatina de peixe 5% (v/v), Sigma G7765, em
tampão de lavagem). Após o bloqueio, a membrana foi lavada 3 vezes, por 5 min, com solução de
lavagem. Adicionou-se a seguir 1 mL das soluções de IgY, diluídas em tampão de lavagem contendo
gelatina de peixe 0,5%, às tiras de membrana de nitrocelulose e incubou-se sob agitação constante, à
temperatura ambiente, por 2 h. Após esta incubação, as membranas foram lavadas 3 vezes, por 5 min,
com solução de lavagem. Às tiras incubadas com IgY total antiPF4 e IgY total controle, adicionou-se
1 mL da solução de conjugado IgG-peroxidase (IgG de coelho, conjugada com a peroxidase, anti-IgY
de galinha, Sigma A9792), diluído 1/10 000 em tampão de lavagem contendo gelatina de peixe 0,5%.
Às tiras incubadas com IgY purificada antiPF4 conjugada com a biotina, adicionou-se 1 mL de uma
solução de conjugado de avidina-peroxidase 200 ng/mL (diluição 1/10 000) (Sigma A3151), diluído em
tampão de lavagem contendo gelatina de peixe 0,5%. Todas as tiras foram incubadas com os
conjugados por 2 h à temperatura ambiente, sob agitação constante. Após a incubação, as membranas
foram lavadas 3 vezes, por 5 min, com solução de lavagem. A seguir, adicionou-se o substrato
cromógeno (5,0 mg de tetra-hidrocloreto de 3, 3’diaminobenzidina (DAB); 10 mL de tampão imidazol
0,1 M; 125 µL de CoCl2 0,2 M; 3,4 µL H2O2 30%) (PUKAC et alii, 1997). A reação foi interrompida
lavando-se a membrana exaustivamente com água destilada.
3.8.5. ELISA: titulação da IgY purificada em PF4-Sepharose, IgY total antiPF4 e IgY total
controle

Para a titulação dos anticorpos IgY, placas de ELISA Poli-Sorb (Nunc) foram sensibilizadas com
100 µL de PF4 de coelho purificado (10 µg/mL), diluído em tampão carbonato pH 9,6. As placas foram
incubadas a 4oC, em câmara úmida, por 18 h e a seguir lavadas 3 vezes com tampão de lavagem (NaCl
154 mM; Tween 20 0,05%). Logo após, aos poços se adicionaram 200 µL de solução bloqueadora
(albumina bovina 3% em tampão carbonato, pH 9,6) por 2 h a 37°C, em câmara úmida. Após a
incubação, as placas foram lavadas durante 5 min, por 3 vezes, com tampão de lavagem. Em seguida,
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os poços foram incubados com 100 µL de diluições seriadas, na razão de 2, da IgY antiPF4 purificada
em coluna de afinidade (41,8 µg/mL a 8,2 ng/mL), da IgY total antiPF4 (1,21 mg/mL a 2,4 µg/mL) e
da IgY controle (3,2 mg/mL a 6,3 µg/mL). Todos os anticorpos foram diluídos em tampão de
incubação (PBS; albumina bovina 1%; Tween 20 0,05%; pH 7,4). Após 1 h de incubação a 37°C, em
câmara úmida, as placas foram lavadas 3 vezes com tampão de lavagem (NaCl 154 mM; Tween 20
0,05%). Logo depois, aos poços foram adicionados 100 µL do conjugado de IgG-peroxidase anti-IgY
de galinha (Sigma A9792), diluído 1/30 000 em tampão de incubação, permanecendo por 1 h a 37°C,
em câmara úmida. As placas foram lavadas 3 vezes durante 5 min com tampão de lavagem. Para a
revelação, adicionaram-se aos poços 100 µL de uma solução recém-preparada de substrato (ofenilenodiamina (OPD) 1 mg/mL e H2O2 0,03%, dissolvidas em tampão citrato 0,1 M, pH 5,0). A
reação foi interrompida pela adição de H2SO4 30% (50 µL/poço). A absorbância dos poços das placas
foi lida em um leitor de ELISA Multiskan EX, com comprimento de onda ajustado para leitura em 492
nm.
Definiu-se como título a menor concentração de anticorpo capaz de desenvolver uma leitura igual ou
superior a 0,100, ao se subtraírem as absorbâncias das diluições seriadas dos poços sensibilizados com
antígeno e dos seus respectivos brancos (poços não sensibilizados com o antígeno).
3.8.6. Protocolo de ELISA para determinação de PF4 plasmático

Após testes preliminares para a determinação das melhores concentrações da IgY antiPF4 para a
sensibilização das placas de ELISA, do conjugado IgY antiPF4-biotina, do conjugado avidinaperoxidase e da albumina bovina nos tampões, estabeleceu-se o protocolo descrito a seguir.
Placas de ELISA Maxisorp (Nunc) foram sensibilizadas com 100 µL/poço de uma solução de IgY
purificada antiPF4 (3,34 µg/mL) em tampão carbonato pH 9,6. As placas foram incubadas a 4oC, em
câmara úmida, por 18 h e a seguir lavadas 3 vezes com tampão de lavagem (item 3.8.5).
Os poços foram bloqueados com 200 µL de solução bloqueadora (item 3.8.5) por 2 h a 37°C, em
câmara úmida. A seguir, as placas foram lavadas durante 5 min, por 3 vezes, com tampão de lavagem.
Para a obtenção da curva padrão de PF4 de coelho, a solução estoque de PF4 (47,45 µg/mL) foi diluída
em tampão de incubação (PBS, albumina bovina 1%, Tween 20 0,05% e pH 7,4), nas diluições seriadas
de 160, 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 1,25 e 0,625 ng/mL. As amostras de PPP de coelho foram diluídas 1/4
em tampão de incubação. Todas as amostras de padrões e PPP (100 µL/poço) foram aplicadas em
triplicata nas placas. Após 1 h de incubação a 37oC em câmara úmida, as placas foram lavadas 3 vezes
durante 5 min com tampão de lavagem.
A seguir, aos poços foram adicionados 100 µL de IgY-biotina antiPF4, na concentração de 164,5
ng/mL, em tampão de incubação modificado (PBS, albumina bovina 3%, Tween 20 0,05% e pH 7,4).
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As placas foram incubadas por 1 h a 37oC em câmara úmida e a seguir lavadas 3 vezes durante 5 min
com tampão de lavagem.
Adicionaram-se aos poços 100 µL de uma solução de conjugado avidina-peroxidase (Sigma, A3151)
a 100 ng/mL em tampão de incubação modificado. As placas foram incubadas por 1 h a 37oC em
câmara úmida e a seguir lavadas 3 vezes durante 5 min com tampão de lavagem.
A revelação da reação foi feita como descrito no item 3.8.5.

3.9. Dosagem de vWF
Para a dosagem do vWF em amostras plasmáticas, placas de ELISA Maxisorp (Nunc) foram
sensibilizadas com 100 µL/poço de uma solução de IgG de cabra anti-vWF humano (21,1 µg/mL) em
tampão carbonato pH 9,6. O anticorpo específico para o vWF humano, que também reage com o vWF
de coelho, foi adquirido da DiaSorin (Minnesota, EUA). As placas foram incubadas a 4oC, em câmara
úmida, por 18 h e a seguir lavadas 3 vezes com tampão de lavagem (item 3.8.5).
Os poços foram bloqueados com 200 µL de solução bloqueadora (item 3.8.5) por 2 h a 37°C, em
câmara úmida. A seguir, as placas foram lavadas durante 5 min, por 3 vezes, com tampão de lavagem.
Para a obtenção da curva padrão de vWF de coelho, utilizou-se como referência uma combinação de
plasmas citratados de seis coelhos, obtidos por meio de punção da artéria carótida, como descrito no
item 3.2. Esta solução do plasma referência foi diluída seriadamente na razão de 2, de 1/5 até 1/2560,
em tampão de incubação (item 3.8.6). A diluição de 1/80 do plasma de referência foi escolhida,
arbitrariamente, como a conter 100% de vWF. As amostras de PPP dos coelhos analisados foram
diluídas 1/80 em tampão de incubação. Todas as diluições do plasma de referência e as amostras de
PPP (100 µL/poço) foram aplicadas em triplicata nas placas. Após 1 h de incubação a 37oC em câmara
úmida, as placas foram lavadas 3 vezes durante 5 min com tampão de lavagem.
A seguir, aos poços foram adicionados 100 µL de IgG de cabra anti-vWF humano (DiaSorin),
marcada com NHS-biotina, na concentração de 500 ng/mL, em tampão de incubação modificado (item
3.8.6). O protocolo seguido para a conjugação da IgG anti-vWF com a NHS-biotina foi semelhante
àquele descrito no item 3.8.3, para a IgY antiPF4. As placas foram incubadas por 1 h a 37oC em câmara
úmida e a seguir lavadas 3 vezes durante 5 min com tampão de lavagem.
Adicionaram-se aos poços 100 µL de uma solução de conjugado avidina-peroxidase (Sigma, A3151)
a 100 ng/mL em tampão de incubação modificado (item 3.8.6). As placas foram incubadas por 1 h a
37oC em câmara úmida e a seguir lavadas 3 vezes durante 5 min com tampão de lavagem.
A revelação da reação foi feita como descrito no item 3.8.5.
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3.10. Dosagem de ATIII
Para a dosagem da ATIII em amostras plasmáticas, placas de ELISA Maxisorp (Nunc) foram
sensibilizadas com 100 µL/poço de uma solução de IgG de cabra anti-ATIII humana (21,2 µg/mL) em
tampão carbonato pH 9,6. O anticorpo específico para a ATIII humana, que também reage com a ATIII
de coelho, foi adquirido da DiaSorin (Minnesota, EUA). As placas foram incubadas a 4oC, em câmara
úmida, por 18 h e a seguir lavadas 3 vezes com tampão de lavagem (item 3.8.5).
Os poços foram bloqueados com 200 µL de solução bloqueadora (item 3.8.5) por 2 h a 37°C, em
câmara úmida. A seguir, as placas foram lavadas durante 5 min, por 3 vezes, com tampão de lavagem.
Para a obtenção da curva padrão de ATIII de coelho, utilizou-se como referência uma combinação
de plasmas citratados de seis coelhos, obtidos por meio de punção da artéria carótida, como descrito no
item 3.2. Esta solução do plasma referência foi diluída seriadamente na razão de 2, de 1/5 até 1/2560,
em tampão de incubação (item 3.8.6). A diluição de 1/20 do plasma de referência foi escolhida,
arbitrariamente, como a conter 100% de ATIII. As amostras de PPP dos coelhos analisados foram
diluídas 1/20 em tampão de incubação. Todas as amostras de padrões e PPP (100 µL/poço) foram
aplicadas em triplicata nas placas. Após 1 h de incubação a 37oC em câmara úmida, as placas foram
lavadas 3 vezes durante 5 min com tampão de lavagem.
A seguir, aos poços foram adicionados 100 µL de IgG de cabra anti-ATIII humana (DiaSorin),
marcada com NHS-biotina, na concentração de 500 ng/mL, em tampão de incubação modificado (item
3.8.6). O protocolo seguido para a conjugação da IgG anti-ATIII com a NHS-biotina foi semelhante
àquele descrito no item 3.8.3, para a IgY antiPF4. As placas foram incubadas por 1 h a 37oC em câmara
úmida e a seguir lavadas 3 vezes durante 5 min com tampão de lavagem.
Adicionaram-se aos poços 100 µL de uma solução de conjugado avidina-peroxidase (Sigma, A3151)
a 100 ng/mL em tampão de incubação modificado (item 3.8.6). As placas foram incubadas por 1 h a
37oC em câmara úmida e a seguir lavadas 3 vezes durante 5 min com tampão de lavagem.
A revelação da reação foi feita como descrito no item 3.8.5.

