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RESUMO
FERREIRA, P. M. Moduladores alostéricos da enzima guanilato ciclase na terapia
anti-plaquetária: estudos in vitro, ex vivo e in vivo. 2016. 121 f. Tese (Doutorado em
Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016.

Desordens no sistema cardiovascular correspondem a principal causa de morte
nos Estados Unidos. Um em cada 3 norte-americanos tem um ou mais tipos de
doenças cardiovasculares totalizando aproximadamente 85.6 milhões de pessoas
afetadas, culminando em 30.8% de todas as mortes naquele país. As plaquetas, se
ativadas

inapropriadamente,

tem

papel

determinante

em

várias

doenças

cardiovasculares e podem causar complicações fatais como infarto do miocárdio e
acidentes cerebrovasculares.
A terapia dupla antiplaquetária, composta de ácido acetilsalicílico (AAS) e um
inibidor

do

receptor

purinérgico

P2Y12

(clopidogrel,

prasugrel,

ticagrelor),

é

recomendada para prevenção secundária de eventos aterotrombóticos em pacientes
com síndromes agudas coronarianas ou pacientes recentemente submetidos a uma
intervenção coronária percutânea. Embora estes pacientes tenham uma melhora no
prognóstico, eles ainda sofrem eventos trombóticos. Frequentemente, relaciona-se o
nível de inibição plaquetária destes pacientes à ineficácia do tratamento.
A reatividade plaquetária de pacientes em terapia com inibidor do receptor
purinérgico P2Y12 somente ou em combinação com AAS é uma função do nível do
bloqueio do receptor P2Y12 e dos níveis de óxido nítrico (NO) e prostaciclina (PGI2),
importantes mediadores derivados do endotélio, os quais agem em sinergia tripla
aumentando o nível dos nucleotídeos cíclicos intraplaquetários mantendo a plaqueta
em estado quiescente. Pacientes com disfunção endotelial têm menor disponibilidade
destes mediadores e, consequentemente, menor inibição plaquetária in vivo, mesmo
que esta aparente ser suficiente nos testes ex vivo, os quais não consideram o
ambiente em que as plaquetas residem in vivo.
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Sendo assim, propõe-se nova abordagem para terapia antitrombótica visando
aumento da disponibilidade dos nucleotídeos cíclicos através de ferramentas
farmacológicas. Encaixam-se neste perfil os fármacos moduladores alostéricos da
enzima guanilato ciclase (GC) independentes de NO e os inibidores da enzima
fosfodiesterase (PDE), enzima esta responsável pela quebra dos nucleotídeos cíclicos
intracelulares.
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a combinação tripla composta de
um inibidor do receptor purinérgico P2Y12, um ativador da GC e um inibidor da PDE
plaquetária, tem potencial para ser usada como uma estratégia terapêutica
antitrombótica. Ao administrar estes fármacos em baixa dose, pode-se proporcionar um
forte efeito antiplaquetário localizado e menor efeito em outros locais que a GC está
presente, como nas células do músculo liso vascular. Além disso, a maior afinidade dos
ativadores da GC em situações em que a enzima está na sua forma desacoplada
pressupõe seletividade para tecidos em que há maior formação de espécies reativas de
oxigênio, ou seja, tecidos doentes, conferindo proteção cardiovascular e minimizando
possíveis efeitos adversos.
Palavras chave: Plaquetas sanguíneas. Trombose. Fármacos (sistema cardiovascular).
Farmacologia experimental.
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ABSTRACT
FERREIRA, P. M. Soluble guanylate cyclase allosteric modulators as anti-platelet
therapy: in vitro, ex vivo and in vivo studies. 2016. 121 p. Ph. D. Thesis
(Pharmacology) – Instituto de Ciências Biomédica, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016.

Disorders on the cardiovascular system are the main cause of death in the United
States of America. One every 3 north Americans have one or more type of
cardiovascular diseases resulting in approximately 85.6 millions of people affected,
representing 30.8% of all deaths in the country. Central to many diseases of the
cardiovascular system are platelets, which, when inappropriately activated, can cause
complications such as myocardial infarction and stroke.
Dual anti-platelet therapy (DAPT), composed of acetylsalicylic acid and a P2Y12
receptor blocker (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) is recommended for the secondary
prevention of atherothrombotic events in patients with acute coronary syndromes or
following percutaneous coronary intervention. Whilst DAPT is associated with an
improvement in patient outcomes, thrombotic events do still occur. An often explored
hypothesis is that the risk of experiencing a thrombotic event is associated with the level
of platelet blockade.
Platelet reactivity of patients under a P2Y12 receptor blocker therapy alone or in
combination with acetylsalicylic acid is a function of the level of P2Y12 receptor blockade
and the levels of nitric oxide (NO) and prostacyclin (PGI2), two important endotheliumderived autacoids, that synergize increasing the levels of intraplatelet cyclic nucleotides
keeping the platelet in a resting state. Patients with endothelial dysfunction tend to have
less availability of these mediators and, consequently, less platelet inhibition in vivo.
Even if ex vivo platelet function testing shows sufficient inhibition they do not consider
the environment in which platelets reside in vivo.
Therefore, a new antithrombotic therapy is proposed aimed to increase the
availability of cyclic nucleotides through pharmacological tools such as the soluble
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guanylate

cyclase

(sGC)

allosteric

modulators

independent

of

NO

and

phosphodiesterase (PDE) inhibitors, which avoid cyclic nucleotide breakdown.
Based on the results observed, the combination of a sGC activator and a PDE
inhibitor given at low doses, in the presence of P2Y12 receptor blocker, could produce
enhanced and localized platelet inhibition with reduced effects in other sites of action
such as the vascular smooth muscle. The highest affinity from the sGC activators to the
heme-free enzyme favors selectivity to pathophysiological conditions, where there is
increased formation of oxygen reactive species, granting cardiovascular protection and
minimizing undesirable adverse effects.
Keywords: Platelets. Thrombosis. Drugs (Cardiovascular System). Experimental
Pharmacology.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 O sistema cardiovascular
O sistema cardiovascular – composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue –
tem como função principal transportar oxigênio, nutrientes, proteínas, hormônios,
células e produtos para excreção entre os tecidos. Esse processo é viabilizado pelo
coração, responsável por bombear o sangue através de artérias, veias e capilares, os
quais conectam órgãos como o intestino, rins e pulmões. Este sistema necessita
manutenção constante, feita principalmente por leucócitos e plaquetas1.
Um aspecto importante para manutenção deste sistema é a hemostase. Trata-se
de uma rede complexa de mecanismos responsável por interromper o sangramento
após injúria vascular, mantendo o sangue dentro dos vasos. Para tal, o sangue se
transforma do estado líquido para o estado gelatinoso no local do sangramento através
do processo de coagulação, e mantém-se no estado líquido em todos os outros locais
em que está presente. A hemostase é um mecanismo fundamental para manutenção
da vida.
Desordens nesse sistema correspondem a principal causa de morte nos Estados
Unidos. Um em cada 3 norte-americanos tem um ou mais tipos de doenças
cardiovasculares, totalizando aproximadamente 85.6 milhões de pessoas afetadas,
sendo que 30.8% de todas as mortes naquele país são atribuídas a uma desordem do
sistema cardiovascular2. As plaquetas tem papel determinante em várias doenças
cardiovasculares e podem causar complicações fatais como infarto do miocárdio e
acidentes cerebrovasculares, se ativadas inapropriadamente.
No Reino Unido, 98% dos pacientes diagnosticados com doença coronariana
recebem alguma terapia anti-plaquetária. Entre os anos de 2012 e 2013, foram emitidas
38.6 milhões de prescrições somente na Inglaterra3. Há um grande corpo de evidência
clínica sustentando o sucesso de tais tratamentos4-7, seja com o ácido acetilsalicílico
(AAS) ou inibidores do receptor P2Y12. Mesmo com o alto número de pacientes com o
tratamento farmacológico recomendado, as doenças cardiovasculares isquêmicas se
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mantêm como líder de morbidade e mortalidade, enfatizando a necessidade de
tratamentos alternativos ou mais refinados8.
Um dos principais desafios para a melhora da terapia anti-plaquetária corresponde
encontrar o balanço ideal entre o risco de sangramento e o potencial antitrombótico9.
Para tal, necessita-se maior precisão ao usar as terapias existentes e ao desenvolver
novas estratégias. Ter melhor entendimento sobre os processos que ocorrem durante a
ativação plaquetária e porque as plaquetas de diferentes indivíduos reagem
diferentemente a lesões nos vasos sanguíneos ou a terapias anti-plaquetárias são
alguns dos pontos cruciais para prevenção de eventos cardiovasculares10.

1.2 A plaqueta
1.2.1 Histórico
As plaquetas foram inicialmente descritas por Osler em seus trabalhos publicados
em 1873 e 1874. Ele reconheceu que estes elementos circulavam somente no sangue,
descreveu sua estrutura discoide e a capacidade rápida de formação de agregados
quando removidas do vaso sanguíneo. Entretanto, ele não estava certo se as plaquetas
eram elementos normais do sangue ou exógenos11,12. Após 7 anos, através de
experimentos de microscopia intravital em artérias mesentéricas de porcos-da-índia,
Bizzozero descreveu a estrutura anatômica da plaqueta, bem como sua capacidade de
adesão em locais de injúria nos vasos acompanhado do recrutamento de leucócitos nos
agregados plaquetários, definindo assim o papel destes elementos na hemostase e na
formação de trombos (Figura 1.1)13,14. Desde esse marco importante na pesquisa
cardiovascular, o conhecimento sobre estas células aumentou consideravelmente
cobrindo aspectos do seu processo de formação, maturação e remoção, além do seu
papel em processos fisiológicos, principalmente na hemostase.
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Figura 1.2 – Trombócitos de répteis.
(A) Trombócitos inativos de uma Tartaruga de Herman (Testudo hermanni boettgeri).
Aumento de aproximadamente 1000 vezes (B) Agregado de trombócitos ativados de
Iguana iguana. Aumento de aproximadamente 400 vezes. (C) Trombócito binucleado de
uma Tartaruga Marginata (Testudo marginada). Corante Hemacolor (Merck). Aumento
de aproximadamente 1000 vezes16.

1.2.3 Morfologia plaquetária
A plaqueta dos mamíferos é derivada de estruturas que lembram pseudópodos no
citoplasma dos megacariócitos, as pró-plaquetas. São estruturas intermediárias entre a
transição megacariócito e plaqueta. Os megacariócitos são o único tipo celular
poliploide presente na medula óssea, a qual se desenvolve de células-tronco
hematopoiéticas após estimulação de trombopoietina. Somente os mamíferos possuem
megacariócitos poliploides e plaquetas anucleadas. Existem aproximadamente um
trilhão de plaquetas circulantes no sangue e a taxa de renovação destas células é de 7
a 10 dias. O corpo humano produz 100 bilhões de plaquetas por dia, sendo que cada
megacariócito, sob estimulação de trombopoietina, é capaz de produzir 100-200
plaquetas durante um período de 4 horas17.
As plaquetas são as menores células circulantes no sangue medindo
aproximadamente 2.0 a 5.0 µM de diâmetro e 0.5 µM de espessura, com um volume
médio de 6 a 10 fentolitros. Para manter seu formato original discoide, as plaquetas tem
um citoesqueleto altamente consistente e organizado, o qual se reorganiza após
ativação mudando sua forma inicial discoide para uma estrutura intermediária com
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situações de estímulo provocado por um mediador externo, as subunidades mudam
para uma conformação de maior afinidade para seus ligantes favorecendo cascatas de
sinalização que levam a ativação plaquetária. Este processo é conhecido como
sinalização de fora para dentro e a integrina αIIbβ3 é um exemplo28,29.

1.3 O papel das plaquetas na hemostase.
A hemostase pode ser definida como o mecanismo de defesa que impede perda
do sangue devido a um rompimento em um vaso devido a um trauma. As plaquetas
desempenham papel fundamental neste processo.
Após dano vascular, há exposição de proteínas pró-hemostáticas que permitem a
captura das plaquetas no local, levando a ativação plaquetária e geração de trombina.
Com isso, há recrutamento de novas plaquetas e inicia-se a cascata de coagulação.
Estes eventos levam a estase sanguínea local e iniciam o processo de cicatrização.
Abaixo serão detalhados os mecanismos moleculares descritos desde a adesão
plaquetária no local do dano vascular até a formação do trombo.

1.3.1 Hemostase primária: agregação plaquetária e formação do trombo
Em locais de dano vascular, as plaquetas aderem a matriz subendotelial através
de interação entre o FvW, presente no endotélio exposto, e o complexo GPIb-V-IX, o
receptor plaquetário30. As primeiras plaquetas aderentes são estabilizadas e ativadas
pela ligação de GPVI e a integrina α2β1 às moléculas de colágeno expostas31. Após
essa deposição inicial, novas plaquetas são recrutadas no local de formação do trombo
e ancoradas por meio de ligações mediadas pela integrina αIIbβ332.

Uma vez

ancoradas, as plaquetas defrontam-se com uma miríade de agonistas que são gerados
ou secretados pelas plaquetas ativadas (exemplo: tromboxano-A2)33,34, liberados após
degranulação plaquetária (exemplo: ADP)35 ou sintetizados na superfície plaquetária no
local de formação do trombo (exemplo: trombina)36. A cascata de sinalização
intracelular após ativação plaquetária leva a mobilização de cálcio (que estava tanto
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armazenado em compartimentos intracelulares e no espaço extracelular) para o
citoplasma, mudança de conformação da plaqueta, degranulação e aumento da
afinidade da integrina αIIbβ3 pelo FvW e fibrinogênio37. A ligação do fibrinogênio a
integrina αIIbβ3 em plaquetas diferentes auxilia na agregação e formação do trombo38, e
estimula as plaquetas através da ativação de outras integrinas39,40.
Outras cadeias de sinalização evitam que as plaquetas sejam ativadas
inapropriadamente, sendo o óxido nítrico (NO) e a prostaciclina (PGI2) os mediadores
mais potentes liberados no sangue pelo endotélio arterial saudável. Estes mediadores
serão examinados com maior profundidade no decorrer deste trabalho.
Esta resposta coordenada permite que as plaquetas reajam rapidamente em caso
de dano vascular e, na maioria das circunstâncias, resultando na formação de um
trombo estável previnindo o extravasamento de sangue em excesso sem bloquear o
fluxo sanguíneo que passa pelo local do dano. Alterações na contagem de plaquetas
ou na capacidade de resposta alteram a dinâmica desta resposta, consequentemente
aumentando o risco de sangramento ou oclusão vascular e doenças trombóticas10.

1.3.2 Hemostase secundária: coagulação
A coagulação descreve uma rede complexa de mecanismos que resultam na
conversão de fibrinogênio solúvel em uma rede de fibrina culminando na mudança do
sangue do estado líquido para um aspecto de gel, também chamado de coágulo. A
descrição clássica do sistema de coagulação envolve um modelo de cascata que
consiste de 2 vias distintas: a via intrínseca e a via extrínseca, representadas em
detalhe na Figura 1.4.
Algumas proteínas da coagulação estão presentes no interior da plaqueta, como o
fator Va. Uma vez liberado pelos grânulos α, o fator Va serve de receptor de membrana
para o fator Xa, formando o complexo Va/Xa na membrana plaquetária, que vai ativar a
protrombina (fator II), transformando-a em trombina. Com a formação de trombina, há
maior estímulo à conversão do fator V em Va, favorecendo maior geração de trombina
no local. A ativação do fator Xa na membrana das plaquetas é uma etapa importante no
início da coagulação, que ainda exige a ação do fator IXa, fator VIIIa e dos íons Ca2+. A
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liberação de ADP pelas plaquetas ativadas leva a ativação do fator XIIa (fator contato),
em presença do fator XI. As plaquetas também atuam na fase de estabilização do
coágulo, mediante presença do fator XIII – fator estabilizador da fibrina – o qual
contribui para formação de uma rede de fibrina estável após a formação do plug ou
tampão plaquetário41.

Figura 1.4 – Cascata de coagulação: vias intrínseca e extrínseca41.
(HMWK = cininogênio de alto peso molecular, α indica o fator de coagulação ativado; T
= pontos de atuação da trombina).

1.4 Agonistas plaquetários
Os testes de função plaquetária realizados em ambiente laboratorial utilizam
agonistas plaquetários conhecidos na quantificação dos processos de adesão,
agregação e secreção. Abaixo serão descritos os agonistas mais usados e o
mecanismo de ação de ativação plaquetária de cada um deles.
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O ácido araquidônico está presente na membrana plaquetária e é liberado no
citosol após ativação plaquetária e convertido em endoperóxidos intermediários
prostaglandina-G2 (PGG2) e prostaglandina-H2 (PGH2) pela enzima ciclooxigenase
(COX). PGH2 é convertido em tromboxano-A2 (TXA2) através da ação da enzima
tromboxano sintase42. O TXA2 se liga ao receptor TP, acoplado à proteína G, facilitando
a ligação das proteínas Gq e G13. A ligação de TXA2 ao seu receptor plaquetário ativa a
fosfolipase C (PLC) e, consequentemente, a formação de trifosfato de inositol (IP3) e
diacilglicerol. Esta ativação causa aumento no influxo intracelular de cálcio e ativação
da proteinoquinase C (PKC) facilitando a mudança de conformação e posterior
agregação e adesão a outras plaquetas. O TXA2 não é armazenado dentro das
plaquetas e também tem ação amplificadora na segunda onda de agregação43.
O U46619 age como agonista do receptor de TXA2, ligando-se ao receptor TP
causando a liberação de grânulos densos contendo ADP e cálcio. A secreção destes
compostos facilita a mudança de conformação, recrutamento de outras plaquetas,
agregação e adesão44.
O ADP é um agonista forte, responsável tanto pela primeira quanto pela segunda
onda de agregação, funcionando também como amplificador da agregação. O ADP se
liga tanto aos receptores P2Y12 e P2Y1, causando ativação plaquetária e recrutamento
de plaquetas no sítio de dano vascular45. Os receptores P2Y12 e P2Y12 são acoplados à
proteína G e após ativação, facilita-se o influxo de cálcio levando a mudança de
conformação da plaqueta46. De forma secundária, a ativação plaquetária pelo ADP
causa secreção dos grânulos densos, que como já mencionado, potenciam a ativação e
estabilização do agregado plaquetário.
A ristocetina era originalmente usada como antibiótico e hoje é usada como
aglutinante plaquetário. A primeira observação de que este composto tinha efeito nas
plaquetas data de 1971. Seu mecanismo de ação se dá através da estimulação da
ligação do FvW ao seu receptor GPIb, levando a ativação plaquetária e a cascata de
agregação subsequente47.
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A trombina é uma serinoprotease que ativa a cascata de coagulação em locais de
dano vascular. A trombina tem várias funções que contribuem para ativação
plaquetária. Ela age diretamente nas plaquetas promovendo mudança de conformação
e liberação dos grânulos densos e grânulos α. Além disso, age convertendo fibrinogênio
em monômeros de fibrina que podem induzir polimerização formando uma rede de
fibrina facilitando a coagulação sanguínea48.
A trombina age como um agonista plaquetário através da clivagem proteolítica do
seu receptor de membrana (PAR). Essa clivagem expõe o peptídeo ativador do receptor
de trombina (TRAP) o qual se liga a PAR. A trombina pode clivar tanto PAR-1 quanto
PAR-4, ambos constituintes da membrana de plaquetas humanas. A clivagem e
subsequente ativação de PAR-1 é mais eficiente comparado a PAR-4. A ativação dos
PARs pela trombina causa acoplamento a Gq e G12/13 levando a ativação pela PLC,
causando mobilização de cálcio e reorganização das fibras de actina através de rho
quinases facilitando a mudança de conformação da plaqueta. A geração de trombina e
as ações consequentes levam a uma retroalimentação negativa limitando sua
produção. Os receptores PAR-1 e PAR-4 são internalizados e degradados através dos
lisossomos após a sinalização induzida por trombina49.
O peptídeo ativador do receptor de trombina TRAP-6 é um peptídeo sintético que
ativa o receptor PAR-1 sem a clivagem prévia. Este peptídeo mimetiza os efeitos da
trombina resultando em aumento do influxo de cálcio e diminuição dos níveis de
monofosfato de adenosina cíclico (AMPc), resultando em agregação plaquetária50. O
AYPGKF age como agonista do receptor PAR-4 e é utilizado para experimentos com
roedores, pois estes não expressam PAR-1. Os receptores plaquetários para trombina
em roedores são PAR-3 e PAR-451.
O colágeno tem papel importante tanto no processo de adesão quanto de
agregação de plaquetas circulantes. O dano vascular expõe o colágeno subendotelial
permitindo

adesão

plaquetária

na

parede

do

vaso.

Estas

interações

são

predominantemente mediadas através da integrina α2β1 e GPVI. A estimulação destes
receptores plaquetários levam ativação de PLC e elevação em IP3 e diacilglicerol. O IP3
então estimula a liberação de cálcio dos túbulos densos intracelulares e também o
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influxo de cálcio para o meio intracelular. O diacilglicerol ativa PKC e, junto com o
cálcio, induz mudança de conformação da plaqueta e secreção de grânulos52.
A adrenalina ativa os receptores adrenérgicos do tipo α2 nas plaquetas. Estes
receptores são acoplados a proteína G e sua ativação leva a inibição da enzima
adenilato ciclase, diminuindo os níveis de AMPc. A ativação destes receptores também
permite aumento do influxo de cálcio e induz mudança de conformação plaquetária53.

1.5 O papel das plaquetas nas doenças cardiovasculares
Conforme descrito previamente, o principal papel das plaquetas na circulação está
relacionado à formação do trombo. Desta forma, as plaquetas estão envolvidas em
situações fisiopatológicas em que o trombo oclui vasos de pequeno calibre levando a
eventos agudos, tais como infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais.
A seguir, serão examinadas as principais moléstias em que o tratamento antiplaquetário
é indicado.
1.5.1 Mecanismos e manifestações clínicas da doença arterial coronariana
A aterosclerose é uma doença inflamatória progressiva da vasculatura arterial que
se desenvolve ao longo de anos. A evolução da doença é influenciada por vários
fatores de risco, principalmente: tabagismo, gênero e idade, inatividade física,
alterações nos níveis de colesterol, diabetes, obesidade e hipertensão, além de
predisposição genética54.
Os mecanismos celulares e moleculares que compõe a aterosclerose são
estudados extensivamente visando encontrar novos alvos terapêuticos. Sugere-se que
a disfunção endotelial, gerada em resposta a exposição prolongada aos fatores de
risco, seja determinante para progressão da doença55.
A tensão de cisalhamento provocada pelo fluxo sanguíneo nos vasos também tem
papel central no desenvolvimento das placas ateroscleróticas. Em locais de
ramificações ou curvaturas de vasos de médio a grande calibre, as forças de
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cisalhamento são menores e o fluxo é turbulento ao invés de laminar resultando em
desorganização do alinhamento das células endoteliais e favorecendo a expressão de
moléculas de adesão, tais como, VCAM-1, P-selectina, E-selectina e ICAM-1. Tal
ambiente favorece a adesão de monócitos e linfócitos, seguido de migração para a
camada íntima do vaso56.
Plaquetas também participam deste estágio inicial da doença e tal processo
também é regido pelo fluxo sanguíneo turbulento. A ligação das plaquetas ao endotélio
parece ser crítica para a iniciação da lesão aterosclerótica in vivo, mesmo em situações
de ausência de denudação das células endoteliais. Ao inibir a adesão plaquetária ao
endotélio, há menor recrutamento de leucócitos na parede dos vasos resultando em
menor extensão da lesão aterosclerótica57.
Dentro da camada íntima, os monócitos passam pelo processo de maturação e se
transformam em macrófagos. As lipoproteínas de baixa densidade (LDL) acumuladas
na parede do vaso são captadas pelo macrófago resultando na formação das células
espumosas58. O recrutamento e proliferação de linfócitos e macrófagos são mantidos
através da liberação local de quimiocinas. A liberação de marcadores inflamatórios
dentro da placa pelos leucócitos leva a apoptose dos macrófagos contribuindo para a
formação de um centro necrótico59. Este ambiente proliferativo dentro da placa promove
migração de células musculares lisas e aumento da lesão, gerando uma matriz
extracelular e uma capa fibrosa que permitem expansão da placa para o lúmen do
vaso. Em um modelo de camundongo deficiente em apolipoproteína-E, houve interação
entre as plaquetas ativadas e agregados de plaquetas e leucócitos com as lesões
ateroscleróticas desenvolvidas. Tais interações também promovem liberação de
quimiocinas derivadas da plaqueta no endotélio das artérias que contém tais placas.
Com o aumento da inflamação local e, principalmente, devido ao aumento de pressão
no fluxo sanguíneo, a capa fibrosa se torna instável podendo acarretar em uma possível
ruptura da placa60,61.
Com a ruptura há liberação de fatores pró-trombóticos no lúmen do vaso e
subsequente recrutamento e ativação das plaquetas circulantes. A partir deste
momento, são iniciados os mesmos mecanismos de agregação plaquetária discutidos
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anteriormente que levam a formação do trombo. Este trombo pode se desprender e
viajar na corrente sanguínea até ocluir um vaso de calibre menor impedindo a
passagem do sangue, colocando em risco a vida deste indivíduo.
Se este vaso estiver localizado no coração, por exemplo, haverá bloqueio do fluxo
sanguíneo para uma parte do miocárdio resultando em necrose. Este tipo de evento é
chamado de infarto agudo do miocárdio (IAM). Se há oclusão de uma artéria cerebral
haverá impedimento da passagem do sangue para uma região do cérebro resultando
em morte neuronal. Este tipo de evento é chamado de acidente vascular cerebral (AVC)
isquêmico.
Tais manifestações ateroscleróticas também podem ocorrer em regiões das
extremidades inferiores, impedindo o fluxo sanguíneo normal. Conforme descrito acima,
há maior predisposição para formação do ateroma em regiões em que há bifurcações e
dobras no leito vascular e tal padrão anatômico é observado principalmente nas artérias
e veias das pernas, sendo bem caracterizado nas bifurcações aórticas e ilíacas, no
canal adutor da artéria superficial femoral e na trifurcação da artéria poplítea. Esta
situação fisiopatológica é chamada de doença vascular periférica (DVP) ou doença
arterial periférica. Os sintomas incluem: dor muscular, câimbras e dor ao caminhar.
Estima-se que no período de 5 anos após a manifestação da doença, pelo menos 15%
dos pacientes precisam de alguma intervenção cirúrgica ou perda do membro, e
possuem 30% de chance em apresentar um evento cardiovascular maior ou morte62,63.

1.5.2 Tromboembolismo venoso
A formação de coágulos em veias e em artérias é visto há muito tempo como dois
mecanismos fisiopatológicos distintos. Argumentos recaem sobre as diferentes
características anatômicas e tensão de cisalhamento do fluxo sanguíneo, além de
apresentarem manifestações clínicas distintas. As principais manifestações clínicas do
tromboembolismo venoso são a trombose venosa profunda e a fibrilação atrial.
De forma simplista, atribui-se o fenômeno de trombose arterial à ativação
plaquetária pelos mecanismos previamente descritos, enquanto a trombose venosa é
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relacionada à ativação do sistema de coagulação devido a menor tensão de
cisalhamento do fluxo sanguíneo favorecendo a estase sanguínea, ativando a cascata
de coagulação. Entretanto, existem evidências que os mecanismos fisiopatológicos da
trombose arterial e do tromboembolismo venoso possam ter características etiológicas
comuns entre si64.
Apesar

de

considerável

progresso

no

diagnóstico

e

tratamento

do

tromboembolismo venoso, ainda existem muitas questões sobre a patogênese desta
condição. Os fatores de risco clássicos são: câncer, cirurgias, imobilização, fraturas,
paralisia, gravidez e uso de estrógenos. Tais condições não só predispõem indivíduos
normais a episódios trombóticos, mas também em pacientes com tendências prótrombóticas. Mesmo que algum destes fatores de risco seja identificável na maioria dos
pacientes, a causa da doença não tem explicação em aproximadamente 30% dos
casos65.
Em um estudo caso-controle observou-se maior prevalência de placas
ateroscleróticas carotídeas em pacientes assintomáticos para doença arterial coronária,
mas que apresentaram um evento tromboembólico venoso de etiologia desconhecida,
se comparados com o grupo controle. Não houve diferença entre o número de placas
carotídeas entre o grupo de pacientes que apresentaram um evento tromboembólico
secundário, isto é, de etiologia conhecida, comparado ao grupo controle64.
Pacientes que apresentaram um evento tromboembólico venoso de origem
primária e de origem secundária foram monitorados por 4 anos em um estudo
prospectivo. A meta primária do estudo foi investigar o número de eventos
cardiovasculares de origem arterial: IAM fatal e não fatal, DVP, cardiopatias, entre
outros. Houve maior prevalência significativa de eventos no grupo que apresentou um
evento tromboemboembólico venoso primário comparado aos indivíduos que
apresentaram um evento tromboembólico secundário e ao grupo controle66.
O estudo PEP mostrou que o tratamento de curta duração com aspirina reduz a
incidência de embolia pulmonar fatal e trombose venosa profunda ou embolia pulmonar
em pacientes com fratura do quadril. Tais resultados suplantam estudos prévios67. Além
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disso, há redução do risco de recorrência de tromboembolismo venoso primário em um
terço dos pacientes que se submetem ao tratamento contínuo com aspirina em baixa
dose, após descontinuação de um anticoagulante oral68.
Tais evidências clínicas indicam que haja uma possível associação entre
aterosclerose e tromboembolismo venoso e que podem ter uma origem comum devido
à anormalidade em algum componente do sangue, entretanto, a natureza desta
associação não tem seu mecanismo fisiopatológico elucidado.

1.6 Tratamentos antiplaquetários
1.6.1 Ácido acetilsalicílico
O ácido acetilsalicílico (AAS) ou aspirina é um composto sintético derivado do
produto natural ácido salicílico. O ácido salicílico é encontrado na casca de algumas
árvores, por exemplo, o salgueiro, e tem sido usado para fins terapêuticos há mais de
2000 anos. No final do século XIX, este composto de característica altamente irritante
foi levado para dentro do laboratório e sua acetilação produziu uma forma menos
tóxica: o AAS.
O AAS é comercialmente produzido pela Bayer desde 189969. Desde então,
milhões de pacientes beneficiaram-se de suas propriedades: analgésica, antitérmica,
anti-inflamatória e antitrombótica. Todos estes efeitos são resultantes da inibição da
produção de prostanóides70.
Seu mecanismo de ação foi descrito há mais de 40 anos atrás e envolve a inibição
irreversível da COX71. Mais recentemente, mais detalhes da interação entre o AAS e a
COX foram descritos: acetilação do resíduo de serina 529, bloqueio do sítio catalítico do
AA, levando a inibição da geração de PGH2 que é substrato para várias enzimas que
formarão os prostanóides. Cada um desses prostanóides tem ação específica em cada
tecido. São eles: PGE2, PGD2, PGF2α, PGI2 e TXA72,73. As vias de formação destes
prostanóides estão representadas na Figura 1.5.

37

Figura 1.5 – Vias de formação dos prostanóides.
Através de uma reação de 2 etapas, o ácido araquidônico proveniente da fosfolipase A2
é convertido em PGG2 e posteriormente em PGH2. A PGH2 é o substrato para várias
enzimas que formarão os prostanóides. A quantidade e expressão destas enzimas
variam entre os tecidos. As plaquetas, por exemplo, possuem grande quantidade de
TXA2 sintase, enquanto as células endoteliais possuem PGI2 sintase. COX =
ciclooxigenase. Adaptado de [74].