3.11. Dosagem de fibrinogênio
O método utilizado para a dosagem de fibrinogênio nas amostras plasmáticas foi o descrito por
RATNOFF & MENZIE (1951), Sucintamente, o fibrinogênio presente nas amostras de plasma foi
convertido em fibrina pela adição de trombina exógena, e a rede de fibrina insolúvel formada foi
retirada e quantificada por um método colorimétrico de dosagem de proteínas.
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3.12. Citometria de fluxo
3.12.1. Anticorpos utilizados na citometria de fluxo

Para o estudo das glicoproteínas de membrana plaquetária de coelho, por citometria de fluxo, os
seguintes anticorpos foram utilizados:
Anticorpos policlonais
• IgY anticomplexo GPIIb-IIIa de coelho. Este anticorpo, assim como a IgY purificada obtida de
galinhas não imunizadas (IgY controle), foi conjugado com fluoresceína (vide infra);
• IgG de cobaia antifibrinogênio de coelho. Este anticorpo, assim como a IgG obtida de cobaias não
imunizadas, foi conjugado com fluoresceína (vide infra).
Anticorpos monoclonais
• Anticorpo monoclonal P2 (Cosmo, cód. 0145, França) – anticorpo que reage com o complexo
GPIIb-IIIa de plaquetas humanas e de coelho, porém não com as proteínas individuais do complexo. A
ligação do fibrinogênio ao complexo GPIIb-IIIa é parcialmente inibida pelo P2, e o número de sítios de
ligação do P2 às plaquetas aumenta após a estimulação das mesmas (FARADAY et alii, 1997;
MCGREGOR et alii, 1983, 1986). A utilização do anticorpo P2 para a inibição da agregação de plaquetas
de coelho induzida pela trombina já havia sido relatada anteriormente (MARRAKCHI et alii, 1997a,b);
• Anticorpo monoclonal antiLIBS1 (doação do Dr. MARK GINSBERG) – anticorpo que reage com a
GPIIIa de plaquetas humanas e de coelho (RAND et alii, 1999), após a ocupação da GPIIb-IIIa pelo
fibrinogênio ou por peptídeos que contenham a seqüência RGD ou HHLGGAKQAGDV. Todos estes
ligantes induzem mudanças estruturais na GPIIb-IIIa que resultam na exposição de um novo
determinante antigênico na GPIIIa, denominado LIBS1, reconhecido por este anticorpo (FRELINGER III
et alii, 1990, 1991; GINSBERG et alii, 1990);
• Anticorpo monoclonal 12A7 (doação Dr. GUY REED) – anticorpo que reage especificamente com a
P-selectina das plaquetas de coelho (REED et alii, 1998);
• Anticorpo monoclonal MoALg1 (doação Dra. KÁTIA C. BÁRBARO) – anticorpo monoclonal
específico para proteínas de 35 kDa do veneno de Loxosceles gaucho (GUILHERME et alii, 2001). Esse
anticorpo foi utilizado como controle para as reações com os demais anticorpos monoclonais.
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Todos os anticorpos monoclonais foram diluídos em PBS modificado (albumina bovina 1% e NaN3
0,01% em PBS, pH 7,4) e mantidos congelados a -20°C até o momento do uso.
3.12.2. Conjugação da IgY total (controle e antiGPIIb-IIIa) com fluoresceína

A conjugação da IgY com a fluoresceína foi baseada em protocolos descritos por GODING (1976) e
HARLOW & LANE (1988). Brevemente, alíquotas de 2 mL das soluções de IgY total antiGPIIb-IIIa
(27,9 mg/mL) e da IgY total controle (64,4 mg/mL) foram dialisadas contra 3,0 L de tampão carbonato
0,1 M, pH 9,5, durante 18 h a 4oC. As amostras foram centrifugadas a 10 000 g por 5 min e a
concentração protéica dos sobrenadantes foi determinada por espectrofotometria a 280 nm (coeficiente
de extinção 1,0 mg de IgY/mL= 1,35, www.aveslab.com). As amostras foram então diluídas em
tampão carbonato 0,1 M para se ter soluções na concentração de 1 mg de IgY/mL.
A seguir, adicionou-se 50 µL de uma solução a 10 mg/mL de isotiocianato de fluoresceína (isômero
I em celite (10%), Sigma F1628) em DMSO, em porções de 5 µL, para cada 1 mL das soluções de IgY
a 1 mg/mL. As soluções foram incubadas, sob agitação, no escuro, a 4°C por 8 h. Para interromper a
reação, adicionou-se uma solução de NH4Cl 1 M, na proporção de 53 µL para cada 1 mL da solução de
anticorpo, durante 15 min, a 4°C, sob agitação.
Para a separação do isotiocianato de fluoresceína livre da fluoresceína conjugada com a IgY,
procedeu-se a uma cromatografia de gel filtração em uma coluna de Sephadex G25. Para tanto, uma
coluna de 1,5 × 26,5 cm, contendo a resina Sephadex G25 (Pharmacia), foi equilibrada com PBS, pH
7,4, sob um fluxo de 1,0 mL/min. Todo o procedimento cromatográfico foi realizado à temperatura
ambiente. Antes de se aplicar as amostras na coluna, 61 µL de glicerol 100% foram adicionados a cada
1,2 mL da solução de anticorpo. Alíquotas de 15 mL dessas amostras foram aplicadas na coluna e o
material foi posteriormente eluído com PBS, sob um fluxo de 1 mL/min. O perfil de eluição das frações
foi registrado em um monitor UV BioRad, ajustado para leitura a 280 nm. Os anticorpos eluídos
conjugados com a fluoresceína foram concentrados em membrana DiaFlo de 5 kDa, sob pressão de N2
de 3,5 kg/cm2 e posteriormente diluídos volume a volume com glicerol 100% para serem mantidos a
-20°C. Em geral, sob as condições estabelecidas, a eficiência de conjugação da fluoresceína com a IgY
foi de 0,8.
3.12.2.1. Imunofluorescência de plaquetas incubadas com IgY total (antiGPIIb-IIIa e
controle) conjugada com fluoresceína

Para a avaliação rápida da especificidade das IgY conjugadas com fluoresceína, previamente à
citometria de fluxo, utilizou-se a técnica de imunofluorescência. Para tanto, foram feitos esfregaços a
partir de uma amostra de sangue, anticoagulada com K2-EDTA, obtida por punção da veia marginal
auricular de um coelho normal. Os esfregaços sangüíneos foram secos ao ar e fixados em metanol
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100% por 2 min à temperatura ambiente. Após a secagem das lâminas, os esfregaços foram lavados
com PBS-albumina (albumina bovina 0,75% em PBS, pH 7,4), por 2 min, sob agitação, à temperatura
ambiente. Um esfregaço foi incubado com IgY total controle conjugada com fluoresceína, na
concentração de 80 µg/mL em solução de PBS-albumina, e incubado por 1 h à temperatura ambiente,
no escuro. Outro esfregaço foi incubado, sob as mesmas condições, com uma solução de IgY total
antiGPIIb-IIIa conjugada com fluoresceína, na mesma concentração do anticorpo. Após a incubação, os
esfregaços foram lavados com tampão de lavagem (NaCl 154 mM; Tween 20 0,05%). Aos esfregaços
secos foi adicionada uma gota de uma solução recém-preparada de p-fenilenodiamina (PPD) (Sigma
P6001) (PPD 5 mg; PBS 0,5 mL; glicerol 100% 4,5 mL). A seguir, os esfregaços foram selados com
uma lamínula e esmalte. As lâminas foram mantidas congeladas até serem examinadas em um
microscópio de fluorescência Zeiss.
3.12.3. Conjugação de IgG de cobaia (antifibrinogênio de coelho e controle) com fluoresceína

A técnica utilizada para a marcação de IgG de cobaia antifibrinogênio de coelho foi a mesma
empregada anteriormente para a IgY (item 3.12.2). Resumidamente, uma alíquota de IgG de cobaia
antifibrinogênio de coelho (1 mL, 29,4 mg/mL) foi dialisada em tampão carbonato 0,1 M, pH 9,5, e
posteriormente conjugada com isotiocianato de fluoresceína. Para que o isotiocianato de fluoresceína
livre fosse separado da IgG conjugada com fluoresceína, utilizou-se uma coluna de gel filtração
Sephadex G25. A solução de anticorpo (220 µg/mL) foi mantida em PBS/glicerol 50% a -20ºC.
A IgG total das cobaias controles também foi conjugada com isotiocianato de fluoresceína, como
descrito acima.
3.12.4. Caracterização por meio de Western blotting dos anticorpos utilizados na citometria de
fluxo

O protocolo para a realização do Western blotting com IgY foi semelhante àaquele anteriormente no
item 3.8.4. Sucintamente, realizou-se a eletroforese das plaquetas não reduzidas (30 µg por poço) em
gel de poliacrilamida 12% (SDS-PAGE) (LAEMMLI, 1970). Após a transferência e o bloqueio das
membranas de nitrocelulose com gelatina de peixe 5% (v/v) em tampão de lavagem, adicionou-se 1 mL
das soluções de anticorpos, diluídas em tampão de lavagem contendo gelatina de peixe 0,5%. As
concentrações dos anticorpos utilizadas na incubação das tiras estão apresentadas na Figura 25. Após a
incubação, às tiras incubadas com IgY, adicionou-se 1 mL de uma solução de conjugado
imunoenzimático anti-IgY de galinha, (Sigma A9792), diluído 1/50 000 em tampão de lavagem
contendo gelatina de peixe 0,5%. Às tiras incubadas com IgG monoclonal, adicionou-se 1 mL de uma
solução de conjugado imunoenzimático antiIgG de camundongo diluído 1/10 000 (Sigma A8924) em
tampão de lavagem contendo gelatina de peixe 0,5%. Todas as tiras foram incubadas com os
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conjugados por 2 h à temperatura ambiente, sob agitação constante. Os demais passos foram idênticos
àqueles anteriormente descritos no item 3.8.4.
3.12.5. Caracterização pela citometria de fluxo dos anticorpos