O AAS se mantém como a principal terapia antitrombótica há pelo menos 50 anos.
A dosagem comumente prescrita para prevenção do infarto do miocárdio, acidentes
cerebrovasculares e morte por pacientes em alto risco cardiovascular está estabelecida
entre 75 e 325 mg/dia, dependendo da prática clínica no país75,76.
Em uma meta-análise composta de 16 estudos (n = 17000 indivíduos) que
somente incluiu dados de pacientes que já tinham apresentado algum evento
cardiovascular, ou seja, na prevenção secundária, a aspirina em baixa dose (75-100
mg/dia) se mostrou eficiente em prevenir aproximadamente 25% de complicações
vasculares devido a eventos aterotrombóticos (IAM não-fatal, AVCs não-fatais ou morte
por causa cardiovascular) correspondendo a uma redução absoluta de 10-20 eventos
não-fatais por 1000 pacientes77.
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O efeito benéfico do AAS nas doenças cardiovasculares é explicado pela inibição
da produção de TXA2, o qual é liberado após ativação plaquetária e, por conta desta
propriedade, é definido como mediador secundário da agregação. A inibição da
liberação de TXA2 bloqueia a amplificação de uma cadeia de eventos pró-trombóticos,
bem como a vasoconstrição. Os efeitos de TXA2 são contrabalanceados pela PGI2, a
qual é sintetizada pela COX-1 nas células endoteliais e liberada na circulação
promovendo vasodilatação e manutenção das plaquetas em estado quiescente78.
A inibição da formação de PGI2 pelo AAS potencialmente aumentaria o risco
trombótico. Entretanto, ao administrar doses baixas de AAS (menores que 100 mg)
proporciona-se efeito inibitório da plaqueta por todo seu ciclo de vida enquanto a COX
endotelial, necessária para formação de PGI2, é regenerada logo após a dose de
AAS79.
Entretanto, se administrado diariamente, mesmo em sua dose mais baixa, o AAS
produz

dano

gastrointestinal

e

está

associado

com

aumento

no

risco

de

desenvolvimento de úlcera duodenal e possíveis complicações hemorrágicas fatais80. A
inibição da COX nas células da mucosa gástrica pelo AAS causa diminuição da
produção de prostaglandinas protetoras, como a PGE2 e PGI281,82. A secreção de PGE2
endógena está diretamente relacionada à recuperação de lesões gastrointestinais e tem
papel importante na manutenção da integridade do trato gastrointestinal83,84 e na
aceleração da cicatrização85. A recuperação completa da atividade da COX mucosal em
voluntários recebendo AAS 81 mg/dia se dá apenas após 5 dias da descontinuação do
AAS86.

Desta

forma,

usuários

crônicos

tem

a

atividade

da

COX

gástrica

permanentemente reduzida.
Para a prevenção secundária, o risco para apresentar complicações relacionadas
a sangramento é de 20-50 vezes menor que um evento trombótico e, desta forma, o
uso de aspirina é justificado. Já na prevenção primária de eventos cardiovasculares,
isto é, em indivíduos que nunca apresentaram um evento cardiovascular, o uso diário
de aspirina em baixa dose também se mostrou eficiente na prevenção de eventos
trombóticos, porém o risco de apresentar um acidente vascular cerebral hemorrágico ou
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sangramento gastrointestinal é superior e, desta forma, o uso de aspirina não é
recomendado nestas situações87.
Na primeira parte do meu doutorado, foram realizados 2 estudos clínicos. No
primeiro investigou-se a duração da proteção plaquetária provida por uma dose única
de AAS + losartana em voluntários saudáveis, a qual foi suficiente por até 72 horas.
Este estudo também foi acompanhado de uma avaliação farmacocinética onde foi
determinada a biodisponibilidade das formulações usadas88.
Em um estudo subsequente89, foram avaliados os efeitos antiplaquetários e
gastrointestinais em dois grupos de tratamento: um recebeu a terapia combinada de
losartana diária + AAS 81 mg a cada 3 dias e o outro a terapia dupla diária, ambas por
30 dias. Os voluntários que administraram AAS a cada 3 dias + losartana diária
mantiveram os níveis de PGE2 no antro ao fim do tratamento enquanto apresentaram
inibição plaquetária completa. O grupo que recebeu a terapia dupla diária teve redução
de 51.3% da síntese de PGE2 no antro ao fim do tratamento. Devido a PGE2 ser um
importante prostanóide protetor do trato gastrointestinal, a terapia combinada com
losartana e AAS a cada 3 dias mostra-se como uma estratégia interessante e segura
principalmente para pacientes que necessitam da proteção antitrombótica e são
propensos a apresentar sangramento gastrointestinal. Essa estratégia pode ter
aplicação também na prevenção de doenças cardiovasculares de pacientes de alto
risco, que não apresentaram um evento cardiovascular, mas que o julgamento médico
for favorável para a terapia antitrombótica. Este estudo foi publicado em 2016 (Anexo
A).

1.6.2 Inibidores da via do tromboxano
A via do tromboxano também é alvo para as terapias anti-plaquetárias. Vários
compostos já foram sintetizados e testados clinicamente visando a diminuição da
produção de tromboxano por mecanismos alternativos à clássica inibição da COX,
característico do AAS. Estes fármacos podem ser divididos em duas classes: os
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inibidores da enzima tromboxano sintase (TxS) e os antagonistas do receptor de
tromboxano.
O ozagrel é um inibidor da TxS e o único medicamento desta classe que está em
comercialização. Foi registrado inicialmente no Japão e está indicado no tratamento do
AVC não-cardioembólico90. Uma meta-análise recente compilou dados de 3000
pacientes e mostrou que pacientes que administram ozagrel, em comparação ao
controle, tiveram melhora significativa no escore MESSS (Modified EdinburghScandinavian Stroke Scale) que avalia a melhora neurológica, mas não houve benefício
no número absoluto de mortes91.
A inibição farmacológica da TxS pode induzir um acúmulo de precursores do
TXA2, tais como PGG2 e PGH2, levando a um possível aumento de PGI2 pelas células
endoteliais e, desta forma, tendo um efeito duplamente benéfico92.
Os antagonistas do receptor de tromboxano merecem atenção especial, uma vez
que bloqueiam os efeitos de todos os ligantes que agem neste receptor: isoprostanos,
HETEs, e endoperóxidos. O receptor de tromboxano está expresso em vários tipos
celulares relacionados a doenças cardiovasculares, tais como as plaquetas, parede
vascular e células envolvidas na formação da placa aterosclerótica. Sendo assim, além
destes fármacos apresentarem efeito antiplaquetário, podem também ter impacto na
função endotelial e formação do ateroma. Há uma boa quantidade de dados préclínicos e alguns fármacos foram testados em estudos clínicos até fase III na prevenção
de doenças cardiovasculares90.
O terutroban é um antagonista competitivo do receptor de tromboxano que
mostrou um perfil farmacocinético seguro e preditível e houve relação entre as
concentrações plasmáticas e grau de inibição plaquetária em voluntários sadios nos
estudos fase I93. O estudo TAIPAD, foi um estudo fase II que comparou a efetividade de
terutroban em comparação à aspirina e placebo em pacientes com doença vascular
periférica. Ao todo, 435 pacientes foram randomizados e o terutroban mostrou
efetividade ao menos semelhante à aspirina, mantendo a inibição da agregação
plaquetária por até 24 horas após administração93. O fármaco foi bem tolerado e,
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baseado nos dados dos estudos pré-clínicos94, foi realizado o estudo de superioridade
fase III PERFORM comparando terutroban 30 mg uma vez ao dia versus aspirina, na
prevenção secundária de eventos cardiovasculares. O estudo foi interrompido pelo
patrocinador pois o grupo que recebeu terutroban estava apresentando mais eventos
de sangramento, enquanto não demonstrava superioridade à aspirina90,95.
O ridogrel é um fármaco que tanto inibe a enzima TxS e age como antagonista do
receptor de tromboxano. O tratamento com ridogrel em pacientes que passaram por um
tratamento trombolítico após IAM. Foram recrutados 907 pacientes, porém não houve
benefício do ridogrel sobre o tratamento com aspirina (escore TIMI semelhante) e
também não houve maior número de eventos de sangramento, conforme observado
com o terutroban. Cogitou-se que a dose de ridogrel usada não foi suficiente para
inibição significativa do receptor TP96.
A picotamida é outro inibidor da TxS e do receptor de tromboxano. É
comercializado na Itália para o tratamento da doença vascular periférica. No estudo
DAVID, o grupo que recebeu o tratamento com picotamida teve 45% de redução no
desfecho de mortalidade por qualquer causa, comparado ao grupo que recebeu
aspirina. Entretanto estes dados precisam ser confirmados em uma população maior
antes de substituir o tratamento convencional com aspirina neste grupo de pacientes97.
.
1.6.3 Antagonistas do receptor purinérgico P2Y12
O ADP é um mediador secundário liberado pelos grânulos densos de plaquetas
ativadas que age através de dois receptores acoplados à proteína G encontrados nas
plaquetas: P2Y1 e P2Y12. A sinalização do ADP através do receptor P2Y1, acoplado à
proteína Gq, leva a uma resposta rápida de curta duração, causando mobilização de
cálcio intracelular e mudança de conformação, culminando em agregação transiente. Já
a sinalização pela via do receptor P2Y12, acoplado à proteína Gi, leva a inibição da
enzima adenilato ciclase e consequente supressão dos níveis de AMPc98. Tal efeito
resulta em agregação plaquetária e, principalmente, amplifica e sustenta a agregação
por outro agonista99. Destaca-se a importância da via do ADP pelo receptor P2Y12
devido ao uso de inibidores do receptor P2Y12, medicamentos usualmente
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recomendados na terapia antitrombótica. Os fármacos inibidores do receptor P2Y12
agem inibindo a agregação plaquetária pelos seguintes mecanismos:
a) antagonismo direto (tienopiridinas) e alostérico (cangrelor, ticagrelor) do
receptor,
b) inibição da ativação da via do TXA2100 ,
c) potencialização dos efeitos do NO e PGI2 através de um mecanismo
sinérgico101.
1.6.3.1 Ticlopidina
A ticlopidina é um pró-fármaco de administração oral que requer metabolização
através dos citocromos P450 para ser convertido no seu metabólito ativo. Age inibindo
irreversivelmente o receptor P2Y12. Foi o primeiro fármaco da classe das tienopiridinas
utilizado na terapêutica. Entretanto, foi retirado de comercialização devido a sua alta
toxicidade resultando em eventos adversos graves e frequentes como púrpura
trombocitopênica trombótica, sendo substituído pelo clopidogrel102.
1.6.3.2 Clopidogrel
O clopidogrel também é um pró-fármaco metabolizado no fígado através do
complexo enzimático citocromo P450. O metabólito ativo age de forma de dosedependente inibindo de forma irreversível somente o receptor P2Y12 enquanto são
mantidas a mudança de conformação e a agregação transiente, sinalizadas através do
receptor P2Y1103.
Ao ser introduzido na terapêutica, o estudo CAPRIE comparou clopidogrel à
aspirina na prevenção secundária de eventos cardiovasculares. Foram recrutados mais
de 1900 pacientes com histórico recente de IAM, acidente cerebrovascular ou doença
vascular periférica sintomática. Clopidogrel demonstrou superioridade na redução de
risco de eventos cardiovasculares e teve menor incidência de sangramento104.
Desde então, foram realizados vários estudos visando melhora da terapia
antitrombótica em pacientes com alto risco cardiovascular. Os estudos CHARISMA e
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CURE demonstraram benefício para a terapia composta de aspirina e clopidogrel na
prevenção secundária de eventos cardiovasculares105-107. As doses mais efetivas e
seguras foram determinadas através dos estudos CURRENT-OASIS 7 e CREDO108.
Também se demonstrou benefício na manutenção prolongada da terapia
antiplaquetária dupla após intervenção coronária percutânea em pacientes sem risco de
sangramento comparado a interrupção após 30 dias do procedimento109. Atualmente, é
consenso na prática clínica a recomendação de uma dose de ataque de 600 mg
seguida de 75 mg/dia de manutenção a longo prazo para indivíduos que passaram por
uma intervenção coronária percutânea ou apresentaram uma síndrome coronariana
aguda.
Há uma grande proporção de pacientes que apresentam resistência ou
metabolização ineficiente ao tratamento com clopidogrel. Vários estudos relacionam tal
padrão à diminuição de biodisponibilidade devido a mutações no gene CYP2C19,
responsável pela transcrição do citocromo P450 subtipo 2C19, envolvido na
metabolização do clopidogrel. Indíviduos com mutações neste complexo enzimático
apresentam maior ou menor nível plasmático do metabólito ativo do clopidogrel
comparado a indivíduos normais, resultando em significativas diferenças interindividuais na eficácia do tratamento110,111. Entretanto, recentemente esses estudos
foram criticados devido às metodologias usadas. Uma nova análise concluiu que o
clopidogrel é um substrato enzimático do complexo CYP3A4/5, sendo este responsável
pela maior parte da metabolização. A inibição deste complexo com suco de toranja
(grapefruit) causou uma redução 6 vezes na área sobre a curva de metabolização do
clopidogrel. Segundo esta análise, o complexo CYP2C19 também contribui, mas tem
menor participação na metabolização112.
1.6.3.3 Prasugrel
Devido à variabilidade na metabolização do clopidogrel na população, foram
desenvolvidos novos fármacos inibidores do receptor P2Y12. O prasugrel é uma
tienopiridina de 3ª geração que também é um pró-fármaco e seu metabólito ativo tem
ação irreversível no receptor. Sua metabolização depende menos da ação do complexo
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do citocromo P450 e é feita em maior parte por estearases, proporcionando menor
variação inter-individual113. O metabólito ativo do prasugrel é mais potente e o seu
tempo de ação é mais rápido comparado ao do clopidogrel, promovendo uma inibição
mais consistente do receptor P2Y12114. O estudo TRITON TIMI-38 comparou prasugrel a
clopidogrel, ambos associados à aspirina, em pacientes após intervenção coronária
percutânea. O grupo que recebeu prasugrel teve 19% de redução no risco relativo dos
desfechos primários (morte cardiovascular, IAM não fatal e AVCs não fatais),
acompanhado de maior número de eventos de sangramento maior e fatal115.
O FDA recomenda que pacientes com menos de 60 kg recebam prasugrel 5 mg
como dose de manutenção, visando evitar os riscos de sangramento, entretanto não há
estudos prospectivos à respeito da efetividade e a segurança desta dose. Recomendase não iniciar o tratamento com prasugrel em pacientes que necessitam cirurgia
cardíaca urgente e, caso o paciente esteja em terapia com prasugrel, indica-se
descontinuação 7 dias antes da cirurgia116.
1.6.3.4 Ticagrelor
Ticagrelor é um fármaco de ação reversível, seletiva, de ação direta no receptor
P2Y12 e administrado por via oral. É metabolizado no fígado pelo complexo CYP3A4/5 e
seu metabólito direto também tem ação equipotente no receptor P2Y12. O mecanismo
de ação envolve a ligação do fármaco em um sítio alostérico de receptor P2Y12 e, desta
forma, não previne a ligação de ADP no seu sítio ativo, diferentemente das
tienopiridinas. A ligação de ticagrelor no receptor produz mudança de conformação do
receptor P2Y12 e ativação da proteína G, mantendo o receptor em estado inativo. O
receptor volta a sua conformação ativa após desvinculação do ticagrelor. Ticagrelor foi
aprovado em 2011 pelo FDA117.
O estudo PLATO (fase III, multicêntrico, randomizado, duplo-cego) comparou a
terapia associada de ticagrelor e aspirina à clopidogrel e aspirina na prevenção de
eventos cardiovasculares e morte em pacientes com síndrome coronoariana aguda.
Ticagrelor mostrou-se vantajoso à clopidogrel após 30 dias e manteve-se por 12 meses
com uma redução de risco relativo de 16% nos desfechos primários118. Também

45

demonstrou diminuição na recorrência de eventos cardiovasculares primários e
recorrentes em comparação a clopidogrel119. Não houve diferença entre os grupos de
tratamento no número de eventos de sangramento maior, estabelecido como desfecho
primário de segurança.
O estudo SOCRATES comparou a terapia com ticagrelor versus aspirina por 90
dias em pacientes que apresentaram uma isquemia cerebral aguda, na prevenção de
novos eventos cardiovasculares: AVCs, IAM e morte. Houve ligeira redução de eventos
no grupo que recebeu ticagrelor, mas não houve significância estatística e, desta forma,
conclui-se que a terapia com ticagrelor não foi superior à aspirina nesta coorte de
pacientes120.
1.6.3.5 Terapia dupla antiplaquetária: aspirina + antagonista do receptor P2Y12
A terapia dupla antiplaquetária, composta de AAS e um inibidor do receptor
purinérgico P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), é recomendada para prevenção
secundária de eventos aterotrombóticos em pacientes com síndromes agudas
coronarianas ou pacientes recentemente submetidos a uma intervenção coronária
percutânea107,109.
A duração da terapia antiplaquetária ainda é motivo de discussão e não está bem
determinada. As recomendações atuais das diretrizes de cardiologia são baseadas nos
grandes estudos clínicos e nos estudos observacionais. Resultados recentes de
pequenos estudos randomizados e meta-análises que incluíram pacientes que
receberam stents coronários de nova geração indicaram que o tratamento de curta
duração com a terapia dupla tem a mesma eficácia clínica comparado ao tratamento
convencional de 1 ano. Entretanto, tais estudos foram considerados de pouca força ou
poder e não alteraram o consenso clínico vigente121.
Os resultados dos estudos DAPT e PEGASUS, grandes estudos que avaliaram a
duração da terapia dupla antiplaquetária além de 1 ano após o evento, sugerem que a
terapia prolongada para mais de 1 ano sem interrupção com inibidores mais potentes
do receptor P2Y12 pode ser vantajosa em pacientes com alto risco de eventos
isquêmicos e pouco risco de sangramento. Entretanto, a estratificação destes pacientes
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de alto risco pode ser diferente conforme os consensos e a interpretação clínica de
cada país ou região do mundo122.
Em contrapartida, os investigadores do estudo ARCTIC concluíram que não houve
benefício aparente ao prolongar a terapia dupla antiplaquetária para além de 1 ano
após implantação do stent farmacológico. Os resultados mostraram que há uma
tendência para exacerbação dos riscos ao utilizar tal prática123.
Embora pacientes em terapia dupla antiplaquetária tenham uma melhora no
prognóstico de uma forma geral, eles ainda sofrem eventos trombóticos. Uma hipótese
largamente explorada relaciona o risco de um novo evento ao nível de inibição
plaquetária destes pacientes. Isto é, a proteção prevista pelo AAS e, principalmente,
pelo antagonista purinérgico não é suficiente e, por isso, estes pacientes continuam em
risco. Entretanto, não houve nenhum benefício na monitorização da função plaquetária
ex vivo e, consequentemente, individualização do tratamento para pacientes em terapia
dupla antiplaquetária124-127. Possivelmente tal fracasso se dá, pois os testes ex vivo
comumente usados não consideram o ambiente em que as plaquetas residem in vivo.

1.6.4 O endotélio como fator determinante para inibição plaquetária
O NO e a PGI2 são autacóides derivados do endotélio constantemente liberados
na circulação, reduzindo a reatividade plaquetária e previnindo ativação plaquetária
inapropriada128,129.
O NO difunde-se nas plaquetas ativando a enzima guanilato ciclase (GC),
aumentando os níveis de monofosfato cíclico de guanosina (GMPc)130, enquanto a PGI2
se liga aos receptores IP ativando a enzima adenilato ciclase (AC) aumentando os
níveis intracelulares de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc)131. O aumento nos
níveis intracelulares destes nucleotídeos cíclicos individuais promove inibição da função
plaquetária132 e as duas vias em sinergia produzem robusta inibição plaquetária129.
Óxido nítrico e PGI2 individualmente também entram em sinergia com antagonistas
purinérgicos

resultando
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Desta forma, entende-se que a reatividade plaquetária de pacientes em terapia
com um antagonista purinérgico somente ou em combinação com AAS é uma função
do nível do bloqueio do receptor P2Y12 e dos níveis de NO e PGI2 derivados do
endotélio. Com isso, explicam-se os diferentes desfechos de eventos trombóticos em
pacientes com nível similar de inibição plaquetária, isto é, pacientes com diferentes
níveis de função endotelial, ou em disfunção endotelial, teriam diferentes níveis de
inibição plaquetária in vivo, mesmo apresentando o mesmo nível de inibição plaquetária
determinada por testes ex vivo134.
Sendo assim, uma nova abordagem para terapia antitrombótica constituiria do
aumento da disponibilidade e/ou atividade dos nucleotídeos cíclicos através de
ferramentas farmacológicas. Encaixam-se neste perfil os fármacos moduladores
alostéricos da GC independentes de NO e os inibidores da enzima fosfodiesterase
(PDE), enzima esta responsável pela quebra dos nucleotídeos cíclicos intracelulares.

1.6.5 A enzima guanilato ciclase como alvo na terapia antitrombótica
O sistema de transdução de sinal NO/GC/GMPc está presente em quase todos os
órgãos e, consequentemente, está envolvido em uma miríade de funções fisiológicas.
Tal fato está bem caracterizado no sistema cardiovascular onde a produção de GMPc
acionada pelo NO tem função citoprotetora e anti-aterogênica, incluindo vasodilatação,
inibição da produção de células musculares lisas, bloqueio de recrutamento de
leucócitos e ação antiplaquetária. Da mesma forma, a sinalização disfuncional mediada
pela GC é fundamental para etiologia de várias patologias, tais como hipertensão,
aterosclerose e sepse135.
Os moduladores alostéricos da GC independentes de NO foram desenvolvidos
como uma importante ferramenta para elucidar a fisiopatologia da via de sinalização
NO-GMPc. Tais fármacos foram fundamentais para a elucidação do mecanismo de
regulação redox da enzima, sendo o possível elo para a patogênese de várias doenças
cardiovasculares.
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Estão divididos em 2 classes: os estimuladores da GC, os quais requerem a
presença do grupo heme reduzido (Fe2+) acoplado a GC para ativação da enzima e os
ativadores da GC, os quais induzem a ativação quando o grupo heme está em seu
estado oxidado (Fe3+) ou, preferencialmente, quando está desacoplado136-140.
1.6.5.1 Estimuladores da guanilato ciclase
Dentre os estimuladores destacam-se os compostos BAY 41-2272 e BAY 63-2521
(riociguat). Houve diminuição da pressão arterial e aumento no tempo de sobrevivência
de ratos hipertensivos em tratamento com estes fármacos141,142. O BAY 41-2272
também reverteu complicações cardiovasculares associadas à hipertensão (hipertrofia
cardíaca e fibrose) em modelos murinos141,143,144. A estimulação farmacológica da GC
também se mostrou promissora para pacientes com hipertensão pulmonar que não
tiveram resposta à terapia com sildenafila, indicando que a produção endógena destes
pacientes é reduzida a tal nível que a inibição da degradação de GMPc não apresenta
nenhum benefício clínico145. A estimulação da guanilato ciclase solúvel promoveu
vasodilatação pulmonar, aumentou a resposta ao NO inalado e atenuou a hipertrofia do
ventrículo direito em modelos ovinos e caninos de hipertensão pulmonar146-149.
O BAY 41-2272 também promoveu vasodilatação em um modelo canino de
embolia pulmonar. O uso destas ferramentas farmacológicas mostrou-se favorável não
só a reversão das mudanças hemodinâmicas na vasculatura pulmonar, mas também
impedindo o remodelamento vascular que ocorre na hipertensão pulmonar150,151. Este
fármaco também demonstrou atividade antiplaquetária in vitro, além de uma possível
sinergia com doadores de óxido nítrico e prostaciclina, porém falhou em inibir a
formação do trombo em um modelo de trombose induzida em camundongos152.
O riociguat apresenta um perfil de segurança favorável e foi bem tolerado por
voluntários saudáveis153. Demonstrou-se maior eficácia terapêutica em um estudo de
prova de conceito em pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Posteriormente, a
terapia oral com riociguat diminuiu a resistência vascular pulmonar e aumentou o débito
cardíaco a um nível significativamente maior quando comparado a NO inalado154. Nos
estudos subsequentes o riociguat demonstrou resultados favoráveis em estudos fase II
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e II e recentemente foi aprovado pelo FDA para o tratamento de hipertensão pulmonar
tromboembólica crônica e hipertensão pulmonar arterial.
Investigou-se recentemente uma possível propriedade anti-plaquetária do
riociguat através de um estudo clínico randomizado, aberto, cruzado no qual 18
indivíduos saudáveis do sexo masculino receberam aspirina 500 mg, riociguat 2.5 mg e
aspirina 500 mg + riociguat 2.5 mg. O estudo visava estabelecer possíveis interações
farmacodinâmicas e farmacocinéticas entre os 2 fármacos. Riociguat por si só não
alterou o tempo de sangramento, agregação plaquetária e níveis de TXB2 sérico,
produto de degradação do TXA2. Além disso, a administração concomitante de riociguat
não alterou os efeitos da aspirina em tais parâmetros. Nenhum evento adverso sério foi
registrado durante o estudo. Desta forma, conclui-se que nesta dose, o riociguat não
apresenta nenhum efeito na função plaquetária, seja sozinho ou em associação a
aspirina155.
1.6.5.2 Ativadores da guanilato ciclase
Os ativadores da GC são representados pelo BAY 60-2770 e BAY 58-2667
(cinaciguat). Em modelos caninos e ovinos de hipertensão pulmonar, a administração
de cinaciguat por via oral e inalatória produziu vasodilatação sem efeito significativo na
pressão arterial média146,149. O tratamento com cinaciguat também demonstrou
potencial terapêutico para o tratamento de insuficiência cardíaca em estudos préclínicos. O uso de fármacos estimuladores da formação de GMPc no tratamento de
insuficiência cardíaca tem sido usado há mais de um século e os nitratos doadores de
NO compõe o principal tratamento para angina de peito156.
Dois

estudos

clínicos

fase

I

avaliaram

a

segurança,

tolerabilidade

e

farmacocinética do cinaciguat administrado por via intravenosa. Em um estudo foram
avaliados indivíduos sadios e, no outro, indivíduos com a função hepática prejudicada.
O cinaciguat foi bem tolerado e teve um perfil de segurança favorável em ambos os
estudos. Dentre algumas propriedades observadas, constatou-se efeito dosedependente na pressão sanguínea diastólica, pressão arterial média e frequência
sanguínea e diminuição da pré-carga e pós-carga157,158.
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Em um primeiro estudo fase II, não-randomizado, aberto e multicêntrico avaliaramse doses diferentes de cinaciguat intravenoso em pacientes com insuficiência cardíaca
aguda descompensada. A infusão contínua foi bem tolerada e induziu potente dilatação
arterial e venosa melhorando o índice cardiotorácico. O tratamento com cinaciguat
resultou em reduações no valor basal na pressão capilar pulmonar, pressão do átrio
direito e na resistência vascular pulmonar e sistêmica, além de aumento no débito
cardíaco. Além disso, a proporção de pacientes que responderam à terapia foi de 90%
e não houve evidência de taquifilaxia159.
O programa COMPOSE investigou a eficácia e segurança de doses baixas e fixas
de cinaciguat intravenoso associado a terapia convencional em 84 pacientes adultos
hospitalizados com síndrome agudas decorrentes de insuficiência cardíaca. O
tratamento com cinaciguat reduziu a pressão capilar pulmonar comparado ao placebo,
mas não alterou significativamente o índex cardiotorácico. Não houve diferença
substancial no escore de dispneia entre os pacientes que receberam placebo ou
cinaciguat. O programa COMPOSE foi encerrado prematuramente devido a um excesso
de eventos de hipotensão não fatal e dificuldades no recrutamento de pacientes160.
Avaliou-se o tratamento com cinaciguat em outro estudo randomizado, placebocontrolado, onde foram randomizados 148 pacientes com insuficiência cardíaca aguda
descompensada. Noventa e sete pacientes receberam cinaciguat enquanto 51
receberam placebo. O estudo alcançou o desfecho primário clínico e medidas
hemodinâmicas exploratórias secundárias revelaram redução na pressão capilar
pulmonar. Houve diminuição substancial da pressão do átrio direito sugerindo que
cinaciguat causou vasodilatação arterial e venosa. Entretanto, houve alta incidência de
eventos hipotensivos que requereram tratamento em todas as doses estudadas, exceto
50-100 µg/h. É possível que tenha ocorrido um efeito sinérgico ou aditivo devido ao uso
concomitante de diuréticos e outros hipotensores. Nota-se também que tais episódios
ocorreram mesmo que o protocolo permitia mudanças na terapia concomitante. Não
houve diferença no escore de dispneia entre os tratamentos161.
1.6.6 Inibidores da integrina αIIbβ3
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A integrina αIIbβ3 é um receptor plaquetário específico, identificado como um alvo
terapêutico na prevenção de doenças cardiovascular isquêmicas devido ao seu papel
crucial na formação do trombo, sendo um elemento comum em várias cascatas de
sinalização que levam a agregação plaquetária conforme previamente descrito162. A
inibição deste receptor reduz a formação de trombina devido ao menor número de
plaquetas presentes no trombo e, consequentemente, menor grau de ativação
plaquetária e liberação de FVa163,164. Pacientes que possuem trombastenia de
Glanzmann apresentam alguma mutação genética seja na unidade αIIb ou β3 do
receptor resultando em agregação plaquetária extremamente reduzida ou ausente165.
Três fármacos antagonistas da integrina αIIbβ3 foram aprovados pelo FDA até o
momento: abciximab, eptifibatide e tirofiban. Todos os 3 são administrados por via
intravenosa.
O abciximab é um anticorpo monoclonal quimérico humano/camundongo que
bloqueia irreversivelmente todo receptor da integrina αIIbβ3 com grande afinidade (1-5
nM), inibindo a ligação do fibrinogênio com a plaqueta. Ele tem uma meia-vida curta (30
minutos) e grande afinidade pelo receptor tanto na forma ativa quanto inativa,
resultando em longa ação farmacodinâmica163.
Através dos estudos EPIC e EPILOG, observou-se benefício em pacientes de alto
risco que seriam submetidos à intervenção coronária percutânea e administraram
abciximab em bolus, em associação a heparina de baixa dose e aspirina. Para
desfecho composto (morte, IAM e evento isquêmico recorrente), houve 35% de redução
do risco para o grupo que recebeu abciximab + heparina, comparado a heparina
somente, e 56% de redução do risco no grupo que recebeu abciximab + aspirina, em
comparação a aspirina somente. Houve maior prevalência significativa do número de
sangramentos no estudo EPIC no grupo que recebeu abciximab, entretanto este padrão
não foi observado no estudo EPILOG166.
No estudo CAPTURE, houve benefício no tratamento com abciximab comparado a
placebo no desfecho composto de morte, IAM e revascularização secundária, em
pacientes com angina refratária que foram submetidos à intervenção coronária
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percutânea. Esse benefício foi observado apenas nos primeiros 30 dias após a
intervenção. Após 6 meses, o risco foi o mesmo para ambos os tratamentos167.
Subsequentemente foram desenvolvidos outros fármacos com ação sobre
integrina αIIbβ3: o heptapeptídeo eptifibatide, um fármaco relacionado a barburina –
composto encontrado no veneno de cobra – que age como um inibidor competitivo da
integrina pois possui uma sequência peptídica semelhante ao do fibrinogênio; e o
tirofiban, um não-peptídeo desenhado para inibir seletivamente a integrina. Estes
fármacos são moléculas menores que têm menor afinidade de ligação e efeito biológico
mais curto (2-4h), com excreção renal predominante168.
No contexto de uma síndrome aguda coronariana, o benefício de uma reperfusão
com a intervenção coronária percutânea é contrabalaceando com o risco de trombose
coronária e microembolização distal. No final dos anos 90 e início do anos 2000, as
evidências com a introdução dos inibidores da integrina αIIbβ3 indicavam redução no
risco de complicação isquêmica e benefício claro na intervenção coronária percutânea
no infarto com elevação do segmento ST1167,169 ou não170-173.
Após uma década da introdução destes fármacos e com a disseminação do uso
de tienopiridinas antes da intervenção coronária percutânea, a eficácia dos inibidores
da integrina αIIbβ3 não é tão evidente, sendo demonstrada claramente somente em
cenários de alto-risco3. As diretrizes atuais para intervenção coronária percutânea em
ambos os tipos de infarto recomendam o uso destes fármacos somente em situações
de complicações trombóticas, como estratégia de resgate, e ainda classificam tal prática
como nível C de evidência, ou seja, ausente de estudo clínico randomizado que
confirme tal benefício174.
O rebaixamento da recomendação destes fármacos em situações de IAM foi
sustentado pelos resultados do estudo FINESSE175 no qual pacientes que seriam
submetidos a uma intervenção coronária percutânea primária foram randomizados a 3
estratégias: abciximab iniciado no serviço de emergência (“upstream”), abciximab
iniciado no laboratório de cateterismo (“downstream) e uma terapia combinada
composta de abciximab e meia dose de reteplase (“combo”). Apesar de um braço de
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ICP puro não ter sido incluído, os resultados mostraram maiores taxas de sangramento
tanto na estratégia upstream e combo, comparado a downstream, enquanto não houve
nenhuma evidência clínica que sustentasse a administração prematura ou tratamento
antitrombótico agressivo.
O estudo BRAVE-3176 também mostrou que a administração prematura de
abciximab não diminui o tamanho do infarto em pacientes com IAM com elevação do
segmento ST que receberam 600 mg de clopidogrel. Entretanto, o estudo On-TIME 2
que avaliou o uso de tirofiban pré-hospitalar, mostrou melhora na resolução do
supradesnivelamento do segmento ST após 1 hora da ICP ao comparar com um grupo
que recebeu placebo.
Teorias conflitantes ainda questionam se a integrina αIIbβ3 é um bom alvo para a
terapia antiplaquetária. Uma vez que estes fármacos podem se ligar à integrina na sua
forma inativa, isto poderia levar a uma mudança de conformação culminando em uma
sinalização de fora para dentro resultando em ativação e liberação dos grânulos
plaquetários. Atualmente, visa-se a descoberta por novas moléculas que atuem como
inibidores alostéricos, evitando o desencadeamento da sinalização de fora pra
dentro177.