Com a finalidade de verificar se a marcação ex vivo das plaquetas com NHS-biotina alterava a
função plaquetária e testar a reação dos anticorpos utilizados neste estudo com as plaquetas, marcadas
ou não com a biotina, em condições de repouso e ativação, o seguinte protocolo foi idealizado. Um
coelho normal foi anestesiado com tiopental sódico (50 mg/kg), e o seu sangue (60 mL) foi coletado
por punção da artéria carótida e anticoagulado com CPD. O sangue foi centrifugado a 190 g por 20
min, à temperatura ambiente, e o PRP foi retirado. Para cada 10 mL de PRP foram adicionados 12,5 µL
de uma solução de PGE1 em etanol (item 3.2). O PRP foi centrifugado a 2500 g por 15 min à
temperatura ambiente, e o sobrenadante foi descartado. As plaquetas sedimentadas foram ressuspensas
em 10 mL de solução de PBS:CPD (7:1, pH 6,8) e, antes da centrifugação, foram adicionados 2,5 µL
de PGE1 em etanol (item 3.2). A centrifugação foi feita a 2500 g, por 15 min, à temperatura ambiente, e
o sedimento plaquetário obtido foi ressuspenso em PBS:CPD (7:1, pH 7,4). Esta suspensão de
plaquetas foi dividida em duas alíquotas: à primeira foi adicionado DMSO (15 µL/mL de suspensão) e
à segunda NHS-biotina 40 mg/mL em DMSO (15 µL/mL de suspensão). Após 30 min de incubação a
37°C, as plaquetas foram centrifugadas e lavadas, como descrito anteriormente. Os sedimentos
plaquetários foram ressuspensos em tampão de Tyrode com cálcio (NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM;
NaHCO3 12 mM; NaH2PO4 0,42 mM; MgCl2 1 mM; CaCl2 2 mM; albumina bovina 0,35% (p/v);
glicose 5,6 mM; HEPES 10 mM; pH 7,4). A contagem plaquetária foi ajustada para 300 ×109/L e a
agregação plaquetária foi realizada em agregômetro Chrono-log modelo 560, pelo método de BORN
(1962). As plaquetas (500 µL) foram colocadas na câmara de reação do agregômetro, mantido a 37°C,
sob agitação constante de 1000 rpm. Como controle, para reproduzir o estado de repouso, a suspensão
de plaquetas foi deixada agitando durante 5 min e incontinenti 500 µL de paraformaldeído 2%
tamponado em PBS (pH 7,4) foram adicionados. Para se retratar o estado de ativação plaquetária, a
suspensão de plaquetas (500 µL) foi incubada com trombina bovina (concentração final 0,4 NIHU/mL) durante 5 min. Para se avaliar a ação direta do veneno de B. jararaca sobre as plaquetas, uma
alíquota desta suspensão foi incubada, sob as mesmas condições, com este veneno (concentração final
5,4 µg/mL) durante 5 min. Após a incubação, 500 µL de paraformaldeído 2% tamponado em PBS (pH
7,4) foram adicionados às suspensões incubadas tanto com a trombina quanto com o veneno de B.
jararaca. As plaquetas fixadas foram deixadas a 4°C até serem incubadas com os anticorpos.
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3.12.6. Protocolos para a marcação das plaquetas com anticorpos, tiazol orange e avidinafluoresceína

Os protocolos descritos a seguir foram utilizados para a marcação das plaquetas, anteriormente à
leitura das amostras no citômetro de fluxo.
3.12.6.1. IgY anti GPIIb-IIIa de coelho conjugada com fluoresceína

O PRP fixado em paraformaldeído (25 µL) foi adicionado a 475 µL de PBS e 2 µL da solução de
IgY antiGPIIb-IIIa 500 µg/mL (concentração final 2 µg/mL). Fez-se a incubação por 2 h, no escuro, à
temperatura ambiente. Como controle da ligação inespecífica dos anticorpos às plaquetas, adicionaramse 2 µL de IgY controle 500 µg/mL em vez da IgY antiGPIIb-IIIa de coelho.
3.12.6.2. IgG de cobaia antifibrinogênio de coelho conjugada com fluoresceína

O PRP fixado em paraformaldeído (25 µL) foi adicionado a 475 µL de PBS e 5 µL da solução de
IgG de cobaia antifibrinogênio 220 µg/mL (concentração final 2,2 µg/mL). Fez-se a incubação por 2 h,
no escuro, à temperatura ambiente. Como controle da ligação inespecífica dos anticorpos às plaquetas,
adicionaram-se 5 µL da solução de IgG controle 220 µg/mL, de cobaias não imunizadas, no lugar da
IgG de cobaia antifibrinogênio de coelho.
3.12.6.3. Anticorpos monoclonais 12A7 e antiLIBS1

O PRP fixado (25 µL) em paraformaldeído foi incubado com 25 µL da solução de 12A7 ou
antiLIBS1 a 40 µg/mL (concentração final 20 µg/mL). Incubou-se a mistura à temperatura ambiente
por 1 h. A seguir, adicionaram-se 450 µL de PBS e 2 µL da IgG de cabra conjugada com fluoresceína
antiIgG de camundongo (Sigma F0257). Incubou-se novamente por 1 h, no escuro, à temperatura
ambiente.
3.12.6.4. Anticorpo monoclonal P2

O PRP fixado em paraformaldeído (25 µL) foi incubado com 12,5 µL da solução de 12A7 a 40
µg/mL (concentração final 13,3 µg/mL). Incubou-se a mistura à temperatura ambiente por 1 h. Em
seguida, adicionaram-se 465 µL de PBS e 2 µL da IgG de cabra conjugada com fluoresceína antiIgG de
camundongo (Sigma F0257). Incubou-se novamente por 1 h, no escuro, à temperatura ambiente.
3.12.6.5. Anticorpo monoclonal MoALg1

Como controle da ligação inespecífica dos anticorpos monoclonais às plaquetas, 25 µL do PRP
fixado foram incubados com 25 µL da solução do anticorpo MoALg1 a 40 µg/mL (concentração final
20 µg/mL); incubou-se esta reação à temperatura ambiente por 1 h. Adicionam-se 450 µL de PBS e
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2 µL da IgG de cabra conjugada com fluoresceína antiIgG de camundongo (Sigma F0257). Incubou-se
novamente por 1 h, no escuro, à temperatura ambiente.
3.12.6.6. Tiazol orange

Para a identificação de plaquetas reticuladas, o PRP foi incubado com uma solução de tiazol orange
(Aldrich). No momento do uso, 10 µL de uma solução estoque de tiazol orange (100 µg/mL em
metanol) foram adicionados a 50 mL de PBS (pH 7,4, contendo NaN3 0,02%). Ao PRP fixado em
paraformaldeído (25 µL), adicionaram-se 475 µL desta solução de tiazol orange (20 ng/mL) e fez-se a
incubação da amostra por 2 h, no escuro, à temperatura ambiente.
3.12.6.7. Identificação de plaquetas marcadas com biotina

Ao PRP fixado com paraformaldeído (25 µL), foram adicionados 475 µL de PBS e 25 µL de
avidina-fluoresceína (Sigma A2050), diluída a 50 µg/mL com PBS (pH 7,4, contendo NaN3 0,02%). A
incubação foi feita por 2 h, no escuro, à temperatura ambiente.
3.12.6.8. Determinação da autofluorescência das plaquetas

Para se avaliar a mudança da fluorescência própria das plaquetas ao longo do experimento, 25 µL do
PRP fixado com paraformaldeído foram incubados com 475 µL de PBS. A incubação durou 2 h, no
escuro, à temperatura ambiente.
3.12.7. Análise das amostras no citômetro de fluxo

Anteriormente à leitura no citômetro de fluxo, todas as amostras (500 µl) foram diluídas com 500
µL de Isoton III. O citômetro utilizado foi o FACSCalibur Becton Dickinson, do Laboratório de
Imunopatologia do Hemocentro de São Paulo, equipado com um laser de íon argônio que emite luz no
comprimento de onda de 488 nm. Para a constância dos resultados de intensidade de fluorescência, o
citômetro era calibrado diariamente com esferas fluorescentes (Becton Dickinson) e programado para a
aquisição de 10 000 eventos por amostra, com o uso do programa CellQuest. As plaquetas foram
diferenciadas de outras células com base nas suas dispersões características dianteiras e laterais, obtidas
em escala logarítmica. Os parâmetros do citômetro foram ajustados, no momento de uso, com as
seguintes discriminações: FSC: E00; SSC: 391V; FL1: 790V; FL2: 661V; limiar de detecção
(“threshold”): 290V; compensação: 1,0% FL1 e 14,5% FL2 (todas as voltagens dos detectores foram
ajustadas para a escala logarítmica). O valor de limiar de detecção (“threshold”) foi escolhido de
maneira a excluir os fragmentos celulares de volume menor que o da população plaquetária. Todas as
amostras foram lidas no canal de fluoresceína FL1 (525 nm), inclusive as amostras incubadas com o
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tiazol orange (excitação: 510 nm; emissão: 533 nm). Os resultados da intensidade de fluorescência das
amostras foram obtidos em unidades arbitrárias de fluorescência (UAF).
Os dados adquiridos no citômetro foram recolhidos e analisados posteriormente com o programa
WinMDI 2.8.
3.12.7.1. Análise da dispersão dianteira e lateral

Os valores da média geométrica da dispersão dianteira e lateral, em unidades arbitrárias, foram
obtidos das análises da amostra de autofluorescência e utilizados para a comparação do tamanho e
granulosidade, respectivamente, das plaquetas.
3.12.7.2. Análise das reações de fluorescência com o tiazol orange

Para a análise da reação de tiazol orange, criou-se um marcador com 1% dos eventos mais
fluorescentes, no histograma da amostra de autofluorescência (FL1) (RICHARDS & BAGLIN, 1995). A
seguir, obteve-se a porcentagem de eventos positivos, i.e., a porcentagem de plaquetas reticuladas, no
histograma de fluorescência (FL1) da amostra respectiva incubada com o tiazol orange.
3.12.7.3. Análise das reações das plaquetas com a avidina-fluoresceína e cálculo da
sobrevivência plaquetária

Para a análise da sobrevivência plaquetária, criou-se um marcador no histograma de fluorescência
(FL1) que contivesse a população de eventos positivos marcados com a avidina-fluoresceína em 0 h.
Este marcador foi utilizado para a determinação da porcentagem de eventos positivos, para um mesmo
coelho, ao longo das 144 h. Contudo, as amostras referentes ao tempo de 144 h não foram consideradas
no cálculo da sobrevivência plaquetária, porquanto a marcação de eventos positivos não se diferenciava
do limiar de sensibilidade do citômetro de fluxo para eventos negativos.
Quanto ao cálculo da sobrevivência média plaquetária, este foi determinado segundo o modelo
matemático recomendado pelo Comitê Internacional para Padronização em Hematologia (ICSH, 1977).
Brevemente, para cada animal fez-se um gráfico dos tempos (t) de coleta de sangue (abscissa) verso a
respectiva porcentagem de plaquetas marcadas com biotina presente na circulação (P) (ordenada).
Utilizando-se uma macroinstrução criada dentro do programa estatístico STATATM, versão 5.0, fezse a regressão linear e a regressão exponencial para os dados de cada animal.
Do modelo de regressão linear, Pi = β 0 − β1t i , calculou-se a estimativa linear da sobrevivência
plaquetária (A), i.e., o valor de ti para Pi = 0. Ainda, desta regressão, obteve-se a soma dos quadrados
dos resíduos (SA), obtida pela equação:
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2
S A = ∑ Pˆi − Pi

Do modelo da regressão exponencial, ln( Pi ) = β 2 − β 3 t i , calculou-se a estimativa exponencial da
sobrevivência plaquetária (B), i.e., o valor em módulo de 1/β3. Desta regressão exponencial, obteve-se a
soma dos quadrados dos resíduos (SB), obtida pela equação:

{

}

2
S B = ∑ exp[ln(ˆ Pi )] − Pi ,

O valor balanceado da sobrevivência plaquetária (MW) foi obtido pela equação:

MW =

AS B + BS A
,
SB + S A

Os resultados da sobrevivência plaquetária foram expressos em horas, tomando-se como valor de
0 hora o tempo no qual se fez a administração das plaquetas marcadas com biotina aos coelhos.
3.12.7.4. Análise das reações de fluorescência com os anticorpos policlonais e monoclonais

Para a análise e quantificação da intensidade de ligação dos anticorpos policlonais antiGPIIb-IIIa às
plaquetas, no histograma de fluorescência (FL1) para a reação com a IgY controle, criou-se para cada
amostra um marcador com 5% dos eventos mais fluorescentes. Utilizando este marcador no histograma
de fluorescência (FL1) para a reação com os anticorpos IgY antiGPIIb-IIIa, obteve-se a porcentagem
total dos eventos positivos, a média geométrica da fluorescência de toda a população e a média
geométrica dos eventos positivos.
O mesmo procedimento foi utilizado para a análise da ligação dos anticorpos antifibrinogênio às
plaquetas, utilizando-se a amostra incubada com a IgG controle de cobaia como controle para a criação
do marcador com 5% dos eventos mais fluorescentes.
Para a análise da reação com os anticorpos monoclonais, criou-se um marcador com 5% dos eventos
mais fluorescentes, no histograma de fluorescência (FL1), para cada amostra que reagiu com o
anticorpo controle MoALg1. Em seguida, analisou-se o histograma de fluorescência (FL1) das amostras
que reagiram com os anticorpos monoclonais P2, antiLIBS1 e 12A7.
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A fim de se avaliar a expressão da GPIIb-IIIa (IgY policlonal, P2 e antiLIBS1), P-selectina (12A7) e
fibrinogênio (IgG de cobaia policlonal) na superfície plaquetária, empregou-se o índice de ativação
plaquetária (IPA) (LEYTIN et alii, 2000a,b) para cada um dos anticorpos utilizados neste estudo.

3.13. Agregação plaquetária e secreção de ATP em sangue total.
A agregação plaquetária no sangue total (CARDINAL & FLOWER, 1980) dos coelhos foi realizada
diluindo-se 360 µL do sangue total citratado com 440 µL de PBS. Esta mistura foi mantida aquecida a
37°C, sob agitação constante de 1000 rpm, em um agregômetro Chrono-log, modelo 560, conforme
descrito em SANO-MARTINS et alii (1997). Como agonistas plaquetários, utilizaram-se o colágeno
eqüino (Hormon-Chemie, Alemanha) (concentração final 12,3 µg/mL) e a botrocetina (concentração
final 10,7 µg/mL). Para a análise das curvas de agregação, utilizou-se como parâmetro de comparação a
intensidade de agregação plaquetária, em Ω, após 10 min da adição do agonista. Para a análise das
curvas, utilizou-se o programa Aggro/Link for Windows, versão 4.75 (Chrono-log, EUA).
Para o registro da secreção de ATP (KNÖFLER et alii, 1996), 360 µL do sangue total citratado foram
diluídos com 360 µL de PBS e 80 µL de uma solução de luciferina/luciferase (Sigma L0633, 40
mg/mL). A mistura foi deixada na câmara de reação do agregômetro, sob agitação constante de
1000 rpm, protegida da luz, até que a temperatura atingisse 37°C. O ganho para a luminescência de
ATP foi ajustado para × 0,005. Para cada amostra de sangue, fizeram-se duas reações de
luminescência: na primeira, para se ter um padrão para a reação de secreção, 2 µL de uma solução de
ATP 400 µM em PBS (0,8 nmoles) eram injetados na amostra e a área sob a curva de luminescência
era calculada; na segunda reação, o colágeno (concentração final 12,3 µg/mL) era adicionado à amostra
e a curva de agregação e a de secreção de ATP eram registradas simultaneamente. Todas as curvas de
agregação e secreção foram registradas pelo programa Aggro/Link (Chrono-log). O cálculo da
quantidade de ATP secretado nos dez primeiros minutos após a adição do colágeno na amostra foi feito
pela seguinte fórmula, utilizando-se as medidas das áreas sob as curvas de secreção de ATP:

ATP secretado (nanomoles) =

Área sob a curva de luminescência do colágeno
× 0,8 nanomoles
Área sob a curva de luminescência do padrão

3.14. Análise histopatológica
Para a análise histopatológica, um coelho injetado com veneno de B. jararaca e outro com NaCl 154
mM foram utilizados. O protocolo para marcação ex vivo das plaquetas e administração do veneno ou
salina isotônica foi idêntico àquele descrito no item 3.6.1 Contudo, após 1 h da administração de
veneno ou salina isotônica, uma dose letal intravenosa do anestésico tiopental sódico (80 mg/kg) foi
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administrada aos coelhos. Após certificar-se que os coelhos haviam morrido, fez-se a retirada de
fragmentos de medula óssea (fêmur), pulmão (lobo caudal direito), baço, fígado e rim.
Os fragmentos foram mantidos por 72 h em solução tamponada de Bouin (ácido pícrico 0,2% e
paraformaldeído 2% em PBS, pH 7,4) (HARLOW & LANE, 1988). A seguir, as amostras foram
transferidas para uma solução de etanol 70% e levadas para serem incluídas em blocos de parafina no
Laboratório de Histopatologia do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo.
3.14.1. Coloração de plaquetas e fibrina

Para a visualização e diferenciação de redes de fibrina e plaquetas nos órgãos analisados, os cortes
histológicos (5 µm) foram corados pelo método de FRASER-LENDRUM (LUNA, 1968) modificado.
Em suma, os cortes histológicos foram colocados em estufa a 60°C por 30 min e depois imersos em
xilol, com duas trocas de 3 min cada. A seguir, os cortes foram reidratados em etanol (etanol absoluto,
2 trocas de 3 min cada; etanol 95%, 2 trocas de 3 min cada; etanol 70%, 2 trocas de 1 min cada) e
enxaguados em água de torneira (4 min) e água destilada (1 min).
Os cortes foram incubados em solução de ZENKER (K2Cr2O7 2,5%; Na2SO4 1,0%; HgCl2 5,0%;
ácido acético glacial 5%) durante 2 h à temperatura ambiente e depois enxaguados em água de torneira
por 2 min; a seguir, foram incubados em solução de iodo de Lugol (iodo ressublimado 1%; KI 2%) por
15 min, enxaguados em água de torneira e incubados por 15 min em solução de Na2S2O3.5H2O 5%.
Logo depois, os cortes foram lavados em água destilada por 5 min e tratados com solução de sulfato de
férrico amoniacal 5% por 5 min. Após esta incubação, os cortes foram lavados em água de torneira por
3 min e corados pela hematoxilina de Mayer por 5 min. Em seguida, foram lavados em água de torneira
por 3 min e corados em uma solução de picro-laranja G (0,2 g de laranja G dissolvidos em 20 mL de
uma solução aquosa saturada de ácido pícrico acrescida de 80 mL de uma solução saturada de ácido
pícrico em isopropanol) por 5 min. Os cortes foram posteriormente lavados em água corrente, imersos
em uma solução de ponceau-fucsina (fucsina ácida 0,05% e ponceau 0,1%) por 5 min e lavados em
água de torneira. Em seguida, os cortes foram corados novamente na solução de picro-laranja G por 15
segundos e lavados em água corrente. A diferenciação das cores foi feita após a imersão dos cortes em
solução de ácido fosfotúngstico 1% por 5 min; em seguida, os cortes foram lavados em água corrente e
corados em solução de azul de anilina-acética (azul de anilina 1% em ácido acético 1%) por 2 min. Por
fim, os cortes foram lavados em água de torneira por 3 min, desidratados em estufa a 60°C por 30 min
e montados em Entellan (Merck).
Resultados: azul claro: plaquetas; amarelo: hemácias; vermelho vivo: fibrina; azul vivo: fibras
colágenas.
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3.14.2. Imuno-histoquímica para GPIIb-IIIa e fibrina

Para a localização de plaquetas e fibrina nos órgãos, reações imuno-histoquímicas foram feitas com
a utilização de anticorpos policlonais específicos, respectivamente, para a GPIIb-IIIa e o fibrinogênio
de coelho. O método empregado foi baseado nos protocolos descritos por GATTER et alii (1988) e
HARLOW & LANE (1988).
Para a reidratação dos cortes histológicos (5 µm), o protocolo utilizado foi idêntico àquele descrito
no item anterior. Após haverem sido enxaguados em água de torneira e água destilada, os cortes foram
imersos em solução de H2O2 metanólico (H2O2 0,6% em metanol 80%), por 20 min à temperatura
ambiente, para a inibição da atividade endógena da peroxidase. Depois de enxaguados, os cortes foram
incubados em solução de tripsina bovina (grau B, pâncreas bovino, Calbiochem, USA) (tripsina bovina
0,1%; CaCl2 9 mM; NaCl 154 mM) por 20 min à temperatura ambiente. Logo depois, os cortes foram
lavados em NaCl 154 mM e incubados com os anticorpos.
Para a revelação de plaquetas nos órgãos, os cortes foram incubados com uma solução de IgY
antiGPIIb-IIIa de coelho 6,6 µg/mL em PBS-albumina (albumina bovina 1% e Tween 20 0,05% em
PBS, pH 7,4) por 18 h, em câmara úmida, a 4°C. Utilizou-se 0,5 mL desta solução por lâmina.
Para a revelação de redes de fibrina nos órgãos, os cortes foram incubados com uma solução de IgG
de cobaia antifibrinogênio de coelho 35 µg/mL em PBS-albumina por 18 h, em câmara úmida, a 4°C.
Da mesma maneira, utilizou-se 0,5 mL desta solução por lâmina.
Após a incubação, os cortes foram enxaguados em PBS (com Tween 20 0,05%), com 3 trocas de 5
min cada. Em seguida, os cortes foram incubados com os respectivos conjugados. Para a revelação do
fibrinogênio, os cortes foram incubados com IgG de cabra, conjugada com peroxidase, antiIgG de
cobaia (Sigma A7289) diluída 1/100 em PBS-albumina. Para a revelação da GPIIb-IIIa, os cortes foram
incubados com IgG de coelho, conjugada com peroxidase, anti-IgY de galinha (Sigma A2789), diluída
1/200 em PBS-albumina. A incubação dos cortes com os conjugados foi feita por 2 h, em câmara
úmida, à temperatura ambiente. Logo após, os cortes foram enxaguados em PBS (com Tween 20
0,05%), com 3 trocas de 5 min cada.
Para a revelação da reação, os cortes foram incubados por 1 min à temperatura ambiente com uma
solução de tetracloreto de diaminobenzidina (DAB) (6 mg de DAB dissolvidos em 11 mL de tampão
Tris 50 mM, pH 7,6, contendo CoCl2 1,15 mM e H2O2 0,03%); a reação foi interrompida com a
lavagem dos cortes em água de torneira. A contracoloração foi feita imergindo-se os cortes em uma
solução de vermelho neutro (Merck) 1% por 4 min. Por fim, os cortes foram desidratados em estufa a
60°C por 30 min e montados em Entellan (Merck).
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3.14. Análise estatística
A fim de que se comparassem os resultados do grupo controle e experimental ao longo do tempo,
utilizou-se a análise de variância (ANOVA) de duas entradas, com medidas repetidas, e,
posteriormente, para a comparação de médias, o teste de TUKEY (KLEINBAUM et alii, 1998). Todas as
análises foram realizadas nos programas estatísticos STATATM, versão 5.0, e SigmaStat, versão 2.03.
Quando se fez necessário, transformações dos dados foram realizadas para que se obtivesse
homocedasticidade e distribuição normal dos mesmos.
Para comparação dos resultados da agregação, secreção e tempo médio de sobrevivência
plaquetárias, entre o grupo controle e experimental, empregou-se o teste t de STUDENT, com o auxílio
do programa estatístico STATATM, versão 5.0.
Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças com p< 0,05.
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u TERCEIRO INTERLÚDIO – FILOCTETES COM SEQÜELAS

Entalhe em sardônica, Munique, Museu Estadual. II
século a.C. Filoctetes está sentado sobre um chão
pedregoso e abana sua perna ferida com uma asa de
pássaro. Atrás há uma árvore, onde está pendurado o
seu arco. Fonte: LIMC (1994).