1.6.7 Antagonistas do receptor PAR-1
As plaquetas humanas apresentam dois receptores para trombina, PAR-1 e PAR4, os quais tem afinidade diferente pela trombina e estão envolvidos em diferentes em
cascatas celulares de sinalização. A ativação de PAR-1 por trombina, mesmo em
baixas concentrações, leva a uma forte ativação plaquetária. Em contrapartida, a
afinidade de trombina por PAR-4 é de 150 a 300 vezes menor178. Sendo assim, o
receptor PAR-1 é um interessante alvo para a terapia anti-plaquetária, evitando a
agregação plaquetária mediada por trombina. O vorapaxar e o atopaxar são
representantes desta classe.
Para o estudo TRA 2ºP-TIMI 50, foram recrutados pacientes que tinham histórico
de IAM, AVCI ou doença vascular periférica. Estes foram randomizados para receber
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vorapaxar ou placebo e acompanhados por uma média de 30 meses. Dentre esses
pacientes, mais de 80% estava em tratamento concomitante com aspirina, sendo que
no grupo que teve um IAM prévio mais de 80% também estava em tratamento com uma
tienopiridina (majoritariamente clopidogrel). Nos subgrupos que tinham IAM prévio e
doença vascular periférica como histórico houve benefício na terapia com vorapaxar em
adição ao tratamento convencional, comparado a placebo. Entretanto houve um
significativo aumento de sangramentos e a terapia foi interrompida após 2 anos no
subgrupo que teve um AVC prévio ao estudo, devido a eventos de sangramento
intracraniano179,180.
Baseado nestes resultados favoráveis, o vorapaxar foi o primeiro antagonista
PAR-1 aprovado pelo FDA e é indicado na prevenção secundária de eventos
cardiovasculares em pacientes tiveram um IAM ou DVP prévia, associado à aspirina ou
clopidogrel.

1.6.8 Inibidores da fosfodiesterase
Os inibidores de fosfodiesterases estão disponíveis comercialmente desde os
anos 60, mas não como terapia antiplaquetária desde então. Fosfodiesterases estão
expressas em vários tecidos, inclusive nas plaquetas e, desta forma, estes fármacos
tem amplo espectro de ação181.
As plaquetas humanas expressam PDE-2, PDE-3 e PDE-5182 e dois inibidores das
PDEs já foram usados na clínica, seja em monoterapia ou em combinação com outros
agentes anti-plaquetários: cilostazol, o qual inibe especificamente a PDE-3 (AMPc
específica) e o dipiridamol, que inibe a PDE-3 e a PDE-5 (GMPc específica)183.
Em estudos clínicos, o tratamento com cilostazol demonstrou eficácia na
prevenção da recorrência de eventos trombóticos sem aumento do risco de
sangramento184. Além disso, a combinação de cilostazol, clopidogrel e AAS reduziu a
taxa de restenose após intervenção coronária percutânea em comparação a
placebo185,186.
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Uma análise incluindo 27 estudos clínicos concluiu que dipiridamol sozinho ou em
combinação com outros fármacos antiplaquetários reduziu o risco de eventos
isquêmicos transientes, principalmente em pacientes com histórico de AVC, mas não
diminuiu o risco de morte por causa vascular187.
Em comparação a AAS somente, a combinação de dipiridamol e AAS demonstrou
menor risco relativo na prevenção de AVCs (estudos ESPS2, ESPRIT)188,189. A
combinação de AAS e dipiridamol também foi testada na prevenção da recorrência de
AVC, em um estudo de não inferioridade (PRoFESS). O grupo que recebeu dipiridamol
+ AAS não alcançou o critério predefinido para a não inferioridade, mas teve resultados
similares ao grupo randomizado para clopidogrel190.
Atualmente, dipiridamol é recomendado para prevenção secundária de pacientes
que tiveram um evento isquêmico transiente e que tem intolerância ou alguma
contraindicação aos antagonistas purinérgicos.
Entretanto, pacientes em terapia com inibidores da PDE frequentemente
apresentam náusea e dor de cabeça devido aos efeitos de vasodilatação promovido por
estes fármacos. Devido à distribuição sistêmica das vias do GMPc/AMPc/PDE, podem
ocorrer eventos adversos ao tentar modulá-la em tecidos específicos, assim como
descrito acima nos estudos com estimuladores e ativadores da GC. Tais eventos
podem comprometer a aderência à terapia.
Desta forma, supõe-se que na presença de um antagonista purinérgico, os
moduladores da GC administrados em baixas doses, com ou sem um inibidor da PDE
também em baixa dose, podem produzir efeitos localizados e pronunciados de inibição
plaquetária devido a sinergia já comprovada entre a inibição do receptor P2Y12 e as vias
de formação do GMPc e AMPc, minimizando assim a ocorrência de eventos adversos
indesejáveis.
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2

OBJETIVOS

- Examinar uma possível sinergia entre fármacos moduladores da enzima guanilato
ciclase na presença ou ausência de um inibidor da fosfodiesterase, associados a
antagonistas purinérgicos e em concentrações subótimas, como inibidores da função
plaquetária. Foram realizados experimentos in vitro com sangue de voluntários sadios
utilizando as técnicas de agregometria por transmissão de luz, agregometria na placa
de 96 poços, agregometria de sangue total por separação de células ativadas por
fluorescência, quantificação de nucleotídeos cíclicos e adesão plaquetária sob fluxo.
- Confirmar se esta sinergia também ocorre em um ambiente in vivo. Avaliar as novas
abordagens terapêuticas propostas através do modelo de indução de trombose com
FeCl3 em camundongo e testes de função plaquetária ex vivo em camundongos prétratados.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Coleta de sangue de voluntários sadios
A coleta de sangue foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital St. Thomas
(Londres/Reino Unido), número de referência 004992. Os voluntários se apresentaram
ao laboratório e assinaram um termo de consentimento. Posteriormente, passaram por
uma triagem que incluía um questionário médico e um exame físico com medida de
pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corpórea.
Voluntários fumantes e que administraram alguma medicação que poderia afetar a
função plaquetária eram automaticamente excluídos. Foram recrutados voluntários
considerados sadios, de ambos os sexos e com idade acima de 18 anos e até 40 anos.
Até 100 ml de sangue foi retirado de cada voluntário com uma seringa de plástico
50 ml contendo 10 ml de citrato de sódio 3.2% usando uma agulha borboleta pela veia
cubital média. A concentração final de citrato de sódio no sangue foi de 0.32%.

3.2 Preparação do plasma rico em plaquetas (PRP) e do plasma pobre em
plaquetas (PPP)
O sangue total contendo citrato foi transferido para tubos falcon de 15 ml e
centrifugado a 175 g por 15 minutos em temperatura ambiente. Visando prevenir que o
PRP se misture a fração vermelha depositada no fundo do tubo, a desaceleração da
centrífuga era lenta. O PRP foi aspirado e transferido para um novo tubo. O PPP foi
obtido por centrifugação da fração vermelha a 1300 g por 2 minutos. A fração superior
translúcida constitui-se do PPP e foi transferida para um novo tubo.

3.3 Preparação dos agonistas plaquetários.
Adenosina difosfato (ADP), peptídeo ativador do receptor de trombina (TRAP-6), o
agonista do receptor PAR-4 AYPGKF e o peptídeo mimético de tromboxano U46619
foram todos diluídos em tampão fosfato e armazenados a -20 ºC em concentração 1
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mM. Colágeno tipo I (Horm collagen) foi fornecido em concentração 1 mg/ml e diluído
em glicose isotônica na concentração desejada. Ácido araquidônico foi diluído em
etanol 100% para 100 mM e armazenado a -20 ºC. Posteriormente foi diluído em
tampão fosfato contendo 0.1% de ácido ascórbido para a concentração desejada.
Todos os agonistas foram preparados pelo menos 10 e no máximo 100 vezes mais
concentrados que a concentração final requerida no protocolo experimental.

3.4 Preparação dos mediadores endoteliais.
O doador de óxido nítrico dietilamina NONOato (DEA/NONOato) e o análogo
estável de PGI2 epoprostanol foram usados visando investigar a sinergia com os
inibidores do receptor purinérgico P2Y12 e os moduladores da GC. O DEA/NONOato foi
mantido em estoque a 100 mM em tampão fosfato e diluído em NaOH 0.01 M para a
concentração desejada. O epoprostanol foi diluído em etanol 100% e mantido em
estoque a 1 mg/ml. Posteriormente foi diluído em NaOH 0.01 M para a concentração
desejada.

3.5 Preparação dos inibidores e tratamento do sangue total e PRP.
Para inibição do receptor purinérgico P2Y12 plaquetário foram utilizados o
metabólito ativo do prasugrel (PAM) e o metabólito ativo do ticagrelor (TAM). Estes
foram mantidos em alíquotas a -80 ºC, em concentração 10 mM, diluídos em
dimetilsulfóxido (DMSO). Para o tratamento de sangue total e PRP, diluía-se esta
alíquota para uma concentração pelo menos 200 vezes maior que a desejada, visando
não extrapolar a concentração de 0.5% de DMSO, e o volume de PRP ou sangue total
foram incubados por 20 minutos e 37 ºC, antes do experimento.
Os moduladores da enzima guanilato ciclase BAY 41-2272, BAY 60-2770 e BAY
58-2667 (cinaciguat) foram diluídos em DMSO e mantidos em alíquotas a -20 ºC em
concentração 10 mM. Estas alíquotas foram diluídas em água destilada e o sangue total
ou PRP foi tratado por 10 minutos e 37 ºC.
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Dipiridamol foi diluído inicialmente em DMSO a 10 mM e posteriormente em
tampão fosfato-salino (PBS). Foi adicionado ao sangue total ou PRP e mantido a 37 ºC
por 10 minutos.

3.6 Agregometria por transmissão de luz.
A agregometria por transmissão de luz é usada há mais de 50 anos e é a principal
ferramenta para medida de testes de agregação plaquetária. Foi desenvolvida por
Gustav Born nos anos 60 e se fundamenta na diferença da densidade óptica em
resposta a um estímulo, após agregação plaquetária em uma suspensão turva rica em
plaquetas. Caso haja agregação após o estímulo, mais luz passará por aquela
suspensão plaquetária191.
Os testes de agregação plaquetária foram realizados utilizando um agregômetro
de 8 canais PAP-8E (Bio/Data Corporation). Antes de cada medida de resposta
plaquetária, cada canal foi calibrado com 225 μL do PPP + 25 μL de PBS. Para medida
da agregação, 225 μL de PRP foi transferido para cuvetas de vidro contendo um
agitador magnético siliconizado e mantido por 2 minutos a 37 ºC para estabilização da
temperatura. Posteriormente, 25 μL do agonista (10 x mais concentrado) é adicionado e
a resposta plaquetária foi medida por 7 minutos, em agitação constante a 1200 rpm e
37 ºC. Mudanças na densidade óptica foram gravadas e o valor final de agregação foi
usado para criar gráficos e tabelas.

3.7 Agregometria por transmissão de luz na placa de 96 poços.
O método de agregometria por transmissão de luz em 96 poços é uma
modificação ao método tradicional. A principal vantagem é que se utiliza menor volume
de PRP e menor volume de agonistas/inibidores para cada experimento. Assim como
na agregometria tradicional, estimula-se um volume de PRP com um agonista e a
porcentagem de agregação é medida através da transmitância de luz para cada poço
após 5 minutos em agitação a 1200 rpm e 37 ºC. O agitador da placa utilizado foi o
Bioshaker IQ e a leitura de absorbância é feita em um leitor Tecan Sunrise (Tecan
Trading AG, Switzerland) a 595 nm.
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O agregômetro em que foi desenvolvido este trabalho tem 8 canais. Com isso, é
possível fazer 8 testes para cada rodada, variando a concentração e/ou o tipo de
inibidores e agonistas. Na placa de 96 poços pode-se fazer até 94 combinações
diferentes, pois pelo menos um poço deve ser usado para controle do PRP (0%
agregação/mínima transmitância) e outra para o PPP (100% agregação/máxima
transmitância) – valores utilizados para cálculo da porcentagem de agregação final. No
agregômetro, este cálculo de referência é feito automaticamente84.
Em experimentos utilizando somente agonistas e inibidores, adiciona-se
previamente o agonista de escolha ou veículo e o PRP pré-tratado com um inibidor ou
seu veículo correspondente é adicionado com uma pipeta multicanal. Pelo menos 2
poços de reação são utilizados para o controle de máximo e mínimo de agregação, isto
é para experimentos com volume final de 100 µL, são adicionados 90 µL de PPP ou
PRP mais 10 µL do veículo correspondente ao agonista de escolha.
Nos experimentos utilizando os mediadores endoteliais, estes são adicionados
previamente na placa em concentração 20 vezes maior que a desejada (5 µL para um
volume final de 100 µL). Então, é adicionado o PRP (90 µL) e a placa é mantida em
agitação por 1 minuto. Posteriormente adiciona-se 5 µL do agonista 20 vezes mais
concentrado.

3.8 Agregometria em sangue total por separação de células ativadas por
fluorescência (citometria de fluxo).
Um novo método foi utilizado para medida de agregação plaquetária em sangue
total192. Este consiste basicamente na contagem de plaquetas individuais (nãoagregadas) em amostras pré e pós-estímulo.
Em uma placa de 96 poços, adiciona-se 5 µL do agonista em concentração 10
vezes maior que a desejada. Posteriomente, 45 µL é adicionado no poço. Varia-se a
concentração do agonista e dos inibidores assim como nos outros ensaios de
agregação plaquetária. Para referência mínima de agregação plaquetária (0%),
adiciona-se 5 µL de PBS em 45 µL de sangue em um poço da placa.
A placa é mantida em agitação por 5 minutos a 1000 rpm e 37 ºC. Imediatamente
após, adiciona-se 150 µL de uma solução contendo ácido cítrico e dextrose (ACD -
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citrato trissódico 6.8 mM, ácido cítrico 3.8 mM, dextrose 5 mM em água destilada) para
parar a reação e manter a integridade das células do sangue.
Adiciona-se 10 µL do anticorpo monoclonal anti-CD61 APC (eBioscience, Hatfield,
UK) em concentração 1:25 em solução salina em tubos de acrílico para citometria de
fluxo. Este anticorpo liga-se a integrina β3 e a GPIIIa, a qual tem papel importante na
ativação plaquetária e agregação. Caso as plaquetas estejam agregadas, esta
glicoproteína estará associada à GPIIb e, neste caso, não se ligará ao anticorpo. Com
isso, pode-se determinar a porcentagem de agregação plaquetária naquela amostra de
sangue após incubação prévia com inibidor ou veículo e estimulado pelo agonista na
concentração de escolha.
Posteriormente, 10 µL da amostra testada em cada poço são adicionados em
cada tubo já contendo o anticorpo e mantido por 20 minutos a 4 ºC. Após a incubação,
adiciona-se 960 µL de uma solução fixadora (0,1% dextrose, 0,2% albumina sérica
bovina, 0,1% formalina em solução salina) em cada tubo. As amostras foram mantidas
a 4 ºC até o momento da leitura no citômetro de fluxo FACSCalibur (BD Biosciences,
Oxford, UK). Imediatamente antes da leitura, adicionou-se 20 µL microesferas de
poliestireno (104 - Count BrightTM beads), as quais servirão de controle volumétrico
para a citometria de fluxo. Realiza-se o cálculo da porcentagem agregação plaquetária
em cada poço com base na razão entre o número de hemácias e a quantidade de
plaquetas positivas para CD-61.
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Figura 3.1 – Diagrama observado no citômetro de fluxo após marcação de
plaquetas individuais.
Exemplo de diagrama observado após extração dos dados de citometria de fluxo em
uma amostra não estimulada. Nota-se a grande quantidade de plaquetas CD-61
positivas destacadas, ou seja, plaquetas não agregadas.

3.9 Quantificação de nucleotídeos cíclicos
A agregação plaquetária na placa de 96-poços foi realizada normalmente com as
combinações de escolha. Após 5 minutos de agitação da placa, as plaquetas foram
lisadas

com

Triton

X-100

em

concentração

final

0,625%

e

tratadas

com

isobutilmetilxantina (IBMX) 10 mM visando inibição do grupo de enzimas da família das
fosfodiesterases, responsáveis pela degradação dos nucleotídeos cíclicos AMPc e
GMPc.
As concentrações de AMPc e GMPc foram determinadas usando um kit de
fluorescência homogênea de tempo determinado (Cisbio International). Trata-se de um
imunoensaio que se baseia na competição entre os nucleotídeos cíclicos presentes na
amostra e os providenciados pelo fabricante, os quais foram previamente marcados.
Ambos competem por um anticorpo marcado por criptato que tem um número limite de
sítios de ligação. Se o anticorpo liga-se ao AMPc ou GMPc marcado, este conjugado
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emite luz. Como consequência direta, quanto maior a concentração de AMPc ou GMPc
presentes na amostra, menor a fluorescência emitida.

3.10 Ensaio de adesão plaquetária em fluxo
O fenômeno de adesão em locais de lesão vascular é fundamental para a função
hemostática plaquetária. Esta situação pode ser simulada utilizando câmaras que
permitem fluxo sanguíneo dentro de capilares pré-revestidos com substâncias
envolvidas no processo de adesão, tais como colágeno, fator von Willebrand e
fibrinogênio. Modelando a velocidade do fluxo de sangue, é possível recriar um
ambiente que remete a uma veia ou artéria e analisar a deposição plaquetária sob esta
superfície adesiva193.

Figura 3.2 – Câmara de fluxo usada nos experimentos de adesão plaquetária.
O conector superior está ligado a um tubo Tygon que tem a amostra de sangue na sua
ponta. O outro conector está ligado a bomba Harvard na qual se determina a velocidade
do fluxo sanguíneo. Usando esta câmara de fluxo pode-se utilizar até 6 combinações
diferentes.

No dia anterior ao experimento, a câmara de fluxo (Ibidi μ-slide VI0.1) foi préinjetada com 100 μl de colágeno 100 μg/ml em glicose isotônica, utilizando uma seringa
de 1 ml e incubada a 37 ºC. No dia do experimento, foi perfundido 200 μl de uma
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solução 4% de albumina sérica bovina em cada capilar e a câmara foi mantida a 37 ºC
por mais 2 horas.
As câmaras de fluxo foram presas à bandeja de um microscópio de fluorescência
Nikon Eclipse TE-2000S. Na saída superior do capilar, conectou-se um tubo Tygon a
um reservatório contendo tampão fosfato. Na outra saída, conectou-se um tubo Tygon a
uma seringa de 20 ml, a qual estava acoplada a uma bomba Harvard (Harvard
Apparatus Ltd, UK). O microscópio foi conectado a uma câmera RT slider CCD
(Diagnostic Instruments Inc, USA) que foi controlado em um computador através do
software SPOT Advanced (Diagnostic Instruments Inc, USA), o qual também foi
utilizado para captura de imagens.
As plaquetas no sangue total foram marcadas usando rodamina ou mepacrina em
concentração final 10 µM, diluição 1:100. Após adição do corante, o sangue foi mantido
no escuro por 10 minutos antes do início do experimento.
Inicialmente, cada canal foi perfundido com tampão fosfato em uma taxa de
cisalhamento de 1000 s-1 por 3 minutos para remoção da albumina sérica bovina e
eventuais fibrilas de colágeno remanescentes. Posteriormente, o tubo Tygon imerso no
tampão fosfato foi removido e imerso no tubo de microcentrífuga contendo a amostra de
sangue. Evitou-se formação de bolhas de ar durante essa troca. O sangue foi
perfundido por 1000 s-1 por 5 minutos. Oito fotos de diferentes áreas do capilar foram
tiradas após o término da perfusão.

3.11 Análise de deposição dos trombos
Utilizando o software ImageJ (NIH, USA) quantificou-se o tamanho dos agregados
nas imagens captadas pós-perfusão. Para cada corrida no capilar, ou seja, para cada
combinação de fármacos ou veículo utilizada, as imagens foram compiladas e
equalizadas a um limite de aproximadamente 95% do sinal de base produzido pelas
amostras não tratadas. Posteriormente, o tamanho médio dos agregados foi
determinado.
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3.12 Modelo de trombose em camundongos
Camundongos C57Bl/6 (selvagens) foram previamente tratados através de injeção
intraperitoneal com veículo ou os fármacos na concentração de interesse. Após pelo
menos 2 horas, os camundongos foram anestesiados com cetamina e xilazina. Através
de uma incisão na pele exatamente em cima da região da artéria carótida, a fáscia do
músculo foi dissecada e um segmento da artéria carótida foi exposto. Para simular a
formação do processo de trombose in vivo, aplicou-se um papel de filtro saturado com
uma solução de FeCl3 (10%) por 3 minutos em contato com a superfície adventícia do
vaso e depois removido. O fluxo sanguíneo foi medido utilizando uma sonda Doppler.
Considerou-se que houve formação de um trombo oclusivo se houve interrupção do
fluxo sanguíneo por 5 minutos e os tempos para oclusão entre os diferentes
tratamentos aplicados foram comparados. O experimento foi terminado caso não houve
oclusão em 30 minutos. Os experimentos com animais foram aprovados sob a licença
PPL 70/8422 em 24 de março de 2015 - Home Office, UK.

3.13 Avaliação ex vivo da função plaquetária de camundongos pré-tratados
Camundongos C57Bl/6 (selvagens) foram previamente tratados com veículo,
prasugrel (0,3 mg/kg), cinaciguat (0,3 mg/kg) + dipirdamol (2,0 mg/kg) e prasugrel (0,3
mg/kg) + cinaciguat (0,3 mg/kg) + dipiridamol (2,0 mg/kg) Após 2 horas, os animais
foram anestesiados com cetamina + xilazina e o sangue foi cuidadosamente retirado
com uma seringa contendo hirudina como anticoagulante.
Placas de 96 poços foram pré-preparadas com ácido araquidônico, PAR-4,
U46619 e colágeno nas concentrações desejadas. Foram adicionados 40 µL de sangue
total em cada um dos poços, além do poço controle que continha somente o veículo de
cada agonista. A placa foi mantida em agitação a 1000 rpm por 5 minutos a 37 ºC no
agitador BioShake IQ. Imediatamente após, adicionou-se 150 µL de ACD para
interromper a reação e conservação das células do sangue. A porcentagem de
agregação foi determinada através do método de agregação plaquetária em sangue
total através citometria de fluxo (descrito na Seção 2.3.8). Somente o anticorpo foi
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mudado e, nesta série de experimentos foi utilizado o anticorpo monoclonal anti-CD41
(eBioscience, Hatfield, UK), um marcador da glicoproteína IIb que identifica plaquetas
não-agregadas de camundongo.

3.14 Análise estatística
As análises estatísticas e construção dos gráficos foram realizadas com o software
Prism 6.0 (GraphPad, San Diego, CA). Foram realizados análises de variância
(ANOVA) para comparações estatísticas. O nível de significância foi considerado como
p < 0.05. Para estimativa da variabilidade entre as médias amostrais foram calculados o
desvio padrão (DP) e o erro padrão (EP).
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4 RESULTADOS

4.1 Estudos in vitro utilizando sangue de voluntários saudáveis
4.1.1 A sinergia entre a inibição purinérgica com o metabólito ativo do prasugrel e
moduladores alostéricos da guanilato ciclase.
Através da primeira série de experimentos deste projeto investigou-se se baixas
doses de NO e PGI2, em combinação com os moduladores da GC e o bloqueio parcial
do receptor purinérgico com PAM produziriam uma efetiva inibição plaquetária (Figuras
4.1 e 4.2).
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Figura 4.1 – Curvas concentração-resposta ao NO em plaquetas tratadas com
PAM, BAY 60-2770 e PGI2, estimuladas com TRAP-6.
Agregometria na placa de 96 poços. Tratou-se o PRP previamente com PAM 3 µM ou
veículo e/ou BAY 60-2770 10 µM ou veículo. Na placa de 96 poços adicionaram-se os
mediadores endoteliais: NO 30, 100, 300 nM e/ou PGI2 0.1, 0.3 1.0; ou veículo. Após
isso, adicionou-se o PRP à placa e manteve-se agitação branda por 1 minuto a 37 ºC.
Posteriormente, adicionou-se TRAP-6 25 µM e manteve-se agitação por 5 minutos, a
1200 rpm e 37 ºC seguida da medida de absorbância. O primeiro ponto a esquerda de
cada curva refere-se ao veículo do NO. O gráfico de barras é uma forma alternativa de
observar as combinações em que as sinergias estão mais evidentes. Dados
apresentados como a média ± EP dos resultados obtidos para 4 voluntários sadios.
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Figura 4.2 – Curvas concentração-resposta ao NO em plaquetas tratadas com
PAM, BAY 41-2272 e PGI2, estimuladas com TRAP-6.
Agregometria na placa de 96 poços. Tratou-se o PRP previamente com PAM 3 µM ou
veículo e/ou BAY 41-2272 10 µM ou veículo. Na placa de 96 poços adicionaram-se os
mediadores endoteliais: NO 30, 100, 300 nM e/ou PGI2 0.1, 0.3 1.0; ou veículo. Após
isso, adicionou-se o PRP à placa e manteve-se agitação branda por 1 minuto a 37 ºC.
Posteriormente, adicionou-se TRAP-6 25 µM e manteve-se agitação por 5 minutos, a
1200 rpm e 37 ºC seguida da medida de absorbância. O primeiro ponto a esquerda de
cada curva refere-se ao veículo do NO. O gráfico de barras é uma forma alternativa de
observar as combinações em que as sinergias estão mais evidentes. Dados
apresentados como a média ± EP dos resultados obtidos para 4 voluntários sadios.
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Ambos os moduladores da GC tem efeito antiplaquetário. O ativador BAY 60-2770
é mais potente e, quando em combinação com o antagonista purinérgico, há efeito
antiplaquetário sinérgico. A adição de baixas concentrações dos mediadores endoteliais
potencializa esta propriedade.
Estes experimentos também corroboram outros já realizados onde foi descrita a
influência dos mediadores endoteliais na inibição do receptor purinérgico101,133. In vitro,
a PGI2 tem maior potência que o NO na inibição da reatividade plaquetária.

Figura 4.3 – Concentração de AMPc plaquetário em resposta a concentrações
crescentes de PGI2 + NO em PRP pré-tratado com PAM e moduladores
alostéricos.
Quantificação de AMPc em PRP pré-tratado com PAM 3 µM e os moduladores da GC
(BAY 60-2770 e BAY 41-2272 10 µM) em resposta a TRAP-6 25 µM na presença
concentrações crescentes de NO e PGI2 em combinação. Cada ponto representa a
média ± EP dos resultados obtidos para 4 voluntários. Combinações testadas: veículo,
PGI2 0.1 nM + NO 30 nM, PGI2 0.1 nM + NO 100 nM, PGI2 0.3 nM + NO 30 nM, PGI2
0.3 nM + NO 100 nM, PGI2 1 nM + NO 30 nM e PGI2 1 nM + NO 100 nM.

Em plaquetas pré-tratadas com PAM, há aumento da liberação de AMPc à medida
em que se aumentam as concentrações dos mediadores endoteliais. Tal processo
ocorre de maneira dose-dependente.
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O pré-tratamento com os moduladores da GC potencializa a liberação de AMPc e
o aumento nas concentrações de PGI2 e NO intensifica este efeito. Este experimento
está em concordância com a série de experimentos funcionais previamente descritos
onde se observou maior potência antiplaquetária pelo ativador BAY 60-2770 em
comparação ao estimulador BAY 41-2272, representado aqui por um deslocamento
para cima da curva vermelha em comparação com a verde.
Os resultados obtidos na quantificação da liberação plaquetária de GMPc ficaram
abaixo da linha de detecção do kit, o que impossibilitou o uso dos mesmos.