Entalhe em cornalina, Berlin, Museu
Estadual. Cerca de 180 a.C. Filoctetes
(barbado, com o himácio sobre as costas e
seu braço direito), anda apoiado a um
pedaço de pau e com a mão direita segura o
seu arco e aljava. Fonte: LIMC (1994).

Entalhe em cornalina, Hannover, Museu
Kestner.
200-150
a.C.
Filoctetes
(barbado, com o himácio sobre o seu
braço direito), anda apoiado a um pedaço
de pau e com a mão direita segura o seu
arco. Fonte: LIMC (1994).

Entalhe em cornalina, Hannover, Museu
Kestner. II ou I século a.C. Filoctetes (barbado,
de clâmide sobre o tórax e ombro, com a perna
esquerda enfaixada), apóia-se a um pedaço de
pau e com a mão direita segura o seu arco e
flecha. Fonte: LIMC (1994).
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4. Resultados
Inicialmente, apresentam-se os resultados referentes à purificação e caracterização das proteínas e
dos anticorpos utilizados nesta investigação. Em um segundo segmento desta seção, apresentam-se os
dados referentes aos experimentos realizados em coelhos do grupo controle e experimental.

4.1. Purificação e caracterização da botrocetina
Os perfis cromatográficos da purificação da botrocetina estão mostrados na Figura 17. A botrocetina
foi obtida de forma homogênea do veneno bruto (rendimento 0,10%) e apresentou uma massa
molecular de 27,8 kDa (forma não reduzida) e 15,4 kDa (forma reduzida). Tais resultados se
assemelham àqueles obtidos por FUJIMURA et alii (1991) para as massas moleculares da isoforma de
duas cadeias polipeptídicas da botrocetina, respectivamente 27 kDa e 15 kDa. A botrocetina purificada
também foi capaz de aglutinar plaquetas fixadas (dados não apresentados) e de agregar plaquetas em
sangue total (vide infra).

4.2. Purificação e caracterização do fibrinogênio de coelho
A proteína purificada do plasma de coelho, após a liofilização, coagulou após a adição de trombina
bovina, demonstrando que o material purificado continha o fibrinogênio de coelho. A coagulabilidade
desta proteína, após a adição de trombina bovina (0,7 NIH-U/mL), foi de 94,3%, demonstrando que a
atividade biológica do fibrinogênio estava preservada e a proteína altamente purificada. Quando uma
amostra do fibrinogênio purificado foi reduzida e analisada em SDS-PAGE, sob gradiente de 9 a 15%,
apareceram caracteristicamente três bandas, correspondentes às três cadeias do fibrinogênio, com
massas moleculares calculadas de 63,5 kDa (Aα), 58 kDa (Bβ) e 53,7 kDa (γ) (Figura 18). Estes
valores correspondem aos valores já descritos na literatura para as massas moleculares das cadeias do
fibrinogênio de coelho (RAND et alii, 1999). O rendimento da purificação do fibrinogênio foi de 2,5%.

4.3. Purificação e caracterização da GPIIb-IIIa de coelho
Os resultados da purificação da GPIIb-IIIa das plaquetas de coelho estão apresentados na Figura 19.
As massas moleculares calculadas das formas não reduzidas da GPIIb e da GPIIIa, a partir da
eletroforese em SDS-PAGE 6%, foram de 134,7 kDa e 98,3 kDa, respectivamente. O rendimento de
purificação do complexo GPIIb-IIIa foi de 5,2%.

85

u RESULTADOS

8

0,8

Abs 280nm
NaCl (M)

6

0,6

0,4

4

0,2

2

Absorbância (280 nm)

1,0

NaCl (M)

Absorbância (280 nm)

14

0,0

Abs. 280nm

1,0

(NH4)2SO4 (M)

1,5

0,8

0,6

1,0

H2O
0,4

0,5

0,2

0,0

0,0

0
0

1,2

Fenil-sepharose

2,0

Q-sepharose

15

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

(NH4)2SO4 (M)

1,2

16

Fração

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130

Fração

0,9

Absorbância (280 nm)

0,8

Sephadex G75

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Fração

Figura 17 – Purificação de botrocetina. A solução de veneno de B. jararaca foi aplicada a uma
coluna de troca-iônica Q-Sepharose. O pico
apresentou fraca atividade trombina-símile; o pico
apresentou alta atividade trombina-símile e pró-coagulante; o pico apresentou intensa atividade prócoagulante e aglutinante plaquetária; o pico
apresentou somente atividade aglutinante plaquetária.
As frações que continham a atividade aglutinante plaquetária (picos
e
da coluna Q-Sepharose)
foram unidas e aplicadas a uma coluna de interação hidrofóbica (Fenil-Sepharose). As frações que
apresentaram atividade aglutinante plaquetária foram reunidas (traço espesso, frações 70-112),
dialisadas e liofilizadas. Posteriormente, a amostra concentrada foi aplicada a uma coluna de gel
filtração Sephadex G75. As frações que apresentaram atividade aglutinante plaquetária foram
mescladas (traço espesso) e mantidas a –70°C. A pureza e as massas moleculares da botrocetina
(20 µg), não-reduzida (NR) e reduzida (R) pelo 2-mercaptoetanol, podem ser observadas no gel de
SDS-PAGE a 15%. O gel foi corado pela prata, segundo BLUM et alii (1987).
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Figura 18 – SDS-PAGE, em
gradiente de 9 a 15%, do fibrinogênio purificado de coelho (40 µg),
após a redução com 2-mercaptoetanol. Notar a presença das três bandas
na amostra do coelho (Aα, Bβ e γ),
próprias do fibrinogênio. O gel foi
corado pela prata, segundo BLUM et
alii (1987).

4.4. Purificação e caracterização do PF4 de coelho
Os cromatogramas e a eletroforese referentes à purificação do PF4 estão apresentadas na Figura 20.
A proteína eluída da coluna de heparina-Sepharose apresentou atividade anti-heparina, que é
característica do PF4 (5 unidades/mL). Quando o material obtido da cromatografia em Mono-S (frações
30-40) foi submetido à eletroforese em gel de tricina a 16% (SCHÄGGER & VON JAGOW, 1987), a
proteína purificada não reduzida apresentou uma banda corada intensamente, com massa molecular
aproximada de 8200 Da, e uma outra banda corada fracamente, com massa molecular acima de 26,6
kDa. Ao ser reduzida com o 2-mercaptoetanol, duas bandas protéicas foram observadas, com massas
moleculares de 8966 Da e 8302 Da (Figura 20); a banda com massa molecular acima de 26,6 kDa
desapareceu na amostra tratada com o 2-mercaptoetanol. O rendimento da purificação do PF4 foi de
0,17%.
Visto que outras proteínas plaquetárias, como a βTG e a CTAP-III, podem apresentar massas
moleculares semelhantes ao PF4 e atividade anti-heparina (RUCINSKI et alii, 1979), determinou-se a
seqüência aminoterminal do material purificado a fim de que se comprovasse a identidade desta
proteína com o PF4 de coelho. A Figura 21 mostra a seqüência aminoterminal do PF4 de coelho obtida
no presente estudo (COE1)e sua homologia com o PF4 de outras espécies. Os resíduos marcados com
X representam aminoácidos que não puderam ser diferenciados pelo seqüenciador. No caso do PF4 de
coelho, o vigésimo resíduo poderia ser uma arginina ou serina; já o vigésimo quinto resíduo, uma
glicina ou treonina. O vigésimo nono aminoácido não pôde ser identificado. A identidade da seqüência
aminoterminal da proteína obtida neste estudo com aquela obtida por GINSBERG et alii (1979),
confirmou ser esta proteína o PF4.
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Figura 19 – Purificação da GPIIb-IIIa de coelho. Inicialmente, a amostra de plaquetas lisadas pelo
Triton X-100 foi passada por três colunas ligadas seriadamente. O material retido na coluna de
concanavalina-Sepharose foi eluído com α-metil-D-manosídeo (tampão B). As frações 4 a 22 dessa
cromatografia foram recolhidas, concentradas e aplicadas a uma coluna de gel filtração (Sephacryl S300). As frações que continham proteínas com massa molecular condizente à GPIIb-IIIa (traço mais
grosso na figura da gel filtração) (frações 45-54, analisadas em gel de poliacrilamida a 7,5%) foram
combinadas e aplicadas a uma coluna de imunoafinidade para o fibrinogênio de coelho. A eletroforese
em gel de poliacrilamida a 6% mostrou que o material obtido desta última cromatografia (poço 1)
apresentava ainda contaminação com fibrinogênio, porém em quantidades menores que na amostra
anterior à cromatografia de imunoafinidade (poço 2). Os géis foram corados pela prata, segundo BLUM
et alii (1987).
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Figura 20 – Purificação de PF4 de coelho. Após a amostra de plaquetas lisadas ter sido passada por três colunas ligadas
seriadamente, o material retido na coluna de heparina-Sepharose foi eluído seqüencialmente com tampão C, D e E. O PF4
foi eluído com um gradiente crescente de NaCl (tampão E e F). As frações com a maior leitura em 205 nm foram unidas e
concentradas por ultrafiltração. Posteriormente este material foi submetido à cromatografia de troca iônica em coluna de
Mono-S; as frações que apresentavam massa molecular equivalente ao PF4 foram unidas (linha horizontal, PF4) e utilizadas
posteriormente nos ensaios para o ELISA. Este material (120 ng) foi analisado pela eletroforese em gel de tricina a 16%
(SCHÄGGER & VON JAGOW, 1987), antes (NR) e após a redução (R) com 2-mercaptoetanol. MM: padrões de massa
molecular. O gel foi corado pela prata, segundo BLUM et alii (1987). Para o seqüenciamento aminoterminal desta proteína,
uma alíquota do material obtido da coluna de Mono-S foi submetido à cromatografia em fase reversa em uma coluna
Sephasil-peptide-C8; O pico X foi utilizado para o seqüenciamento.
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Figura 21 – Composição de aminoácidos do PF4 de coelho purificado no presente estudo (COE1,
resíduos N-terminais) e homologia com seqüências de outras espécies. COE – coelho, resíduos Nterminais, GINSBERG et alii (1979); HUM – homem, PONCZ et alii (1987); CAM – camundongo,
WATANABE et alii (1998); RAT – rato, DOI et alii (1987); BOV – bovino, CIAGLOWSKI & WALZ
(1985); OVI – ovino, SHIGETA et alii (1991); SUI – suíno, PROUDFOOT et alii (1995). Os resíduos de
aminoácidos hidrofóbicos estão representados em azul, os ácidos em vermelho e os básicos em verde.
X: Resíduos incertos. O traço (-) indica ausência de um resíduo de aminoácido. O 20º resíduo de
COE1: R ou S; o 25º resíduo de COE1: G ou T; o 29º resíduo de COE1: não identificado. O sublinhado
azul nas seqüências do rato e do homem identifica o peptídeo sinalizador.

4.5. Anticorpos
Os anticorpos obtidos a partir da imunização de galinhas e cobaias se mostraram capazes de
reconhecer com alta especificidade a GPIIb-IIIa, o PF4 e o fibrinogênio de coelho.

4.5.1. Purificação de IgY antiPF4 por cromatografia de afinidade de PF4-Sepharose

A Figura 22 representa o cromatograma da purificação da IgY total antiPF4 em coluna de afinidade
(PF4-Sepharose); o rendimento desta purificação foi de 2,6%. A IgY antiPF4 purificada por esta
metodologia foi utilizada para a conjugação com a biotina.
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Figura 22 – Purificação de IgY específica para PF4
em coluna de PF4 acoplado à NHS-Sepharose.
Inicialmente, a coluna foi equilibrada com tampão
Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,15 M, pH 7,5 ( ); a seguir,
foram aplicados 10 mL da solução de IgY (23,9
mg/mL) ( ), sob um fluxo de 0,5 mL/min, à
temperatura ambiente. Após a aplicação da amostra, a
coluna foi lavada com tampão , até que a linha de
base retornasse ao nível basal. A seguir, a coluna foi
lavada com Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,8 M, pH 7,5
( ) e água destilada ( ). O material adsorvido foi
eluído com tampão de eluição ( ). Finalmente, a
coluna foi regenerada, lavando-a com tampão . A
escala da absorbância (280 nm) está representada pela
linha de 0,5 unidade arbitrária.

4.5.2. Caracterização por meio de Western blotting dos anticorpos IgY antiPF4

A especificidade dos anticorpos antiPF4 produzidos em galinha foi analisada após a incubação
destes com proteínas de plaqueta e de soro de coelho transferidas para uma membrana de nitrocelulose
(Figura 23). A IgY total antiPF4 (tira 4) revelou diversas bandas de proteína no blotting, mas com
maior intensidade a banda de proteína com massa equivalente ao PF4 (aproximadamente 8 kDa). A IgY
total proveniente de galinhas não-imunizadas (IgY total controle) (tira 3) também revelou, quando
incubada na mesma concentração utilizada para a IgY total antiPF4, algumas bandas de proteínas de
plaquetas, porém com menor intensidade do que para a IgY total antiPF4. A IgY antiPF4 purificada em
coluna de afinidade, conjugada com a biotina (tira 2), revelou intensamente o PF4 e algumas outras
bandas de proteínas, apesar da concentração utilizada ser cerca de 150 vezes menor que para a IgY total
antiPF4; contudo, haja vista que a intensidade da marcação da banda de PF4 foi equivalente para as
duas preparações, houve uma substancial eliminação de IgY inespecífica pela cromatografia de
afinidade em PF4-Sepharose. A IgY antiPF4 purificada em coluna de PF4-Sepharose revelou somente
uma banda, com massa molecular equivalente ao PF4, no soro de coelho (tira 1), demonstrando que
este anticorpo é específico para o PF4 em amostras de plasma e soro.
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Figura 23 – Western Blotting de
plaquetas de coelho (tiras 2-5) e soro de
coelho (tira 1), não reduzidos, incubados
com IgY antiPF4. 1 - IgY purificada
antiPF4, conjugada com biotina (164
ng/mL); 2 - IgY purificada antiPF4,
conjugada com biotina (164 ng/mL); 3 IgY total controle (24,2 µg/mL); 4 - IgY
total antiPF4 (24,2 µg/mL); 5 - Perfil das
proteínas de plaqueta de coelho transferidas para a membrana de nitrocelulose
(coloração com nanquim). As bandas de
proteínas com massa molecular equivalente ao PF4 estão indicadas pela seta
(aproximadamente 8 kDa).

4.5.3. Titulação de IgY purificada em coluna de afinidade antiPF4, IgY total antiPF4 e IgY total
controle

A comparação dos títulos de anticorpos antiPF4 está representada na Figura 24. Para a IgY
purificada em coluna de afinidade antiPF4, o título do anticorpo foi de 0,3 µg/mL. Para a IgY total
antiPF4 e para a IgY de galinhas não imunizadas, os títulos foram, respectivamente, de 2,4 µg/mL e 1,6
mg/mL. Dessarte, o fator de purificação da IgY antiPF4 purificada em coluna de afinidade,
comparativamente à IgY total antiPF4, foi de 8 vezes.

IgY purificada anti-PF-4

2,0

Absorbância (492 nm)

Figura 24 – Titulação
por ELISA da IgY total
antiPF4, IgY total controle
e IgY antiPF4 purificada.
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4.5.4. Caracterização por meio de Western blotting dos anticorpos utilizados na citometria de
fluxo

Na Figura 25 é mostrada a ligação dos anticorpos utilizados nos ensaios de citometria de fluxo às
proteínas plaquetárias. Os anticorpos policlonais IgY antiGPIIb-IIIa de coelho revelaram intensa
especificidade para componentes da membrana plaquetária com massa molecular aproximada de
130 kDa e 101 kDa (tira 2). A IgY total controle, conjugada com fluoresceína, não foi capaz de reagir
com proteínas de plaquetas (tira 1).
Dos anticorpos monoclonais testados, o anticorpo antiLIBS1 (antiGPIIIa humana) foi capaz de
reagir com uma proteína plaquetária de massa molecular igual a 97,0 kDa. Reagiu também fracamente
com uma proteína com massa molecular aproximada de 68,4 kDa (tira 3). Os anticorpos monoclonais
P2, 12A7 e MoALg1 não reagiram com as proteínas plaquetárias pelo Western blotting (Figura 25).

Figura 25 – Western blotting dos anticorpos
utilizados para a citometria de fluxo das plaquetas e
coelho. 1- IgY total controle conjugada com
fluoresceína (1,25 µg/mL). 2- IgY total anti GPIIbIIIa conjugada com fluoresceína (1,25 µg/mL). 3anticorpo monoclonal antiLIBS1 (200 ng/mL). 4anticorpo monoclonal P2 (200 ng/mL). 5- anticorpo
monoclonal 12A7 (200 ng/mL). 6- anticorpo
monoclonal MoALg1 (200 ng/mL). 7 - perfil das
proteínas de plaqueta de coelho transferidas para a
membrana de nitrocelulose (coloração com
nanquim).

u RESULTADOS

93

4.5.5. Imunofluorescência de plaquetas incubadas com IgY total (antiGPIIb-IIIa e controle)
conjugada com fluoresceína

Os esfregaços de sangue de coelho incubados com IgY total antiGPIIb-IIIa, conjugada com a
fluoresceína, apresentaram forte fluorescência associada exclusivamente às plaquetas. No entanto, não
se pôde verificar qualquer marcação de fluorescência para os esfregaços incubados com IgY controle,
(Figura 26). Eritrócitos e leucócitos também não reagiram com os dois anticorpos utilizados.

Figura 26 – Imunofluorescência de esfregaços de sangue de coelho normal. Os esfregaços foram
incubados com IgY anti GPIIb-IIIa conjugada com fluoresceína. Notar a marcação das plaquetas e,
inclusive, de estruturas como pseudópodes. Em destaque no quadro , a marcação de um pequeno
agregado plaquetário. No quadro , um esfregaço incubado com IgY controle conjugada com
fluoresceína, em que não se verifica marcação de plaquetas. Aumento: 1000X

A seguir são apresentados os dados referentes aos coelhos do grupo experimental e controle.
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4.6. Envenenamento experimental
Durante as duas primeiras horas após a injeção do veneno de B. jararaca, os coelhos do grupo
experimental apresentaram dispnéia pouco acentuada ou quase imperceptível. Não houve, contudo, o
aparecimento de sinais clínicos relacionados a distúrbios hemostáticos, tais como petéquias, sufusões
ou hemorragias generalizadas. Tampouco houve mudanças do comportamento dos animais do grupo
experimental. Os animais do grupo controle não apresentaram qualquer sintoma ou sinal digno de nota.
4.6.1. Eritrograma e contagem total de leucócitos

Como se pode observar na Figura 27, devido à coleta sucessiva de amostras de sangue, houve uma
diminuição progressiva dos valores da contagem de eritrócitos, assim como da dosagem de
hemoglobina e do hematócrito, nas 48 h iniciais. Todavia, estes parâmetros se estabilizaram a partir de
72 h, devido à liberação na corrente sangüínea, pela medula óssea, de um maior número de eritrócitos
novos (reticulócitos), cujo volume celular é maior do que o das hemácias maduras. Isto pôde ser
demonstrado pelo aumento progressivo do VCM (Figura 27) e do RDW (Figura 28), índices
hematológicos que indicam, respectivamente, o aumento do volume e da anisocitose dos eritrócitos
(ROBERTS & EL BADAWI, 1985). Além disso, os dois grupos se comportaram de maneira semelhante e,
assim, não existiram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos controle e experimental
ao longo do tempo. Com relação ao HCM e CHCM, estes valores hematológicos dos coelhos do grupo
experimental sofreram mudanças semelhantes àquelas sofridas pelo grupo controle e da mesma forma
não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ao longo do tempo.
A contagem leucocitária total (Figura 29) não se diferenciou nos dois grupos analisados ao longo do
tempo e, assim, não houve diferenças estatisticamente significativas entre o grupo controle e o
experimental. Contudo, nos dois grupos, ocorreu um aumento progressivo da contagem leucocitária
total nas primeiras 24 h, e posteriormente a sua diminuição até que houvesse a estabilização da
contagem e a formação um platô a partir de 72 h.
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Figura 27 – Valores de eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM e CHCM no sangue de
coelhos injetados com veneno de B. jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6, –T– ) ou NaCl 154
mM (grupo controle, n=6, – – ). 0 h – amostra coletada antes da injeção de NaCl 154 mM ou veneno
de B. jararaca. Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média.
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–T– ) ou NaCl 154 mM (grupo controle, n=6,
– – ). 0 h – amostra coletada antes da injeção
de NaCl 154 mM ou veneno de B. jararaca.
Os dados estão expressos como média ± erro
padrão da média.
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Figura 28 – Valores de amplitude da
distribuição de eritrócitos (RDW) no sangue
de coelhos injetados com veneno de B.
jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6,
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–T– ) ou NaCl 154 mM (grupo controle, n=6,
– – ). 0 h – amostra coletada antes da injeção
de NaCl 154 mM ou veneno de B. jararaca.
Os dados estão expressos como média ± erro
padrão da média.
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Figura 29 – Valores de leucócitos totais no
sangue de coelhos injetados com veneno de B.
jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6,
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4.6.2. Valores plaquetários

A Figura 30 apresenta os valores plaquetários dos coelhos dos grupos controle e experimental.
Houve uma diminuição acentuada, estatisticamente significativa, da contagem plaquetária e do
plaquelécrito do grupo experimental, com relação ao grupo controle, de 1 a 96 h. Houve também um
aumento significativo do volume plaquetário médio (VPM) do grupo experimental em 24 h. O PDW
(índice que mostra a anisocitose plaquetária), entre 1 e 3 h, mostrou um aumento estatisticamente
significativo no grupo experimental.
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Figura 30 – Valores de contagem plaquetária, plaquelécrito, volume plaquetário médio (VPM) e
amplitude da distribuição de plaquetas (PDW) no sangue de coelhos injetados com veneno de B.
jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6, –T– ) ou NaCl 154 mM (grupo controle, n=6, – – ). 0 h
– amostra coletada antes da injeção de NaCl 154 mM ou veneno de B. jararaca. Os dados estão
expressos como média ± erro padrão da média. Diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos: * p< 0,05; † p< 0,01; ¶ p< 0,005; ‡ p< 0,001.