Figura 4.4 – Resposta plaquetária ao TRAP-6 em sangue total tratado com veículo
e/ou moduladores alostéricos e/ou PAM.
Porcentagem de agregação plaquetária em sangue total obtido através de um método
de separação de células ativadas por fluorescência. O sangue total foi previamente
tratado com PAM 3 µM, BAY 60-2270 10 µM e BAY 41-2272 10 µM sozinhos ou em
combinação. A agregação plaquetária foi estimulada com TRAP-6 25 µM por 5 min, 37
ºC e 1200 rpm. Dados representam a média ± EP dos resultados obtidos com 7
voluntários sadios. O asterisco representa p < 0.05 em comparação à PAM e BAY 602770 sozinho.
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Figura 4.5 – Curvas dose-resposta ao BAY 60-2770 em sangue total estimulado
com TRAP-6 e previamente tratado com veículo ou PAM.
Porcentagem de agregação plaquetária em sangue total utilizando o método de
separação de células ativadas por fluorescência. O sangue total foi previamente tratado
com PAM 3 µM e BAY 60-2270 (0.3, 1, 3, 10, 30 µM) sozinhos ou em combinação. A
agregação plaquetária foi estimulada com TRAP-6 25 µM, por 5 minutos, 37 ºC e 1200
rpm. Dados representam a média dos resultados obtidos com 2 voluntários sadios. A
porcentagem de agregação plaquetária em sangue incubado com PAM 3 µM foi de 50%
e, desta forma, foi colocada uma linha para referência entre as curvas dose-resposta.

Usando uma técnica que mede a agregação plaquetária por citometria de fluxo,
investigou-se o efeito dos moduladores da GC, em combinação com o inibidor do
receptor P2Y12 no sangue total.
Houve agregação plaquetária após forte estímulo com TRAP-6 em sangue total
incubado com os moduladores da GC. O pré-tratamento com PAM e PAM + BAY 412272 também não provocou inibição da agregação plaquetária. Em contrapartida, há
importante efeito antiplaquetário sinérgico e dose-dependente em sangue total tratado
com o ativador da GC BAY 60-2770 e PAM.
Destes resultados, conclui-se que nas mesmas condições de estímulo e
concentração de inibição, a combinação entre o ativador da GC e o antagonista
purinérgico tem efeito antiplaquetário muito mais pronunciado em sangue total.
Os ativadores da GC são mais potentes em situações na qual o grupo prostético
heme está desacoplado da enzima ou oxidado. Sendo assim, foi questionado se o
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estado redox da enzima é diferente em PRP e em sangue total. Para tentar responder
essa questão, foram feitas curvas dose-resposta do BAY 60-2770, em resposta a
TRAP-6, em PRP previamente tratado com ODQ, um inibidor seletivo, irreversível, e
que se liga ao sítio de ligação do NO causando oxidação do grupo heme194.

Figura 4.6 – Curvas dose-resposta ao BAY 60-2770 em PRP estimulado com
TRAP-6 e previamente tratado com veículo e/ou PAM e/ou ODQ.
Agregometria na placa de 96 poços. Curvas dose-resposta do BAY 60-2770 (0.1 a 30
µM) na agregação plaquetária em PRP previamente incubado com veículo ou ODQ 20
µM ou PAM 3 µM ou ODQ 20 µM + PAM 3 µM. A agregação plaquetária foi estimulada
por TRAP-6 25 µM, por 5 minutos, 37 ºC e 1200 rpm. Os dados foram obtidos pela
técnica de agregometria em placa de 96 poços. Os pontos representam os valores
obtidos em experimento piloto com sangue de um voluntário sadio.

A curva de concentração-resposta do BAY 60-2770 em PRP pré-tratado com ODQ
+ PAM é semelhante à observada em sangue total incubado com PAM. Em ambos os
casos, a inibição da agregação plaquetária induzida por TRAP-6 se comporta de
maneira dose-dependente e o BAY 60-2770 é mais potente no PRP tratado com ODQ,
seja em combinação com o antagonista purinérgico ou não. Este experimento sustenta
os dados previamente publicados mostrando que os ativadores da GC são mais
potentes em situações de oxidação ou desacoplamento do grupo heme.
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Figura 4.7 – Imagens representativas de plaquetas aderidas a segmentos da
câmara de fluxo. Sangue total previamente tratado com veículo, PAM e/ou BAY
60-2770.
Adesão plaquetária em câmara de fluxo. As plaquetas previamente marcadas com
mepacrina em sangue total ficam aderidas à câmara de fluxo após perfusão por 5
minutos a 1000 s-1. Para cada tratamento foram capturadas 8 imagens, as quais foram
compiladas, analisadas e quantificadas.

Veículo

BAY 60-2770 10 µM

PAM 3 µM

PAM 3 µM + BAY 60-2770 10 µM
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Figura 4.8 – Porcentagem da área coberta por plaquetas em uma câmara de fluxo
revestida por colágeno. Sangue total previamente tratado com veículo, PAM e/ou
BAY 60-2770.
Porcentagem da área coberta por plaquetas em uma câmara de fluxo revestida por
colágeno 100 µg/ml após perfusão de sangue total pré-incubado com veículo ou PAM 3
µM ou BAY 60-2770 10 µM ou PAM 3 µM + BAY 60-2770 10 µM. O sangue foi
perfundido por 5 minutos a uma taxa de cisalhamento de 1000 s-1. Os gráficos de barra
representam a média ± EP de 4 voluntários sadios. O asterisco representa p < 0.05 em
comparação a BAY 60-2770.

Há menor adesão plaquetária à câmara de fluxo para a amostra de sangue
tratada a combinação PAM + BAY 60-2770. Os agregados tendem a ser menores e
menos densos, conforme explicitado nas figuras representativas (Figura 4.7) e
quantificado no gráfico de porcentagem de área coberta por plaquetas no capilar
(Figura 4.8). Com isso, demonstra-se que a combinação de um ativador da GC e um
antagonista purinérgico tem ação inibitória em ambos os processos que levam a
formação do trombo: agregação e adesão.
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Ao confirmar esta importante propriedade utilizando o BAY 60-2770, decidiu-se
reproduzir estes experimentos usando o cinaciguat, o qual também é um ativador da
GC desenvolvido pela Bayer e teve perfil de segurança comprovado em testes clínicos
fase I, facilitando um possível seguimento destes estudos em humanos.

Figura 4.9 – Curvas concentração-resposta a diferentes moduladores alostéricos
da GC em plaquetas estimuladas por TRAP-6. Sangue total previamente tratado
com PAM ou veículo.
Porcentagem de agregação plaquetária em sangue total utilizando o método de
separação de células ativadas por fluorescência. O sangue total foi previamente tratado
com PAM 3 µM + BAY 60-2270 ou BAY 41-2272 ou cinaciguat em concentrações 0.3,
1, 3, 10, 30 µM. A linha preta serve de referência e representa a porcentagem de
agregação plaquetária para o sangue total incubado com PAM 3 µM. Estimulou-se a
agregação plaquetária com TRAP-6 10 µM, por 5 minutos, 37 ºC e 1200 rpm. Os pontos
representam os valores obtidos em experimento piloto com sangue de um voluntário
sadio.
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Figura 4.10 – Resposta plaquetária ao TRAP-6 em sangue total tratado com
veículo, PAM e/ou cinaciguat.
Porcentagem de agregação plaquetária em sangue total utilizando o método de
separação de células ativadas por fluorescência. O sangue total foi previamente tratado
com veículo ou PAM 3 µM ou cinaciguat 10 µM ou PAM 3 µM + cinaciguat 10 µM. A
agregação plaquetária foi estimulada com TRAP-6 25 µM, por 5 minutos, 37 ºC e 1200
rpm. Dados apresentados como a média ± EP dos resultados obtidos para 4 voluntários
sadios. O asterisco representa p < 0.05 em comparação a cinaciguat.

*

Cinaciguat tem potência similar ao BAY 60-2770 na inibição da agregação
plaquetária em tratamento combinado com PAM. Assim como observado com BAY 602770, esta relação é dose-dependente e se intensifica à medida em que

a

concentração do cinaciguat aumenta. Não houve diferença na incubação do sangue
total com concentrações crescentes do estimulador da GC BAY 41-2272 para PAM
sozinho.
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Figura 4.11 – Imagens representativas de plaquetas aderidas a segmentos da
câmara de fluxo. Sangue total previamente tratado com veículo, PAM e/ou
cinaciguat.
Adesão plaquetária em câmara de fluxo. As plaquetas previamente marcadas com
mepacrina em sangue total ficam aderidas à câmara de fluxo após perfusão por 5
minutos a 1000 s-1. Para cada tratamento foram capturadas 8 imagens, as quais foram
compiladas, analisadas e quantificadas.
Veículo

cinaciguat 10 µM

PAM 3 µM

PAM 3 µM + cinaciguat 10 µM

Assim como nos ensaios de agregação, o tratamento com cinaciguat + PAM
apresenta o mesmo padrão de inibição da adesão já observado com BAY 60-2770 +
PAM. Os agregados são menores e menos presentes comparado ao tratamento com
veículo, PAM e cinaciguat somente.
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Figura 4.12 – Porcentagem da área coberta por plaquetas em uma câmara de fluxo
revestida por colágeno. Sangue total previamente tratado com veículo, PAM e/ou
cinaciguat.
Porcentagem da área coberta por plaquetas em uma câmara de fluxo pré-revestida por
colágeno 100 µg/ml após perfusão de sangue total pré-tratado com veículo ou PAM 3
µM ou cinaciguat 10 µM ou PAM 3 µM + cinaciguat 10 µM. O sangue foi perfundido por
5 minutos a uma taxa de cisalhamento de 1000s-1. Os gráficos de barra representam a
média ± EP de 4 voluntários sadios.

4.1.2 Estudos in vitro da função plaquetária de sangue de voluntários sadios utilizando
o metabólito ativo do ticagrelor (TAM) como inibidor do receptor purinérgico
P2Y12 em associação a cinaciguat e dipiridamol.
A ligação do metabólito ativo do clopidogrel e do prasugrel ao receptor P2Y12 é
irreversível e mantém o receptor sem função enquanto aquela plaqueta estiver
circulante. Ticagrelor se liga reversivelmente ao receptor P2Y12 em um sítio distinto do
local de ligação do ADP, inibindo a sinalização através de uma mudança
conformacional do receptor, inativando-o. O receptor retoma sua função após
dissociação da molécula do ticagrelor ou do seu metabólito ativo. O ADP ainda
consegue se ligar a este sítio e o nível de inibição é dependente da concentração de
ticagrelor195.
Nesta série de experimentos, investigou-se se a sinergia prévia observada entre a
inibição purinérgica com o metabólito ativo do prasugrel, ativação da GC e a inibição da
PDE também ocorre ao utilizar o metabólito ativo do ticagrelor. Foram reproduzidos os
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experimentos in vitro com sangue de voluntários saudáveis: agregação plaquetária em
sangue total e PRP e adesão em fluxo.

Figura 4.13 – Resposta plaquetária ao TRAP-6 em sangue total tratado com
veículo, TAM e/ou cinaciguat e/ou dipiridamol.
Porcentagem de agregação plaquetária final em sangue total obtida por separação de
células ativadas por fluorescência. O sangue total foi previamente tratado com veículo,
TAM 1 µM, TAM 1 µM + dipiridamol 30 µM, TAM 1 µM + cinaciguat 10 µM e TAM 1 µM
+ cinaciguat 10 µM + dipiridamol 30 µM. A agregação plaquetária foi estimulada com
TRAP-6 20 µM e colágeno 3 µg/ml, por 5 minutos, 37 ºC e 1200 rpm. Dados
representam a média ± EP dos resultados obtidos com 5 voluntários sadios. O asterisco
indica p < 0.05 em comparação a TAM e TAM + dipiridamol.
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Figura 4.14 – Resposta plaquetária ao colágeno em sangue total tratado com
veículo, TAM e/ou cinaciguat e/ou dipiridamol.
Porcentagem de agregação plaquetária final em sangue total obtida por separação de
células ativadas por fluorescência. O sangue total foi previamente tratado com veículo,
TAM 1 µM, TAM 1 µM + dipiridamol 30 µM, TAM 1 µM + cinaciguat 10 µM e TAM 1 µM
+ cinaciguat 10 µM + dipiridamol 30 µM. A agregação plaquetária foi estimulada com
colágeno 3 µg/ml, por 5 minutos, 37 ºC e 1200 rpm. Dados representam a média ± EP
dos resultados obtidos com 5 voluntários sadios. O asterisco indica p < 0.05.

Principalmente na estimulação com TRAP-6, a combinação de TAM + cinaciguat
segue o mesmo padrão observado nos ensaios com PAM. A adição de dipiridamol
potencializou a inibição da agregação plaquetária.
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Figura 4.15 – Resposta plaquetária ao TRAP-6 e ao colágeno em PRP tratado com
veículo, TAM, cinaciguat e dipiridamol em diferentes combinações.

% Agregação final

Percentagens de agregação plaquetária final em PRP obtida por agregometria em placa
de 96 poços. O PRP foi previamente tratado com veículo, TAM 1 µM, TAM 1 µM +
dipiridamol 30 µM, TAM 1 µM + cinaciguat 10 µM e TAM 1 µM + cinaciguat 10 µM +
dipiridamol 30 µM. A agregação plaquetária foi estimulada com TRAP-6 20 µM e
colágeno 3 µg/ml, por 5 minutos, 37 ºC e 1200 rpm. Dados representam a média ± EP
dos resultados obtidos com 5 voluntários sadios. T = TAM, C = cinaciguat, D =
dipiridamol. O asterisco indica p < 0.05 em comparação à TAM.
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Assim como nos experimentos realizados com PAM, o efeito de inibição da
agregação plaquetária em PRP é mais modesto, entretanto está presente. Na
estimulação com colágeno, há efeito inibitório importante da combinação tripla.
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Figura 4.16 – Imagens representativas de plaquetas aderidas a segmentos da
câmara de fluxo. Sangue total previamente tratado com veículo, TAM, cinaciguat +
dipiridamol e TAM + cinaciguat + dipiridamol.
Adesão plaquetária em câmara de fluxo. As plaquetas marcadas com rodamina em
sangue total foram aderidas à câmara de fluxo após perfusão por 5 minutos a uma taxa
de cisalhamento de 1000 s-1. Para cada tratamento, foram capturadas 8 imagens as
quais foram compiladas e analisadas e quantificadas no gráfico acima. Nestes
experimentos utilizou-se rodamina como corante, pois dipiridamol tem espectro de
emissão de fluorescência similar à mepacrina.
Veículo

TAM 1 µM

cinaciguat 10 µM +
dipiridamol 30 µM

TAM 1 µM + cinaciguat 10 µM +
dipiridamol 30 µM
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Figura 4.17 – Porcentagem da área coberta por plaquetas em uma câmara de fluxo
revestida por colágeno. Sangue total previamente tratado com veículo, TAM,
cinaciguat + dipiridamol e TAM + cinaciguat + dipiridamol.
Porcentagem da área coberta por plaquetas em uma câmara de fluxo pré-revestida por
colágeno 100 µg/ml após perfusão de sangue total pré-tratado com veículo, TAM 1 µM,
cinaciguat 10 µM + dipiridamol 30 µM e TAM 1 µM + cinaciguat 10 µM + dipiridamol 30
µM. O sangue foi perfundido por 5 minutos a uma taxa de cisalhamento de 1000 s-1. Os
gráficos de barra representam a média ± EP de 4 voluntários sadios. O asterisco indica
p < 0.05 em comparação a TAM.

*

A tripla combinação mostra um importante efeito anti-adesivo assim como
observado com PAM + cinaciguat.