4.6.3. Valores de serotonina intraplaquetária, 5-HI plasmáticos e PF4 plasmático

Não houve diferenças significativas dos valores de serotonina intraplaquetária e 5-HI plasmáticos
entre os coelhos dos grupos controle e experimental ao longo dos tempos (Figura 31). Tampouco houve
diferenças estatisticamente significativas para os valores de PF4 do grupo controle e experimental,
exceto em 96 h.
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Figura 31 – Valores de serotonina intraplaquetária, 5 hidroxiindóis (5-HI) plasmáticos e PF4
plasmático de coelhos injetados com veneno de B. jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6, –T– )
ou NaCl 154 mM (grupo controle, n=6, – – ). 0 h – amostra coletada antes da injeção de NaCl 154 mM
ou veneno de B. jararaca. Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média. Diferença
estatisticamente significativa entre os grupos: * p< 0,05.

4.6.4. Valores plasmáticos de fibrinogênio, vWF e ATIII

A despeito da alta variação dos resultados na dosagem de vWF plasmático no grupo controle nas
primeiras 24 h, o veneno de B. jararaca pareceu causar um aumento, estatisticamente significativo, dos
níveis de vWF na circulação em 2 e 3 h após o envenenamento (Figura 32). Não obstante, os níveis
plasmáticos da ATIII, dos dois grupos, se mantiveram constantes ao longo do tempo. Os níveis
plasmáticos de fibrinogênio apresentaram uma queda acentuada, estatisticamente significativa, nas 3 h
iniciais após a administração do veneno, cuja normalização ocorreu somente em 24 h (Figura 32).
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Figura 32 – Valores plasmáticos de vWF, ATIII e fibrinogênio de coelhos injetados com veneno de
B. jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6, –T– ) ou NaCl 154 mM (grupo controle, n=6, – – ).
0 h – amostra coletada antes da injeção de NaCl 154 mM ou veneno de B. jararaca. Os dados estão
expressos como média ± erro padrão da média. Diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos: † p< 0,01; ¶ p< 0,005.

4.6.5. Dispersão dianteira e lateral

A análise da dispersão dianteira (tamanho de partículas) do grupo experimental, avaliada pelo
citômetro de fluxo, mostrou um aumento estatisticamente significativo no tamanho das mesmas, com
relação ao grupo controle, em 24 h. Não obstante, os valores da dispersão lateral (granulosidade de
partículas) não apresentaram qualquer variação estatisticamente significativa (Figura 33).
4.6.6. Autofluorescência

Ao longo do protocolo experimental, as plaquetas não apresentaram alteração da sua própria
autofluorêscencia (Figura 34).
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Figura 33 – Valores de dispersão dianteira, dispersão lateral e autofluorescência de coelhos injetados
com veneno de B. jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6, –T– ) ou NaCl 154 mM (grupo
controle, n=6, – – ). 0 h – amostra coletada antes da injeção de NaCl 154 mM ou veneno de B.
jararaca. Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média. UAF – unidades arbitrárias de
fluorescência. Diferenças estatisticamente significativas entre os grupos: * p< 0,05; † p< 0,01.
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4.6.7. Plaquetas reticuladas

A porcentagem de plaquetas reticuladas – i.e., que reagiram com o tiazol orange – também não foi
diferente estatisticamente entre os dois grupos. Embora o grupo experimental tivesse apresentado uma
elevação da porcentagem de plaquetas reticuladas em 48 h, esta diferença não foi estatisticamente
significativa com relação ao grupo controle (Figura 35). Ao se analisar o número absoluto de plaquetas
reticuladas, observou-se que, não obstante o número de plaquetas reticuladas do grupo experimental ter
sido sempre menor que os valores do grupo controle, não houve diferença estatisticamente significativa
entre os dois grupos.
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Figura 35 – Valores de plaquetas reticuladas, em números relativos e absolutos, de coelhos injetados
com veneno de B. jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6, –T– ) ou NaCl 154 mM (grupo
controle, n=6, – – ). 0 h – amostra coletada antes da injeção de NaCl 154 mM ou veneno de B.
jararaca. Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média.

4.6.8. Sobrevivência plaquetária

Após duas horas da administração das plaquetas marcadas aos coelhos – imediatamente antes da
infusão do veneno ou salina –, em média 80% das plaquetas marcadas com biotina estavam presentes
na circulação. Não houve diferença estatisticamente significativa para este valor entre os dois grupos.
A média da sobrevivência plaquetária dos animais do grupo experimental (72,7 ± 2,7 h, média ±
e.p.m.) não foi estatisticamente diferente do grupo controle (71,6 ± 7,0 h, média ± e.p.m.) pelo teste t
de Student (p= 0,888). De fato, os valores médios dos dois grupos, da curva em valores relativos,
estiveram sobrepostos ao longo dos tempos analisados (Figura 36). A análise das curvas de
sobrevivência, expressas em número absoluto de plaquetas, evidenciou que, após um consumo inicial, a
sobrevivência plaquetária se manteve praticamente inalterada (Figura 36). Não houve tampouco um
aumento no número relativo ou absoluto das plaquetas marcadas com biotina no grupo experimental,
que indicasse a recirculação de plaquetas anteriormente retiradas da corrente sangüínea.
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Figura 36 – Curvas de sobrevivência das plaquetas marcadas com biotina, em valores relativos e
absolutos, de coelhos injetados com veneno de B. jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6, –T– )
ou NaCl 154 mM (grupo controle, n=6, – – ). 0 h – amostra coletada antes da injeção de NaCl 154 mM
ou veneno de B. jararaca. Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média.

4.6.9. Expressão de proteínas na superfície plaquetária em condições de repouso e ativação
plaquetária in vitro

A agregação das plaquetas lavadas do coelho controle, incubadas com DMSO ou NHS-biotina,
apresentaram perfis de agregação idênticos, quando estimuladas pelo colágeno (12,3 µg/mL) ou
trombina (0,4 NIH-U/mL) (dados não apresentados). Do mesmo modo, as expressões dos antígenos de
membrana em plaquetas marcadas com NHS-biotina, quiescentes e estimuladas pela trombina ou pelo
veneno de B. jararaca, foram análogas àquelas que ocorreram em plaquetas tratadas com DMSO
(Figura 37).
Nos gráficos a e b da Figura 37 – referentes, respectivamente, aos índices de ativação de plaquetas
(IPA) incubadas com DMSO e NHS-biotina –, pode-se observar um aumento da ligação dos
anticorpos, tanto dos específicos como dos controles, após a ativação plaquetária induzida pela
trombina in vitro. Todavia, isto não ocorreu para as plaquetas incubadas com o veneno de B. jararaca;
a expressão dos antígenos estudados na superfície plaquetária, induzida pelo veneno de B. jararaca
muito pouco diferiu da expressão de plaquetas quiescentes.
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Figura 37 – Expressão de marcadores de ativação em plaquetas de coelho quiescentes (Controle),
ativadas pela trombina 0,4 NIH-U/mL (Trombina) e incubadas com veneno de B. jararaca (5,42
µg/mL) (B. jararaca). Os gráficos a (plaquetas incubadas com DMSO) e b (plaquetas marcadas com
NHS-biotina) apresentam os valores absolutos de IPA para cada anticorpo: GPIIb-IIIa – IgY
policlonal antiGPIIb-IIIa de coelho; Controle IgY – IgY policlonal controle; Fibrinogênio – IgG
policlonal de cobaia antifibrinogênio de coelho; Controle IgG – IgG policlonal controle; P2 – IgG
monoclonal antiGPIIb-IIIa; LIBS1 – IgG monoclonal antiGPIIIa ativada (LIBS1); 12A7 – IgG
monoclonal anti-P-selectina; MoALg1 – IgG monoclonal antiproteína de 35 kDa do veneno de
Loxosceles gaucho. O IPA está expresso em unidades arbitrárias de fluorescência (AUF).

4.6.10. Expressão do fibrinogênio na superfície plaquetária

Com exceção de 24 h, não houve um aumento estatisticamente significativo da expressão do
fibrinogênio na superfície plaquetária dos coelhos do grupo experimental com relação ao grupo
controle ao longo dos tempos (Figura 38). Isto se deveu ao fato de ter havido no grupo controle um
aumento discreto, de igual intensidade ao grupo experimental, da expressão do fibrinogênio nas
primeiras 48 h. Posteriormente, a intensidade da expressão do fibrinogênio na superfície plaquetária
dos dois grupos diminuiu e chegou a um platô.
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4.6.11. Expressão da GPIIb-IIIa total na membrana plaquetária

A expressão da GPIIb-IIIa, detectada por anticorpos policlonais, na superfície plaquetária dos
coelhos do grupo experimental se manteve praticamente constante ao longo do tempo, não obstante a
expressão de GPIIb-IIIa ter diminuído significativamente (p< 0,05) nas plaquetas do grupo controle em
48 e 72 h (Figura 39).
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Figura 39 – Expressão da GPIIb-IIIa, detectada
por anticorpos policlonais, na superfície
plaquetária de coelhos injetados com veneno de
B. jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6,
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4.6.12. Expressão do epítopo reconhecido pelo anticorpo P2

A expressão do epítopo da GPIIb-IIIa reconhecido pelo anticorpo P2 nos coelhos do grupo
experimental se mostrou significativamente decrescida nos tempos de 1 e 2 h com relação ao grupo
controle (Figura 40). Após 24 h, houve no grupo controle uma redução da expressão do epítopo
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reconhecido pelo anticorpo P2, de tal forma que em 48 h ocorreu uma diferença estatisticamente
significativa entre o grupo controle e experimental.

Figura 40 – Expressão da GPIIb-IIIa, detectada
pelo anticorpo P2, na superfície plaquetária de
coelhos injetados com veneno de B. jararaca (60
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4.6.13. Expressão do epítopo reconhecido pelo anticorpo antiLIBS1

A expressão dos epítopo da GPIIIa reconhecido pelo anticorpo monoclonal antiLIBS1 esteve
significativamente elevada (p< 0,05) nas 24 h iniciais no grupo experimental. O grupo controle
apresentou pouca variação da expressão deste epítopo da GPIIIa ao longo do tempo (Figura 41).