4.2 Estudos in vivo utilizando camundongos pré-tratados com antiplaquetários –
modelo de trombose induzida por FeCl3.
Com o objetivo de investigar se o efeito antiplaquetário previamente observado
nos experimentos in vitro também se replicava in vivo, foram realizados experimentos
com camundongos. O uso do FeCl3 como indutor de trombose desde 1940 e este
método foi adaptado para o estudo na carótida em 1990. Desde então, este método foi
usado em vários estudos devido a sua simplicidade e reprodutibilidade196. Esta parte do
projeto foi realizada com o Dr. Paul Armstrong, responsável por manipular os animais. A
contribuição do aluno nessa série de experimentos foi no desenho e preparo dos
experimentos, trabalho com o sangue após a retirada e análise dos dados. Para

85

determinação da dose de prasugrel que seria usada em combinação com cinaciguat no
modelo de trombose induzida por FeCl3 e, posteriormente, nos experimentos com
sangue de animais pré-tratados, realizou-se inicialmente um escalonamento de dose do
prasugrel usando o modelo de trombose.
Assim como nos experimentos in vitro, procurou-se encontrar uma dose que não
produzisse inibição trombótica completa, mas que fosse próximo da efetiva, de forma a
possibilitar interação com o ativador da GC, caso presente. Portanto, foram realizadas
séries de pelo menos 4 animais por dia de experimento, que receberam veículo ou 0.1
mg/kg ou 0.5 mg/kg ou 1 mg/kg de prasugrel.
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Figura 4.18 – Relação dose-efeito de prasugrel em modelo de trombose induzida
em camundongos.
Camundongos foram tratados com veículo ou prasugrel em diferentes concentrações
(0.1, 0.5 e 1 mg/kg) e a artéria carótida de cada animal foi exposta. A aplicação de um
papel de filtro saturado com FeCl3 10% induz a formação de um trombo no local. O
fluxo sanguíneo foi monitorado e o tempo para oclusão do vaso foi determinado. O
experimento foi terminado caso não houve oclusão em 30 minutos. N ≥ 5 para cada
tratamento.

Veículo

0.1

0.5

1.0

Média

385.7

555.0

692.5

1650.0

Desvio padrão

136.0

161.6

383.8

335.4

Erro padrão

51.41

72.25

156.7

150.0

Houve oclusão completa em todos os camundongos que receberam veículo e
inibição completa com 1.0 mg/kg. Com isso, concluiu-se que o modelo estava
funcionando e as injeções sendo efetivas. Não houve inibição da formação do trombo
com 0.1 mg/kg e com 0.5 mg/kg observou-se inibição substancial em pelo menos 2
camundongos de 5 testados. Desta forma, determinou-se 0.3 mg/kg como a dose de
trabalho.
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Figura 4.19 – Efeito do tratamento com veículo, cinaciguat e/ou prasugrel em
modelo de trombose induzida em camundongos.
Camundongos foram tratados com veículo ou cinaciguat 0.3 mg/kg ou prasugrel 0.3
mg/kg ou prasugrel 0.3 mg/kg + cinaciguat 0.3 mg/kg e a artéria carótida de cada
animal foi exposta. A aplicação de um papel de filtro saturado com FeCl3 10% induz a
formação de um trombo no local. O fluxo sanguíneo foi monitorado e o tempo para
oclusão do vaso foi determinado. N > 2 para veículo, cinaciguat e cinaciguat +
prasugrel, n = 1 para prasugrel.

Cinaciguat

Veículo

Cinaciguat

Prasugrel

Média

497.5

450.0

570.0

367.5

Desvio padrão

88.4

84.9

0

53.0

Erro padrão

62.5

60.0

0

37.5

+ prasugrel

Não houve inibição da formação do trombo tanto com cinaciguat sozinho ou em
combinação com prasugrel. Para a próxima série de experimentos, dipiridamol foi
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adicionado à combinação, visando evitar a quebra dos nucleotídeos cíclicos pela
enzima PDE.
Figura 4.20 – Efeito do tratamento com veículo, prasugrel, cinaciguat +
dipiridamol e prasugrel + cinaciguat + dipiridamol em modelo de trombose
induzida de camundongos.
Camundongos foram tratados com veículo ou prasugrel 0.3 mg/kg ou cinaciguat 0.3
mg/kg + dipiridamol 2.0 mg/kg ou prasugrel 0.3 mg/kg + cinaciguat 0.3 mg/kg +
dipiridamol 2.0 mg/kg e a artéria carótida de cada animal foi exposta. A aplicação de um
papel de filtro saturado com FeCl3 10% induz a formação de um trombo no local. O
fluxo sanguíneo foi monitorado e o tempo para oclusão do vaso foi determinado. O
experimento foi terminado caso não houve oclusão em 30 minutos. N ≥ 6 para cada
tratamento. O asterisco representa p < 0.05 em comparação a prasugrel e dipiridamol +
cinaciguat.

*

Veículo

Prasugrel

Dipiridamol +
cinaciguat

Prasugrel +
dipiridamol +
cinaciguat

Média

432.5

438.3

482.5

1472.0

Desvio padrão

122.7

212.4

270.1

514.8

Desvio padrão da média

50.1

86.7

110.3

210.1
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Conforme descrito anteriormente, os camundongos tratados com veículo e
prasugrel 0.3 mg/kg apresentaram oclusão rápida e completa da artéria carótida após
indução por FeCl3. A combinação de dipiridamol e cinaciguat também não apresentou
efeito antitrombótico nesta concentração usada. Entretanto ao combinar prasugrel,
cinaciguat e dipiridamol, observamos inibição completa da formação do trombo em 4 de
6 animais testados e 2 obtiveram oclusão parcial tardia.

4.3 Estudos ex vivo com sangue de camundongos pré-tratados com os
antiplaquetários para avaliação da reatividade plaquetária
Posteriormente, realizou-se um estudo ex vivo para avaliação da reatividade
plaquetária em sangue total de camundongos que receberam os mesmos tratamentos,
nas mesmas concentrações, usadas na série do modelo de indução de trombose com
FeCl3: veículo, prasugrel, cinaciguat + dipiridamol, prasugrel + cinaciguat + dipiridamol.
As plaquetas foram estimuladas com diferentes agonistas visando abrangir
diferentes formas de sinalização. Para medir a porcentagem de agregação plaquetária
de cada combinação de tratamento, para cada agonista, utilizou-se o método de
separação de células ativadas por fluorescências, nas mesmas condições em que
foram realizados os experimentos in vitro com sangue humano.
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Figura 4.21 – Resposta plaquetária a AA, colágeno e AYPGKF em sangue total de
camundongos pré-tratados com veículo, prasugrel, cinaciguat + dipiridamol e
prasugrel + cinaciguat + dipiridamol.
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Resposta plaquetária em sangue total de camundongos tratados com veículo ou
prasugrel 0.3 mg/kg ou cinaciguat 0.3 mg/kg + dipiridamol 2.0 mg/kg ou prasugrel 0.3
mg/kg + cinaciguat 0.3 mg/kg + dipiridamol 2.0 mg/kg. A agregação plaquetária foi
estimulada com AA 1 mM, colágeno 3 µg/ml e AYPGKF 30 µM, por 5 minutos, 37 ºC e
1200 rpm. As plaquetas individuais foram marcadas com o anticorpo monoclonal antiCD41 (GPIIb, marcador de plaquetas individuais de camundongos) e a porcentagem de
agregação final foi determinada através do método de separação de células ativadas
por fluorescência. N = 4 para cada tratamento.
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5 DISCUSSÃO
O presente estudo demonstra que a enzima GC pode ser um alvo na inibição da
função plaquetária, tendo consequências diretas para pacientes de alto risco com
condições de disfunção endotelial.
Na presença de um antagonista purinérgico, a ativação alostérica da GC nas
plaquetas em PRP provoca inibição da agregação plaquetária, sendo o ativador mais
potente que o estimulador. Este fenômeno é causado pelo aumento da liberação dos
nucleotídeos cíclicos e intensificado de maneira dose-dependente à medida que se
aumenta a concentração dos mediadores endoteliais. Estes experimentos corroboram a
tese de que a inibição do receptor P2Y12 é uma função da liberação dos mediadores
endoteliais e a inibição plaquetária se dá através do aumento da concentração de
nucleotídeos cíclicos intra-plaquetários101,133.
Conforme previamente descrito, os efeitos de inibição plaquetária promovido pelos
moduladores alostéricos da guanilato ciclase e pela ativação com NO são mediados
pelo GMPc. O método utilizado para quantificação de nucleotídeos cíclicos na plaqueta
não foi sensível para detecção de GMPc, entretanto, foi possível quantificar o AMPc.
Observou-se uma relação dose-dependente proporcional à concentração dos
mediadores endoteliais e houve maior concentração de AMPc após incubação com o
ativador da guanilato ciclase e PAM, combinação de inibidores que também foi mais
efetiva nos experimentos de agregação plaquetária, comparado ao ativador e o
controle.
Sabe-se que há uma comunicação entre os dois sistemas de formação de
nucleotídeos cíclicos e foi sugerido que a formação de GMPc inibe a enzima PDE3,
responsável pela degradação de AMPc. Entretanto, todos os experimentos realizados
nesta parte do trabalho foram feitos com incubação prévia de IBMX em alta
concentração, um inibidor inespecífico da família das fosfodiesterases, visando
justamente evitar a quebra desses mediadores para melhor quantificação. Ao todo,
existem pelo menos 12 tipos de PDEs descritas e, por ser um inibidor inespecífico, o
IBMX tem variação de afinidade para as PDEs. O IC50 para inibição da PDE-3 pelo
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IBMX é de 15 µM197, concentração quase 1000x menor do que a usada nos
experimentos, e desta forma suficiente para inibição.
Ao comparar os resultados dos experimentos de agregação plaquetária realizados
em PRP e em sangue total, sob as mesmas condições de estímulo (tempo de
incubação com o inibidor, concentração do agonista, velocidade de agitação e
temperatura), notou-se que a combinação de inibidores é muito mais potente em
sangue total. Este fenômeno ocorre ao utilizar PAM ou TAM como inibidor do receptor
purinérgico e BAY 60-2770 ou cinaciguat como ativador da GC.
A oxidação do grupo heme prostético da GC leva a uma conformação mais
favorável para ligação dos ativadores da GC em seu sítio de ligação198. Os resultados
obtidos nos experimentos com ODQ sugerem que pode haver diferença no estado
redox da enzima em sangue total e em PRP.
Uma possível explicação para este fenômeno seria devido à formação de espécies
reativas de oxigênio por fontes presentes no sangue total que não estariam em PRP.
Como o sangue está fora da circulação não há reciclagem destas moléculas, as quais
promoveriam oxidação da enzima. Consequentemente, no PRP haveria maior
proporção da enzima com o grupamento heme reduzido, uma vez que toda a fração
vermelha foi retirada após centrifugação do sangue total. Nesta condição, os ativadores
da GC teriam menor potência, conforme observado.
O stress oxidativo é um fator de risco importante no desenvolvimento das doenças
cardiovasculares. As espécies reativas de oxigênio agem desacoplando a enzima óxido
nítrico sintase resultando na produção do íon superóxido, o qual tem alta afinidade por
NO e, consequentemente, limita sua biodisponibilidade. Além disso, o stress oxidativo
interfere na sensibilidade da GC pelo NO desacoplando as unidades α e β da enzima,
as quais são necessárias estarem juntas para formação do GMPc,

de conhecidas

propriedades órgão-protetoras. A enzima na sua forma desacoplada se mantém ativa,
mas está suscetível a degradação ativa através da via da ubiquitina-proteossoma199-202.
Conforme previamente descrito e também demonstrado nos experimentos com
ODQ, a seletividade do cinaciguat em situações em que há fração majoritária da enzima
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em sua forma desacoplada pode ser duplamente benéfica: selecionando órgãos
doentes ou situações patológicas agudas e limitando a ação do fármaco em locais
saudáveis onde a enzima encontra-se em perfeito funcionamento, diminuindo possíveis
eventos adversos.
Desta forma, o potencial de aplicação clínica para a combinação de fármacos
proposta neste trabalho beneficiaria pacientes em que a condição fisiopatológica
implica em disfunção endotelial, stress oxidativo e, consequentemente, desacoplamento
da enzima. Pacientes com doença arterial coronariana e doença vascular periférica
geralmente apresentam disfunção endotelial. A relação entre tal condição e aumento da
reatividade plaquetária é bem conhecida132,203 e, como mencionado acima, a terapia
antitrombótica é recomendada na prevenção secundária de eventos isquêmicos. Sendo
assim, tais indivíduos podem ser diretamente beneficiados por esta estratégia
farmacológica localizada, visando diminuição da reatividade plaquetária e poucos
efeitos sistêmicos.
A hemoglobina tem alta afinidade pelo óxido nítrico e desta forma age inibindo a
ligação de óxido nítrico ao seu sítio de ligação na GC204. Com isso, no sangue total, a
ativação alostérica provocada pelo cinaciguat seria facilitada e, desta forma, inibiria a
ativação plaquetária de forma mais eficiente. Entretanto, para produção do PRP é
necessário centrifugar os tubos contendo o sangue e este processo leva em média 20
minutos, sendo tempo suficiente para sequestrar todo NO presente.
A combinação de prasugrel e cinaciguat produziu forte inibição da função
plaquetária nos experimentos in vitro, principalmente na agregação em sangue total e
adesão em fluxo, porém não foi suficiente para inibição da formação do trombo no
modelo de trombose em camundongos. As doses dos fármacos empregadas podem ter
sido insuficientes para replicar os achados dos experimentos in vitro.
Outra possível explicação seria que a família das fosfodiesterases está
constantemente reciclando os nucleotídeos cíclicos formados e, por alguma razão, sua
atividade pode estar diminuída in vitro. Ao adicionar o dipiridamol, inibidor da PDE-3,
observou-se forte inibição da formação do trombo in vivo.
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Contrário ao observado in vivo, a adição de dipiridamol à PAM/TAM + cinaciguat
nos experimentos in vitro teve um efeito modesto ou inexistente, tanto nos
experimentos de agregação plaquetária quanto na adesão sob fluxo. Um mecanismo
comum em células vivas é que uma vez que o substrato é aumentado, há transcrição
enzimática para suprir a demanda através de retroalimentação positiva. Entretanto, as
plaquetas não têm núcleo e, desta forma, não há maquinário celular para transcrição de
novas enzimas. A duração dos experimentos não ultrapassou 4 horas e a formação de
novas plaquetas (não inibidas) durante esse intervalo não seria suficiente para
desencadear a formação do trombo tão facilmente após o estímulo com FeCl3.
Os experimentos in vivo foram feitos em camundongo e a parte in vitro foi feita
com sangue humano. O sistema AMPc/GMPc/GC/PDE pode ser diferente nestas duas
espécies, com o murino apresentando uma quebra de nucleotídeos cíclicos mais
eficiente ou menor estimulação da GC por parte do cinaciguat.
Nos experimentos realizados com sangue de voluntários saudáveis e utilizando
TAM como antagonista purinérgico, replica-se o mesmo padrão sinérgico de inibição da
agregação e adesão plaquetária já observado com PAM. Mesmo que TAM tenha um
sítio de ação diferente de PAM no receptor e é um antagonista reversível, o tempo total
dos experimentos (até 2 horas) não foi suficiente dissociação deste inibidor do receptor
purinérgico e restauração da sua atividade. Desta forma, pode-se concluir que a
sinergia observada entre os inibidores purinérgicos e ativadores da GC não é fármacoespecífica e age da mesma forma na cascata de sinalização.
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6 CONCLUSÃO
Em combinação com um antagonista purinérgico, os ativadores da GC e os
inibidores da PDE plaquetária têm potencial para serem usados como agentes
antitrombóticos. Ao administrar estes fármacos em baixa dose, pode-se proporcionar
um forte efeito antiplaquetário localizado e menor efeito em outros locais que a GC está
presente, como nas células do músculo liso vascular. Além disso, a maior afinidade dos
ativadores da GC em situações em que a enzima está na sua forma desacoplada
pressupõe seletividade para tecidos em que há maior formação de espécies reativas de
oxigênio, ou seja, tecidos doentes. Ambos os mecanismos, teoricamente, evitariam
ativação desnecessária em outros sistemas, minimizando assim possíveis efeitos
adversos conhecidos destes fármacos como dor de cabeça e variação da pressão
arterial. Tal combinação potencialmente beneficiaria milhões de pacientes com alto
risco de desenvolvimento ou recorrência de eventos cardiovasculares.
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