–T– ) ou NaCl 154 mM (grupo controle,n=6,– –).
0 h – amostra coletada antes da injeção de NaCl
154 mM ou veneno de B. jararaca. Os dados
estão representados como média ± erro padrão da
média. O índice de ativação plaquetária (IPA)
está expresso em unidades arbitrárias de
fluorescência (UAF). Diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos: * p< 0,05.

200

*
150

LIBS1 - IPA (UAF)

Figura 41 – Expressão da GPIIIa ativada,
detectada pelo anticorpo antiLIBS1, na superfície
plaquetária de coelhos injetados com veneno de
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4.6.14. Expressão da P-selectina

A expressão da P-selectina plaquetária aumentou nas primeiras horas após o envenenamento, sendo
que em 1 e 3 h as diferenças entre o grupo controle e experimental foram estatisticamente significativas
(p <0,05) (Figura 42).

–T– ) ou NaCl 154 mM (grupo controle,n=6,– –).
0 h – amostra coletada antes da injeção de NaCl
154 mM ou veneno de B. jararaca. Os dados
estão representados como média ± erro padrão da
média. O índice de ativação plaquetária (IPA)
está expresso em unidades arbitrárias de
fluorescência (UAF). Diferenças estatisticamente

200

*

*

150

12A7 - IPA (UAF)

Figura 42 – Expressão da P-selectina,
detectada pelo anticorpo 12A7, na superfície
plaquetária de coelhos injetados com veneno de
B. jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6,
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4.6.15. Expressão de epítopos para o MoALg1

Embora o anticorpo MoALg1 tenha sido utilizado para o controle da ligação inespecífica dos
anticorpos monoclonais às plaquetas, houve um aumento substancial da sua expressão, no grupo
experimental, durante as primeiras 24 h após o envenenamento (Figura 43). O grupo controle
apresentou constância dos resultados ao longo do tempo.

Figura 43 – Expressão de epítopos para o
anticorpo MoALg1 na superfície plaquetária de
coelhos injetados com veneno de B. jararaca (60
154 mM (grupo controle, n=6, – – ). 0 h –
amostra coletada antes da injeção de NaCl 154
mM ou veneno de B. jararaca. Os dados estão
representados como média ± erro padrão da
média. O índice de ativação plaquetária (IPA)
está expresso em unidades arbitrárias de
fluorescência (UAF). Diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos: ¶ p< 0,005.
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4.6.16. Agregação plaquetária em sangue total

Com relação à agregação plaquetária em sangue total, os coelhos envenenados apresentaram
hipoagregação plaquetária intensa após 3 h, tanto para o colágeno como para a botrocetina. Em 24h, os
coelhos envenenados ainda apresentavam hipoagregação plaquetária, porém somente a agregação
induzida pela botrocetina foi estatisticamente diferente daquela do grupo controle (Figura 44).
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Figura 44 – Intensidade de agregação plaquetária induzida pelo colágeno ou botrocetina em sangue
total de coelhos injetados com veneno de B. jararaca (60 µg/kg) (grupo experimental, n=6) ou NaCl
154 mM (grupo controle, n=6). Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média. Os
valores de p referem-se à comparação entre o grupo experimental (3 ou 24 h) e o grupo controle. NS:
valores que não foram estatisticamente diferentes do grupo controle.
4.6.17. Secreção de ATP em sangue total

A secreção plaquetária de ATP induzida pelo colágeno no grupo experimental foi estatisticamente
menor, em 3 e 24 h, do que a do grupo controle (Figura 45).
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4.6.18. Análise histopatológica

A análise histopatológica do baço, fígado e medula óssea do coelho injetado com o veneno de B.
jararaca não revelou alterações morfológicas que os diferenciassem dos órgãos coletados do coelho
injetado com salina fisiológica. Contudo, o rim e o pulmão do coelho envenenado apresentaram
alterações morfológicas evidentes, que são descritas adiante com maior detalhamento.
Como parâmetro de comparação para a coloração e reação imuno-histoquímica das plaquetas nos
órgãos, analisaram-se cortes histológicos da medula óssea do coelho envenenado (Figura 46). Os
megacariócitos foram distinguidos das demais células medulares pelo seu grande tamanho,
desproporcional às demais células, como também por apresentar uma massa nuclear poliplóide. O
citoplasma dos megacariócitos, que pela sua fragmentação origina as plaquetas, mostrou-se eosinofílico
pelo HE (Figura 46a), na mesma intensidade de cor que a fibrina intraluminar vascular (Figura 47b). Já
o citoplasma dos megacariócitos corados pelo método de FRASER-LENDRUM era azulado (Figura 46b),
em contraste com a coloração vermelha intensa adquirida pela fibrina intravascular nesta coloração
(Figura 47d). Como esperado, o citoplasma dos megacariócitos reagiu positivamente com o anticorpo
para a GPIIb-IIIa de coelho (Figura 46c), mas não com o anticorpo específico para o fibrinogênio de
coelho (Figura 46d).
4.6.18.1. Análise histopatológica do pulmão

A análise histológica, pelo HE, revelou a presença de depósitos eosinofílicos amorfos na luz dos
vasos pulmonares do coelho envenenado (Figura 47b,e), que inexistiam no pulmão do coelho controle
(Figura 47a). Contudo, esta coloração não permitia diferenciar se estes trombos eram compostos de
agregados plaquetários, trombos de fibrina ou ambos. Dessarte, utilizou-se a coloração de FRASERLENDRUM para a investigação da natureza dos trombos (Figura 47c,d,f). Por esta coloração,
observaram-se inúmeros trombos intraluminares em vasos pulmonares de diversos calibres,
caracterizados pela presença de agregados plaquetários (em cor azulada) mesclados a densas redes de
fibrina (vermelho intenso) (Figura 47d,f). Nestes trombos também existiam leucócitos e eritrócitos
(Figuras 47e,f e 48a). No pulmão do coelho controle, esta coloração também não evidenciou trombos
intravasculares (Figura 47c).
Quando se fez as reações imuno-histoquímicas para GPIIb-IIIa e fibrinogênio, confirmou-se que os
trombos do pulmão continham plaquetas (Figura 48b) e fibrina (Figura 48c). O pulmão do coelho
controle não apresentou reação positiva para estes anticorpos (Figura 48d,e).
4.6.18.2. Análise histopatológica do rim

O rim do coelho envenenado apresentou igualmente depósitos de fibrina, principalmente nos
capilares glomerulares. Porém, estes trombos eram mais evidentes em cortes histológicos corados pelo
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método de FRASER-LENDRUM (Figura 49d) do que pelo HE (Figura 49b). Os glomérulos do coelho
controle não apresentaram tais trombos (Figura 49a,c).
Quando se fez a reação imuno-histoquímica para GPIIb-IIIa, não se observaram trombos que
contivessem plaquetas, tanto no coelho envenenado (Figura 50b), como no controle (Figura 50a).
Todavia, a reação imuno-histoquímica para o fibrinogênio/fibrina foi positiva nos capilares
glomerulares do coelho envenenado (Figura 50d), porém negativa no glomérulo do controle (Figura
50c).

Figura 46 – Micrografias da medula óssea do coelho experimental, coradas pelo HE (a) e pelo
método de FRASER-LENDRUM (b), onde se observam detalhes da coloração de megacariócitos (setas).
Quando corado pelo HE, o citoplasma do megacariócito é eosinofílico e não se diferencia da coloração
adquirida pela fibrina intravascular. No entanto, o citoplasma do megacariócito corado pelo método de
FRASER-LENDRUM é azulado e se distingue da coloração vermelha da fibrina intravascular. As
micrografias c e d representam reações imuno-histoquímicas para GPIIb-IIIa e fibrinogênio,
respectivamente. Os megacarióctios (setas) que reagiram com os anticorpos para a GPIIb-IIIa
apresentam reação positiva intensa (precipitado castanho escuro) em seus citoplasmas (c); contudo, o
citoplasma dos megacariócitos apresenta reação negativa para o fibrinogênio (d).
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Figura 47 – Cortes histológicos de pulmão de coelho corados pelo HE (a, b, e) e pelo método de
FRASER-LENDRUM (c, d, f). a – Micrografia de pulmão normal. b – Pulmão do coelho envenenado;
notar a presença de depósitos eosinofilicos (trombos) que ocupam toda a luz vascular. c – Pulmão do
coelho controle. d – Trombos (vermelho intenso) no pulmão do coelho envenenado. e – Detalhe de dois
trombos presentes em capilares pulmonares do coelho envenenado; notar a presença de uma massa
eosinofílica no centro dos capilares cingida por eritrócitos contíguos ao endotélio. A coloração de HE
não permite a diferenciação de plaquetas nesta massa eosinofílica. f – Detalhe de outro trombo, corado
pelo método de FRASER-LENDRUM, no qual se distinguem uma malha de fibrina compacta (cor
vermelha), agregados plaquetários (cor azul), eritrócitos (cor amarela) e polimorfonucleares (núcleos
lobulados).

u RESULTADOS

111

Figura 48 – Micrografias dos pulmões do coelho controle e experimental. Os cortes foram corados
pelo método de FRASER-LENDRUM (a) ou por meio de reações imuno-histoquímicas para GPIIb-IIIa (b,
e) e fibrina (c, e). a – Trombo em capilar pulmonar do coelho envenenado, constituído de redes de
fibrina (vermelho), agregados plaquetários (azul), eritrócitos (amarelo) e leucócitos. b – Reação imunohistoquímica positiva (precipitado castanho escuro) para a GPIIb-IIIa no lúmen vascular, em um corte
seriado do mesmo capilar da micrografia a. c – Reação imuno-histoquímica positiva (precipitado
castanho escuro) para a fibrina intraluminar, em um corte seriado do mesmo capilar da micrografia a.
As micrografias d e e representam, respectivamente, as reações imuno-histoquímicas para a fibrina e
para a GPIIb-IIIa no pulmão do coelho controle.
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Figura 49 – Cortes histológicos dos rins do coelho controle (a, c) e experimental (b, d), corados pelo
HE (a, b) e pelo método de FRASER-LENDRUM (c, d). a – Glomérulo do coelho normal, corado pelo
HE. b – Glomérulo do coelho envenenado, corado pelo HE, onde se distinguem, com dificuldade,
trombos no interior dos capilares das alças glomerulares (setas). c – Aspecto de um glomérulo normal,
corado pelo método de FRASER-LENDRUM; os eritrócitos estão corados em amarelo. d – Glomérulo do
coelho envenenado, no qual se observam trombos de fibrina (vermelho intenso) no interior dos
capilares das alças glomerulares (setas).
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Figura 50 – Reações imuno-histoquímicas para GPIIb-IIIa (a, b) e fibrina (c, d) em cortes
histológicos dos rins do coelho controle (a, c) e experimental (b, d). A reação para a GPIIb-IIIa foi
negativa nos glomérulos de ambos os coelhos. Do mesmo modo, a reação para a fibrina foi negativa
nas alças glomerulares do coelho controle (c), porém positiva (precipitados castanhos escuros, setas)
nos capilares glomerulares do coelho injetado com veneno de B. jararaca, mostrando a presença de
trombos intracapilares.
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